PŘEDSTAVUJEME:

NAŠA

Školní kosmická, vědecká a umělecká
agentura NAŠA působí v grafickém studiu
Základní umělecké školy v Polici nad Metují
od roku 2001. Pod její hlavičkou jsou uváděna všechna multimediální a v poslední době i
filmová díla, která ve studiu vznikla. Podobnost s názvem amerického národního úřadu
pro letectví a vesmír je zcela náhodná.
Který kluk (možná i děvče) by nechtěl
být prezidentem, nebo kosmonautem.
NAŠA tato dětská přání každému jejímu
členovi splní. Řádný člen získává titul
prezidenta a mnozí se stali i kosmonauty.
Přesvědčit se o tom můžete na „Měsíčním
koncertu“ o kterém přinášíme informace
uvnitř zpravodaje.
Publikovaný snímek je z řídící centrály NAŠA. Na závěr ještě jedna informace
– pro příští školní rok přijímáme nové
členy. Zájemci se mohou hlásit
v kanceláři ZUŠ nebo přímo v grafickém
studiu.
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• RM na svém jednání vzala na vědomí zprávu bytové
komise, kterou předložil její předseda p. R. Vaníček.
Komise se schází 1x měsíčně a ze svého jednání vyhotoví
zápis, se kterým jsou prostřednictvím e-mailové pošty
seznámeni radní a vedení města. K dubnu 2005 je na
úřadě evidováno 184 žádostí o byt. Jen pro zajímavost
dluh na nájemném činí 280 tis. Kč. Velkou část tvoří
pohledávky z minulých let, které jsou těžce vymahatelné
a některé z nich již nedostupné. Přednost při přidělování
bytu dostávají občané s trvalým bydlištěm na území
Policka a rodiny s dětmi. U problematických nájemníků
se uzavírají zkušební nájemní smlouvy v trvání 1 roku.
Nové prodloužení je podmíněno platební kázní a
dodržováním domovního řádu.
• RM schválila vítěze poptávkového řízení na rekonstrukci
osvětlení v ulici Bělská a U Zahrádek, firmu
ERAMONT, s.r.o. Hradec Králové za cenu 263 542,50
Kč vč. DPH. Zahájení stavby 15.5.05 a její dokončení k
30. 6. 2005.
• 8. května 2005 jsme si připomněli 60. výročí porážky
nacistického Německa a konce nejhrůznějšího konfliktu
dvacátého století - II. sv. války. Město Police nad Metují
společně s Regionálním muzeem Náchod uspořádalo
výstavu fotografií z konce II. sv. války na Policku, která
je umístěna ve staré škole dřevěnce v Hvězdecké ulici,
kde ji je možné shlédnout do 20. 5. 2005. K tomuto
významnému výročí a na památku I. odboje také nechalo
město Police n.M. zrenovovat pomník a sochu legionáře
na místním hřbitově.
• RM jednala za přítomnosti ředitele ZŠ Police n. M., který
byl přizván k přednesení zprávy o výsledku prověrky
stavu podlahy v tělocvičně ZŠ. Po odkrytí části podlahy
specializovanou firmou bylo konstatováno, že na základě
působení vlhkosti, která byla dvojnásobně překročena než
je doporučováno, dochází k uvolnění parket od
podlahových prken respektive roštu. Vedle celkové
výměny palubovky je alternativně možné provést opravu
přivrtáním jednotlivých parket k podkladu, zatmelením a
přelakováním. Tento způsob rekonstrukce je však bez
záruky. S velkou pravděpodobností dojde časem k
uvolnění šroubů, které se poté stávají provozně
nebezpečné. RM se společně se stavební komisí shodla,
že by nebylo vhodné investovat do opravy bez záruky a
na základě toho schválila parametry poptávkového řízení
na celkovou rekonstrukci palubovky ve velké tělocvičně
ZŠ a sestavila výběrovou komisi. Obesláno bylo celkem
5 firem, které tyto práce provádějí. Realizace akce
červenec - srpen 2005.
• Město Police nad Metují po úspěšném jednání na SFRB v
Praze obdrželo dotaci ve výši 4,950 mil. Kč na stavbu
9-ti bytových jednotek v bývalém domově mládeže SOU
zemědělského. Město je v současné době vlastníkem
těchto budov, a proto již nic nebrání ve vypsání
výběrového řízení na tuto stavbu. Dle nařízení vlády č.
146/2003 Sb. o použití prostředků Státního fondu rozvoje
bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů
pro příjmově vymezené osoby, město obdrželo na každou
bytovou jednotku dotaci ve výši 550 tis. Kč. Zbytek do
celkové ceny stanovené výběrovým řízením financuje

město ze svého rozpočtu.
• Druhé veřejné zasedání zastupitelstva města mělo na
programu 8 bodů. Hlavním bodem bylo schválení kupní
smlouvy na pozemky pro výstavbu Supermarketu v
Ostašské ulici pro společnost MANHATTAN
Development a.s., která bude investorem této stavby.
Společnost Julius Meinl bude provozovatelem tohoto
objektu. Kupní cena je stanovena na 360,- Kč/m2 . Kupní
smlouva bude uzavřena nejpozději do 30. 6. 2005. Po
zdlouhavých jednáních posledních třech let se konečně
našla společnost ochotna investovat do výstavby
supermarketu v Polici n. M.. To ostatně mohli posoudit i
občané, kteří se zúčastnili veřejného zasedání, na kterém
zástupce firmy JM ochotně odpovídal na dotazy. Přesto
vše závisí na podpisu smlouvy a zahájení stavby.
• ZM schválilo odkup domu čp. 204 s pozemkem stp. č.
271/2 k.ú. Police n.M. v Nádražní ulici od fy TOGAZ,
s.r.o. (p. Gažovčiak) za kupní cenu sjednanou dohodou
ve výši 1.7 mil. Kč. Smlouva již byla podepsána a peníze
vyplaceny, nyní je proveden návrh na vklad do katastru.
Město muselo tuto nemovitost koupit z důvodu stavby
přeložky II/303 v Polici n.M.
• ZM bylo informováno o možné integraci Základní a
Mateřské školy v Bezděkově n. M. pod školu polickou.
Tento postup předpokládá změnu zřizovací listiny ZŠ a
další administrativní kroky. Po právní stránce je několik
způsobů jak provoz této školy zajistit, aniž by se musela
zavřít. Nejpřijatelnější způsob je zařadit ji pod školu
polickou. Obec Bezděkov n. M. bude muset nadále
financovat veškeré náklady spojené s provozem, údržbou
a chodem školy a ZŠ Police n.M. bude financovat platy
učitelů. K této integraci musí být souhlas
Královéhradeckého kraje. Při jednání DSO Policko
projevili o integraci zájem i MŠ Velké Petrovice a Česká
Metuje.
• Město obdrželo na základě poptávky několik nabídek na
výrobu a montáž nového lyžařského vleku ne Nebíčku.
Město bude dále o ceně jednat, aby nabídka nepřekročila
1 mil. Kč.
Zdeněk Kadidlo, starosta

! Změna intervalu svozu
komunálního odpadu !
Oznamujeme občanům, že od 19. kalendářního týdne
se přechází z týdenního na 14-ti denní svoz zbytkového a
směsného komunálního odpadu. V tomto týdnu bude
naposled proveden svoz v týdenním intervalu, další svoz
pak proběhne ve 21. a každém dalším lichém týdnu. Změna
na týdenní svoz pak opět nastane v září, a to po 39.
kalendářním týdnu.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Sběr a svoz nebezpečných a
objemových složek komunálního
odpadu v Polici nad Metují v
letošním roce
Chtěli bychom připomenout, že ve 20. kalendářním
týdnu, tady v úterý 17. a ve středu 18. května 2005,
proběhne „pouliční“ sběr a svoz nebezpečných a
objemových složek komunálního odpadu na území města

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

2
Police nad Metují. Sběr bude opět probíhat zastávkovým
způsobem. Odpady musí být vždy osobně předány ve
stanovený čas a na stanovených zastávkách obsluze
svozového vozidla společnosti Marius Pedersen a.s., která
ho uloží v tomto vozidle a poté odveze ke zneškodnění.
Není přípustné, aby byly odpady na sběrových zastávkách
nebo kdekoliv jinde volně odkládány. Odebírány budou
následující odpady: oleje a tuky, barvy a ředidla, pryskyřice
a lepidla, rozpouštědla, detergenty, odmašťovací přípravky,
fotochemikálie, léky, pesticidy (zahradní chemie), obaly od
výše uvedených odpadů, baterie (suché
články),
akumulátory, zářivky a ostatní odpad s obsahem rtuti,
televizory, ledničky, starý nábytek, podlahové krytiny,
pneumatiky
z osobních automobilů, odpadní oděvy,
rozměrné nepotřebné předměty a podobný objemný odpad.
Odebrán nebude stavební odpad a odpad ze zeleně.
Svozový harmonogram je uveden v brožurce „Průvodce pro
nakládání s komunálním odpadem“. Pokud někdo tuto
brožurku nemá, je možné si ji vyžádat na městském úřadě,
odbor investic, majetku a životního prostředí.
Ing. Jan Troutnar - MěÚ Police n.M..

Telegraficky . . .
§ V pondělí 11. dubna proběhlo jednání s panem Petrem
Vodičkou, ředitelem závodu MADE 1 v Polici nad
Metují o sponzorství v roce 2005. I v letošním roce bude
firma velmi značnými finančními prostředky
podporovat naši základní uměleckou školu a akce města
pro zdravotně postižené děti. Děkujeme!
§ V úterý 12. dubna jsme se s panem starostou a ekologem
vypravili do Trutnova na výroční jednání firmy Marius
Pedersen.
§ V odpoledních hodinách jsme navštívili setkání starostů
náchodského okresu v Malé Čermné.
§ Večer patřil příjemné Černé hodince s panem Špátou
v čítárně knihovny.
§ Středeční odpoledne 13. dubna patřilo přednášce Dr.
Čestmíra Brandejse o Janu Husovi, kterou se jarní
semestr Polické univerzity volného času přehoupl do
druhé poloviny.
§ Ve čtvrtek 14. dubna dopoledne se sešel tvůrčí tým
Turistického průvodce, odpoledne proběhlo setkání
s členy poradního sboru komunitního plánování tentokrát
z řad seniorů a zdravotně postižených. Další část
odpoledne byla věnována setkání starostů DSP s novou
vedoucí Správy CHKO Broumovsko Ing. Hanou
Heinzelovou.
§ V pátek 15. dubna jsme Dnem otevřených dveří
zprovoznili Divadelní klub a nové technické zázemí
Kolárova divadla.
§ V úterý 19. dubna jsme se s panem starostou zúčastnili
setkání starostů a místostarostů královéhradeckého kraje
v Dětenicích.
§ Večer 20. dubna jsme přijali pozvání Ing. Hany
Heinzelové a Ing. Jana Mocka na pracovněspolečenské jednání na Správě CHKO.
§ Čtvrtek 21. dubna dopoledne byla konzultována konečná
pracovní podoba Turistického průvodce. Obrovské
poděkování patří všem, kteří se na ní podíleli!
§ Odpoledne se konalo veřejné jednání městského
zastupitelstva.
§ V pátek 22. dubna jsme na radnici přivítali v doprovodu
tajemnice Okresního výboru Svazu bojovníků za svobodu

paní Blaženy Ringlové a ředitele Regionálního muzea
v Náchodě PhDr. Sádla 13 účastníků druhého odboje. Po
milém setkání jsme se společně zúčastnili vernisáže
výstavy o osvobození Policka ve staré škole.

§ V sobotu 23. dubna se v Radešově uskutečnila hasičská
soutěž Radešovská osma.
§ Ve středu 27. dubna dopoledne se komise komunitního
plánování sešla s ředitelkou mateřské školy a řediteli
základní a základní umělecké školy. Podnětného jednání
se zúčastnila za Polickou univerzitu volného času i paní
Jana Němečková.
§ Blíží se čas, kdy budeme potřebovat radu na základě
vlastních zkušeností od Vás všech. Pevně doufáme, že
pochopíte náš záměr zmapovat současné potřeby, ale
především výhled do budoucnosti v sociální a zdravotní
sféře Policka pro všechny věkové kategorie a vyplníte
chystané dotazníky.
§ Odpoledne bylo věnováno poslední přednášce PUVČ.
Setkali jsme se s polickým rodákem Doc. Dr.
Bohuslavem Strauchem CSc. Přednáška Z čeho a jak
vznikl náš svět byla velmi náročná a zajímavá.
§ Ve čtvrtek odpoledne jsem se byla v Kolárově divadle
potěšit vystoupením, které děti ze základní školy
připravily především maminkám.
§ V pátek proběhl další večer Filmové neprofesionální
tvorby, tentokrát s Mirkem Šolcem.

§ V sobotu 30. dubna dopoledne poličtí ostrostřelci otevřeli
pro letošní sezónu svoji střelnici pod Petrovicemi.
§ Celé odpoledne poličtí skautíci se svými vedoucími a
některými rodiči láskyplně chystali májku, aby ji za
vydatné pomoci hasičů mohli v podvečer na náměstí
vztyčit. Čtvrt hodiny před půlnocí strážníci městské
policie zadrželi mladíka, který májku nařízl tak, že
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ohrožovala bezpečnost. Deset minut po půlnoci jsme ji
museli pokácet. Při pádu se rozlomila na několik dílů,
nebylo ji možné tedy již druhý den postavit. Při ctění
tradic s podřezáváním májek mi však dodnes nejde na
mysl, proč polickou májku podřezal Poličák.

Prázdniny v knihovně
Prázdniny se blíží a jistě už uvažujete o využití volného
času Vašich dětí.
Knihovna letos nabízí dětem akci „Týden v knihovně“.
Tato akce proběhne v termínu : 22.8. – 26.8.2005
Každý den v tomto týdnu od 8°° do 14°° bude pro děti
v knihovně připravený program – podle počasí buď výlet,
exkurze nebo hry a soutěže v knihovně.
Přihlášku na akci obdržíte v knihovně.
Vaše knihovnice

¸ ¸¸

KINO

Čtvrtek 12.5.2005

¸¸

¸

v 19.30 hodin

NA DOT E K
§ Ve čtvrtek 5. května odpoledne na místním hřbitově
proběhla vzpomínková akce u příležitosti 60. výročí
osvobození Československa. Velké poděkování patří
spolku vojenské historie z České Metuje, našim
ostrostřelcům i skautům za důstojnou připomínku
nejenom konce II. světové války.
Ida Seidlmanová

Divadelní hra Patricka Marbera nabídla Mikeu Nicholsovi ideální
látku pro chladné drama o krutém milostném čtyřúhelníku, jehož
hry na pravdu a na lásku jsou stejně nemilosrdné jako účinné.
Excelují Clive Owen, Jude Law, Julia Roberts a Natalie Portmon.
Film v původním znění s titulky. (104 min., USA)
Mládeži přístupné od 15 let.
Vstupné : 55,- Kč

Úterý 24.5.2005

v 19.30 hodin

SKŘ ÍTE K
Ve vegetariánské grotesce Tomáše Vorla se členové jedné
obyčejné rodiny pokoušejí najít vlastní životní cestu. Kolem však
šmejdí záhadný skřítek… (90 min., ČR)
Mládeži přístupné od 12 let.
Vstupné : 55,- Kč

¨ ¨¨

KNIHO VNA ¨ ¨ ¨

Nabídka knih:
Horáček, Michal: O české krvi otců vlasti.
Kniha obsahuje 52 fejetonů ze současného života
společnosti a z podobných událostí v naší historii.
Applebaum, Anne: Gulag: Dějiny.
Historie Gulagu , otřesná svědectví o ústřední teroristické
instituci sovětského režimu.
Rückerová, Nina: Ela: Dívka, která prošla peklem.
Skutečný příběh ukrajinské dívky, která se stala obětí
obchodu s lidmi.
Boučková, Tereza: Jen tak si trochu schnít.
Vtipné, dojemné, ironické fejetony o mužích a lidech.
Higgins-Clarková, Mary: Ještě se setkáme.
Napínavý detektivní román.
Mihola, Rudolf: Hana Vítová: Cesta ke šmíře.
Životní příběh herečky sepsaný na základě autenticky
pořízených rozhovorů.
Mudrová, Ivana: Kam značky nevedou a další náměty
k výletům.
Nápady na výlety do pozoruhodných míst v Čechách, která
leží mimo turisticky značené cesty.
Obůrková, Eva: Výlety s dětmi.
Mnoho tipů na výlety s dětmi i bez nich: hvězdárny,
divadla, vlaky, jeskyně, technická muzea, aquaparky a
spousta dalších míst a zajímavostí po celých Čechách.

Úterý 31.5.2005

v 19.00 hodin

KRE V ZM I ZE LÉ HO
Podle scénáře Vladimíra Körnera natočil Milan Cieslar výpravné
historické drama, jehož hrdinky bojují uprostřed „velkých“ dějin
svou soukromou bitvu o lásku a důstojnost. (125 min., ČR)
Mládeži přístupné od 15 let.
Vstupné : 55,- Kč

Středa 1.6.2005

v 17.30 hodin

SLON ISKO A MED VÍDE K P Ú
Obyvatele Stokorcového lesa – Prasátko, Tygra, Klokánka i
Medvídka Pú – jednoho dne vyděsil strašidelný hřmot a třasot.
Nevrlý despota Králík z obřích šlápot vydedukoval, že jejich
útulný les navštívilo Slonisko. A Klokánek okamžitě zatoužil ho
ulovit! Film v českém znění. (65 min.,USA)
Dárek ke Dni dětí. Vstupné zdarma.

Úterý 7.6.2005

v 19.30 hodin

KO USE K NEBE
50. léta, vězení na Pankráci: kverulant Luboš (Jakub Doubrava) a
půvabná Slovenka Dana (Tatina Pauhofová) dokazují, že není na
světě místo, kde by nemohla vykvést láska. (88 min., ČR)
Mládeži přístupné.
Vstupné : 55,- Kč
PŘIPRAVUJ EME :
Čtvrtek 16.6.2005 v 19.30 hodin
Pátek 24.6.2005 v 19.00 hodin

RO MÁN PRO ŽENY
LO VCI PO KLADŮ

!!!PŘEDPRO DEJ VSTUPENEK NA FILMO VÁ PŘEDSTAVENÍ J E
PO UZE V PO KLADN Ě KINA 1 HO DINU PŘED ZAČÁTKEM!!!
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DIV ADL O

Středa 11. května 2005

®®

®

v 18.00 hodin

Základní umělecká škola Police nad Metují Vás srdečně
zve do Kolárova divadla na

KONCERT MAM I NKÁM
Koncertní program připravili žáci, komorní soubory a sbory
žesťového a pěveckého oddělení ZUŠ Police nad Metují ze tříd
pedagogů Miriam Blažkové, Lenky Němcové a Josefa Fialy.
Klavírní spolupráce Karolina Sorokinová.
Vstupné: 30,- Kč

Úterý 17. května 2005

v 18.00 hodin

Základní umělecká škola Police nad Metují pro Vás v
Kolárově divadle připravila

MĚSÍČ NÍ KO NCERT
Koncert výtvarného oboru ZUŠ, při kterém se poličtí výtvarníci
vydají na vesmírnou pouť na Měsíc. V programu budou zařazeny
multimediální projekce přípravy a průběhu letu, koncert navštíví
hosté ze vzdálených krajů i hluboké minulosti. Na závěr budou
diváci svědky živého přistání na Měsíci a vztyčení polické vlajky.
Vystoupení podpoří žáci i učitelé hudebního a tanečního oboru
školy. Koncert je také první veřejnou připomínkou, že polická
ZUŠka letos oslaví již 15 let.

Pátek 20. května 2005

v 19.30 hodin

DELFA – vydavatelství a umělecká agentura Zlín Vás
srdečně zve do Kolárova divadla na koncert

RICHAR D MÜLLER
sólový koncertní recitál s hudební skupinou

Svými hlubokými osobními výpověďmi a schopností k sobě
přitahovat lidi se stejným uměleckým i životním postojem,
dokázal tento charismatický slovenský zpěvák překročit období
několika generací s neutichající popularitou.
Vstupné: 220,- 230,- 240,- Kč

Úterý 24. května 2005

v 9.00 a 10.30 hodin

Divadlo DRAK Hradec Králové uvádí v Kolárově divadle pro
MŠ, 1. stupeň ZŠ a rodiče s dětmi pohádku J. V. Renče

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
Dvě děti jsou samotné v lese, svítí měsíc a ony neví kudy kam. Co
je to? Perníková chaloupka! V režii Josefa Krofty v kolektivní
inscenaci herců, loutek a hudebních nástrojů.
Vstupné: 30,- Kč

Pátek 3. června 2005

v 19.00 hodin

TO Samota ve spolupráci s městem Police nad Metují a
skupinou Žalman & spol. Vás srdečně zvou do Kolárova
divadla na

BENEFIČ NÍ KO NCERT pr o m entál ně
posti ž ené d ěti
Vystoupí : IVAN HLAS, CC BAND a ŽALMAN & SPOL.
Výtěžek z koncertu bude věnován mentálně postiženým dětem
z ústavu Hajnice a ve prospěch speciálních olympiád!
Vstupné: 100,- Kč

Sobota 4. června 2005

CDS s.r.o. Police nad Metují ve spolupráci s městem
Police nad Metují pro Vás vypravují již tradiční

T OUL AVÝ AUT OBUS
Okruh po krásách polického okolí – Ostaš, Hvězda, Slavný, Bělý,
Machov, Machovská Lhota, Velké Petroviče, Maršov a Žďár nad
Metují. Každý účastník jede zadarmo a obdrží pohlednici města
Police nad Metují s razítkem. Snad nám počasí bude přát a
budeme se moci potěšit krásnými výhledy. Autobus bude
přistaven na autobusové zastávce na Českou Metuji – naproti
České poště – v 10.00 hodin, ve 13.00 hodin a v 15.00 hodin.

Vstupenky na výše uvedená představení jsou již
v předprodeji v kanceláři kulturního referenta na městském
úřadu (přízemí) nebo na telefonu 491 509 996, 776 634 845
nebo e-mailem
kultura@meu-police.cz

® ® KULTURA V OKOL Í

®

®

Čtvrtek 12. května 2005 v 18.00 hodin
Pátek 13. května 2005 v 18.00 a 20.00 hodin
Divadlo J. K. Tyla Červený Kostelec uvádí

ČERVENOKOSTELECKÉ DNY MÓDY
Již tradičně připravila krejčovská škola v Červeném Kostelci
velmi oblíbenou módní show.
Vstupné: 50,- Kč. Předprodej vstupenek od 26.4. v prodejně
tabáku DALI, Sokolská ulice.

Město Rtyně v Podkrkonoší
a Občanské sdružení Mažoretky Hranice
pořádají

Kva lifika ci M Č R v
mažore tk ové m spor tu 2 005
Rtyně v Podkrkonoší – sobota 14. května 2005

8.00 – 12.30 – soutěž v pochodovém defilé
/náměstí Horníků/
13.30
– slavnostní zahájení /areál Na Rychtě/
13.40
– soutěž v pódiových sestavách
18.30
– vyhlášení výsledků a ukončení soutěže
Soutěže se zúčastní 49 mažoretkových
skupin z 19 měst ČR,
soutěží se v kategorii Baton a POM – POM.
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Sobota 21. května 2005 od 14.00 hodin
V Ratibořickém zámku – Česká Skalice

PANÍ K NĚŽ NA PŘIJ ÍŽ DÍ
Slavnostní zahájení hlavní turistické sezóny. Prohlídky zámku
s průvodci v dobových kostýmech. Od 14 hodin začne hlavní
program – uvítání paní kněžny a jejího doprovodu před zámkem
postavami z Babičky. Pořádá správa zámku Ratibořice ve
spolupráci s Kulturní agenturou Anny Řehákové.

Přijmu spolehlivé brigádnice na
letní sezonu
do občerstvení na koupališti.
Zájemci se mohou hlásit na čísle
602240121

S TA TI S TI KA œœ œ œ œ œ œ œ œ
K 30. 4. 2005 mělo město Police nad Metují dle
dostupné evidence celkem 4310 obyvatel.

J U B I LE A
Klub přátel Koletovy hudby a Koletova hornická hudba
ve spolupráci s Městem Rtyně v Podkrkonoší
pořádají pod záštitou Rady Královéhradeckého kraje

41. mezinárodní festival dechových hudeb

KOLETOVA RTYNĚ 2005
Sobota 28. května
14.45 – náměstí Horníků – promenádní koncert
15.30 – Přírodní areál Na Rychtě – koncert orchestrů:
Jindřichohradecký symfonický orchestr
Velký dechový orchestr města Zlína

Orchestr Václava Hybše se svými sólisty:
Bohuš Matuš, Ivana Zbořilová, Marta Vančová, Pavel
Bartoň, Karel Getz
neděle 29. května : 13.00 – Přírodní areál Na Rychtě –
vystoupení jednotlivých orchestrů se svými sólisty, zpěváky
a mažoretkami.
Účinkují: DOM ZUŠ Úpice, DOM ZUŠ Chlumec nad
Cidlinou, DO města Hradec Králové,
DO města Zlína, Jindřichohradecký symfonický orchestr a
Koletova hornická hudba.
16.00 – společný MONSTRKONCERT a show
mažoretkových skupin

Z ZZ Z Z Z Z ZZ Z Z

V měsíci dubnu 2005 oslavili životní jubilea:
70 let
2 občané
75 let
5 občanů
80 let
1 občan
85 let
3 občané
paní Zdeňka Kadidlová
paní Marie Hůlková
pan Stanislav Ducháč
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví a duševní
pohody do dalších let.

S Ň A TKY

ZZ Z ZZZ Z ZZZ Z Z

V měsíci dubnu byly v obřadní síni
Městského úřadu Police nad Metují uzavřeny 3 sňatky.
Své „ANO“ si řekli
pan Petr Musil a slečna Radka Dostálová
pan Petr Vít a slečna Simona Krmašová
pan Andrian Laucký a slečna Anna Zajíčková.
Další sňatek – církevní byl uzavřen v římskokatolickém
kostele v Polici nad Metují.
Novomanželům přejeme hodně lásky a co nejméně starostí
v dalším společném životě.

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

6
V Í TÁ N Í O B ČÁ N K Ů Z Z Z Z Z Z
V SOBOTU 30. DUBNA 2005
BYLI V OBŘADNÍ SÍNI MĚÚ POLICE NAD METUJÍ
PŘIVÍTÁNÍ OBČÁNCI:

Patrik Fabián
Leon Adam
Lucie Štrauchová
Lukáš Grätz
Anastasie Turková
Martin Hrubý
Jitka Kovářová

Miloš Klimeš
Sebastian Hlaváček
Anna Havlíčková
Veronika Pelcová
Tereza Johnová
Natálie P lná
Viktor Vacek

Sběr starého papíru v ZŠ
Ve dnech 10.-12. května proběhne poslední kolo ve
sběru starého papíru. Žáci tak mají poslední možnost
přinést poslední kila papíru do soutěže jednotlivců, která
letos probíhá. Sběr proběhne již tradičně vždy od 7.00-8.00
hodin a od 14.00-15.00 hodin. Papír je třeba třídit na
noviny+časopisy a karton. Prosíme o svázaní doneseného
papíru.
Karel Nývlt

Co nového v mateřince?
Měsíc duben byl tematicky zaměřen ke Dni Země. V
„papírovém týdnu“ děti skládaly, vytrhávaly a nalepovaly a
při tom tvoření se seznamovaly s vlastnostmi papíru,
vyprávěly si, odkud papír máme a co děláme s použitými
obaly. S pomocí rodičů jsme sbírali starý papír – za utržené
korunky budou mít děti odměny na soutěže a výlet.
Ve čtvrtek 21.4. navštívili předškoláci knihovnu,
prohlédli si její prostory a seznámili se s půjčováním knih,
které zrovna doma nemají. Paní Hana Jenková si s nimi
vyprávěla o pohádkách, skládali si Večerníčkovu čepici.
Hned další týden všechny děti navštívily Kolárovo
divadlo a shlédly představení „Pinocchio – Nosáčkova
dobrodružství“, které se jim velmi líbilo.
V závěru měsíce jsme již všichni žili přípravami na
nadcházející Svátek matek. Děti malovaly svoji maminku,
vyráběly srdíčka a kytičky, nacvičovaly program.
V úterý a ve středu 3. a 4. května jsme pozvali maminky
a babičky do MŠ. Děti předvedly, co se v jarních měsících
naučily – přednesly básničky, zazpívaly a zatančily. Na
závěr předaly maminkám svá přáníčka.
S blížícím se koncem školního roku nás čeká ještě
několik akcí, o kterých vám napíšeme zase příště.
Na závěr přejeme všem maminkám k jejich svátku
hodně radosti a potěšení ze svých dětí a připojujeme
několik veršů.
K čemu jsou holky na světě?
Aby z nich byly maminky,
aby se pěkně usmály
na toho, kdo je malinký.
Aby nás měl kdo pohladit
a povědět nám pohádku.
Proto jsou tady maminky,
aby náš svět byl v pořádku.

e-police – využijte akční nabídku
Internetový
obchod
www.epolice.cz nabízí akční slevu pro
kategorii koncových uživatelů na
všechny druhy zboží v nabídce
obchodu. Sleva 5% z cen uvedených u
jednotlivých výrobků platí v době od
10.5. do 20.5.2005. Neváhejte a
registrujte se na www.e-police.cz. Využijte např. velmi
nízké ceny paměťových karet do digitálních fotoaparátů
/1024MB CompactFlash CORSAIR 2603 Kč včetně DPH s
doživotní zárukou/.
Karel Nývlt

SOFTBALL v Polici nad Metují
Základní škola Police nad Metují
si dovoluje pozvat všechny zájemce,
především z řad dospělých, kteří si
chtějí
vyzkoušet
jednu
z
nejrozšířenějších pálkovacích her na
světě Softball. Jsou zváni muži i ženy.
Hrát se bude na hřišti na „Nebíčku“.
Všechny zájemce seznámíme s
pravidly a technikou této hry.
Potřebné náčiní a potřeby Vám zapůjčíme. Za příznivého
počasí se setkáme poprvé ve středu 11.5.2005 v 17.15
hodin na hřišti.
Případné dotazy na tel. 491 580 086, 608 036 000.
Karel Nývlt

Na zahradě pod jabloní,
bílé kvítky v trávě voní.
Nejbělejší konvalinku
utrhnu si pro maminku.

Malujeme malovánky,
modrou barvou nebe.
Modrou nebe – nejkrásnější
maminko jen Tebe.

Vaří, pere, žehlí, šije,
koupe děti, hrnky myje,
odpovídá na otázky,
dává pusy z velké lásky.

Na Tvůj svátek, maminko,
zasadil jsem semínko.
Na Tvůj svátek, tatínku,
nezlobil jsem maminku.
MŠ

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
POLICE NAD METUJÍ –
školní rok 2005 – 2006.
Zápis na školní rok 2005 – 2006
probíhá do 31. května 2005.
Pokud rodiče chtějí své dítě přihlás it
na toto období do Mateřské školy Police
nad Metují, mohou si u nás vyzvednout
písemnou přihlášku a potvrzenou ji vrátit
do konce měsíce května. Bližší
informace přímo v mateřské škole nebo na telefonu:
491 541 116.
Alena Švorčíková, ředitelka MŠ
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MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHÝ DŮL
VYHLAŠUJE ZÁPIS
dětí 3 – 6 letých na školní rok 2005 – 2006
Termín ukončení zápisu a podání přihlášek je 31. 5. 2005
Bližší informace přímo v mateřské škole nebo na
telefonním čísle 491 541 103
Scholzová Renata, učitelka MŠ.

Fotbalové jaro na základce.
S mizícím posledním sněhem nastupuje sportování
venku… ke slovu se hlásí atletika a kopaná. První událostí
bylo okrskové finále Coca cola cupu, jehož uspořádání bylo
svěřeno naší škole.
Díky vstřícnosti polických fotbalistů jsme mohli tento
turnaj odehrát na místním hřišti s využitím veškerého
zázemí. Soupeři z Teplic, Machova a Velkého Poříčí
změřili své fotbalové umění nejen mezi sebou, ale postupně
také s našimi chlapci. Je jasné, že každá škola postavila
svůj tým na fotbalistech z místních klubů a v každém z nich
se našel nejméně jeden talentovaný hráč. Je to ale týmová
hra a tak rozhodovala vyrovnanost všech jedenácti kluků na
ploše, fotbalové umění a touha po vítězství. A taky
sebevědomí … i když, podle řečí před turnajem tam
nemuseli ti naši borci ani chodit – tak jasné vítěze ještě tato
soutěž neměla …
Nádherné počasí, slušná hra i řada pěkných herních
chvil a spolehlivý výkon rozhodčích, to vše dalo
dohromady pohodový turnaj. Poličtí nakonec naplnili svá
silná slova a ze všech tří zápasů odešli jako vítězové.
Zaslouženě si tak vybojovali postup do prvního kola a
nezbývalo než čekat, kdo bude jejich soupeřem.
Kromě poděkování Jardovi Seidlmanovi za pomoc se
zajištěním hřiště a všem, kteří se podíleli na přípravě
plochy bych chtěl vyjádřit velký dík dvěma Jirkům –
Břeskému a Taucovi - kteří odpískali celý turnaj.
Broumov - to byl soupeř pro první kolo. Stejné složení
družstva, stejné domácí podmínky, stejný rozhodčí, stejné
počasí a přesto jiný výsledek… přeci jen větší sehranost i
osobní fotbalové umění byly na straně broumovských
kluků. A tak „díky“ porážce 0 : 3 ukončili naši kluci svoji
letošní účast už v prvním kole. Ale i tak : hráli na co měli,
bojovali a předvedli slušný fotbal.
Díky všem za dobrou reprezentaci školy.

První májové dny patřily kopané těch nejmladších
žáků. V pondělí vyjeli na základní kolo Mc Donald´s kluci
ze čtvrtých a pátých tříd. Na meziměstském fotbalovém
hřišti se sešlo sedm týmů, které sehrály svá utkání ve dvou

skupinách. Poličtí žáci po vítězstvích nad Teplicemi a
Velkou Vsí postoupili do semifinále, kde si po divoké
remíze 3:3 s meziměstskými kluky vybojovali postup až na
penaltový rozstřel.
Úmorné teplo a málo početný kádr ( jediný hráč na
střídání ) společně s větší herní jistotou našeho finálového
soupeře zabrzdil vítězné tažení našich borců těsně pod
vrcholem. Broumovští kluci po zásluze postupují do
okresního finále. I přes porážku musím klukům vyseknout
poklonu za dobrou kolektivní hru a snahu. Všichni bojovali
statečně a svým fotbalovým uměním zaujal hlavně kapitán
družstva a brankář. Za dobrou přípravu těchto žáků patří i
poděkování panu Hejnyšovi – Alfovi.

P.S.
Úplně čerstvá novinka ze dne uzávěrky příspěvků do
měsíčníku … dnes – ve čtvrtek 5.5.´05 vyhráli naši mladší
žáci okresní kolo družstev v lehkoatletickém čtyřboji. Na
novoměstském stadionu se o tento skvělý úspěch zasloužili
– Pavel Čermák, Pepa Haluška, Míra Klásek, Jakub Šefc a
Honza Břeský. Gratulujeme!
Podrobněji příště …
P.Jansa

Základní umělecká škola informuje ...
V jarních měsících již tradičně vrcholí práce
v uměleckých oborech naší školy, jejíž výs ledky prezentují
děti buď na koncertech a veřejných vystoupeních, nebo na
vybraných soutěžích v rámci našeho kraje či dokonce celé
republiky. Z následujícího přehledu akcí je jistě patrný
nejenom obrovský objem této práce, ale i mimořádná
úspěšnost našich dětí, které svým uměním činí známé naše
město v celé naší vlasti.
• 12. 4. Krajské kolo soutěže smyčcových nástrojů
proběhlo v Rychnově nad Kněžnou a bylo ve znamení
úplného triumfu polických dětí – vždyť ze dvanácti vítězů
z jednotlivých kategorií s nejvyšším počtem dosažených
bodů, kteří mohli postoupit do celostátního kola, jich 11 (!!)
je ze ZUŠ Police! 6 houslistů (M. Nádvorníková, K.
Soumarová, H. Stejskalová, Š. a M. Michalovi, A.
Skálová), 4 violoncellisté (A. Kašpar, K. Burešová, S.
Bihari, T. Hejzlar), 1 violistka (Klára Burešová) a 1
kontrabasistka (A. Blažková) – to je all stars team, který
bude reprezentovat náš kraj v republikovém finále v Liberci
na konci května.
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•

22. 4. Celostátní kolo klavírní soutěže Pardubice
V koncertním sále Pardubické filharmonie proběhlo
vrcholné klání nejlepších klavíristů naší republiky –
ústřední kolo klavírní soutěže, kam v kategorii nejmladších
dětí za náš kraj postoupila Adélka Kubečková. Předvedla
skvělý výkon a získala 4. místo v republice!
• 26. 4. Krajské kolo soutěže kytar
se uskutečnilo v Jičíně a naše výprava odtud přivezla
tato ocenění: Tomáš Ševců a Michal Roško 3. místa,
kytarové kvarteto 2. místo a Markétka Teichmanová 1.
místo s postupem do celostátního kola! To je vynikající
výsledek!

Účastníci dechové soutěže Brno 2005 se svými trofejemi
Vítězka kytarové soutěže Markéta Teichmanová

•

28. 4. Celostátní interpretační soutěž žesťových
nástrojů Brno 2005
Tato soutěž probíhá již řadu let pro studenty
konzervatoří a akademií múzických umění z celé naší
republiky a Slovenska. Letos poprvé byla rozšířena o tzv.
„nultou“ kategorii, která zahrnovala žáky všech typů
hudebních škol do 15 let.
Naše soutěžní výprava zahrnovala děti mezi 10. – 12.
rokem, takže jsme si uprostřed většiny ostatních soutěžících
připadali trochu jako mateřská školka.
Nultá kategorie byla rozdělena pouze podle hraných
nástrojů: Trubka, Lesní roh, Baskřídlovka, Trombon, Tuba.
Rozdílný věk dětí nebyl zohledněn, takže naši v průměru
jedenáctiletí žáci soutěžili s mnohými 14 – 15letými
soupeři. (U žesťových nástrojů mimo muzikantské
vyspělosti ovlivňuje
schopnost kvalitního výkonu
zásadním způsobem doslova každý čtvrtrok navíc ve
vyspělosti fyzické – i proto se všeobecně nepočítá s tím, že
by děti mladší 13 let mohly na žestě již podávat výkony na
dobré úrovni.)
Navzdory tomuto handicapu naši žáci obstáli uprostřed
velké konkurence velmi dobře a porota sestávající
z profesorů konzervatoří a akademií múzických umění –
(mimochodem porotci byli středoškolsky a vysokoškolsky
velmi přísní a nikomu nedali ani setinu bodu zadarmo) ohodnotila jejich výkony nad naše očekávání:
David Kašpar - lesní roh - Diplom za nejmladšího účastníka
Jakub Havlík - lesní roh - Čestné uznání
Dan Gábor - tuba
- 3. místo
Tomáš Gábor - tuba
- 2. místo
Marek Bartoš - trubka - 2. místo
Pfeifer Jan - baskřídlovka - 1. místo

•

4. – 7. 5. Kocianova houslová soutěž
Začátek května již tradičně patří svátku houslistů:
mezinárodní soutěži Kocianovo Ústí. Letos se uskutečnil již
47. ročník a byl skutečně mimořádně silně obsazen. Do Ústí
nad Orlicí (rodiště vynikajícího houslového pedagoga
Jaroslava Kociana) se sjela houslová elita z celého světa
v nevídaném počtu a nevídané úrovně. Naše škola, která si
díky vysoce erudované a důsledné práci pedagoga
Ladis lava Michala vydobyla pověst špičkového houslového
učiliště, byla zastoupena šesti houslisty, kteří soutěžili ve
čtyřech věkových kategoriích dvoukolovým systémem (v
prvním kole hráli povinnou skladbu a pokud postoupili
v úzkém výběru těch nejlepších do druhého kola, předvedli
své umění na skladbě dle vlastního výběru).
My jsme byli s naší výpravou neustále ve spojení, takže
zde jsou výsledky, jak jsme se je postupně dozvídali před
uzávěrkou tohoto čísla:
Středa patřila I. kategorii, kde soutěžily Markéta
Nádvorníková a Káťa Soumarová. Obě dvě se probojovaly
do finále a nakonec po skvělém výkonu získaly třetí a čtvrté
místo!
Ve druhé kategorii soutěžili Hana Stejskalová a Šimon
Michal. Do finále postoupil Šimon a fantastickým výkonem
(hrál nesmírně obtížnou virtuózní skladbu Maurice Ravela
– Cikán) v této kategorii zvítězil a vybojoval 1. místo pro
Českou republiku!
Ve čtvrtek probíhalo první kolo soutěže nejprve třetí, a
potom i čtvrté kategorie. Za třetí kategorii postoupil do
pátečního finále Matouš Michal, ve čtvrté – nejstarší –
kategorii soutěžila Anička Skálová. Její finálové kolo
proběhne až v pátek odpoledne, tedy po uzávěrce tohoto
čísla.
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Došlo po uzávěrce:
Po vynikajících výkonech získali Matouš Michal
ve třetí kategorii a Anička Skálová ve čtvrté
kategorii každý stříbrný pohár - tj. druhé místo.
Gratulujeme!!

•

Návštěva z USA
V pátek 22. dubna navštívil naši školu americký
hudební skladatel, dirigent a pedagog pan Joel Blahnik,
jehož předkové pocházejí z Čech. Mr. Joel je nadšený
propagátor české hudby v USA, kde má vlastní hudební
vydavatelství s rozsáhlou produkcí notového materiálu i
hudebních CD. K nám ho přivedl poslech CD s nahrávkami
našich dětí a orchestrů, které se mu dostalo v USA (!!!) do
rukou. Protože nevěřil, že by tak mladí hráči mohli
produkovat tak kvalitní hudbu, přijel se přesvědčit osobně,
jak to vlastně je. Přestože již není nejmladší, je to velice
spontánní a veselá osobnost, takže jsme i přes jazykové
bariéry rychle našli společnou řeč. Celý den strávil v naší
škole, procházel jednotlivé učebny a pozorně sledoval
výuku od těch nejmenších žáků až po vyšší ročníky. Velmi
ho zajímala orchestrální výuka (sám pro orchestry
komponuje, během své kariéry dirigenta založil a
podporoval více než 700 festivalů mládežnických orchestrů
po celém světě), a proto si nenechal ujít ani zkoušku našeho
dechového orchestru, kterému hned věnoval svoji vlastní
koncertní skladbu a množství CD s nahrávkami orchestrální
i sborové hudby. Návštěva naší školy ho tak nadchla, že
nakonec přijel ještě v sobotu na mimořádnou generální
zkoušku orchestru, přestože ho povinnosti volaly již na jiná
místa Evropy. Obdivoval mimořádnou úroveň hráčů na
smyčcové nástroje, komorní a orchestrální hru, i způsob
pedagogické práce a vedení dětí, který není v Americe
běžný. Projevil zájem o hlubší spolupráci s naší školou,
kterou chce propagovat ve své vlasti, ale dokonce by chtěl
v budoucnu zařídit, aby naši pedagogové mohli předvést
způsob své práce americkým kolegům, aby - podle jeho
slov – „viděli, jak se to má dělat...“! Máme se tedy na co
těšit a dost možná, že naši mladí muzikanti budou moci
reprezentovat naše městečko i slávu českého muzikantství
dokonce až za „Velkou louží“!

Mr. Joel Blahnik z USA pozorně naslouchá výkladu našich
pedagogů

Co nás ještě čeká:
•

8. 5. Koncert na zámku v Náchodě
V neděli vystoupí na náchodském zámku od 16 hodin
Velký dechový orchestr naší ZUŠ na již tradičním
samostatném koncertu v rámci festivalu „Náchodská Prima
sezóna“.
• 11. 5. Koncert maminkám
Ve středu od 18 hodin se v Kolárově divadle uskuteční
jako každý rok Koncert maminkám.
Koncertní program připravili žáci, komorní soubory a
sbory žesťového a pěveckého oddělení
ZUŠ Police nad Metují ze tříd pedagogů Miriam
Blažkové, Lenky Němcové a Josefa Fialy.
Klavírní spolupráce Karolina Sorokinová.
•

12. 5. Absolventský koncert
Je to neuvěřitelné, ale letos již ukončuje absolventským
koncertem šestileté studium pardubické konzervatoře první
generace žáků, kterou pro toto studium připravovala naše
ZUŠ: Míra Kopecký, Gabča Beranová, Jana Ducháčová,
Helenka Matyášová. Posledním dvěma jmenovaným bude
patřit ve čtvrtek 12. 5. od 18 hodin koncertní sál ZUŠ, kde
při violoncellovém recitálu předvedou svůj absolventský
program ze skladeb Bacha, Dvořáka, Schumanna,
Prokofjeva či Šostakoviče. Všichni jste srdečně zváni!
• 17. 5. Měsíční koncert
Toto úterý bude Kolárovo divadlo patřit výtvarnému
oboru naší ZUŠ, který ve spolupráci s hudebním oborem
provede recesistický hudebně výtvarný happening,
věnovaný kosmické tématice. O této akci píšeme na jiném
místě.
• 18. 5. Koncert v Beránku
Ve středu dopoledne uskuteční smyčcové oddělení naší
školy dva výchovné koncerty pro žáky a studenty
náchodských škol ve velkém sále náchodského Beránku.
Nejprve od 9 hodin pro základní školy, potom od 11 pro
gymnázium. Představí se na něm jak sólisté, tak Žákovský
komorní orchestr.
• 19. – 22. 5. Zájezd Dechového orchestru do
Německa
Ve čtvrtek vyrazí Velký dechový orchestr naší ZUŠ na
své koncertní turné. Hned večer ho čeká první koncert
v Jablonci nad Nisou a v pátek již přesun do Německé
spolkové republiky, kde se ve městě Thum zúčastní již 15.
ročníku mezinárodního festivalu dechových orchestrů.
Kromě bohatého doprovodného programu nás budou čekat
tři samostatná koncertní vystoupení na místě festivalu a
v blízkém okolí.
• 20. – 22. 5. Ústřední kolo soutěže smyčcových
nástrojů
Finalisté krajského kola soutěže, o kterých jsme psali
výše, se v tyto dny pokusí uspět v Liberci, kde bude
probíhat celostátní finále soutěže ve hře na housle, violu,
violoncello a kontrabas. Ve všech oborech máme své
zastoupení, takže jen přejeme co nejlepší výkony a žádnou
trému!
• 28. – 29. 5. Ústřední kolo soutěže ve hře na kytaru
Mikulov
Totéž přání platí i pro Markétku Teichmanovou, která
naši školu bude reprezentovat jako vítězka hradeckého
kraje ve hře na kytaru v republikovém finále, které se bude
konat v jihomoravském městě Mikulov.
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•

3. 6. Koncert v Pellyho parku
V pátek 3. června od 16 hodin vystoupí pan učitel Ján
Pastorek se svým akordeonovým orchestrem v Pellyho
parku na koncertu, který bude věnován Mezinárodnímu dni
dětí.

KONCERT
MAMINKÁM
Koncertní program připravili žáci,
komorní soubory a sbory
žesťového a pěveckého oddělení
ZUŠ Police nad Metují
ze tříd pedagogů Miriam Blažkové,

Měsíční koncert výtvarného oboru ZUŠ
Našim agentům se podařilo získat velmi cenný snímek
pořízený špionážní družicí. Zachycuje výrobu lunárního
modulu ve výtvarném oboru ZUŠ, který má být použit
k dobytí Měsíce polickými astronauty. Postupně se nám
daří rozkrývat strukturu i činnost agentury NAŠA, která ve
výtvarném oboru působí a je obestřena rouškou tajemství.
Na snímku jsou prezidenti (a prý také astronauti) Vondra a
Lokvenc. Třetího komplice se naším agentům nepodařilo
identifikovat. Zato se nám podařilo získat šokující
informace! Police nad Metují se stává technologickou
velmocí a v blízké době vstoupí do „kosmického klubu“,
jehož členství zatím bylo vyhrazeno jen nejvyspělejším
státům. Zjistili jsme, že konstrukci modulu zhotovilo
polické „Umělecké kovářství Drašnar a syn“ a dodávku
pohonného systému zajišťuje polický hudebník Pavel
Fulka. Vše má být k vidění v úterý 17. května v 18:00
hodin v Kolárově divadle v Polici a po vylodění na Měsíci
zde bude vztyčena polická vlajka.

Lenky Němcové a Josefa Fialy
Klavírní spolupráce Karolina Sorokinová

Police nad Metují
Kolárovo divadlo
středa 11. 5. 2005
v 18 hodin
Vstupné 30,- Kč

Základní umělecká škola v Polici nad Metují pořádá

Absolventský
koncert

MĚSÍČNÍ KONCERT

studentů violoncellové hry

Účinkují:
· Grafické studio výtvarného oboru ZUŠ ve výtvarných akcích a
multimediálních projekcích
pod vedením Vladimíra Berana
· Výtvarný atelier ZUŠ pod vedením Jaroslava Soumara a Dagmar
Bořkové
· Karolína Sorokinová – klavír
· Gabriela Beranová - flétna
· Junior Brass Band pod vedením Lenky Němcové a Josefa Fialy
· Dětský pěvecký sbor Studánka pod vedením Miriam Blažkové
· Akordeonový soubor pod vedením Jána Pastorka
· Kytarové oddělení pod vedením Tomáše a Petra Ševců
· Klavírní oddělení pod vedením Reginy Goslinské a Karolíny
Sorokinové
· Bicí oddělení pod vedením Jana Nývlta
· Divadelní soubor Kolár

konzervatoře v Pardubicích
Jana Ducháčová
Helena Matyášová
Ze třídy prof. Petra Lichého
Klavírní spolupráce: prof. Markéta Výborná
Na programu:
J. S. Bach, R. Schumann, A. Dvořák, D. Šostakovič

Čtvrtek 12. května 2005 v 18:00 hodin

Multimediální koncert výtvarného oboru ZUŠ Police nad Metují
a jeho hostů

Koncertní sál ZUŠ
Vstupné 30,- Kč.

Kolárovo divadlo

úterý 17. května 2005 v 18:00 hodin
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Placená reklama na florbalových
mantinelech
Vážení přátelé,
tělocvična základní školy je jediným místem
veškerého turnajového dění pod střechou v Polici nad
Metují. Kromě pravidelných soutěží a početné řady
tradičních turnajů se za poslední období konalo i značné
množství dalších akcí. Po nákupu originálních
florbalových mantinelů a po plánované rekonstrukci
podlahy má naše tělocvična už jen jediné slabé místo –
jediný nedostatek : chybí nám světelná tabule
s časomírou, ukazatelem skóre a dalších potřebných
údajů.
Poměrně značnou pořizovací cenu bychom rádi
„vydělali“ následující nabídkou …

Nabízíme Vám reklamní místo na nových
mantinelech za cenu 2000,- Kč za plochu
jednoho dílu po dobu dvou let.
Po projednání se zřizovatelem a investorem, městem
Police nad Metují, které mantinely pořídilo s přispěním
Královéhradeckého kraje – se nám tato částka jeví jako
únosná pro každý podnikatelský subjekt, který bude
ochoten podpořit sportování v Polici n.M. V případě
100% zaplnění mantinelů bychom měli získat pořizovací
cenu světelného zařízení.
S přesvědčením, že se jedná o smysluplnou investici
věříme, že tuto naši snahu podpoříte.
V případě kladné reakce se prosím laskavě ozvěte na
některý z těchto kontaktů :
Osoba:
Mail :
Mobil :
Telefon, adresa :

Ida Seidlmanová
seidlmanova@meu-police.cz
607 673 617
491 541 118, Městský úřad,
Masarykovo náměstí 98, Police n. M.
Osoba:
Petr Jansa
Mail :
jansapetr@seznam.cz
Mobil :
608 122 819
Telefon, adresa : 491 580 082,
ZŠ, Na Babí 190, Police n. M.

Uvažujete-li i o částce vyšší, nabízí se další možnosti
prezentace Vaší firmy na tomto sportovišti, popř. se
domluvíme na jiné formě spolupráce. Logo Vaší firmy
ve formě samolepy by nemělo přesáhnout velikost 120 x
40 cm a další na tabuli sponzorů by mělo mít rozměry co
nejvíce se blížící velikosti 20 x 10 cm nebo průměru 13
cm (dodání loga Vaší firmy není podmínkou sponzorství,
je to jen naše nabídka pro Vás, víc udělat nemůžeme ...).
Pevně věříme, že tuto naši snahu chápeme všichni
stejně. Jedná se v podstatě o dar polickému sportování a
mládež, (stejně tak i my, dříve narození), Vám budeme
za Vaši podporu vděčni.
Věříme, že najdete nejen částku přiměřenou Vašim
možnostem, ale i čas a ochotu tuto akci dotáhnout do
zdárného konce.
Věříme, že se ozvete … A za to Vám – jménem
všech uživatelů tělocvičny, jménem všech organizátorů
sportovních akcí i jménem svým – předem díky moc !
S pozdravem Ida Seidlmanová, Petr Jansa

Oblastní nemocnice
Náchod a.s.
- informuje Neurologické oddělení
Vzhledem k posílení lékařského týmu se s platností od
1.4.2005 rozšířil provoz neurologické ambulance na
všechny pracovní dny v týdnu. Provozní doba neurologické
ambulance je pondělí – pátek od 8.00 do 15.00 hod.
Její umístění je ve 4. podlaží ambulantního pavilonu
Oblastní nemocnice Náchod . Neakutní ambulantní
vyšetření na doporučení praktických lékařů jsou
plánována. Je možné se objednat na telefonu 491601214.
Zdravotní péči o pacienty se záchvatovými
onemocněními zajišťuje specializovaná poradna každou
středu v době od 8.00 do 15.00 hodin. Umístění této
ambulance je ve společných prostorách neurologické
ambulance. Lze se objednat též na telefonu 491601214.

Certifikát na novorozeneckém oddělení
Novorozenecké oddělení v Oblastní nemocnici Náchod
získalo v měsíci březnu 2005 certifikát Baby Friendly
Hospital. Jde o 32. oddělení v rámci České republiky.
Podmínkou získání certifikátu je navázání na
celosvětový program UNICEF a Světové zdravotnické
organizace, které mají ve svém programu podporu, ochranu
a prosazování kojení.. Jeho hlavním úsilím je návrat kojení
do výživy dětí nejméně do 6. měsíce věku. Z vědeckého
poznání vyplynulo, že mateřské mléko je pro zdravý vývoj
jedince nenahraditelné. Nejen z hlediska nutričního a
imunologického, ale i psychologického.
Novorozenecké oddělení Oblastní nemocnice Náchod
plně prosazuje tento program. Certifikát je nutné obhajovat
vždy po 5 letech. Musí se splnit základní kriteria pro jeho
přiznání – dodržovat „Deset kroků k podpoře kojení“. Patří
mezi ně například umožnění matkám zahájit s kojením do
půl hodiny od porodu, zajistit jim styk s dítětem 24 hodin
denně. Mezi další kriteria patří nedávat kojeným
novorozencům žádné náhražky, šidítka, dudlíky, apod.
Nedílnou součástí
je odpovídající výcvik personálu,
poučení matek a další.
Oblastní nemocnice Náchod má rovněž zřízenu
nepřetržitou informační telefonní linku 491 601 767, kde
maminky získají informace o problematice kojení. Další
informace lze získat na internetových stránkách naší
nemocnice na adrese www.nemocnicenachod.cz.
Chtěl bych touto cestou poděkovat za náročnou a
odpovědnou práci lékařů i zdravotních sester
novorozeneckého oddělení Oblastní nemocnice Náchod pod
vedením prim. MUDr. Luďka Týceho a vrchní sestry Dany
Hurdálkové.
Zároveň bych chtěl popřát všem nastávajícím
maminkám, kteří využijí služeb náchodské porodnice,
úspěšný vstup miminka do života.
Ing. Josef Šimurda
ředitel Oblastní nemocnice Náchod a.s.
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Polický zahrádkářský
receptář na měsíc květen
Letnění pokojových květin
František Linhart
Letnění, jako forma pěstitelské péče o květiny je pouze
jedním a ještě navíc bohužel velmi krátkodobým úsekem
celoročního pěstování pokojových hrnkových květin.
Připomeňme si, že tři čtvrtiny z kalendářního roku jsou
pokojové květiny pěstovány v méně vhodných podmínkách,
popř. v podmínkách zcela nevhodných. Zanedbatelné
procento s přijatelnými podmínkami např. zimních zahrad
je dosud výjimkou. Co vlastně pokojovým květinám v
našich bytech chybí?
Zde je nutné připomenout celý soubor růstových
faktorů, které se musíme snažit podle nároků jednotlivých
druhů květin sladit. Obecně známý je fakt, že úspěšnost
pěstování určuje složka nároků, která je v minimu. A to jak
všichni víme je především světlo. Vhodně jej nahradit je
velmi obtížné a prvním počinem je úprava ostatních
vegetačních faktorů. Z toho vyplývají zásadní počiny
obecně známé - se slábnoucím přínosem světla zmírnit
teplotu prostředí, přizpůsobit i zálivku a nakonec upravit
výživu.
Kritickým jsou podzimní a zimní měsíce, kdy
přirozeného světla výrazně ubývá. Rostliny můžeme
částečně chránit jejich přesunováním blíže k oknům,
alespoň dočasně zmírnit vliv záclon a různých závěsů.
Dosvětlování v bytových podmínkách není běžně
praktikováno. Se zhoršujícími se světelnými podmínkami
omezujeme teplotu ovzduší, zmírníme zálivku a omezíme,
resp. přestaneme
s dodávkou živin. Květiny nyní
prodělávají období vegetačního klidu.
Jakmile se začnou lepšit přirozené světelné podmínky,
tedy v předjaří, začínáme opět květiny připravovat na jejich
plný růst. Nástup do vegetace je u jednotlivých druhů
časově různý. Proč si tento fakt připomínáme: v tomto čase
se obyčejně realizují zásadní pěstitelská opatření jako
například přesazování květin, případně jejich úprava řezem.
Souběžně začínáme zvyšovat teplotu, množství zálivky, ale
začínáme i s pravidelným doplňováním živin.
Mezi tím dosahují vegetační podmínky ve volné přírodě
pro pokojové květiny příznivých hodnot a můžeme
přistoupit k přemísťování pokojových hrnkových květin do
venkovních podmínek, květiny začínáme letnit.
Podmínky úspěšného letnění hrnkových květin
Stanoviště vybíráme dle našich skutečných možností.
Velmi dobrá je zahrada u místa bydliště. U místa bydlení
proto, že květiny je nutné mít průběžně pod kontrolou. V
zahrádkářských osadách, nebo na zahradě u chaty, či
chalupy nemůžeme okamžitě zasáhnout, což je někdy
nutné. V rámci přizpůsobení venkovních podmínek pro
květiny, což je obyčejně nutné, musíme zabezpečit
přiměřené oslunění. Částečné rozptýlení slunečních paprsků
je podmínkou. Můžeme květiny umístit např. pod okrasné
rostliny - stromy, keře, popř. i pod stromy ovocné. Zde ale
pozor na možnost padání vadných anebo přezrálých plodů
ovocných stromů. Intenzita přistínění musí vyhovovat
příslušnému druhu květin. Přímý sluneční úpal ale nesvědčí
žádným květinám. Pro květiny můžeme vytvořit přistínění
umělé i na volném prostranství. K dispozici je celá škála
syntetických materiálů, síťových tkanin různé hustoty.

Dobře poslouží i jako případná ochrana v čase krupobití.
Rostlinám popřejeme dostatek prostoru, aby se netísnily a
v tomto čase dále přiměřeně, dle druhů zvyšujeme přísun
vody a živin.
Kdy mohou rostliny konkrétně do volné přírody?
Obyčejně bez rizika (např. pozdních jarních mrazíků) ve
třetí dekádě měsíce května. Doporučuje se alespoň z části
zapustit, aby nadměrně nevysychaly a nepřevracely se již
při mírném větru.
Nepodceňujte ani větrné podmínky. Zejména velkolisté
druhy mohou být neúměrně silným větrem mechanicky
poškozovány. Víte-li o tomto nebezpečí, vyhledávejte místa
mírně chráněná.
Pokud v zahradě používáte chemickou ochranu jiných
rostlin, pozor na letněné květiny (možnosti např.
popálenin). Jinak naopak, potřebují-li to květiny vzhledem
k momentálnímu zdravotnímu stavu (nejčastěji přítomnost
puklic), využíváme období letnění jako možnosti ošetření,
protože se nemusím obávat tak výrazných negativních
účinků chemické ochrany, jako je tomu při ošetření v bytě.
speciálním způsobem umístění letněných květin je jejich
vysazení do volné půdy z nádoby. používá se u vzrůstných
druhů, nebo takových, které ocení stejnoměrné zavlažování
(např. Rhododendron simsii).
Nemáte-li možnost umístění květin do zahrady, upravte
jim prostor na balkoně, nebo lodžii. Zde je nutné
bezpodmínečné zajistit stínování , ale i větší pozornost
věnovat zálivce.
Dodržíte-li uvedené zásady péče, bude již brzy v létě
patrný ozdravující vliv letnění na květiny. U některých
druhů můžeme růst usměrnit např. vhodným zaštipováním.
Při hnojení respektujeme vžité zásady: časově blíže k
podzimu posilujeme vyzrávání pletiv, regulujeme přísun
vysloveně růstových složek. V souvislosti s výživou s i
připomeňme, že letnění skýtá možnost přihnojování
některými vynikajícími organickými hnojivy, která bychom
v bytě aplikovali poněkud problematicky.
A kdy celý vysloveně ozdravný proces ukončit? Jakmile
nastane nebezpečí časných podzimních mrazíků, nebudeme
riskovat poškození květin přinejmenším nachlazením. A
kdy to bude? V běžném vývoji počasí první mrazíky
přichází kolem svátku Sv. Václava, tedy poslední týden v
září. Nezapomeňme při tom na skutečnost, že se jedná o
mrazíky přízemní, tedy měřeno několik cm nad zemí.
Které hrnkové květiny doporučujeme letnit?
(seřazeno podle abecedy botanických názvů)
Abutilon - velmi vhodné věnovat pozornost zálivce,
Agave - dostatek světla, Araucaria - ano, polostín,
Asparagus - ano, při přechodu ven pozor na připálení slun.
zářením, Aucuba - ano, při vynášení ven postupně zvykat
na na slun. záření, Camellia - ano, možné i vysadit bez
nádoby, Chlorophytum - ano, možné v rámci letnění použít
k výsadbě do mís v kombinací s jinými květinami, Citrus ano, velmi vhodné, Cilvia - ano, stín, závětří, Cordyline ano, přistínit, Dracaena - ano, polostín, Fatsia - ano, Ficus ano, lehce stínit, pozor: větší rostliny může poškodit vítr,
Hibiscus - ano, Laurus - ano, pozor na změnu prostředí po
zimě, možno bez nádob ve volné půdě, Myrtus - ano,
vhodné aplikovat chem. ochranu, Rhododendron simsil ano, vsadit do volné půdy, při umístění zpět větší květináč,
pozor, aby nenachladla založená poupata při prvním
podzimním mrazíku.
Toto je pouze stručný výčet květin vhodných pro
letnění. Podmíněně můžete umístit (dodržíte-li další
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podmínky pro pěstování) např. vzrostlejší exempláře palem
Phoenix jako centrální rostlinu např. ve středu kruhového
záhonu s podsadbou nejrůznějších květin - např.
kobercovitých.
Před opětovným umístěním hrnkových květin do
interiéru zejména rostliny s většími listy šetrně zbavte
prachu na povrchu listů, popř. odstraňte poškozené,
uhynulé listy, očistěte nádobu a umístěte rostliny na jejich
trvalém stanovišti doma.
Tato na pohled i ve skutečnosti pracná operace se
výrazně projeví na květinách jejich znatelným ozdravěním.

Seniorské aktuality

Dnešní schůzka se nesla ve znamení prvního výletu,
který bude 14. 5. t.r.. S trasou, programem i zastávkami nás
obšírně seznámil náš průvodce pan František VACEK.
Směr je na Hradec Králové, Chlum, na místa, která se do
historie naší země zapsala neslavnou bitvou, do Hoříněvsi Josefov = pevnost - Sadová atd.
Samozřejmě toto je ve zkratce výčet z podstatného.
Svoji návštěvou nás poctil zdejší rodák působící v Náchodě
na postu místostarosty p. Ing. Jaroslav Rohulán.
V obrázcích z našeho výběžku nás znovu utvrdil o tom,
co velmi dobře víme, je nám notoricky známo defilé
okolních hor, blízký Dobrošov a Polsko dostupné v dnešní
době každému skýtá tolik atraktivních míst, která můžeme
navštívit a poté říci slovy básníka:“Já se tam vrátím!“ Co
potěšilo zúčastněné? Beseda bohatá na dotazy. Bylo jich
zodpovězeno opravdu hodně o Klubu českých turistů,
znovuotevření chaty na Dobrošově, hraniční přechody,
obchvaty měst doprava, přeprava a obslužnost v našem
regionu i pasové formality.
Pan Ing. Rohulán profesionálně, s citem a smyslem pro
soucítění s přírodou a její nepřehlédnutelnou krásou
nezapřel, že toto téma je jeho koníčkem....
Co přát závěrem? Hezké počasí, dobrou náladu a
šťastnou cestu do cíle našeho letošního prvního
tématického zájezdu!
H. Krejčová

Mezinárodní květinový den
- středa 11. května
Vážení spoluobčané, blíží se 11. května 2005 mezinárodní den boje proti rakovině - a my, jako již několik
uplynulých let, se u Vás opět ucházíme o přízeň. Jsme si
plně vědomi toho, že je stále hodně těch, kteří pomoc
potřebují - a co vede k tomu nás?
Finanční prostředky, které každoročně tato celostátní
sbírka přinese, nejsou malé a znamenají velkou pomoc pro
ty, kteří ji potřebují. A nejen to. Jsou značnou podporou i
výzkumu, který je tolik potřebný. Není jistě bez
zajímavosti, že se u nás dnes již daří vyléčit 50%
onkologicky nemocných a mnoha ostatním pak život
prodloužit o celou řádku let. Myslím, že je pro každého z
nás dobrým pocitem, když si může říct, že právě na
takovémto úspěchu má svůj podíl.
My, dobrovolní pracovníci, jsme velmi rádi, že právě do
takovéto akce se nám podařilo zapojit mladé lidi, převážně
studenty a že právě oni pochopili, o jak důležitou akci pro
nás pro všechny se jedná. Jejich porozumění a pochopení je
po nás povzbuzující v naší snaze pokořit tohoto zákeřného
nepřítele.

A tak, až budete ve středu 11. května potkávat dvojice,
které Vám budou nabízet žlutý kvítek měsíčku lékařského,
vzpomeňte na ty, kteří Vaši pomoc potřebují a neodmítejte
je. Minimální symbolická částka 20 Kč i za dobrý pocit z
pomoci bližnímu za to jistě stojí. Děkujeme Vám
Za LPR Mikšovská

Čarodějnické dovádění

Letošní svátek čarodějnic neprošel domem pečovatelské
služby bez povšimnutí. Zasloužily se o to iniciativní
pečovatelky, které spolu s vedoucí odboru MěÚ vytvořily
sympatické čarodějnické trio. Připravily výzdobu v dosud
nepoužívaných prostorách hospodářské budovy a zajistily
zásobování.
Namísto obvyklých zahajovacích projevů se konalo
vztyčení májky, kterou jsme ozdobili. Našimi hosty byli
pan starosta s paní místostarostkou.
Podávalo se kafe a k němu zákusek, opékaly se párky a
popíjely nealkoholické nápoje. Tentokrát se nezpívalo,
protože jsme byli ve volné přírodě, abychom neplašili
sousedy a ptactvo boží.

Na závěr jsme vytvořili malebnou skupinku pro
fotografy, abychom měli co do kroniky. Děkujem za pěkné
odpoledne čarodějnicím i našim chlapcům (Zítka a Hubka),
kteří připravili májku a dříví na oheň.
F. Vacek

Klub přátel turistiky TJ Spartak
Police nad Metují pořádá

v s obo tu 2 1. květn a jubilejní 3 0. ro čník

mezinárodního pochodu

Polický vandr

Start: v 7 - 9 hodin na autobusovém nádraží
Trasy: 15 a 25 km vedou přes osadu OSTAŠ vrch NA
KOSTELE (690 m), osadu HONY a HLAVŇOV do cíle.
Dlouhá trasa jde po BROUMOVSKÝCH STĚNÁCH přes
HVĚZDU, SUPÍ KOŠ (702 m) a obec SUCHÝ DŮL do
cíle.
Uzávěrka pochodu: v 16 hodin
Na trase budou dobré podmínky pro občerstvení. Pod
STRÁŽNOU HOROU se chystá hlavní občerstvovací
místo.
Startovné:
10 Kč, děti zdarma
Odměna:
diplom a keramická plaketa. Zvláštní
odměna čeká na nejmladšího, nejstaršího, nejvzdálenějšího,
nejpočetnější rodinu a třídu Základní školy v Polici n.M.
Věříme, že budete s pochodem spokojeni a rádi vzpomínat na
pěknou turistickou sobotu na krásném Policku.
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M U D r . M ar c el a V ý r a v s k á
oznamuje, že z technických důvodů

v období

od 18. 7. do 29. 7. 2005

bude ordinace praktického lékaře pro děti a
dorost přemístěna do interní ambulance
MUDr. Bas ila Richtera na Zdravotním středisku
v Polici nad Metují
/2. budova, 1. patro vlevo/.

Český zahrádkářský svaz
základní organizace v Polici nad Metují

Nabídka zájezdu do Hradce Králové
Zájezd se uskuteční v sobotu 4. června 2005
Odjezd z náměstí v Polici nad Metují v 6.45 hodin
Od 8 hodin navštívíme Zahradní centrum John v
Kuklenách, pak odjezd do zahrádkářské osady ZO Zlatá
růže - Malšovice, kde nás v 10 hodin bude očekávat Ing.
Malachta, vedoucí kolonie. Zde pobudeme do cca 12 hodin
a přesuneme se na oběd do restaurace U Zezuláků, kde
máme zamluvený oběd. Zde v pohodě strávíme jídlo a od
15 hodin nás očekává pan Bartoška ve Hvězdárně - Hradec
Králové Třebeš. Prohlídka planetária a celé hvězdárny bude
cca 1.5 hodiny. V případě volného času navštívíme Bonsaj
centrum v Libčanech pana Jar. Pospíšila. Po exkurzi odjezd
do Police nad Metují.
Přihlášky opět v prodejně Kniha na náměstí v Polici nad
Metují. Člen naší ZO a jeden člen jeho rodiny zaplatí za
jedno místo 120,- Kč, nečlen naší ZO zaplatí 150,- Kč.
Závazné přihlášky od členů naší ZO budou přijímány od
16. do 21. května. Od ostatních od 23. do 28. května 2005.
V případě neúčasti na zájezdu si musí přihlášený sám
zajistit náhradníka, peníze se vracet nebudou!!!
Všem účastníkům zájezdu přejeme dobrou pohodu a
pěkné počasí.
Výbor ZO ČZS v Polici n. M.

Z domova důchodců

V současné
době
v sociálních
zařízeních
královéhradeckého kraje probíhá postupné zavádění
Standardů kvality sociálních služeb. Chtěli bychom
veřejnost touto formou stručně seznámit
s tím, co
standardy jsou a co přinášejí našim klientům.
Sociální služby obecně existují proto, aby pomáhaly
lidem udržet si nebo znovu nabýt místo v komunitě, pokud
toho sami nejsou schopni a ochraňovaly je před sociálním
vyloučením. Sociální služby by v maximálním možném
rozsahu měly lidem pomáhat žít běžným způsobem života.
Musí být poskytovány kvalitně, aby jim klienti a jejich
rodiny mohli důvěřovat. Takovým měřítkem pro
poskytování kvalitních sociálních služeb jsou standardy
kvality. Popisují jak má vypadat sociální s lužba, která
podporuje zapojení klienta do běžného života v jeho
přirozeném prostředí, posiluje jeho samostatnost a
nezávislost a je zajišťována bezpečně a odborně.
Uživatelům služeb (to jsou naši obyvatelé) a jejich rodinám
poskytují standardy záruky v tom, co mohou očekávat od
služeb, které jsou jim poskytovány a poskytovatelům (to je
domov důchodců) poskytují standardy jistotu, že stejné
standardy se vztahují na všechny poskytovatele služeb, a že

se jim dostane nezávis lého hodnocení úrovně kvality
služeb, které poskytují.
Po nás jako po poskytovateli služeb i po našich
klientech vyžadují standardy mnohé změny v přístupu.
Vycházejí z principů lidských a občanských práv a
předpokládají větší zodpovědnost klientů při řešení své
situace.
Vyhovění standardům kvality při inspekcích kvality,
které budou následně probíhat, je podmínkou pro zařazení
do Sítě sociálních služeb Královéhradeckého kraje. Zároveň
je to také podmínkou pro získání přístupu k finančním
prostředkům z veřejných zdrojů na provoz domova.
S některými standardy zpracovanými pro náš domov
vás budeme postupně seznamovat v dalších číslech
Polického měsíčníku.

*****

V minulém čísle jsme se zmiňovali o exkurzi žáků ze
7. třídy machovské školy v našem domově. Potěšil nás také
následný dopis s poděkováním. O tom, že prohlídka
domova byla pro děti podnětná, svědčí i dvě přiložené
slohové práce o tom, co je v domově důchodců zaujalo.
Děkujeme dětem i paní učitelce.
Nejkrásnější měsíc v roce jsme přivítali stavěním májky
a také opékáním buřtů. Sluníčko vylákalo do zahrady skoro
všechny obyvatele. Chystáme jarní výlet, společné posezení
ke Dni matek a v červnu také tradiční Hry seniorů, posezení
při opékání selete, těšíme se na výlet s Toulavým
autobusem.

Poděkování.
Velké poděkování vyjadřuji touto cestou panu Ing.
Petru Šrámkovi – předsedovi Družstva vlastníků Police nad
Metují za velice vstřícné, sponzorské zajištění odvozu
kompostu ze zahrady Domova důchodců Police nad Metují.
Poděkování patří i pracovníkům, kteří tuto akci provedli.
V. Kašíková- ředitelka DD

Dětský karneval

Dne 19.2.2005 TJ Sokol Police nad Metují pořádal
dětský karneval. Ač byla chřipková epidemie, tak se
v místní sokolovně sešlo plno dětí různého věku, které se za
pomoci rodičů proměnily v princezny, loupežníky, skřítky,
králíčky…Přišla dokonce Sněhurka se sedmi trpaslíky.
Proběhla promenáda masek, děti soutěžily a tančily.
Doufáme, že si děti i rodiče celé odpoledne užili a sejdeme
se zase příští rok.
Velký dík také patří sponzorům: Potraviny Purket,
Zelenina Radka, Zlatnictví Vávrová, Polická Pekárna,
Knihkupectví – Kohlová, Textil Reno, Zelenina Suchomel,
Hračky Havlík, Chovatelské potřeby, Galanterie Vítková,
Lékárna Kuklík, Drogerie T. Vávra, Nápoje Meierová,
Skrblíkův ráje, Nápoje Evžen Novotný, Cukrárna
Schreiber, Xaveros, Instalatérství-Kašpar.
TJ SOKOL

PRODÁM

domek v Polici nad Metují, 2 místnosti,
předsíň, suché WC, elektřina, vodovod. Pro
nenáročné.
Kontakt: tel. č.: 416 742 285,
mobil: 776 593 497
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protože jsme si v minulosti docela rozuměli, ale peníze jsou
peníze.
Váš Z. Balák z Tomkovy ulice

Odpověď člověku ze staré školy,
co osočuje bezdůvodně druhé
Vážený pane K. F.
Vámi podepsaný dopis ze dne 13. 4. 2005 je sice pro
některé lidi co Vás neznají dojemný i přiznávám, stylizace
se mi líbí, ale Vy jste ho nepsal. Nehledě na to, že začínáte
mít asi i špatnou paměť, protože na Vámi zmiňovaných
akcích nás pracovalo víc. To mě musíte mít opravdu rád,
když pomlouváte jenom ke mně. /Děkuji/.
No, ale začneme se bavit trochu jinak a popravdě, ano?
Napíšeme lidem, kteří v těch domech bydlí a Vám s i
stěžovali na špatnou kvalitu betonu a nevědí, že:
• na těchto betonech jsem nepracoval sám
• najal jste si mladé kluky, kteří o zednictví nic nevědí,
ale jsou nejlevnější pracovní síla.
• proč jste si na moje opakované upozornění neohlídal
14 denní zrání betonu a dopustil, aby se druhý den po
zabetonovaných plochách chodilo a na nich zároveň i
pracovalo /např.. topenáři + elektrikáři/, když máte ten
zednický glejt. No, a navíc si myslím, že byste měl
jednat především s firmou, která si objednala betonáž
podlah a společně jste nezajistili řádné zrání
zabetonovaných podlah.
• co se týče znaleckého posudku tak to je asi v pořádku,
ten byl vypracován na základě nedodržení doporučené
skladby podlahy, kde byla položena topenářská hadice
/podlahové topení/ a provedlo se zabetonování. Vy jste
si jako vedoucí Vaší firmy opomenul přečíst
doporučenou skladbu podlahy, protože veškerou
dokumentaci jste měl Vy a nám ji neukázal.
• opět podotýkám, že jsem i na této akci nepracoval sám.
Zmiňujete se, že Vám vyhrožuji právníkem, ale Vy jste
začal jako první mě vyhrožovat živnostenským úřadem, tak
proto jsem se obrátil na právnickou kancelář, kde Vás
taktně upozornili, že nemáte pravdu. Navíc faktura, která
mě byla Vámi poslána a byla silně nadsazená neměla ani
pořadové číslo. Zajímalo by mě kam by šli tyto peníze.
Také si myslím, že i Vy jste měl tu možnost se obrátit
kamkoli, ale já Vám řeknu proč jste tam nešel. Určitě ne, že
jsme sousedé, protože to Vám nic neříká, ale proto, že by
Vám nic z toho co o mě píšete neuznali. A takhle můžeme
vážený pane pokračovat, Víte.? Třeba i tím, že u několika
akcí jsme zjistili, že po skončení té či oné akce jsme z části
pracovali na dobročinné účely, které patřili jen Vám a
zrovna Vy máte tu drzost ještě psát o mě do Polického
zpravodaje? Kolik Vám je let, že se dokážete snížit k
takové sprostotě Vy, Vy super sousede ze zednickým
glejtem, kdyby jste si radši zametl před svým prahem a
shodil tu velikánskou svatozář. Sice jsem proti Vám mladší,
ale to neznamená, že mě budete bezdůvodně urážet.
Vážený pane, na všechno co jsem napsal mám svědky
/čím se můžete pochlubit Vy/ věřím, že jakou nečistotu jste
si dovolil, tak by se i rádi podepsali. No, už dál psát
nebudu, ale protože jsem slušný živnostník a v životě jsem
se nemusel bavit s nikým přes jakákoliv média nebo
orgány, protože jsem se vždy a s každým rozumně domluvil
jen s Vámi to nějak nejde, ale to nejsem jenom já, že?
Můžu vám upřímně říci, že mě Vaše jednání velmi mrzí,

První Máj po skautsku
Stavba Májky tentokrát připadla na sobotu, což bylo
trochu nepříjemné, ale na druhou stranu bylo víc času a
větší klid na přípravu. Věnovali jsme jí téměř celý den. A
samotná stavba byla v naprosté pohodě. Už jsme se s hasiči
za ta léta dostatečně sehráli. Bohužel se našel dobrák, a to
prosím Poličák, který si chtěl dokázat, jak je skvělý a místo,
aby bránil polickou Májku proti přespolním, sám vzal pilku
a Májku se pokusil porazit. Bylo mu v tom sice zabráněno a
své dílo nedokonal, ale z bezpečnostních důvodů pak
musela být stejně poražena a uklizena. Kdyby po ní zůstal
dostatečně vysoký „pařez“, určitě bychom k němu viníka za
trest přivázali jako k pranýři. Pro výstrahu.

Ale náladu jsme si tím zkazit nedali. Hlavně proto, že
bylo krásně a my vyráželi na Velkou plavbu. Tedy na
plavbu po řece Úpě z Bohuslavic až do České Skalice. Na 9
kanoích, 2 kajacích a 1 raftu se plavilo 24 „vodáků“.
Někteří si chladnou vodu řeky vyzkoušeli hned po nalodění
a preventivně se udělali. To aby věděli, jaké to je a čemu se
během plavby chtějí vyhnout. Celá plavba ale byla
nádherná pohoda. Modrá obloha, sluníčko, zelené louky,
rozkvetlé stromy, vlnky šplouchaly pod lodí (i dovnitř lodí),
občas někdo drncnul do nějakého toho kamene (a v oblouku
u Adamova jich bylo požehnaně). Občerstvení
v Havlovicích přišlo také vhod.

A pak následovala nejromantičtější plavba údolím do
Ratibořic. Drobné peřeje, skály, jasná zeleň mladých listů
buků, les a skály. Romantika jaká se hned tak nevidí. A
zatímco v Polici byla bouřka a průtrž mračen, my jsme
krátkou přeháňku přečkali pod deštníkem prodavače
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limonád a nanuků na Starém Bělidle. Mimořádná akce
s mimořádným úspěchem.
Josef Hejnyš vůdce střediska

Výroční zpráva rybářů

Vážení, sportovní rybáři.
Scházíme se opět po roce na výroční členské
schůzi,abychom zhodnotili naši činnost za uplynulý rok a co
bychom chtěli realizovat v roce letošním. V loňském roce
vešel v platnost nový zákon o rybářství, takže nás v průběhu
sezóny potkaly výrazné změny při výkonu rybářského práva.
Chtěl bych vás seznámit s činností výboru, se stavem
členské základny, s rybářskou stráží, brigádnickou činností,
s plněním zarybňovacího plánu, se statistikou ulovených
ryb, otravou na revíru, situací na naší malé vodě a cenou
povolenek.
Dovolte mi, abych začal hodnocením výboru MO.Výbor
je 13-členný a schází se každý první pátek v měsíci na Hrázi
v Hlavňově, kde řeší problémy které se v průběhu roku
vyskytnou. Do výboru také dochází předseda RK pan
Václav Zítka. Pan Volšík a pan Černý se zúčastnili školení
vedoucích mládeže, pan Obršál sněmu ČRS, Dr. Kulich
konference US a v únoru proběhlo školení nových členů. Na
této výroční schůzi proběhnou volby do nového výboru a
ten bude částečně obměněn. Všichni
funkcionáři
přistupovali ke své práci zodpovědně a tak mi dovolte
abych jim za jejich činnost poděkoval.
Nyní bych se chtěl zmínit o členské základně. Naše
organizace má 216 dospělých členů,z toho 7 žen, 11 členů
15-18 let a 23 mládežníků. Celkem je to 250 členů. V
loňském roce z vystoupili z naší organizace dva členové
Hanuš Antonín a Pitra Ladislav. Do jiných organizací
přestoupili Bartoš Vít a Kaněra Miloš. Jeden člen zemřel
pan Dobeš Karel. Přihlásilo se 11 nových členů, jsou to
Wernerová Kateřína Szabo Štefan, Martincová Bedřiška,
Hotárek Jan, Středová Alena, Máslo Aleš, Pomezný Zdeněk,
Dvořáček Luboš, Havlík René, Švanda Pavel a Boldiová
Alžběta. Mezi mládežníky do 15 let přibylo 5 členů
Jirmanová Aneta, Fatura Miloslav, Máslo Aleš, Vávrová
Aneta a Kulichová Markéta. Po několika letech, kdy jsme
zaznamenávali pokles mládežníků, došlo zase k jejich
nárůstu. Je to především zásluha vedoucích kroužku pana
Černého a pana Volšíka, kterým bych chtěl za jejich činnost
poděkovat.
A nyní krátce k rybářské stráži. V loňském roce úspěšně
absolvovali zkoušky tři členové a rybářská stráž má nyní 6
členů. Jsou to Kulich Miroslav, Havelka Radek, Volšík
Ladislav, Volšík Ladislav ml. Černý Josef a Kubeček
Ladislav.
Dále bych se chtěl zmínit o brigádnické činnosti. Při
výlovech, údržbě a úpravách naších zařízení bylo
odpracováno 2 802 hodin. Po odečtení žen a důchodců nad
65 let je průměr na jednoho člena 13,6 hodin. V naší
organizaci má nový člen povinnost odpracovat 30
brigádnických hodin, dále je to 15 hodin. Brigádnické
hodiny musí být odpracovány rok dopředu. Členům kteří
nemají brigádnickou povinnost splněnou je umožněno
hodiny proplatit v ceně 80 kč. za 1 hodinu. Usnesením
sněmu ČRS bylo rozhodnuto že ženy mají stejnou
brigádnickou povinnost jako muži. Výbor rozhodl že v naší
organizaci zatím ženy tuto povinnost nemají.
A nyní k samotné činnosti.

V Hlavňově byl proveden nátěr střechy kiosku,
sociálního zařízení a garáže, okolo rybníků posečena a
uklizena tráva a postaveny nové lavičky. Na plovárně ve
Žďáře přepažen bazén , postaveno další stavidlo, nový
rozvod vzduchu a před bránou zpevněna cesta štěrkem.
Pří výlovech chovných potoků bylo sloveno 6 607 ks
PO2-3, 1 020 ks PD2-3 a170 ks Si 2. Všechny tyto ryby byly
vysazeny do našeho revíru.
Na malý rybník v Hlavňově jsme vysadili 200 kg K3-4,
50 kg amura a 27 candátů. Kapři a amuři byly na podzim
vysazeny na velký rybník, candáti na Hony. Dále to bylo na
velký rybník 300 kg K4 v dubnu, 200 kg K3 v srpnu a
1 000 kg K3-4 v říjnu. Do chovných potoků bylo vysazeno
60 000 ks plůdku PO, 15 000 ks plůdku PD a 2 000 ks PD 6
cm.
A nyní k chovu PD a Si ve Žďáře, kde bylo také
odvedeno spousta dobré a zodpovědné práce. V březnu
jsme na plovárnu vysadili 2 500 ks PD o velikosti 12 cm a
z předcházejícího roku jsme měli 4 000 ks Si. Většinu těchto
ryb jsme do konce roku prodali. V současné době je na
Žďárské plovárně 3 000 ks PD1, 100 kg PD tržní velikosti a
asi 100 kg generačního Si. Závěr roku 2004 byl ve znamení
prodeje vánočních kaprů ze sádek v Hinčicích.
To vše by nebylo možné bez pomoci obětavých členů,
kteří pomáhali, jak bylo třeba. Jsou to tito členové.
p. Obršál Jaroslav 295 h.
p. Černý Josef
81 h.
p. Zítka Oldřich
172 h.
p. Plachta Pavel
71 h.
p. Řehák Václav
168 h.
p. Siegel Jiří
56 h.
p. Vajsar Jan
120 h.
p, Zimmer Stanislav 53 h.
p. Markovič Josef 101 h.
p. Šimek Michal
51 h.
p. Kulich Miroslav 88 h.
Tímto bych jim chtěl vyjádřit poděkování za jejich práci.
V letošním roce bychom se měli věnovat údržbě našeho
zařízení,pokračovat v opravě plotu ve Žďáře a úpravám
kolem Honského rybníka.
Nyní bych vás chtěl informovat o prodaných
povolenkách.
MP-CR 1ks, MP-CS 20 ks, MP-US dospělí 37 ks, MPUS do 18 let 6 ks, MP-US do 15 let 4 ks, PS-US dospělí
63 ks, PS-US do 18 let 6 ks, PS-US do 15 let 1ks, Hlavňov
dospělí 102 ks, Hlavňov mládež 16 ks, Hlavňov druhé
povolenky 4 ks, Hlavňov hostovačky 9 ks
Co jsme na tyto povolenky ulovili.
Na vodě MP
KAPR

LÍN

190ks 447,2 5ks

/2,35

CEJN
1,25 53ks

/0,25

/0,41

Pstruh O

Pstruh D

27ks

4ks

7,5

OKOUN Podoustev ŠTIKA
21,7 11ks 6,15 1ks

/0,56

LIPAN

1,2 9ks

0,3

6,3

KARAS
47ks

CANDÁT ÚHOŘ

29,7 137ks 212,6 8ks 5,25

/1,65

AMUR
3,45 2ks

18ks

/1,55

/0,66

OSTATNÍ

17,9 22ks

7,9

/0,27
/0,3
/0,38
/3,15
/0,38
/0,36
Celkem na vodě MP 534ks o celkové váze 768,3kg /1,43kg

Na vodě PS
KAPR
23ks

/2,04

LÍN

46,9 1ks

CEJN
0,2

/

2ks

/0,35

ŠTIKA

0,7 1ks

0,9

/

Pstruh O

Pstruh D LIPAN

28ks 6,8

/0,26

/0,24

/0,28

/0,32

KARAS OSTATNÍ
27KS 2,1 695KS 29,65
/0,08
/0,05
Celkem na vodě PS 2 896ks o celkové váze 646kg /0,22kg
Malá voda HLAVŇOV
KAPR
LÍN

OKOUN CANDÁT AMUR

494KS 1093 32KS

33KS 6,55 4KS 6,3

7,2

12KS

KARAS

48,2 1KS

/2,21
/0,22
/0,2
/1,6
/4
/
Celkem na malé vodě Hlavňov 601ks o celkové váze 1 164,7kg

0,6

OSTATNÍ
25KS 2,25

/0,09
/1,94

Celkem na všech vodách 4 031ks ocelkové váze 2 579kg
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Nejúspěšnější rybáři v roce 2004 byli.
Volšík Ladislav ml.
217ks
Votroubek Jiří
201ks
Zítka Oldřich
198ks
O tyto posty také usiloval Dr. Kulich Miroslav se
675ks, většina z nich však patřila do kategorie ostatní.
Zprávu předal Jaroslav Obršál

V last ivědn é okén ko
Kovářova rokle – pověst z Policka
Podle Ant. Krtičky napsala Štefánia Rapušáková,
vybral František Janeček
Asi hodinu cesty od Police se táhnou pověstné
Broumovské stěny, pásmo zalesněných pískovcových skal
mezi Broumovem a Policí nad Metují. Od pradávna jimi
vede jediná silnice z Police do Broumova. Ostatní jsou jen
stezky nebo úzké pěšinky. Pískovcové Stěny se podobají
sloupům, jindy zvířecím tvorům, branám, věžím. Pro svoji
divokou romantiku patří k nejvyhledávanějším turistickým
cílům.
V dřívějších dobách byly Stěny porostlé pralesem a bylo
tu velmi nebezpečno.Ve skalách se ukrývali obávaní
loupežníci..
V sedmileté válce se zde usadila lupičská tlupa.
Přepadávala kupce a okolní obyvatelstvo. Pátrání po nich
byla bezvýsledná. Neschůdná skalnatá bludiště dokázala
lupiče dobře skrývat. Jedním z nich byl vyučený kovář.
V hluboké jeskyni s i zařídil kovárnu a pro své druhy v ní
zhotovoval zbraně. Všichni měli peněz dost, neboť
uloupená kořist byla bohatá. Kovář byl hamoun, chtěl
zbohatnout rychleji. V kovárně překovával železné nástroje
nakradené sedlákům a znovu jim je prodával. Po nějaké
době se stal nejbohatším člověkem v okolí. Své jmění
ukrýval v hluboké skalnaté rokli. Když mu hrozilo
nebezpečí, že bude polapen, vytáhl kvítek divizny, utržený
o svatojánské půlnoci, který ho prý učinil neviditelným.
Sedláci s i stěžovali, že nemohou na robotu, ale nikdo jim
nemohl pomoci.
Jednou chytili lupiči jakousi dívku z Božanova.Tajnými
stezkami ji vlekli do své skrýše. V nejvyšším místě ve
Stěnách se jim dívka jménem Alžběta vytrhla a prchala přes
obrovské balvany. Jakmile spatřila, že ji bandité dohánějí,
skočila ze skály do hluboké propasti. Po dopadu se však
nezabila. Vysoké nánosy písku jí zachránily život. Děvče se
zvedlo a co nejrychleji utíkalo domů.
Jindy oloupili loupežníci ve Stěnách řeznického
tovaryše. Tovaryš byl silný, ale raději se nebránil, neboť byl
sám. A aby na lupiče nezapomněl, usekli mu kus
ukazováčku.
Bandité chodili často do společnosti. V přestrojení, aby
je nikdo nepoznal. Tam se vždy dozvěděli, co potřebovali.
Protože měli dost peněz, platívali za celou hospodu.V ní se
taky za války s Pruskem setkali s pruskými vojáky, kteří
z Police nad Metují vezli generálovi do Dušník rukojmí –
polického převora, koželuha a pacholka ke koním.
Loupežníci vojáky tak opili, že umožnili zajatcům útěk a
úkryt ve skalách v Bělém. Generál dal za nevojenské
chování vojáky přísně potrestat.
Pod svahem Stěn, ve vesnici Hlavňově, stála opuštěná
krčma. Chodili do ní lidé všeho druhu. Jednoho dne

vstoupil do hospody cizinec. Rozhlédl se a usedl
k neobsazenému stolu. Poručil si sklenku vína.Krčmář
hosta uvítal a zeptal se ho, kam má namířeno. „Jdu do
Broumova a bojím se cesty. Není tu někdo, kdo by mě
doprovodil s lucernou?“ „Já s ním půjdu,“ odpověděla
krčmářova děvečka, která byla velmi statečná. Převedla
cizince přes Stěny. Cestou mu o sobě vyprávěla, ale cizinec
mlčel. Na rovině pod horami poděkoval, vtiskl do
děveččiny dlaně stříbrňák a zmizel ve tmě.
Náhle děvečce zhasla v lucerně svíčka. V nastalé tmě
zaslechla lidské hlasy. Děvče se ukrylo za kapličkou.
Spatřilo koníka zapřaženého do malého vozíku. Byl to
potah loupežníků, kteří byli zabráni tak do hovoru, že ani
nezpozorovali, jak se děvečka vyšvihla na koně a pádila
s vozíkem ke krčmě. Loupežníci po ní stříleli do tmy, ale
marně. Děvče přivezlo tolik peněz a klenotů, že je nemohlo
ani spočítat.
Ale i lupičům se přestalo dařit. Vesničané našli jednoho
s přelámanýma nohama a ten v bolestech a strachu před
smrtí vyzradil loupežnický úkryt. Loupežníci byli
pochytáni, mezi nimi byl i bohatý kovář. Nikdo
z loupežníků neprozradil, kam banda ukryla peníze.
Před útrpným právem v Polici všichni přiznali svou
vinu. Jen kovář zapíral. Lupiči byli odsouzeni k trestu
smrti. Na popravišti prosil kovář konšely o milost. Za svoje
propuštění sliboval postavit silnici z Police do Broumova a
vysázet na ní jeden dukát vedle druhého. „Dobrá,“
odpověděli páni soudcové, „ale zlaťáky musíš stavět
nastojato.“
Tolik peněz ale ve skalních skrýších přece jenom
nezbylo.Kovář skončil stejně jako ostatní na šibenici, ale
skrýš s ukrytým pokladem ani při největším mučení
neprozradil.Od té doby se říká, že po loupežnících zbyl
bohatý poklad, který se otvírá jednou do roka na Květnou
neděli o pašijích.
Skála, odkud se vrhla Alžběta, nese její jméno.
Boháčovo doupě se nazývá Kovářovou roklí. Ve skále
můžeme spatřit vytesanou kovadlinu, kleště a podkovy.

O VLČINCI

O malém, pravděpodobně strážním hrádku zvaném
„Vlčinec“, který kdysi stál na dlouhém úzkém ostrohu nad
soutokem řeky Metuje s potokem Žďárským, již bylo
napsáno mnoho odborných úvah a statí a koluje o něm i
dost pověstí; z jejich autorů vzpomeňme např. Aloise
Jiráska („Staré pověsti české“), polického Antonína Krtičky
(„Z královského hvozdu“) či z nedávné doby Evu
Koudelkovou („Police nad Metují a okolí v lidových
vyprávěních“). Samo místní pojmenování „Vlčinec“ svědčí
o přítomnosti vlků v této krajině (vždyť ještě roku 1550
měli poličtí řezníci zakázáno prodávat maso dobytka,
pokousaného od těchto šelem) a objevuje se i v
břevnovském urbáři z roku 1406, kde je Vlčinec
zaznamenán jako část klášterní pozemkové držby (tvrz zde
však zmíněna není!), pronajímané čas od času okolním
zájemcům. Již z dřívější doby víme, že okolo roku 1366 byl
doživotním nájemcem těchto pozemků zeman Jan Kdulinec
s manželkou Bonuší, pak ještě panoš Jindřich z Popovic,
bratr probošta polického kláštera Petra. Hrádek byl snad
postaven kolem roku 1419 (Augustin Sedláček se však
domnívá, že již po roce 1341, kdy opat Předbor rozšířil
polické klášterní panství zakoupením vsí Petrovic,
Petroviček a Dřevíče od náchodského Hynka z Dubé),
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zřejmě jako součást obrany klášterního panství
v nastávajících husitských válkách, spolu s tvrzí Homolí u
Dřevíče. Z kdysi poměrně dobře zachovalého terénního
reliéfu celého prostoru se dalo usuzovat na velmi
jednoduchou stavbu s minimem obytných prostor a naopak
s poměrně silným opevněním, tedy s funkcí především
strážní a obrannou. Stála zde malá hranolovitá věž,
obklopená příkopy a valy. Historie vzniku Vlčince je však
velmi nejasná – jak v roce 1366, kdy opat Oldřich pronajal
ves Petrovice Janu Kdulincovi, tak roku 1406, kdy byl
Vlčinec podle urbáře pronajat jakémusi Strádalovi ze
Žďáru, se Vlčinec vždy uvádí pouze jako „hora“ – tj. les. Je
zajímavé, že o něm není zmínka ani v souvislosti s bitvou
mezi Slezáky a husity u Petrovic roku 1421, což je
historicky zaručená zpráva. Vlčinec zanikl pravděpodobně
buď roku 1422 při tažení husitů k Broumovu, nebo až
v roce 1447, kdy byly pobořeny téměř všechny hrady
v okolí na žádost slezských knížat a měst, která se obávala
zbytků husitských posádek, které měly na těchto hradech a
tvrzích své základny a podnikaly odtud loupežné výpravy.
Jednou z umělých pověstí přispěl do celého souboru
legend o Vlčinci i někdejší bezděkovský řídící učitel
Bedřich Jaroslav Ježek. Ten ji dokonce sepsal ve verších a
nazval:

PODIVNÉ PŘÁTELSTVÍ – POVĚST O HRÁDKU VLČINCI
Pamětní kniha otevřena leží,
kde řeka Metuj od Maršova běží.
Kde tato řeka s Ledhují se pojí,
dnes známý panský valník s pilou stojí.
V patnáctém věku stál tu pěkný mlýn,
a před ním lípa, pod ní ležel stín.
V něm sedátko, to chodce vábilo,
když slunce v létě hřálo, pálilo.
Pod lípou mlynář sedával tak rád,
ó, žel, že zemřel a byl ještě mlád.
požehnal domu tomu Hospodin,
po smrti muže zrozen s dcerou syn.
To byla pěkná, něžná dvojčátka,
a život jejich zní jak pohádka.
Ty děti sluly Zdislav, Zdenička,
z nich velkou radost měla matička.
V Metuji řece vlčátko se topí
a Zdislav spěchá, za uši je chopí,
hned běží domů, volá matičko,
moc prosím, jděte honem pro mlíčko,
já našel pejska, má as velký hlad,
do vody chudák z lávky spad.
Se Zdeňkou potom mládě vychovali,
s vlkem si hráli, často žertovali.
Nebyl to vlk, byla to vlčice,
a krotká byla jako slepice.
Když vyrostla, po návrhu stárka,
dostala jméno, říkali jí Barka.
Oddanost velkou dětem jevila,
tak jako pes po mlýně chodila.
Nejednou až do pozdní hodiny,
podivná přítelkyně rodiny
vlčice večer děti hlídala,
opodál lůžka jejich sedala.
Když v les zaběhla, děti pískaly,
když dlouho nešla, pro ni plakaly.
Půl roku Barka domů nešla již,
to měla matka s dětmi kříž.
Byl Štědrý večer a cesta zavátá,
zas přišla, vedouc čtyři mláďata.
Do mlýna potom občas chodily,

v boudě spaly, neb se honily,
pak ztratily se …
Dva roky již přešly,
co hosté tito do mlýna nešli,
a darmo, darmo děti pískaly,
a darmo Barko, Barko volaly.
V této době, plné běd a hrůz,
vystavěl rytíř Jíra pevnou tvrz.
Na blízkém vrchu, skalním ostrohu,
ve kterém roce říci nemohu.
Původní jméno měla Kamenec,
a vypadala z dálky jako klec.
Přízemí tvrze bylo z kamene,
a nad ním patro pěkně roubené,
z dubových trámů rudě natřených,
sem z okolí pracně snesených.
Věž nevysoká stála nad branou,
k severu byla hrádku ochranou,
k ní cesta vedla úzká, jediná,
o málo širší, nežli pěšina.
Co zdát se tady mohlo přepychem,
byl velký černý prapor s kalichem,
z cimbuří věže dolů spuštěný
a v létě lučním kvítím zdobený.
Byl Jíra vdovec, přišel z Krčína,
jej chvalně znala celá krajina.
Měl dceru Jitku, syna Jindřicha
a drželi se všichni kalicha.
Krajina celá při Husovi stála,
učení jeho věrně vyznávala.
Mlynářka s dětmi také Husa ctily
a často v tvrzi na besedě byly.
Návštěvy tyto byly u nich zvykem,
bylť Jíra dětem z mlýna poručníkem.
Jírovic děti s dětmi ze mlýna
tak žily jako jedna rodina.
To bylo v máji. posel k mlýnu letí:
„Mlynářko, honem, kdepak máte děti?
Utecte rychle. Slezáci se valí.
Police hoří, v dým se celá halí.
Nepřítel vraždí všecko na potkání
a nemá, nemá s nikým slitování.
Zlí Němci dítky nesou na kopích nabodnuté,
časy zas přišly na nás kruté.
Ku Ostaši a sem se hrnou v zlosti,
zavraždí i vás bez milosti.“
Mlynářka s dětmi ihned odtud spěchá,
ve mlýně všechno jak leželo nechá.
A v malé chvíli na Kamenci sedí
a z tvrze dolů ustrašeně hledí.
Pan Jíra byl pryč. Ozbrojenců není
a mlýn již hoří – Boží dopuštění!
Dvůr bezděkovský je v plamenech!
Slezáků rota divá v těchto dnech
krajinu naši hrozně zpustošila.
Ta zvěř se náhle k hrádku přiblížila,
mnich na tyči nese kříž pozdvižený,
a na něm visí Kristus umučený.
„Kdo věren Bohu, Kristu, svaté víře,
požene s námi s chutí na kacíře.“
Tak volá mnich a křičí: „jménem Páně,
Slezáci vzhůru, tam ku hradní bráně!“
Husitský prapor s věže mocně vlaje,
havranů hejno vyletělo z háje,
a nad Slezáky vysoko se vznáší
a potom letí směrem ku Ostaši.
„K útoku!“ zařve zrzoun Němců vůdce.
Mlynářka s dětmi spíná k nebi ruce.
Tři muži v hrádku – to posádka celá,
pod hradem cháska krvelačná, smělá.
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Jestliže pomoc nepřikvapí brzy,
vrahové budou co nevidět v tvrzi.
V dubová vrata sekera již bije,
v okolí kdesi vlk nápadně vyje.
To slyše Zdislav, křikne a se vzchopí:
„Matičko, vlci!“, píšťaly se chopí.
Co Slezák do vrat usilovně tříská,
nahoře Zdislav píská, píská, píská.
Minuty zašly ve křiku a hluku.
V tom se sem žene celá smečka vlků.
Hoch dosud píská. Dole velká vřava –
před branou hradní velká vlčí hlava.
Slezáka trhá, vráží do něj zuby.
Vlk druhý třetí nepřítele hubí.
A vlků vidět pořád víc a více vlčice jedna rve se jako lvice.
Kříž mnichův dole u potoka leží,
mnich sám odtud horem pádem běží.
Nepřítel prchá, z dálky slyšet hlasy –
to jede Jíra uprostřed své chasy.
Ta s Němci účet brzy vyrovnala,
palcátem těžkým hřbety narovnala.
Utekli vlci v hustý, tmavý les,
na hrádku radost, potěšení, ples.
Z kamene potom vlka vytesali,
na hradní bránu na památku dali.
A nebyla to nahodilá věc,
že tvrz i vrch nazvali Vlčinec.
Míjela léta. Dvoje svatby byly,
diváků mnoho k sobě přivábily.
To Zdislav, Jindřich byli ženichové,
se Zdeňkou Jitka zase nevěsty.
Těm kynuly šťastnější již dnové,
jim osud sypal růže na cesty.
Jindřich se dostal na královský hrad,
kde vládnul slavný Jiří z Poděbrad.
A Zdislav jako rytíř vlka v erbu měl,
tvrz na Homoli sobě vystavěl.
A když sem jednou přijel Jiří král,
mlýn nový na tom místě stál,
kde potok Ledhuj s Metují se pojí.
Čas všechny rány zaceluje, hojí.
Před mlýnem lípa se zas zelenala,
mlynářka vnuka svého kolébala.
Král hocha také do náruče vzal
a na všechny se mile usmíval.
Z Petrovic kovář králi koně ková.
Král na něj sedne. Rychtář z Bezděkova
provolává: „Sláva! Buď zdráv králi náš,
ty srdce zlaté v hrudi ukrýváš!“
A potom jede na náchodský hrad,
král, který měl své Čechy tolik rád.
Staletí zašla – svět je zcela jiný,
na Vlčinci jsou jen zříceniny.
Čtyřnohých vlků není tam dnes,
dvojnohých ale spatříš ledakdes.

Autor této prosté básnické romance, na kterou se určitě
pamatují mnozí dříve narození občané, Bedřich Jaroslav
Ježek, se narodil 6. června roku 1856 ve Staré Pace;
trojtřídní hlavní školu navštěvoval v Nové Pace. Do
gymnázia začal chodit v Hradci Králové, tuto školu však
záhy opustil a dostudoval nižší gymnázium v Jičíně, kde
absolvoval i učitelský ústav. První jeho učitelské místo byly
Němčice u Litomyšle, kde nastoupil roku 1875. V blízké
Litomyšli se seznámil s profesorem tamního gymnázia
Aloisem
Jiráskem
a
starším
již
profesorem
Aloisem Vojtěchem Šmilovským,
známým
českým
spisovatelem, kterým dával číst své básnické a
spisovatelské prvotiny. Učitelský časopis „Posel z Budče“
přinesl jeho první populární článek o napodobování

některých přírodnin. První jeho uveřejněná báseň, vydaná
pod psedonymem B. J. Němčický nesla název „Útěcha“.
Z němčické školy Ježek přešel do Svinné u České Třebové
jako správce tamní jednotřídní školy; tam napsal a roku
1882 vydal básnickou sbírku „Pomněnky svinovské“. Roku
1892 vydal k oslavě 300letých narozenin J. A. Komenského
knížku „Komenského pomněnkový věnec“. Z „Pomněnek
svinovských“ je i jedna ukázka:

Setkání.
U Prokopa na silnici něco zazvoní.
To Jirásek z Litomyšle jede na koni.
Černý vous mu pěkně sluší, klobouk zelený,
co se děje v jeho duši? Zrak má zkalený.
Ach můj Bože, teď on klade šátek pod čelo,
snad by se mu zaplakati tady nechtělo?
Jindy se tak pěkně směje, kývá zdaleka,
veselá mne zpráva asi dneska nečeká.
Dojel ke mně, nazdar, zvolal k mému pozdravu,
upřeným se zrakem díval v modrou dálavu.
Slyším dosud jeho slova, bylo to v pátek:
Chtěl bych jeti do Hronova, otec má svátek.
Jaká radost by to byla, krásná vzpomínka,
kdybych mohl obejmouti matku, tatínka.
Všude dobře, doma nejlíp v kruhu rodiny,
jak se těším do Hronova, kéž jsou prázdniny.
Toho jistě, myslím sobě, štěstí nemine,
on se vrací k Litomyšli a já ke Svinné.

1. ledna roku 1893 nastoupil Bedřich Ježek jako řídící
učitel v Bezděkově nad Metují, kde působil až do konce
srpna 1923. Bedřich Ježek přispíval četnými básněmi a
povídkami do časopisu hasičské župy „Metuj“ (např.
články „Z doby suchodolských zjevení“, „Oživené
bezděkovské hroby“ atd.), mezi jeho básněmi je i několik
romancí, např. zde uvedená o Vlčinci, či o Mistru Janu
Husovi apod. Po 30 letech služby odešel Bedřich Ježek na
zasloužený odpočinek do Náchoda, kde 10. července roku
1951 v požehnaném věku 95 let zemřel.
Miroslav Pichl

Vlčinec – pověst z Policka

Z časopisu Od kladského pomezí, roč.IV., 1926 – 1927
Za polickým tunelem na srázném kopci nad řekou
Metují tam, kde se do ní vlévá Žďárský potok, stávala kdysi
tvrz Vlčinec. Byla malá, dřevěná a kromě hlubokých
příkopů ji chránily dřevěné hradby. Její majitelé měli
dcerušku Zdeničku a synka Zdis lava, který uměl krásně hrát
na housle.
Jednoho dne, když si děti hrály před tvrzí, přiběhla
k nim vlčice. Šla za nimi i do tvrze a poněvadž dětem
neubližovala, směla tam zůstat. Byla dětem milou
společnicí. Dali jí jméno Bára. Jednou se jim ztratila a
dětem se po ní velmi stýskalo.Hledali ji po okolí a stále ji
volaly. Konečně se jim jednou ukázala a promluvila lidskou
řečí: „Nemohu být stále u vás, ale když bude na vás nepřítel
nejvíce dotírat, vzpomeň si, Zdislave, na mne a zahrej na
svoje housličky!“ A tak se také stalo. Kdykoliv se nepřítel
pokoušel o tvrz, přiběhla vlčice se smečkou vlků a nepřítel
musel s nepořízenou odtáhnout. Tak žili zde na tvrzi dlouhý
čas šťastně.
Ale jednou uslyšeli z lesa smutný hlas vlčice. Právě
umírala. Pochovali ji u vchodu před tvrzí, vytesali z kamene
vlčí hlavu a postavili ji na hrob.
Zanedlouho po té události přitáhl Žižka se svým
vojskem k Vlčinci. Ať útočili kdekoliv, na tvrzi jim odolali
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a z věžního okénka zaznívala čarovná hudba. To hrál
Zdis lav na svoje housličky. Už chtěl slavný válečník
s nepořízenou odtáhnout, když nějaký vojín z hněvu nad
tím nezdarem namířil ještě do okénka, spustil a nešťastný
houslista umlkl navždy.
Tím byl osud Vlčince zpečetěn. Tajemná moc houslí
přestala ho chránit, husité jej snadno vyvrátili z kořene.
Vojíni tvrz zpustošili nadobro.
Dnes jsou tam jen pranepatrné zbytky mocných zdí,
bývalých základů tvrze. Kolem šumí les a hluboko pod
strání hučí říčka. Velebné ticho občas přeruší jen hukot
vlaku a písknutí lokomotivy.
František Janeček

INF OR MACE Z DĚ KANSTVÍ
Doba velikonoční
Teplé a slunné jarní dny daly přírodě rozkvést do krásy
a za pomoci prvních dešťů se tak zakryla šeď a špína, která
tu zůstala po zimě. Krásná velikonoční doba se svými
svátky a slavnostmi bude pomalu za námi a jistě napomohla
tomu, aby i naše duše a srdce rozkvetly do krásy a vytlačily
všechnu špatnost a zlobu. Středem křesťanských Velikonoc
je vzkříšený Kristus, a budeme-li mu důvěřovat, může nás
dokonale proměnit. Velikonoční dobu zakončíme 15.
května Slavností Seslání Ducha svatého. Při této s lavnosti s i
připomeneme vznik církve, její prostoupení Duchem
svatým a počátky jejího působení ve světě. Velikonoční
dobu pak vystřídá období liturgického mezidobí. Měsíc
květen je jistě nejkrásnějším měsícem roku. V církvi
budeme v květnu prožívat několik významných slavností a
navíc je také květen více zaměřen na Pannu Marii. Po celý
měsíc květen budou proto večerní bohoslužby obohaceny
májovou pobožností. Každou květnovou neděli budou navíc
májové pobožnosti také na Hvězdě.

Kalendarium
5. května – začín novéna na Slavnost Seslání Ducha sv.
6. května - Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
8. května - 7. neděle velikonoční, Slavnost
NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
14. května - Svátek sv. Matěje, apoštola
15. května - Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
16. května - Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka,
hlavního patrona Čech
22. května - Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
29. května - Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ
30. května - Svátek sv. Zdislavy
3. června - Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
5. června - 10. neděle v mezidobí

Mše svaté budou podle obvyklého pořadu. Navíc
každou květnovou neděli (1., 8., 15., 22. a 29.) od 17.30
hod., bude na Hvězdě, v chatě Májová pobožnost.
Přejeme všem krásné májové dny.
Jan Troutnar

Koupím garáž na sídlišti v Polici nad Metují
Tel.:

606 636 650, 491 541 413

Radešovská osma
Než začnu psát o samotné soutěži musím poděkovat všem,
kteří nám pomohli. Především Jirmanovým za poskytnutí
louky, na které jsme postavili stan. Stan byl zapůjčen od hasičů
z Nízké Srbské. Dále děkujeme jmenovitě: Městskému úřadu
Police nad Metují, Kovovýrobě Kolba, Pejskarovi a spol.,
Kvíčerovské pekárně, Generalu Bottlers, Koloniálu Purkerta,
pí Meierové, Zelenině Suchomel, Zelenině Schreiberové,
Novotnému Evženovi, Občerstvení Šnábl, doufám, že jsem na
někoho nezapomněla, a kdyby náhodou ano, tak se omlouvám,
nebylo to úmyslné.
A teď už k samotné soutěži, která se konala v sobotu
23. 4. 2005 a přijelo na ní osm družstev, aby se utkala o
Putovní pohár.

Výsledková listina:
Pořadí
Družstvo

Čas

1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo
7. místo
8. místo
9. místo

37,50
42,50
43,90
49,10
49,20
49,90
53,30
54,20
57,00

Bukovice
Radešov
Nízká Srbská
Suchý Důl
Bělý
Velká Ledhuje
Machov - Lhota
Hlavňov
Bezděkov nad Metují

Hasičům z Bukovice blahopřejeme k prvnímu místu a
již teď je zveme, a nejen je, na další ročník soutěže
Radešovská osma. Zvláštní poděkování patří radešovským
ženám za jejich podporu a pomoc při soutěži. Děkujeme.
Za SDH Radešov, tisková mluvčí

a Městský úřad Police nad Metují
pořádají na atletické dráze pod sídlištěm sportovně
společenskou akci určenou veškerému obyvatelstvu bez rozdílu
věku a výkonnosti

Polická stovka
8.ročník

Jedná se o otevřené veřejné klání v běhu na 100 metrů pro
všechny věkové kategorie mužů i žen, od drobotiny až po
zkušené pamětníky. Nejlepší výkon získává putovní pohár.

Akce se koná v

úterý 24. května 2005
od 17:30 do 19:00 hodin.
V této době bude připraven tým rozhodčích změřit Vaše úsilí na sto
metrech a dosažený výkon zařadit do výsledků v jedné z 11 věkových
kategoriích. Ti nejmenší mohou běžet s doprovodem.
Přijďte si zkusit, za kolik „uděláte stovku“, vezměte své děti i
rodiče, příbuzné, kamarády, spolužáky, spolupracovníky a třeba i
partu od piva a udělejte si své malé mistrovství na 100 metrů.

Př ijď te s i zabě hnout jen tak ze zvěd avost i neb o pro r ad ost ,
př ijďt e pob ejt …
Proč ? A proč ne …

Rekord dráhy :

12,4 s
Miroslav Holub
12,4 s
Josef Kalenda
V případě nepříznivého počasí se akce odkládá...
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Broumovské strojírny Hynčice, a.s.
Hynčice u Broumova
přijme do pracovního poměru tyto profese:
mechanik polygrafických strojů, tiskař

- vzdělání SPŠstrojnická
- znalost německého jazyka vítána soustružník
- vyučen v oboru obraběč kovů

Doprava do zaměstnání zajištěna
služebním vozem.
Broumovské strojírny Hynčice, a.s.
Hynčice u Broumova
54983 Meziměstí 3, tel. 491582072

AUTOŠKOLA
FIEDLER, s.r.o.
provádí kurzy k získání
všech skupin řidičského oprávnění
A1,A,B,C,T,E,D
včetně kondičních jízd
školení řidičů-profesní průkazy řidičů
školení pro vysokozdvižné vozíky

informace na tel. čísle: 491 522 877, 777 621 552
http://www.autoskola-fiedler.wz.cz
zahájení kurzu k získání řidičského průkazu
v Broumově
v Polici n. Metují
od 15.00 hodin
od 15.00 hodin
24. května 2005
26. května 2005
Autoškola Fiedler, s.r.o., Šalounova 87, Broumov

Likvidace pozůstalosti
výkup starého nábytku
a nepotřebné veteše

Petr Vágner Broumov I/5
608 103 810
491 427 055
491 521 630 záznamník

J ind ř ich So ko l
Prodej a opravy šicích strojů,kol
broušení nůžek, nožů,vrtáků a lišt k rotačním i
bubnovým sekačkám, výroba klíčů k zámkům
vašich bytů a aut
Výroba cylindrických vložek dle klíče
cylindrických visacích zámků dle klíče
montáže bezpečnostních zámků a štítů
k vašim dveřím
Prodej šicích strojů Toyota - 5 let záruka
již od 3.550,-Kč
obnitkovací stroje od
8.990,-Kč
Soukenická 94, 550 01 Broumov II
(směrem k olivětínské Vebě)
te. 491 52 23 07, 603 446 466

zahradnictví specializovaná na produkci balkonových
rostlin, zeleninové a květinové sadby

ZAHRADNICTVÍ BROUMOV A HRONOV
Vás zvou k návštěvě firemních prodejen

ZAHRADNICKÉ PRODEJNY
v Hronově
( naproti spořitelně ) tel: 491483245

ZAHRADNICKÉHO MINICENTRA
v Broumově
( u hřbitova )

PRODEJNY SLUNEČNICE
v Teplicích nad Metují
tel: 491581463

ZAHRADNICKÉHO MINICENTRA
v Náchodě
( v prostoru Tržnice pod zámkem) tel: 732 420 872

Náchod

Hronov

Karlovo náměstí
katastrální
úřad
Slovan

zahradnické
minicentrum

náměstí

spořitelna

zahradnická
prodejna

náměstí
Červený
Kostelec

Náchod

Masarykovo náměstí

Broumov

Teplice
náměstí

nemocnice
zahradnické
minicentrum

Martínkovice

domov
důchodců

hřbitov
Křinice

prodejna
Slunečnice
náměstí
náměstí

Dědov

CO NABÍZÍME ?
zeleninovou sadbu - salát, kedlubny, gigant, květák, zelí,
brokolici, kadeřávek, kapustu, celer, pórek, papriky, rajčata,
okurky, cukety, dýně aj.
květinovou sadbu - letniček, dvouletek, trvalek - macešky,
karafiáty, ledovky, hledíky, astry ,cynie, afrikány, slaměnky,
smilky, statice, chryzantémy, nestařec, salvie, senecia, gazanie,
šruchu, kosmatec aj.
balkonové k větiny - muškáty páskaté - 6 barev, muškáty převislé
- 4 barvy, begonie převislé - 6barev, begonie vzpřímené- 6 barev,
surfinie velkokvěté - 5barev, surfinie plnokvěté, surfinie
drobnokvěté - 3 barvy, fuchsie - 5 druhů, petunie 10 druhů,
převislé lobelky, molice, verbeny, bacopu, balkongold, impatiens,
brachycome, coleus, kopretiny - 3 barvy aj.
pokojové rostliny - fikusy, draceny, juky, palmy, kapradiny,
kaktusy, sukulenty, a jiné pokojové rostliny
léčivé rostliny - bazalku, majoránku, dobromysl, libeček, mátu,
yzop, saturejku, tymián, šalvěj aj.
růže - velkokvěté - 10 druhů, polyantky - 5 druhů, pnoucí - 5
druhů
ovocné stromky - jabloně, hrušně, třešně, višně, švestky,
broskvoně, rybízy, angrešty, borůvky aj.
okrasné stromky - jehličnaté konifery - thuje, cypřiše, jalovce,
tisy aj.lisnaté stromky a keře - šeříky, zlatice, trojpuk, mochny aj.
keře na živé ploty - listnaté opadavé, listnaté stálezelené a
jehličnaté
substráty, hnojiva, postřiky, keramické květináče, truhlíky a
plastové květináče, semena, cibule, hlízy
Těšíme se na Vaši návštěvu !
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Polický měsíčník
vydává město Police nad Metují, IČO 272 949.
Obsah je sestavován z příspěvků občanů - za obsah
článku ručí pisatel. Vychází 1x měsíčně v nákladu
900 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám.
98,
tel. 491 541 113, fax 491 541 119,
e-mail: meu@meu-police.cz.,
internetové stránky: www.meu-police.cz
Registrační číslo: MK ČR E 11974. Cena 5 Kč.
Tisk: TISKÁRNA František MATĚNA Police
nad Metují.

Zemní práce -minibagrem
Hloubení základů,
výkopů, úprava
terénu apod.,
dále odvoz
kovového odpadu.
Spojení na tel.
602 531 460 /platí
stále/
L. Fridrich

Uzávěrka příštího čísla 2. června 2005.
Distribuce 8. června 2005
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K Š K staveb niny s .r.o . n ab ízejí
Veškerý stavební m ateriál za zajímavé ceny.
Nově:

PLASTOVÁ OKNA TROCAL
-

TERRANOV A

pětikomorový systém, vyztužený žárově zinkovanými výztuhami
kování ROTO NT
izolační dvojsklo GVB FENESTRA
U = 1,1
tepelná izolace rámů a křídel Uf = 1,2 W/m²K
záruka 5 let
dodávka včetně montáže provedené odbornou firmou
výhodné ceny!

- nátěry, omítky, zateplovací systémy,
- tmely, lepidla, sanační systémy
- výhodné ceny!

Stavebníkům rodinných domů
zdarma cenové kalkulace, individuální přístup,
dopravu zdarma.
Zastavte se, na ceně se určitě domluvím e!
Otevírací doba:

Po:
6:30 – 11:30 hod.
Út - Pá: 6:30 – 15:00 hod.

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

KŠK stavebniny s.r.o.
Nádraží ČD
549 54 Police nad Metují
tel.: 491 541 351

