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Ve dnech 20. – 21. 10.2006 volbami do zastupitelstva
obce končí čtyřletý mandát současného ZM. Zastupitelstvo
tvořilo osm členů za ODS, pět za Sdružení nezávislých, tři
za ČSSD, tři za KDU-ČSL, dva za KSČM. Up lynulé
volební období bylo hlavně ve znamen í investic. Společně
s KHK se realizovaly tzv. Petrovické zatáčky včetně
chodníku, cesta na Hvězdu, ko munikace na Bělý, přelo žka
II/303, Zahradní ulice atd. ZM uvolňovalo též finance na
opravy a modernizaci ZŠ včetně školní jídelny a tělocvičny.
Nově jsou opraveny střechy na tělocvičně a II. stupni ZŠ,
v tělocvičně byla položena nová palubovka. Opraven je
spojovací krček, zrekonstruovány jsou všechna sociální
zařízení. ZUŠ má nová okna ve všech podlažích svých
objektů. Obě tato zařízení budou muset v co nejbližší době
projít zásadní rekonstrukcí, aby splňovala požadavky
energetického auditu. Bude nutné se zaměřit na úpravy
snižující náklady na vytápění a ohřev teplé užit kové vody a
ostatní spotřebu elektrické energie. ZM věnovalo pozornost
i kulturním zařízením a památkám ve městě.
Rekonstrukcí šaten a divadelního klubu byla dokončena
oprava Kolárova divadla. Toto kulturní zařízen í se řadí
k nejlépe vybaveným v náchodském okrese. Opravují se
postupně staré historické památky, sochy, hřbitov včetně
ohradní zdi, budova radnice, stará dřevěná škola atd. Tyto
stavby jsou pro nás důležité z h istorického hlediska a
připo mínají nám, co zde vybudovaly generace našich předků
v dřívějších dobách. Město se snažilo maximálně využít
dotačních titulů MMR na výstavbu a rekonstrukci bytů
v našem městě. Do my v lo kalitě na sídlišti s 2x 9b.j. jsou
plně obydleny a další 9.bj. v bývalé zem. internátu je před
dokončením. Do konce letošního roku bude zahájena
výstavba 10 b.j. v zadní části Pellyho domu s termínem
dokončení srpen 2007.
Další údržbu a opravy bytového fondu provádějí TS
Police n.M s.r.o., které mají tyto úkony ve své pracovní
náplni. Vznikla nová ulice Slunečná s 24 parcelami pro
výstavbu rodinných domků. V současné době zbývá
6 volných parcel.
Nové ZM bude mít za úko l vybrat další lokalitu pro
stavbu RD dle Územn ího plánu města Police n. M. ZM
uvolnilo ze svého rozpočtu značnou částku na vybudování
nových kanalizačních sítí. Realizovala se výsadba nových
alejí, keřů a pravidelně se ošetřují a prořezávají městské
stromy. Provádělo se čištění vodních toků a nádrží. Městská
ČOV se neustále modernizu je a technologicky vylepšuje,
aby výsledky měřen í kvality vody byly co nejlepší a
odpovídaly přísným normám. Město se snaží maximálně
podpořit sportovní činnost, pamatuje na všechny oddíly a
spolky ve městě. Mezi největší sportovní kluby v našem
městě patří TJ SPARTAK a SOKOL se svojí širokou
základnou a pravidelnou celoroční činností. V ro zpočtu
města nezapo mínáme ani na ostatní nesportovní spolky a
organizace. Město v loňském roce zakoupilo sněžný skútr
pro potřeby TJ Spartak, který ho využívá pro úpravu
běžeckých tratí jak p ro své členy, tak pro širokou veřejnost.
V lokalitě na „Nebíčku“ byl uveden do provozu nový
lyžařský vlek, byl obnoven provoz polické sauny, v letních
měsících je v provozu polické koupaliště a bylo otevřeno
informačn í centrum města Police n.M. V ro zpočtu
pamatujeme i na polické občany, kteří naše město
reprezentují v mnoha oblastech, zvláště pak v té sportovní.

Není mo žné na těchto stránkách seznámit občany se všemi
aktivitami města a také to není důležité, jde nám především
o spokojenost občanů. Nové ZM bude mít za ú kol zdárně
dokončit započaté stavby – Pellyho domy - centru m
celoživotního vzdělávání, přelo žku II/ 303 (obchvat města) a
venkovní úpravy okolí Penny Marketu. Tyto stavby jsou
finančně zajištěny, ale jejich dokončení přechází do nového
volebního období. Ve městě je stále co zvelebovat a
upravovat, je to nekonečný koloběh. Bohužel vše se odvíjí
od financí, proto se vše musí včas naplánovat a rozdělit do
etap. Teprve pak je mo žné zažádat o různé dotace a
samozřejmě s nimi počítat v ro zpočtu města.
Na závěr volebního období děkuji všem členů m ZM za
jejich činnost, kterou vykonali pro naše město, dále pak
členům ko misí a osadních výborů. Poděkování patří též
zaměstnancům městského úřadu. A v konečné řadě patří
také dík všem dobrovolným funkcionářům a organizátorů m
kulturně společenských a sportovních akcí v našem městě a
okolí.
Zdeněk Kadidlo, starosta

Pozvánka

na poslední veře jné zasedání
Zastupitelstva města Police nad Metují
v tomto volebním období
konané ve čtvrtek 12.10.2006 v 16.30 hodin
v zasedací místnosti hasičské zbrojnice

ODPADY, ODPADY, ODPADY
I. Změna odpadového systému
Od příštího roku plánuje město Police nad Metují změnu
v systému nakládání s odpady. Tato změna bude spočívat
v tom, že nebezpečné odpady budou celoročně odebírány
v novém sběrném dvoře a jejich pouliční svoz bude
zredukován pouze na Radešov, Hlavňov, Pěkov a Hony.
Další změna o které se uvažuje a která vychází z občasných
názorů a požadavků občanů, je změna intervalu svozu
zbytkového a směsného odpadu z popelnic, a to ze 42 svozů
ročně (od jara do podzimu 1 x za 14 dnů, v zimě každý
týden) na 52 svozů (celoročně každý týden). Tato změna
bude záležet na názoru občanů a rozhodnutí městského
zastupitelstva. (Viz. vl ožená anketa)!!!

II. Úprava odpadového poplatku pro rok 2007
Kro mě výše uvedených systémových změn bude od
příštího roku také nutná úprava odpadového poplatku.
a) Právní rámec odpadového poplatku
Současný městský odpadový poplatek je stanoven

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

2
obecně závaznou Vyhláškou č.2/ 2005 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování ko munálních odpadů. Jedná se o
formu povinného místního poplatku, podle zákona
č.185/ 2001 Sb., o odpadech (dále jen zákon).
Odpadový poplatek platí, podle § 84 zákona:
a) fy zická osoba, která má v obci trvalý pobyt,
b) fy zická osoba, která má na ú zemí obce ve vlastnictví
stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci.
Sazbu odpadového poplatku tvoří, podle § 84 zákona:
a) částka až 250,- Kč ročně za výše uvedené osoby (bez
věcného určení)
b) částka až 250,- Kč ročně za výše uvedené osoby,
stanovená na základě skutečných nákladů obce na sběr a
svoz netříděného komunálního odpadu v předchozím roce.
Obsah částky b) je tedy zákonem jasně stanoven a do
částky a) jsou pak rozpuštěny ostatní předpokládané
odpadové náklady města v nadcházejícím roce, a to náklady
na:
1. sběr a svoz využitelných odpadů (plasty a nápojové
kartony, sklo a papír), pronájem nádob,
2. provoz sběrného dvora, odvoz a odstranění zde
shromážděných odpadů, pronájem
kontejnerů,
3. pouliční sběr, svoz a odstranění nebezpečných a
objemných odpadů,
4. rozd íl mezi skutečnými náklady města předchozího
roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu do
výše 250,- Kč na osobu a předpokládanými náklady na tuto
službu v roce nadcházejícím, a to všechno snížené o
předpokládaný příjem za vytřídění využitelných odpadů od
společnosti EKO-KOM, a.s. Pro rok 2006 byl schválen
odpadový poplatek ve výši 410,- Kč, částka a) 160,- Kč a
částka b) 250,- Kč.
b) Úprava odpadového poplatku pro rok 2007
Vzh ledem k to mu, že pro kalendářní ro ky 2007-2008 se
měn í povinná sazba základního poplatku za u ložen í odpadu
na skládku, podle § 45-48 a přílohy č.6 zákona, ze 300,- na
400,- Kč/t, budou odpadové firmy od příštího roku účtovat
za sklád kování původcům odpadu vyšší cenu. Vzhledem
k této skutečnosti a k výše uvedeným plánovaným změnám
odpadového systému, požádalo město společnost Marius
Pedersen, a.s. o předložení variantního návrhu cen pro rok
2007. Společnost MP a.s. předložila návrh ceny za sběr,
svoz a zneškodnění zbytkového a směsného komunálního
odpadu ve dvou variantách (42 svozů a 52 svozů ročně),
cenu za nakládání s využitelný mi odpady (plasty a nápojové
kartony, papír), za provoz sběrného dvora a nakládání
s nebezpečnými a objemnými odpady, včetně pronájmu
nádob. Výši odpadového poplatku nejvýznamněji ovlivní
cena za zbytkový a směsný odpad z popelnic a ze sběrného
dvora, ukládaný na skládku a dále změna nakládání
s nebezpečnými odpady (snížení nákladů na mobilní sběr a
zvýšení nákladů za sběrný dvůr - pronájem kontejnerů na
nebezpečné odpady, provozování sběrného dvora a
pravidelný odvoz nebezpečných odpadů). Na druhou stranu
dojde ke zlevnění nákladů na využitelné odpady.
Podle předběžného propočtu předpokládaných nákladů,
podle výše uvedené cenové úpravy, snížených o příjem z
EKO-KOMu, vychází odpadový poplatek pro rok 2007
následovně:
částka a): 200,- Kč (při intervalu 42 svozů)
250,- Kč (při intervalu 52 svozů)
částka b): 250,- Kč

celkem:

450,- Kč (42 svozů)

500,- Kč (52 svozů)

III. Anketa
Aby rozhodnutí o změně intervalu svozu bylo podloženo
názorem občanů, obrátilo se město na občany s jednoduchou
anketou, která je samostatnou přílohou Polického měsíčníku
a kterou také obdrží občané poštou do svých poštovních
schránek. Prosíme občany o její zodpovězení a odevzdání na
MěÚ v termínu do 15. listopadu 2006. Děkujeme za
pochopení.
Ing. Jan Troutnar

Oznámení
o době a místu konání voleb do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR
Starosta města Polic e nad Metují podle § 29 zákona č. 491/ 2001 Sb., o volbách do
zastupitels tev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje :
1. Hla sování ve volbách do zastupitels tev obcí a Senátu Parla mentu ČR se uskuteční:

v pátek 20. října 2006 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
v sobotu 21. října 2006 od 08.00 hodin do 14.00 hodin
2. Místem konání voleb do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR
v okrsku č.1
je mís tnost pro hlasování v Základní umělecké škole, Komenského náměstí 108
pro oprávněné občany s adresou místa trvalé ho pobytu v ulic ích : Na Sibiři, Ostašská, Slunečná,

Horní, Smetanova, Malá Ledhuje, K Drůbežárně, Pod Klůčkem, Komenského náměstí,
v okrsku č.2
je mís tnost pro hlasování ve školn í jíd elně při základní škole, Na Babí 190
pro oprávněné občany s adresou místa trvalé ho pobytu v uli cích: Soukenická, V Rokli, Žďárská

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

Gagarinova,
v okrsku č.4
je mís tnost pro hlasování v hasičské zbrojnici, Radimovská 81
pro oprávněné občany s adresou místa trvalé ho pobytu v uli cích: Dvořákova, Dukelská, Mírová,

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

Tyršova, Pod Havlatkou, , Na Struze, U Damiánky, Nádražní, Na Splachově, Radešovská,
Radešov,
v okrsku č.6
je mís tnost pro hlasování v budově bývalé školy, Pěkov 60
pro oprávněné občany s adresou místa trvalé ho pobytu v katastrálním území : Pěkov, Hony,
v okrsku č.7
je mís tnost pro hlasování v klubovně – Hlavňov 16
pro oprávněné občany s adresou místa trvalé ho pobytu v katastrálním území : Hlavňov.
3. Voli či bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství (pla tným
občanským průkazem nebo cestovním pasem)
4. Každému voli či budou dodány 3 dny před dnem vole b hla sovací lístky. V den vole b může voli č
obdržet hlasovací lístky i ve vole bní místnosti.
5. Případné II. kolo voleb do Senátu Parla m entu ČR se uskuteční ve dnech 27. a 28. 10. 2006 ve
shodném čase a místě jako kolo první. Voli č obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti v den voleb.
V Poli ci nad Metují dne 29.9.2006
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Povinnosti provozovatelů malých
stacionárních zdrojů znečišťování
ovzduší
Upozorňujeme provozovatele malých stacionárních
zdrojů znečišťování ovzduší, na povinnost danou zákonem
č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, §12 odst.1 písm.f, a to
zajišťovat prostřednictvím oprávněné osoby měření
účinnosti spalování, měření mno žství vypouštěných látek a
kontrolu stavu spalinových cest u spalovacích zdrojů
provozovaných při podnikatelské činnosti provozovatele, a
to nejméně 1x za dva roky, a odstraňovat zjištěné závady;
tuto povinnost plní provozovatelé u zdrojů spalujících tuhá
paliva od jmenovitého tepelného výkonu 15 kW a u zdrojů
spalujících plynná nebo kapalná paliva od jmenovitého
tepelného výkonu 11 kW. Dodržování této povinnosti
kontroluje podle výše uvedeného zákona Městský úřad
Police nad Metují. Městský úřad také na požádání sdělí
oprávněné osoby, které mohou provádět daná měření,
zjišťování a kontroly.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

Chybička se vloudila…
Poslední pondělí v září přišlo na moji adresu psaní
z Pardubic. Již dlouhou dobu mi z této adresy chodí výsadně
milé řádky od polického patriota pana Karla Vacka.
Tentokrát jsem se zamrzela. Berte následující řádky jako
vysvětlení. Vy, pane Vacku, jako ospravedlnění s velkou
omluvou. Chyba nevznikla v tiskárně, ale u nás na radnici
při přepisu Vašeho textu.
Drahá, vážená a milá…
ode dne 7. září, kdy jsem od Vás dostal číslo 9 Po lického
měsíčníku, za nějž Vám při Vašem tehdejším velikém
služebním vypětí srdečně děkuji, se cítím ve svém duchovnu
strašlivě ponížen.
Je to tím, že na straně 16 otisknutý můj příspěvek
v řádcích čtvrtém a pátém posledního odstavce měsíčník
uvedl doslovně: „…na původním, již téměř padesátiletém,
pevném, klasicky š t ě r k o v a n é m podkladě“, ačkoliv
mů j příspěvek zněl výslovně„…na klasicky š t ě t o v a n é m
podkladě…“.
Rozd íl v technologii stavby silničního podkladu je
naprosto nesrovnatelný a mne to štěrkování v tomto případě
doslova uráží. Co si o to m myslí uvážliví čtenáři?
Snad by se mi ulev ilo o mluvou a opravou ze strany
tiskárny. Ale to si od ní nedovoluji požadovat.
Protože o skvělém průběhu oslavy otevření
rekonstruované silnice z Hlavňova na Hvězdu byla veřejnost
dostatečně informována výstižnými člán ky a obrázky paní
redaktorky Zuzany Kubečkové v Novinách Náchodska,
mám zato, že mého dalšího v zpomínání u ž není t řeba.
Panu Karlu Vackovi kromě omluvy posílám do Pardubic
přání zlepšení zdraví, které ho poslední dobou trošku trápí
Ida Seidlmanová

Telegraficky...
§ Bytová komise se sešla od začátku září 3x. V úterý 5. září
na řádném jednání, v pátek 6. října na mimo řádném
s ohledem na poslední jednání rady před volbami a v úterý
10. října na výjezdním zasedání s hodnocením čtyřletého
období. Přidělování bytů celé volební období podléhalo

§

§

§

§
§

§

§

§
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pečlivému zvažování návrhů s ohledem na místní
povědomí a potřebnost žadatelů.
Značné úsilí bylo věnováno neplatičům, dodržování
bytových řádů, řešení sousedských vztahů, prodeji
vytypovaných bytů zastupitelstvem města. Z každého
jednání jsou vedeny zápisy a uloženy v sekretariátu
městského úřadu. Každý návrh bytové komise musela
projednat rada města.
Ve středu 6. září o žila chodba prvního patra druhého
stupně základní školy fotografiemi čerstvého padesátníka,
Ctibora Košťála. Báječný nápad Galerie na chodbě
možná díky vystoupení Markéty Nádvorníkové a Matouše
Michala přivede do života i Koncerty na schodech. Více
str. 10.
V pátek 8. září jsme se ve velké zasedací místnosti radnice
sešli s panem Milošem Kaválkem nad posledním návrhem
propagačního
materiálu
pracovně
nazvaného
Panoramatická mapa. Není jednoduché naše krásné
Broumovky věrohodně převést do panoramatického
pohledu. Bude-li tato záležitost podpořena radami a
zastupitelstvy obcí Police nad Metují, Machov, Suchý Důl,
Božanov, Otovice, Martínkovice a Křinice, vznikne jistě
další zajímavý materiál pro místní i návštěvníky ze strany
polické i broumovské.
V pátek 8. září se s létem l oučili skautíci. V parku
naproti hřbitovu zaplál poslední letní oheň, hry a písničky
připo mínaly dobu prázdnin a tábora, který byl letos hodně
mo krý. Za město se této skautské slavnosti zúčastnil radní
Miloš Puschmann. Více str. 19.
V sobotu 9. září p roběhlo vítání nových občánků. Milé
setkání s rodiči, kteří byli obdarováni dcerkou nebo
synkem. Více str. 13.
V sobotu v podvečer jsme se společně s Janem Kousalem,
Jiřím Kollertem, Věrkou Pfeiferovou, Petrem Kyselou a
jeho Jitkou zúčastnili Slavnosti chleba v Boguszových
Go rcích, spojených s vernisáží výstavy prací z malířského
plenéru na téma Chléb, který se uskutečnil v srpnu na
Slavném. Panu
Henryku
Hnatiukovi, hlavnímu
organizátoru, jsme za obětavou patnáctiletou práci
v pořádání plenérů předali Upomínkový list města Police
nad Metují.
Školská rada se od začátku školního roku 2006-2007
sešla dvakrát. V úterý 12. září a v úterý 3. října. Kromě
běžných povinností vyplývajících ze zákona jsme
diskutovali o profilaci rady, o náplni práce v jednotlivých
měsících. Na říjnovém jednání byl přítomen ředitel školy
pan Karel Nývlt. Rada školy chce být otevřený orgán vůči
rodičům, žákům, učitelům, správním zaměstnancům i
veřejnosti, kterou chod naší základní školy zajímá.
Dovoluji si z pověření všech členů – Lenka Fulková,
Pavla Pavlová, Vilma Scholzová, Marie Vaisarova,
Bohuslav Rieger ml. – vyzvat Vás všechny ke spolupráci.
K řešení problémů, námětů, návrhů… Zápisy z jednání
jsou uloženy v sekretariátu radnice i na internetových
stránkách školy – www.zspolice.cz. V listopadu chystáme
ve spolupráci s vedením školy Hovory s rodiči. Doufáme,
že svojí přítomností rodiče podpoří myšlenku
informovanosti a sounáležitosti.
Polická uni verzita volného času zahájila podzimn í
semestr VI. ročníku ve středu 13. září přednáškou dr. Zoe
Klusákové-Svobodové na téma Můj otec generál Ludvík
Svoboda.
Přednáška Uršuly Klukové z důvodu její zaneprázdněnosti
v divadle odpadla a sejdeme se tedy opět ve středu
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11. října ve 14.30 v hasičské zbrojnici s Věrou Vlčkovou,
která bude vyprávět o své knížce Dokud dýchám,
doufám. Přednáška Vladimíra Berana – Multimédia
nekoušou II se přesunuje do základní umělecké školy a
posouvá se z důvodu podzimních prázdnin na čtvrtek
26. října. 9. listopadu bude přednášet Jiří Hubka –
Jaderná fyzika populárně, 22. listopadu se s Hanou
Hindrákovou vydáme do Keni. Poslední přednáška se
uskuteční ve středu 29. listopadu v kavárně Blanka
v Hronově. Více str. 12.
V pátek 15. září jsme s městskou kronikářkou Jindrou
Vaníčkovou přijaly pozvání do Opočna na vernisáž
výstavy Pocta Františku Kupk ovi . Strávily jsme
příjemné odpoledne a navázaly nové kontakty, především
pro PUVČ. V podvečer js me pokračovaly do Olešnice
v Orlických horách na koncert našeho Velkého
dechového orchestru na závěr podzimn ího soustředění.
V sobotu 16. září za velmi silné účasti proběhl další
ročník čím dal oblíbenějšího Pivního triatlonu, který
provázelo pěkné počasí, pohodová atmosféra i dobrá
organizace Petra Jansy a jeho spoluorganizátorů a
rozhodčích.
V sobotu 16. a v neděli 17. září js me byli hostiteli
výpravy knihovníků z partnerské Swi dnice. Velké
poděkování patří všem pracovníků m naší kn ihovny za
vzorné zajištění pobytu kolegů i za příjemné společenské
večerní posezení v Adleru s promítáním diapozit ivů Oldy
Jenky a ochotnou obsluhou Nadi a Lenky. Více str. 6.
V pondělí 18. září js me se opět po roce na radnici setkali
s dobrovolnými dárci krve. Jsme rádi, že ocenění
alespoň na chvíli vystoupili z anonymity a nechali nám
poděkovat za dárcovství, které berou jako samozřejmost.
Ve středu 20. září začal ro k i pro Senior klub Ostaš.
O tom více na str.20 - 21 z pera paní Hany Krejčové.
V sobotu 23. září proběhla další Garden Party. Několik
fotografií Štěpána Horáka je na titulní straně tohoto čísla.
Ostře sledovaná rekonstrukce Pellyho domů je pod
stavebním dohledem Ing. Jeništy, investičního technika
Václava Tlapáka, p ravidelných kontrolních dnů i schůzek
ko mise ve složení Ing. Jiří Vlček, Zdeněk Kad idlo, Josef
Hauk, Jindra Kosinková, Ing. Helena Ištoková, Pavel
Pohner, Ida Seidlmanova.
V úterý 3. října js me se s panem starostou, vedoucí
sociálního odboru a kulturní pracovnicí zúčastnili
příjemného odpoledne u příležitosti Dne seniorů a konce
léta v našem domově důchodců. Více str.14.
Následně jsme se s panem starostou a Ing. Helenou
Ištokovou přemístili do České Metuje na poslední setkání
starostů a místostarostů Dobrovolného svazku Policka
v tomto volebním období.
Závěr dne patřil jednání školské rady na radnici.
Ve středu 4. října jsme se s kulturní pracovnicí Petrou
Jansovou zúčastnily společného exkurzu obecních
knihovníků po knihovnách spádových obcí. I malá obec
a malá knihovna má svůj význam a knihovníci v nich
vykonávají velký díl záslužné práce.
V pátek 6. října js me si povídaly o práci v kultuře a
informačních službách s Janou Rutarovou, vedoucí
kultury v Brou mově. Každá zkušenost je zajímavá a
podnětná. Díky Janě za letitou spolupráci.
Dopoledne jsme ještě s Petrou Jansovou a Pavlem
Schmidem začali připravovat týden projektu Partnerství
mezi Swidnicí, Kazincbarzikem, Trutnovem a Po licí nad
Metují. Pavel je polickým rodákem, velmi nadaným
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vysokoškolákem, naším šikovným praktikantem a nyní již
vlastně i spolupracovníkem. Je radost s ním přemýšlet a
tvořit.
V pondělí 9. října dopoledne jsme na radnici přivítali
návštěvu hudebníků z Ameriky, kteří jsou hosty naší
zušky. Zveme Vás na koncerty v Polici i na Bezděkově.
Str12.
V úterý 10. října dopoledne proběhlo poslední setkání
starostů a místostarostů náchodského okresu. Výměna
názorů a zkušeností mnohdy pomohla při řešení nelehkých
problémů, které jsou v podstatě všude stejné.
Ve středu 11. října dopoledne jsme do Nové Rudy poslali
10 dětí s doprovodem k zeměp isné soutěži o polskočeském pohraničí. Tuto soutěž již tradičně zajišťujeme ve
spolupráci se Základními školami Police nad Metují,
Červený Kostelec a Machov. Velký dík patří dětem,
učitelům i doprovodu.
Ve čtvrtek 12. října se od 16.30 hodin koná v sále
hasičské
zbrojnice
poslední
veřejné
jednání
zastupitelstva v tomto
volebním období. Všem
zastupitelům, kteří plnili svůj volební slib patří za
čtyřletou spolupráci mé velké poděkování. Samozřejmě i
Vám, občanům, kterým nejsou věci veřejné lhostejné.
V pátek 13. října odpoledne se sejde letopisecká komise
ve složení Jindra Vaníčková, Šárka Po korná, M iroslav
Pichl, Jiří Kohl, Ida Seid lmanová. Náš další člen pan
Karel Beneš je na měsíčním rehabilitační m pobytu
v Poděbradech, kam mu posíláme pozdravení!
Ida Seidlmanová

Rozpis lékařů stomatologické
služby na říjen 2006
Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodi n
Datum

Lékař

MUDr. Jaroslava Neoralová
Horní 109 Teplice n. M .
21.10. – 22.10. MUDr. Daniel Blažek
17. listopadu 388, Police n. M .
28.10. – 29.10. MUDr. Dana Kapitánová
5. května 14, M eziměstí
4.11. – 5.11.
MUDr. Josef Práza
zdr. středisko M achov
11.11 . – 12.11. MUDr. Ladislav Růžička ml.
M asarykova 30, Broumov

Tel. č.

14.10. – 15.10.

491 581 394
491 543 844
491 582 381
491 547 139
491 523 607

Čtyři roky činnosti stavební
komise končí
Chtěl bych poděkovat členům stavební komise, která se
po 4 roky pravidelně scházela ke svým jednáním, která snad
byla přínosem pro občany města. Po celé období pracovala
ko mise ve složení: (dle abecedy) Zdeněk Dostál, Pavel
Hauck, Josef Hauk, Ing. Jan Michálek, Rita Pohlová, Ing.
Pavel Scholz, M iroslav Šolc a Václav Tlapák. Část období
byl členem Jiří Jirmann, který byl vystřídán Ing. Vasilem
Bučokem.
Vš ichni přispěli svými odbornými
znalostmi
k úspěšnému řešení stovek akcí ve městě a všichni
prokázali, že bez nároku na odměnu jim Police přirostla
k srdci a mají zájem na jejím zvelebení.
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Asi by bylo vhodné, abych alespoň stručně vyjmenoval
akce, které město uskutečnilo ve volebním období. Nutné je
i připo menout, že na každé komisi byl přítomen starosta
města p. Kadidlo, který spolu s místostarostkou paní
Seidlmanovou mají nemalou zásluhu na rozvoji města.
Snad ještě jednu připomínku. Od nástupu starosty p.
Kadidla v roce 1998 js me si stanovili plán akcí, které
bychom chtěli realizovat, a proto připo mínám:
- nová úprava náměstí včetně chodníků a osvětlení
- úprava Pellyho parku
- likvidace nadzemn ího el. vedení po celém městě
- poldry nad městem – protipovodňová opatření
- oprava ZUŠ, radnice, Ko lárova divadla (fasády, vnitřní
úpravy), škvárovna
- likvidace nadzemn ího vedení telefonu
- oprava sousoší v Polici nad Metují, Hlavňově, kašny
- rekult ivace skládky v Ostašské ulici a vybudování hřiště
- novostavba 15ti bytovky v Nádražní u lici
- oprava zdí a chodníků na hřbitově
- opravy Staré školy, oprava čekáren na Ostašské ulici,
v Hlavňově a Pěkově
- fasáda domů v Tomkově ulici a v 17. listopadu
- dům s pečovatelskou službou – přístavba
- opravy a rekonstrukce ČOV
- rybník na Honech – oprava, čištění
- dům pro Junáky
- Slunečná ulice – p říprava pro výstavbu rodinných domů
- silnice Petrovice – Žabokrky s chodníkem (tato investice
byla hrazena státem, ale bez našeho přispění by nebyla asi
dodnes – podařilo se ji zařad it do státního plánu)
- stavba devítibytovek
- rekonstrukce Zahradní ulice a cest z náměstí
- silnice na Bělý s přilehlý mi cestami (státní silnice,
+ náklady města (kanalizace) )
- sportovní hřiště – nová travnatá plocha
- oprava ZŠ a tělocvičny, vý měna oken atd.
- lyžařský vlek – vý měna
- chodníky Na Sibiři, nad divadlem, u hřb itova, Záměstí …
- zemědělská škola - vybudování 9ti bytů a mu zea Merkur
- přemístění sběrného dvora
V současné době probíhá:
- rekonstrukce Pellyho
domu
v částce 47
mil.
S dokončením v roce 2007
- přeložka II/ 303 včetně dvou kruhových objezdů. Tato
akce se připravovala již 50 let. Konečně jsme se po
velkých problémech a jednáních dočkali (i kdy ž vzhledem
k majetkový m problémů m se zpo žděním). Letos bude
dokončena první část u kostela, příští ro k zbytek.
- stavba Penny marketu byla zahájena a bude dokončena
letos v prosinci
- jsou připraveny projekty na silnice (K vodojemu,
parkoviště u přeložky, překládka el. vedení Ke koupališti
a Ochoz) a další.
Toto je výčet jen části akcí, které se podařilo za poslední
roky uskutečnit. Komise se zabývala prodeji pozemků, další
výstavbou a všemi akcemi souvisejícími s pozemky a sítěmi
ve městě.
Jaké úko ly budou čekat naše nástupce? Dokončení
stávajících – Pellyho dům, přeložka s kruhovými objezdy
a návaznosti osvětlení, rozh las, chodníky, parkové úpravy
atd.
Protože dokončením Pellyho domu budou splněny snad
všechny nároky na kulturu (nový taneční sál, přestěhování

knihovny, informační centru m, bufet, veřejné WC, úprava
spodní části budovy s bytovými nástavbami), mělo by se
nové vedení zabývat silnicemi, chodníky, sportem, úpravou
středu náměstí (nové obrubníky a zeleň), pěší zónou
Kostelní ulice, novými tenisovými kurty, přístavbou nové
haly u ZUŠ a přípravou pro výstavbu krytého bazénu tak,
aby v roce 2010 mohlo dojít k realizaci samo zřejmě
s využitím všech mo žností získávání financí z evropských
fondů.
Všem občanům bych chtěl připomenout, aby při volbách
dávali přednost kvalitě volených funkcionářů před
stranickými zájmy, protože každý soudný občan si musí
uvědomit, že za 40 let ko munismu u nás v Polici nad Metují
se nevybudovalo kromě ZŠ s tělocvičnou a čin žáků nic.
Všechny podniky ve městě jsou z doby předválečné, tedy
před rokem 1948.
Ještě jednou děkuji všem členů m stavební ko mise,
starostovi a místostarostce, radě i zastupitelstvu za
bezkonfliktní jednání v celém volebním období a přeji jim a
všem občanům, kteří to s naším městem myslí dobře, hodně
zdraví, úspěchů a splnění všech představ o Polici nad
Metují.
Josef Hauk – předseda stavební komise

Pět měsíců v „Íčku“ aneb
turistická sezóna 2006
Pomalu se blíží podzim a jak ubývá pěkných slunečných
letních dnů, tak stejně rychle ubývá i turistů. A tak září je
posledním měsícem, kdy funguje polické Infocentru m.
Zároveň je čas na hodnocení a bilancování již up lynulé
turistické sezóny 2006.
V dnešní době má Infocentrum téměř každé větší město.
Tato místa jsou označena malý m bílý m „i“ v zeleném poli a
turisté sem chodí nejen pro pohlednice, mapy, turistické
známky, razítka…, ale také pro ucelenou nabídku
ubytování, možnosti výletů pro pěší i cyklo, nebo jen pro
informaci, kde najdou to, co právě hledají, jak se dostanou...
„Íčko“ v Po lici nad Metují je otevřené pouze v hlavní
turistické sezóně – tzn. od začátku května do konce září.
S posledními letními paprsky totiž přicházejí do Infocentra
i poslední turisté a v zimn ích měsících jich tu je minimu m.
Největší potřebu „turistických informací“ js me zaznamenaly
v prázdninových měsících (v průměru 22 turistů za den).
Celkem Infocentru m navštívilo ko lem 2000 klientů, což je
oproti loňské sezóně výrazný nárůst. Největší zájem je
o dřevěné turistické známky, mapy, pohledy a v neposlední
řadě propagační materiál o Po lici a okolí.
K letošním novinkám mů žeme zařadit dvě cyklo mapy
„Kladský m po mezím“, výroční turistickou známku
„Kladské pomezí“, infoleták s ucelenou nabídkou ubytování
v Polici nad Metují a o koln ích obcích a infoleták „Ostaš a
Brou movské stěny“. Na příští rok chystáme … nechte se
překvapit!
Od října bude infocentrum otevřené pouze v úředních
hodinách kulturní referentky.
Těšíme se na Vaši návštěvu v příští turistické sezóně!
Jana Jenková, Ivana Richterová
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Hlavní ro li však hrály diapozitivy pana Oldřicha Jenky.
Provedl nás Policí a jejím o kolím a znovu nám připo mněl,
jak je u nás hezky.

Báječná příležitost
pro místní amatérské výtvarníky
Milí výtvarníci z Police n.M. a okolí, máte možnost ukázat
světu svá díla. Neváhejte a vystavte je. Že nemáte
akademický titul, ne vadí. Vše co je dělané s láskou a pro
radost má v sobě krásu a dokáže oslnit.
Umění je řečí duše.
Výstava bude v prostorách staré školy.
Termín bude upřesněn, pravděpodobně
v termínu 13.11-19.11. 2006

Zájemci kontaktujte se u pí Radky Kaufmanové
na mob. 607 240 250

¨¨¨

K NIH O VN A ¨ ¨ ¨

Středeční setkání knihovníků - současných i bývalých
z městské knihovny v Polici i z obecních knihoven Policka
v čítárně kn ihovny.

Letošní Týden knihoven skončil a my se k němu
vracíme několika fotografiemi:

V úterý js me se sešli v čítárně při Černé hodince
věnované Policku. V úvodu zahráli žáci ZUŠ Markétka
Nádvorníková a bratři Michalové. Potom nás už texty z knih
Vlad imíra Preclíka „Tiše se přemisťovati“ a Františka
Černého „Putování se starými pohlednicemi z Hradce
Králové do hor“ v přednesu pana Zdeňka Zeleného přenesly
do našeho kraje.

Potom js me vyrazili na spanilou jízdu po obecních
knihovnách. Na snímku js me v Machově. Velký dík za zdar
celé akce patří Městskému úřadu v Polici nad Metují. Paní
místostarostka Ida Seidlmanová a slečna „kulturní“ Petra
Jansová osedlaly městské oře, naložily nás a cestu s námi
absolvovaly.
Knihovna města a město Police nad Metují
vyhlašují literární a výtvarnou soutěž pro děti (i dospělé)

Moje cesta do knihovny aneb jak jsem
našel/našla svou cestu do knihovny
Soutěžní literární i výtvarné práce do soutěže přineste do
knihovny během října a listopadu. V prosinci uspořádáme
v knihovně výstavku a nejlepší práce vyhodnotíme. Soutěže
se mohou zúčastnit jednotlivci i celé třídy, družiny apod.

& Knihovna dětem

&

Od října se budeme opět scházet ve čtvrtek po 13 hodině
odpoledne v knihovně. Čeká vás společný program plný her,
luštění, kreslení a vyrábění.
Nově se vydáme po stopách literatury při společném
čtení vždy od 15 do 15.45 hodin. Každý čtvrtek se budeme
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věnovat zajímavé knížce a jejímu autorovi. S překvapením
přijde i Vševěd (kdo to je? – přijďte a uvidíte.)
Při prvním setkání 5.října 2006 js me se vydali po
stopách pohádkáře Václava Čtvrtka. S po mocí knížky „ To
nejlepší pro nejmenší“ jsme si připomněli všechny známé
postavičky z autorových pohádek. „Kdy ž otevřete kteroukoli
z jeho knížek, ocitnete se ve veselém a poetickém světě.
Dějí se v něm zázraky a d ivy, žijí tu skřít kové a loupežníci,
které si na první pohled oblíb íte, a pravda a čest a
spravedlnost zde znamenají něco opravdu podstatného“
(úryvek z knížky To nejlepší pro nejmenší)

Pozvánka na další Černé hodinky
Jitřenka svléká rosu květinám
a navléká ji na korále mrakům
Nad tvými víčky ještě hvězdy
A pod mými už roztržený náhrdelník
Miloš Hromádka
Je poezie v našem životě málo nebo až moc? Nev ím,
nechť každý posoudí sám. V naší knihovně chceme při
Černých hodinkách poezii objevovat, číst a nabízet ji vám,
našim návštěvníkům. V letošním roce js me se přidali
k celostátní akci Den poezie, jejíž 7. ročník proběhne 9. - 22.
11. 2006. Na webových stránkách www.volny.cz/denpoezie
se dočtete: „Dny poezie konané v České republice jsou
oslavou poezie v jejich mnoha formách. V letošním roce
budou oslavy probíhat zhruba jeden týden před Dnem
poezie a jeden týden po něm. Za Den poezie byl určen
16. listopad – výročí velkého českého romantického básníka
Karla Hynka Máchy. Pořadatelé jednotlivých regionálních
programů si připravili více než 60 akcí ve 25 našich městech
a vesnicích. Lidé při n ich poezii čtou, recitují, d ramatizují
a vyjadřují ji prostřednictvím hudby a specifických
výtvarných objektů. Vystavují básně na zdech a na volně
přístupných prostorách v knihovnách a kavárnách. Den
poezie u mo žňuje oslavit poezii nejrů znějšími způsoby. Den
poezie není pouze dnem oficiálních oslav, zaměřu je se spíše
na důležitost poezie a na její schopnost vyjádřit
a transformovat realitu našeho života. Doufáme, že vás
letošní akce zaujmou a potěší.“
V Po lici začneme ještě před oficiálními oslavami. Už
v úterý 7. listopadu se sejdeme v čítárně knihovny v 19
hodi n při autorském čtení poezie s panem Milošem
Hromádkou z nedalekého Broumova. Doprovodí hudbou
žáci ZUŠ . Zároveň otevřeme výstavu fotografií motýlů a
brouků, jejichž autorem je pan Zdeněk Odl z Police n.
M. O týden později v úterý 14. listopadu výstavu uzavřeme
společným večerem, kdy své texty představí pan Zdeněk
Odl. Hudbou dopl ní pánové František Pohl a Jan
Linhart (opět v čítárně knihovny v 19 hodi n). Celou tuto
akci js me nazvali Verše z Hromádky motýlích křídel.
Druhým večerem se zároveň zapojíme do celostátních oslav
Dne poezie.

Nabídka knih:
• Gaarder, Jostein: Sofiin s vět.
Ro mán o dějinách filosofie.
• Dobson, James: Výchova chl apců.
Jak předat synovi pozitivní hodnoty pro život.
• Henslin, Earl R.: Otec a syn.
Tajemství silného pouta mezi otcem a synem.
• Leman, Kev in: J ak se naučit říkat Ne.
Jak vybudovat zdravou sebeúctu.

• Parrot, Les: Zachraňte s vé manželství.
Jak předcházet zbytečným krizím.
• Chap man, Gary: Manželství, po jakém jste vždycky
toužili.
Poznatky zkušeného man želského poradce.
• Parsons, Rob: Milovat proti všem předpokladům.
Přátelé a nepřátelé naší lásky ze zkušeností manželského
poradce.
• Wright, Norman H.: Navždy tátovo děvče.
Vztah mezi otcem a dcerou.
• Kin korová, Zoša: Tajemství proměn.
Jak porozu mět kosmický m vlivů m a ro zvíjet svoji
osobnost.
• Toušlová, Iveta: Toulavá kamera 2.
Druhý díl knižního vydání cestovatelského magazínu ČT.
• Marková, Jiřina: Opera nás baví .
Kniha o opeře pro děti i rodiče. Součástí knihy je CD
s ukázkami oper.
• Suchánek, Jaroslav: Odvrácená tvář sportu.
Pády, prohry, bouračky.
• Bucay, Jorge: Budu ti vyprávět.
Autor je psychiatr a podělí se s námi o příběhy ze své
praxe.
Vaše knihovnice

¸¸¸

KI NO

¸¸

Úterý 17.10.2006

¸

v 19.30 hodin

DŮM U JEZERA
M ůžete být spokojeni s někým, koho jste nikdy nepotkali? Tuto
otázku řeší Sandra Bullock a Keanu Reeves v hlavních rolích této
nejnovější americké komedie. Film v původním znění s titulky.
(99 min.,USA)
M ládeži přístupné od 12 let.
Vstupné: 40,- Kč

Úterý 24.10.2006

v 19.30 hodin

TRISTAN A ISOLDA
Přestože jim mnozí nepřáli, jejich láska přežila v legendách celé
věky. Výpravný historický velkofilm o vášnivém milostném vztahu
mezi vznešeným rytířem a budoucí královnou Anglie.
Film v původním znění s titulky. (126 min., VB/USA/ Francie)
M ládeži přístupné od 12 let.
Vstupné: 50,- Kč

Úterý 7.11.2006

v 19.30 hodin

16 BLOKŮ
Bruce Willis se vrací coby stárnoucí newyorský polda, který se těší
do důchodu, ale nakonec mu to nedá, aby nenasadil života za
jednoho vyděšeného černocha, který má svědčit proti hrdinovým
zkorumpovaným kolegům. Film v původním znění s titulky.
(102 min.,USA)
M ládeži přístupné od 12 let.
Vstupné: 40,- Kč

Úterý 14.11.2006

v 19.00 hodin

MIAMI VICE
Po 20 letech se M ichael M ann vrátil do světa, jejž kdysi uvedl na
obrazovku. M ísto (M iami), základní zápletka (tajní policajti v boji
s drogovým podsvětím) jsou tytéž, jen hrdinové teď mají tváře
Jamieho Foxe a Colina Farrella.
Film v původním znění s titulky. (131 min., USA)
M ládeži přístupné od 15 let.
Vstupné: 60,- Kč
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PŘIPRAVUJEME :
Úte rý 21.11.2006 v 19.30 hodin
VŠECHNO NEJLEPŠÍ
Úte rý 28.11.2006 v 19.30 hodin
PRACHY DĚLAJ ČLOVĚKA
!!!PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA FILMO VÁ PŘEDSTAVENÍ JE
PO UZE V PO KLADNĚ KINA 1 HODINU PŘED ZAČÁTKEM!!!

®®®

D IVAD L O

Čtvrtek 12. října 2006

®®

®

v 9.00 a 10.30 hodin

Divadlo DUHA Polná uvede v Kolárově divadle pro MŠ, 1.
stupeň ZŠ a rodiče s dětmi pohádku

ČERT A KÁČA
Známá pohádka na motivy Boženy Němcové.
Vstupné: 30,- Kč

59. POLICKÉ DIVADELNÍ HRY
Sobota 14. října 2006

v 19.30 hodin

Divadelní soubor Vrchlický Jaroměř uvede v Kolárově
divadle hru Antonína Procházky

PŘES PŘÍSNÝ ZÁKAZ DOTÝKÁ SE
SNĚHU

Čtvrtek 7. prosince 2006

KLÍČE NA NEDĚLI

Komedie o tom, že dva manželské páry se sejdou na nepovedeném
mejdanu. Prozradí se, že všichni čtyři nejsou příliš spokojení s tím,
čeho dosáhli, a jejich manželské soužití trpí stereotypem. Hrají:
M . Dvorská/J. Šulcová, L. Olšovský/Z. Pantíček, I. Andrlová/O.
Želenská, M . Bočanová/L. Zedníčková, V. Beneš/A. Procházka/L.
Hruška, L. M olínová/M . Nohýnková, L. Benešová/J. Zenáhlíková,
V. Jeníková/L. Svobodová, P. Vondra/M . Sobotka a Pachlová/J.
Zenáhlíková.
Vstupné: 130,- 120,- 110,- Kč.

Úterý 12. prosince 2006

O LÍNÝCH STRAŠIDLECH
Veselá pohádka s písničkami pro děti do 10 let. Ve starém mlýně
bydlí nesmírně líná strašidla. Jejich pohodlíčko naruší vesnická
dívka Anička, kterou lakotná selka poslala do mlýna hledat poklad.
Vstupné: 30,- Kč.

Čtvrtek 21. prosince 2006

LOUPEŽNICKÁ HISTORIE
Vstupné: dospělí 50,- Kč, děti 25,- Kč.

Středa 25. října 2006

VÁNOČNÍ KONCERT 2006
s orchestr em Václava Hybše

Účinkují: Orchestr Václava Hybše, Ladislav Županič, M arkéta
Vítková, Irena Koukalová, Ivana Dohnalová a Jan Šmikmátor.
Vstupné: 150,- 140,- 130,- Kč.
Sdružení pro rozvoj města
– sdružení nezávislých kandidátůVás zve na

v 19.30 hodin

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

HUMANITÁRNÍ
KONCERT

LUCERNA
Klasický pohádkový příběh pro celou rodinu. Divadelní
představení v provedení amatérských souborů z Hronova,
Červeného Kostelce, Broumova, Náchoda a Police nad M etují.
Vstupné: 70,- 60,- 50,- Kč.

Pátek 17. listopadu 2006

s promítáním diapozitivů,
který se uskuteční ve středu 11. října 2006 od 19-ti hodin
v Kolárově divadle v Polici nad Metují.

v 19.30 hodin

Poslechneme si KAMARÁDY OSADY 5,
PEVNOU VŮLI a potěšíme se obrázky
OLDY JENKY.

Srdečně Vás zveme do Kolárova divadla na koncert

LAĎA KERNDL a SWING SEXTET
Vstupné: 100,- 90,- 80,- Kč.

Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován
polickému domovu důchodců.

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

®®

P ŘIP R A VUJE ME

Neděle 3. prosince 2006

®

®®

®

v 16.00 hodin

Město Police nad Metují Vás zve do Chrámu Nanebevzetí
Panny Marie na adventní koncert v podání

v 19.30 hodin

Město Police nad Metují Vás srdečně zve do Kolárova
divadla na již tradiční

v 17.00 hodin

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

v 9.00 a 10.30 hodin

Divadýlko Andromeda uvede v Kolárově divadle pro MŠ,
1. stupeň ZŠ a pro rodiče s dětmi pohádku

Současná česká komedie.
Vstupné: 70,- 60,- 50,- Kč.

Neděle 22. října 2006

v 19.30 hodin

Divadelní společnost HÁTA uvede v Kolárově divadle hru
Antonína Procházky

KU LT U RA V OK OLÍ

®

®

Klub zastupitelů obce České Metuje
srdečně zve na tradiční

P OS VÍ CEN ECKO U Z Á BA VU ,

DÍVČÍ SOUBOR KANTILÉNA
Hradec Král ové
Vstupné: dospělí 50,- Kč, děti 25,- Kč.
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která se koná v sobotu 28.října 2006
v sále kulturního domu.
K tanci hraje hudba RELAX pana Pavla Fulky
z Police nad Metují. Vstupné 40.- Kč.
Pozvěte své známe, svoji rodinu.
Přijďte se pobavit a zatančit si!!

9

Sobota 28. říjen 2006

Re fle xn í te rap ie
a m asé rské slu žby

v 15.00 hodin

Městské divadlo Broumov

KOCOUR MODROOČKO
Pojďte s kocourkem M odroočkám poznávat svět! Jako všechna
mláďata, také i on je zvědavý a má spoustu otázek. Při svém
dospívání poznává spoustu věcí, potkává různá zvířátka, ale i
přátele i nepřátele. Leccos se od nich dovídá a děti s ním.
Představení je provázeno milými a rytmickými písničkami M arka
Ebena..
Vstupné: 40,- Kč. Předprodej vstupenek v IC Broumov.

Pátek 3. listopadu 2006

Radka Kaufmanová
Objednávky na mob.607 240 250
V budově bývalé Zemědělské školy

Re fle xo lo g ie p lo sky no hy
-přírodní metoda využívající bodů na chodidle
k povzbuzení orgánů celého těla k jejich správné činnosti

Á j u rvé d sk á ma sá ž

v 19.30 hodin

– velmi relaxační o lejová masáž celého těla , včetně
obličeje vlasů a uší.

Kino Luník Červený Kostelec Vás zve na koncert

KAREL PLÍHAL

K l a si c k é ma sá že

Koncertní vystoupení „Nebe počká“ je složeno z velké části z písní
ze stejnojmenného alba, obsahuje ale také nejúspěšnější písničky
z celé Plíhalovy tvorby. Samozřejmou součástí každého vystoupení
jsou básničky.
Vstupné: předprodej 130,- Kč, na místě 150,- Kč.

– krční páteř, záda, nohy, plosky nohy, apod
NAB ÍZÍM MOŽNOS T KOUPI DÁRKOVÝCH
POUKAZŮ PRO VAŠ E B LÍZKÉ.

Předprodej vstupenek v prodejně tabáku DALI od 17. 10. 2006.

KUPON NA SLEVU
Při předložení tohoto kuponu do konce roku 2006
máte možnost využít

10% slevy na Ájurvédskou masáž
(300,-Kč/h)

Nový školní rok 2006/2007
zahájila polická mateřinka se 78 dět mi, z toho 13 dětí
maminek, které ještě pobírají mateřský příspěvek. Po novém
roce nastoupí ještě dalších 15 dětí ve věku do 4 let.
Máme opět obsazené všechny čtyři třídy – v 1. budově
jsou dvě třídy smíšené s dětmi ve věku 3-5 let – říkáme si
Zvonečky a Sluníčka. Ve druhé budově jsou předškoláci ve
třídě Berušek a Kopretinek – je jich celkem 39.
V měsíci září jsme užívaly sluníčka a krásného
podzimního počasí ke hrám na zahradě a pískovišti a
vycházkám do přírody. Dět i se při to m sžívaly se svými
novými kamarády a zvykaly si na nové prostředí i paní
učitelky. Od těch nejmenších se ještě někdy ráno ozýval
pláč – to když se nemohly ro zloučit s maminkou.
Naši předškoláci navštívili v klášteře výstavu „Děti
Asie“.Prostřednictvím krásných fotografií srovnávaly, jaké
jsou rozdíly mezi dět mi u nás a v jiných dalekých zemích.
Výstava se jim líbila a zážitek ještě umocnila skutečnost,
že se na výstavě setkaly se svými bývalými kamarády - nyní
již žáky základní školy.
Ve čtvrtek 21.9. js me měli v mateřince první divadelní
představení Divadélka Na baterky – paní Krpálková a
Kollertová nám zahrály pohádku O veselém A rnoštovi.
Představení se nám všem velmi líbilo a těšíme se na další!
Máme za sebou také první vystoupení našich dětí na
vítání občánků v obřadní síni městského úřadu.
Poslední týden v září byl ve znamení draků – mamin ky
nám po máhaly s jejich zhotovením – za co ž moc děkujeme!
Nyní nám dráčkové zdobí chodby mateřin ky.
MŠ
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA POLICE NAD METUJÍ

Začátek školního roku v ZŠ
Začátek školního roku byl opět ve znamení
organizačních změn. Naší součástí se staly od 1.9. 2006
Mateřské školy ve Velkých Petrovicích a České Metuji.
Toto slučování bylo opět provedeno na základě
ekonomických důvodů. Naše škola tak od 1.9. 2006 sdružuje
2 základní školy a 3 mateřské školy.
Počet sloučených škol se sice zvyšuje, ale bohužel
i v letošním roce klesl celkový počet žáků v naší škole.
Obsazenost jednotlivých tříd mů žete vidět v následující
tabulce:
POČTY ŽÁKŮ PODLE TŘÍD
Třída
Chlapci Děvčata Celke m Třídní učitel
1.A
9
8
17
Švábová Michaela
1.B
9
9
18
Mgr. Kolářová Andrea
1. ročník
18
17
35
2.A
12
8
20
Mgr. Šustková Eva
2.B
11
9
20
Mgr. Pátková Karolína
2. ročník
23
17
40
11
10
21
Mgr. Matysková Věra
3.A
11
9
20
Mgr. Vlachová Zuzana
3.B
3. ročník
22
19
41
4.A
10
12
22
Marelová Radana
4.B
12
11
23
Mgr. Kouglová Rita
4. ročník
22
23
45
5.A
9
12
21
Taucová Marie
5.B
9
12
21
Mgr. Nádvorníková Irena
5. ročník
18
24
42
6.A
11
9
20
Seidlová Miroslava
6.B
11
11
22
Klusáčková Věra
6.C
10
10
20
Mgr. Stejskalová Hana
6. ročník
32
30
62
7.A
12
11
23
ing. Michálková Jitka
7.B
11
11
22
Mgr. Mičola Martin
11
10
21
Kubalíková Miluše
7.C
7. ročník
34
32
66
12
15
27
Scholzová Vilma
8.A
15
13
28
Mgr. Teichmanová Renata
8.B
8.C
11
13
24
Vlčková Jiřina
8. ročník
38
41
79
9.A
11
12
23
Křišťálová Hana
9.B
9
10
19
Mgr. Chládková Zita
9.C
13
14
27
Mgr. Kuchtová Květoslava
9. ročník
33
36
69
1. stupeň
103
100
203
2. stupeň
137
139
276
Celke m
240
239
479

Pokud Vás zajímají další informace o naší škole, mů žete
navštívit naše webové stránky www.zs police.cz, kde se
dozvíte další informace o dění v naší škole a můžete si
stáhnout různé dokumenty, které s provozem školy
souvisejí.

Mapa školy
Naše škola se v měsíci květnu 2006 účastnila
celostátního dotazníkového projektu společnosti SCIO
„Mapa školy“. V to mto projektu odpovídali nejeno m žáci,
ale také učitelé a rodiče našich žáků. Cílem tohoto
dotazníkového šetření je zjistit, jaká je situace a at mosféra
v několika oblastech naší školy a porovnat je s ostatními
školami v ČR. S výsledky tohoto šetření se můžete seznámit
na našich webových stránkách. Jsou tam umístěny všechny
grafy a tabulky, které u kazu jí stav v naší škole dle tohoto
šetření.

Sběr starého papíru
Ve dnech 17. – 19.10. 2006 proběhne opět sběr starého
papíru. Bude se konat za stejných podmínek jako v minulém
roce = sběr se vybírá vždy od 7.00 – 8.00 hodin a odpoledne
od 14.00 – 15.00 hodin. Papír je třeba dobře svázat a
roztřídit na noviny + časopisy, karton, ostatní papír.

Galerie Na Chodbě
Po první výstavě v naší školní galerii, kde do 13.10.
2006 vystavuje Ing. Ct ibor Košťál, si Vás dovolujeme
pozvat na slavnostní vernisáž výstavy fotografií našich žáků,
kteří se účastnili fotografického a filmového plenéru
v polském Radkówě ve dnech 24.9. – 1.10. 2006. Na
výstavě budou prezentovány fotografie, které v rámci tohoto
plenéru vznikly. Na vernisáži bude promítán i film, který
v rámci tohoto projektu vznikl.
Vernisáž výstavy „ Radkó w 2006“, bude dne 16.10.
2006 v 15.30 hodin v „Galerii Na Chodbě“ (1. patro nové
budovy). Jste srdečně všichni zváni.
Karel Nývlt, ředitel školy

Organizace školního roku 2006/2007
v základních školách, středních školách, základních
uměleckých školách
Období školního vyučování ve školním roce 2006/2007
začne ve všech základních a středních školách v pondělí
4. září 2006. Vyučování bude v prvním polo letí u končeno
ve středu 31. ledna 2007. Období školního vyučování
ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června
2007.
Podzi mní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října
a pátek 27. října 2006.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu
23.prosince 2006 a skončí v úterý 2. ledna 2007.
Vyučování začne ve středu 3. ledna 2007.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek
2. února 2007.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla
školy stanoveny takto:
Termín
5 .2. - 11 .2.20 07

1 2.2. - 1 8.2.20 07

1 9.2. - 2 5.2.20 07
2 6.2. - 4 .3.20 07

5 .3. - 11 .3.20 07

1 2.3. - 1 8.3.20 07

Okresy , obvody hl. měs ta Prahy
Ben eš ov, Beroun, Ro kycany, České Budějo vice, Český K ru mlov,
Klatovy, Trutno v, Pard ubice, Chrud im, Svitav y, Ústí n ad Orlicí,
Ostrav a-měs to
Prah a 1 až 5 , Blansko , Brno-město,
Brn o-venko v, Břeclav, Hodo nín, Vyško v, Zn ojmo, D omažlice, T acho v,
Lou ny, Prostějov, Karv iná
Prah a 6 až 1 0, Cheb, Karlo vy Vary, Sok olo v, Nymbu rk , Jindřichův
Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýd ek -M ís tek
Kroměříž, Uherské Hradiště, Vs etín, Zlín ,
Prah a-v ých od, Praha-západ, Mělník, Rakovn ík, Plzeň-město , Plzeň sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nov ý Jičín
Čes ká Líp a, Jablo nec n ad Nis ou, Liberec, Semily , Havlíčk ův Brod,
Jihlava, Pelhřimov , Třebíč, Žď ár nad Sázavo u, Klad no, Ko lín , Kutná
Hora, Pís ek , Náchod, Bru ntál
M ladá Bo leslav, Příbram, T ábo r, Prachatice, Strako nice, Ústí nad
Labem, Ch omutov , Mo st, Jičín, Rych nov nad Kněžnou , Olo mo uc,
Šumperk , Opava, J es en ík

Velikonoční prázdni ny připadnou na čtvrtek 5. dubna
a pátek 6. dubna 2007.
Hl avní prázdni ny budou trvat od pondělí 2. července
2007 do pátku 31. srpna 2007.
Období školního vyučování ve školním roce 2007/2008
začne v pondělí 3. září 2007.
Karel Nývlt, ředitel školy

ZÁŘÍ 2006 ve škole
Začal nový školní rok. Osmé t řídy ho zahájily
cyklistický m kurzem. Ubytovány byly v tělocvičně
v Martínkovicích. Kro mě cyklistiky si zasportovaly také při
různých hrách, jako je fotbal, přehazovaná, baseball apod.
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V září proběhla první vernisáž nově vytvořené
„GA LERIE NA CHODBĚ“ v prvním patře 2.stupně ZŠ.
Své krásné fotografie tu předvedl Ing. Ct ibor Košťál.
Výstava byla pojmenována Hledání krajiny a byla moc
hezká. V plánu je výstavy obměňovat každý měsíc.
Bára Pátková a Martina Dostálová

K letošnímu závodu se zaregistrovalo 33 draků. Po
loňském neúspěchu papírových draků, se mnozí účastníci na
letošní rok vybavili draky igelitovými nebo látkový mi. Tím
měli zaručen alespoň částečný úspěch, protože tito draci
často létají i při velmi slabém vánku.

Začátek nového školního roku Bezděkov
V pondělí 4.září začal nový školní ro k. Starším
školáků m skončily prázdniny a prvňáčkům začala nová
etapa jejich života. Protože to pro ně byl nelehký krok, přišli
již t radičně za doprovodu svých rodičů. Jak budou zvládat
své nové povinnosti, to ukáže teprve čas.

Pro letošní rok máme 6 žáků 1. třídy, 7 žáků 2. t řídy a 2
žáky 4. třídy – celkem tedy 15 žáků. Mateřskou školu
navštěvuje 20 dětí. Z n ich je 5 dětí do 4 let a navštěvují
školku na 4 hodiny denně.

Letošní soutěžní kategorie:
- často ležící drak - pouze jeden účastník s papírovým
drakem
- draci doma vyrobení - dva účastníci, oba draci létali velmi
pěkně
- nejlepší letec akrobat - v ítěz udělal snad tisíc otáček
- nejlepší letec s podobou orla - velmi zajímavý drak, sešli
se hned čtyři exemp láře
- drak, který doletí nejvýše - majitelé těchto skvělých draků
stahovali své svěřence dolů více než 10 minut, takže
výška byla opravdu úctyhodná
- ulétnuvší drak - letos ulétli dva draci, naštěstí neletěli
daleko a jejich let skončil na zah radě a střeše škol
- novou kategorií letos byli vyhlášeni draci, kteří skončili
na stromě
Přes počáteční problémy s větrem, kdy se nepohnul ani
lísteček, se v jednu chvíli v znášelo ve vzduchu naráz 23
draků. Odpoledne nám velmi rychle uteklo. A tak po
rozdělen í dip lo mů a odměn jsme se ro zcházeli s pocitem
příjemně stráveného odpoledne.
Všem dětem a hlavně hravý m rodičů m děku jeme za
účast a těšíme se na další ročník.

Návštěva hasičů

Náš kolektiv zaměstnanců se posílil o vychovatelku –
paní Mohelníkovou. Ta se bude starat o žáky v době po
vyučování. Mimo činnost ve školní družině, jsme žáků m
nabídli i mo žnost navštěvovat tři krou žky – vaření,
sportovní a ručních prací. Dále mají mo žnost účastnit se
nepovinného předmětu náboženství s paní Kristovou.
Dětem, všem dospělým i nové paní vychovatelce
přejeme, aby se jim ve škole líbilo i dařilo, a aby sem
všichni chodili rádi a s úsměvem.

V pátek 15.9.2006 nás v MŠ i ZŠ navštívili dobrovolní
hasiči z Bezděkova. Přišli se dětí zeptat, zda mají zájem
navštěvovat jejich kroužek. Zároveň nám všem ukázali svoji
techniku. Děti si tak moh ly vyzkoušet hašení z
jednoduchého přístroje.
Siláci si zase vyzkoušeli, jak je těžké pu mpování, aby
byl dostatek vody. Odvážlivci si moh li nasadit kyslíkovou
masku i s přístrojem. Jak js me zjistili, je hodně těžký.

Drakiáda
Ve středu 27.9.2006 jsme uspořádali další ročník
Drakiády.
Vzh ledem k letošnímu velmi krásnému a teplému počasí
po celý měsíc září, byl úspěch akce na půl zaručen. Přesto
jsme byli všichni velmi napjati, neboť již druhý den
nefoukalo.
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Následovala prohlídka hasičského auta. Největším
zážit kem by la jízda v to mto autě.
Všem dětem se vše velmi líbilo. Doufáme, že návštěva
splnila svůj účel a některé děti rozšíří hasičské řady.

Pasování na školáka
Tak jako každý rok byli i letos žáci 1. třídy poslední den
v měsíci září "pasováni na školáka."
Děti chodí do školy již celý měsíc.
Za tuto dobu byli seznámen i se školním řádem, pravid ly
chování při hodinách i o přestávce, vědí jak mají správně
držet tužku při psaní i kreslení, jak u psaní správně sedět, jak
si správně natáčet sešit nebo papír, na který píší. Po celý
měsíc procvičovali číselnou řadu od 1 do 5, naučili se první
písmenka. Též se učili v zájemné toleranci a ochotě
naslouchat druhému.
Proto v pátek 29.9.2006 byli po splnění náročných úkolů
pasováni na školáka a
složili slib, že se
pokusí
dodržovat
všechna
dohodnutá
pravidla.
Od měnou
za
vzládnutí
náročného
dne jim byla medaile
"Jsem
školák"
a
sušenka. A my jim
přejeme, aby se jim
práce ve škole dařila a
pravidla se jim vždy
dařilo
správně
dodržovat.
Marie Veisarová

i naši hosté, kteří si pro nás připravili ukázky z d íla českých
velikánů Smetany a Dvořáka!
Proto vás srdečně zveme ve čtvrtek do kostela v Polici
nad Metují nebo v pátek do kostela na Bezděkově, kde se
oba koncerty uskuteční…
(ZUŠ)

Základní umělecká škola
informuje...

Hosté z USA
Od neděle 8. října bude naše škola hostit po celý týden
smyčcové kvarteto ze Santa Fé (stát Nové Mexiko, USA).
Čtyři mladé mu zikanty ve věku 13 až 15 let budou
doprovázet na jejich cestě za oceán tři dospělí – někteří
z jejich rodičů – a cílem jejich studijního a poznávacího
pobytu je právě Po lice a naše Zuška. Jak se však vůbec
mohlo stát, že si v dalekém Santa Fé vybrali právě polickou
hudební školu jako místo, kde chtějí získat další zkušenosti
ve hře na smyčcové nástroje?
Prý za to mohou nahrávky našich dětí, které kolují na
několika CD po Spojených státech a dostaly se i do rukou
vedoucího Symfonického orchestru mladých ze Santa Fé.
Vý kony našich dětí na těchto nahrávkách vzbudily v USA
nadšení a obdiv – a také touhu poznat metody výuky, která
nese takové ovoce. Netrvalo dlouho a přišel dopis od
man želů Armerových s oznámením, že by rádi navštívili
naši školu se smyčcovým kvartetem, ve kterém hraje jejich
dcera na violu. A než jsme se stačili pořádně ro zkoukat, je tu
čas jejich příletu!
Bude nás čekat perný týden, kdy bychom našim novým
přátelům rádi předvedli nejen naše umění a systém našeho
uměleckého školství, ale samozřejmě bychom jim rádi
ukázali i poklady naší historie a naši nádhernou přírodu. A
do toho ještě dva společné koncerty, na kterých se představí
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V Í T Á N Í O BČ Á N K Ů Z Z Z Z Z Z
Dne 9.9.2006 jsme přivítali naše nové občánky:

ST AT I ST I KA

œœ œ œ œ œ œ œ œ

K 30. 9. 2006 mělo město Police nad Metují dle
dostupné evidence celkem 4 303 obyvatel.

SŇAT KY

Z Z Z Z ZZ Z ZZ Z Z

Své „ ANO“ si v červenci řekli
pan Miroslav Klí ma a slečna Jarmil a Vaňková
pan Tomáš Lajer a slečna Petra Plachtová
pan Jaropolk Novotný a slečna Darija Pasakas
pan Tomáš Pohl a slečna Helena Vrabcová
pan Robert Fajkus a slečna Romana J uhasová
pan Tomáš Fiedler a slečna Markéta Pohl ová
a
1 pár, který si nepřeje být jmenován,
Dále byl y uzavřeny 2 církevní sňatky

J UB I L EA

TOMÁŠ BIHARI
DAVID HEŘMANS KÝ
KRIS TIÁN Š ILPERT
DAVID VLČ EK,
ELEN HORS KÁ
PŘEMYS L ŘEZN ÍČEK
Š ÁRKA KRIEGLEROVÁ

NIKOLA KUBELKOVÁ
ANNA DVOŘÁKOVÁ
KATEŘIN A KNITTELOVÁ
ELLEN KYLAROVÁ
MARTIN HORN YCH
JAN VAJS AR
BARBORA BRÁTOVÁ

OCENĚNÍ DÁRCŮ KRVE
V pondělí 18.9.2006 se v obřadní síni konalo slavnostní
ocenění dárců krve. Bronzová medaile byla předána 9
dárcům krve. „Stříb ro“ patřilo sedmi dárců m. Zlatou plaketu
za 50 odběrů krve přev zali tito občané:
Poličtí - Anna Stodolová, Oldřich Vacek, Pavel Berka a
Josef Knittel
Jan Jašek z Velkých Petrovic
Josef Vlček z České Metuje.
Obřad zahájila místostarosta Ida Seidlmanova, za Český
červený kříž dárců m poděkovala paní Lenka Zelená.

ZZZZZZZZZZ

V měsíci září 2006 oslavili životní jubilea:
70 let
5 občanů
75 let
5 občanů
80 let
paní Františka Grossová
85 let
pan Oldřich Plachta
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví a duševní pohody do
dalších let.
Dagmar Hambálková

František Šeda pětadevadesátiletý
Není neobvyklé slavit svátek a narozeniny v jeden den.
Je-li to mu po pětadevadesáté, je to výjimečné.
Bylo nám potěšením ve středu 4. října dopoledne potřást
rukou našemu panu učiteli Františku Šedovi, který se tohoto
úctyhodného věku dožil v dobrém zdrav í a s jeho typickým
humorem.

Své občany přišli podpořit a zároveň jim poděkovat i
starostové okolních obcí.
Dagmar Ha mbálková

POZVÁNKA NA PIETNÍ AKT
ZVEM E OBČANY NA PIETNÍ AKT – UCTĚNÍ
PAMÁTKY ZESNULÝCH, KTERÝ SE BUDE KONAT

V SOBOTU DNE 28.10.2006 V 10 HODIN
NA HŘBITOVĚ V POLICI NA D M ETUJÍ

Upozornění pro cizince s povolením
k trvalému pobytu v Polici nad
Metují
Přejeme man želů m Šedovým zdrav í, teplé zimn í dny
alespoň na srdíčku a radost z jarního sluníčka, na které se už
nyní oba těší.
Ida Seidlmanová

Právo volit do zastupitelstev obcí má podle § 4 odst.1
zákona č. 491/ 2001 Sb. vedle státního občana ČR i státní
občan jiného státu (státy EU), který v den voleb dosáhl 18-ti
let a je v obci přih lášen k trvalému pobytu.
Občané členských států, kteří splňují podmínky p ro
přiznání volebního práva, m u s í požádat o zápis do
dodatku stálého seznamu voličů.
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Žádost o zápis do tohoto dodatku může volič – občan
jiného státu – podat obecnímu úřadu do doby uzavření
stálého seznamu voličů – tj. do 18. října 2006 do 16,00
hodi n.
Pokud volič – občan jiného státu – o zápis do dodatku
nepožádá, hlasovat do zastupitelstev obcí nemůže.
Dagmar Ha mbálková

Podzim v domově důchodců
Září uběhlo jako voda a jeho krásné počasí nám
umo žnilo nejen výlet do přírody na houby, ale i prodloužilo
mo žnost pobývat v zahradě domova a u žívat si podzimn ího
sluníčka.
Na prvního října připadá Den stáří a při této příležitosti
předali
zaměstnanci
našim
obyvatelům
kyt ičku.
Nejdůležitější součást oslavy však proběhla na zahradě
domova 3. října. Pro obyvatele domu i ostatní účastníky
zatančili a zazp ívali členové souboru Bonifác, k tanci a
poslechu zahráli pan Josef Nentvich a pan Josef Rotter.
Vš ichni si také velice pochutnali na prasátku z rožně, které
připravil pan Ladislav Mazanec a na věnečkách upečených
paní Hertou Francovou. O příjemné zpestření se tradičně
postaraly paní Iva Obršálová, Zdena Vídeňová a Tonička
Šumberová. Tato akce byla věnována všem našim klientů m,
jejich příbuzný m a známý m, zaměstnancům a lidem, kteří
jsou nám nápomocni při zpestření života v našem domově,
jako poděkování za jejich zájem . Velký d ík patří všem,
kteří se na uskutečnění celé akce podíleli, zejména pak Obci
Suchý Důl za zapůjčení stanu a SDH Suchý Důl za jeho
montáž, firmě Euron v zastoupení pana Petra Neumanna,
který věnoval finanční sponzorský dar.
Na 12. 10. je pro obyvatele naplánován výlet do
polských Vambeřic, kde bychom rádi navštívili katedrálu,
mu zeu m betlémů a skanzen s mini ZOO.
Velké poděkování patří paní Klímové, která našemu
domovu věnovala dekorativní materiál pro pracovní terapii
s obyvateli.
Nakonec připoju jeme o mluvu, protože v posledním
článku nebyl uveden Daniel Švorčík, který se také
významnou měrou podílel na likv idaci vos ze zahrady, za
což mu patří náš dík.
Za domov důchodců Věra Kašíková

Polický zahrádkářský receptář
na měsíc říjen
Druhého září jsme se vydali navštívit pro většinu z nás
dosud neznámá místa v blízkém kladském výběžku. Nejp rve
jsme navštívili město Zlotý Stok, které vděčí za svůj
rozmach těžbě zlatonosné rudy, která zde probíhala již od
středověku. Milá a vtipná průvodkyně nás provedla
podzemím a seznámila s neskutečně těžkou prací dávných

horníků, kteří s primit ivním nářadím, chabým a nezd ravým
osvětlením v chladu zajišťovali obživu pro své rodiny.
Výtěžnost byla pro nás laiky nízká – jen 5 g ryzího zlata
z tuny zlatonosné rudy, což je ale prý nadprůměrná hodnota.
Nejvyšší těžba byla koncem 19. stol. a byla nejvyšší
v Evropě. Těžbu zde skončili v r. 1962 a s výsledkem 30 kg.
Za zmínku stojí i jakási „opičí dráha“ kolem níž vede
nadzemn í část prohlíd kové trasy. Ve výšce okolo 20 m je
zde visutá asi 500 m dlouhá dráha s různý mi houpačkami,
sítěmi a jiný mi „mučidly“. Cena atrakce je 70 zl.,
odvážlivec je jištěn s karabinou a přilbou.
Dále js me s měřovali k Nyskému jezeru, kde jsme prošli
kempem s restauracemi a chatkami a došli až nad krásnou
písečnou pláž, v pozadí s panoramatický m výhledem na
Jeseníky. Bohužel, po srpnových deštích zde bylo prakticky
pusto, jinak je tu spousta vodních atrakcí a dost návštěvníků.
Předtím jsme se krátce zastavili u Ot muchovského jezera.
Obě slouží jako zásobárny vody, jsou propojeny a zachycují
tání a přívalové lijáky z oblasti Jeseníků, Králického
Sněžníku a Rychlebských hor. Po menším občerstvení jsme
pokračovali od Nyské riv iéry, jak to zde nazývají, do takřka
přilehlého starobylého města Nysy. Žije zde asi 50 000
obyvatel. Navštívili js me dva překrásné chrámy, baro kní a
gotický a prošli se středem živého města. Za zmín ku stojí i
pevnostní z 12. století, barokní a renesanční domy a krásná
barokní kašna.
Dalším cílem byl Kamienec Žabkowicki, kde jsme
navštívili krátce tamn í krásný kostel a nad ním se tyčící h rad
v neogotickém slohu s dost zarostlým okolím. Ten js me jen
okoukli, trochu i zevnitř. Je tu stylová restaurace
s impozantním interiérem. Prohlídku si necháme na jindy.
Předposlední zastávkou byly Žabkowice, kde jsme spatřili
šikmou věž, což je bývalá , poměrně mohutná zvonice a
většinou každého (i když v í o co půjde) překvapí svým
dvoumetrovým vychýlením. V krásném přileh lém kostele
probíhala další svatba (první byla v Nyse). Po kratším
občerstvení na náměstí naše cesta vedla přes Klodzko do
Želazna do zahradnictví p. Ševčíka, kde si každý vybral, co
se mu líbilo a za víc než rozu mnou cenu. Protože jsme
přijížděli od Otovic, stavili js me se krátce u přítele Ant.
Masláka a prohlédli si jeho zelené království květin a
bylin.Zájezd se většinou líbil, k čemu ž přispělo i nádherné
počasí, s výhledy na blízké i v zdálené hory. Příští rok
chceme opět připravit dva zájezdy, první u nás, druhý
nejspíš zase do Polska.
Závěrem bych chtěl vybídnout ty, kteří příští léto
nebudou vědět, kam na výlet, ať navštíví alespoň část našich
cílů. Nejv zdálenější je město Nysa asi 98 km.

Říjen na zahrádce
Říjen se často projevuje již přízemn ími mrazíky, deštěm,
mlhami a někdy i sněhem, který par dnů může zůstat ležet.
Proto je třeba si pospíšit s podzimn ími pracemi a nespoléhat
na babí léto, které nás může jen příjemně překvapit. Navíc je
tu ještě letní čas, který je nyní užitečný a zvláště
zaměstnaným lidem p rodlouží den (jinak je na draka).
Na zah rádkách dokončujeme sklizeň ovoce podle stupně
zralosti, pokud to jde nadvakrát. Nejprve sklidíme velké
vyzrálé plody a zbytek tak za 2 týdny, kdy menší plody ještě
zvětší svůj objem a lépe se vybarví. Poškozené a červivé
oddělíme a skladujeme odděleně, zpracujeme je dříve. Kdo
má suchý sklep, doporučuje se bedničky překrýt igelitem
s otvory, nejlépe skladovat v 1 vrstvě. Nemocné a slabé
stromy odstraňujeme i s kořeny. Pokud budeme sázet,
vykopeme s předstihem otvory. Dnes je nejlepší pěstovat
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nízké tvary, buď zákrsky nebo vřetena na podnožích M 9.
Zde je nejlépe vykopat pás zeminy o šíři 0,8 do hl. 0,5 m.
Vy kopaný materiál t říd íme ihned zvlášť, ornici a
humóznější hlínu použijeme, kameny a jíl odstraníme.
Postupně plníme pás střídavě ornicí, slušnou hlínou,
ko mpostem, substrátem a na dno mů žeme dát i posekanou
trávu v menším mno žství (pozor na pozdější slehnutí).
Přidáváme i dolo mitický vápenec, či hnojiva (NPK), nesmí
však přijít ke ko řenům. Použijeme opěrné kůly asi 2,5 m
vysoké, sázíme 1-1,2 m od sebe do hl. jako byla ve školce
(aby štěpování bylo 10-15 cm nad zemí). Na zimu je vhodné
přidat ke kmínků m ko mpost. zeminu, abychom lépe chránili
kořeny, zjara ji rozhrneme po záhoně. Práce s přípravou
půdy se vyplatí, abychom se alespoň v tomto mohli
vyrovnat s pěstiteli z teplejších oblastí. Uvádím malý
přehled doporučených odrůd pro naše podmínky , které jsou
zcela nebo téměř rezistentní a chuťově výborné, nebo velmi
dobré. Letní: Julia (do chráněných poloh), Hana, Mio.
Podzimn í: Prima, Denár. Ranně zimní: Rajka, Vanda.
Zimn í: Rubinola, Goldstar, Melod ia, Topaz. U hrušní jsou
vhodné Radana, Amfora, Bohemica na podnoži Kdouloň –
MA. U třešní Rivan, Burlat, Vanda, Ko rdia na podnožích PH-L- A, či B,C. U slivoní Herman, Stanley, Vajlevka,
Gabrovská, Wangenheimova aj (odolné proti šárce) na
podnoži st.Julien A.
Už jen krátce u zeleniny dokončujeme sklizeň, ry jeme,
příp. zarýváme hnůj, vyrýváme jiřiny, kaly apod.
ZO Č ZS Police n.M. PG

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

Podzimní dovolená s MaMiNou na horách
Stejně tak jako v zimě ro zjeli js me se s mateřský m
centrem na hory do penzionu Kobr, který se nachází ve
Velké Úpě. Objednané jsme měli nejen pokoje, ale i krásné
počasí, které nás provázelo po celou dobu pobytu. Na
horách na nás čekala spousta zábavy, procházek a
pořádných túr. Například výšlap na horskou chatu Janu byl
pro malé nožičky velký m oříškem, ale sladká odměna v
podobě vynikající palačinky by la pro mnohé motivací.

nebralo konce, v místním baru js me vše probírali do brzkých
ranních hodin.
Veliké díky za skvělý servis a starost o nás patří
man želů m Kobrovým a samo zřejmě i našim mu žů m, kteří
pro nás přijeli a vytvořili skvělou tečku za naším podzimn ím
pobytem na horách.
A co dodat na závěr? Milé maminky, oprašte saně,
pekáče a lyže a přihlaste se na další tentokrát zimn í pobyt na
horách.

Pozvánky

Jak vypadá zelená domácnost?
Zveme na první přednášku z cyklu Zelená domácnost.
Tento celoroční projekt je věnovaný ekologii v do mácnosti,
zdravému životnímu stylu a také p řírodě.
První přednáška se uskuteční ve čtvrtek 12. října v 16
hodin v mateřském centru. Přednášet nám bude Mgr. Petr
Köppl, a to na téma ekologie v domácnosti. Dozvíme se, jak
šetřit energii, vodu nebo jaké prací a čistící p rostředky jsou
šetrné k přírodě. Po přednášce bude prostor pro diskuzi, rady
a nápady, nebude chybět ukázka pracích prostředků našich
babiček a současných čistících prostředků šetrných k
přírodě.

Zkrášlete si dveře od domova
Pro všechny šikovné ruce jsme přip ravili na středu 25.
října od 16 hodin Tvořivé odpoledne s podzimn ím
aranžováním. Naučíme se pracovat s přírodním materiálem,
sušenými květinami a plody. Aranžovat budeme dekoraci na
dveře.
S sebou si přineste: nůžky, vázací drát a kleště, tavicí
pistoli a barevné stuhy. Dekoraci na dveře, pletený cop ze
slámy nebo jiné podkladové dekorace je možné zakoupit
přímo na kurzu. Základní materiál (sušené obilí, květiny) je
v ceně. Vstupné je 50 korun, program se koná v centru.

Pořádáme podzimní burzu oblečení
Máte doma oblečení, z kterého vaše děti už vyrostly, a
nevíte, kam s ním? Nebo máte doma oblečení, které se Vám
už nehodí? Můžete ho prodat na připravované burze.
Příjem oblečení pro děti i dospělé je v pátek 27. října od
9 do 18 hodin v mateřském centru.
Prodej oblečení je v sobotu 28. října od 9 do16 hodin a v
neděli 29. října od 9 do 14 hodin. Výdej neprodaného zboží
je v neděli 29. října od 14 hodin v mateřském centru.

Pohlídáme vám vaše děti

Že se dá projet část Krkonoš s kočárkem, jsme předvedli
na další výpravě na procházce po Portáškách. Sluníčko nás
vítalo každé ráno, teplota se vyšplhala i na krásných 30
stupňů Celsia. A tak jsme si babí léto užívali. Den p řed
odjezdem za námi přijeli tatínkové a vyprávění zážitků

Ptáte se nás, zda budeme nabízet hlídání dětí - a tak to
tedy vyzkoušíme. Nab ízíme 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.
Pokud bude zájem o tuto službu, můžeme čas prodloužit
nebo upravit podle zájmu.
Cena za pohlídání dítěte je 30 Kč za hodinu. Člen ky
občanského sdružení MaMiNa mají pohlídání dítěte za 20
Kč za hodinu. Výtěžek bude použit na vybavení herního
koutku pro děti.

Program na
MaMiNa

říjen

v

mateřském centru

Ø Každé pondělí probíhají KURZY ANGLICKÉHO
JAZYKA (během kurzů je mo žné pohlídat děti)
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Ø Každé úterý
od 9.30 do 11.30 hod. MIMINKOVÁNÍ (program pro
budoucí maminky a pro maminky s dětmi do 1 ro ku)
Ø Každou středu od 9.30 do 11.30 hod. KAPŘÍCI (program
pro mamin ky s dětmi od 1,5 do 4 let)
od 18.30 do 19.30 hod. KALANETIKA (omlouváme se
za my lné uvedení začátku cvičení, které bylo zveřejněno v
minulém čísle, cvičení je p ro všechny věkové kategorie.
Info: 731 217 841)
Ø Každý čtvrtek od 9.30 do 11.30 hod. CVRČCI (program
pro mamin ky s dětmi od 1,5 do 4 let)
Ø Každý pátek probíhá KURZ NĚM ECKÉHO JAZYKA,
první lekce začíná 13. října.
Ø Kurz německého jazyka pro začátečníky začíná v 10 hod.
Ø Nabízíme HLÍDÁ NÍ DĚTÍ
Každé pondělí od 15 do 17 hod.
Každý pátek od 9 do 11.30 hod.

temnot na okraji Sluneční soustavy a písmena P L jsou
iniciály zakladatele vyhledávacího týmu Percivala Lo wela.
V ROCE 1978 byl objeven u Pluta měsíc Charon.
V ROCE 2005 byly pomocí orbitáln ího dalekohledu
HST objeveny u Pluta další 2 malé měsíce. Pluto má tedy 3
měsíce (zatím ?) a není vyloučena ani existence prstenců!
V ROCE 2006 na základě nové definice p lanety je
PLUTO „sesazen“ z pozice planety a společně s dalšími
tělesy tohoto typu ponese označení
TRPASLIČÍ
PLANETA.

Pohledy do vesmíru
LETNÍ ČAS (S ELČ) KONČÍ V NEDĚLI 29. ŘÍJNA,
KDY S E O TŘETÍ HODINĚ S ELČ POS UNOU
HODINY ZPĚT NA DRUHOU HODINU S EČ.
LETNÍ ČAS se v naší zemi zaváděl v letech 1916 – 1918,
1940 – 1949 a pak každoročně od roku 1979.

Doplňkový program na říjen:
§ VÝSTA VA látkových hraček, kapsářů a vařečkových
loutek Kláry Šikové. Lát kové hračky je mo žné si
prohlédnout vždy během programu v centru.
§ Čtvrtek 5. a 19. října CANISTERAPIE
§ Čtvrtek 12. října od 16 hodin ZELENÁ
DOMÁ CNOST – přednáška Mgr. Petra Köppla,
věnovaná ekologii v domácnosti.
§ Středa 25. října od 16 hodin TVOŘIVÉ ODPOLEDNE
– podzimní aran žování, aran žovat budeme dekoraci na
dveře.
§ Pátek 27. října – neděle 29. října PODZIM NÍ
BAZÁREK OBLEČENÍ PRO DĚTI A DOSPĚLÁKY
§ Pátek 27. října od 9 do 18 hodin: příjem oblečen í.
§ Sobota 28. října od 9 do16 hod.: PRODEJ OBLEČENÍ.
§ Neděle 29. října od 9 do14 hod.: PRODEJ, od 14 hod.
VÝDEJ neprodaného oblečení.

Upozornění
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

ASTR ON OMICK Ý KLU B
P OLIC E NA D ME T UJ Í
PLUTO ODCHÁZÍ Z POZICE DEVÁTÉ
PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY !
Ro zhodli o to m astronomové na letošní pražské
konferenci Mezinárodní astronomické unie (IAU).
Důvodem je nová definice pojmu pl aneta. Definice je
poměrně obsáhlá a její plné znění v iz např. www. i an. cz.
VÝZNAMN É LETOPOČTY V POZNÁVÁNÍ PLUTA
V ROCE 1929 byl na popud Percivala Lowela –
ředitele observatoře ve Flagstaffu (USA) ustaven pracovní
tým s cílem vyhledat devátou planetu.
Mladý astronom amatér Clyde Tombaugh snímkuje
v lednu a únoru 1930 vybranou oblast oblohy v souhvězdí
Blíženců. Po zpracování snímků bylo 13. března 1930
oficielně oznámeno : 9. planeta objevena! Její název
PLUTO je dvojnásobně symbolický. PLUTO = v ládce

SLUNCE
MĚS ÍC
MERKUR
VENUŠ E
MARS
JUPITER
SATURN
URAN
NEPTUN

23. října v 15 hodin 26min SELČ vstupuje do
znamení Št íra,
v říjnu se den zkrát í o 1 hodinu a 48 minut,
7. v úplň ku , 14. v poslední čtvrti, 22. v novu,
29. v první čtvrti,
nepozorovatelný,
nepozorovatelná,
nepozorovatelný,
večer nízko nad jihozápadním obzorem,
ve druhé polovině noci v souhvězdí Lva,
v souhvězdí Vodnáře,
v souhvězdí Ko zoroha
Karel VACEK , Astronomický klub Police

Náš výlet
Na sobotu 16. září 2006 připrav il výbor pro pozůstalé
v Polici nad Metují a okolí celodenní výlet pro členy
i nečleny do Krkonoš. Tyto výlety mají již svoji trad ici
a mají dobrý ohlas. Všichni už se moc těšili, jen jim dělala
starost předpověď počasí. Ale nakonec i to dopadlo velmi
dobře. Tato sobota byl den jako malovaný. Počasí nám přálo
a nálada byla výborná.
Ráno v 7.00 hodin jsme vyrazili od CDS v Po lici nad
Metují směr Jánské Lázně. Tam byla první zastávka. Asi
hodinku na malou procházku a prohlídku po kolonádě. I na
kafíčko byl čas. Na desátou jsme měli dojednanou lanovku
na Černou horu. Lanovka je nová, moderní, t ichá
a pohodlná. Je v provozu teprve od července.
Jeliko ž naši členové jsou ve většině už důchodového
věku, některým se cesta z Černé hory do Pece jevila jako
náročná. A nechtěli zbytečně riskovat. By li celkem tři a tak
si zaplat ili zpáteční lístek a měli trochu jiný program.
Navečer js me se sešli a byli velice spokojeni.
Náš program vedl od lanovky na Vyhlídku. To znamená
na vyhlídkovou věž. A pokračoval o kolo Boudy na Černé
hoře dále ke Ko línské. U Černohorské boudy je instalovaný
dalekohled pro turisty. Ale i bez něj js me měli Sněžku jako
na dlani. A celé to panorama.
Další zastávka byla u Kolínské boudy. Z Pece až ke
Kolínské jezd í dva vláčky pro unavené poutníky. Je to
v podstatě traktor a je upravený kapotáží jako loko motiva a
za n ím tři otevřené vagonky.
Sluníčko svítilo, nálada byla vynikající. Každý si šel
svým tempem, jak mu to vyhovovalo. Oko lo Pražské boudy
na Lid ickou. Tam js me měli přip ravený výborný oběd.
Servírovalo se v jídelně s vyhlídkou na Sněžku. Pan Vít,
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velice ochotný a příjemný pan vedoucí, i trochu šprýmař,
nám ten čas odpočinku zpříjemn il výbornou svíčkovou a
dobrým pivem.
Šlo se pěkně, pořád pomalu z kopečka. Zastávku jsme
udělali i u pana Borny na jeho chatě „Jindřichův dům“. Tam
byla veliká svatba, ale i přes všechnu svoji starost se nám
pan Borna věnoval. Někteří účastníci znali tuto chatu jako
Kovopolskou a tak bylo o čem povídat. Popřál nám hezký
den, dostali jsem i pozvání na někdy příště a my jsme
pokračovali cestou do Pece.
Náš autobus to zatím objel a čekal na nás na parkovišti.
Nezt ratil se nám cestou nikdo. Všichni s veselou a zdrávi
došli. Měli jsme v autobuse i harmoniku a pan Jirák tu
dobrou náladu ještě podpořil svými p ísničkami.
Večeři jsme měli vyjednanou při cestě domů
v Suchovšicích u Müllerů. Řízky přes celý talíř.
Obsluhovala nás mladá děvčata. Pan vedoucí a paní byli
totiž na dovolené a nám chtěli vyhovět. A tak to mládí bylo
velice milé a výborná tečka na závěr.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na zdárném
průběhu i všem zúčastněným. By li velice ukáznění,
ohleduplní, tolerantní a dochvilní. Někteří dokonce i dost
stateční. Byla radost vidět ty sedmdesátníky a dokonce i
osmdesátníky vykračovat po horských cestách a cestičkách.
Vzpo mínali rů zně, kdy tu byli naposledy a s kým a vděčni,
že jim někdo u možnil ještě se do těch míst podívat. Na tu
Kovopolskou chatu jezdívalo tenkrát hodně lidí. Ale už je to
víc jak dvacet let.
Poděkování patří Bo ženě Vackové, která ač sama na
léčení v Jánských Lázních se věnovala těm třem, co nešli tu
trasu po horách, ale vrátili se z Černé hory zpět k autobusu.
V pohodě a bez problémů nás tam i zpět odvezl pan Prouza,
řid ič z CDS Police nad Metují.
Byl to hezky prožitý den a bude na co vzpomínat. Už se
zase těšíme na další výlet …
Za výbor fondu jednatelka Marie Chaloupková

Ředitel Oblastní nemocnice
Náchod a.s. informje
STAVBY I. ETAPY GENERELU NEMOCNICE

vynasnažíme stavební práce organizovat tak, aby co
nejméně o mezovaly pohyb pacientů a návštěvníků.
Přehled stavebních akcí, plánovaných k realizaci do
konce roku 2007:
Dolní areál Náchod
1. Výstavba energocentra (d louhodobá koncepce a zároveň
havarijní stav).
Stavba zahájena: srpen 2006
Ukončení stavby: prosinec 2006
2. Rekonstrukce a přístavba v bývalé budově prádelen
na infekční oddělení a oddělení akutní rehabilitace
(dlouhodobá koncepce)
3. Onkol ogie
(havarijn í stav)
4. Odpadové hos podářství
(dlouhodobá koncepce)
5. Jednotka int. péče neurol ogie (dlouhodobá koncepce)
Horní areál Náchod
6. Rekonstrukce porodnice (havarijn í stav)
Stavba zahájena: srpen 2006
Ukončení stavby: únor 2007
7. Rekonstrukce interních ambulancí (havarijn í stav)
Stavba zahájena: září 2006
Ukončení stavby: leden 2007
Na objektech č. 1,6,7 byly práce již zahájeny, u
ostatních objektů se začne s realizací až v roce 2007. Práce
na všech sedmi objektech budou ukončeny do konce roku
2007. Celková cena výstavby a rekonstrukcí je dle
dodavatele stavby 154.000.000,- Kč a všechny práce by
měly být ukončeny v listopadu 2007.
O všech probíhajících investičních akcích Vás budeme
dále velmi podrobně informovat zejména na našich
webových stránkách www.nemocnicenachod.cz. Budete
mít také možnost sledovat postup některých větších
stavebních akcí prostřednictvím webových kamer on-line.
Uvedených sedm objektů představuje pouze začátek
ko mplexn í přestavby dolního areálu v Náchodě, kde by do
budoucna mělo být soustředěno těžiště té nejdražší akutní
péče. V současné době uvažujeme o dokončení celkové
přestavby nemocnice v horizontu 12 – 14 let.
Nesmíme ovšem polevit v předprojektové a projektové
přípravě dalších částí přestavby nemocnice.
Bez
dlouhodobých vizí a rozvojových plánů by dříve nebo
později došlo ke stagnaci a
následně ke zhoršení
poskytovaných služeb.
Za sebe i za všechny spolupracovníky Vám přeji pevné
zdraví.
Ing.Josef Šimurda, ředitel Oblastní nemocnice Náchod

Prázdninová pohlednice ze
středověku pod Vysákem.

V Oblastní
nemocnici Náchod došlo k zahájení
stavebních prací v rámci dlouho připravované koncepce
dalšího rozvoje naší nemocnice. Do první etapy je zařazeno
sedm stavebních objektů, a to jak ro zvojové investice, tak
ale i investice řešící současné havarijn í stavy. Občané tak
mohli zareg istrovat stavební ruch v dolním i horním areálu
v Náchodě. Chtěl bych všechny čtenáře ubezpečit, že se

Již posmé pořádala prvních 14dní v srpnu 2006 Základní
škola v Meziměstí letní tábor. Stanová základna pod kopcem
Vysák ve Stárkově se 74účastníky změnila současnost ve
středověk. Probíhalo zde měření sil a získávání sedmi
rytířských ctností. Každý den na nástupu byla zpívána na
nápěv písně „Na Oko ř je cesta“ táborová hymna. Její slova
vystihují at mosféru:
„Ke Stárkovu cesta jako žádná ze sta středověk tam panuje,
je to jak v pohádce, jak to říci krátce, páže, panoš bojuje..
Získat měďák hodně práce dá, natož jeden stříbrňák,
ale za tři zlaté rytíře tu máte, je to prostě kabrňák!
Jak stát se rytířem a nejen raubířem, k tomu třeba statečnost a cit,
nestačí jen vyhrávat, ale druhým pomáhat, to vše musí dobrý rytíř
ctít…“
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Nadšení bohužel zch ladil pět a půl dne trvající
neutuchající déšť a středověk musel být ukončen o 4dny
dříve. Mokré byly nejen věci a boty dětí, ale zatékalo i do
stanů. Některé děti nebyly na déšť vybaveny, na tábor si
nepřivezly ani holín ky ani pláštěnku. Odjezd domů
provázely slzičky v očích malých i velkých. Budiž jim ale
útěchou, že poslední víkend v říjnu bude ve Stárkově
„táborová dotočná“, takže se opět na chvíli ve středověku
setkáme.

MUZEUM STAVEBNICE
MERKUR
Vážen í spoluobčané myslím, že je čas k bilancování.
Skončili p rázdniny a hlavní turistická sezóna. Muzeu m má
již za sebou 4 měsíce provozu a dá se říci úspěšného
provozu. Rád bych se s Vámi podělil o naše zkušenosti,
úspěchy a náměty na zlepšení.
Na začátek, t rochu statistiky. Muzeu m od otevření do
konce srpna navštívilo 8 128 návštěvníků. Mezi návštěvníky
Muzea byla provedena anketa rozsáhlá anketa. Z ankety
vyplynulo, že Muzeum stavebnice Merkur navštívilo 80%
turistů z ČR a 20% návštěvníků bylo ze zahraničí, většinou
ze zemí Evropské Unie zejména z Německa, Ho landska,
Polska, Rakouska a Slovenska. Muzeum navštívili i turisté
ze zámo ří jako z USA, Kanady, Mexika a Nového Zélandu.
Dále js me zkou mali z kterého kraje návštěvníci z ČR
přicházejí. Podle očekávání nejvíce návštěvníků bylo
z Královehradeckého kraje 21%. Následuje kraj St ředočeský
16% a Praha 13%. Podrobněji viz následující graf.
Struktura návštěvníků Muzea stavebnice MERKUR z ČR
(návštěvníci z ČR tvoří 80%)

Ka r lo v a r s k ý
3%

Táborníci ze „Středověku pod Vysákem“ na náměstí ve
Starkově.
Poděkování za to, se tábor mohl uskutečnit patří 17ti
člennému tý mu nadšenců, kteří se téměř bezp latně věnovali
dětem a chystali pro ně program. Rovněž děkuji za půjčení
4stanů Skautskému středisku v Polici nad Metují. Dále nám
pomohli: paní Svobodová, paní Černá, pan Holešovský, pan
Šlechta, pan Bradáč, Město Meziměstí, Cedima Meziměstí a
tábor byl také podpořen grantem Královéhradeckého kraje.
Děkuji za vše, Mgr. Marta Zítková, vedoucí tábora.

Hasičská soutěž v Hlavňově
Dne 30. září 2006 proběhla za
krásného počasí u hlavňovského
rybníka tradiční soutěž požárních
družstev o Putovní pohár Sboru
dobrovolných
hasičů
Hlavňov.
Soutěže se zúčastnilo 11 dru žstev
mu žů a 3 družstva žen. Pořadatelem byl Sbor dobrovolných
hasičů Hlavňov, který zajistil i hodnotné ceny a občerstvení
pro soutěžící i pro diváky.
Pořadí:
Kategorie mu ži:
Kategorie ženy:
1. Hlavňov A
1. Pěkov
2. Bu kovice
2. Bezděkov n. M .
3. Velké Petroviče
3. Velké Petroviče
4. Pěkov
5. Suchý Důl
6. Bělý
7. Česká Metuje
8. Velká Ledhuje
9. Bezděkov n.M.
10. Otovice
11. Hlavňov B
Pořadatelé děkují všem soutěžícím i d iváků m za
vydařenou soutěž.
Jaroslav Berger

O lo m o u c k ý
3%
Zl ín s k ý
4%

Ú s t e ck ý
3%

P lz e ň s k ý
2%

J ih o č e s k ý
1%
K r á lo v e h r a d e c k ý
21%

Vy s o č in a
4%
L ib e r e c k ý
5%
S tř e d o če s k ý
16%

Pa r d u b ic k ý
7%
M o ra vs k o s le z k ý
7%

Pr a h a
13%

Ji h o m o r a v s k ý
11%

Možná nejzajímavější bylo zkou mání jak se návštěvníci
o nás dozvěděli. Z an kety vyplynulo, že nejvíce návštěvníků
se o nás dozvědělo z telev ize, zejména z reportáže Toulavá
kamera a pořadu Příště u Vás, tentokrát v Polici nad Metují.
Na základě těchto pořadů přijelo do Police nad Metují resp.
do Muzea stavebnice MERKUR skoro 2 500 lid í. Dalším
důležitým informačn ím kanálem byly informační cedule a
plakáty v okolí. Rádi bychom ještě více zapracovali na
vybudování informačních turistických ukazatelů. A pro mě
osobně je nejdůležitější fakt, že více než 1300 lidí k nám
přišlo na doporučení známých. Podrobněji následující graf.
Jak jste se o muzeu MERKUR dozvěděl
infocentra

jinak

radia

muzea

4%

4%

2%

7%

TV
29%

tisk
7%

Internet
14%

plakáty/cedule
na doporučení

17%

Další zajímavou a důležitou informací je, že 2/3 návštěvníků
přijeli do Police nad Metují cíleně, aby shlédli expo zici
Muzea, tzn. skoro 5 500 lid í, kteří přijeli díky Muzeu
stavebnice MERKUR do našeho regionu a především do
Police nad Metují. Ve většině případů návštěvníci nenavštíví
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pouze naše Muzeum, ale i jiné místní zajímavosti, restaurace
a obchody. Typickým návštěvníkem Muzea stavebnice
MERKUR jsou děti v doprovodu rodičů nebo prarodičů.
Zmín ka o Muzeu stavebnice MERKUR byla uveřejněna
v mnoha médiích jak v České republice tak i v zahraničn ím
tisku. Zmíním např. článek německého klubu příznivců
historických stavebnic, kde nám b lahopřáli k otevření
Muzea. V Německu na podobné muzeu m čekají už 40 let a
nám se to podařilo v Polici nad Metují dokonce za účasti
předsedy vlády ČR.
Je zřejmé, že Muzeu m stavebnice MERKUR napomáhá
zvyšování turistického ruchu v Polici nad Metují, Po licka,
Brou movska a celého regionu Kladské pomezí. Letošní
sezóna prázdninami nekončí, ale pokračuje až do Vánoc.
Chcete se dozvědět víc o stavebnicích a plechových
vláčcích MERKUR? Chcete vidět největší stavbu
z M ERKURU? Navštivte Muzeum stavebnice MERKUR
v Polici nad Metují. Muzeu m stavebnice MERKUR je
standardně otevřené každý den od 9:00 -12:00 a od 13:00 do
17:00 mimo pondělí. V Muzeu mů žete zakoupit současné
stavebnice MERKUR, elektrické vláčky M ERKUR, parní
stroje MERKUR, dětská vozítka, 3Dpuzzle WREBBIT,
propagační a informační materiály. Přijďte si k nám koupit
vánoční dárek. Muzeu m bude otevřené do pátku 22.12.2006.
Ing. Radko Kříž, předseda správní rady

Září u skautů
Do nového školního a tím i skautského roku vstoupili
poličtí skauti s velký m elánem. Jako vždy byl p rvní akcí
táborový oheň pro širokou veřejnost. Oheň byl pěkný, ale ta
veřejnost moc široká nebyla. O týden později slo žilo něko lik
nováčků svůj skautský slib. Ale největší akce byly na konci
měsíce.
Babí léto, tentokrát v Klučance, bylo za opravdu
nádherného počasí a po letech opět s ohromnou účastí, snad
historicky největší. Přijelo či přišlo na osmdesát skautů,
skautek, vlčat, světlušek a dalších příznivců z Brou mova,
Police, Náchoda a České Skalice. A většina se stany. Bohatý
program, společné hry a soutěže – cesta pohádkovou zemí
vyžadovala po družinách nejen překonání mnoha záludných
úkolů, ale především důvtip a dobrou spolupráci. Třeba
s padesátimetrovým lanem udělat otep dřeva, přip lížit se
nepozorovaně ke zlému kouzelníkovi, přenést vzácné
supervejce aniž se ho kdo dotknul, přejít zrádnou bažinu či
odpovídat na záludné otázky a nakonec si poradit i se
zašmodrchanými
p říslovími.
Následovalo
sbírání
drahokamů, tedy velká bojovka v lese. V podvečer prolézání
Kočičího hradu, vaření na ohni a také noční hra. Bludičky
jsou náročná, ale veselá hra. No a v neděli dopoledne
Hejdování, čili prolézán í skal na Hejdě a pak už jen hajdy
domů.

Další velkou akcí byl výlet na kolech do Chudoby
(Kudowa Zdrój) v Polsku. Počet účastníků sice nebyl velký,
zato program úžasný. Nejen netradiční cesta mimo silnice a
návštěva lázeňského parku. Hlavní atrakcí byl Park Linowy,
neboli lanové centrum, kde se dá na vysokých lanových
překážkách vyzkoušet odvaha i šikovnost. A také fyzička.
No zkuste si v desetimetrové výšce chodit po lanech,
kládách houpačkách apod. Na začátku js me tak trochu
s úsměvem absolvovali instruktáž o jištění apod., ale nahoře
jsme byli rádi, že ty jistící lana s karabinami jsou dvě a že si
je můžeme pěkně přendávat z jednoho lana na druhé a že
jízda po klad kách je tak pěkně jištěná. Odtud js me se šli
podívat do kostnice v Čermé a zakončili js me v aqacentru
parádním vy mácháním v bazénu a jízdou na tobogánu.
Do mů js me sice přijeli za t my, ale stálo to za to! Jen přes
kopec a takových pěkných atrakcí!

A ještě něco se v září u skautů změn ilo. Za klubovnou je
krásná dlažba, takže u ž nebudeme dovnitř nosit bláto, stará a
nepotřebná brána je nahrazena plotem. Další fáze
rekonstrukce klubovny se tak blíží ke konci. Ale největším
přínosem pro naši činnost je, že js me získali dva nové mladé
a skvělé vedoucí. To nám dává šanci na mnohem bohatší a
zajímavější program p ro větší počet dětí. Malých i velkých.
Také v termínech schůzek nastala malá změna. Jsou sice
stále ve středu, pro skautky, světlušky a vlčata ve čtyři, ale
skauti si začátek i konec posunuli o hodinu. Tj od pěti do
sedmi.
Josef Hejnyš, vůdce střediska

Pronajmu byt 2 + 1
v Suchém Dole
Kontakt: 606 145 416
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POVINNÁ VAKCINACE PSŮ PROTI
VZTEKLINĚ
Podle zákona je povinností majitele psa, od třech
měsíců jeho věku, zajistit očkování proti vzteklině,
s následným, každoroční m přeočkování m. Toto hro madné
očkování se netýká psů, jejich ž majitelé zajišťují očkování
individuelně, u svých veterinářů, v průběhu roku.
Příští rok předpokládám provedení hro madného
očkování na konci září, kvůli předpokladu lepšího počasí.
Chtěl jsem tak učin it již letos, ale srpnové číslo polického
zpravodaje mělo uzávěrku o týden dřív.

Te rmín hro madné vakcinace bude v
s obotu 11.lis topadu 2006
Hlavňov:

velké parkoviště
8.20 - 8.30 hod.
u Rijatu
8.35 - 8.45 hod.
Hony:
u požární nádrže
9.00 - 9.10 hod.
Pěkov:
u prodejny
9.15 - 9.25 hod.
Police:
u autoopravny na Sibiři 9.30 - 9.35 hod.
u kotelny na sídlišti
9.40 - 9.50 hod.
náměstí u radnice
9,55 - 10.05 hod.
parkoviště u střediska 10.05 - 10.10 hod.
Radešov:
u truhlárny
10.15 - 10.20 hod.
Česká Metuje: u hospody
10.30 - 10.45 hod.
Žďár n.Met.: u hospody
10.50 - 10.55 hod.
Suchý Důl:
na Pohoři u tabule
11.00 - 11.05 hod.
před hospodou
11.10 - 11.15 hod.
Slavný:
u hřiště
11.20 - 11.25 hod.
V pří padě vel mi nepřízni vého počasí - vytrval ý silný
déšť, si vyhrazuji cel ou akci posunout na sobotu 18.
listopadu a to ve shodných termínech.
Cena vakcinace proti vzteklině bude v tento den a v
průběhu října i listopadu v ambulanci v Suchém Dole
100,- Kč.

Ordinační hodiny: Po - Čt: 17.00 - 18.00 hod.
Pá:
15.00 - 16.00 hod.
Veterinární ambulance Suchý Důl
MVDr. Kulich Miroslav
tel: 491542660, 602628885

Poděkování …
Setkání polických rodáků, kteří se letos dožívají 70 let se
uskutečnilo v sobotu 2. září za účasti 31 bývalých žáků.
Chceme velmi srdečně poděkovat řediteli ZUŠ
p. Bořkovi, který nám u možn il prohlídku „naší“ bývalé
školy. Pro všechny byla prohlídka nejen poučením, ale i
překvapením, jaké výsledky škola dosahuje. Velký m
zážit kem byla nejen učebna pro hudební nauku, která snad
ani nemá v republice obdobu, ale i krátké vystoupení
bratrské dvojice M ichalových, kteří předvedli náročné
skladby jako praví housloví virtuosové. Všem bylo jasné, že
úspěchy jsou závislé na učitelském sboru a na p. řediteli,
který svým povoláním žije.
Druhé poděkování patří zástupci řediteli ZŠ
p. Teich manovi, který v sobotu odpoledne se nechal vyrušit
ze svého volna a velmi zajímavě nás provedl základní

školou. Rozdíly od způsobu výuky za nás a nyní byly patrné
na každém kroku – tělocvična, počítačová učebna atd.
Třetí poděkování patří poslednímu našemu žijícímu
(a obávanému) učiteli p. Františku Šedovi, který se nechal
ve svých 95 letech přemluvit na krátkou návštěvu našich
žáků v Adleru a překvapil všechny nejen svým životním
elánem, ale i pamětí, znalostí žáků a vzpo mínek.
V Po lici nad Metují 15. 9. 2006 všem ještě jednou
děkujeme a p řejeme jim hodně úspěchů a zdraví.
Sedmdesátiletí žáci polické školy

Budou sochy vráceny?
Na Pellyho domě byly původně osazeny sochy, které se
nacházejí na dvoře Veby. By ly sundány za ko munistů
stejně, jako zmizela socha Julinky u kašny. Věříme, že
dobrá vůle vedení Veby přispěje k to mu, aby sochy byly
bezplatně vráceny tam, kde kdysi zau jímaly svoje místo.
Předem za toto splnění děkujeme.
Poličtí občané

Seniorské aktuality
Dne 20. září v hasičárně po delší prázdninové pauze
sešlo se 64 členů Senior klubu Ostaš. Předsedkyně pí
H. Pivoňková vřele příto mné přivítala a hospodářka pí
J. Němečková za asistence svého manžela získala finance
hravě jednou rukou, druhou má v g ipsu.
Postrádali js me našeho
p. Pivoňku, rovněž úraz a
tak mu přejeme, ať se
rychle zrehabilituje a
přijde nás svým humorem
potěšit. Kam pojedeme?
4.10. do Chrudimi –
mu zeu m
loutek
a
Slatiňany – hřebčín. Cena
150,- Kč, autobus plně
obsazen.
Polické divadelní hry
se blíží a tak zveme do
Kolárova
divadla.
Předlo žením prů kazky 20,- Kč sleva na jeden lístek !
Přijďte, neseďte doma, kontakt jev iště s hledištěm, vůně
šmin ky je zážitek. Hosty našeho setkání byla jednak obětavá
místostarostka pí Ida Seidlmanová, knihovnice Věra
Plachtová, ředitel ZUŠ p. Lubor Bo řek a pan učitel Pastorek.
Vyslechli
jsme
v podání dvou dětí hudební
kreaci.. Dět i se líbily,
hudba je lék a toho je moc
zapotřebí a bohužel se
nějak
z našeho
života
vytrácí. Pěstujme ji a
dětem i těm, kdo ji
rozdávají,
ať
přináší
potěšení
i
radost.
Přednáška pí knihovnice
zaujala určitě všechny
příto mné. Ukázky ze tří
titulů různých autorů i
žánrů měly moudrost a
vtipnost.
Vyprávěla
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o vzájemných kontaktech s městem Swidnice v Polsku,
akcích pro děti, modernizaci knihovny i o množství titulů.
Bylo to určitě zajímavé. Děkujeme. Sledujte tabuli v u l.
Hvezdecká, kde jsou termíny akcí Senior klubu Ostaš.
19.10. Setkání v hasičárně, tentokrát ve čtvrtek. Bude
veselo – zahrají nám Kamarádi osady 5.
15.11. „Křeslo pro hosta“. Jeliko ž bude již po volbách
20. – 21. 10. – setkání s vedením města. Nechme se
překvapit …
15.12. „M ikulášská tombola“ a usměvavá pí Marie
Ryšavá s harmonikou. Tak alespoň jedno odpoledne si
vzpomeneme na léta, co odnesl čas, co bylo těšení,
strachování, viďte?
Obrovský dík patří p í Krtičkové – Kvíčerovská pekárna.
Ta je štědrá a tak i tentokrát nás podarovala dobrým
pečivem, koblížky ! Je to chvályhodné!
Obsluha z naších řad dělala, co je v jejich silách a pokud
nebylo něco „recht“, řekněte to nám, pokud spokojenost,
sdělte svým známý m.
Ještě se vracím k výletu 4.10. Naše referentka pí
H. Tremčinská při seznamování s obsahem výletu v závěru,
kde že bude na cestě zpět tajné zastavení k posílení toto
nechtěně a neúmyslně odtajnila. Neprozradím to, ale
vzpomínám na spolužáka z mládí, který v horlivém
vyprávění svých výmyslů řekl neopakovatelnou větu: „Je to
prosraný, maj to šetnyky!“. O našem výletu „šetnyky“
nevědí a protože nikdo není dokonalý je dobře, že
k takový m trapasům občas dochází a život je hned veselejší.
Smutného je přehršle.
Veselou náladu a zařechtat se můžeme už 4.10.
v hřebčíně ve Slat iňanech. Už se těším …
H. Krejčová

Polická univerzita volného času aneb Z lavic polické Alma Mater
Tak a je to tady. Prázdniny skončily i pro poslední
polické vzdělávací zařízení a pro posluchače PUVČ
zazvonil zvonek ohlašující zahájen í nového semestru. Ve
středu 13. září se posluchači sešli - jako u ž téměř tradičně v hasičárně, aby vyslechli slova dalšího lektora, jímž byla
tentokrát paní prof. Zoe Klusáková, dcera prezidenta,
armádního generála Ludvíka Svobody.
Zahájení přednášky patřilo opět žáků m naší ZUŠ, jejichž
žesťové trio (Pavel Kubeček - trubka, Monika Němcová lesní roh a Lukáš Kubeček - tuba) pod vedením učitelky
Lenky Němcové si částečně zopakovalo své vystoupení při
nedávném natáčení pořadu České televize "Příště u vás..." a
zahrálo čtyři skladby ze svého repertoáru. Vystoupení
mladých mu zikantů se líbilo a bylo od měněno zaslouženým
potleskem.
O krátké uvedení do tématu přednášky se postarala paní
PhDr. Zlatica Zudová - Lešková z Akademie věd ČR, která
představila paní prof. Klusákovou a poté jí předala slovo.
Paní prof. Klusáková pak prostými slovy popsala jednotlivé
etapy cesty arm. generála Ludvíka Svobody od jeho
odchodu do emigrace v červnu 1939, jeho činnost v první
fázi emigrace v Polsku, dále pak p rvní období emigrace v
Sovětském svazu
a
konečně období budování
československé samostatné jednotky na půdě Sovětského
svazu, cestu na frontu a zpět do vlasti. Velmi zasvěceně
hovořila i problémech, které musel Ludvík Svoboda na této
cestě řešit a překážkách, které musel překonávat. Na závěr
dala příležitost posluchačům na dotazy. V odpovědi pak

osvětlila jeho činnost po roce 1945, kdy zastával funkci
ministra národní obrany i v období pozdějším, kdy v
padesátých letech byl tehdejšími mocipány z politického a
veřejného života vlastně vymazán. Posluchači se dověděli
mnoho zajímavých faktů ze života prezidenta Ludvíka
Svobody. Na samotný závěr měli možnost prohlédnout si i
velmi podrobný deník psaný vlastnoručně Ludvíkem
Svobodou, kde si zaznamenával den po dni události tak, jak
probíhaly od jeho odchodu do emigrace 3. června 1939. S
povděkem pak posluchači přijali 2 publikace: Ludvík
Svoboda - Cestami života a Životopis Ludvíka Svobody
sepsaný přímo paní profesorkou.
Václav Eichler

Přijďte si „Orientálně zatančit“
Viděli jste někdy tančit břišní
tanečnici? To půvabné vlnění vyjadřuje
vnitřní sílu a ženskost. Ale to není zdaleka
všechno. Nejenže touto příjemnou a
nenásilnou formou posilujeme celé tělo,
tento druh tance také pomáhá odstranit
zdravotní potíže jako jsou například bolesti
páteře, špatná pohyblivost kloubů, zažívací
problémy,
upravuje
menstruační a
klimakterické potíže. Dále je také vynikajícím cv ičením pro
těhotné ženy.
Tento tanec je určen pro všechny, kdo mají chuť a
zájem. Jeho další výhodou je, že není o mezen věkem,
postavou ani talentem.
Všechny ženy a dívky jsou srdečně zvány na kurzy
ORIENTÁ LNÍHO TA NCE, které se konají p ravidelně od
středy 6.9.2006 pro začátečnice i pokročilé v malé
tělocvičně ZŠ v Polici nad Metují. Dívky od 17.30 do 18.30,
ženy od 18.30 do 19.30 hodin. S sebou si přineste oblečení
na tančení (legíny nebo dlouhou sukni a triko , boty
s měkkou podrážkou nebo teplé ponožky) a p ití bez
bublinek.
Na všechny se těší Pavlína Nosková
(informace na tel.:724 771 739)

Lidové pranostiky, moudrosti
a zvyky na měsíc říjen
Říjen je nádherný měsíc. Jako ostatně každý!
Říjen nemá v ob libě ani ko la, an i sáně.
Urodí-li se mnoho dubového ovoce, budou mrazivé Vánoce.
Je-li v říjnu mnoho mlh, bude v zimě mnoho sněhu.
Říjnové nebe plné hvězd má rádo teplá kamna.
Mnoho bukvic – mnoho vánic.
Teplý říjen, ten nám p raví, že listopad i únor chladí.
Opadá-li v říjnu listí, mo krou zimou buďme jisti.
Deště ku konci října měsíce, znamenají převeliké krajíce.
Říjen k zimě h lavu kloní.
Na den patrona kostela se světilo posvícení – na jižní
Moravě „hody“ a na severní Moravě „krmáš“. Vesnicí
procházelo procesí, které končilo v kostele slavnostní mší.
Oko lo kostela bylo plno různých krámků a kejklíři
předváděli své umění. M ládenci kupovali svým vyvoleným
perníková srdce „Z lásky“, večer končil v hospodě
tancovačkou. Na posvícení se scházeli v některých místech
také věřící ze sousedních i vzdálených obcí a jako procesí
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zpívali po cestě náboženské písně. Předříkávač vyvolával
vždy slova po větách. Za císaře Josefa II. byly z jeho
příkazu přesunuty slavnosti posvícení a poutě, pokud se
měly konat v době polních prací, na podzimní období. Tak
mají v některých obcích církevní svátky dva –posvícení a
podzimní pouť.
Vybral František Janeček

Vla s t i vě d né o ké nk o
Kostel sv. Václava v Machově
(Pokračování z minulého čísla)

O pouti 28.9.1871 přišli do Machova veteráni z Po lice a
zdejší farář P. Viktor Muníček OSB je uvítal a při
bohoslužbě v 9 hod. k nim měl přiměřenou řeč. V 10 hod.
pak byly slavné bohoslužby, které vedl P. Vincenc Folge,
provizor z Brou mova. Zde by bylo na místě připomenout, že
machovská pouť 28. září na svátek sv. Václava, byla
v minulosti velice významný m svátkem farnosti a
zúčastňovali se jí všichni sousední faráři a z brou movského
kláštera pokud nepřijel sám opat, byli vysláni vždy význační
členové řádu. Kromě farn íků se jí účastnilo i množství hostů
ze sousedních farností i z Pruska. Dopoledne byly 3-4 mše
sv. z nich ž v 10 hod. byla ta nejslavnější, kterou celebroval
vždy ten nejvýznamnější host a možnost při ní kázat, bylo
považováno za velkou čest. Jména celebrantů a kazatelů
jsou vždy zapsána v pamětní knize fary. Odpoledne pak
byly slavné nešpory. Všechny významnější události ve

farnosti, pokud to šlo, se směřovaly k svátku sv. Václava,
aby se zvýšil jejich lesk a důležitost.
Na svátek sv.Jana Nepomuckého 16.5.1874 byla
posvěcena kostelní korouhev mládenců a panen kolatury
machovské. Na náměstí u sochy P.Marie byl k tomu účelu
zřízen oltář a kazatelna. Slavnostní průvod z chrámu Páně
vedl farář P. Viktor Muníček OSB za asistence faráře
z Pasterkova P.Jana Marela. Machovský kaplan P. Jindřich
Rajm OSB nesl prapor s žerdí za doprovodu 12 panen jako
družiček. Na náměstí po proslovu byl prapor posvěcen. Po
vykonaném obřadu se všichni vrátili zpět do chrámu, kde
byly velké služby Boží. Korouhev si zříd ili mládenci a
panny vlastním nákladem po provedené sbírce ve všech
obcích farnosti. Látka byla z těžkého damašku vyrobeného
v Lyonu, obraz Královny andělů maloval chrudimský malíř
František Müller. Žerď s křížem zhotovil polický truhlář
Josef Pejskar a vyšívání ko rouhve provedly Šedé sestry
v Řepích u Prahy. Ty zde měly manufakturu na zhotovování
a zdobení bohoslužebných rouch a potřeb a zásobovaly
svými výrobky celé mocnářství a po vzniku republiky celé
Československo. Celkový náklad čin il 109 zl. 49 kr.
V roce 1874 byly zakoupeny z c.k. řezbářské školy
v Grödenu v Tyrolích sochy Nejsvětějšího srdce Páně a
Neposkvrněného početí rodičky Boží a korpus na kříž před
kazatelnu nákladem 136 zl. 6 kr. Z téže d ílny pak v roce
1875 byly zakoupeny další sochy - sv. Scholastiky, sv.
Františky, sv.Jana Evangelisty a sv. Josefa s Ježíškem. Dále
byl pořízen nový lustr na 24 svíček a lampa z čínského
stříbra z dílny J.Weikerta ve Vídni v celkovém nákladu 424
zl. 34 kr. Na tento obnos byla provedena sbírka ve farnosti a
i v sousedním Prusku. Farnost se totiž připravovala na 200leté jubileu m od zalo žení zdejšího chrámu knížetem
Octaviem Picco lo min im, které pojala ve velkém stylu a
proto se jí budeme zbývat podrobněji. I proslulý učitel Josef
Zídka, který byl křtěný evangelík a zapřisáhlý nepřítel
papeženců říká, že větší slávu Machov nezažil v celé
historii. Nech me mluvit zdejšího faráře P. Viktora Antonína
Muníčka OSB, který průběh oslavy zapsal do farní pamětní
knihy takto:
28.září 1875 Jubileum dvoustileté založení zdejšího
farního chrámu Páně.
Prozřetelností Boží popřáno bylo osadě zdejší slaviti
200leté jubileum založení zdejšího farního chrámu, an kníže
náchodský Pikolomini v r. 1675 základní kámen k němu byl
položil. K jubileu tomuto konaly se přípravy téměř po tři
dřívější jemu předcházející léta a za tím účelem konané byly
sbírky milodárků v celé kolatuře, aby vše v chrámu Páně
patřičně ozdobeno a v slušný pořádek uvedeno býti mohlo.
Jubileum konáno bylo v poutní slavnost sv.Václava patrona
zdejšího chrámu Páně. Téměř po celý týhoden tuto slavnost
předcházející bylo pilně pracováno, aby jubileum toto
důstojně se oslaviti mohlo. Stará věž byla v průčelí chvojem
a kvítím ozdobená , na němž začáteční písmena jména
nejdůstojnějšího Patrona chrámu Jana Nepomuka Rottera
umístěna byla. U dveří chrámových u hlavního vchodu stála
z prken vyhotovená vkusně ozdobená brána slavnostní.
Průčelí chrámové bylo též chvojem pokryté v prostřed na
okně z kůru vedoucím skvěl se zlatý nápis na modré půdě:
„Spasení stalo se domu tomuto“, po stranách v zlatých
číslicích na modré půdě 1675 z jedné a 1875 z druhé strany.
Na staré věži vlálo 5 praporů - 1 papežský, 2 české, 1
moravský a 1 rakouský. Na kostele byl umístěn vpředu
červenobílý a na výšce modrobílý prapor. Na vysoké žerdi
ve farní zahrádce vlál blíže věže velký prapor barev českých.
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Příbytky občanů ve vůkolí, na náměstí, škola a jiná stavení
věnci byly okrášleny a mnohými prapory ozdobeny. Dům
farní zdobila též slavnostní brána vkusně upravená, kvítím,
chvojem a praporečkami okrášlená. Okna příbytku pana
kaplana zdobily draperie a ve štítu se skvěl na půdě červené
věncem ozdobené zlatými písmeny nápis „Jubilate“.
Předvečer slavnostní konány byly v 6 hodin v chrámu
Páně „Lytanie k sv. Václavu“ s požehnáním, chrám byl
věřícími naplněn. Po požehnání se po celou hodinu slavně
vyzvánělo, po kterémž vyzvánění šesti výstřely z hmoždířů
bylo dáno znamení k osvětlení. Okna domu farního
osvětlena byla četným světlem, zahrádka před farou
rozličnými lampiony. V průčelí domu farního byl krásný
transparent,
kaplanem
obstaraný,
představující
nepoškvrněné početí Rodičky Boží. Budova školní s četnými
světly v oknech ve své ozdobě mnohými věnci krásně se
vyjímala. Okna příbytků ve vůkolí a na náměstí byla též
osvětlena. Hudba při osvětlení u fary hrála a odebrala se
odtud při velkém počtu lidí na náměstí. Chrám Páně, dům
farní, náměstí osvěcovaly se chvílemi ohněm bengálským.
V den slavnostní v 5 hod. ráno započala se střelba
z hmoždířů. Od půl šesté až do 6 hod. bylo slavně na ranní
mše sv. vyzváněno. V 6 hod. ranní mši sv. zpívanou měl
místní farář při které byl chrám Páně četnými světly slavně
osvětlen. V 7 hod. četl mši sv. P.Meinhard Dvořák farář u
sv. Markéty blíže Prahy (v Břevnově- pozn.JK). V 7 ½ hod.
četl mši sv. P. Gerard Pospišil kooperátor polický. K osmé
hodině shromáždily se dítky školní celé kolatury ve školní
budově, odkud praporem školním v čele na mši sv. do
chrámu vedeni byli, kterou jejich katecheta P.Jindřich Rajm
celebroval. Po ukončení mše sv. ubírali se na náměstí, aby
příchod Veledůstojného Patrona chrámu a Pontifikanta
pána Opata Broumovského Jána Nepomuka Rottera
očekávali. Též čekalo zde 37 družiček, větší počet jich byl
v bílém stejnokroji.
Utvořilo se též banderium, jehožto jezdcové v počtu 42
(V.V. To mek udává 46 – pozn JK.) stužkami čevenobílými
s koňmi slavnostně ozdobenými Veledůstojnému patronu až
k samému městu Polici naproti jeli. U kovárny rolníka
Plnýho čekalo představenstvo a výborové obcí ku kolatuře
patřících v počtu asi 40 mužů s hudbou, která při příjezdu
Veledůstojného opata hrála. Zavítal do Machova o půl
desáté při slavné střelbě a hlaholu zvonů. Na náměstí se do
pořadí postavilo banderium, veledůstojný pán Patron
chrámu opustil svůj povoz a byl od jedné družičky slavnostní
řečí s podáním kytice uvítán. Též jej zde uvítal sbor učitelů
s katechetou v čele. Poděkovav za uvítání odbíral se
veledůstojný opat za družičkami, jichž prapor školní
předcházel a které jemu kvítí na cestu sypaly, k domu
farnímu, kdež od místního faráře a přítomného
duchovenstva uvítán byl, odkud zahrádkou středem po obou
stranách rozestavených družiček slavnostní branou v samou
faru vstoupil. Na to se ubírali představení a výborové obcí
s hudbou do chrámu Páně na slavnostní kázání, kdež jim
přední lavice v lodi chrámové vykázány byly. V 10 hod.
začalo slavnostní kázání, kteréž veleb. P.Meinrad Dvořák
farář od sv. Markéty blíže Prahy konal. Po ukončení kázání
byl průchod v lodi chrámové uvolněn, aby průvod slavnostní
z fary se ubírající pohodlně středem k hlavnímu oltáři
kráčeti mohl.
Průvod slavnostní z fary.
1. Školní prapor. – družičky kvítí sypající na cestu – bílý
prapor mládenců a panen kolatury Machovské – 2 nové
červené damaškové korouhve – ministrant s křížem –

ministranti – 2. duchovenstvo: P. Gerard Pospišil
kooperátor v Polici dříve v Machově co infularius (nesoucí
mitru - pozn.JK) P. Leander Hubený administrátor
v Bezděkově co pedifer (nesoucí berlu - pozn.JK) – P.
Jindřich Rajm kooperátor v Machově co ceremonarius, P.
Joh. Martinec farář v Německé Čermy, P. Meinrad Dvořák
farář sv.Markétský a bývalý kooperátor v Machově co
assistent, - P. Amand Dimter kaplan broumovský a bývalý
kooperátor v Machově co assistent, P. Athanas Jeřábek
děkan polický co paranymfa – Pontifex, Veledůstojný pán
Opat. Za duchovenstvem pan Vladivoj Tomek c.k. vládní
rada, profesor na universitě Pražské a spisovatel český, pan
Josef Smetana c.k. sudí v Polici, pan Josef Straube
patronátní komisař, p. Josef John polesní na panství
Polickém a dozorce lesa zádušního atd.
Při hlaholu zvonů a slavné střelbě přišel průvod do
chrámu Páně, kde staročeská píseň k sv.Václavu zazněla,
která po celé oblékání Pontifikanta v roucha mešní trvala.
Na to započala při zdařilém zpěvu a hudbě slavnostní mše
sv., po kteréž Pontifikant „Te Deu m Laudamus“ zapěl.
Po ukončených slavnostních službách Božích ubíral se
průvod slavnostní v tom samém pořádku z chrámu Páně do
fary při hlaholu zvonů a střelbě, která též při hlavních
částkách mše sv. zaznívala.
Odpoledne v hodinu třetí konané byly slavné nešpory,
jakož i po celý oktáv jubilea večer v 5 hod. litanie k sv.
Václavu s požehnáním.
A tak se kýžená jubilejní slavnost k potěše domácích a
přespolních co možná nejslavněji a v nejlepším všady
zachovaném pořádku ukončila. Již v slavnostní podvečer
zavítalo mnoho cizinců do Machova a v den slavnostní byl
chrám Páně a okolí jeho vždy hojným počtem lidu naplněný
a až přeplněný. Bylo tu mnoho a mnoho lidstva z dalekého
okolí, tak, že někteří jej až na 5000 udávají. Za zdařilé
provedení této jubilejní slavnosti nezbývá mě nic jiného než
zvolati:
“Jubilate Deo omnis tera et servite Domino in laetitia“ !
Oslavovala Boha celá země a sloužila Pánu s radostí.
Sláva to musela být veliká. Referuji o ní tak podrobně,
protože si myslím, že takovými událostmi se upevňovaly
vztahy mezi lid mi a hlavně zdravá hrdost na příslušnost
k společnosti do které patřím. Lidé by snad měli vědět jaké
hodnoty vyznávali naši předkové, když u ž my sami je dnes
neuznáváme. Zda je to dobře nebo špatně, si musí každý
srovnat se svým svědomím. Další výročí založení kostela se
už v Machově nikdy neslavila, události kolem v zniku nové
církve československé v roce 1920 zabránily slavení 250tého výročí a 300-leté výročí připadlo do ještě nešťastnější
doby. Tak snad až v roce 2025.
Farář Viktor Muníček OSB stále upomínal patronátní
úřad v Polici o opravu zvonice, protože roku 1877 z ní vítr
srazil makovici a tak konečně v roce 1879 přišel vrchní
inženýr z Hradce Králové jako v ládní ko misař a Josef Vaněk
jako patronátní ko misař a u znali, že je stavba nové věže
nejvýš potřebná a doporučili vládě její provedení. Jak praví
kronikář: „čas odnesl slib a věž zůstala stará v roztrhaném
provedení“.
Bylo však docíleno přestavby fary. Vládní ko misař byl
ubytován na faře a když viděl velkou nezdravotu obytných
místností, doporučil opatovi Janu Nepomuku Rotterovi, aby
byla fara p řestavěna. Ihned vypracoval stavební plány a
koncem dubna 1879 byly zahájeny stavební práce pod
dozorem stavitele Viléma Pohla z Police. Pan farář P. Vintíř
Seidl OSB se odstěhoval do bytu po panu učiteli Janu
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Ulrichovi v Machově čp.8, který měl pronajatý od učitele
Josefa Vepřeka ze Žďáru. Kaplan P. Jindřich Rajm OSB se
přestěhoval do pokojíčku u Františka Mart ince řezn íka
v Machově čp.85 a když na podzim bylo jasné, že stavba
nebude dokončena, přestěhoval se k panu faráři. Vdova po
panu učiteli Ulrichovi se totiž odstěhovala do Zbečníka a
uvolnila tak celý domek. Zde pak farář s kaplanem spolu
bydleli do 1.6.1880.
Tesaři zahájili přestavbu fary 29.4.1879 bouráním
střechy za krásného slunečného počasí. Po demontáži
střechy bylo zjištěno, že stropní trámy přízemí jsou shnilé a
bude třeba je vyměnit. Zedníci ro zšiřovali sklep do skály a
tím se práce zdržely. Mezit ím začalo silně pršet a déšť, který
trval 14 dnů, rozmočil stropy a zničil podlahy, které se
zbortily. Do podzimu se pokračovalo ve stavbě, ale čerstvé
omítky v zimě zmrzly a opadávaly, takže na jaře se muselo
mnoho opravovat. Malířské práce prováděl Augustin
Puschei z Police, zámečn ické práce Ferdinand Hitschfel,
truhlářské práce Kajetán Pejskar, sklenářské práce Jaroslav
Smola, pokrývačské práce František Drobník, klemp ířské
práce Jan Durdík, všichni z Police. Kamna stavěl Ambrož
Ettel polír ze Žďáru. Celá stavba, při které byla fara zvýšena
o 1 patro, stála přes 6000 zl. Při stavbě bylo zničeno mnoho
švestkových stromů v zahradě. Ho rší však bylo, že vlh kost
nebyla stavbou nijak odstraněna a pokračovala ve svém
zhoubném díle dále. V roce 1881 se probořila podlaha
v kaplance a rákosový strop musel být nahrazen klenutím a
v příštím roce musely být v bytě faráře a v sále položeny
nové podlahy, protože staré zničila houba. V roce 1892 pak
musely být další shnilé stropy vyměněny za klenutí do
traverz.
Dne 20.4.1882 konal ve zdejší farnosti kanonickou
generální
visitaci
a
udílel
svátost
biřmování
královéhradecký biskup Josef Jan Hais. Totéž proběhlo den
před tím v Bezděkově a odtud v odpoledních hodinách odjel
v doprovodu kanovníka Antonína Zimy a náchodského
vikáře Josefa Macha do Machova. Na hranicích sousední
kolatury bezděkovské byli uvítáni od hasičských sborů
machovského a nízkosrbského, kteří je doprovázeli na
koních až do městečka. U pošty vystoupili z kočáru, (tenkrát
byla pošta v čp.13 na městečku – pozn.JK) prošli čestnou
slavobránou postavenou machovskými občany, šli k věži,
kde jménem školní mládeže byli uvítáni od žákyně 4.třídy
Kubečkové a Vincencie Krycnerové ze Lhoty. V předsíni
chrámové je uvítal zdejší farář P. Vintíř Seidl. Po obvyklých
modlitbách u oltáře a uděleném požehnání, měl
nejdůstojnější pan biskup k shromážděnému lidu velmi
dojemnou řeč. Po té vykonal exequie (slavnostní pohřební
obřady, pozn.JK) za zemřelé osadníky. Večer mu uspořádali
k poctě zdejší hasiči průvod s lampiony a zastaveníčko u
farního do mu, z něhož byl biskup Hais velice potěšen.
Nechal si zavolat velitele sborů a poděkoval jim osobně.
Druhého dne 20.4. po 7 hod. ranní odešel pan biskup
s četnou asistencí slavnostně do chrámu Páně, kde
celebroval mši sv. a po ní udělil požehnání s generální
absolucí. Následovalo kázání místního faráře P. Vint íře
Seidla a pro mluva Otce b iskupa po které katechizoval místní
kaplan P. Jiljí A. Kmínek za příto mnosti pana biskupa školní
mládež. Poto m následovalo biřmování, kteroužto svátost
přijalo 800 (školní kronika uvádí 1100) machovských
farníků a 200 (300 ve školní kronice) farníků z pasterkovské
osady v hrabství kladském, kteří přišli v doprovodu svého
duchovního správce P. Jana Marella. M imo něj přispěli
k zvýšení lesku této slavnosti svou pomocí pan převor

z Broumova P. Victor Muníček, P. J.Matouš, farář
hronovský, P. Athanas Jeřábek, děkan polický, P. A mand
Dimter farář bezděkovský, velebný pán P. Felix Hillman
kaplan vambeřický a P. Jindřich Rajm kaplan polický. Úkon
biřmování byl ukončen chvalozpěvem ambrosiánským. Po
hostině, při níž byl příto men důstojný pan opat a prelát Jan
Nepomu k Rotter s důstojným panem inspektorem polického
panství P. Bedřichem Menzlem, odebral se pan biskup do
chrámu Páně, „kde soukro mou modlitbu vykonal a
s osadníky se rozloučil, načež za hlaholu zvonů odjel na
nádraží polické.“ Všichni ho velice chválili, že u mí dobře
česky a mluví s každý m, žádný se ho nemusí bát.
V roce 1885 byla provedena přístavba chrámu
sv.Václava stavbou nové věže s hodinami v průčelí. Stavba
začala 24.3.1885 bouráním staré, velmi chatrné zvonice,
která stála vedle kostela na hřbitově. (Původní stav je dobře
patrný na doprovodném obrázku – reprodukci z časopisu
Kladské po mezí.) Od fary bylo zabráno kus zahrady a tím
byl významně ro zšířen hřbitov, který už nedostačoval. I tak
však byla prodloužena jeho použitelnost o pouhých 25 let.
Celkový náklad činil 16 000 zl. rakouského čísla.
O pouti 28.9.1885 bylo oslaveno výročí 100 let od
postavení nové fary a vyhlášení filiálního kostela
v Machově kostelem farn ím.
V neděli 18.10.1885 o „císařském posvícení“ bylo nové
dílo slavnostně vysvěceno opatem Janem Nepo mukem
Rotterem za asistence broumovského převora P. Viktora
Muníčka, P. Pia Čtvrtečky inspektora v Polici, P. Do min ika
Kozlera bezděkovského faráře, P. Isidora Vondráčka a P.
Anselma Hofmana profesorů gymnasia v Brou mově,
místního faráře P. Norberta Řepky a P. Cyrila Kráčmera
zdejšího kooperátora. Opatovi přijelo naproti banderiu m
jezdců z Machova, Nízké Srbské a Pastekova a na městečku
ho přivítala žákyně Marie Hrubá z Nízké Srbské čp.58 a
představenstva obcí. Ško lní děti pak musely jít domů,
protože se pro velikou účast farníků do kostela nevešly.
Byla to poslední návštěva opata Jana Nepomuka Rottera
v Machově, protože o něco později 4.5.1886 zemřel.
V roce 1889 bylo přičiněním místního faráře P.
Metoděje Laudína zalo ženo Bratrstvo živého růžence.
Jednalo se o společenství farn íků, kteří se denně modlí jeden
desátek růžence a 15 členů, z nich ž každý se modlí jiný
desátek, tvoří jednu růži, jejichž počet není omezen.
V Machově, pokud vím, bývalo ko lem 10 rů ží. Zakoupili si
v Grödenu v Tyrolích sochu Růžencové Panny Marie za 58
zl. ozdobili ji baldachýnem a umístili ji na pilíř u první
lavice od zpovědnice, kde je dodnes.
Den před poutí 27.9.1889 spadl v kostele velký lustr a
skleněné hranoly se z větší části rozb ily. Byl však rychle
opraven a zavěšen zpět, takže poutní slavnost proběhla
důstojně.
(Pokračování příště)
Jiří Kohl

Perličky ze školních sešitů
Vybral František Janeček
o Páteř je kostrbatá kost, která sahá odshora až dolů. Na
hořejším konci sedí hlava, na druhém já.
o V zimě si často nachladíme horní cesty kýchací.
o Už do malička jsem si přál být lékařem, abych mohl lidem
řezat ruce, nohy a jiné užitečné věci.
o Nemoc vyháním tabletkami nebo paní doktorkou.
o Přála bych si mít kočárek a d ítě na vysokých kolách.
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o Můj strýček má kornoutění mozku.
o Škola nás učí, jak se máme chovat na ulici i ve veřejných
domech.
o Děti kojené se lépe vyvíjejí než děti u mělé z láhve.
o Nedostatek masa vzniká z toho, že dobytek nedrží
s člověkem krok.
o Teploměr je skleněná trubička, v níž je u místěna horečka.
o Tasemnice žije v člověku, ale i v jiných zv ířatech.
o Zmijí se nemusíme bát, když máme ježka, poněvadž mu
jed neškodí.
o Nejdříve lidé o rali zaostřeným kůly. Teprve později
vynalezli voly.
o Dobrý lékař léčí nemocné bez zlého ú myslu.
o Sotva Jarda vskočil na led, začal praskat.
o Cholera je tropická nemoc, která se u nás nepoužívá.
o Lékař byl zvědavý a tudíž ro zřízl té ženě břicho, aby
zjistil, co ji vlastně bolelo.
o Někteří černoši ještě chodí oblečeni do naha.
o Aby člověk zůstal zdravý, smí jíst pouze čisté bakterie,
jako například plísně.
o Obsah knihy se dá vylíčit takto: Moc dlouhý.
o Teploměr u kazuje teplo nebo chladno, podle toho, co
s ním děláme.
o Mláďatů m pu my říkáme bo mbičky.
o Sádra se používá např. v domácnosti, ve stavebnictví a při
modelování úrazů.
o Vývoj člověka t rval mnoho let a ještě dnes trvá dlouho,
než jsou z některých lidí lovci.
o Ptáci nemají cizí peří, kdežto lidé se s ním chlubí.
o Ráda bych se vyučila krotitelkou šelem, ale když se
nedostanu, pracovala bych třeba jako učitelka.
o Ves – les se rýmu je tím, že asi štěkal pes.
o Psům se dává náhubek proto, aby mezi lid mi tolik
nemluvili.
o Oly mp je do mov důchodců pro řecké bohy.
o Největší úrodu u domku nám dává obdělávání půdy po
zahradnicku.
o Kamzík má hákovité rohy, který mi se přidržuje na
příkrých skalách.
o Kočku nemáme, její vrčení rušilo tatínka, když vrčela
televize.
o Fóru m bylo místo, kde se vyprávěly fóry a pil ru m.
o Bouřky se vyskytují v přírodě, ale často doma i jinde.
o Šelma psovitá je například hygiena.
o Bakterie jsou všude a tak se taky s námi učí i ve ško le.
o Nevolnictví znamenalo, že se nikdo nemohl dobrovolně
ženit.
o První lidé získávali oheň od blesku, nebo když chytlo od
loko motivy.
o Na chatě máme kamna na plyn pro pana Butana.
o Padák umo žňuje sestup vzduchem a přistání s rozumný m
žďuchnutím.
o Mumie byla hrobka v podobě jehlanu.
o Ve starých školách se tísnilo mnoho žáků, kteří museli
zlobit někdy i na zemi.

Jiří Vostrý-Žitavec
Za významnými rodáky Policka
Dr. Brandejs uvádí ve své „Knize o Polici n. Met.“ mezi
významný mi rodáky z Policka Jiřího Vostrého.
Jiří Vostrý se podle nálezu v matrice polického farního
úřadu narodil 5. října 1702 v Hlavňově u Police n. Met.
Původní jeho jméno bylo podle této matriky Jiří Šorfa

(Scharf). Jeho chaloupka stávala na samotě za Hlavňovem
za hrází rybníku, kudy se dnes vchází do Kovářovy rokle.
Až do konce 19. století sloužila jako pazderna a skladiště
lnu.
Jiří Vostrý se stal – neznámo kdy, jak a proč tajným
evangelíkem. Opat Ot mar Zinke vyhlásil roku 1726 patent,
jímž hro zil přísnými tresty všem, kdo by neodevzdali
zakázané knihy do rukou duchovenstva. Jiří Vostrý odešel
v té době s rodinou a s několika dalšími evangelíky z okolí
do emigrace do Žitavy. Později přesídlil k Berlínu do
Rixdorfu . Tady založil závod zvaný „Kartounka“ a vedlo se
mu celkem slušně.
Jako vášnivý „evandělík“ neodolal však tomu, aby svým
spoluvěrcům v severovýchodních Čechách nepřinášel
duchovní útěchy ve formě knížek i ústní duchovní posily.
Při jedné takové cestě byl nedaleko Lito myšle chycen, po
mučení se přiznal ke své totožnosti a byl odsouzen k vězení
na Špilberku. Odtamtud si ho však vyžádal opat Zinke,
neboť Vostrý byl jeho poddaným a zručným kamen íkem.
Pracoval potom s okovy na nohou na přestavbě
broumovského kláštera. Z broumovského vězení se mu však
podařilo uprchnout. Bylo mu téměř šedesát let, když se
rozhodl vydat znovu do Čech. Nešťastnou náhodou padl
v Kladsku do rukou rakouských husarů, kteří ho měli za
vyzvědače. Byl převezen do Prahy, mučen a dne 27. března
roku 1760 v pražské všeobecné nemocnici následkům
mučení podlehl.
Postavu evangelického emigranta vzpo míná Alois
Jirásek ve svém ro mánu „Temno“, kde Jiří Vostrý zvaný
Žitavec vystupuje jako episodní figurka. Něko lik
populárních povídek o Vostrém napsal také polický
knihkupec A. Krt ička-Po lický ve sborníku „Od kladského
pomezí“ (roč. 8, 1930-31, s.99-101) a ve své sbírce pověstí
z Policka „Báje a pověsti z kraje Jiráskova“.
Kamenný pomníček s pamětní deskou na místech, kde
stávala chalupa Jiřího Vostrého byl zde zásluhou
hlavňovských občanů odhalen v roce 1964. Projev při této
příležitosti pronesl bývalý hlavňovský učitel Rudolf
Provazník. Uvádím jej v plném znění:
Vážení přátelé,
přiznávám předem, že považuji pro sebe za čest, jestliže
jste se na mne obrátili, abych pronesl projev při takové
příležitosti, jako je právě tato.
Slavní rodáci a velcí mrtví jsou často oslavováni –
z různých příčin a důvodů. Kryštof Kolumbus objevil
Ameriku a zemřel v bídě. O místo jeho rodiště se dnes vedou
spory. Kolumbův rodný dům ukáží vám v Itálii i ve
Španělsku. Turisté jsou přesvědčováni, že právě ten, na
který se dívají, právě že ten je jediný a pravý. Zájem o
slavného rodáka – v tomto případě zájem turistickoobchodní.
Pak jsou ještě zájmy jiné, jejich pravá podstata je
hluboko skryta pod nánosem oficielních projevů,
bombastických frází a zamaskována černí všemocného tisku.
O pohnutkách vašeho pietního činu však jistě nelze říci,
že by se skrývaly pod pláštěm vzletných slov a přitom
sledovaly jiné cíle. O tom však později.
Před více jak dvěma sty lety se narodil v obci Hlavňově
chlapec, který pak vyrůstal jako ostatní poddaní
benediktinského opata a třel bídu s nouzí. Na rozdíl však od
mnoha jiných měl brzy svoji naději a vlastní víru. Řečeno
jazykem dnešní doby měl své vlastní politické přesvědčení,
svůj vlastní životní názor, který se však nekryl s linií tehdejší
vládnoucí třídy, s názory mocného opata broumovského.
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Nic není tak těžké, jak prožít život v přetvářce, nikdy
nepoznat pocit svobody, celý život toužit – a nedojít cíle. Jiří
Šarf, který si později sám začal říkat Vostrý, nebyl však
z těch, kteří pokorně skloní šíji a trpně čekají, až jednou
snad i pro ně vzejde šťastný den. Jiří Vostrý vytušil, že řád
světa nezmění náhoda, že za ideály je nutno bojovat. Opustil
proto svoji chalupu v rodném Hlavňově. S manželkou a
dvěma dětmi, se sestrou a několika dalšími souvěrci tajně
opustil vlast a pro svobodu svého přesvědčení stal se
psancem.
Další osudy Jiřího Vostrého jsou velmi dramatické, ale
snad by přece upadly v zapomenutí, kdyby Jiří Vostrý nebyl
typickým příkladem oněch bezejmenných hrdinů a
bojovníků, kteří v době, kdy odvěký zápas mezi reformací a
protireformací o duši našeho národa se zdál být již zcela
prohraný, přece neklesali, ale vydrželi i chvíle nejhorší. A
tak se osobnost Jiřího Vostrého, i když jen episodně, dostává
do románu „ Temno“ Aloise Jiráska a do knihy „Jan Jílek“
Terezy Novákové.
Staletí však přešla, změnily se názory. Co kdysi nutilo
svědomí člověka, aby za to i svůj život položil, dnes se snad
někomu zdá malicherné. Věčným však zůstane příklad
pevného charakteru člověka, nechť tento žije v kterékoliv
době a řeší problémy, které mu v cestu staví život. A právě
ve věrnosti myšlence, kterou si Jiří Vostrý vykonstruoval
jako cestu k svobodě a lepšímu údělu lidí na světě, ve
věrnosti, která zavedla Vostrého do žalářů a mučíren, jež
byly nakonec i příčinou jeho smrti v pražské nemocnici 27.
března roku 1760, v té zůstává hoden trvalé úcty a trvalé
vzpomínky i dnes, v roce 1964.
A tak nikdy nebyla nemístným patriotismem ta dřevěná
tabulka, která tu po léta hlásala: … že tady v těch místech
stávala chalupa Jiřího Vostrého-Žitavce, nikdy nebyla
naučenou frází dobrovolného turistického průvodce
vzpomínka na statečného rodáka, kterou dovedl sobě
vlastním způsobem do zajímavého vyprávění nesčetným
turistům zasadit hlavňovský Antonín Obršál.
Nebyl to patriotismus. Byl to jen zasloužený obdiv
k pevnosti charakteru, k vůli a odvaze člověka, jehož osud je
nakonec široké veřejnosti málo znám, ale který si zaslouží,
aby pro svoje vlastnosti byl připomenut všem, kdož náhodně
projdou dědinou; neboť nejen přírodní krása kraje, ale i lidé
jsou důležití – takový je kraj a takoví tam žili a dodnes žijí
lidé …
Za svého působení v Hlavňově jsem dobře poznal jeho
občany. Myslím, že jsem si s nimi vždycky rozuměl a můj
vztah k nim zůstane navždy přátelský. Je to hezký pocit,
mohu-li říci: Měl jsem je rád, protože to byli dobří lidé! A
v mysli se vynoří tváře, s kterými se člověk stýkal. Kdo
utvářel jejich povahy a jejich charakter ? Odpověď by byla
jistě velmi složitá: byly by to hospodářské podmínky,
přírodní terén a mnoho okolností jiných, v nichž tito lidé žili.
Byl by to třeba i ten patriotismus, který lpí na tradici mluvy,
na rodovém písmáctví, na historii obce. Vzpomínám si,
s jakým pochopením se strany občanů jsem zde dělal dětské
divadlo. Dětské! Ale kolem plno dospělých lidí: Janečkovi,
Zinkeovi, Zeidlerovi, Kubečkovi, … promiňte, nejmenuji-li
hlavňovské občany všechny. Potom fotografická kronika
obce – opět ochota, pochopení pro věc. Proto asi tak chápu
dnešní den. Jako samozřejmost. Jako věc všech občanů,
mezi něž se i já stále ještě počítám.
Zde, na tomto místě, stávala chalupa Jiřího Vostrého,
hlavňovského rodáka. Žil tu před 250 lety.

Z dřevěné chalupy nezůstalo nic, rozpadla se. Jen místo
a teď – tady ten kámen. Je to pískovec, ještě starší 250 let,
pamětník časů, v nichž žil Jiří Vostrý, prostý člověk, který
však měl odvahu jít do boje za lepší život a v tom boji
padnout.Kamenný památník, list z kroniky obce …
Čest jeho památce a dík vám – občané !
František Janeček

Matematické rekreace

Ze základní školy je známo, že číslo π = 3,1415926…
udává mimo jiné obsah jednotkového kruhu (tj. kruhu o
poloměru r = 1). Vš imněme si souvislosti tohoto čísla
s některými událostmi českých dějin. Jsou patrné
z následujícího přehledu, v němž každé zvýrazněné skupině
číslic je p řiřazen historický fakt :
3,1415926 … upálení Mistra Jana Husa
3,1415926 … narození Jana A mose Ko menského
3,1415926 … nástup Habsburků na český trůn
3,1415926 … počet Krokových dcer (byly-li každé dvě
různé)
3,1415926 … Jiří z Poděbrad druhým rokem český m
králem
3,1415926 … stáří Karlovy univerzity v roce 1763
3,1415926 … objevena Amerika, jejíž armáda osvobodila
roku 1945 Plzeň
Tento významný objev indukuje celou řadu otázek, které
čekají na odpověď. Neprozrazu jí jiné skupiny číslic tohoto
čísla události české historie, o nichž kroniky mlčí? Co se
v Čechách přihodilo v roce 1159? Nenaznačují dokonce
některé skupiny číslic události budoucí? Jestliže ano, měli
bychom být ve střehu – v roce 4159 nás patrně čeká něco
významného.
Vybral František Janeček

Městská policie informuje
Městská policie v současné době řeší ve větší míře
nešvar odstavených motorových vozidel (vraků) v různých
částech města. Chtěli bychom upozornit na právní předpisy
týkající se této problematiky. Jedná se především
o ustanovení zákona číslo 13/1997 Sb., kde je v § 19 uveden
zákaz odstavovat silniční vozidlo, které je trvale technicky
nezpůsobilé k provozu a není opatřeno státní poznávací
značkou. Upozorňujeme na přestupkový zákon, který
pamatuje na postih za uvedené jednání a majitelé těchto
„vozidel „ se zbytečně vystavují nebezpečí sankce za tento
přestupek, dále se může jednat o znečištění míst provozními
náplněmi v místech, kde je vozidlo odstaveno, což lze
rovněž považovat za přestupek.
Psí útulek nám na dva dny osiřel. Kříženec jezevčíka
nalezl nového pána a volné místo obsadil Labrador černé
barvy. Informace na Městské policii.
V horkých dnech měsíce září jsme na sídlišti u prodejny
Konzu m odchytli zmiji obecnou, kterou jsme vypustili na
bezpečné místo v lese.
Dále upozorňujeme řidiče i ostatní účastníky siln ičního
provozu, cyklisty nevyjímaje, že je nutno dodržovat
přechodné dopravní značení související s výstavbou Penny
Marketu a obchvatu města, zejména při řízení p rovozu
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mobiln ími semafory a zákazu vjezdu motorových vozidel do
míst, kde je to dopravní značkou zakázáno, t j. do ú zké
místní ko munikace za masnou. Z naší strany je v těchto
místech zvýšený dohled.
Dary pro Di akonii Broumov můžete odevzdávat
v naší kanceláři každou středu v době úředních hodi n.
Případně si telefonicky či osobně dohodnout jiný termín.
Darovat můžete staré ošacení , lůžkovi ny, papír, staré
knihy.
MP

INF ORM ACE Z DĚKANS TVÍ
Čas podzimní
Opět je tu podzimní čas, čas sklizně úrody, pouštění
draků, přípravy na zimu ale také babího léta, které jako by
nám vynahradilo nevydařené srpnové letní počasí. V přírodě
bude končit vegetační období a již nyní se nám začíná
proměňovat před očima. Rozehrává v nás podzimn í nálady,
nabízí nám krásné estetické prožitky a také příležitost
žasnout nad krásou a dokonalostí Božího stvoření.V rámci
církevního roku trvá období liturg ického mezidobí. V měsíci
říjnu prožijeme Svátek sv. Lukáše, Svátek Výročí posvěcení
královéhradecké katedrály Svatého Ducha a jeden
významný stání svátek - Den vzn iku samostatného
československého státu. Na počátku listopadu pak prožijeme
Slavnost Všech Svatých a budeme mít příležitost společně
vzpomenout na naše blízké a ostatní zemřelé, kteří nás
předešli na cestě do Božího království. Ze soboty 28. na
neděli 29. října bude také navrácen čas z letního na
zimní, tedy o 1 hodinu zpět.

LITURGICKÉ KALENDÁRIUM:
4. října 7. října 8. října 15. října -

Památka sv. Františka z Assisi
Památka Panny Marie Rů žencové
27. neděle v mezidobí
28. neděle v mezidobí, Památka sv. Terezie
od Ježíše
16. října Svátek sv. Hedviky, řeholn ice, hlavní
patronky Slezska
18. října Svátek sv. Lu káše, evangelisty
22. října 29. neděle v mezidobí
28. října Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
Den vzn iku samostatného československého
státu, státní svátek
29. října 30. neděle v mezidobí
1. listopadu - Slavnost VŠECH SVATÝCH
2. listopadu - VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ
ZEM ŘELÉ
4. listopadu - Památka sv. Karla Boro mejského
5. listopadu - 31. neděle v mezidobí
11. listopadu - Památka sv. Martina, biskupa
Pořad bohoslužeb v tomto období bude jako obvykle:
- v úterý a v pátek mše svatá od 17.30 hod.
- ve středu mše svatá od 8.00 hod.
- v sobotu mše svatá s nedělní platností od 17.30 hod
- v neděli mše svatá od 8.00 hod..

Úřední hodiny jsou v úterý, ve středu a v pátek.
Se změnou času z letního na zimn í, pak dojde k t radiční
úpravě času bohoslužeb a úředních hodin. Po celé zimní
období, budou večerní mše svaté od 17.00 hod. a úřední
hodiny děkanského úřadu v úterý od 15.30 do16.30 hod., ve
středu 9.30 - 10.30 hod. a v pátek od 15.30 od 16.30 hod.
Jan Troutnar

Zpráva náboženské obce Církve
československé husitské v Polici nad
Metují
Náboženská obec CČSH uskuteční ve sboru Apoštola
Pavla v zpomínku na zesnulé v předvečer Památ ky zesnulých
a to v úterý 31. 10. 2006 v 17.00 hodi n.
Obětinky lze předávat v libovolné výši při nedělních
bohoslužbách, nebo osobně sestrám Věře Pejskarové a Evě
Řehákové během měsíce října.
Vzpo meň me společně našich drahých zesnulých za
účasti bratra faráře Stanislava Švarce.
Za radu starších CČSH Jaromír Novák

TIKY TEAM pořádá v sobotu 4. listopadu 2006
čtvrtý ročník florbalového turnaje pro starší a pokročilé.

URNA CUP 2006,
kterého se mohou zúčastnit pouze neregistrovaní hráči:
* mužské týmy s věkovým průměrem 32 let a více
* ženské týmy bez věkového limitu
* týmy s hmotnostním průměrem 100 Kg a více
Nepřihlásí-li se dostatečný počet mužstev, které splňují
podmínky pro účast v turnaji, bude umožněno hrát i
mladším týmům a to v pořadí od nejstarších k nejmladším.
V ceně startovného, které činí 555,55 Kč na jeden tým,
jsou zahrnuty nealkoholické nápoje, hodnotná cena a
diplom. Vítěz získá putovní cenu. Při zaplacení startovného
v hotovosti bude poskytnuta sleva na startovném ve výši 1%.
Začátek turnaje je v 8.00 hod. v tělocvičně u Základní
školy v Polici nad Metují.
Přihlášky můžete zasílat na Datlicek@atlas.cz nebo
volejte na telefon: č. 608 908 006 nejpozději do 15. října
2006.
Startovné musí být uhrazeno nejpozději do 22. října
2006. Ke startovnému přiložte seznam hráčů s datem
narození. Nebude-li startovné zaplaceno do požadovaného
termínu, nebude týmu umožněno na turnaji startovat.
Losování do jednotlivých skupin proběhne 29. října
2006 v 19.00 v hotelu Ostaš. Rozpis jednotlivých zápasů
s časy zahájení najdete na
http://tikohratky.wz.cz/urna_cup.htm
Bufet s jídlem a pitím širokého sortimentu zajištěn.
Těšíme se na hojnou účast startujících ale i fanoušků,
kteří vytvoří perfektní sportovní atmosféru.
Více informací o
turnaji se dozvíte na
http://tikohratky.wz.cz/urna_cup.htm
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Míčový víceboj družstev naplnil
očekávání …

§
§

míčový víceboj 2006 - konečné pořadí
1. - 2. září 2006

B ET 4
L achtan i
L ehkej veltr
Pin caři
A klap ka !
R ebels post
Po top a
Vražed né po břeží
Pep o vyd rž !
K ouzelníci
Su choši
S top soc ik ům !

Skrblíci
SK Slavia
T erran ova
Pip i Strasse

basket

florbal

kopaná

kuličky

pinec

tenis

16
4
9
2
12
20
18
10
14
11
5
6
3
7
8
1

20
12
7
16
1
4
2
6
10
18
3
11
8
14
5
9

10
20
4
16
7
14
18
11
12
3
5
6
9
1
2
8

20
18
11
6
3
1
16
12
10
7
14
4
5
9
8
2

8
9
18
20
14
3
7
6
10
11
16
2
12
5
4
1

12
10
20
11
16
9
6
14
4
18
8
3
2
7
5
1

volej bal nohejbal

7
16
20
11
18
14
12
10
3
4
8
6
5
2
9
1

18
12
8
16
20
11
10
5
9
1
7
14
4
3
2
6

softball

součet

pořadí

10
18
16
7
12
20
5
14
4
1
2
8
9
6
3
11

121
119
113
105
103
96
94
88
76
74
68
60
57
54
46
40

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Maximáln í možný počet šestnácti družstev byl přijat do
druhého ročníku míčového devítiboje. Nab itý program byl
tentokrát rozložen do dvou hracích dnů. Páteční dovednostní
disciplíny v tělocvičně se nakonec ukázaly jako rozhodující
pro konečné účtování. Ideální počasí po celé sobotní
sportování na bukovických kurtech, pohoda a radost ze hry i
ze života a bezproblémová organizace i skvěle zajištěné
zázemí a bufet udělaly z této akce nezapo menutelnou
událost…
§ napuštěný bukovický pramen tradičně lákal ke koupeli
borce z Pipi strasse ( K Drůbežárně - Peckáče, Mámu a
Máchala )

§

§
§
§
§
§
§
§
§
§

§

§

SK Slavia ve fotbalových dovednostech až na
posledním místě … Mánek, Ko zik a Gebls
v červenobílých dresech drželi vzorně
klubovou
fotbalovou úroveň sešívaných
ani dvojnásobné a zasloužené vítězství Nýv ltovců
v basketu i baseballu nestačilo v celkovém pořadí na
bednu / pan řídící a jeho dva téměř dvoumetroví kloučci
doplatili na nevyrovnanost výkonů v jednotlivých
disciplínách /

§
§
§

§
§

vítězství ve florbalu a kuličkách dotlačilo BET 4
k celkovému vítězství
nádherné finálové utkání ve stolním tenise - díky
profíků m na obou stranách stolu
jeden by ani nevěřil co radosti nadělá hra v kuličky
tolika dospělým chlapů m

výrok dne : „Táto, ty vole, jak to hraješ …?!“ (chápete,
že tady nemohu jmenovat, to by se Suchoši mohli taky
naštvat ….)
za skvělé maso na lorně od Martina Exnera i v zorný
bufet dua Šubířová – Beránková všem d íky moc
vítězství těžkotonážníků Průša - Šubíř v tenise
doplněné díky čahounovi Seidlovi i o primát ve
volejbale nestačilo k obhajobě loňského triu mfu
nohejbalovými kou zeln íky se mezi samou polickou
fotbalovou chloubou stal A klapka tý m (Klap ka, Rieger,
Jansa ), tedy ryzí amatéři …
Martin To mášek nepřerušil svou loňskou sérii a ani
letos neodpálil jed iný baseballový míček
hodnotné ceny vítězů m zajistil (díky podpoře několika
firem i jednotlivců) Pavel Šubíř a tak d íky moc všem
večerním vyhlášením výsledků byla akce zakončena, co
se dělo potom, to už – milé man želky – nevyčítejte
organizátorů m …!
například Rubas a já js me šli v zorně domů …
smůla postihla tým Pepo vydrž !, kde nejlepší členka
týmu - Eva Kašparová – musela odstoupit ze soutěže
pro zranění a Pepu se Standou tak neměl kdo táhnou
k vyšším metám
sympatickému boji mladých Skrblíků chybí už jen
jediné – ro ky a vyzrálost, pak nám to všem spočítají
vražedné pobřeží dojelo letos na nekázeň v týmu a tak
by měl Hoťas v roce příštím věnovat trochu více
pozornosti výběru adeptů
mančaft Stop sociků m! předvedl nejen sympatické
sportovní výkony, ale přivezl i klidného, vyrovnaného a
zralého účastníka, který se díky svým výkonům ve
sportu i mimo něj stal jistě oblíbeným maskotem akce
Pip i strasse sice opět celkově poslední, ale bez n ich by
to nebylo ono – tak si užívat života a sportu umí jen
opravdoví borci
desítky dalších drobných střípků dávají dohromady
obraz radostné akce plné sportování a o tom to je
Za rok určitě zase – přijďte pobejt ! P.J.

S poděkováním
všem
po mocníků,
ro zhodčím,
sponzorům i účastníkům vás všechny zdravíme.
Libor, Pavel a Petr
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To se vám letos děly věci !
Osmý ročník společensko sportovní akce na závěr letní
sezóny se prostě po všech stránkách vydařil…a to není
žádné bití se v prsa, to jsou ohlasy aktivních účastníků akce
i velmi početného pole diváků.
Přízn ivé ohlasy na pohodový průběh ročníků minulých,
dobré náchodské pivo i skvělé počasí přilákaly na start 99
„závodníků“. Toto označení není tak docela přesné – akce je
chápána jako poklidný závěr letního sportování na kterém se
sejdou staří známí i tváře nové a krom trochy sportování se i
pobaví .. a o umístění tak moc zase nejde. ( i když i tady se
najde skupina těch, kteří to jedou na krev a počítají vteřiny.)
Tratě označeny, rozhodčí připraveni a pět výčepních
v pohotovosti – přesně ve dvě odpoledne se vydává
stočlenný had na svou pětadvaceti kilo metrovou pouť
z Hlavňova přes Pasa na Jetřichov, Teplice a Lachovem
zpět. By l to docela mazec a tak js me rád i, že všichni
v pořádku dokončí cyklistiku a vybíhají na pětikilo metrový
běžecký úsek. I kdy ž se zdá, že se už po úvodních dvou
disciplínách pomalu rýsuje konečné pořadí – není to tak
docela pravda. O něm ro zhoduje až poslední díl této trilogie
: pití pěti piv v mužských kategoriích a tří vinných střiků
u žen. A tak zatímco v běhu i cyklistice se ro zdíly v časech
mezi prvním a posledním počítaly na minuty, u pití je tento
rozdíl od sedmiminutového výkonu vítěze až po téměř
čtyřhodinovou radost některých účastníků…
Jarda, Pavel, Libor, Zdenda a Libor mají také svůj
maratón. Musí v poměrně rekordním čase vytočit stovky piv
se správnou mírou a jim čest a sláva za letošní
bezproblémový průběh. Pepa Stuchla a jeho děvčata bdí
okem spravedlivý m nad průběhem závodu a měří a zapisují
a Irča to opět spolehlivě prožene počítačem, který nakonec
vyplivne výsledky : Z osmi tříčlenných družstev se letos na
bednu nejvýš dostal Sokol Velké Petroviče, následován
týmem Pijav ic a St rašidýlkem Ku klínek .
Kategorii veteránek opět vyhrála – a nejen díky výborné
formě ve třetí disciplíně – Jiřina Vlčková před Zinou
Zítkovou a Idou Seidlmanovou, veterány pak Oldřich Čížek
před Vojtou Kvapilem a Vaškem Teuberem / milovník cen
Kája Semirádů byl až sedmý …. /.
Hlavní kategorii žen po zásluze vyhrává Míla Frýbová /
po cyklistice na 25 místě celkově! / p řed Renatou Jiráskovou
a Katkou Pohlovou. Tradičně největší mazec byl v mužské
kategorii, kde mezi u místěními rozhodovaly v řadě případů i
vteřiny. Vítězství obhájil Jirka Fu lka před čerstvým
ženáčem Hanýskem Pohlem a třetím Vaškem Hornychem.
Hoří oheň, pečou se buřty, točí se pivo a nastává období
pohody a radosti. Všichni účastníci po proběhnutí cílem
dostávají originální cenu. Stalo se již t radicí, že na tuto akci
nechávám udělat něco, co nikde jinde neseženete. Letos
dostává každý velmi sympatický hrníček s logem SSK
Pedro Police nad Metují, který vyrobila polická keramika.
Petrovi Haukovi i autorů m a výrobcům ještě jednou díky
moc – líb ilo se všem. Díky celoroční podpoře řady sponzorů
pak dostávají ceny všichni jednotlivci i dru žstva na prvních
třech místech.
Již třetím ro kem je doprovodnou akcí tohoto triatlonu
soutěž v hodu pivním sudem. Také letos je to mazec a do
poslední chvíle se hází a hází. Rů zné styly, rů zné techniky,
různé výsledky … Neskutečný souboj o centimetry pak
předvádí dvojnásobný vítěz této disciplíny Luděk Pivnička
s Mírou Vo jtěchem. Vzorn í a přesní rozhodčí Slávek
s Jirkou nakonec musí přesně v 19:00 soutěž ukončit a i zde
je rozhodnuto. Vítězem se stává /výkonem 9,50 m/ Míra

Vo jtěch . Absolutní rekord ohrožen letos nebyl . V ženské
kategorii dnes vítězí opět Míla Frýbová. /6,10 m/ To už
Jarda Beran vypíná hruď a vytahuje se, že ty její dnešní
výsledky jsou odrazem výborné domácí přípravy pod jeho
vedením …

A protože v akci „sud“ se o část výhry losuje mezi
účastníky, má někdo další naději na stejnou cenu jako vítěz.
Při veřejném losování už nikdo z příto mných nevěří svým
uším: výhercem se stává – Míla Frýbová ! Víc už toho dnes
vyhrát ani nemohla. Ale nakonec se to provalí – právě tento
den má M íla narozen iny a tak je její štěstí zasloužené…!
Ozývá
se
první
kytara,
nastává
soumrak a po malu
končí pěkný den. /a
Kája u ž je v zorně
doma …! /
Díky všem těm,
kteří
po mohli
s průběhem
a
zajištěním akce, díky
všem
pohodovým
účastníků m,
díky
každému človíčkovi
který se zasloužil o
to, že k sobě mělo
tolik lid í blíž.
A to je asi
největší vítězství tohoto setkání…
Také i proto se na těším další …. S pozdravem Petr
Jansa
P.S. Zájemci o zaslání výsledků si napíší na adresu
sskpedro@seznam.cz,
stejně
tak
majitel
zapomenutých
cyklistických bot.

pořádá šestý roční k akce nazvané
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halový tenis s líným míčkem – čtyřhry
pro všechny výkonnostní kategorie bez rozdílů pohlaví i věku
termín :
po dl e po čtu při hl áše ných , 2 . – 3 . a 9. – 10 . 1 2. 20 06
b ud e up řesn ěn o p řih láš en ým
starto vné : 25 0,- Kč na d vo jici – k po krytí p ron áj mu těl ocvi čny a n a ce ny
pr avid la : hra je se po dl e pl atnýc h te ni sov ých p ravi de l, u pře sn ěn í a zm ěn y b ud ou sp ol ečn ě s ro zlo sová ním
zasl án y při hlá še ným d voj icím
př ihl ášky : píse mně d o 2 0. 11 . 20 06 na a dre se P.J. ZŠ N a Ba bí 19 0 Po li ce n.M., n eb o j an sap etr@se zna m.cz
Přijďte po be jt !
Pe tr Jan sa

30

HC WIKOV HRONOV - LEDNÍ HOKEJ

PROJEKT

Rozpis utkání sezóny 2006/2007 – 1. část
Datum

Utkán í

15.10.06
18.10.06
22.10.06
25.10.06
29.10.06
1.11.06
5.11.06
12.11.06
15.11.06
19.11.06
22.11.06
26.11.06
29.11.06
3.12.06
10.12.06
13.12.06
17.12.06
20.12.06
27.12.06
3.1.07
7.1.07
14.1.07
17.1.07
21.1.07
24.1.07
28.1.07
31.1.07
4.2.07

Dobrov oln ictv í absolv entů

Začátek Od jezd

Hronov – Jičín
Hronov – Jaro měř
Dvůr Králové – Hronov
Hronov – Třebechovice
Náchod – Hronov
Hronov – Trutnov
Nové Město n.Met. – Hronov
Jičín – Hronov
Jaro měř – Hronov
Hronov – Dvůr Králové
Třebechovice – Hronov
Hronov – Náchod
Trutnov – Hronov
Hronov – Nové Město
Hronov – Jičín
Hronov – Jaro měř
Dvůr Králové – Hronov
Hronov – Třebechovice
Náchod – Hronov
Hronov – Trutnov
Nové Město - Hronov
Jičín – Hronov
Jaro měř – Hronov
Hronov – Dvůr Králové
Třebechovice – Hronov
Hronov – Náchod
Trutnov – Hronov
Hronov – Nové Město

17.00
18.00
17.00
18.00
17.00
18.00
17.00
17.00
18.00
17.00
18.00
17.00
18.00
17.00
17.00
18.00
17.00
18.00
18.00
18.00
17.00
17.00
18.00
17.00
18.00
17.00
18.00
17.00

14.30
15.30
15.15
14.00
16.00
16.00
16.00

14.30
16.30
15.15
14.00
16.00
16.00
16.00

Sauna Police nad Metují – občanské sdružení
a provozovatel sauny pí Magda Macounová
Vás od začátku října opět zvou
do sauny v Polici nad Metují.
Pravi del ný provoz sauny je ve dnech:
Pro ženy
ve čtvrtek od 17.00 do 22.00
Pro muže
v pátek
od 17.00 do 22.00
Dle dohody s provozovatelem mo žno navštívit saunu
i v jiném termínu. Jako další slu žby je mo žno nabídnout
masáže, vanové lázně, občerstvení.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Provozovatel Magda Macounová, Radimovská 82, mobil
605 730 580.

realizovaný Občanským poradenským
střediskem, o.p.s. Hradec Králové
V současné době se setkáváme s novým feno ménem –
nezaměstnaností. Ta si nevybírá a může postihnout každého
z nás. Je jí úplně jedno, zda nás zasáhne na začátku,
uprostřed nebo na konci kariérního života. Nevyřčenou
pravdou však zůstává, že zásah, který nás zastihne na
začátku kariéry, je zřejmě zásahem nejtvrdším. M ladý
člověk, který stojí na prahu života pln očekávání a ideálů
dost dobře nechápe, proč právě on vzdělaný a dychtící po
práci, žádnou nemá. Není mu jasné, proč u většiny konkurzů
slyší „Jste mladý, v zdělaný a my bychom Vás mo žná i vzali,
ale chybí Vám praxe!“
My nabízíme řešení! Náš projekt podporovaný
Evropskou unií – ESF a státním ro zpočtem ČR se jako nový
nástroj aktivní polit iky snaží zprostředkovat nezaměstnaným
absolventům a studentům praxi formou dobrovolnické
činnosti v souladu s jejich vzděláním
a zájmy.
Absolventi s všeobecným vzdělán ím získají p rofesní
specializaci, budou se orientovat v mezilidských vztazích a
hlavně znovu naleznou smysl své profesní přípravy.
Dobrovolnickou činnost lze vykonávat v libovolných
oblastech zájmu dobrovolníka: činnost s dětmi a mládeží,
kultura
a
vzdělávání,
činnost
se
zdravotně
handicapovanými, činnost se seniory; i další oblasti
nevýdělečných aktivit – například muzea nebo knihovny,
dobrovolnická činnost spočívající v práci se zvířaty nebo
činnost v organizacích zabývajících se ochranou přírody.
Po absolvování min imálně 60 hodin v organizaci
dobrovolník získá osvědčení a hodnocení činnosti, bude mu
rovněž uhrazen v zdělávací kurz. V případě dojíždění má
nárok na proplacení cestovních nákladů. Za 5 měsíců bylo
zapojeno 55 dobrovolníků z okresů Hradec Králové,
Náchod, Jičín a Trutnov, kteří odpracovali více než 1 000
dobrovolnických hodin. Čtyři dobrovolníci získali p lacené
místo přímo v organizaci, kde vykonávali dobrovolnickou
činnost, další získali pracovní uplatnění v jiných
organizacích.
Více informací na www.ops.cz, tel. 498 500 346, 736
472 676 (Občanské poradenské středisko, Dobrovolnická
informačn í kancelář, Veverkova 1343 Hradec Králové) nebo
přímo na pobočce v Náchodě, Hálkova 432, tel. 491 421
723; 736 472 678

Potřebujete zajistit stravování
pro sebe nebo své zaměstnance ?
V jídelně bývalého zemědělského
učiliště Vám nabízíme:
- Obědy v domácí kvalitě
- Výběr ze tří jídel
- Příznivou cenu
- Po dohodě možnost dopravy až k Vám.
V případě zájmu volejte 602 240 121 nebo
498 771 502 nebo nás kontaktujte v Z.J. Kovopol,
případně v kuchyni bývalého SOU zem. v Tyršově
ulici.

Těšíme se na Vás
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

První úvěrový hypermarket
nabízí

§ úvěry od 30 tis. Kč do 1 mil. Kč
(od 100 tis. Kč na ručitele)
§ Hypoteční úvěr od 100 tis. Kč do 5 mil. Kč.
§ Leasing, americké půjčky, nebankovní
sektor
Neznáme slovo – NEJDE TO!
Kontakt: 731 226 788

DĚTSKÝ BAZÁREK MOTÝLEK
1. 11. 2006 otevíráme v Polici nad Metují
(v ul. U Opatrovny 208 – vedle Country clubu)
Naší předností je výběrový Anglický second hand za
SUPER CENY!
NAB ÍDKA BAZÁRKU: Oblečky ve vel. 52 – 164
(i značkové – Next, CaA..)
POTŘEB Y PRO DĚTI: postýlky, houpačky, chodítka,
lehátka, kočárky, golfky, ohrádky, hrázdičky, kolotoče,
lahvičky pro děti, spací pytle, nočníky, vaničky …atd.
Dětské potřeby stále doplňujeme! Co nenajdete
v prodeji rádi na přán í obstaráme – dle našich mo žností!
KOMIS NÍ PRODEJ
Rád i bychom vám také nabídly ko misní prodeje.
Přijímáme oblečení ve vel. 52 – 164, botičky,
těhotenské oblečení, dětské potřeby a hračky. Zboží
musí být pouze pěkné, čisté (vyprané a vyžehlené) a
hlavně sezónní!
Přijďte se podívat určitě si vyberete – těšíme se na Vás!
OTEVÍRACÍ DOB A
po – pá
9 – 11.30 hodin a 13 – 17 hodin
So
9 – 11.30 hodin
(Přijmeme prodavačku na zkrácený úvazek
– kontakt 777 316 575 (pí Pelcová)
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Jindřich Sokol
Prodej a opravy šicích strojů, kol,
broušení nůžek,nožů,vrtáků
lišt k rotačním i bubnovým sekačkám
výroba klíčů
výroba autoklíčů pro imobilizér
s pevným i plovoucím kódem

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

Broumov

Police n. Metují

Šalounova 87

Kostelní 7

B ROUŠENÍ ŘE TĚZOVÝCH PIL
VÝROBA CYLINDRICKÝCH VLOŽEK
DLE KLÍČE
VÝROBA KLÍČE DLE VLOŽKY
VYTAHOVÁNÍ ZALOMENÝCH KLÍČŮ
MONTÁŽ BEZPEČNOSTNÍCH ŠTÍTŮ

Datum:

24. říjen 2006
v 15.00 hod.

Datum:

25. říjen 2006
v 15.00 hod.

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

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

www.servissokol.kvalitne.cz

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

Nevíte co s ovocem?
Bohouškova pálenice v Martínkovicích Vám nabízí tyto služby

*Pěstitelské pálení za výhodné ceny * Zakládání a hlídání kvasů *
* Pronájem kvasných nádob a drtičky ovoce * Poradenská činnost zdarma*
Bližší informace a objednávání termínů pálení na tel 774500537 nebo tel. 777050054
E mail. bohouskova.palenice@seznam.cz

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

33

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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