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Kou ř na d sk a la m i

V neděli 16. července asi
ve 3 hodiny odpoledne jsme
zaznamenali kouř nad skalami mezi Pískovou a Kovářovou roklí. Po doražení části naší jednotky na místo, byl
ihned požadován vrtulník.
Hořela plocha cca 50x50
metrů, která se díky větru a
suchým pokáceným břízám
rychle rozšiřovala. Bylo rozhodnuto o natažení dvojitého
dopravního vedení o délce
cca 40 hadic typu B, do kterých dodávaly vodu cisterny
kyvadlovou dopravou z Hlavňovského rybníka. Na hašení se podílelo letadlo z Velkého Poříčí, plnění letadla
probíhalo na letišti ve Velkém Poříčí. A následně i policejní vrtulník s bambi vakem, který nabíral vodu z
Hlavňovského rybníka. Zásahu se účastnili tyto sbory:
HZS Broumov a Náchod,
SDH Police nad Metují, SDH
Velká Ledhuje, SDH Bukovice, SDH Suchý Důl, SDH
Nízká Srbská, SDH Hronov,
SDH Velké Poříčí a SDH
Rokytník. Požár se podařilo
uhasit těsně před setměním.
Vybráno z internetových
stránek SDH Hlavňov
www.hlavnov.ic.cz

Registrační číslo: MK ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 000 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54.
Tisk: TISKÁRNA František MATĚNA Police nad Metují.
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v Hejtman Královéhradeckého kraje Ing. Pavel Bradík na
základě návrhu ředitele Hasičského záchranného sboru
KHK a v souladu ustanovením §3, čl. nařízení KHK
č.3/2002 ze dne 9. října 2002, kterým se ustanovují
podmínky k zabezpečení požární ochrany v době
zvýšeného nebezpečí vzniku požáru a na základě
posouzení situace ve vývoji četnosti událostí evidovaných
Hasičským záchranným sborem KHK jako požáry v
přírodním
prostředí,
vyhlásil
„OBDOBÍ
MIMOŘADNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK“.
Nařízením č.3/2002 se stanoví podmínky k zabezpečení
požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku
požáru. Za dodržení tohoto nařízení odpovídají právnické
osoby, podnikající fyzické osoby, fyzické osoby a obce. V
období mimořádných klimatických podmínek není
dovoleno kouření, rozdělávání nebo udržování otevřeného
ohně na lesních pozemcích nebo v přírodním prostředí,
táboření na lesních pozemcích či volné přírodě mimo
vyhrazená místa, vjezd a stání motorových vozidel na
lesních pozemcích. Období mimořádných klimatických
podmínek platí od 24. července až do odvolání.
v Úprava dvou parkovišť a komunikace na Hvězdu je před
dokončením. Byla postavena nová dřevěná čekárna pro
cestující na BUS na horním parkovišti včetně ležatého
značení parkoviště pro osobní vozy. Na dolním parkovišti
byl vybudován altán a dokončuje se mobiliář. Slavnostní
otevření je připraveno na sobotu 19. srpna v 10.00 hodin
na dolním parkovišti v Hlavňově. Přijďte se podívat a
udělat si malý výlet po nové komunikaci, popřípadě
navštívit malebné místo chaty Hvězda a potěšit se
rozhledem do kraje. Komunikace se začala stavět
19. července 1958 úpravou polní cesty. Na stavbě
pracovaly desítky dobrovolných brigádníků a někteří si
zajisté přijdou zavzpomínat. 5. července 1959 byla silnice
slavnostně otevřena pro návštěvníky našeho regionu. V
současné době tato komunikace slouží jako hlavní
příjezdová cesta pro turisty, pro lesní dělníky a pro
zásobování chaty Hvězda. Jedním z cílů této rekonstrukce
bylo zlepšit turistickou infrastrukturu v oblasti Policka a
tím i zvýšit podíl cestovního ruchu v místní ekonomice
prostřednictvím turistů - návštěvníků tohoto krásného
regionu.
v Na stavbě přeložky II/303 se dokončuje nový most u
ZUŠ. Ten musí být hotov do Polické pouti z důvodu
objížďky, která zde povede. Na stavbě došlo k menšímu
zdržení z důvodu provádění archeologického průzkumu,
změny v zakládání stavby a projektování kruhové
křižovatky s nájezdem k Penny Marketu. První polovina
stavby od Drašnarovy kovárny až po ul. Pod Jasany bude
hotova do konce měsíce října 2006. Druhá polovina až na
začátek vjezdu do města od V. Petrovic bude dokončena v
roce 2007. Důvod je ten, že přes veškerá vynaložená úsilí
sahající až do roku 2002, přes snahu vyhovět všem
požadavkům majitelům nemovitosti čp.203 z ulice
Nádražní, kde se stále nechávaly přepracovávat nové a
nové znalecké posudky, čímž se zvedaly finanční náklady,
změny geometrických plánů a projektů a přes veškerou
snahu pracovníků KÚ Královéhradeckého kraje, SÚS
KHK, radních a zastupitelů KHK i města Police nad
Metují, ale i samotného hejtmana se nepodařilo uzavřít
řádnou kupní smlouvu na část nemovitosti. Na základě
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této smlouvy měl projektant přepracovat projekt, bohužel
k tomuto vstřícnému kroku ze strany majitelů čp. 203 ul.
Nádražní nikdy nedošlo. Dne 19. 7. 2006 se uskutečnilo v
HK jednání všech zúčastněných, kteří se podílejí na této
stavbě. Na tomto jednání bylo rozhodnuto přepracovat
projekt a změnit kruhovou křižovatku, tak, aby výjezd
nezasahoval do pozemků, na které nebyl vydán souhlas k
prodeji. Samozřejmě tento krok povede ke značnému
zvýšení finančních nákladů. Musí se provést přeložka
všech sítí, prodlouží se zatrubení Bukovky a rozšíří se
nájezd přes most, tak, aby odpovídal normám.
v V červenci na Policku natáčela ČT1 pořad „Příště u Vás v
Polici nad Metují“ Vnitřní záběry doprovázené hudbou
jsou pořízeny z kulturního domu ve Žďáře nad Metují.
Ostatní záběry jsou točeny v Polici a okolí. Pořad
odvysílala televizní stanice ČT1 v sobotu 5.8.06 v 10.50 a
jeho repríza bude v pátek 11.8.06 ve 14.45 hodin. Pořad
trvá asi 40 minut. Další natáčení ČT1 se uskutečnilo na
Ostaši a Klučance. Zde se natáčela pohádka, kterou ČT1
odvysílá o vánočních svátcích. Přesný termín vysílání
vám včas oznámíme.
Zdeněk Kadidlo, starosta

!!! Nová místa pro odkládání
využitelného odpadu
Z důvodu řešení
nevhodného
sběrného místa
využitelných odpadů (sklo, plasty a nápojové kartony a
papír) v Nádražní ulici u České spořitelny, byly kontejnery
z tohoto místa přemístěny na křižovatku ulic Tyršova a Pod
Havlatkou, a dále na křižovatku ulic Na Prádle a Zahradní,
čímž vznikla nová sběrná místa a dále na sídliště na
parkoviště pod kotelnu, kde byla posílena kapacita
stávajícího sběrného místa. Namísto zrušeného místa u
České spořitelny je možné využívat již výše uvedené místo
na křižovatce ulic Tyršova a Pod Havlatkou, dále místo
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v Soukenické ulici naproti Policii ČR a místo na boku
veřejných záchodků pod Pellyho parkem. V rámci dalšího
posílení kapacity pro sběr vytříděných využitelných odpadů
a lepšího plošného pokrytí, vznikla nová sběrná místa, a to
již výše uvedené místo na křižovatce ulic Na Prádle a
Zahradní u mlékárny, dále na Ostašské ulici u autobusové
zastávky a v blízkosti křižovatky ulic K Sídlišti a Horní. Při
této příležitosti zároveň všem připomínáme, aby neodkládali
svůj vytříděný odpad na zem vedle kontejnerů, ale počkali
(v případě přeplnění) na jejich vyprázdnění nebo v případě
potřeby odložení větších rozměrů nebo množství odložili
vytříděný odpad do sběrného dvora. Dále připomínáme, že
pro využití kapacity kontejnerů na plasty a nápojové
kartony, je potřeba PET lahve a nápojové kartony
sešlapávat. Děkujeme za pochopení.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Pálení odpadu
Je to neuvěřitelné, ale i v horkých dnech letošního léta se
kouří z domovních komínů některých našich spoluobčanů.
Podle klimatických podmínek a především podle charakteru
zápachu jde jednoznačně o ohavný a bezohledný zlozvyk
pálení odpadů. Děje se tak v domácích topeništích kamnech a kotlích, které ale v žádném případě nejsou
výrobci určené pro spalování odpadu, a to jak ve dne, tak i
po setmění, kdy chtějí někteří pachatelé této hanebnosti své
konání skrýt tmou. Že pak sousedé nemohou ani vyvětrat, to
je nezajímá. Zákon o ochraně ovzduší říká, že každý je
povinen omezovat a předcházet znečišťování ovzduší a
snižovat množství jím vypouštěných znečišťujících látek a
dále, že jako palivo nelze použít odpad. O škodlivosti
tohoto konání pro člověka, živé organizmy, životní prostředí
i přírodu jsme psali již několikrát, naposledy v lednovém
čísle Polického zpravodaje. Vyzýváme proto všechny, kteří
pálíte odpad, abyste ve svých topeništích používali
výrobcem stanovené palivo a s odpadem řádně nakládali tak,
jak to stanovuje městská vyhláška, to znamená vytřídili ho a
ukládali na místa k tomu určená. Pokud MěÚ takovéto
jednání zjistí, bude postupovat podle platných právních
předpisů – porušení povinností daných zákonem o ochraně
ovzduší, za které lze uložit pokutu ve výši 500,- – 150.000,Kč a porušení povinností při nakládání s komunálním
odpadem daných obecně závaznou městskou, za které lze
uložit pokutu do výše 30.000,- Kč. Věříme však, že
k tomuto postupu nebude nutné přistupovat. Domníváme se,
že podmínky pro řádné nakládání s komunálním odpadem
jsou městem vytvořené dostatečně a jsou dostupné všem.
Není proto potřeba setrvávat na škodlivých a nerozumných
praktikách likvidace odpadu pálením v domácích
topeništích.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Rozbor vody z vrtu Julinka
na polickém náměstí
V rámci pravidelného monitoringu sleduje město, letos
již pátým rokem, kvalitu vody, prozatím hojně vytékající, z
artézského vrtu Jůlinka uprostřed našeho náměstí. Koncem
měsíce května byl tedy opět proveden odběr a kompletní
rozbor této vody. Odběr provedla Hydrogeologická
společnost, s.r.o. Praha, která provádí sledování vod v
prostoru bývalé skládky odpadů u Ostašské ulice a rozbor
odebrané vody provedla akreditovaná laboratoř společnosti
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Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. Praha - protokol o
zkoušce č. 2006/1852. Výsledky rozboru jsou porovnávány
s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické
požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah její kontroly,
v platném znění. Rozbor opět potvrdil, že voda z Jůlinky
vyhovuje limitům uvedené vyhlášky pro pitnou vodu bez
úpravy. Co se týká charakteristiky této vody, tak se jedná o
vodu hydrogenuhličitano-vápenato-síranovou, tvrdou – 2,70
mmol/l. Tvrdost vody představuje podíl mineralizace vody,
a to především koncentraci hořčíku (Mg) a vápníku (Ca),
zdravější je voda spíše tvrdší než měkká. (Stupnice tvrdosti:
voda velmi měkká – méně než 0,50 mmol/l, měkká – 0,501,25 mmol/l, středně tvrdá – 1,26-2,50 mmol/l, tvrdá – 2,513,75 mmol/l a velmi tvrdá – více jak 3,75 mmol/l). Ovšem
důležitý je i vzájemný poměr obsahu Mg a Ca, optimální je
1:2. V případě vody z Julinky není tento poměr příliš
optimální (nižší obsah hořčíku a vyšší obsah vápníku).
Nicméně nejen naši občané, ale i turisté mohou tuto volně
přístupnou pramenitou vodu využívat a zvláště v letošních
letních měsících ocení její osvěžující účinky.
Hodnoty vybraných ukazatelů:
ukazatel
jednotka
skutečnost limit
reakce vody
pH
7,6
6,5 – 9,5
tvrdost (Ca+Mg)
mmol/l
2,70
2 – 3,5
hořčík
mg/l
7,3
20 – 30
vápník
mg/l
96,0
40 – 80
sodík
mg/l
1,4
200
draslík
mg/l
0,6
železo
mg/l
0,05
0,20
sírany
mg/l
53,2
250
chloridy
mg/l
13,2
100
dusičnany
mg/l
36,9
50
dusitany
mg/l
< 0,01
0,50
hydrogenuhličitany
mg/l
224
ropné látky
mg/l
0,04
arsen
ug/l
<1
10
olovo
ug/l
<1
10
rtuť
ug/l
< 0,1
1
bakterie, choroboplodné zárodky a
další organizmy
KTJ/100 ml 0
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Telegraficky...
o V úterý 11. července se sešla na pravidelném jednání
bytová komise. Na programu byla osobní návštěva jedné
nespokojené nájemnice, problematika neplatičů, údržba
bytového fondu, výměny bytů a příprava obsazenosti
nových devíti bytů v areálu bývalého středního učiliště
zemědělského.
o Další dny byly spojeny s dokončováním nového
Požárního řádu města Police nad Metují.
o Pro studenty Polické univerzity volného času níže
uvádím přichystaný program podzimního semestru
VI. ročníku.
- 13. 9. Prof. Ing. Zoe Klusáková-Svobodová – Můj
otec generál Ludvík Svoboda – S dcerou Ludvíka
Svobody bude vést diskusi nejen o připravovaném
válečném deníku z let 1939-1942 PhDr. Zlatica
Zudová-Lešková CSc.
- 27. 9. Uršula Kluková – Tak to jsem já
- 11. 10. Věra Vlčková – Dum spiro spero aneb
Dokud dýchám, doufám
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- 25. 10. Vladimír Beran – Multimédia nekoušou II.
- 9. 11. Ing. Jiří Hubka – Jaderná fyzika populárně
- 22. 11. Hana Hindráková – Kenya očima
dobrovolníka
Setkání se většinou konají v sále hasičské zbrojnice
od 14.30 hodin. Pouze přednáška Vl. Berana –
Multimédia nekoušou II – se uskuteční v Základní
umělecké škole v Polici nad Metují. Školné na semestr
činí 200 Kč. Do této částky nejsou započítány ceny
výletů.
Zápisné bude provedeno před první přednáškou
13. září 2006 od 13.45 hodin.
V sobotu 15. července se díky Jardovi Mazačovi a jeho
kamarádům nejenom z řad polických lyžařů
uskutečnil již tradiční Běh na Hvězdu.
Večer jsme se mohli potěšit koncertem Bohemiachoru
v kostele Nanebevzetí Panny Marie, který v Polici
pobyl celý týden.
V první polovině července díky horkému počasí často
hořelo. Požár se nevyhnul ani nám. Asi největší byl pod
Hvězdou. Málokdy máme možnost vidět hašení pomocí
letadel. Technika, ale především lidská síla znemožnila
neúměrné rozšíření ohně. (viz titul)
K létu patří i včely, vosy, sršni. Ještě vloni jsme se
mohli o pomoc obracet na HZS.
Letos je situace
jiná. Tyto záležitosti již nespadají do jejich pracovních
náplní. A opět jsou to naši dobrovolní hasiči, kteří jsou
ochotni přiložit roku k pomoci. Pro případ potřeby
uvádím
jména s telefonními čísly těch, kteří mají
oprávnění odborně nebezpečný hmyz zklidnit nebo
zlikvidovat, tak jak nám byla předána HZS Velké Poříčí.
Pan Vaněk 737 422 116 a pan Kraft 608 923 430.
Polická pouť se blíží. S jejím programem se můžete
seznámit na plakátech, v tomto čísle Polického měsíčníku i
na dílčích letáčcích. Snad si každý najde něco pro
pobavení i poučení, příjemné chvíle setkávání třeba opět
po roce.
Při nedávné rekapitulaci vyšlých čísel Polického
měsíčníku jsem si uvědomila, kolik z Vás se stalo
našimi pravidelnými přispěvateli. Pochopili jste, že je
dobré se o své myšlenky, prožitky, nápady…rozdělit.
Pochlubit se, poinformovat, upozornit, potěšit, mnohdy se
i rozzlobit. Děkuji Vám všem, kteří běžné i sváteční bytí
svěřujete našemu měsíčníku.
Letošní léto se zlomilo v půli. Prázdniny již odpočítávají
zbývající dny. Stálost tropických veder trápila především
nemocné a ty starší. Tábory a rekreanti si libovali. Je
nadmíru příjemné při putování po naší vlasti potkávat
rodiny s dětmi. Je alespoň pro mě tristní vidět mladé lidi
bez nápadu, zájmů. Doslova proflakovat nicneděláním
báječná léta mládí. Především večery a noci. Stereotypně
posedávat, popíjet, řvát, lámat, ničit a při kárání, které
přichází při přetečení poháru trpělivosti, se bránit
zázračným slůvkem demokracie. Je mi líto těchto lidí bez
protilátek, kteří se stali a stávají obětí dnešní doby.
Prahnou po něčem, co sami těžko definují. Od života
mnohé čekají a žádají a sami pro to nic nedělají.
Je mi líto i to, že díky naší nedůslednosti a problémům
ve společnosti v nich není pěstován pocit zodpovědnosti a
podvědomé obezřetnosti za své chování a jednání. Není
pro ně důvod respektovat mantinely. Jejich volnost a
výklad demokracie posiluje rozpínavost, nezodpovědnost,
sebevědomost a hloupost…. My, kteří vnitřně cítíme
povinnost zasáhnout, jsme osamoceni, nepochopeni a
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nepodpořeni především těmi, kteří toto mají vykazovat
v rámci svých rodičovských a profesních povinností.
Nikomu z nás není příjemné se zlobit, nedůstojným
způsobem napomínat a v očích postižených se
zesměšňovat. Přirozeným a pro společnost varovným
mementem je výměna zlosti za beznaděj, apatii a
lhostejnost. Jak snadné je ztratit důvěru těch, ve kterých
obecní povědomí žije. Lehčeji se les kácí než vysazuje. Je
příjemné se pyšnit prosperitou státu. Ta se dá vyčíslit lépe
než úpadek morálky a práva!
o Česko-německý fond budoucnosti vyplácí od června
2001 z prostředků německé spolkové nadace
„Připomínka, odpovědnost a budoucnost“ platby
z titulu nucených a otrockých prací či jiného
nacistického bezpráví způsobeného během 2. světové
války. Téměř všechny přiznané platby jsou již
realizovány, v několika stech případů však nemohly
být poukázány, neboť došlo ke změně adresy nebo
k úmrtí žadatele a tyto skutečnosti nebyly Kanceláři
pro oběti nacismu ČNFB sděleny.
Podle německého zákona o zřízení Česko-německého
fondu budoucnosti platby, které nebudou vyplaceny do
30. září 2006 propadají.
Vhledem k tomu, že se projekt humanitárních plateb
z titulu nucených prací týká především občanů dříve
narozených, z nichž se mnozí mohli přestěhovat ze svých
původních adres do domova důchodců či obdobných
zařízení pro seniory, volíme různé cesty pro šíření této
informace.
Ti žadatelé, kteří si u Česko-německého fondu
budoucnosti – Kanceláře pro oběti nacismu podali
žádost o humanitární platbu z titulu nucených prací či
jiného nacistického bezpráví, tato jim byla přiznána,
oni ji však dosud nepřevzali, nechť se neprodleně
přihlásí na adrese:
Kancelář pro oběti nacismu ČNFB
Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1 - Tel. 224872710
Toto upozornění se týká výhradně osob:
- které si podaly žádost u Česko-německého fondu
budoucnosti v řádné registrační lhůtě, tj. do 31. 12.
2001
- - oprávněných právních nástupců po výše uvedených
osobách, kteří splnili šestiměsíční lhůtu pro nahlášení
úmrtí původního žadatele Česko-německého fondu
budoucnosti
Žádné nové žádosti nemohou být přijaty, neboť
registrační lhůta pro podání žádostí byla ukončena
dnem 31. prosince 2001!
Ida Seidlmanová

Dobrovolný svazek obcí
Policka informuje
Ve dnech 20. – 21. 7. 2006 proběhla v Polsku další
pracovní schůzka k projektu „Krajina Stolových hor“.
Tentokrát jsme se sešli přímo v krásném prostředí Stolových
hor – vesničce Pasterkov (Pasterka). I přes opravdu horké
letní počasí byla hlavním tématem setkání lyžařská běžecká
sezóna. S ředitelem Národního parku Stolové hory panem
Januszem Korybem jsme upřesňovali trasy 1. ročníku
lyžařského běžeckého závodu „O pohár Stolových hor“.
Zároveň jsme si vyjasnili propojení tras po obou stranách
hranice. Ze strany Národního parku byla přislíbena pomoc
s úpravou terénu směrem k hraničnímu přechodu
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Machovský kříž tak, aby byla možnost co nejdále dojet
polskou rolbou. Počítá se s úpravou až po lesní křižovatku,
kde bude vybudováno odpočinkové a informační místo.
Údržba trasy odtud přes Machovský kříž pomocí skútru
(propojení) bude již záležitost naší strany. Byly učiněny
kroky k povolení přejezdu motorového vozidla (skútru) přes
hranice. Doufáme, že se podaří zajistit návaznost tras a
kvalitní podmínky pro rozvoj běžeckého lyžování na obou
stranách hranice. Polská strana nabídne většinou delší
sněhové podmínky zjara, dobré stopy a postupně
vylepšované zázemí.
Další část jednání probíhala přímo v terénu, kde jsme
zjišťovali současný stav cest, po kterých bude v zimě
probíhat strojová údržba stop. Zároveň se jednalo o dořešení
tras připravovaného závodu z hlediska křížení silnic apod..
Získali jsme také další, dosud nezávazné informace o
připravovaném dění v Radkově. Např. budou probíhat kurzy
češtiny pro pracovníky turistických informačních center.
Společně s českou hospodářskou komorou se připravuje
konference o rozvoji hospodářství v příhraničním regionu.
Radkov se intenzivně připravuje na další programovací
období EU (rok 2007 – 2013) a žádá o dotaci na zpracování
studie a následně stavebního projektu na přestavbu oblasti
Radkovské přehrady (zalewu). Byli jsme informováni o
podnikatelské snaze otevřít nový pískovcový lom v okolí
Tlumačova, kde jednou z podmínek jeho provozu je
obnovení železniční trati k Nové Rudě, aby nedošlo
k nadměrnému zatížení silnic provozem nákladních aut.
Pokud by tento záměr měl naději na realizaci, jistě by se
nabízelo protažení trati až na naše hranice (Otovice) a tím
propojení železniční cesty obou států.
Za DSO Policka Jiří Ducháč a Ing. Helena Ištoková

Rozpis lékařů stomatologické
služby na srpen - září 2006
Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
Datum

Lékař

12.8. a 13.8.
19.8. a 20.8.
26.8. – 27.8.
2.9. a 3.9.
9.9. – 10.9.

Tel. č.

MUDr. Alena Slezáková
Masarykova 30, Broumov

491 523 607

MUDr. Miloš Pastelák
Sadová 44 Broumov
MUDr. Ladislav Růžička
Masarykova 30, Broumov

491 524 334
491 521 839

MUDr. Ludvík Neoral
17. listopadu 291, Police n. M.
MUDr. Libor Kapitán
5. května 14 - Meziměstí

491 541 654
491 582 381

Využijte autobusové spoje za
krásou Broumovských stěn
Od 13. května do 1. října je v provozu o sobotách,
nedělích a svátcích výhodný autobusový spoj z Police nad
Metují na Hvězdu a na Slavný. Pro informaci uvádíme
přehled provozovaných spojů:
Police n.
odj.
Hvězda
Slavný
Police n.
příj.

Met. aut. st.
10:00
13:00
10:11
13:11
10:20
13:20
Met. aut.st.
10:30
13:30

16:05
16:16
16:25

18:55 (jen v SO)
19:06
19:15

16:35

19:25
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Od zastávky autobusu dojdete ke kapli a turistické chatě
na Hvězdě, odkud je vyhlídka na Broumovskou kotlinu, na
Javoří a Soví hory. Dále pak můžete pokračovat Kovářovou
roklí do Hlavňova nebo po hřebenu Broumovských stěn až
na Slavný. V Hlavňově i na Slavném je pak další možnost
občerstvení.
F. J.

Zprávy ze stavební k omise
Stavební komise se schází pravidelně každý měsíc,
většinou v plném počtu devíti členů a s přítomností p.
starosty. Protože činnost komise by obsáhla celý polický
zpravodaj, předkládám jen stručný výčet akcí, na které se
komise zaměřila:
- Penny Market – situace se probírá na každém jednání a
v současné době je platné územní rozhodnutí, připravuje
se stavební povolení a zástupci Penny Marketu s libují
zahájení v období září – říjen s otevřením v prosinci.
- Pellyho domy - stavba pokračuje podle harmonogramu,
v průběhu stavby se musí řešit řada problémů (např.
podřezání celé budovy, podlahy, sítě atd.). V současné
době jsou osazena okna ve dvou podlažích, bude
dokončena střecha, přistavený sál bude zastřešen a vše
pokračuje tak, aby v příštím roce došlo k otevření.
Došlo k požadovanému rozšíření staveniště o prostory po
zbouraném domku p. Tůmy a odstranění novinového
stánku, když majitel trval na umístění v parku, což nebylo
schváleno. Dojde také k přístavbě jižní části objektu, která
bude rozšířena o podkrovní byty.
- Přeložka II/303 – toto je akce, která i když není z našich
finančních prostředků, nás trápí nejvíce. V současné době
je jasné, že se dokončí část u kostela s kruhovým
objezdem napojením na Žďárskou ulici. Zde jsou
v proudu práce na mostě u ZUŠ a na přeložkách sítí.
Problémovou částí je již řadu měsíců výkup pozemku
p. Antla a pí Tomešové, oddalováním jejich souhlasu se
stavba prodlužuje již téměř o dva roky. Ve snaze co
nejméně se dotknout soukromého pozemku se v současné
době pracuje na změně projektu stavby. Nové umístění
kruhového objezdu při vjezdu na nový úsek silnice snad
dovolí vyhnout se výkupu nemovitosti, který se dříve jevil
jako nezbytný. Věříme, že v příštím roce bude vše
dokončeno.
- silnice na Hvězdu – včetně dvou parkovišť byla již
dokončena a každý návštěvník jistě změnu zaznamenal.
- Kromě těchto hlavních akcí se řeší řada prodejů pozemků,
nemovitostí, pronájmů nebo připomínek občanů.

Co se nám nelíbí:

-

-

Úprava zeleně města – navrhujeme zajistit zkušeného
zahradníka, aby se věnoval jednotlivým lokalitám
s určitým plánem a postupem a ne nahodilé vysazování.
Nedostatek sportovního zázemí – zaostáváme po všech
stránkách. Nemáme kapacity pro sportování v zimě
v hale, nemáme podmínky ani pro jednu míčovou hru
kromě fotbalu, tj. tenis, odbíjená, košíková, stolní tenis,
bowling atd. Vedení města přislíbilo se touto situací
zabývat podrobněji.
Neupravenost budov – TS budou opravovat některé
fasády v ul. 17. listopadu, jednali jsme s majitelem
„Doležalova“ mlýna, letos se z důvodu finančních
prostředků opraví plot, měli bychom se zaměřit na
úpravu chodníků, cestu K vodojemu atd., ale vše závisí
na finančních prostředcích.
Za stavební komisi J. Hauk
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Zpracováno podle ICRA, sdružení pro hodnocení obsahu
internetu (www.icra.cz). O bezpečnějším internetu se
můžete dozvědět více na adrese www. saferinternet.cz.

¨ ¨¨

KNIHO VNA ¨ ¨ ¨

Pravidla bezpečného internetu
pro děti
Využívání tohoto informačního fenoménu přináší mnoho
užitečného, ale má i své nástrahy. Knihovníkům (a nejen
jim) samozřejmě vrtá hlavou, jak děti ochránit před
nebezpečím, skrytým mezi webovými stránkami. Děti by se
o nebezpečí, které jim v síti sítí hrozí, měly dozvědět. Proto
zde chci ocitovat knihovnický zpravodaj U nás a proto
najdete i na našich webových stránkách vedle provozního
řádu internetu:

Pravidla bezpečného internetu pro děti

Internet je skvělé místo poznávání všeho možného,
chatování s lidmi z celého světa, nalézání nových přátel a
skvělé zábavy. Přesto buďte opatrní, můžete dost riskovat,
pokud nedodržíte některá prostá pravidla:
è Neuváděj nikde své osobní údaje (jméno adresu). Je to
jako dávat někomu klíče od bytu!
è Osobní heslo chrání tvé soukromí, drž ho proto
v tajnosti a nikomu ho nesděluj, dokonce ani svému
nejlepšímu příteli nebo někomu, kdo se tváří úředně.
è Nacházet kamarády online je bezva, ale řekni raději
rodičům, s kým ses skamarádil a kdo jsou tví noví
přátelé.
è Pokud se chceš setkat s někým, koho jsi poznal na
internetu, požádej rodiče o svolení a nechoď na schůzku
bez doprovodu dospělého.
è Je spousta prima věcí na netu, ale je tam také mnoho
špatného!
è Proto vždy řekni rodičům nebo učiteli, pokud uvidíš
něco, po čem se cítíš trapně.
è Chatování může být zábavné, ale nemusíš v diskuzní
místnosti zůstávat, pokud se tam cítíš trapně nebo
ohroženě.
è Pamatuj, ta tomu velíš!

Nabídka knih:
§ Bennett, Richard: Encyklopedie elitních sil světa.
Vše nejdůležitější o tajných armádách a jejich historii.
§ Huss, Dave: Digitální fotografie.
Velmi obsáhlý praktický průvodce fotografováním
digitálním fotoaparátem.
§ Windgassenová, Antje: Spojeny s mocí.
Ženy světových diktátorů.
§ Shasha, Dennis: Kybernetické hlavolamy Dr. Ecca.
36 hlavolamů pro hackery a ostatní matematické
detektivy.
§ Štěpaník, Jaroslav: Umění jednat s lidmi 2 –
Komunikace.
Řeč beze slov, komunikace silou, umění rozhovoru,
jednání a vyjednávání.
§ Vlček, Vojtěch: Kříž jsem hlásal, kříž jsem snášel.
Rozhovory s kněžími a řeholníky pronásledovanými za
komunismu v letech 1948-1989.
§ Legátová, Květa: Návraty do Želar.
Rozhovor Dory Kaprálové s autorkou „Jozovy Hanule“,
„Želar“a mnoha rozhlasových her.
§ Březinová, Taťana: Tři holčičky na římse.
Dva příběhy dětí vyrůstajících mimo rodinu.
§ Kousalová, Hanka: Miluji tě 3x denně.
Vtipné fejetony za života.
§ Navarrová, Julia: Bratrstvo turínského plátna.
Historický napínavý román.
§ Berniéres, Louis de: Ptáci bez křídel.
Román z tureckého prostředí odehrávající se před první
světovou válkou.
§ Chvojková, Marie: Pozdě.
Autobiografický román.
Vaše knihovnice

Listina dětských práv na internetu
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Mám právo bádat, učit se a užívat si na internetu
všechny dobré věci pro děti.
Mám právo uchovávat veškerou informaci o sobě
v tajnosti.
Mám právo, aby mne nikdo neobtěžoval a netrápil.
Mám právo ignorovat e-maily a zprávy od lidí, které
neznám nebo kterým nevěřím.
Mám právo nevyplňovat na internetu žádné formuláře a
neodpovídat na otázky.
Mám právo vždy požádat rodiče nebo vychovatele o
pomoc.
Mám právo nahlás it každého, kdo se podle mého
názoru chová divně nebo dává divné otázky.
Mám právo necítit se provinile, když se na obrazovce
počítače objeví odporné věci.
Mám právo, aby mi lidé na internetu prokazovali
respekt.
Na internetu mám právo cítit se bezpečně a být
v bezpečí!
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Milan Vítek
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59. POLICKÉ DIVADELNÍ HRY
Čtvrtek 5. října 2006

Úterý 22.8.2006

v 19.30 hodin

v 19.30 hodin

Herci Pražských divadel uvedou v Kolárově divadle hru
Joe Ortona

X-MEN : Pos lední vzdo r

ČISTÁ KOŘIST

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)
Mládeži přístupné.
Vstupné: 60,- Kč

Anglická detektivní komedie o jedné z variant, jak rychle
zbohatnout. Hrají: L. Mrkvička, F. Sychra, H. Sršňová,
V. Udatný, V. Postránecký, J. Kotěšovský, S. Kovací.
Vstupné: 130,- 120,- 110,- Kč.

Sobota 14. října 2006
Úterý 29.8.2006

v 17.30 hodin

v 19.30 hodin

Divadelní soubor MěKS Jilemnice uvede v Kolárově
divadle hru N. V. Gogola

DOBA LEDO VÁ 2 - OB LE VA

REVIZOR

A chládek je fuč. Na plátno se vrací naši milí hrdinové – chlupatý
mamut Manny, 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)
Mládeži přístupné.
Vstupné: 60,- Kč

Klasická ruská komedie.
Vstupné: 70,- 60,- 50,- Kč.

Úterý 5.9.2006

v 17.30 hodin

v 17.00 hodin

DS Jirásek - Sokol Choceň uvede v Kolárově divadle
pohádku nejen pro děti

LOUPEŽNICKÁ H ISTORIE
Vstupné: dospělí 50,- Kč, děti 25,- Kč.

Středa 25. října 2006

SUPERM AN SE VR ACÍ
Po tajemné muži z oceli nebylo v posledních letech ani vidu, ani
slechu. Čas dozrál ke změně a on v epickém akčním dobrodružství
otevírá novou kapitolu ságy o nejoblíbenějším ze superhrdinů.
Nejenže se s ním chce jeho dávný nepřítel jednou provždy
vyrovnat účty, ale Superman přichází k poznání, že žena, kterou
miluje, Lois Lane, si zařídila život po svém. Film v původním znění
s titulky. (USA)
Mládeži přístupné.
Vstupné: 40,- Kč

Čtvrtek 7.9.2006

Neděle 22. října 2006

v 19.30 hodin

ÚČ ASTN ÍCI ZÁJE ZD U

v 19.30 hodin

DS Jiráskova divadla Hronov uvede v Kolárově divadle
hru A. Jiráska

LUCERNA
Klasický pohádkový příběh pro celou rodinu. Divadelní
představení v provedení amatérských souborů z Hronova,
Červeného Kostelce, Broumova, Náchoda a Police nad Metují.
Vstupné: 70,- 60,- 50,- Kč.
Vstupenky na výše uvedená představení jsou již v předprodeji
v kanceláři kulturního referenta na Městském úřadu (přízemí)
nebo na telefonu 491 509 996, 728 267 377 nebo e-mailem
kultura@meu-police.cz

Podle bestselleru Michala Viewegha natočil debutující Jiří
Vejdělek letní komedii o autobuse plném výletníků a jejich
dovolené v Itálii. Film v původním znění s titulky.
(113 min.,ČR)
Mládeži přístupné.
Vstupné: 40,- Kč

NADACE NAŠE DÍTĚ

PŘIPRAVUJ EME :
Úte rý 12.9.2006 v 17.30 hodin
Čtvrtek 14.9.2006 v 19.30 hodin
Úte rý 19.9.2006 v 19.30 hodin

FIMFÁRUM 2
ŠIFRA MIS TRA LEO NARDA
PO SEIDO N

!!!PŘEDPRO DEJ VSTUPENEK NA FILMO VÁ PŘEDSTAVENÍ J E
PO UZE V PO KLADNĚ KINA 1 HO DINU PŘED ZAČÁTKEM!!!

® ®®

DIV ADL O

Úterý 26. září 2006

®®

®

v 19.00 hodin

Chrám Nanebevzetí Panny Marie v Polici nad Metují

10. ORLICKO – KLADSKÝ
VARHANNÍ FESTIVAL
Účinkují: pan Marco Lomuscio (varhany).
Vstupné: 30,- Kč
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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
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Ë OSLAVY 750 LET Ë
od první písemné zmínky o Broumově
sobota 26. 8. 2006 broumovské náměstí
„Den krále Přemysla“ bude jednodenní historická
slavnost pořádaná v souvislosti s 750. výročím první
písemné zmínky o městě Broumově. Broumov proslul
především díky zpracování sukna, k jehož výrobě udělil
v roce 1275 glejt Přemysl Otakar II. Tato událost bude
zpracována formou slavnostní ceremonie. Jednotlivé vstupy
budou v obměnách opakovány několikrát během dne.
Vrcholem slavnosti bude odpolední ceremonie a večerní
ohňová show.
V rámci ceremonie bude divadelním způsobem ztvárněn
příjezd krále Přemysla Otakara II. do Broumova a potvrzení
glejtu jež udělil v roce 1275 broumovským soukeníkům. V
rámci ceremonie proběhne pásmo sestavené z vybraných
uměleckých vstupů.
Předběžný časový harmonogram akce:
10:00 Zahájení dopoledního doprovodného programu
14:00 Průvod, Ceremonie
15:00 Odpolední doprovodný program
19:00 Ukončení programu
19:30 Koncert skupiny "Kantoři"
21:00 Vystoupení s ohni, ohňostroj
Doprovodný program
Celodenní historický program bude sestaven z následujících
součástí:
• vystoupení středověké hudby „Středověké muzicírování“
Pásmo gotických a renesančních písní a tanců hraných
na repliky hudebních nástrojů. Bubnování v průvodu,
fanfáry.
• vystoupení skupiny historického a scénického šermu
Divadelně šermířské představení. Ukázky historického
šermu.
• dobové tance
Scénická taneční vystoupení vycházející z dobových
předloh dvorských, vesnických a šprýmovných tanců.
• kejklířské vystoupení
Komunikační vystoupení založené na žonglérských
kouscích s nejrozmanitějšími kejklířskými předměty,
komunikaci s divákem a jeho aktivním zapojení.
• loutkové divadlo
„Staré pověsti České“ - loutkové zpracování nejstarších
obrazů z českých dějin, délka cca 40 min.
„Princ Bajaja“ - loutkové zpracování známého
pohádkového příběhu, délka cca 40 min.
• ukázky katovského řemesla
Veselé vystoupení ze života kata a jeho pohůnka, během
kterého je divák seznámen s užitím
některých
katových pomůcek.
• sokolnické vystoupení
Vystoupení sokolníků v gotických kostýmech spojené
s přednáškou a ukázkami výcviku a přeletů dravců.
• vystoupení s ohni
Komponovaný program obsahující prvky opalování těla,
polykání a chrlení ohně, tance s šátkem či ohnivými
vějíři, žonglování s hořícími kužely, prvky s hořícím
švihadlem aj.
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Netradiční hry a zábavy
U každé hry bude přítomna kostýmovaná obsluha, která
bude dohlížet na její správný průběh a bezpečnost.
• Házení věnečků
Prastará zábava dívek a panen, při které jsou věnečky
chytány na čepel meče či lanci dřevce. Ve středověké
dvorné kurtoasii měla významné postavení symbolika.
Co tedy představuje tato hra, není těžké uhodnout. Věnce
uvité z panenského lučního kvítí ochutnávají ostří mečů
života.
• Střelba z luku či kuše
Zbraně, které provázejí lidstvo téměř od pradávna. Ve
válce se stávaly hrozbou rozsévající smrt, v dobách míru
pak zdrojem zábavy a rozptýlení.
• Malý rytířský turnaj
Stejně jako rytíři středověku vsedněte na svého koně
(dřevěná figura na špalku) a vybaveni štítem, přilbicí a
turnajovým dřevcem se pokuste vyhodit svého protivníka
ze sedla.
Trh s ukázkami řemesel
Trh bude sestaven ze stylových stánků, z nichž některé
budou s ukázkami starých řemesel jako např.: dráteník,
kovář, malíř (portrétista), sedlář, šmejdíř
Pro dotvoření atmosféry bude na náměstí umístěno
rytířské ležení, výstava zbraní a zbrojí z období středověku,
stylová krčma, erbovní štíty a praporce.
Dále uvidíte:
• Živé sochy
• Ukázky práce na hrnčířském kruhu, ukázka
řemesel, prodej koláčů (sdružení Křinické
prameny)
!!! UPOZORNĚNÍ !!!
V sobotu 26. 8. 2006 bude z důvodů bezpečnosti
provedena úplná uzavírka náměstí.
Děkujeme za pochopení.

Sobota 12. 8. 2006 v 19.00 hod
Zdoňov – kostel Nejsvětější Trojice

HUDEBNÍ KLENOTY BAROKNÍ ITÁLIE
Účinkuje soubor Collegium Musicum Brno

Obsazení: Ivana Krejčiříková-soprán, Elen Machová, Jiří
Květon-barokní housle, Věra Mikulášková-viola da gamba,
Simona Holubcová-theorba, Lucie Fišerová-cembalo
Collegium Musicum Brno je vokálně-instrumentální soubor
pravidelně působící na hudební scéně již od roku 1992. Ansámbl
usiluje o stylovou reprodukci historického repertoáru, jehož
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těžištěm je hudba 17. století. Na historických nástrojích Collegium
obnovuje způsoby dobové hráčské praxe a snaží se tak dát barokní
nástrojové tvorbě její původní znějící tvar a smysl. Badatelskou
činností v archivech pak vrací hudebnímu životu zapomenuté
duchovní hodnoty, jež jsou neocenitelným svědectvím své doby a
živoucím poutem dneška s velkou minulostí. Členové souboru
Collegium musicum provádějí tuto hudbu zejména v historických
prostorách, kde byla původně hrána.

* * ** *** ** ** *** ** *** ** *** ** ** ***
Sobota 19. 8. 2006 v 16.00 hod

Knihkupectví
Marie Kohlová
Po loňském úspěchu opakujeme akci

ŠK O L A Ü 1 0 % S L E V A

Vižňov – kostel sv. Anny

TANCE STARÉ EVROPY
Obsazení: Zuzana Lapčíková –zpěv, cimbál, Emil Viklický
– klavír, Petr Růžička – housle, Josef Fečo – kontrabas,
Laco Tropp - bicí
Zuzana Lapčíková patří k nejžádanějším sólovým zpěvačkám a
cimbalistkám na naší folklórní scéně. Vyhrála řadu národních
soutěží a zúčastnila se mnoha mezinárodních festivalů. Hrála a
nahrávala s několika cimbálovými muzikami, různými komorními
seskupeními i orchestrálními tělesy. V roce 1999 Zuzana
Lapčíková natočila autorskou nahrávku Moravské písně milostné,
na které se setkala s Jazzovým triem Emila Viklického, Stevem
Houbenem a Pražskou komorní filharmonií. Její diskografie čítá na
30 titulů. Spolu s Emilem Viklickým a Petrem Růžičkou natočila v
roce 2001 komorní nahrávku Uspávanky.
Petr Růžička pochází z hudební rodiny s maďarským a
moravským původem. Na housle hraje od svých pěti let. S
vyznamenáním absolvuje konzervatoř a Janáčkovu Akademii
Múzických Uměni v Brně.V roce 1998 odchází do Paříže, kde je
přijat do třídy Maurice Bourgue na pařížské konzervatoři (CNSM
de Paris) a to do dvouletého cyklu nadstandardního studia-cycle de
perfectionnement. Své vzdělání korunuje diplomem z muzikologie
na prestižní francouzské Univerzitě – La Sorbonne. Od roku je
angažován jako koncertní mistr l’Orchestre des Lauréats du
Conservatoire de Paris a orchestru « Bilbao Phiharmonia » ve
Španělsku. Vytvořil duo s Jérémie Maillard – violoncello, se
kterým nastudoval celý repertoár pro housle a violoncello.

* * ** *** ** ** *** ** *** ** *** ** ** ***
Neděle 20. 8. 2006 v 16.00 hod
Šonov – kostel sv. Markéty

DOBRÝ EČER QUINTET KLASICKÝ
Účinkuje soubor Dobrý Večer Quintet (DVQ)
Obsazení: Šárka Frančová (soprán), Jana Kozlíková
(alt), Jaromír Holub(tenor), Edward Tomas (baryton),
Richard Horký (bas )
Repertoár: Missa Quinis Vocibus - Kryštof Harant z
Polžic a Bezdružic, Psalite deo nostro in letitia - J.S.Bach
Dobrý Večer Quintet se skládá z pěti profesionálně
vyškolených zpěváků. DVQ je a´cappella, což je ryze vokální
soubor, který účinkuje bez použití hudebních nástrojů. Repertoár
DVQ se skládá z velmi rozdílných hudebních žánrů:
SPIRITUÁLY, JAZZ, SWING, POP/ BIG BEAT, KLASICKÁ
HUDBA , MŠE, písně Osvobozeného divadla, kabaretní písně ,
specifická hudební show DVQ spolupracuje s rozhlasem a televizí
při natáčení různých spotů a reklam. Je také častým hostem
různých zábavných televizních a rozhlasových pořadů, kde
vystupuje po boku významných českých hvězd jako je Karel Gott,
Helena
Vondráčková,
Lucie
Bílá
a
další.
Cyklus koncertů se uskuteční v rámci projektu
„Za poklady Broumovska“.

Projekt „Za poklady Broumovska“ je spolufinancován
Evropskou unií.
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Podmínky:

Při nákupu školních pomůcek
nad 200,- Kč
v období 1. 8. - 9. 9. 2006
poskytujeme každému slevu
ve výši 10%.
Nabízíme velký výběr penálů, psacích potřeb,
školních desek, obalů a další papírenský sortiment.
Přijďte se přesvědčit
o našich bezkonkurenčních cenách.
Obslouží Vás a poradí Vám příjemný personál.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Mezinárodní horolezecký filmový festival
24.8. – 27.8.2006, Teplice nad Metují
23. ročník

Letošní 23. ročník Mezinárodního horolezeckého
filmového festivalu zahájí vernisáž výstavy fotografií
horolezce Adama Prázy ve čtvrtek 24. srpna. Loňský italský
film The Conquest of K2 (Dobytí K2), který získal hlavní
cenu festivalu mohou diváci shlédnout již při s lavnostním
zahájení v kině od 18 hodin a poté v dalších blocích ostatní
loňské vítězné filmy.
Kromě promítání 33 soutěžních filmů v kině a jejich
repríz v místní škole je připraven pro návštěvníky bohatý
doprovodný program. Besedy s horolezeckými osobnostmi
jako je Igor Koller, Radek Jaroš a Pepe Piechowicz, Český
pohár ve sportovním lezení v Boulderingu, Bufo Cross,běh
Teplickými skalami- letos již 13. ročník.
Hostem festivalu je polský horolezec Piotr Pustelnik –
přemožitel nejméně sedmi osmitisícovek. Představí se nám
v besedě v neděli v dopoledních hodinách v kině a je také
členem mezinárodní poroty. Šéfem odborné poroty je
předseda Slovenského horolezeckého svazu Pavol Vaško.
Mezi další členy letos patří známý fotograf a člen Unie
výtvarných umělců ČR (iaa aiap UNESCO) Jiří Hladík,
režisér, scenárista dokumentárních a hraných filmů Rudolf
Adler a ženskou část zastupuje česká horolezkyně Soňa
Boštíková ( držitelka českého ženského horolezeckého
výškového rekordu a přemožitelka dvou osmitisícovek).
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V hudebním programu zazní koncerty skupiny Doctor
P.P.,Vyhoukaná Sowa, Jauvajs, Mimesis a v duchu country
– místní kapela Country & Blues Expres.
Losování diváckých kuponů s cenami a také divácká
soutěž o nejlepší film zůstává i nadále. Kategorie filmů jsou
zrušeny a jsou nahrazeny cenami – Cena za nejlepší
dokument, Cena za nejlepší horolezecký film. Zůstává
Hlavní cena festivalu a Cena města.
Kromě odborné poroty hlasují i diváci a vybírají nejlepší
film a jeho autor pak získá Cenu diváka - vyřezaného
Boryše z dílny Petra Kysely. Diváci jsou také odměněni –
po slavnostním ukončení na ně čeká před kinem sud piva.
Festival zakončí slavnostní předání cen a projekce
vítězných filmů v neděli 27. srpna v kině.
Přijeďte v těchto srpnových dnech do Teplic nad Metují,
nebudete litovat
Máša Jirmannová, ředitelka festivalu
ČTVRTEK 24.8. 2006

17:00 – 18:00
18:00 – 19:30
20:00 – 24:00

Program 23. MHFF, 24. – 27.8. 2006

Vernisáž výstavy fotografií Adama Prázy
Slavnostní zahájení
+ promítání hlavní ceny festivalu 2005
Projekce vítězných filmů z 22. MHFF 2005

PÁTEK 25.8. 2006

12:00 – 24:00
10:00 – 22:00
20:00 – 21:00
21:00 – 22:00
22:00 – 23:30
24:00 – 02:30

Bloky soutěžních filmů
Bloky soutěžních filmů
Country & Blues Expres (koncert )
Petr Piechowicz (beseda - Karakoram 2005)
Jauvajs (koncert)
Country & Blues Expres (koncert )

SOBOTA 26.8. 2006

10:00
12:00 - 24:00
10:00 – 14:00
14.00
16.00 – 24.00
8:30 – 19:30
20:00 – 21:00
21:00 – 22:00
22:00 – 23:30
24:00 – 02:30

Igor Koller (Dva roky na Shipton Spire)-beseda
Bloky soutěžních filmů
Bloky soutěžních filmů
Přednáška ČHS
Bloky soutěžních filmů
Nescafé Boulder Contest – závody v lezení
Mimesis (koncert)
Radek Jaroš (beseda- Hory zhora)
Doctor P.P. (koncert)
Vyhoukaná sowa (koncert)

NEDĚLE 27.8. 2006

09:00
09:00
10:00
10:15
12:00
13:00

Bohoslužba za zemřelé horolezce
13. BUFOCROSS – běh Teplickými skalami – start
Piotr Pustelnik (beseda)
Vyhlášení výsledků závodu Bufo Cross
Losování diváckých kuponů
Vyhlášení výsledků 23. MHFF
a projekce vítězných filmů

V souvis losti s ní je třeba připomenout, že za současný
vzhled školy i půdní vestavbu patří poděkování především
paní Idě Seidlmanové a panu starostovi Maroulovi.

výstavní síň MěÚ
kino
kino
kino
škola
hřiště
hřiště
hřiště
hřiště
kino
kino
škola
škola
škola
park
hřiště
hřiště
hřiště
hřiště
kostel na Kamenci
před kinem
kino
před kinem
před kinem
kino

Den otevřených dveří
V rámci oslav 600. výročí 1. písemné zmínky o obci
Bezděkov nad Metují a Prvního setkání rodáků proběhl
1. a 2. července Den otevřených dveří naší pobočky.
Velmi nás potěšil zájem všech, kteří se k nám přišli
podívat.
Mnozí zavzpomínali na léta strávená ve zdejších
lavicích. Vzpomínky patřily i bývalým učitelům a ředitelům.
Někteří se zde po mnoha letech setkali se svými spolužáky.
Většina z návštěvníků nešetřila slovy chvály na vzhled a
vybavení současné budovy. Slova obdivu sklízela především
půdní vestavba.
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Za projevený zájem všem návštěvníkům, kterých bylo více
než 200, děkujeme.
Marie Vaisarová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POLICE NAD METUJÍ

Slavnostní ukončení školního
roku
Ve čtvrtek 29.6.2006 proběhlo v divadle již tradičně
slavnostní ukončení školního roku.
Žáci se zde sešli, aby společně s učiteli shrnuli výsledky
celoroční práce.
Jako každým rokem
zde byli oceněni Ti
nejlepší za sportovní,
zdravotní a jiné soutěže.
Zajímavé ceny byly opět
rozdány za sběr starého
papíru.
Odměny
si
odnesli i nejlepší sběrači
bylin. Díky pěknému
počasí bylo bylin letos
opět sebráno mnohem
více než v loňské roce a
žákům i rodičům patří
velké poděkování.
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K 31. 7. 2006 mělo město Police nad Metují dle
dostupné evidence celkem 4 309 obyvatel.
Celý program byl letos zpestřen několika velmi
zajímavými tanečními ukázkami.
V odpoledních hodinách byla žákům 9.tříd slavnostně
předána vysvědčení na městském úřadě.
Marie Vaisarová

Zá kl ad ní uměl ec ká ško la
in for muj e.. .

Hrajeme i o prázdninách!
V pátek 21. července přijel štáb České televize natáčet
do Kulturního sálu ve Žďáru nad Metují další díl
populárního zábavného pořadu „Příště u vás…“, tentokrát
věnovaný Polici nad Metují a okolí. Natáčení se zúčastnili
také malí trubači naší ZUŠ (Pavel Kubeček – trubka,
Monika Němcová – lesní roh, Lukáš Kubeček – tuba), kteří
pod vedením své učitelky Lenky Němcové zahráli fanfáry
pro žesťové trio a Monika se v programu představila
s koncertem pro lesní roh W. A. Mozarta, při kterém ji na
klavír doprovodila paní učitelka Karolina Sorokinová.
Pořad bude vysílán v sobotu 5. srpna v 10.50 hod. na
ČT1 a reprízován v pátek 11. srpna ve 14.30.

S Ň A TKY

Z Z Z Z ZZ Z ZZ Z Z

Své „ANO“ si v červenci řekli
pan Petr Mazanec a slečna Petra Paulínková
a
3 páry, které si nepřejí být jmenovány

J U B I LE A

ZZZZZZZZZZ

V měsíci červenci 2006 oslavili životní jubilea:
70 let
3 občané
75 let
2 občané
80 let
4 občané
85 let
2 občané
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví a duševní pohody
do dalších let.

CESTOVNÍ DOKLADY
Žádosti o vydání cestovního dokladu můžete na našem
úřadu podávat NEJPOZDĚJI DO 18. SRPNA 2006 !!!
Od 21.8.2006 do 31.8.2006 NEBUDOU přijímány žádosti
o cestovní doklady ani na úřadech s rozšířenou působností
(tj. např. v Náchodě)
O nové cestovní doklady můžete opět žádat od 1.9.2006,
a to již jen na úřadech s rozšířenou působností, tj. např.
Náchod, Broumov, Nové Město n.M.)

CENY NOVÝCH CESTOVNÍCH
DOKLADŮ po 1.9.2006
Vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a
s nosičem dat :
Dospělí……………………….... 600,- Kč (platnost 10 let)
Občané 5 – 15 let …………....… 100,- Kč (platnost 5 let)

Moderátor pořadu JUDr. Jan Fafejta uvádí naše žesťové trio…

Vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů
(tzv. rychlopas ):
Dospělí ……………..…… 1500,- Kč (platnost 6 měsíců)
Občané 5 – 15 let ……….. 1000,- Kč (platnost 6 měsíců)
Pro děti do 5 let je možno zažádat pouze o CD bez
strojově čitelných údajů a to za 50,- Kč (platnost 1 rok)
O všechny tipy cestovních dokladů se žádá osobně a
pouze na úřadech s rozšířenou působností (Náchod) !!!
Dagmar Hambálková

Oprava obuvi Štancl nabízí
výrobu klíčů

Konferenciér zpovídá před objektivy kamer paní učitelku Lenku
Němcovou…
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šití tuning pytlů na řadící páku
a ruční brzdu různých barev na Vaše auto.
Najdete nás v Bukovici čp. 131
nebo na mobilu: 604 570 865
Bližší info na www.opravaobuvi.unas.cz
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Pobídky z fondů EU a státního
rozpočtu ČR pro drobné podnikatele
Zvýhodněné úvěry dotované z fondů EU a státního
rozpočtu ČR jsou poskytovány na financování
investičních záměrů a rozvoj podnikání malých a
středních firem v regionu Královéhradeckého kraje
prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové
banky (ČMZRB) ve výši 200 tis. až 25 mil. Kč
s dotovanou úrokovou sazbou 3-4 % p.a.
U některých
typů úvěrů lze sjednat odklad splátek až o 5 let.
Začínajícím podnikatelům je určen bezúročný úvěr
START ve výši 100 tis. až 1 mil. Kč, s odkladem splátek až
o 12 měsíců.
Při získávání zvýhodněných úvěrů a jiných pobídek
ČMZRB a komerčních bank je drobným podnikatelům
v rámci programu PORADENSTVÍ Ministerstva
průmyslu a obchodu ČR poskytováno dotované
poradenství s možností čerpání státní dotace ve výši 20 000
až 50 000,- Kč za každý kalendářní rok.
V případě zájmu o bližší informace a popřípadě o
osobní konzultace je zvažováno uspořádání setkání
podnikatelů regionu za asistence MěÚ Police n.M..
Zájem o účast na takovém setkání sdělte MěÚ v Polici
n.M., který dle počtu zájemců upřesní místo a dobu
konání.
Bližší informace podá Regionální informační a
poradenské centrum (RPIC):
PROFIT REAL a.s. , Holubova 978, 547 01 Náchod,
tel. 491 420 046 fax. 491 422 012 mob. 731 188 933
www.profitreal.cz
e-mail: rpic@profitreal.cz

Poličtí hasiči v červenci
◊ Sobota 15.07.2006, 15:00 Jednotka hasičů SDHO
Police n.M. vyslána zlikvidovat požár pařezu u polní
cesty z Police n.M. směr Ostaš. Výjezd CAS 32.
◊ Neděle 16.07.2006, 15:10 Další požár v prostoru mezi
hřebenem Hvězdeckých stěn a Pískovou rokli. Hoří les
na rozloze 50 x 50 metrů. Na místo vyrazili hasiči PS
Broumov, PS Náchod, SDHO Police n.M. s třemi
požárními družstvy, SDHO Nízká Srbská, SDHO
Bukovice, SDHO Hronov se dvěma požárními
družstvy, SDHO Suchý Důl. Po zjištění stavu bylo
vyžádáno letadlo k hašení ze vzduchu. Plnění letadla je
zajištěno na letišti ve Velkém Poříčí cisternami PS
Náchod, SDHO Náchod. Vzhledem k rozsahu požáru
bylo třeba nasadit další leteckou techniku. Na místo
vzlétl vrtulník s podvěsovým vakem.
◊ Neděle 16.07.2006, 16:55 Další lesní požár je hlášen ze
Suchého Dolu, část Slavný. Zde se jednalo o požár
hrabanky malého rozsahu a bez škody.
◊ Pondělí 17.07.2006, 12:48 Jednotky hasičů PS
Broumov, PS Náchod, SDHO Police n.M. a asi ještě
nějaké, ale vzhledem ke špatnému spojení neslyšené,
vyjeli opět do Broumovských stěn do míst kde včera
hořel les, aby provedly kontrolu požářiště a uklidily
dopravní vedení, které zůstalo natažené přes noc.
Provádějí dohašení asi 5 ohnisek.
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◊ Úterý 18.07.2006, 15:04 Jednotky PS Broumov, SDHO
Police n.M. SDHO Žďár n.M., SDHO Česká Metuje
vyjely k likvidaci požáru na třech místech lesního
porostu o rozměrech 10 x 10 metrů. Zásah byl prováděn
v části České Metuje-Metujka.
◊ Úterý 25.07.2006, 15:24 Jednotky PS Náchod, SDHO
Police n.M. vyjely na likvidaci požáru hrabanky na
ploše 5 x 3 m v části Radešov.
I. Seidlmanová a J. Hubka

Výroční zpráva při příležitosti
oslav 125 let trvání SDH Pěkov
V Pěkově, dne 7. července 2006

Vážení bratři hasiči, vážení hosté !
Celá naše organizace Sboru dobrovolných hasičů v Pěkově
se v letošním roce dožívá vzácného jubilea – 125 let trvání
Hasičského sboru v naší obci.
125 let v historii národa není tak dlouhá doba, ale
v činnosti Hasičského sboru je to práce několika generací. Náš
hasičský sbor v Pěkově byl založen na základě výzvy
dobrovolného tělocvičného hasičského sboru v Polici nad
Metují, obecní zastupitelstvo obce Pěkova usneslo založit
dobrovolný hasičský sbor v Pěkově a to dne 8. května 1881
v dolejším hostinci u pana Floriana Rössela čp. 15 a po té co se
sešli zdejší občané i obecní zastupitelstvo a to starosta obce
František Thér čp. 3, radní František Wintr čp. 45, radní
Florian Rössel. Za přípravní výbor se jednání zúčastnil Karel
Osoba čp. 5, Antonín Zeidler čp. 31, František vacek čp. 17,
Karel Linhart čp. 47 a další občané obce Pěkova.
Potom bylo přikročeno k jednání o založení dobrovolného
sboru hasičského, podle tehdejších platných zákonů. Na tomto
jednání byl zvolen pětičlenný prozatímní výbor, jemuž byla
svěřena úloha, jako stanovení Stanov a vybídnutí občanů ke
vstupu, aby mohl býti spolek co nejdříve uveden v činnost.
Většinou hlasů do tohoto výboru byli zvoleni: Antonín
Zeidler čp. 31, František Seidl čp. 6, Jiří Vacek čp. 26, Karrl
Linhart čp.47 a Celestin Vacek čp. 33.
Za velitele pan Antonín Zeidl, rolník čp. 31. Náměstkem
velitele Josef Mervart, učitel. Jednatelem spolku byl zvolen
Josef Hamza, řídící učitel v Pěkově. Členové výboru: Jiří Vacek
čp.26 a Karel Linhart čp. 47. Takto bylo rozhodnuto v členské
schůzi dne 21. srpna 1881.
Nyní bych Vás chtěl požádat, aby jste povstáním a minutou
ticha uctili památku zakladatelům našeho sboru a všech členů,
kteří od té doby již nejsou mezi námi.
Děkuji Vám!
Dále jest zachován protokol z mimořádné schůze, která se
konala dne 27. 8. 1881, kde byl doplněn výbor a to Kristiánem
Osobou, rolníkem čp. 5.
Protokol ze dne 7. září 1881 hovoří, že bylo ve schůzi
jednáno o zakoupení stejnokrojů a dále jednáno o rozpočtu, kde
příjem byl 49 zlatých a 82 krejcarů a vydání 38 zlatých a 18
krejcarů.
Na další schůzi dne 18. prosince 1881 došlo ke změněně ve
výboru a to tím, že se odstěhoval Josef Mervart, spolkový
cvičitel, a za jmenovaného byl zvolen jako náměstek Karel
Linhart, rolník čp. 47. Koncem roku 1881 měl sbor
dobrovolných hasičů v Pěkově celkem 22 činných členů a 12
přispívajících. To je zkráceně k zakládajícímu roku 1881
hasičského spolku „obrana“ v Pěkově.
V dalších letech v roce 1883 byla zakoupena vozní stříkačka
s příslušenstvím za 500 zlatých a to s pětiletou zárukou. První
splátka byla zaplacena ihned ve výši 200 zlatých a dalších 300
zlatých do dvou let bez úroků. Byla zakoupena od firmy
František Smekal ze Smíchova.
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Další léta byla celkem úspěšná i když velmi těžká a to pro
nedostatek finančních prostředků. Zdroj příjmu byl velmi
nedostačující a to jen z výnosů plesů, příspěvků členů a
některých darů.
Dne 23. června 1889 byl uskutečněn v Pěkově „Župní
sjezd“, kde bylo přítomno 20 hasičských sborů a to: Hony 16
členů, Zbečník 15, Hronov 21, Náchod 6, Česká Metuje 13,
Bezděkov 18, Lhota 7, Suchý Důl 20, Hlavňov 14, Velké Poříčí
24, Žďárky 15, Vysoká Srbská 22, Police nad Metují 28, Bělý
22, Machov bez uvedení počtů členů a konečně Pěkov byl
zastoupen celým sborem. Dále se zúčastnili další spolky, jako
Sokol, Vysloužilci, spolek „Budislav“ a další. Tento župní sjezd
byl velmi zdařilý.
Z další činnosti našeho hasičského sboru je nutno
připomenout, že byl hlavním podílníkem spolkové činnosti
v obci. Měl svoje pravidelná cvičení i schůzovou činnost.
Členové hasičského sboru byli obětaví a svoje povinnosti i přes
různé těžkosti, jako materiální i finanční, nebyly pro ně nějakou
překážkou a bylo jim pokládáno za čest, že mohou být členy
tohoto spolku.
Vždyť podle stanov, které byly tehdá, byl člen, který neplnil
svoje povinnosti, ať už to byla neúčast při cvičení, či na
schůzích byl i vyloučen.
Svoji spolkovou místnost měli v hostinci u Rösselů v čp. 15.
Obec i hasičský sbor v průběhu svých dalších činností prodělali
nesnesitelná válečná léta a to za doby 1. světové války a po
roce 1938 i za 2. světové války. Mnoho členů hasičského sboru
muselo především za 1. světové války na frontu a mnoho se jich
domů nevrátilo.Další činnost sboru po osvobození v roce 1945
pokračovala ve své tradici.
Po tomto roce byly uzavřeny dva sbory a to v Pěkově a na
Honech. Požární sbor na Honech byl mnohdy aktivnější a to
díky bývalému / zemřelému veliteli Jaroslavu Kulichovi, který
činnost na Honech dobře organizoval a stmelil dobrý kolektiv.
Po jeho úmrtí činnost sboru na Honech stagnovala a v roce
1966 došlo ke sloučení obou sborů a to pod jedním názvem
„Místní jednota svazu požární ochrany v Pěkově“.
Před tímto sloučením byla v roce 1950 Požárním svazem
v Pěkově zakoupena nová motorová stříkačka DS 16 z továrny
THZ ze Slatiňan za částku 108 717,- Kč. Vždyť naše obec byla
mezi posledními, která ještě používala starou ruční stříkačku
z roku 1882.
Za celou dobu trvání hasičů v Pěkově až do dnešních časů
zasahoval náš hasičský sbor v naší obci celkem 23x požárů.
Mimo to vyjížděl i na pomoc dalším obcím v okolí i do samotné
Police nad Metují. Už v roce 1876, kdy u nás ještě nebyl
založen hasičský sbor, vyšlehl oheň z chalupy a zničil 8
domovních čísel, mezi nimiž i místní hostinec.
V roce 1884 vyhořelo stavení Osobovo na Končinách.
V květnu 1891 udeřil blesk do Jiřího Vacka, funkcionáře
tehdejšího výboru. V té době současně zapálil blesk statek u
Jansů čp. 19. Dne 15. července 1899 shořelo hospodářské
stavení a výměnek u zemědělské usedlosti Františka Pohla čp. 4
v Pěkově. O pouti v roce 1897 vyhořel hostinec „U Vacků“,
dnes již prázdný Kulturní dům. O 11 hodině 11. července 1922
udeřil blesk do stodoly a statku pana Théry čp. 3. Blesk zapálil
dále 15. června 1927 stodolu u Henclů. Dne 14. června 1930
na pouťovou sobotu před 12 hodinou vznikl požár chalupy
čp.86 pana Augustina Lampy za školou.
Další požár byl 25. května 1931 o 23 hodině ve stodole čp.
33 u pana Roberta Staudeho, kde shořela stodola a celý kryt na
obytném stavení. A dne 29. listopadu téhož roku vyhořela
dřevěná chalupa pana Josefa Klimše na pustinách. Téhož roku
dne 20. prosince také vyhořela dřevěná stodola u Antonína
Staudeho u čp. 1. Byl tam silný mráz, že voda zamrzla jak ve
stříkačce, tak i v hadicích.
Za 2. světové války dne 30. června 1941 vyhořely obytné
budovy a to pana Josefa Klimše, co je dnešní zbrojnice a paní
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Josefy Hornychové, která bydlela v bezprostřední blízkosti
vzniku požáru.
Dne 9. května 1945 vyhořel statek u pana Václava Théry čp.
118. kdy nešťastnou náhodou projíždějící vojska při osvobození
vystřelila raketu, od které chytla došková střecha na
hospodářském stavení.
Začátkem měsíce června v roce 1946 vyhořelo od blesku do
základů hospodářské stavení pana Bohumila Středy, který se
před tím krátký čas přestěhoval do pohraničí. Dne 9.června
1949 vypukl požár chalupy pana Roberta Gennerta a zničil celý
kryt na obytném stavení. Dne 21. prosince 1951 vznikl požár u
pana Bedřicha Weissara na Honech čp. 43. Byla tak silná mlha
a náledí, že se těžko k požáru mohli hasiči dostat.
Dne 7. září 1953 vyhořela stodola i vršek obytného stavení
u Josefa Vlčka čp. 26 v Pěkově. Dne 7. srpna 1962 vyhořela od
blesku v pravé poledne stodola JZD Pěkov, od bývalého statku
pana Františka Seidla. Požár byl tak rychlý, že se téměř
nepodařilo zachránit žádné zemědělské stroje, ani ostatní
nářadí. Dne 30. prosince 1963 vyhořely dvě usedlosti na
Končinách a to pana Josefa Kubečka a Justovo. Požár byl
založen jedním tulákem, který zde přenocoval, protože obě
usedlosti byly prázdné. Dne 8. května 1966 vyhořela
hospodářská chalupa čp. 14, kterou zapálila sama majitelka
paní Marie Branzová. Jako poslední požár byl v září 2002, kdy
vyhořel půdní prostor a střecha na Honech u Kozárů. Stalo se
to v důsledku samovznícení sena. Od té doby v naší obci
nehořelo, za což můžeme jen poděkovat.
Nyní bych se chtěl jen v krátkosti zmínit o činnosti
hasičského sboru za poslední léta. V poválečném období byly
vybudovány tři požární nádrže v Pěkově a provedena
rekonstrukce požární nádrže na Honech. Také byl zřízen
rybník, jako hlavní požární nádrž pro naši obec.
Během těchto let byla získána další motorová stříkačka PS
8, kterou nám přidělila tehdejší Inspekce požární ochrany
v Náchodě.
V roce 1966 bývalý Místní národní výbor v Pěkově zakoupil
od vojenského útvaru v Ostravě skříňový automobil TATRA
805 za 8100,- Kč.Toto vozidlo bylo přiděleno našemu sboru pro
požární účely.
V letech 1972 – 1973 proběhla výstavba dnešní hasičské
zbrojnice, kde naši členové odpracovali okolo 4500 brigádních
hodin a v létech 2001 – 2004 prošla další rozsáhlou
rekonstrukcí k dnešním podobě. Zde se též odpracovalo okolo
1000 brigádních hodin a ostatní práce zajistili stavební firmy.
Tato činnost se provádí v pravidelných intervalech. Účastníme
se také různých školeních jak v našem sboru, tak i v okrsku a
dále i v okrese.
Další činnost hasičského sboru je orientována v dnešní
době na prohlubování znalostí a ovládání svěřené požární
techniky, účasti při okrskových námětových cvičeních i
soutěžích, dále při nemoriálech jak v Machově, tak i v České
Metuji. Při těchto společenských akcích jsme se často
umisťovali na předních místech v rámci hasičských sborů
okrsku „Ostaš“. I doma se provádějí námětová cvičení v obci a
přípravy na tyto různé okrskové soutěže.
Náš hasičský sbor pomáhal zdolávat lesní požáry na
Koruně, na Slavném, na Klůčku, kde jsme byli jako záloha a
hlavně při lesním požáru v Adršpachu a na Jiráskových skalách
(Bischofstein). Pomáhali jsme i při zatopení části zdravotního
střediska v Polici nad Metují a to čerpáním vody ze sklepních
prostor.
Jednou z věcí, na kterou nesmíme zapomenout, byly i
rozsáhlé povodně v červenci 1997. Byla to takzvaná stoletá
voda, kterou z místních občanů nikdo nepamatuje. Naštěstí
nedošlo k větším škodám na majetku.
Veškerou tíhu a starost v celé činnosti nesli na svých
bedrech všichni naši velitelé a to bývalí i současní: pan Antonín
Zeidler, Celestin Vacek, Josef Meisner, Václav Lamka, Ladislav
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Kosinka, Robert Staude, Josef Braha, Václav Verner, ml.
Helmut Hofmann, Václav Rejchert, Josef Teichmann a nynější
velitel Jiří Kozár.
Všem je třeba za jejich poctivou, nezištnou a obětavou práci
upřímně poděkovat, jakož i všem starostům a funkcionářům i
běžným řadovým členům za jejich obětavou práci.
4. a 5. července 1981 proběhly oslavy 100 let založení
našeho sboru. Naši členové i občané Pěkova a Honů oslavili
důstojně toto kulaté výročí.
Po roce 1998, kdy se v našem státě děly politické změny,
náš sbor až na některé drobné nesrovnalosti související s tímto
vývojem pokračoval dále v činnosti.
Po změně názvu z bývalé Základní organizace svazu
požární ochrany na nynější Sbor dobrovolných hasičů a
výměně funkcionářů dál zachováváme tradici našeho sboru.
V srpnu 1990 jsme po delším shánění získaly od Hasičského
záchranného sboru v Hradci králové starší stroj PPS-12
s plným vybavením.
Z důvodu toho, že TATRA 805 pomalu dosluhovala a byl již
nedostatek náhradních dílů, rozhodli jsme se v roce 1997 za
částečné pomoci Městského úřadu v Polici nad Metují
k zakoupení malého autobusu IKARUS 553 pro 20 osob na
podvozku AVIA za 43 000,- Kč. Jelikož si žádal rozsáhlejší
opravu, strávili naši členové dva roky poctivé práce ve svém
vlastním volném čase. Tento autobus nám slouží k zajištění
požární obrany nejen v naší obci, ale i na zajištění dopravy pro
Městský úřad a okolní sbory v našem okrsku.
V roce 1999 byla TATRA 805 nabídnuta k odprodeji
jednomu odběrateli historické techniky do Prahy. Obdrželi jsme
za ni 35 000,- Kč.
V roce 2001 se zapojilo do naší činnosti i družstvo Mladých
hasičů a v letošním roce přibyli další noví členové a také
družstvo dívek od nichž se očekává, že po nás převezmou toto
historické poslání. K dnešnímu dni je v našem sboru 54 činných
členů z toho je 8 členů důchodového věku a 11 mladých hasičů.
Při dnešní slavnostní příležitosti je třeba také poděkovat za
pomoc a dobrou spolupráci zástupcům Okresního sdružení
hasičů v Náchodě, HZS Velké Poříčí, HZS Broumov, okresu
„Ostaš“, všem sousedním sborům se kterými spolupracujeme,
Městskému úřadu v Polici nad Metují, sponzorům, kteří nám
pomohli finančně zajistit tyto oslavy a v neposlední řadě i všem
našim rodinným příslušníkům, kteří s námi mají po celou dobu
trpělivost při naší práci.
Přál bych si, aby naše činnost byla čím dál aktivnější, bez
požárů, abychom pokračovali v naší práci ve šlépějích našich
předchůdců.
Za 125 let trvání hasičského sboru v Pěkově by se dalo více
hovořit, avšak ubíhající čas nám nedovoluje tuto celou činnost
dopodrobna rozvádět.
Ještě jednou Vám všem děkuji za pozornost a přeji Vám
všem hodně zdraví, úspěchů do další obětavé činnosti v požární
obraně ve prospěch všech našich občanů v celé obci.

Děkuji Vám za pozornost!
Zdeněk Pohl,starosta SDH

Ředitel Oblastní nemocnice
Náchod a.s. informje
Uzavření porodnice

Od 7.8.2006 dochází k uzavření porodnice v Náchodě.
Důvodem je celková rekonstrukce oddělení a modernizace
prostor. Předběžný odhad doby uzavření je 5,5 měsíce. Po
tuto dobu budeme porody zajišťovat v naší druhé porodnici
v nemocnici Opočno, kde došlo k posílení zdravotnického
personálu a částečné úpravě prostor, aby byl pobyt pro
budoucí maminky co nejpříjemnější.
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O opětovném otevření porodnice v Náchodě Vás
budeme včas informovat.

Další výstavby a rekonstrukce

Souběžně s rekonstrukcí porodnice, začínají i další
stavební rekonstrukce a výstavby v areálech nemocnice
v Náchodě.
Dne 1.9.2006 začne v areálu horní nemocnice
rekonstrukce interních ambulancí, jejichž prostory a zázemí
jsou nevyhovující. V dolním areálu začne výstavba nového
Energocentra. Na začátku příštího roku začne rovněž
přestavba bývalé prádelny na nový pavilon, kde bude
umístěno infekční oddělení a nové lůžkové oddělení akutní
rehabilitace. V budově patologie dojde ke stavebním
úpravám umožňujícím přesunout do nových prostor
Pracoviště klinické biochemie a diagnostiky. V budově
chirurgie dojde k rekonstrukci bývalých chirurgických
ambulancí na prostory pro Oddělení klinické onkologie.
Všechny tyto akce jsou součástí I.etapy budování
Generelu Oblastní nemocnice Náchod, jehož cílem je
soustředění poskytování akutní péče pouze v dolním areálu.
Více informací o jednotlivých akcích, jakožto i aktuality
ze všech pracovišť Oblastní nemocnice Náchod a.s.
naleznete
na
našich
webových
stránkách
www.nemocnicenachod.cz.
Omlouváme se za omezení a problémy, které Vám
způsobíme stavební činností. Věříme, že výsledkem budou
pro Vás příjemné a důstojné prostory nové Oblastní
nemocnice Náchod.
Ing.Josef Šimurda
Ředitel Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje
- koncepce dopravy Podnikatelský klub Broumovska na
svém zasedání projednal otázky týkající
se koncepce rozvoje dopravy jako
podklad pro projednávání Návrhu
zadání územního plánu velkého
územního celku Královéhradeckého
kraje. O situaci referoval pan Josef Marek, člen rady Města
Broumova
a
zároveň
člen
dopravní
komise
Královéhradeckého kraje.
Členové PKB vnímají jako významné především
zpřístupnění celého Královéhradeckého kraje díky dálnic i
D11 a rychlostní komunikaci R11. Vítáme proto informace
o letošním budování dálnice D11 k Hradci Králové a
zároveň apelujeme na představitele kraje a státu v otázce
dalšího pokračování výstavby této komunikace. Jako
prioritu vidíme dobudování napojení Jaroměře na tuto
komunikaci do roku 2013.
Při této strategii bude pro Broumovsko nepochybně
důležité, aby tah Jaroměř – Police nad Metují – Teplice nad
Metují a Broumov byly řešeny ve stejném časovém období.
Hovoříme o průtazích a obchvatech České Skalice, Náchoda
nebo Hronova.
Broumovsko samotné je specifické území, kde by se
veškerá řešení měla plánovat s ohledem na jedinečný ráz
regionu. PKB není primárně pro nepřiměřené projekty a
zásadní rozšiřování silniční sítě s výjimkou obchvatů obcí
s velkým zatížením dopravou. Řešení by mělo kompromisně
akceptovat potřeby rozvoje turistického ruchu (zachování
krajiny a klidu), rozvoje podnikatelské činnosti (přístupnost

14
pro zboží a obchodní partnery) a ochrany přírody.
Broumovsko by mělo být regionem otevřeným nikoliv
tranzitním. V rámci regionu podporujeme odlehčení center
jednotlivých měst a obcí. Průtah Policí n. Metují, obchvat
Broumova nebo Meziměstí. S konkrétním řešením průtahu
Police a obchvatu Broumova tzv. „Jižní spojky“ jsme se
seznámili a předpokládáme, že takové řešení by splnilo
požadované cíle, tedy odlehčení center především od těžké
nákladní dopravy. O tom, že nějaký druh rozšíření a
zkvalitnění silniční sítě budeme potřebovat, však
nepochybujeme.
Představitele Královéhradeckého kraje a České
republiky tímto vyzýváme, aby vedli v patrnosti potřeby
Broumovska, tedy jedinečného a kvalitního regionu.
Žádáme, aby v maximální možné míře podporovali
zkvalitnění dopravní obslužnosti v rámci našeho regionu
(např. obchvat Broumova) a zároveň, aby k projednání
předložili variantní řešení budoucího napojení Broumovska
na síť dálnic a rychlostních komunikací.
Při vyzvání jsem připraveni a ochotni navrhovaná řešení
aktivně konzultovat.
Podnikatelský klub Broumovska

Polický zahrádkářský receptář
na měsíc srpen
Za pár dnů zde máme tradiční Kvíčerovskou pouť, na
kterou se hlavně těší děti a mládež. Nám starším se spíše
vybaví vzpomínky na mládí a různé zážitky, které jsme
tehdy prožívali. Polická pouť měla odedávna dobrý zvuk
v celém okolí.
Po ní se však začne pomalu přikrádat podzim, který o
sobě dává vědět nízkými ranními teplotami. Ve dne je ale
ještě teplo, a proto chce tyto dny využít ještě ke koupání a
slunění, dokud to jde.
V tomto období můžeme ještě dělat letní doplňkový řez
jádrovin a počátkem měsíce i řez peckovin, pozdější řez by
mohl vyvolat klejotok. Pakliže se objeví padlí, snažíme se
napadené větévky odřezat a spálit. Sklízíme, co nám již
dozrálo, rané druhy jablek, slivoní atd. Nadměrně zatížené
větve plody bychom měli podepřít, aby nám později
nepraskly, hlavně slivoně. Padaná jablka, pokud to jde,
zužitkováváme v kuchyni či při výrobě moštů. Lze z nich
vyrábět i víno či destiláty. K tomuto účelu se hodí ovoce
dobře vyzrálé. Pro nás je nejbližší zpracovna v Novém
Městě nad Metují, Čs. legií 94, tel. 491 542 531, 608 877
764, která funguje jako s.r.o. pod názvem Novoměstská
pálenice. Zpět k zahrádce. Po sklizni maliníků a později i
ostružiníků bychom měli odplozené výhony odstranit až u
země včetně slabších či přehuštěných. Provádíme i výsadbu
nových sazenic jahodníků. Chce to využít období, kdy není
vše vyprahlé a sázet do správné hloubky (srdíčko musí být
celé nad zemí). Po sklizni, ale ještě i nyní je dobré
u přehuštěné výsadby odstranit listy, čímž dojde k ozdravění
a větší vitalitě sazenic.
V zeleninové části zaštipujeme výhony u rajčat,
abychom ukončili růst a zajistili lepší vývoj plodů.
Odstraňujeme též usychající a přehuštěné listy kvůli lepšímu
proudění vzduchu. Když se nám zdají rostliny růžičkové
kapusty dost vysoké, i je zaštipujeme, abychom též
podpořili lepší růst kapustiček. Můžeme vysévat opět
ředkvičky, salát aj. nebo zelené hnojení, abychom zlepšili
mikroflóru na záhonech. Měli bychom mít vyčištěný

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

(vybělený – po 2 letech) sklep, případně jej můžeme opatrně
vysířit (nesmí tam být žádné poživatiny). Pokračujeme ve
sklizni rajčat, paprik a okurek. Pokud se opět objeví mšice,
zvláště odolná rezavá (chmelová), pak ji zcela spolehlivě
zlikviduje Mospilan.
U květin je třeba provádět v letošním horkém létě
včasnou a důkladnou zálivku. Ještě lze vysévat dvouletky
pro jarní výsadbu a koncem měsíce přepichovat ty, které
nám z dřívějšího výsevu již vyrostly. Lépe porostou než je
na podzim vysadíme na stanoviště, aby nám v příštím roce
udělaly radost. Koncem měsíce sledujeme noční teploty a
choulostivé rostliny stěhujeme z letnění zpět do bytu.
Dalších prací, které je třeba dělat, je daleko více a není
možné vše popsat.
Na 2. září chystáme zájezd do Polska, nejvzdálenějším
bodem trasy bude prohlídka města Nysy a jeho krásného
jezera asi 4x většího než Rozkoš, bližší na pozvánce.
ZO ČSZ Teplice n. M. a ÚR ČSZ Náchod pořádají ve
dnech 1. – 3. září 2006 2. ročník REGIONÁLNÍ
ZAHRÁDKÁŘSKÉ VÝSTAVY, na kterou zvou srdečně
všechny spřízněné zahrádkářské duše. V uvedených dnech
budou probíhat různé doprovodné akce s možností nákupu,
jak rostlin, tak dalších užitečných věcí. Bližší na plakátech.
Výbor naší ZO vyzývá své členy, aby se neostýchali a
představili své produkty – zeleninu, ovoce. květiny i
pokojové, citrusy, bonsaje, kaktusy aj. Je třeba se s nimi
dostavit ve čtvrtek 31. 8. k p. Horstu Schirlovi do Ostašské
ulice č. p. 250 (proti bývalému ČSAD) v 15 – 16 hodin.
Měly by mít připevněný lísteček se jménem majitele a
názvem druhů, aby ti, kteří přijdou na výstavu, věděli, že jde
např. o cibuli Všetatskou, mrkev Katlen apod. Vše a v
pořádku bude vráceno domů přímo majitelům. Minule jsme
byli hodnoceni dobře, snažme se proto, aby to letos bylo
ještě lepší.
ZO ČZS Police n.M. PG

Český zahrádkářský svaz ZO v Polici nad Metují

Nabídka zájezdu

do polského příhraničí
sobota 2. září 2006
Odjezd z náměstí v Polici nad Metují
v 7.00 hodin.
§

§
§
§
§
§
§

Odjezd z Police z náměstí přes Otovice a Klodzko do
Zloteho Stoku. Návštěva podzemní těžby zlata, která
zde bývala, teplota pod zemí 8o C, trasa asi 1,5 km, čas
asi 1,5 hodiny. Polský průvodce, vstupné 7 zl.
Odjezd na pláž a kemp Nysského jezera. Asi hodinová
zastávka s možností občerstvení.
Prohlídka starobylého města Nysa včetně dvou
krásných kostelů
Odjezd přes Paczków do Kamience Zabkowickeho
s neogotickým zámkem – jen krátká zastávka.
Prohlídka středu města Zabkowice Slaskie s šikmou
věží (od středověku má město přídomek slezská Pissa),
věž 32 m vysoká s 2 m vychýlením.
návštěva zahradnictví v Zelaznu, kde si mnozí vloni
výhodně nakoupili.
příjezd domů mezi 18.30 – 19. 00 hod.

Na cestu je nutné mít platný cestovní doklad – pas nebo
novější občanský průkaz. Jídlo raději s sebou.
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Přihlášky opět v prodejně Kniha na náměstí v Polici nad
Metují. Člen naší ZO a jeden člen jeho rodiny zaplatí za
jedno místo 150,- Kč, nečlen naší ZO zaplatí 180,- Kč.
Závazné přihlášky od členů naší ZO budou přijímány od
14. do 21. srpna. Od ostatních do 26. srpna 2006.
V případě neúčasti na zájezdu si musí přihlášený sám
zajistit náhradníka, peníze se vracet nebudou.!!!
Všem účastníkům zájezdu přejeme dobrou pohodu a
pěkné počasí.
Výbor ZO ČZS v Polici nad Metují

A co to canisterapie je? Je to způsob podpůrné
rehabilitace, který využívá pozitivního působení psa na
zdraví člověka. Pojem zdraví je zde myšlen přesně podle
definice WHO (Světové zdravotnické organizace) jako stav
psychické, fyzické 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 přihlás it na tel. 777 844 097, přihlášky najdou i na
našich webových stránkách.

SETKÁNÍ RODÁKŮ VELKÉHO
POŘÍČÍ

Strom Života pro….

1.ledna 2006 obec Velké Poříčí oslavila 15. výročí
samostatnosti. Lidé
dodnes vzpomínají na překrásný
ohňostroj, který tuto příležitost připomněl.
Velké Poříčí i proto připravuje na sobotu 2. září 2006
„I. Setkání rodáků“. Při této příležitosti chceme pozvat
všechny, kteří mají s Velkým Poříčím něco společného. Ať
už se zde narodili nebo chodili do školy, případně zde
prožili kus života.
Chystá se bohatý program. Na náměstí na podiu vystoupí
různá hudební tělesa, jmenovat můžeme například folkovou
skupinu Kantoři, chybět nebudou mažoretky.
V prostoru u hasičské zbrojnice bude otevřen nový
skatepark s ukázkou umění špičkových borců, dále zde bude
probíhat soutěž v hasičském sportu, představí se místní
kynologové, své umění ukáží i historičtí šermíři. Za dobrého
počasí zde přistanou i parašutisté.
U kostela bude probíhat farní den se mší svatou,
soutěžemi pro děti, kouzelníkem. Vystoupí zde členové
klubu vojenské historie, svou ukázku předvedou historičtí
jezdci na koních.
V prostoru školy budou rodáci vzpomínat na dřívější
léta, chystá se výstavka fotografií spjatých s Velkým
Poříčím.
Na místním letišti budou pro zájemce připravena letadla
na vyhlídkové lety, které umožní lidem i pohled shora na
dynamicky rozvíjející se Velké Poříčí.
Po celý den bude pro účastníky připraveno bohaté
občerstvení, další doprovodné akce a hlavně hodně zábavy.
Nudit se rozhodně nebudou. Program dne bude postupně
upřesňován.
Zveme tedy všechny Poříčáky na sobotu 2. září 2006.
Přípravný výbor setkání rodáků

MAMINA
( M a m i n k y , M i m i n ka a N á p a d y )
I když mateřské centrum MaMiNa zahájí znovu svůj
pravidelný provoz až od 5. září, chceme všem našim
příznivcům připomenout některé novinky i programy,
s nimiž jsme začali už v předchozím školním roce. Těšíme
se na shledanou po prázdninách s Vámi i Vašimi dětmi!

Canisterapie aneb pejskování v MaMiNě

Od září 2006 budeme pokračovat nadále v lekcích
canisterapie. Moc děkujeme firmě Skrblíkův ráj, díky jejíž
finanční podpoře jsme mohli canisterapii provádět
individuálně a přesně podle potřeb klientů a díky které
v tom můžeme i nadále pokračovat.
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Prosíme touto cestou rodiče, kteří si zasadili strom pro
své dítko u rybníčků pod cihelnou, 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 (s hlídáním 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 jazyka, které
budou každý pátek dopoledne. Zatím nabízíme lekce pro
začátečníky, jež začínají v pátek 8. září v 10 hodin.
Kurzovné za 10 lekcí činí 500 korun, pro maminky 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 hlídání dětí v mateřském
centru. Poplatek za pohlídání dítěte je 20 Kč/hod. Zájemci o
kurz anglického jazyka se mohou přihlásit na tel. 732 401
637. Zájemci o kurz německého jazyka se mohou přihlás it
na tel. 777 844 097. Přihlášky jsou k dispozic i i na našich
webových stránkách. Výtěžek z pořádání kurzů bude použit
na vybavení herny v mateřském centru.

Podzimní dovolená s MaMiNou

Po vydařeném pobytu na horách zveme všechny
maminky a jejich děti na další akci: podzimní 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. Přihlášky najdete
také na našich webových stránkách. Termín pro podání
přihlášek je do 7. září 2006.

Pohlídáme vám vaše děti

Ptáte se nás, zda budeme nabízet hlídání dětí - a tak to
tedy vyzkoušíme. Od 8. září 2006 nabízíme hlídání dětí
všem maminkám a tatínkům, kteří jsou na rodičovské
dovolené a potřebují si něco zařídit.
Služba bude k dispozici každé pondělí od 15 do 17
hodin a každý pátek od 9 do 11.30 hodin v našem
mateřském centru.
Pro děti je připravena herna se skluzavkou, spousty
hraček nebo výtvarný koutek.
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Pokud bude zájem o tuto službu, můžeme čas prodloužit
nebo upravit podle zájmu.
Cena za pohlídání dítěte je 30 Kč za hodinu. Členky
občanského sdružení MaMiNa mají pohlídání dítěte za 20
Kč za hodinu. Výtěžek bude použit na vybavení herního
koutku pro děti.

Program na září v mateřském centru MaMiNa

Ø Každé pondělí probíhají KURZY ANGLICKÉ HO
JAZYKA
Ø Kurz anglického jazyka pro začátečníky začíná v 15 hod.
Ø Kurz anglického jazyka pro pokročilé začíná v 16 hod.
(během kurzů je možné pohlídat děti)
Ø Každé úterý
od 9.30 do 11.30 hod. MIMINKOVÁNÍ začínáme
5.září(program pro budoucí maminky a pro maminky s
dětmi do 1 roku)
od 18.30 do 19.30 hod. KALANETIKA začínáme 5. září
(cvičení pro všechny věkové kategorie. Info: 731 217 841)
Ø Každou středu od 9.30 do 11.30 hod. KAPŘÍCI začínáme
6. září (program pro maminky s dětmi od 1,5 do 4 let)
Ø Každý čtvrtek od 9.30 do 11.30 hod. CVRČCI začínáme
7. září (program pro maminky s dětmi od 1,5 do 4 let)
Ø Každý pátek probíhá KURZ NĚMECKÉ HO JAZYKA
Ø Kurz německého jazyka pro začátečníky začíná v 10 hod.
Ø Nabízíme HLÍDÁNÍ DĚTÍ
Každé pondělí od 15 do 17 hod.
Každý pátek od 9 do 11.30 hod.

Doplňkový program na září:

Od pondělí 4. září VÝSTAVA látkových hraček,
kapsářů a vařečkových loutek Kláry Šikové.
Čtvrtek 7. a 21. června CANISTERAPIE, pro stálé
návštěvníky platí stejný čas. Pro nové zájemce čas
upřesníme na tel: 777 844 097.
Pátek 15. září od 10 do 14 hod. SECOND HAND
PODZIMNÍHO OBLEČENÍ pro kluky i pro holčičky.
Neděle 24. až čtvrtek 28. září PODZIMNÍ DOVOLENÁ
s MaMiNou.

Upozornění
Upozorňujeme všechny příznivce MaMiNy, že klub o
prázdninách nebude v provozu. Sejdeme se znovu 5. září.
Fotografie z našich akcí, užitečné odkazy i přihlášky na
výše zmíněné kurzy či dovolenou najdou zájemci na
webových stránkách www.mamina.ic.cz.
Vaše MaMiNa

S e n i o rs k é a k tu a l i ty
U BABIČKY
Dávno, dávno již tomu, co jsem se dívala do té milé
tváře plné vrásek a nahlížela do moudrého oka plného
dobroty a lásky … „šťastná to žena!“ Úvod a závěr povinné
školní četby z knihy Boženy Němcové „BABIČKA“.
Senioři klubu OSTAŠ nasedli do dvou autobusů a odjeli
do místa děje BABIČKY, do Ratibořic.
Krátce jsme se zastavili u stánků a náhle se objevila
komorná, která nás pozvala k prohlídce zámku.
S očima na stopkách jsme procházeli zámeckým
interiérem a tiše obdivovali umění a krásu našich předků.
Sv.Medard se sice neudržel a pokropil jak nás, tak i
překrásné rododendrony v zámecké zahradě. A pak nastala
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naše cesta za oživlými postavami z Babičky. Lokaj
s komornou nás zavedli na návštěvu k šarmantní paní
kněžně Zaháňské. Tam jsme se seznámili s italským
zpěvákem a křehkou kráskou, komtesou Hortenzií. Obě
dámy nám svěřily svoje životní osudy a zavzpomínaly na
slunnou Itálii. Jen neradi jsme se s nimi loučili, ale již nám
za zády přešlapovali pan Leopold s paní kuchařkou, kteří se
dohadovali, jaké že menu bude na zámku k večeři. Byla to
vtipná a milá podívaná.
Údolím vlnící se řeky Úpy jsme pomalu šli ke mlýnu.
Tam nás u vantroků překvapil vyfešákovaný hastrman, který
se vrtěl a sváděl procházející dívky.
Nás svedla česká písnička ,v podání dvou krajánků,
k pokračování v cestě do mlýna.
Paní mlynářka nám nabídla chleb a sůl a pan otec nás
pozval k prohlídce mlýna, prý abychom se na vlastní oči
přesvědčili, jak to ve mlýně „klape“. Na pokračování
v našem ratibořickém putování nás vyprovodila písnička
cechu mlynářského „Nemelem, nemelem“.
Ozvučila údolí ke STARÉMU BĚLIDLU. Na louce nás
čekal myslivec se svým psem a vyprávěl historku o
jakémsi šlechtici, který posilněn „rundou dobrého moku“
místo jelena skolil pravou českou krávu., A najednou jsme
byli u cíle. Před námi se objevila chaloupka jako z pohádky
– Staré bělidlo. Zněla Adélčina oblíbená „Ó hřebíčku
zahradnický“, Vilík s ostatními seděl na zápraží a Barunka
omlouvala babičku, že přijde hned, jak dopeče chleba. Kdo
vyzradil tajemství, že ctěná návštěva dorazila až
z Kvíčerova, to nevím, ale je faktem, že babička všeho
nechala a za námi spěchala a hned vyprávěla pohádku o
Kačence, Rýbrcoulovi a jiných pohádkových bytostech
z našeho regionu.
A to byl vlastně konec našeho putování za oživlými
postavami z Babičky.
Poděkování patří nejen všem účastníkům, ale i pánům
řidičům za jejich bezpečnou jízdu, ochotu a trpělivost jakou
s námi měli.
Hana Krejčová

Senioři na Vražedném pobřeží
Červnové setkání Senior klubu se vskutku vydařil. Sice
bylo ve stínu strašlivých 33 stupňů, ale pod přístřeškem na
Vražedném pobřeží na hřišti bylo velice příjemně. Obsluha
byla nejen milá, ale i rychlá a tak každý člen se mohl rychle
osvěžit . Koláč dostal jako dárek.
Tradičně zahájila paní předsedkyně Helena Pivoňková a
přivítala přítomné a zvláště pak paní místostarostku Idu
Seidlmanovou a ředitele ZUŠ pana Lubora Bořka. Žáci ZUŠ
nám přišli zahrát odpolední promenádní koncert. Zazněly
známé i méně známé skladby českých i světových mistrů.
Atmosféra byla výborná, nálada ještě lepší a my jen
obdivovali umění mladých muzikantů, kteří pod vedením
svých učitelů předvedli skutečně skvělý koncert.
Ještě jednou srdečně děkujeme všem účinkujícím i jejich
učitelům.
Hana Krejčová

Senioři na SLETU.
Jednou z dalších , dlouho očekávaných akcí Senior klubu
Ostaš, byl zájezd na hlavní cvičební den XIV.
Všesokolského sletu, který se konal v Praze na Rošického
stadionu 6. července tohoto roku.
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Ráno jsme nasedali do autobusu plni očekávání a
nadšeni z toho co máme před sebou. V autobuse byla dobrá
nálada, vedro nevadilo a vzpomínka střídala vzpomínku, na
své působení na „sletech“ minulých si zavzpomínaly paní
Meisnerová, paní Pavlínková i paní Marie Doležalová a
celá řada dalších pamětnic. Na Strahov – Rošického stadion
jsme dojeli s předstihem, a tak byl i čas na opečený párek a
pivo. Bylo nám ctí i potěšením, že jsme se mohli nechat
společně
vyfotografovat
s pravými
krojovanými
„SOKOLY“ z Moravy.
Nutno přiznat, že jsme měli mimořádné štěstí . Naše
vstupenky-místenky byly pod zastřešenou částí stadionu,
hned vedle hlavní tribuny, a tak i sluníčko nám přálo
pohodové sokolské odpoledne.

Napravo od Malého vozu uvidíme bájnou dvojici : krále
Cefea a královnu Kassiopeju. ( Vzpomeňme na známý
dobrodružný film Souboj Titánů ).
Pod souhvězdím Kassiopeja uvidíme další postavu
bohaté řecké mytologie – Persea. Je zde i s uťatou hlavou
Medusy, arabský název Ras al Ghul = hlava démona = Algol
(4). V souhvězdí Persea je místo odkud vyletují meteory –
Perseidy. Protože je to každoročně kolem 10. srpna, den
Svatého Vavřince, říká se jim lidově slzičky Svatého
Vavřince. Můžeme je pozorovat i letos, ale za horších
světelných podmínek způsobených svitem Měsíce.
Nízko nad severním obzorem zahlédneme hvězdu
Capella (5) v souhvězdí Vozky, která v naší zeměpisné
poloze také nikdy nezapadá ( viz PM 12 / 05 ).
VZHLED OBLOHY – POHLED NA SEVER
v polovině srpna ve 23 hodin

Přišel pan prezident, zazněla státní hymna a XIV.
Všesokolský slet byl zahájen impozantním nástupem
prvních tisícovek cvičenců. Myslím, že slzám dojetí podlehli
všichni návštěvníci ať už byli z daleké Austrálie, Nového
Zélandu, Kalifornie nebo jen z malé české Police nad
Metují. Zážitek plný dojetí a emocí, který v nás slet
zanechal se nedá popsat pouhými slovy. To se prostě musí
vidět – jak se říká u nás v Polic i . Tak si to příště nenechte
ujít.
Hana Krejčová

A S T RO NO M I CKÝ KL UB
POL IC E NAD M ET UJÍ
SEVERNÍ OBLOHA ANEB
Z HVĚZDÁŘSKÉHO SLABIKÁŘE
V minulém čísle PM jsme poznali několik typicky
letních souhvězdí nad jižním obzorem. V tomto čísle PM se
budeme zabývat oblohou nad severním obzorem.
Souhvězdí, která jsou poblíž severního světového pólu
nazýváme obtočnová (cirkumpolární) a u nás nikdy
nezapadají.
V těsné blízkosti severního světového pólu se nachází
jedna z nejznámějších hvězd naší oblohy – Polárka (1).
Všechna souhvězdí zdánlivě obíhají kolem severního
světového pólu – Polárky. Ve skutečnosti je to způsobeno
rotací Země.
Souhvězdí Velkého vozu je vlastně částí souhvězdí
Velká medvědice. V souhvězdí Velkého vozu snadno
vyhledáme hvězdu Mizar (2) a blízko ní slabší Alkor,
kterou můžeme použít ke zkoušce našeho zraku.
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VYBRANÉ HVĚZDY SEVERNÍ OBLOHY
1 POLÁRKA, 2 MIZAR A ALKOR,
3 DUBHE, 4 ALGOL, 5 CAPELLA
POZNÁMKA
Perseidy jsou jedním z nejznámějších meteorických rojů.
Každoročně kolem 10. srpna „křižuje“ Země na své cestě
kolem Slunce stopu po průletu komety Swift – Tuttle. Podél
této stopy se vyskytují drobné částice z kometárního jádra
které se při kontaktu se zemskou atmosférou rozžhaví a hoří.
Výsledkem je známá „padající hvězda“ – meteor. Souvislost
mezi kometou Swift – Tuttle a Perseidami objevil v roce
1862 italský astronom Schiaparelli.

Pohledy do vesmíru
SLUNCE 23. srpna v 8 hodin 22min SELČ vstupuje do
znamení Panny,
v srpnu se den zkrátí o 1 hodinu a 30 minut
MĚSÍC
2. v první čtvrti, 9. v úplňku, 16. v poslední
čtvrti, 23. v novu,
MERKUR ráno nad východním obzorem,
VENUŠE ráno nad východním obzorem,
MARS
nepozorovatelný,
JUPI TER na večerní obloze v souhvězdí Vah,
SATURN koncem srpna nízko na ranní obloze
URAN
v souhvězdí Vodnáře,
NEPTUN v souhvězdí Kozoroha
Karel VACEK, Astronomický klub Police
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P OZV ÁN KA
Při příležitosti 110. výročí založení včelařského spolku v
Polici nad Metují pořádá svaz včelařů

VČELA ŘSK OU VÝST A VU
ve dnech 12. a 13. srpna 2006 vždy od 9 hodin
v prostorách polického kláštera
Na výstavě bude možno:
- ochutnat různé druhy medů
- zakoupit včelařské potřeby
- med, medovinu, Apikosmetiku
- svíčky ze včel. vosku
- další výrobky obsahující včelí produkty
F. Thér – jednatel

Posezení hlavňovských seniorů
V sobotu 15. července se v Hlavňově ve zdejší klubovně
sešli místní senioři a jejich přátelé z okolí, aby si spolu
popovídali, zazpívali i zatančili. K dobré pohodě jim na
harmoniku zahrála paní Maruška Ryšavá z Pěkova a Pepa
Nentvich, na bubny Pepa Rotter. Všichni v příjemné pohodě
a při zajištěném občerstvení zavzpomínali na život
v Hlavňově před léty i v současnosti. Akci pořádal aktivní
Svaz žen Hlavňov. Díky jim za pěkný prázdninový večer.
František Janeček

Pane doktore Bejšovče,
styďte se !!!
Koncem června se mi stal nepříjemný úraz. Vylila jsem
si vařící vodu z rychlovarné konvice na levou nohu. Vařící
voda doslova opařila celou nohu od stehna po kotník,
nesmírná bolest. Po ochlazení tekoucí studenou vodou mě
syn ihned odvezl na zdravotní středisko k mé obvodní
lékařce MUDr. Kučerové. Ta po ohlédnutí konstatovala, že
se jedná o těžkou popáleninu, vyžadující bezodkladné
ošetření na chirurgii a ihned napsala doporučující lístek pro
okamžité ošetření ve Vaší chirurgické ambulanci, kam mě
syn ihned doprovodil. Čekárna prázdná, rychlé zaklepání a
požádání o ošetření. Vaše paní za okamžik otevřela dveře,
ihned jsem ji informovala o mém úraze, předala
doporučenku a očekávala jsem, že mě ihned pozve dál
k ošetření a zeptá se na podrobnosti. Místo toho řekla:
„posaďte se“ a odešla z čekárny zpět do ordinace, aby se
vzápětí vrátila a řekla: „vás neošetříme, vy máte Vojenskou
zdravotní pojišťovnu, jeďte do Náchoda nebo do
Broumova.“ Zmítaná bolestí jsem se nezmohla na slovo.
Syn zvýšeným hlasem pronesl: „to snad ne !!!“ Natož jsme
dostali odpověď: „ je naší svobodnou vůlí, koho budeme
ošetřovat“. Syn mě rychle odvezl na chirurgii do Broumova,
kde se mě ochotně ujali a provedli prvotní ošetření.
Popáleniny jsou druhého až třetího stupně, bohužel až na
živé maso, takže dnes jsem plně v péči lékařů pana primáře
MUDr. Routka, MUDr. Jana Kříže, ostatních lékařů a sester
chirurgického oddělení. Jsem upoutána na lužko, bolesti a
probíhající léčba nedovoluje mi ani vstát z postele, péče o
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mě je perfektní. Za to jim patří mé poděkování a obdiv,
s jakým pečují o nemocné v Nemocnici Broumov.
Pane doktore, nechci diskutovat o tom, jaký by byl
výsledek Vašeho včasného ošetření (je však všeobecně
známo, že popáleniny vždy vyžadují okamžité ošetření),
jisté je, že Vaší povinností je provést neodkladné ošetření
bez ohledu na to, u jaké pojišťovny je pacient přihlášen.
Takové ošetření, Vy, dostanete vždy proplacené z tohoto
titulu. To, že jsem dříve narozená, neznamená, že nemám
nárok na poskytnutí neodkladného ošetření. Celý život jsem
si platila nemocenské. Tak jakým právem jste mě odmítnul
ošetřit? Koneckonců vždyť, Vy, jste vystudoval za peníze
nás všech, při promoci jste složil Hippokratovu přísahu.
Jestli jste na tom tak finančně špatně, já bych si to i zaplatila
sama, jen jsem potřebovala první pomoc, tu jste mi
odmítnul, aniž byste se podíval na závažnost úrazu. Víte, že
jste se dopustil jako lékař trestného činu neposkytnutí
neodkladné lékařské péče? A pokud je mi známo, není to
první Váš případ, kdy jste odmítl ošetřit jiné úrazy. Tento
článek zároveň postupuji České lékařské komoře.
Z. K. - důchodkyně Police nad Metují

! Opět čapí mláďata !
Po několika letech problémů se podařilo na komíně
keramičky fy Hauk čapímu páru vychovat hned tři mláďata.
Dnes už jsou na zhotoveném prodloužení komína téměř
k nerozeznání od svých rodičů a každou chvíli se začnou
učit létat. Toto hnízdo je jedním z devíti na celém okrese a
jedním ze tří, kde se podařilo odchovat hned tři mladé.
Ornitologové je opatřili kroužky a budeme tak očekávat, zda
se v příštím roce k nám opět vrátí. Přejeme jim šťastný let!
J. Hauk

V last ivědn é okén ko
Lidové pranostiky, moudrosti a
zvyky na měsíc srpen
§ Kukačka si na Petrův den ucpe zobák koláčem.
§ Petrův déšť – oráčův přítel.
§ Jestliže na ochtáb svatého Štěpána slunce svítí, ovčího dobytka
budeme hojnost míti.
§ Potí-li se Dominik, bude Marek ještě v kožiše.
§ Čím více puká půda na Dominika, tím více ještě bude svítit
slunce.
§ Přijde-li pršlavý Vavřinec, bude myší plný záhonec.
§ Svatý Vavřinec ohnivých slz napláče.
§ Na svatého Vavřince svícen do světnice.
§ Svaté Helence pletou ženci věnce.
§ Svatý Bartolomi, léto hlavu skloní.
§ Jak Bartoloměj velí, takový bude podzim celý.
§ V srpnu mlhy na výšinách, jistá voda v nížinách.
§ Rosí-li v srpnu silně tráva, pěkné počasí se očekává.

Úspěšné ukončení žní se na vesnici slavilo jako dožínky.
Čeleď předala hospodáři dožínkový věnec zhotovený
z klasů posledního snopu a zdobený pentlemi a lučním
kvítím. Hospodář poděkoval čeledi za dobře odvedenou
práci. Na svátek Nanebevstoupení Panny Marie se světily
byliny, plody a semena, které pak měly v lidovém léčitelství
zvláštní moc. Svatý Vavřinec ochraňuje před požáry.
Koncem srpna nastává ochlazení, chladné noci ochlazují
vodu v řekách, proto se již nemá nikdo koupat.
Připravil Mgr. František Janeček
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O ženách
§ Žena má vždy poslední slovo. Muž pouze na smrtelné
posteli.
§ Pláž je jediné místo, kde si ženy nestěžují, že nemají co na
sebe.
§ Jestliže řeknete ženě, že má špatný vkus, určitě ji
připomenete chvíli, kdy si vás vzala za manžela.
§ Ženy nás připravují o 70 procent našich sil. Ale bez žen
bychom neměli žádné.
Připravil Mgr. František Janeček

Něco ze starší historie
polické radnice
Jo sef

V ajsar

(Ze Sborníku zápisů událostí, zvyků, památek atd. vydávaného
vlastivědným kroužkem při Jednotném klubu pracujících ROH
v Polici nad Metují, sešit 1., duben 1979 vybral, stylisticky a
gramaticky upravil Mgr. František Janeček)

Podle historika Václava Vladivoje Tomka, nabyla Police
pojmu městečka v r. 1253, když obdržela od krále Přemysla
Otakara II. prostřednictvím břevnovského opata Martina
privilegium, dané 6. září toho roku, jímž bylo povoleno ve
městě pořádání trhů. Podle předpokladu byla u nás radnice
již koncem 13. století na tehdejším, jistě jen primitivním,
náměstí. Nová radnice byla potom po vyhoření nově
vystavena v roce 1594. Ta měla již hodiny a zvon, který
vážil 70 liber. Téhož roku opat Wolfgang, jak psáno
„vytrhnul“, to je vzal vesnice Ledhuj a Radešov z práva
města Police, aby se spravovaly samy. Tato nová radnice
vyhořela znovu v roce 1617. S ní vyhořelo 70 domů, také
pivovar, špitál a panský mlýn u kláštera. Na radnici požár
zničil hodiny a zvon se žárem rozlil. V roce 1673 dne 28.
března zachvátil Polici zase velký požár, který vyšel u
pekaře Krtičky v nynějším čp. 12 a zničil sebou 27 domů a
též mezitím postavenou radnici. Po 27 letech, tj. v roce
1700 postihlo město další neštěstí ohně. Dne 12. května
vyšel oheň pozdě v noci z čp. 96 a zničil tři strany rynku.
Vyhořela sebou opět radnice, mimo to šatlava a panský
dvůr. Postiženým přicházely četné dary z různých měst,
zejména z Náchoda a Trutnova. Město radnici znovu
obnovilo a přistavělo i věž s hodinami a šatlavu, byl
obnoven i pivovar. Požáry, jak vidno, byly tenkráte při těch
ponejvíce dřevěných obydlích a loučích pomalu na denním
pořádku a tudíž i radnice se stěhovala z jednoho místa na
druhé. Teprve r. 1740 přinesl určité ustálení. Nový opat
Benno prodal velký, nově zřízený dům, na půlnoční straně
náměstí polické obci za 4.500 zlatých. Tento dům ještě
potom po některých přestavbách a úpravách slouží až do
dnešních dob, je to nynější polická radnice. Ten dům
vystavěl původně velkým nákladem přední panský úředník a
zároveň inspektor všech velkostatků Hradecký a výměnou
se dostal do majetku kláštera. Předání do majetku města se
uskutečnilo velmi slavnostně. Městský písař Peyskar nesl
v čele průvodu privilegium císaře Leopolda a konšel Václav
Turek novější privilegium císaře Karla VI. Od radnice se
přitom rozléhaly intrády provozované troubením a
bubnováním a střílelo se z hmoždířů. Pak následovalo pití a
lidé volali: Opat Benno ať žije!
V r.1711 bylo první číslování domů a chalup. V tomto
roce mělo město 700 obyvatel a 170 domovních čísel.
V době sedmileté války byla radnice krátce v držení
pruského vojska. Tak se také stalo, že když se objevili
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rakouští císařští husaři došlo v radnici k přestřelce a rozbití
vrat. Od roku 1850 do roku 1869 byla radnice předána
k používání státní správě rakousko-uherské. V těch letech
byla totiž Police sídlem okresní správy politické neboli
okresního hejtmanství a připojeno k ní bylo celé Teplicko a
Starkovsko. Město používalo náhradou jako radnici
dvoupatrový dům s hostincem a sálem, zvaný „Zelený
strom“. Stál v místě, kde se dnes realizuje projekt Pellyho
domů. V radnici byly v té době dva aresty, jeden byl soudní
a druhý obecní čili městský.
V roce 1876 byla nová radnice přestavěna a dostala
dnešní podobu. Předtím měla vyšší čtyřhrannou věž.
Nynější věž se k celé stavbě radnice skutečně dobře hodí,
taková je málo kde ke spatření. Krátce řečeno, naše radnice
je symbolickou ozdobou města a všichni návštěvníci, kteří
k nám přicházejí, velmi o ní chvalně mluví.
Ještě si řekněme, že za první světové války se v naší
radnici někdy skladovalo rekvírované obilí od rolníků.
Došlo přitom k různým zajímavým scénám. Když v roce
1918 dne 28. října válka skončila, byl v Martínkovicích
zrušen velký zajatecký táboř a zbývající zásoby byly
odváženy do Police. Skladovaly se v sokolovně a v radnici,
odkud byly potom odesílány do vojenských skladišť
v Josefově. Radnice byla v obou světových válkách
svědkem mnoha rušných jednání, hladových deputací a
mnoha jiných akcí. Zvláště za první světové války obec
měla na starosti sama příděl potravin, byl velmi
nedostatečný. Zásobovací potíže byly ještě i po skončení
války v roce 1919. Stalo se, že první republikánský starosta
poštmistr Peluněk byl při jednání s deputací žen, které se
týkalo zásobovacích potíží, postižen záchvatem mrtvice a
zemřel po jednoměsíčním trvání jeho starostování.
Několik doplňujících údajů:
Naše obec koupila radniční budovu za 4.500 zlatých
skutečně lacino. Tuto cenu stanovila klášterní vrchnost nižší
proto, že jí obec nechala postavit nový mlýn, zvaný
„pekařský“, bezplatně na obecním pozemku (nynější tzv.
„hadrovna“). Po zrušení vrchnostenských úřadů dne 7. února
1849 jednala apelační rada s komisí o zřízení okresního
úřadu v Polici. Obec se podvolila věnovat úřadu svou
radnici. Dne 12. listopadu 1849 ministerstvo o zřízení
okresního úřadu v Polici rozhodlo. 9. ledna 1850 přijel do
Police nově ustanovený podkrajský broumovský Kraus.
1. února 1850 byl otevřen nový císařský berní úřad, 17.
června 1850 zahájil pak činnost okresní soud. 12. září byl
zvolen nový obecní výbor a 13. září byl podle nového
obecního zřízení zvolen purkmistrem František Šolc.
K počátku činnosti okresního úřadu došlo v Polici již 3.
srpna 1855.
Dům s hostincem „U zeleného stromu“ čp. 75 koupila
naše obec 28. března 1864. Hostinským tam byl pan
Bernard, jehož syn studoval v Broumově s Aloisem
Jiráskem. Po letech byl ředitelem gymnázia v Praze na
Vinohradech. Obec novou budovu nutně potřebovala, neboť
po předání radnice nově zřízeným státním úřadům neměla
žádné úřední místnosti. Tato budova se jí velmi dobře
hodila. Vhodné umístění našla též i městská spořitelna.
Úřadovala tam až do roku 1924, kdy se přestěhovala na
velmi krátkou dobu do přízemní místnosti v radnici a odtud
potom koncem toho roku do nově postaveného prvního
družstevního domu (bylo zde v r. 1979 dámské kadeřnictví).
Tam byla až do vystavění vlastního domu v roce 1929 (čp.
340 – dnes pošta).
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Berní úřad se z radnice přestěhoval v roce 1911 do čp.
209 a okresní soud s arestem pak roku 1914 do vlastních
budov, které byly právě dostavěny. Za války potom býval
někdy arest zaplněn dezertéry, kteří bez dovolenky utíkali
z rakouské armády od svých útvarů domů. Mezi nimi bylo
mnoho zemědělců, jejichž manželky nemohly samy
vykonávat polní práce. Četníci je tam přiváděli také přímo
z polí.
Po roce 1914 byla budova radnice opět uvolněna pro
potřeby radnice. Ukázalo se, že potřebuje rekonstrukci, aby
vyhovovala potřebám města po bývalých uživatelích.
Nákladná přestavba trvala dost dlouho, neboť ve válečné
době vznikly různé svízele a nedostatky. K přestavbě bylo
již použito železných nosičů, zřízena byla velká zasedací
síň, vybourán bývalý soudní arest a pro městského
tajemníka Jana Pejskara byl vzadu ve dvoře vystavěn byt.
Stavbu prováděl zednický mistr František Erber. Na jaře
v roce 1919 byly stavební rekonstrukční práce dokončeny a
archiv města byl v červenci téhož roku za purkmistra
Viktora Kristy z čp. 75, tj. od „Zeleného stromu“
přestěhován do bývalé staré radnice.

Několik letošních Polických
výročí
Dokončení z minulého čísla
120 LET
Roku 1886 si připomínáme tyto vybrané události:
¡ 4. května zemřel v Broumově ve věku 79 let
(*27. 2. 1807 v Broumově) břevnovsko–broumovský
opat Jan Nepomuk Rotter, ThDr., čestný občan města
Police (nad Metují). Podporoval umění a vědu (mj. i
historika V. V. Tomka). Za jeho úřadu došlo
k rozsáhlejším opravám v klášterech v Břevnově a
v Broumově; jeho zásluhou byla obnovena kaple a
postavena restaurace na Hvězdě, rovněž nechal
vybudovat schůdnou cestu ze staré stezky, vedoucí
skalami z Křinic na Hvězdu.
¡ 13. července „navštívila“ Polici velká vichřice s průtrží
mračen. Střecha domu čp. 32, zvaného „Prádlo“ byla
odnesena, rovněž střecha ze špýcharu ve Velké Ledhuji.
Ve městě byly rozbity stovky oken; škody činily
několik tisíc zlatých. Značné škody byly i v okolních
lesích.
¡ 24. srpna znovu pohroma: obrovská povodeň. Průtrž
mračen, která začala již den předtím, způsobila velké
přívaly vody, které zavinily v celém okolí rozsáhlé
škody. Rozvodněnými potoky byly postiženy obce
Bělý, Machov, Nízká Srbská, Suchý Důl a Žďárky. Na
lukách byly naplaveny balvany, vítr vyvracel stromy,
byla odnesena spousta plotů, hospodářského nářadí a
drůbeže. V Polici vystoupila voda z Ledhujky vysoko
z břehů; u stavení čp. 59 u Damiánky měli vodu až po
okna, u městského pivovaru v Nádražní ulici (čp. 200)
byla voda dva metry nad silnicí (!). Na Splachově byl
stržen most. V zatopeném pivovaru se převrhly a
vytekly tři velké kádě s pivem s vyčíslenou škodou 600
zlatých.
¡ 31. prosince zemřel v České Skalici ve věku 78 let
bývalý učitel Antonín Hausmann, který v Polici učil
celých 48 let (od r. 1825). Mimo výuky mládeže
v národním, vlasteneckém duchu byl také výborným
zpěvákem, hudebníkem snad na všechny nástroje
včetně varhan, kapelníkem, regenschorim, psal hudební
chrámové skladby, byl dirigentem ženského pěveckého
spolku „Vlasta“, činný v ochotnickém spolku. Byl
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velký přítel historika Václava V. Tomka, jeho obligátní
partner při jeho pověstných pěších výletech. Čestný
občan Police nad Metují.
¡ Josef Katschner, obchodník se smíšeným zbožím a
železem v čp. 77, koupil od mlynářů Beyera, Herzoga a
Pohla pozemek kde kdysi stála valcha koželuha Legeho
a postavil zde na podnět svého obchodně i odborně
vzdělaného syna Emila malou továrnu (dnes čp. 257).
Osm dělníků zde pod vedením odborníka Otto Meiera,
který byl povolán z vestfálského Remscheidu
(německého
střediska
vyspělého
železářského
průmyslu), začalo s výrobou kovového zboží, např.
pantů, petlic, kování a později i šroubovacích bruslí.
100 LET
Roku 1906
¡ V červenci poprvé zavítal na Policko, na popud
pražského profesora Hynka Pášmy (syna ledhujského
„krčmáře“ Hynka Pášmy),
slavný ilustrátor,
akademický malíř Adolf Kašpar. Ubytoval se na
Hvězdě, kde byl tehdy hostinským známý a samorostlý
tamní myslivec Theodor Pejskar.
¡ Podél své továrny dal Vilém Pelly na Nové ulici tento
rok postavit velkým nákladem ozdobný litinový plot se
dvěma honosnými bránami – stojí tu, až na ty brány,
dodnes.
¡ Na náměstí byl dokončen nákladem obce vrt artéské
studny, 70 metrů hluboký. Kovový odlitek, plastiku
ženy (lidově zvanou „Julinka“, odstraněnou roku 1958)
nad oboustranným výtokem pramene pitné vody, stojící
v kruhovém obezdění a s dvěma lampami na
kandelábrech zakoupil z vlastních prostředků továrník
Vilém Pelly.
¡ Václav Škop z Bezděkova, obchodník s plátny, koupil
pozemek obecní louky u Petrovic, zvané od pradávna
„Primaska“ (kdysi náležela obecnímu hospodáři –
primasovi) a započal zde se stavbou textilní továrny –
tkalcovny lnu.
90 LET
Roku 1916, za první světové války:
¡ 11. března zastavily továrny Viléma Pellyho pro
nedostatek surovin a pracovních sil výrobu. „Dělníci,
kteří neměli v továrně zaměstnání obdrželi dočasně
týdenní výplatu 10 korun, polovici musel stát dáti a
polovic i továrník.“
¡ 18. března zahájila továrna Emila Katschnera
vojenskou výrobu, na kterou dohlížela vojenská komise.
V továrně pracovalo 200 dělníků, z nichž 70 bylo
odvedených a vykonávali zde vojenskou službu.
¡ 14. listopadu byly pro válečné potřeby vyvěšeny a
odvezeny dva zvony – umíráček z roku 1742 a zvon
z roku 1669. Zvony starší 300 let rekvizicím (až na
výjimky) nepodléhaly. Rovněž byl rekvírován 7 q těžký
měděný kotel v ledhujském pivovaru.
80 LET
Roku 1926
¡ 21. října padlo definitivní rozhodnutí nového obecního
zastupitelstva o přistoupení města Police nad Metují
k vodovodnímu svazu „BOR“.
¡ Během roku byly provedeny nutné opravy na budově
čp. 9 v Malé Ledhuji, získané přídělem od klášterního
velkostatku. Budova, ve které bydleli zemědělští
dělníci, nazývaná ironicky „Zámeček“, byla určena za
městský chudobinec.
¡ Byla zbourána zeď u prelatury kláštera.
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70 LET

Roku 1936
¡ V lednu se rada města usnesla, aby zabránila místní
mládeži nadměrnému utrácení peněz, omezit taneční
zábavy v hostinci „Na Poště“ a v pivovarské restauraci
v Ledhuji ze třech zábav na jednu týdně.
¡ V dubnu byl Okrašlovacím spolkem za finanční
podpory Městské spořitelny v parku na Nové čtvrti
postaven kamenný památník učiteli Janu Bezděkovi,
věhlasnému mykologu, který působil v Polici. Na
památník byl použit pískovcový balvan, dopravený
z úpatí Boru.
¡ 30. června byla zahájena stavba Okresního domova
důchodců (čp. 149) na pozemku za městem, napravo
Ostašské ulice.
¡ V listopadu byla dokončena regulace potoků,
protékajících Policí nad Metují. Regulován byl jednak
potok, tekoucí od rybníka továrny Pejskar a k jeho
vyústění u ulice „U opatrovny“, jednak potok Ledhujka
od městské váhy až po čp. 64 ve Velké Ledhuji. U
čp. 53/VL a u cesty k ledhujskému pivovaru byly
postaveny nové betonové mosty.
¡ Místním sdružením „Ochrana matek a dětí“ byl zřízen
v místnostech budovy Městské spořitelny (se vchodem
z Husovy ulice) „Útulek pro rodičky“ s porodnicí.
Lékařskou péči zde poskytoval MUDr. Jan Paleček,
jako porodní asistentky zde působily pí Tikalová a
Krestová, později i pí Kolertová. Světlo světa zde
spatřilo mnoho polických občanů.
¡ Při evidenci hospodářských zvířat bylo ve městě Polici
nad Metují (s připojenou obcí Ledhují) zaznamenáno
ustájení 48 koní, 391 kusů hovězího dobytka, 205 vepřů
a 136 koz.
¡ Ve fotbalové soutěži postoupilo mužstvo Police nad
Metují do 1.A třídy – je to doposud největší úspěch
v celé historii polické kopané.
60 LET
Roku 1946
¡ 16. ledna zemřel ve věku 80 let továrník Jan Pejskar,
se svým bratrem Františkem zakladatel továrny na
uzenářské výrobky v Polici nad Metují. Narozen roku
1866, syn krejčího Jana Pejskara a Terezie, dcery
řezníka Františka Johna.
¡ 19. ledna byl dovezen z Polska, z Nowe Rudy, vlak
černého uhlí pro Polici nad Metují. Protože ve městě
nastala velká nouze o otop, obstaral polický MNV černé
uhlí výměnou za textilie z místních továren a jeden
osobní automobil (zřejmě trofejní z války).
¡ 2. června byla po nutných opravách opět poprvé po
válce znovu otevřena turistická chata na Hvězdě, která
byla 15. 10. 1938 obsazena Němci a po celoudobu
války nepřístupná.
¡ V srpnu byla ulice „Nádražní“ přejmenována na
„Třídu maršála Stalina“, ulice „Ostašská“ na „Třídu
Rudé armády“ (dnes ulice Na Sibiři). Nově vzniklá
ulice u fy Hrubý & Rössel byla nazvána ulicí „Petra
Bezruče“ (dnes ulice Mírová).
¡ 30. září bylo započato s dlážděním dolní strany
náměstí. Úklid staré dlažby provedli občané v rámci
nařízené čtyřhodinové pracovní povinnosti.
¡ Protože se, zvláště mezi mládeží, „povážlivě rozšířilo
pití alkoholu“, vydal MNV v Polici nad Metují úřední
vyhlášku, jíž se pro mládež do stáří 21 let zavedla
přísná policejní hodina od 21 hodiny večerní. Rovněž
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broumovský Okresní národní výbor se rozhodl vydat
vyhlášku „na potírání opilství pro okres broumovský a
stíhati provinilce co nejpřísněji“.
50 LET
Roku 1956
¡ 29. ledna se sjednotily polické tělovýchovné
organizace, jednoty Jiskra META a Spartak. Nový
sjednocený celek obdržel název „Tělovýchovná jednota
Spartak“, předsedou byl zvolen Jaroslav Ticháček,
kdysi funkcionář DTJ a předseda MNV (1945-1948).
¡ 10. listopadu již byla celá krajina pokryta slabou
vrstvou sněhu. Přesto bylo na polích okresu Broumov
ještě nesklizeno 62 hektarů brambor a 13 hektarů obilí
(!).
¡ Tento rok byla v Polici nad Metují zřízena dvouletá
Mistrovská zemědělská škola. Internát pro žactvo byl
umístěn v bývalé věznici, výuka probíhala v bývalé
dívčí škole pod Havlatkou (čp. 294), ředitelem školy
byl Josef Štěpánek, současně ředitel Školního statku.
40 LET
Roku 1966
¡ 17. března byla otevřena nová prodejna konfekčních
oděvů v čp. 77 na náměstí. Prodejna byla doslova
obležena, protože obdržela větší příděl tehdy módních
(proto trvale nedostatkových) nepromokavých lehkých
plášťů z modré syntetické tkaniny, tzv. „šusťáků“.
¡ 27. července byl po rozsáhlých stavebních úpravách
znovu pro veřejnost otevřen hotel „Ostaš“ (náměstí
čp. 22). Při rekonstrukci budovy, která trvala celý rok,
byla opravena střecha, zmizela stará půlkruhová okna
(poslední doklad existence původního podloubí) i
dřevěná vrata hlubokého průjezdu, kde se ještě
nacházely primitivní, vytérované pisoáry. Vedoucím
hotelu tehdy byl František Jareš.
¡ 31. srpna zemřel ve věku 83 let Jaroslav Linhart,
nejstarší polický organizovaný turista, dlouholetý
předseda Klubu českých turistů (1926–1956), obětavý
značkař turistických cest. Na jeho počest nese jeho
jméno modře značená turistická cesta z Hlavňova přes
Slavný do Řeřišného a dále do Božanova a Otovic.
30 LET
Roku 1976
¡ 25. února byl odstřelem zbourán komín bývalé
kruhové cihelny. Cihelnu postavil továrník Vilém Pelly
roku 1901.
¡ 16. května byl uspořádán první ročník masového
turistického pochodu zdejším krajem, tzv. „Polický
vandr“.
¡ 19. července se nad Policí strhla silná bouře s průtrží
mračen. Ve 20 hodin zapálil na Záměstí blesk dřevěný
domek čp. 129, který vyhořel téměř do základů. Od
něho se vzňal i přilehlý zděný domek čp. 361, který
přišel o střechu.
¡ 15. října byla zřízena (před volbami do zastupitelských
orgánů) v parčíku v Nádražní ulici galerie podobizen
nejlepších pracovníků místních závodů, brigád
socialistické práce a ostatních „zasloužilých“ občanů.
Galerii se ujal vtipný, přiléhavý název „safari“.
¡ 17. prosince byla znovu otevřena rekonstruovaná
lékárna v čp. 74 na náměstí. Po dobu přestavby (od 1.
ledna) byla lékárenská služba přeložena do klášterní
výstavní síně (kdysi jídelny konventu). Bylo to za
lékárnice PhMr. Vlasty Rýgrové.
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20 LET
Roku 1986
¡ 1. ledna zemřel ve věku 85 let Ferdinand Vacek
(*1900 v Žabokrkách). Do roku 1972, po dobu 42 let,
vykonával zás lužnou práci polického hrobníka.
Původně cihlářský dělník, známá polická osobnost.
¡ Září. Na místě, kde kdysi stával Mezihorní
(radešovský) mlýn čp. 189, zahájila polská stavební
firma stavbu čističky odpadních vod. U Velkých
Petrovic byla současně zahájena stavba čerpací stanice
užitkové vody z řeky Metuje, která byla vedena
potrubím až do Police nad Metují, do barevny
národního podniku Veba.
¡ Září. Členy horolezeckého oddílu byla provedena
demolice velké stodoly v tehdejší Gottwaldově ulic i
(dnes 17. listopadu), patřící k již zbořené zemědělské
usedlosti čp. 191, náležející kdysi továrníku Vilému
Pellymu. Na místě statku byl postaven nový „polský“
obytný dům čp. 379/380. Z celé usedlosti zde zůstal až
do dnešní doby pouze letitý jasan.
sestavil Miroslav Pichl

Matematické rekreace
Zopakujte si počítání se zlomky !

Připravil Mgr. František Janeček
V následujících příkladech nahraďte obecně zapsanou
operaci „ o “ mezi jednotlivými zlomky jedním
z následujících znaků: +, -, ⋅, : pro matematické operace a
doplňte vhodné čitatele resp. jmenovatele tak, aby platily
rovnosti:
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farnost, ale i celé město, oslaví poutí. Letos vychází tato
slavnost na úterý, pouť však proběhne o víkendu 12. a 13.
července. Na celý víkend připravilo město Police nad Metují
bohatý kulturní program. Pro naši farnost bude středem
poutních oslav slavnostní nedělní mše svatá s hudebním
doprovodem chrámového sboru, a to od 8 hod. Všichni jste
srdečně zváni.

Kalendárium
6. srpna 8. srpna 9. srpna 10. srpna 13. srpna 14. srpna 20. srpna 24. srpna 27. srpna 28. srpna 29. srpna 3. září 8. září 10. září -

Svátek Proměnění Páně (18. neděle
v mezidobí)
Památka sv. Dominika, kněze, zakladatele řádu
dominikánů
Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny
a mučednice, patronky Evropy
Svátek sv. Vavřince, mučedníka
Poutní mše svatá na Slavnost NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE (19. neděle v mezidobí)
Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho,
kněze a mučedníka
20. neděle v mezidobí
Svátek sv. Bartoloměje
21. neděle v mezidobí
Památka sv. Augustina, kněze a učitele církve
Památka Umučení sv. Jana Křtitele
22. neděle v mezidobí
Svátek Narození Panny Marie
23. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb jako obvykle:
- v úterý a v pátek mše svatá od 17.30 hod.
- ve středu mše svatá od 8.00 hod.
- v sobotu mše svatá s nedělní platností od 17.30 hod
- v neděli mše svatá od 8.00 hod..
Přejeme všem krásný zbytek léta, krásné dny volna,
všem dětem a mládeži krásný zbytek prázdnin a celému
městu požehnaný čas poutní.
Jan Troutnar

Řešení:

Rebels vítězně v Praze

INFORMACE Z DĚKANST VÍ
Čas pouti

Letošní krásné léto je v plném proudu, i když příliš
horké počasí bylo teď vystřídáno poněkud vlhčím a
chladnějším. Milovníci koupání si jistě přišli na své, ať už
na polické plovárně nebo na jiných místech a nyní, jak se
zdá, bude spíše čas na pěší či kolové výlety nebo návštěvy
kulturních památek. Čas je ale neúprosný, prázdniny se
přehouply do své druhé poloviny a opět tu máme měsíc
srpen, v němž budeme prožívat několik církevních památek
a svátků a především jedinou, zato pro nás významnou,
církevní slavnost Nanebevzetí Panny Marie, kterou naše
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Předposlední červencový víkend byl ve znamení
slowpitchového turnaje v Praze Radotíně, kterého se
zúčastnil i tým polickortyňských slowpitchových talentů –
Rebels - Táhla ( pozn. Táhla rozuměj od slova „táhnouti“ –
kdykoli, kdekoli, za cokoli,..).
V Praze nás již očekával organizátor turnaje a několik
dalších slowpitchových nadšenců, kteří tráví na hřišti,
popřípadě vedle u občerstvení témě všechen volný čas.
Hrající trenér Hanz Dittrich, zvaný „Gejtra“, povolil svým
svěřencům 2 chmelové nápoje a poté se celý tým jako jeden
člověk odebral do místní tělocvičny ke spánku. Silný
týmový duch byl zřejmý již v počátcích celého sportovního
víkendu.
Sobotní ráno bylo ve znamení příprav na první utkání,
které jsme sehráli od 10:45 s týmem „Kadaně“. Dlouhé
odpaly, výtečně chytající pole s prvoligovou baseballovou
posilou Ondrou Urbanem, byly základem úspěchu a porážka
Kadaně se stala nevyhnutelnou. Výsledek zápasu byl 24:1.
Posíleni prvním úspěchem a plní optimismu jsme se po
hlavě vrhli i do druhého zápasu proti domácímu týmu

23
„Radotín B“. Našemu druhému soupeři nepomohla ani
výhoda domácího prostředí a skóre 9:1 mluví za vše. Po 2
vyhraných zápasech, bylo jasné, že neděle je dnem D a
černý kůň turnaje byl prozrazen! Sobotní odpoledne jsme
strávili zaslouženým odpočinkem, pozorováním budoucích
soupeřů a též přípravami na večerní kulturní zážitek – big
beatový festival. Hudební produkce nevýrazných kvalit nás
neodradila od zábavy a zejména trenér Hanz dostál
zodpovědnosti své funkce a až do časných ranních hodin se
snažil nalákat kolegy (a hlavně kolegyně) z ostatních týmů
na 1. ročník polického turnaje „Polický homerun“, který se
koná 12.-13. srpna na hřišti Na Nebíčku.
V pravé
nedělní
poledne
jsme
nastoupili
k semifinálovému utkání proti domácímu týmu, tentokrát
ovšem „Radotínu A“. Již samotný postup do semifinále byl
dosud nepoznaným úspěchem, přesto jsme se tímto nenechali ukonejšit a bojovným výkonem dosáhli na vítězství
7:6! Naše situace se
ovšem pro finále
zkomplikovala
po
tvrdém, avšak neúmyslném
zákroku
soupeře na jednoho
z našich
stěžejních
hráčů – spojku Miloše
Hurdálka. Ten semifinálový zápas nedohrál a přes veškerou
snahu nemohl nastoupit ani k rozhodujícímu utkání.
Finálovým
soupeřem byl našemu
týmu dobře známý CIT „Celkem idylický tým“, který
obsadil na letošním Open mistrovství ČR ve slowpitchi 3.
místo. Kvalitní pražský tým, se kterým jsme dosud nikdy
nevyhráli. Zápas jsme začali velice zodpovědně, celé pole
hrálo bez chyb a po první směně jsme vedli 1:0. Soupeř se
ale jen tak lehce nevzdával a po několika kvalitních
odpalech se dostal do vedení 4:1. Psychickou oporou
z lavičky nám byla Marta Škopová, která nás neustálým
povzbuzováním opět dostala do hry. Zdatně jí sekundoval
též Kuba Pázler, který svými kvalitními zápisy ze hry,
určoval taktiku a směr našich odpalů. A vyplatilo se!
V rozhodující chvíli utkání podržel svůj tým trenér Hanz a
přesným odpalem poslal pro body 3 hráče. Bylo vyrovnáno.
V řádné hrací době se skóre nezměnilo a na řadu přišlo
prodloužení. Neuvěřitelnými zákroky v poli se blýskla
Mirka Machová, Ondra Urban a Michal – naše stálá posila
z dalekého Zlína . Po třech odpalech soupeře a okamžitých
autech jsme šli na pálku a mohli rozhodnout celý zápas. CIT
měl k idylce daleko… Přesto se situace zdramatizovala,
jelikož CIT zabojoval a skóre se neměnilo. Druhé
prodloužení bylo nasnadě. V něm se projevila kvalita a
soudržnost celého týmu a soupeř z pálky opět odcházel bez
bodu. Rozhodující chvílí celého finále byl famózní odpal
známého polického rodáka Heřmana, který svým hitem
propálil soupeřův tým a kýžený bod byl „doma“!!!
Memoriál M. Jindry 2006 Praha v Radotíně měl
nečekaného, ale zaslouženého vítěze z Police nad Metují!
Sestava: Gejtra, Veronika, Bára, Michal, Miloš, Eliška,
Marta, Ondra, Heřman, Gábina, Lukáš, Mirka, Kuba,
Kapřík.
Veronika Petříková
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Nejlepší sezona v historii
polické kopané !

Polická kopaná zaznamenala v roce 2005-6 další
významný úspěch, i když trochu pokažený posledním
zápasem v Kunčicích, který mohl znamenat postup.
Do I.A třídy postoupilo polické „áčko“ v roce 2002/3 a
jako nováček obsadilo 7. místo s 37 body.
V roce 2003/4 jsme skončili již na 4. místě se 41 body,
v roce 2004/5 jsme ještě 4 kola před koncem byli na třetím
postupovém místě, když před koncem nás předstihl Jičín.
Získali jsme 43 bodů.
V roce 2004/5 jsme po podzimu, který máme tradičně
horší, byli na 4. místě tabulky s 24 body. Před námi byl o
skore Červený Kostelec, o dva body Broumov a o 12 bodů
Černilov.
Jaro, až na závěr, se nám skutečně vydařilo. V tabulce
jara jsme skončili na prvním místě s 24 body, o dva body za
námi Broumov a Červený Kostelec, podzimní vítěz Černilov
skončil až jedenáctý se 14 body.
Proč jsme nepostoupili? Můžeme bez výmluv říci, že
vinou rozhodčích, protože postup mohl být již zajištěn před
posledním zápasem. Začalo to v Černilově, kdy rozhodčí
Jehlička nám neuznal regulérní gól a napískal proti nám
penaltu, která nebyla a mnoho dalších nepřesností.
V Broumově jsme o poločase vedli 1:0, pak Broumov
vyrovnal a nato si rozhodčí vymyslel penaltu a bylo jasné,
že nás vyhrát nenechá. Korunu všemu však nasadil rozhodčí
Šejna při utkání doma s Červeným Kostelcem. Jeho výkonu
se smáli nejen diváci z Kostelce, ale i sám jejich trenér
p. Jebavý řekl že jsme byli lepší, a že nás rozhodčí poškodil.
To jsou slabá slova. Připravil nás o dvě penalty a zlikvidoval
jednu gólovou šanci Švorčíka. Napískal na konci penaltu
proti nám a tato remíza rozhodla o našem nepostupu.
Postup jsme mohli zachránit vítězstvím v Kunčicích, ale
za stavu 1:1 jsme dvě minuty před koncem neproměnili
penaltu, což nás stálo zasloužený postup.
Ale všichni hráči si za tuto nejlepší sezonu Police
zaslouží velkou pochvalu, jejich 3. místo se 48 body za
Broumovem o skore a Černilovem o dva body bylo
nejlepším v historii polické kopané.
Poděkování patří samozřejmě i celému realizačnímu
týmu, trenéru Pavlů a hlavně vedení polické kopané v čele
s J. Seidlmanem.
HOŠI DĚKUJEME !
J. Hauk

SUDETY PO DVANÁCTÉ

Sešel se rok s rokem a 12. ročník MTB maratonu
CANNONDALE RALLYE SUDETY 2006 je za dveřmi.
Tento významný závod horských kol, pořádaný sportovním
klubem Redpoint a Městem Teplice nad Metují ve
spolupráci s obcemi na trati závodu, mezi kterými je i
Police nad Metují, se uskuteční v sobotu 9. září 2006.
Tradičními partnery závodu jsou také poličtí lyžaři,
ostrostřelci a enduristé, Kvíčerovská pekárna, autodoprava
VIVA a CDS Police nad Metují. Na startu je očekáváno více
než 1000 startujících, mezi nimiž budou téměř všichni
vítězové předchozích ročníků a několik vynikajících jezdců
z Německa, Rakouska a Polska. Závod je finálem českého
poháru v MTB maratonu BUDVAR MTB CUP 2006 a
mezinárodního seriálu GLACENSIS CUP 2006.
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Na prvních 23 km trati závodu došlo díky nově
vyznačené teplicko – adršpašské cyklotrase ke třem
změnám: z rozcestí před Zvětralým vrchem (8.km) se
nepojede do Janovic, ale rovně na křižovatku pod Liščí
horou, od Starozámeckého vrchu (12.km) do Adršpachu se
nejede po kořenech a Myší dírou, ale vlevo od kraje lesa po
štěrkové cestě a přes železniční přejezd a u Tošovských
(14.km) se místo doprava odbočí doleva na Horní Adršpach
a kolem pramene pod Dlouhým vrchem se přes Libnou
pokračuje na konec Zdoňova. Zbývající část trati zůstává
stejná a její délka se nemění.
V Hlavňově Na hrázi, kde je 8. občerstvovačka, lze
závodníky očekávat mezi 11.45 a 17.15, následuje
stoupání na Hvězdu, obávaný sjezd a mezi 12.20 a 18.00
by měli závodníci projíždět 9. občerstvovačkou U
Michálků v Pěkově. Odtud pokračují přes Ostaš nad
Ždár a přes poslední občerstvovačku v Dědově na Bišík a
do cíle v Teplicích.
V pátek 8.9. se ještě můžete přihlás it k závodu, výhodně
nakoupit ve stáncích vystavovatelů, zúčastnit se
slavnostního zahájení závodu a shlédnout velkoplošné video
z loňských Sudet.
V sobotu 9.9. startují v 8 hodin Velké Sudety (123 km) a
v 9 hodin Malé Sudety (36 km). Od 15 hodin vystoupí
hudební skupina Anna Base. Na 17. hodinu je plánováno
slavnostní vyhlášení výsledků závodu a obou seriálů, které
zakončí tombola startovních čísel o věcné ceny v celkové
hodnotě 100.000 Kč. Hlavními cenami jsou horská kola
Rock Machine a zájezdy s CK Kudrna. Večer můžete na
teplickém náměstí v klidu posedět a shlédnout video
s názvem 12 let Rallye Sudety.
Pokud se chcete zapojit do týmu pořadatelů, nechte
na sebe kontakt v teplické sportovní prodejně Redpoint
nebo v polickém Infocentru. S Vaším přispěním může
být tento závod ještě lepší!
Za pořadatele Tomáš Čada – ředitel závodu (777 581 042)

VELKÁ CENA
POLICE NAD METUJÍ
Město Police nad Metují a Pítrs bikes Vás zvou 20.8.
2006 na veřejný závod horských kol, který je finálovým
závodem poháru Broumovskem. Místo konání: náměstí
Police n.M. Startujeme od 12 hodin a to v kategoriích od
nejmladších až po Masters. Pro všechny, včetně diváků
je přichystáno občerstvení. Bližší informace v prodejně
jízdních kol Pítrs bikes.

Rozpis fotbalových utkání TJ SPARTAK Police nad Metuji
PODZIM 2006
DATUM
MUŽ.
UTKÁNÍ
So 05. srpna
A Chlumec n.C. - POLICE
Ne 06. srpna
D Doudleby - POLICE
So 12. srpna
B POLICE - Zábrodí
Ne 13. srpna
D POLICE - MFK Úpa C
Ne 13. srpna
A POLICE - Č. Kostelec
St 16. srpna
D POLICE - Č. Meziříčí
So 19. srpna
A FC N.Hr.Králové - POLICE
So 19. srpna
D Ba Vamberk - POLICE
Ne 20. srpna
B So Božanov - POLICE
So 26. srpna
B POLICE - Ji Machov
Ne 27. srpna
D POLICE - Kostelec n.O.
Ne 27. srpna
A POLICE - Kunčice
St 30. srpna
D Jaroměř - POLICE
So 2. září
SŽ Sj Teplice - POLICE
So 2. září
D Solnice - POLICE
So 2. září
A So Roudnice - POLICE
So 2. září
B Hejtmánkovice - POLICE
So 9. září
B POLICE - V. Jesenice
Ne 10. září
SŽ POLICE - MFK N.Město B
Ne 10. září
D SK Přepychy - POLICE
Ne 10. září
A POLICE - Malšovice
St 13. září
SŽ MFK N.Město C - POLICE
So 16. září
A Trutnov B - POLICE
Ne 17. září
SŽ So Stárkov - POLICE
Ne 17. září
D POLICE - Předměřice
Ne 17. září
B So Stárkov - POLICE
So 23. září
A Jičín - POLICE
So 23. září
B POLICE - Šonov
Ne 24. září
D FC Sp.Rychnov B - POLICE
Ne 24. září
SŽ POLICE - Machov
Čt 28. září
B So Mezilesí - POLICE
So 30. září
SŽ Martínkovice - POLICE
Ne 1. října
B So Provodov - POLICE
Ne 1. října
D POLICE - Třebechovice
Ne 1. října
A POLICE - Žacléř
St 4. října
SŽ Ji Machov - POLICE
So 7. října
D Smiřice - POLICE
Ne 8. října
B Č.Kostelec B - POLICE
Ne 8. října
A Lázně Bělohrad - POLICE
Ne 8. října
SMŽ POLICE - MFK N.Město C
So 14. října
B POLICE - Loko Meziměstí
Ne 15. října
D POLICE - Loko Meziměstí
Ne 15. října
A POLICE - Rudník
St 18. října
SŽ POLICE - Martínkovice
Ne 22. října
SŽ POLICE - Teplice n.M.
Ne 22. října
D Lhota p.L. - POLICE
Ne 22. října
A Vrchlabí - POLICE
Ne 29. října
SŽ MFK N.Město B - POLICE
Ne 29. října
D POLICE - Černilov
Ne 29. října
A POLICE - Dv. Králové B
Ne 5. listopadu SŽ POLICE - Stárkov
Ne 5. listopadu
D POLICE - Doudleby
Ne 5. listopadu
A POLICE - Chlumec n. C.

ZAČÁTEK
17,00 hod.
14,45 hod.
17,00 hod.
14,45 hod.
17,00 hod.
14,45 hod.
17,00 hod.
14,45 hod.
16,00 hod.
17,00 hod.
14,45 hod.
17,00 hod.
14,45 hod.
10,30 hod.
12,00 hod.
17,00 hod.
17,00 hod.
17,00 hod.
10,30 hod.
14,45 hod.
17,00 hod.
16,30 hod.
16,30 hod.
10,30 hod.
14,15 hod.
16,30 hod.
16,30 hod.
16,30 hod.
9,30 hod.
10,30 hod.
16,00 hod.
14,00 hod.
16,00 hod.
13,45 hod.
16,00 hod.
16,00 hod.
13,45 hod.
10,00 hod.
16,00 hod.
10,30 hod.
15,30 hod.
13,45 hod.
16,00 hod.
15,30 hod.
10,30 hod.
13,15 hod.
15,30 hod.
10,30 hod.
12,15 hod.
14,30 hod.

ODJEZD
14,30 hod.
12,30 hod.

15,00 hod.
12,45 hod.
14,45 hod.

13,15 hod.
9,30 hod.
10,15 hod.
14,30 hod.
16,00 hod.

13,00 hod.
15,15 hod.
15,00 hod.
9,30 hod.
15,30 hod.
13,45 hod.
8,00 hod.
14,30 hod.
12,45 hod.
14,45 hod.

15,15 hod.
12,15 hod.
9,00 hod.
13,30 hod.

11,15 hod.
13,15 hod.
9,15 hod.

11,45 hod.
14,00 hod.

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

Broumov

Police n. Metují

Šalounova 87

Kostelní 7

29. srpen 2006
v 15.00 hod.

31. srpen 2006
v 15.00 hod.

Datum:

Datum:

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

Pronajmu byt 2 + 1 k nastěhování ihned
kuchyňská linka, elektrické vytápění
mob.: 732 763 246
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz
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RUDOLF-elektro, s.r.o.
přijm e

VEDOUCÍHO MONTÉRA
Požadujeme:
VŠ nebo SŠ vzdělání v oboru elektro
Částečnou znalost anglického nebo německého jazyka
Časovou flexibilitu
Řidičský průkaz skupiny „B“ podmínkou

MONTÉRY ELEKTRO
a
ZÁSOBOVAČE - SKLADNÍKA

Požadujeme:
SŠ vzdělání nebo vyučení v oboru elektro
Praxe v oboru minimálně jeden rok
Řidičský průkaz skupiny „B“ podmínkou

Pro všechny nabízíme:
Zajímavou práci s možností dalšího vzdělávání
Nadstandardní platové ohodnocení
Nástupní plat dle vzdělání a praxe
N ÁSTU P MO ŽNÝ IHN ED
Kontakt:
RUDOLF-elektro, s.r.o., Bukovice 5, 549 54 Police nad Metují
Telefon: 491 541 705 fax: 491 541 704 e-mail:info@rudolf.cz
nebo přímo pan Rudolf mobil: 602 624 432

Jindřich Sokol
Prodej a opravy šicích strojů, kol,
broušení nůžek,nožů,vrtáků
lišt k rotačním i bubnovým sekačkám
výroba klíčů
výroba autoklíčů pro imobilizér
s pevným i plovoucím kódem

BRO UŠENÍ Ř ETĚ ZO VÝ CH PIL
VÝROBA CYLINDRICKÝCH VLOŽEK
DLE KLÍČE
VÝROBA KLÍČE DLE VLOŽKY
VYTAHOVÁNÍ ZALOMENÝCH KLÍČŮ
MONTÁŽ BEZPEČNOSTNÍCH ŠTÍTŮ

výroba jmenovek a psích zn ámek
PRODEJ ŠICÍCH STROJŮ TOYOTA
5 LET ZÁRUKA
již od 3.450,-Kč
obnitkovací stroje od 8,990,-Kč
Soukenická 94
550 01 Broumov
( směrem k olivětínské Vebě )
tel.491 522 307 ,603 446 466

www.servissokol.kvalitne.cz
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz
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MÁTE PROBLÉMY
S PŘÍJMEM TV SIGNÁLU?
Anténní technika
Vám nabízí:
montáže televizních a rozhlasových antén;
opravy STA a TKR; dodávky STA na klíč bytovky, penziony; opravy a montáže na
rodinné domy
SLOUČÍME, ROZBOČÍME, ZESÍLÍME
a vše ostatní dle místních možností a Vašich
přání
YAGIEX ANTÉNNÍ TECHNIKA
Zdeněk Kinzl, Všeliby 22, 547 01 Náchod
Tel.: 491 462 124, 462 510, 462129
Mobil: 602 940731 nonstop

SSK Pedro Police nad Metují pod záštitou Primátoru – Pivovaru Náchod
a s podporou řady sponzorů pořádá osmý ročník triatlonu určeného opravdu všem
příznivcům pohody, sportování i setkání s dobrými lidmi …

sobota 16. září 2006
muži
ženy

25 km kolo
25 km kolo

1300- 1345
1400
1630
-

– za rybníkem –

Hlavňov u Police nad Metují

4 km běh
4 km běh

5 x 0,5 l pití piva /10°/
3 x 0,5 l vinný střik

prezentace, výklad trati
hromadný start cyklistiky
vyhlášení výsledků, předání originálních cen

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

!!! soutěž družstev … jeden jede, druhý běží a třetí pije … !!!
netroufáte si samostatně ? zkuste to v týmu !… družstvo může být i smíšené…
soutěž v hodu pivním sudem – hit akce …

VÝKUP STARÉHO
NÁBYTKU
A NEPOTŘEBNÉ VETEŠE
KOUPÍM
Pivní láhve,
500 Kč dám za pivní láhev LEDHUJ, ostatní
lahve koupím za nejvyšší ceny –
SBĚRATEL,
Přilby vojenské, hasičské a vše z obou
válek. Dále nábytek a starožitnosti

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

Nabízím levně starší nábytek k prodeji
Likviduji byt v Polici, prodám velice levně starší
nábytek cca 20let, zachovalý, do ložnice, jídelny,
sedací souprava, skříňkový ponorný funkční
šicí stroj LADA, předsíňová stěna, a další.
Seznam s fotkami, rozměry a cenou zašlu na vyžádání
na e-mail. ehorn@volny.cz. Nemohu zajistit odvoz.
Tel. 603 205 780.

Pronajmu dlouhodobě
nadstandardně zařízený byt 3 + 1
v Polici nad Met. u centra.
Možnost pronájmu i garáže v blízkosti bytu.
Info: 605-774 982
Pronajmu garáž
v Polici nad Met., Ostašská ul.
Info: 605-774 982
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

přijďte pobejt …

těším se na Vás - Petr Jansa

akci sponzorsky p od porují : MeU Police n.M., KOV O IDA Malé S vatoňovice, Keramika Hauk a s yn Police n.M ., EPEX Náchod, časopis
Chmelařství Žatec, Sport Hotárek Náchod, Gus eppe Hradec Králové, BONO Česká Skalice, Kontakt –Tel Pardubice
Police nad Metují: Evžen Novotný – obchod pivem, P avel Daněk – živé ceny, Drogerie J arča V ávrová, Skrblíkův ráj – Milan Schirlo,
Václav Zítka – ruční tkaní, BLUE FLY, Tabákové doplňky – Libor Průša, Martin Tomáš ek – voda, topení, plyn, LIBRA – TEX Ilona Brahová,
Cyklo Mr. S port – Zdenda Šefců, Jirka Wolf, Kvíčerovská pekárna
Díky moc všem …!
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POLI CKÁ POUŤ 2006
Pátek 4. 8. 2006
Výsta vní 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.
Otevřena 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 lá sce, 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 potrvá do 27. srpna 2006.
Pellyho park v 18.00 hodin vstupné 30,- Kč, děti 15,- Kč
Vystoupení m ažoretkové skupiny TJ Sokol, skupiny
břišních tanečnic ZŠ Police nad Metují a možná
přijde i kouzelník!
KONCERT skupiny PEVNÁ VŮLE
Začátek ve 20 hodin.

Vr ažedné pobřeží (hřiště TJ Spartak) ve 20.00 hodin
KO NCERT skupiny NANOVO R
Vstupné 40,- Kč

Sobota 12. 8. 2006
V průjezdu vedle Ve čerky
KVÍČEROVSKÁ KAVÁRNA
Sobota i neděle po celý den.
Chovatelský areál u koupa liště
VÝSTAVA KRÁLÍKŮ, DRŮBEŽE
a 32. OKRESNÍ VÝSTAVA HOLUBŮ
Sobota a neděle 8 – 17 hodin
Hasičárna Police nad Metují
VÝ STAVA A PRODEJ CITRUSŮ A EXOTICKÝCH
ROSTLIN
Sobotu a neděle 8 – 17 hodin.
V prostorách býv. SOU zemědělského
UKÁZKA LIDOVÝ CH ŘEMESEL
MDDM Ostrov nad Ohří
Sobota a neděle 9 – 16 hodin
V Radimovské ulici v čp. 403
OBRAZY V PLENÉRU
vystavují Věra Pfeiferová a Jaroslav Šolc
v sobotu a neděli 9 – 18 hodin.
Na nové tržnici od 9 – 18 hodin
STŘELNICE OGP
Střelba z kuše o ceny s občerstvením
V prostorách polického klášte ra
VČELAŘSKÁ VÝSTAVA
Ochutnávka různých druhů medů, možnost koupit včelařské
potřeby, med, medovinu, Apikosmetiku, svíčky
ze včelího vosku…
Sobota a neděle 9 – 16 hodin
Fotbalové tréninkové hřiště za benzínovou pumpou
POLICKÝ HOMERUN
Rebels Police nad Metují pořádají turnaj
smíšených družste v ve slowpitchi.
Sobota 9 – 20 hodin, neděle – dle počtu
přihlášených družstev.
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Den otevřených dveří
DRAŠNAROVA KOVÁRNA
Sobota 10 – 18 hodin
Myslivecké sdruže ní KORUNA
Pouťové posezení u chaloupky v Radimovské ulici
Sobota od 14 hodin, neděle od 10 hodin – sele na rožni,
občerstvení, program pr o děti
Na hřišti TJ Spar tak v 17 hodin – okr esní přebor
FOTBALOVÉ UTKÁNÍ
Spartak Police „B“ – Sokol Zábrodí
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 ná městí ve 22.00 hodin
OHŇOSTROJ
pořádá pan Janeček

Neděle 13. 8. 2006
V Bezděkových sadech – autobusové nádraží
VÝSTAVA HISTO RICKÝCH VOZIDEL
od 8 – 17 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 t řída
Spartak Police „A“ – TJ Červený Koste lec
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 Janeč ek z Prahy.
Stánkový prodej organizuje jako každý rok pan P avel Kubín.
Hlasy z Kvíčerova vyjdou v páte k 11. 8. 2006 odpoledne!
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Třída Osvobození 332 u nové silnice
Broumov- Velká Ves
Tel.Fax. 491523531 mob. 739054251

Autoservis a Prodej nových vozů
ŠKODA, SEAT
Prodej referenčních a zánovních vozů se slevou až
100.000,- Kč
Prodej vozů stažených z leasingu
Zveme Vás k prohlídce a předváděcí jízdě včetně nového vozu
Škoda Roomster – jen pohled nestačí

V oblasti servisu provádíme pravidelné servisní
prohlídky, opravy, diagnostiku, pneuservis a
přípravu a zajištění STK nejen vozů Škoda, Seat,
ale všech ostatních značek, včetně užitkových vozů.
Nově rozšiřujeme oblast služeb o opravy a dodávky
náhradních dílů elektrické výbavy vozů (startéry,
alternátory, čerpadla a různé elektromotory).

Kontrola funkce klimatizací, vyčištění a desinfekce
od plísní a nepříjemných zápachů.
Dodávky náhradních dílů na všechny typy vozů.
Odtahová služba NON-STOP
mob. 605565618
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