O SLA VA UMĚ N ÍM
Polická Základní umělecká škola slaví v tomto
roce své patnácté narozeniny. Každý člověk slavící nějaké výročí, hledá
způsob, který přinese
radost nejenom jemu samotnému, ale i těm, které
má rád. Naše škola se
rozhodla své jubileum
oslavit jediným způsobem, který umí – uměním
svých žáků a jejich učitelů. Proto pozvala veřejnost našeho města na sérii
koncertů – Koncert maminkám, Měsíční koncert, Galakoncert velkého
dechového orchestru a
Slavnostní koncert smyčcového oddělení. Děkujeme Vám všem za přízeň
v právě ukončeném školním roce a těšíme se na
další spolupráci v tom
následujícím.
Za ZUŠ Police nad MetujíVladimír Beran
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Vážení spoluobčané, rodáci,
návštěvníci našeho města,
přejeme Vám všem klidné a spokojené léto. Čas
prázdnin, dovolených, odpočinku.
Doufáme, že i pobyt v Polici nad Metují a jejím okolí
bude patřit k příjemným okamžikům letošního roku.
V kanceláři informačního centra, kterou najdete ve
vestibulu radnice, Vám rády poskytnou potřebné
informace Petra Jansová, Ivana Richterová a Jana
Jenková. Je pro Vás připraven prodej propagačních
materiálů, turistická razítka, rezervace a předprodej
vstupenek, základní info nabídka, kopírování. Ze
sekretariátu radnice je sem přemístěn koncept zápisu
kroniky města za uplynulá léta od kronikářky paní Jindry
Vaníčkové. Služby budeme rozšiřovat podle Vašeho
zájmu a přání
Naší snahou je Vaše spokojenost.
Informační centrum, kancelář kulturního pracovníka
města
491 509 996
Fax
491 541 119
E-mail: info@meu-police.cz kultura@meu-police.cz
Internetové stránky:
www.meu-police.cz
www.policenadmetuji.cz
Ida Seidlmanová

Z jednání rady a zastupitelstva
města Police nad Metují
RM schválila jako vítěze poptávkového řízen í na
rekonstrukci chodníků v ul. Ostašská, Na Sibiři a u DPS (K
Síd lišti) firmu DELTA s.r.o. Velké Poříčí, s nabídkovou
cenou 644 239,- vč. DPH. Zahájení stavby srpen 2005.
RM v zala na vědo mí zp rávu o výběru odpadního
poplatku a nakládání s odpady v roce 2005, kterou
předložil vedoucí odboru IMŽP, Ing. Jan Troutnar. Bližší
informace se dočtete v následujícím příspěvku.
RM schválila odkup movitého majet ku (vybavení školní
jídelny bývalého SOUz) od v lastníka Královéhradeckého
kraje. Kupní cena stanovena znalecký m posudkem činí
67.700,-Kč.
RM schválila na základě výběrového řízení,
zodpovědnou osobu k výběru dodavatele stavby „Pellyho
domy - Centru m celoživotního vzdělávání “ za cenu
42.840,- Kč vč. DPH.
Město Police nad Metují podepsalo sponzorskou
smlouvu (již by la obdobná smlouva sepsána vloni) se
společností Pejskar a spol. s.r.o. na poskytnutí finanční
částky ve výši 70 tis. Kč. Částka 50 t is. Kč je určena k
financování na vystoupení souborů ZUŠ Police nad Metují
v různých soutěžích. Zbývajících 20 tis. Kč bude použito k
financování akcí pořádaných pro mentálně postižené děti.
Město Police nad Metují děku je touto cestou společnosti
Pejskar a spol. s.r.o., zastoupené jednatelem společnosti p.
Ing. Demlem za tento sponzorský dar, který je určen pro
děti a mládež.
ZM mělo na programu svého 3. veřejného zasedání 17
bodů. Schválilo závěrečný účet za rok 2004 bez výhrad a
zprávu auditora o přezkou mání hospodaření města.

ZM též schválilo přesun výkonu činnosti Základní
školy, Mateřské školy a školn í jídelny z Bezděkova nad
Metují pod příspěvkovou organizaci ZŠ Police nad Metují s
účinností od 1. 9. 2005. K tomuto úkonu ZM projednalo a
schválilo další nutné legislativní změny.
Členové zastupitelstva byli v diskuzním příspěvku
seznámeni s návrhem p. Ing. J. Kříže o využití volných
prostor bývalého SOU zem. v Polici nad Metují ke zřízení
mu zea historické hračky stavebnice MERKUR Police nad
Metují. Jednalo by se o stálou expozici, která by byla
umístěna v I. patře tohoto objektu, kde by bylo možno
shlédnout vše, včetně kolejiště s historický mi v láčky.
Záměr má posloužit ke zvýšení cestovního ruchu v našem
městě (školní výlety, sběratelé, turisté, veřejnost) a k
seznámení s celosvětově uznávanou hračkou, která se v
našem městě vyrábí takřka v nezměněné podobě od roku
1925 až do současnosti. Firma Merkur Toys s.r.o. by
zajistila instalaci, provoz, exponáty a město by poskytlo
prostory. Vše by bylo zaštítěno založen ím neziskové
veřejně prospěšné společnosti. Muzeum by bylo v provozu
od dubna do září. Město požaduje od fy Merkur Toys s.r.o.
detailní zpracování rozpočtu provozu muzea, který bude
předložen k dalšímu jednání RM a ZM.
Zdeněk Kadidlo, starosta

Úpravy na polích pod Klůčkem
Po loňských problémech se splavenou hlínou z polí nad
Krčmou, nad Bělskou ulicí a nad Bukovicí, došlo na
základě
požadavku
města
Police
nad
Metují,
k agrotechnický m úpravám hospodaření na těchto polích.
Pole nad Krčmou bylo celé zatravněno a od vodojemu
směrem k poldrů m byla vyhloubena svodná brázda, která
byla napojena na příkop do spodního poldru, pro zachycení
přívalové vody. Tato brázda bude na podzim prohloubena
v trvalý ochranný příkop. V budoucnu budou do zatravněné
plochy naorány pole, ovšem s menší vý měrou a pro jinou
plodinu než kukuřice. Tato opatření by měla městskou
oblast nad Krčmou dostatečně ochránit. Pole nad Bělskou
ulicí bylo rozděleno na dvě plodiny, ve spodní části obilí,
v horní části kukuřice, vodní splávky v cestě nad tímto
polem, které sváděly vodu do pole byly vyspádovány
opačným směrem, tedy od pole, byl vyčištěn spodní
ochranný příkop a po dohodě s panem Ko lertem bude
vytvořen horní ochranný příkop. Také by měla být
vytvořena horská vpusť na počátku polní cesty z Bělské
ulice s měrem k Berano m a Kolerto m. Tato opatření by
měla nepřízn ivou situaci v Bělské ulici výrazně zlepšit. V
poli pod Bukovický m vodojemem byl vytvořen travnatý
protierozn í pás, ve spodní části došlo k částečnému
zatravnění a v budoucnu zde ještě bude pozměněna skladba
plodin a vytvořen ochranný příkop. Ve spodní části pole
nad Šilarovým sadem by měl být vytvořen ochranný poldr
s ochrannými příkopy pro zachycení vody z polí od
Bukovického lesa až po Smetanovu ulici. Tím by měla být i
tato oblast dostatečně ochráněna. Situace na polích pod
Klůčkem není z důvodu technických opatření učiněných
v minulosti a ekonomiky současného zemědělství nijak
jednoduchá, ale díky vstřícnému přístupu Družstva
vlastníků a jeho předsedy, se výrazně lepší a napomáhá k
odstranění dlouholetých problémů.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.
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Rozbor vody z pramene Julinka
na polickém náměstí - pitná voda
V květnu letošního roku byl opět proveden kompletní
rozbor vody z pramene Julin ka na náměstí. Odběr vody byl
proveden Hydrogeologickou společností, s.r.o. Praha, která
provádí monitoring kvality vod v prostoru bývalé skládky
odpadů u Ostašské ulice a rozbor odebrané vody provedla
akreditovaná laboratoř společnosti Vodohospodářské
inženýrské služby, a.s. Praha. Výsledek ro zboru byl
porovnán s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví
hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah její
kontroly. Ro zbor opět potvrdil, že odebrané vzorky vody
vyhovují paramet rů m pro pitnou vodu bez úpravy. Kvalita
vody z tohoto zdroje je od roku 2002 pravidelně
prověřována a prozatím stále vyhovuje. Nejen naši občané,
ale i turisté proto mohou tuto volně přístupnou pramenitou
vodu využívat a zvláště v letních měsících ocení její
osvěžující účinky.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Informace o hospodaření s
komunálním odpadem
V červnu letošního roku byla Radě města Police nad
Metují opět předložena informat ivní zpráva o průběhu
vybírání, evidenci, stavu nedoplatků a vymáhání místního
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunáln ích
odpadů, a to ke dni 16. června 2005 a dále o nakládání
s komunáln ím odpadem.

1. Odpadový poplatek
Vyb írání odpadového poplatku v roce 2005 probíhá
jako každý rok nepřetržitě od počátku ledna, a to pro letošní
rok ve výši 410,- Kč na osobu a rok. Většina poplatníků jej
opět uhradila přímo do pokladny MěÚ v průběhu měsíců
leden až březen celý naráz ve stanovené výši, někteří
v souladu s vyhláškou využili mo žnosti zaplat it poplatek na
dvě splátky a v termínu do 31. března 2005 uhradili pouze
první splátku. Stále poměrně málo občanů využívá
bezhotovostní platbu. Je to zřejmě i z důvodu nutnosti
vyzvednout si známku na popelnici, v některých případech i
neznalost aktuální částky k úhradě pro ten který rok.
Po uplynutí doby určené k zaplacení alespoň první
splátky za rok 2005, tedy po 31. březnu 2005 a po zanesení
všech dosud uhrazených plateb a předpisů bylo
v uplynulých dnech pomocí programu používaného ke
sledování plateb provedeno první předběžné vyhodnocení
stavu úhrad a nedoplatků. Z finančních důvodů a po
zkušenostech z minulých let budou upomín ky ro zeslány až
po uplynutí termínu k úhradě druhé splátky. Většina
poplatníků, kteří nezaplatili první splátku totiž nezaplatí ani
druhou a tak chceme předejít zbytečnému dvojímu
upomínání. Ještě stále také docházejí zapo mnětlivci, kteří
prostě jenom včas nevzpomněli.
V současné době, kdy již po minul hlavní nápor placení
a všechny uhrazené platby jsou zpracovány, probíhá
intenzívní vy máhání neuhrazených plateb především z ro ku
2004. Na některé z nich (jedná se o chronické neplatiče) již
byly vydány platební výměry (prozat ím celkem 17). Tyto se
v současné době doručují, bohužel s malou úspěšností,
většinu z nich je třeba doručovat fikt ivně, v souladu
s daňovým zákonem, tedy veřejnou vyhláškou. Zde je malá

pravděpodobnost úspěchu při vymáhání, jeliko ž se dlužník
fakticky o dluhu ani nedoví. Jediná mo žnost je pokud
dlužník disponuje účtem, pobírá důchod, popř. se nám
podaří zjistit zaměstnavatele a pak nařídit exekuci. I to se
v minulosti v některých případech podařilo. U d lužn íků, o
kterých víme, že se ve městě řádně zdržují a za ro k 2004
dluží, js me ještě zaslali upomínky doručované do vlastních
rukou s pevně stanoveným termínem k zaplacen í. Pokud
nebudou reagovat, budou i jim o kamžitě po uplynutí
stanovené lhůty vystaveny platební výměry. Po novele
zákona č.565/ 1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
platných předpisů, s platností od 1. ledna 2004, mů žeme
původní výši poplatku navýšit až na trojnásobek (oproti
minulosti o 50%), čehož je využíváno a dlu žníků m jsou
poplatky platebními vý měry skutečně na trojnásobek
navyšovány. I z tohoto důvodu jsme přistoupili ještě
k jedné upomínce před samotným navýšením. Za ro k 2003
bylo vystaveno celkem 79 platebních výměrů, z n ichž je
dosud zaplaceno 13 (zbývá 66), zde však intenzívní
vymáhání teprve začíná a za rok 2002 bylo vydáno celkem
57 platebních výměrů, z nich ž bylo 38 zap laceno (zbývá
19).
Každý měsíc je také prováděna aktualizace seznamu
poplatníků tak, jak se měn í evidence obyvatel. U každého
nového občana je nutné dopočítat poměrnou část poplatku a
vyzvat jej k úhradě. Stejně tak i v případě nově narozených
dětí. V případě úmrtí nebo změny místa trvalého pobytu
mimo naše město se poplatek v poměrné výši (podle
daňového zákona musí být vyšší než 50,-Kč) na žádost
vrací.
Přehled nedoplatků za roky 2002 – 2005, stav ke dni 16.
června 2005:
rok 2002
7.950,- Kč
0,6 %
rok 2003
18.682,- Kč
1,5 %
rok 2004
36,419,- Kč
2,5 %
rok 2005 (I.pol.)
89.690,- Kč
10,5 %
rok 2005 (II.pol.)
221.538,- Kč
25,8 %
Na závěr by l předlo žen návrh úpravy nové vyhlášky o
místním poplatku za provoz odpadového systému pro rok
2006, osvobodit od placení poplatku občany města hlášené
k trvalému pobytu na ohlašovně (tj.Masarykovo náměstí čp.
98 - radnice). Jedná se o občany, kteří se ve městě již
několik let nezdržují, pohybují se neznámo kde a na adresu
ohlašovny jsou přehlašováni většinou z moci úřední nebo
na žádost vlastníků objektů, kde byli až dosud hlášeni. U
těchto poplatníků je takřka nulová mo žnost zaplacení,
dlužníci se o dluhu ani nedovědí a pravděpodobnost jejich
návratu do města je velmi malá. Ze zákona však máme
povinnost i tyto dlužníky evidovat, obesílat a činit kro ky
k vy možen í dluhu a ani navýšení původního poplatku dle
zákona nepokrývá náklady na zcela zbytečné a předem
bezúspěšné vymáhání těchto pohledávek.

2. Nakládání s komunálními odpady
Z hledisky leg islativy se nakládání s komunálními
odpady i nadále řídí zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech
(dále jen zákon) a jeho novelami. Vý znamnou změnou,
která nastane, je povinnost výrobců a dovozců zajistit
zpětný odběr kromě již d říve stanovených odpadů minerálních olejů, elektrických aku mu látorů, galvanických
baterií, výbojek a zářivek a pneumat ik, také elektro zařízení
pocházející z do mácností, a to u elektro zařízení uvedených
na trh po 13. srpnu 2005 na náklady výrobců. Zatím není
znám prakt ický způsob realizace, ale pravděpodobně to
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budou výrobci zajišťovat prostřednictvím nějaké firmy,
jako je to mu s Eko ko mem u obalů. Platná zůstává i
vyhláška města č.2/2001 o stanovení systému nakládání
s komunáln ími odpady na území města Police nad Metují.
Systém platby za odpadová služby byl na základě zmocnění
zákona zvolen poplatkem na osobu, s režimem podle
zákona o správě daní a poplatků. Podrobnosti placení a výši
poplatku stanovuje vyhláška města č.8/2004 o místním
poplatku za provoz systému nakládání s ko munálními
odpady.
Základem našeho odpadového systému je třídění
ko munálních
odpadů
v domácnostech
s donáškou
vytříděných využitelných odpadů do kontejnerů pro ně
určených, biologicky rozložitelných odpadů na domácí
ko mposty, nebezpečných a objemných odpadů a
elektrospotřebičů na místa jejich pouličního svozu,
zbytkových a směsných odpadů do odpadových nádob u
domů a objemných odpadů do sběrného dvora. Odpadový
systém města i nadále zahrnuje tyto služby: 1. sběr a svoz
vytříděných využitelných odpadů, 2. provoz sběrného dvora,
3. sběr a svoz nebezpečných a objemných odpadů a 4. sběr
a svoz zbytkových a směsných odpadů. Město vytvořilo
podmínky nebo využívá služeb jiných firem a akt ivit pro
sběr a svoz využitelných odpadů a to vytříděného skla,
plastů, papíru, kovů a hadrů a dále nebezpečných odpadů,
objemných odpadů, odpadů ze zeleně, drobných stavebních
odpadů a zbytkových a směsných komunálních odpadů.
Vzh ledem k přijatý m mezinárodním ú mluvám bude
v budoucnu nutné snižovat podíl biologicky rozložitelných
odpadů, které se sládkují, a to především z důvodu
snižování tvorby skleníkových plynů a bude potřebné
výrazněji ro zšiřovat ko mpostování. Velké rezervy jsou
v domácím ko mpostování a bude snaha ho rozšiřovat a
podporovat (nákup biologicky rozlo žitelných sáčků na
odkládání tohoto odpadu, domácích ko mpostérů apod.).
ad 1. Využitelné odpady
vytří děné sklo - odkládá se do kontejnerů rozmístěných
na 22-ti místech po městě, jejich vyvážení zajišťuje pan
Martinec z Náchoda, za 1. čtvrtletí letošního roku bylo
vytříděno 12,6 t skla, vytří děné pl asty - odkládají se do
kontejnerů ro zmístěných společně s kontejnery na sklo na
22-ti místech po městě, jejich vyvážení zajišťuje spol.
Marius Pedersen a.s., za 1. čtvrtletí letošního roku bylo
vytříděno 7,5 t plastů,
(problematické sběrné místo je u České spořitelny, a.s.,
neboť je v místě přechodu pro chodce, zde je navrženo
zrušení přechodu a jeho přesunutí blíže ke k České
spořitelně a.s.)
vytří děné kovy - odkládají se ve sběrně a výkupně
společnosti STEF, a.s., dále je možné je odlo žit při
příležitostném sběru, který zajišťují dobrovolní hasiči
(železné soboty), eventuelně je předat p.Fridrichovi, za 1.
čtvrtletí letošního roku bylo vykázáno cca 31 t kovů,
vytří děný papír - odkládá se ve sběrně a výkupně
společnosti STEF, a.s., dále je mo žné ho odložit 1x za
měsíc při sběru, který zajišťuje Diakonie Brou mov a při
sběru, který pořádá základní škola, za 1. čtvrtletí letošního
roku bylo vykázáno 9,5 t papíru,
vytří děné hadry - je mo žné je odložit 1x za měsíc při
sběru, který zajišťuje Diakonie Broumov.
Město Police nad Metují je součástí systému EKOKOM, provozovaného společností EKO-KOM, a.s. Praha,
který umo žňuje výrobcům a dovozcům obalů a obalových
materiálů splnit povinnosti dané zákonem o obalech (zpětný

odběr a zajištění jejich využívání a recyklace). Děje se tak
prostřednictvím tříděného sběru. Podle vykázaného
mno žství jednotlivých vytříděných odpadů (plasty, sklo,
papír, kovy) pak poskytuje společnost EKO-KOM a.s.
finanční příspěvek. Finanční příspěvek je poskytován
čtvrtletně, na základě faktury vystavené městem, po
odsouhlasení čtvrtletního výkazu. Za 4.čtvrtletí loňského
roku obdrželo město 94.018,- Kč, za 1. čtvrtletí letošního
roku 64.083,- Kč. Společnost EKO-KOM, a.s. poskytla
v loňském roce městu 8 ks kontejnerů na rozšíření sběrných
míst.
Ad 2) Sběrný dvůr (shromažďovací místo)
Pro odkládání objemných odpadů, odpadů ze zeleně a
drobného stavebního odpadu slouží sběrný dvůr. Pro zatím
se nachází se v přední části prostoru bývalé cihelny. SD
provozuje společnost MP a.s. Otevřen je 2x týdně, a to ve
středu od 14 do 17 hod a v sobotu od 8 do 11 hod. Za 1.
čtvrtletí letošního roku zde bylo odlo ženo celkem 12,9 t
výše uvedených odpadů, ovšem za další dva (duben,
květen) zde bylo odlo ženo již 66 t uvedeného (především
objemného) odpadu.
Plocha SD je po měrně malá a není zde mo žné přistavit
další kontejnery. Vzhledem k to mu, že městu připadl areál
praktické výuky zemědělského učiliště, bylo stanoveno, že
nový SD vznikne právě zde, a to na části zadní panelové
plochy a v části ocelokolny. V budoucnu by zde mohly být
odebírány i nebezpečné odpady a elektrozařízení
z do mácností. Bude zde potřebné instalovat oplocení,
vstupní bránu, buňku pro obsluhu a v hale instalovat dělící
příčku a na malé části betonovou vanu. Na vypracování
projektu a realizaci nového SD bude požádáno o dotaci
z grantového programu KHK.
ad 3) Nebezpečné odpady
Nebezpečné složky ko munálního odpadu je možné
odložit při mobiln ím zastávkovém sběrem a svozem, který
probíhá 2x ročně, ve 20. a 40. kalendářním týdnu. Tuto
službu zajišťuje společnost MP a.s. Při jarním ko le bylo
svezeno 2,4 t baterií, zářivek, aku mulátorů, ro zpouštědel,
pesticidů, olejů, barev, léčiv a pneumatik, 66 ks
vyřazených
elektronických
zařízení
obsahujících
nebezpečné látky (televizorů, obrazovek apod.), 61 ks
ostatních elektrických a elektronických zařízen í, 64 ks
odpadů obsahujících chlorofluorovodíky (lednice a jiná
chladící zařízen í apod.) a 5,9 t objemného odpadu.
ad 4) Zbytkové a směsné odpady
Zbytkové a směsné odpady jsou odkládány do vlastních
nebo pronajatých odpadových nádob u domů. V současné
době (od 20. kalendářního týdne), jsou sváženy 1x za 14
dní, na sídlišti každý týden. Tuto službu zajišťuje
společnost MP a.s. Za 1. čtvrtlet í letošního roku bylo
svezeno 164 t tohoto odpadu.
Odpadový systém města mají možnost využívat i
organizace a podnikatelé ve městě, a to na základě
smlouvy. K dnešnímu dni je u zavřeno 36 s mluv.
Do zbytkových a směsných odpadů dále patří odpady
z odpadkových košů, odpady ze hřbitova, uliční s metky a
podobné odpady města. Nakládání s těmito odpady zajišťují
TS Police n. M., s.r.o. společně se společností MP a.s. Za 1.
čtvrtletí letošního roku bylo svezeno 15 t tohoto odpadu

Program odpadového hospodářství
Podle § 44 zákona zpracovávají původci odpadu, kteří
produkují více než 1000 t odpadu ročně, plán odpadového
hospodářství původce (POH). Vzh ledem k to mu, že naše
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město tvoří ročně více než 1000 t odpadu (v roce 2004 to
bylo 1682 t), musí POH zpracovat. Tento POH se
zpracovává na dobu min. 5-t i let, musí byt v souladu se
závaznou částí POH kraje a jeho návrh musí být zpracován
do 1 roku od vyhlášení závazné části POH kraje, tedy cca
ve 4. čtvrtletí 2005. Jedná se o poměrně obsáhlý dokument,
který se zpracovává podle speciální metodiky MŽP ČR. Pro
naše město ho bude zpracovávat společnost Vodní zdroje
Chrudim, s.r.o. Po zpracování bude veřejně projednán.

Finanční plnění
služba, oblast

rozpočet 2005 Kč

využitelné odpady
(plasty, sklo)
nebezpečné a objem.odpady
sběrný dvůr
zbytkový s směsný odpad
od občanů1.
zbytkový a směsný odpad
od org. a podnik.
ostatní odpady města
celkem

skut. k 31. 5. 2005

275.000,70.000,480.000,-

177.560,45.110,146.700,-

250.000,-

625.460,-

65.000,35.200,130.000,46.670,2.270.000,- 1.076.700,-

Ing. Jan Troutnar a
Daniela Adamová, MěÚ Police nad Metují

Telegraficky . . .
§ V úterý 7. června se na posledním jednání před
prázdninami sešla Školská rada. Schválila Vnitřní
školní řád a Kl asifikační řád Základní školy v Police
nad Metují. Od září letošního roku by současné složení –
Lenka Fulková, Vilma Scholzová, Marie Vaisarová,
Pavla Pavlová, Bohuslav Rieger a Ida Seidlmanová měl
posílit zástupce za Bezděkov. Od 1. září 2005 se stává
bezděkovská škola a školka součástí školy polické. V nové
zřizovací listině bude mít naše škola název Základní a
mateřská škola Police nad Metují. Důvodem sloučení je
vyřešení personální situace a ulehčení administrativnímu
zatížení malého zařízení.
§ V pátek 10. června js me se s kulturní pracovnicí
Petrou Jansovou a radním Milošem Puschmannem
zúčastnili tradičních Dnů S wi dnice. Po návštěvě
wroclawského Radslawického panorama a prohlídky
centra města jsme se v partnerském městě zúčastnili
otevření dalších prostor Kupeckého muzea. Hlavní
program se zástupci další partnerských měst se týkal
hodnocení prvního roku po vstupu do EU.
§ V úterý 14. června jsme přijali pozvání na tradiční
Hry seniorů do domova důchodců. Atmosféra byla jako
vždy vstřícná a přátelská. Nadšení soutěžících místních i
přespolních obdivuhodné. Děkuji všem, kteří se na
přípravě i průběhu podíleli.
§ Ve středu 15. června ráno jsem navští vil a na Hvězdě
paní Ivanu Richterovou, která se podílela na
programu okresního setkání dětských knihoven.
K této akci najdete informace na str. 6
§ V 15 hodi n jsem se zúčastnila na pozvání manželů
Rohul ánových pravi delného setkání s vazu důchodců
v sále hasičské zbrojnice.
§ Odpoledne se na Ostaši uskutečnilo jednání zástupců
Dobrovol ného s vazku Policka. Podrobněji na str. 15
§ Ve čtvrtek 16. června v podvečer jsem se byl a opět
potěšit zkouškou polických ochotníků. Premiéra hry
Někdo to rád horké se uskuteční v rámci Polických
divadelních her.

§ Důležitá výzva: Pro jednoho z hlavních protagonistů
sháníme dámské lodičky libovolné barvy číslo 44!!!!!
Za případnou zápůjčku jsme již nyní vděčni.
§ V pátek 17. června dopoledne jsme v obřadní síni
radnice slavnostně předali poslední /?/ vys vědčení
absol ventům odborného učiliště zemědělského.
Vzhledem k optimalizaci školské sítě a útlumovému
programu učiliště se postupně smiřujeme se skutečností,
že učiliště v našem městě už bude jen minulostí s bohatou
tradicí, mnoha absolventy a obrovským kusem odvedené
práce…
§ V sobotu 18. června dopoledne jsem letmo vzhledem
k jiným povi nnostem navš tí vila Ochoz, k de probíhal
další ročník hasičské soutěže O pohár starosty. Počasí
akci přálo a bylo odměnou především ledhujským
hasičům, kteří měli akci tradičně dobře připravenou.
§ Dětský i Kantorský triatlon v Hl avňově se letos nesl
ve znamení menší návštěvnosti. Škoda. Poděkování
patří těm, kteří přišli i všem, kteří pod vedením Petra
Jansy tuto tradiční akci zorganizovali.
§ Dopoledne
js me
s matrikářkou
Dag mar
Hambálkovou stihly ještě tři svatby. V jarním čase již
tradičně zaznamenáváme vyšší zájem o uzavírání
manželství. Naše matrikářky s Vámi rády sjednají sňatek
dle Vašich představ. V obřadní síni radnice i na jiném
místě v katastrálním území našeho města.
§ V neděli 19. června po obědě se uskutečnil v Kolárově
di vadle Galakoncert dechového orchestru polické
Základní umělecké školy. My, kteří sledujeme čtyřletý
vývoj orchestru, zůstáváme v úžasu a obdivu. Zajímavý
repertoár mě přesvědčil i o radosti a nadšení muzikantů.
§ V úterý 21. června dopoledne nás na radnici
navští vil y dětičky z Mateřské školy v Bukovici s paní
ředitelkou Danou B alákovou a paní učitelkou Evou
Kollertovou. S Petrou Jansovou jsme je provedly radnicí
a snad i přiměřeně jejich věku povyprávěly o životě
úřadu.
§ V podvečer jsme se potěšili poslední m koncertem ZUŠ
ve školním roce 2004-2005. Byl věnován smyčcovému
oboru a absol ventce Aničce Skálové. Byl také třešinkou
na dortu v 15. roce existence naší samostatné základní
umělecké školy, které patří i titulní strana tohoto čísla.
Následné večerní a noční posezení se všemi pracovníky
zušky, rodinou Skálových i sponzory z Chebska bylo milé
a snad nevtíravé poděkování za mnohdy nedoceněnou
práci
s úžasnými
výsledky. Čím
dál
častěji
zaznamenávám osobní, písemné i telefonické vyjádření
obdivu k práci pedagogických i nepedagogických
pracovníků školy pod vedením ředitele Lubora Bořka.
§ Ve středu 22. června jsme se s Petrou Jansovou
vypravily do polských Pieszyc na setkání pří pravného
výboru letošního ročníku Dnů
polsko-české
křesťanské kultury. Opětovně jsme zde vyjádřily
rozhodnutí podporovat akce spolků, klubů, jednotlivců
především mezi partnerskými městy. Přivezly jsem
adresář zájemců, kteří chtějí být obesíláni upoutávkami
na sportovní, kulturní či společenské akce. Ti budou mít
možnost se těchto individuálně účastnit.
§ Ve čtvrtek 23. června jsme s Petrou Jansovou využily
pozvání ředitele Klicperova di vadla pana Ladislava
Zemana ke společnému setkání u příležitosti
Mezinárodního festi valu regionálních di vadel. Tato
pravidelná setkání slouží i k získávání informací
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o programu chystaném na novou divadelní sezónu a
k výměně zkušeností.
V odpoledních hodi nách proběhlo další veřejné
jednání zastupi telstva města v hasičské zbrojnici.
V neděli 26. června jsme dík y ochlazení a nestálému
počasí uvedli di vadelní představení Zkrocení zlé ženy
v Kolárově di vadle. I to málo návštěvníků bylo jistě
s předvedenou hrou spokojeno.
V pondělí odpoledne jsme se sešli se zástupci
přilehlých obcí nad Komunitní m pl ánem sociálních
služeb Policka. Připravujeme dotazník, který zmapuje
současné představy a požadavky s výhledem na léta
příští.
V úterý 28. června se na svém pravi delném jednání
sešla bytová komise. Informace na str. 5-6.
Ve středu 29. června dopoledne jsem se účastnila
slavnostní ho ukončení školního roku pro I. i II. stupeň
naší základní školy. Potěšením pro mě byla závěrečná
prezentace 9.A a 9.B.
Pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům všem
našich školských zařízení děkujeme za celoroční práci.
Jim i dětem přejeme zasloužený odpočinek, milosrdné
počasí a poprázdninový návrat ve zdraví a v plné síle.
Ida Seidlmanová

Překladatelství, tlumočnictví…
Čím dál častěji zaznamenáváme dotazy na pomoc při
vyhledávání soudních znalců, státních zástupců, tlumočníků
a překladatelů.
Po poradě s Okresním soudem v Náchodě si dovolujeme
Vám sdělit internetovou adresu www.justice.cz, kde
veškeré informace získáte.
Veřejná internetová stanice je v městské knihovně.
V naléhavých případech Vám seznam rády najdeme
v informačn ím centru nebo u mě v kanceláři.
Ida Seidlmanová

Územní plán města
Police nad Metují
Město Police nad Metují při pravuje změny
územního plánu města. Z tohoto důvodu, se obrací na
občany města a maji tele nemovi tostí, aby své náměty na
změny územního pl ánu města podali na odbor výstavby
Městského úřadu v Polici nad Metují nejpozději do
31.8.2005.
Následně během podzimn ích měsíců se bude o změnách
jednat ve stavební komisi, radě a zastupitelstvu města a
zahájí se projekční práce na projednání změn. Současně
platný schválený územn í plán města včetně projednané
změny č. 1 je k dispozici k nahlédnutí na odboru výstavby
Městského úřadu.
Rita Pohlová, vedoucí odboru výstavby
pohlova@meu-police.cz

Hlasy z Kvíčerova budou…
Vy jdou tradičně v pátek po poledni před Polickou poutí,
tentokrát 12. srpna.
V prodeji budou v Knihkupectví Kohlových, v Tabáku
pí Horákové, u pana Pavla Kubína a v informačním centru
na radnici.
Již nyní jsme vděčni za každý příspěvek, který přijímá

hlavní tvůrce Hlasů Petr Scholz – Husova 333 nebo
pracovnice IC na radnici.
Ida Seidlmanová

Polická univerzita volného času
Setkání řádně přih lášených studentů z jarn ího semestru
letošního ročníku se uskuteční ve středu 7. září 2005 od
14.30 do 16.30 hodin v Divadelním klubu Kolárova
divadla. Na programu bude povídání o tom, co jsme spolu
již prožili i o to m, co bychom prožít chtěli a moh li.
Další akcí podzimn ího semestru bude 14. září návštěva
koncertu v broumovském klášteře.
První přednáška se uskuteční ve středu 5. října od 14.30
hodin v hasičské zbro jnice. Na téma Myslivost bude
přednášet Dr. Novák
Ida Seidlmanová

Z komisí…
Letopisecká komise
Kronikářka paní Jindra Vaníčková odevzdala čistopis
zápisu událostí ve městě za rok 2004.
V městské knihovně a informačním centru jsou
k nahlédnutí či prostudování koncepty za posledních pět let.

Bytová komise
Schází se pravidelně 1x měsíčně. Na programu každého
jednání je plnění podmínek MZ o prodeji zbývajících
městských bytů. K prodeji jsou ještě určeny:
- byt 2+1 Sídliště
- byt 3+1 Fučíkova ulice
- byt 4+1 Fučíkova ulice
- byt 2+1 17. listopadu
Ve všech bytech jsou nájemn íci, kteří si z finančních
důvodů nemohou byt zakoupit. Všichni nájemn íci ze
sídliště odmítají opakovaně nabídky jiných bytů, které
nejsou určeny k prodeji.Tato záležitost se řeší již 6 let!
Město vzniklou situaci považuje za nespravedlivou vůči
ostatním dnes již majitelů m bytů na sídlišti. Protože jsou
s těmito byty problémy – fond oprav, zateplování, fasáda –
zvažu je prodat byty i s nájemníky přes realitní kancelář.
Další kap itolou jsou neplatiči. K 31.5.2005 se dlužná
částka vyšplhala na 334 745 Kč. Technické služby, správce
většiny městských bytů, pravidelně neplatiče na jejich
závazky upozorňují. Ve spolupráci se sociálním odborem
„u mořujeme“ dluhy strháváním z dávek.
Na začátku července jsem rozeslala víc než dvacet
dopisů. Neplatiče s vysokou pohledávkou máme nyní
mo žnost vystěhovat do bytů v Pellyho domě, odkud
průběžně – z důvodu chystané rekonstrukce v roce 2006 –
přemísťujeme nájemn íky do uvolněných bytů.
Nepochopitelné a urážející jsou návštěvy obeslaných
klientů, kteří místo projevené dobré vůle k domluvě
splátkového kalendáře dluhů, svojí drzostí, arogancí,
osobními invektivami a mnohdy i snahou rasového
podtextu svůj základní problém přesouvají na mě, nás,
společnost…Zneužívají sociálnosti státu ke svým
nadstandardním po žit ků m na úkor prvotní povinnosti,
zaplacení bydlení pro sebe, svoji rodinu. Máme pro kázané,
že všichni nájemn íci našich bytů, kteří se mezi neplat iči
objevili, mají příjmy, které jim zajištění bydlení umožňují.
Budeme tedy nekompro misní, proto i neoblíbení. Častováni
přívlastky, které se nehodí ani na zvířata. I to je naše práce.
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Každé jednání bytové komise se snaží citlivě
monitorovat potřebnost přibývajících žadatelů. Čím dál víc
snad
k oboustranné
spokojenosti
spolupracujeme
i s pronajímateli soukro mých bytů.
Svůj prostor na každém jednání dostává i dům
s pečovatelskou službou.
Ida Seidlmanová

vydatném odpočinku i jídle jsme přes Klůček dorazili do
Police.
Nyní děti čekají dva krásné měsíce prázdnin. Přejeme
jim hodně sluníčka a té správné prázdninové pohody a
věříme, že zbude chvilka i na pěknou knížku.
Otevřeno bude v dětském oddělení knihovny jako
obvykle po celé prázdniny, tj. v pondělí a v pátek od 13 do
17 hodin.
Sejdeme se také v srpnu v týdnu od 22. do 26., kdy děti
čekají prázdniny v knihovně, dny plné her, výletů a legrace.

Býti farářkou

¨¨¨

K NIH O VN A ¨ ¨ ¨

Školní rok v knihovně
Skončil školní rok, dětem
skončily školní povinnosti a nyní
si začnou užívat zaslouženého
volna. Během celého roku děti
mohly navštěvovat a také
navštěvovaly dětské oddělení
knihovny. Mimo vypůjčování
knížek a besed pro jednotlivé třídy se mohly každý čtvrtek
zúčastnit tzv. „Čtvrtečního odpoledne“, kde pro ně byl
připravený program.
Většinou jsme společně výtvarně tvořili – malovali,
vystřihovali, lepili, vyráběli z přírodnin. Podařilo se nám
vyrobit papírový vlak, pohádkové bytosti z ku kuřičných
klasů, vánoční andělíčky, sněhuláky a jaro js me přivítali
papírovými květy a motýly. A u toho nás provázely knížky,
četli js me si, povídali i zp ívali. Kro mě pravidelných čtvrtků
se děti mohly zúčastnit i jiných akcí. Navštívili jsme
„Babiččiny vánoce“ v muzeu v České Skalici, o jarních
prázdninách jsme se byli podívat na nově zrekonstruovanou
knihovnu v Náchodě, uspořádali js me „Den plný her“.
Hlavní akcí na jaře bylo 200. výročí narození H.Ch.
Andersena. Noc z 1. na 2. dubna strávily děti v knihovně,
kde se hrály rů zné hry, zp ívalo se a také všichni úspěšně
absolvovali stezku odvahy po temných chodbách kláštera.
V sobotu dopoledne se k nám přidaly děti ze sdružení
Vánek, se který mi jsme zasadili stro m „Pohádkovník“.
Hodně dětí se také zúčastnilo výtvarné soutěže vyhlášené
na počest Andersenova výročí.
Vyvrcholen ím naší celoroční činnosti bylo uspořádání
17. minisjezdu dětských knihoven náchodského regionu.
Akce proběhla 15. června a byla zaměřena na 150. výročí
vydání Babičky B oženy Němcové.
Sešli js me se ráno v knihovně – přijely děti z Červeného
Kostelce, z Hronova, Bezděkova. Z Police to byli t i, kteří se
po celý rok účastnili „Čtvrtečních odpolední“ a ostatních
akcí. Celkem nás bylo asi čtyřicet. Autobus nás vyvezl na
Hvězdu, kde nás již čekala Babička, ztvárněná pí. Ivanou
Richterovou. Seznámila nás se svým životem i s krásami
zdejšího kraje. Povídala si s dětmi o úloze dnešních
babiček, děti vypravovaly o svých babičkách.
Potom js me se vydali po hřebenu broumovských stěn do
Kovářovy rokle. Cestou jsme nasbírali d řív í a u
kovopolských chatek jsme si opekli buřty. Mnohé zlákal
blízký potůček, někteří si zapomněli i vyzout boty. Po

Možná si vzpomenete na Černou hodinku s tímto
názvem. 30. listopadu 2004 mezi nás přijela autorka
stejnojmenné knihy, která je kazatelkou církve
československé husitské. Kniha obsahuje rozhovory
s farářkami a je zamyšlen ím nad údělem žen farářek i žen
obecně.
V těchto dnech vychází druhý díl se stejným názvem
BÝTI FARÁ ŘKOU. Tentokrát jsou zpovídány farářky
z Moravy. Opět jde o silné výpovědi a opět je vydavatelem
náchodský pan Pavel Lisák. Kniha je pro nás příslibem
další Černé hodinky. Třeba se nad jejími stránkami na
podzim zase sejdeme.

Prázdniny v knihovně
Letošní léto už je v plném proudu. Možná nevychází přesně
podle vašich představ, mo žná se počasí nevyvedlo. Ale
knihovna je tu pořád. I v létě máme otevřeno:
pro děti v pondělí a pátek:
13.00 – 17.00
pro dospělé v úterý a čtvrtek: 9 – 12 13.30 – 17.30
čítárna se studovnou:
souběžně s oběma odděleními

Nabídka knih:
§ Kovařík, Petr: Klíč k rodným chaloupk ám.
Průvodce po místech , kde osobnosti našich dějin přišly
na svět.
§ Halík, Tomáš: Vzývám i nevzývám.
Evropské přednášky autora k filo zofii a sociologii dějin
křesťanství.
§ Bosák, Jaromír: Finále na dosah.
Portugalský deník.
Jak pro žil a viděl sportovní komentátor fotbalový
šampionát Euro 2004 v Potugalsku.
§ Kořínková, Lenk a Holas: Dieta pro vášni vé
megajedlíky aneb To nejlepší ze S. P. L. K.
Kniha je složena ze t ří částí a je shrnutím dosavadních
autorčiných poznatků a zkušeností s dietou.
§ 101 nejkrásnějších nápadů z přírodních materi álů.
Nápady pro všechna roční období.
Kniha pro všechny tvořivé a šikovné ruce s nádhernými
nápady na výzdobu stolu, zvířát ka ze sena, na svícny,
věnce…
§ McBain, Ed: Zbraně.
Známý autor detektivek nám tentokrát předkládá
psychologický krimináln í ro mán.
§ Nazer, Mende: Byl a jsem otrokyní.
Skutečný a drsný příběh dívky Mende z do morodého
kmene v Súdánu.
§ Jazairová, Pavl a: V severní Indii.
Další cestopis známé autorky. Znovu putuje po Indii.
§ Vančata, Pavel: Klikař Roger.
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Životní příběh Jaro míra Bajera, radiotelegrafisty a střelce
RAF.
§ Rohál, Robert: Laďka Kozderková.
Vzpo mínky na herečku a mu zikálovou zpěvačku
s přehledem všech jejich ro lí.
§ Ludvík, Bedřich: Zpět k pramenům.
Putování k neznámým pramenům známých řek.
Kniha s mnoha fotografiemi v znikla podle televizn ího
seriálu s Luďkem Munzarem v roli průvodce.
Vaše knihovnice

¸¸¸

KI NO

¸¸

v 19.30 hodin

SLUNEČNÍ STÁT
Komedie M artina Šulíka o čtyřech ostravských nezaměstnaných
(Oldřich Navrátil, Luboš Kostelný, Ivan Hlinka, Igor Bareš), kteří
se vrhli na podnikání. (95 min.,ČR, SR)
M ládeži přístupné od 15 let.
Vstupné : 55,- Kč

Pátek 19.8.2005

v 19.30 hodin

ZOSTANE TO MEDZI NAMI
Režisér M iro Šindelka vypráví příběh dívky Danici (Danica
Jurčová), která se těsně před svatbou s M ichalem (M ichal Dlouhý)
náhodou seznamuje se sympatickým, ale velmi tajemným
Tomášem (Tomáš Hanák). (91 min.,SR, ČR)
M ládeži přístupné od 15 let.
Vstupné : 55,- Kč
!!!PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA FILMO VÁ PŘEDSTAVENÍ JE
PO UZE V PO KLADNĚ KINA 1 HODINU PŘED ZAČÁTKEM!!!

®®

KU LT U RA

®

INFORMAČNÍ CENTRUM

Provozní doba: pondělí – pátek 9 – 17 hodin, sobota 9 – 12 hodin.
Telefon 491 509 996, 776 634 845. E-mail info@meu-police.cz.

¸

!!! V ČERVENCI KINO NEPROMÍTÁ !!!
Čtvrtek 11.8.2005

Oznamujeme, že od 1. července do 30. září 2005
je v budově mě st ského úřadu (pří zemí ) zří zeno

®

Město Police nad Metují vás zve na

Výstavu
MARCELY HOVADOVÉ
(pal i čkované mot i vy a vit ráže)

a
JIŘÍHO KOLLERTA

Dovol te nám, abychom poděkovali za projevení
písemné či ústní soustrasti nad skonem naší drahé
manželky a maminky Toničky Scholzové. Zároveň
děkujeme Vám všem, kteří jste respektovali její přání,
aby se smuteční obřad konal jen v nejužším rodi nném
kruhu.
Za Vaši podporu v tak těžké chvíli děkují
Olda, Zdeněk a Petr

S T A T I S T I K A œœ œ œ œ œ œ œ œ
K 30. 6. 2005 mělo město Police nad Metují dle
dostupné evidence celkem 4323 obyvatel.

J UB I L EA

ZZZZZZZZZZZ

V měsíci květnu 2005 oslavili životní jubilea:
70 let
1 občanka
75 let
4 občané
80 let
3 občané
85 let
2 občané

paní Strnadová Božena
pan Prouza Vojtěch

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

SŇAT KY

ZZ Z ZZZ Z ZZZ Z Z

V měsíci červnu bylo před Městským úřadem Police nad
Metují uzavřeno 7 sňatků.
Své „Ano“ si řekli

pan Jan Pavlík a slečna Veronika Duchatschová
********************

(obrazy z Pol i cka a okol í , záti ší )

pan Tomáš Němeček a slečna Martina Kleprlíková

od 29.7.2005 do 14.8.2005
Hv ězda - Dům odborů
(náměst í nad prodej nou pot rav in)

pan Luboš Klimeš a slečna Simona Vojtěchová
pan Daniel Jursa a slečna Terezie Hermannová

Verni sáž proběhne v pátek 29.7.2005
v 17 hodin

pan Michal Cinka a slečna Hana Volšíčková

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

Úvodní slovo M iloš Puschmann.
Hudební vystoupení: sestry Karpfovy – housle, Karolina
Sorokinová – klavír.
Otevřeno denně včetně soboty a neděle
10 – 12 a 13.30 – 17 hodin.

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

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

pan Martin Munzar a slečna Simona Böhmová
********************

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

pan Antonín Rotter a paní Mojmíra Hlaváčková
Další dva sňatky - církevní - byly uzavřeny
v římskokatolickém kostele v Polici nad Metují.
Novomanželům přejeme hodně lásky a co nejméně
starostí v dalším společném životě.
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Z L A T Á S V A T BA ZZZ Z ZZZ Z Z
V sobotu 18.června 2005

manželé Bedřich a Marie Teichmannovi
oslavili společně s námi v obřadní síni Městského úřadu
Police nad Metují jubileum

50 let trvání manželství – zlatou svatbu

Do dalších společných let přejeme hodně duševní
pohody a pevné zdraví.

Z A K O N Č E N Í S T U D I A ZZ Z ZZZ
PŘEDÁVÁNÍ VÝUČNÍCH LISTŮ
V pátek 17.června 2005 se v obřadní síni Městského
úřadu Police nad Metují se konalo slavnostní předávání
výučních listů, dvaceti čtyřem absolventům SOU
zemědělského v Polici nad Metují.

UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
ZŠ POLICE NAD METUJÍ
Dne 29.června 2005 jsme se rozloučili se žáky dvou
devátých tříd ZŠ Police nad Metují.
V obřadní síni Městského úřadu Police nad Metují jim
bylo slavnostně předáno závěrečné vysvědčení.
Dagmar Ha mbálková

Josef Ozom
měl tvrdý a pestrý život
V minulých
dnech
navždy opustil tento svět ve
věku 85 let Josef Ozo m. Pro
mnohé občany našeho města
byla osoba Josefa Ozo ma
neznámá. Snad
několik
řádků o tomto skromném,
ale
výborném
člověku,
skvělém
muzikantovi,
včelaři, v zorném otci aspoň
trochu poodhalí skutečnost,
že v Po lici nad Metují žila
14 let silná osobnost. Do

našeho města se přistěhoval z Ukrajiny v roce 1991 a patřil
tedy k těm lidem, který m říkáme Vo lyňští Češi.
Josef Ozo m se narodil 13. prosince 1919 ve vesnici
Mežiliska, v Bazarském o kresu Žitomirského kraje na
Ukrajině. Po jeho boku vyrůstaly ještě tři sestry. Poměrně
brzo přišel o rodiče. I z tohoto důvodu již ve 12 letech začal
pracovat jako pomocník kováře. A jako velmi mladý
poznal, co to je tvrdá práce.
V Malé Zubovšině, kde bydlel u své starší sestry,
poznal svoji první man želku Emilii Pišlovou, se kterou
zplodil dvě dcery. Bohužel hned po svatbě odešel bojovat
do druhé světové války. Válečné martýriu m mu p řivodilo
několik zranění. Z toho dvakrát byl raněn těžce. Poslední
vážné zranění utrpěl p ři osvobozování Československa
v obci Pod Mikulášem. Díky tomu, že bojoval v České
osvobozenecké armádě Ludvíka Svobody, věděl, kolik
utrpení přinesl boj o Du klu. Za svoji odvahu a statečnost
byl mnohokrát vyznamenán.
Z války se vrátil zpět do Malé Zubovšiny, kde pracoval
jako traktorista a pak jako kovář. V roce 1970 mu umírá
man želka Emilie. Byla to pro něho těžká ztráta. V roce
1972 se podruhé oženil s Emilií Vondráčkovou. Společně
se starali o dcery Annu a Marii a o další dvě dcery paní
Vondráčkové Emilii a Lýdii. Od dětí se postupně dočkal
osmi vnoučat a sedmi pravnoučat.
V roce 1991 se
přestěhoval
do
tehdejšího
Československa a do našeho města. Zvykl si poměrně brzo
i proto, že se mu zde velmi líbilo. Našel si u nás také nové
přátele. Chodil například pomáhat panu Drechselovi se
včelami, o které se staral i po jeho ú mrtí.
Z těchto několika řádků je patrné, že osud Josefu
Ozo movi nebyl příliš nakloněn. Ovšem on je tím dobrým
příkladem, že přes různá úskalí se dá život prožít se ctí a
smysluplně.
Čest jeho památce.
ps

PODĚKOVÁNÍ
Ten, kdo nemá upřímných přátel, je vlastně sirotkem.
Bacon

V květnu letošního roku jsem pro žívala krásné chvíle
z mnoha setkání při oslavách mých osmdesátých narozenin.
Děku ji všem, kteří si na mě v zpomněli.
Mám Vás všechny ráda!
S vděčností Uršula Sassová

Pronajmu nový byt 2 + 1 ve Velkém Dřevíči
Kontaktní telefon: 608 213 154

Mateřinka v červnu
A je tady zase konec školního roku a dětmi tak
očekávané léto, sluníčko, koupání a pro některé děti
prázdniny, pro některé kratší dovolená s rodiči!
V červnu js me připravili pro děti spoustu akcí. Začínali
jsme týdnem dětské radosti, kdy js me vyrazili na turistické
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výlety do okolí. Hráli jsme hry na zahradě, pořádali
soutěže, malovali na školní zah radě.

Zajímavá byla návštěva příslušníků Policie, beseda o jejich
práci, ukázka výcviku služebního psa. Největším zážitkem
byla prohlídka zbran í a výstroje příslušníka zásahové
jednotky.
Na hřišti za benzínovou pumpou děti na vlastní oči
viděly dravce, dozvěděly se , kde žijí a čím se živí a
sledovaly ukázky, jaký m způsobem lov í.
V mateřské ško le jsme přiv ítali návštěvu důchodců
z Trutnova a Swidnice – děti pro ně připravily pásmo písní
a tanečků a předaly jim drobné dárečky, které samy
zhotovily.
Nejv íce očekávané bylo
loučení předškoláků
s mateřinkou. Po večern í procházce s hledáním pokladu,
stezkou odvahy, pasování na školáka a diskotékou
následovalo spaní v MŠ.

Tak ať se prázdniny všem dětem vydaří a paní učitelky
si o dovolené odpočinou!
Přejeme všem hodně sluníčka!
MŠ

MATEŘSKÉ CENTRUM
Hledáme prostory vhodné k provozování
mateřského centra.
Prosíme všechny hodné lidi o věnování skříní,židlí nebo
jiného nábytku vhodného na zařízen í mateřského
centra.Kontakt Jit ka- 777-844097

ČERVEN 2005 ve škole
Během června ještě probíhal sběr léčivých bylin, který
byl ukončen 24. června. Nejlepší sběrači nejen bylin, ale i
starého papíru byli vyhlášeni v divadle ve středu 29. června
při zakončení školního roku. Od měněni zde byli také
nejlepší sportovci školy a na konci se ro zloučily 9. t řídy.
V pátek 17. června bylo ředitelské vo lno a zaměstnanci
školy jeli na exkurzi do zoologické a botanické zahrady
v Praze. Exku rze se velice vydařila i počasí bylo pěkné.
Šesté třídy se v termínu 22. - 24. června zúčastnily
turistického kurzu na Ostaši.
V pátek 24. června se také uskutečnil pro ostatní třídy
II. stupně sportovní den. Žáci si na určených stanovištích
zahráli kopanou, odbíjenou a softbal. Závěr patřil závodům
v plavání, kdy na polickém koupališti soutěžily jednotlivé
třídy ve štafetách.
Martina Dostálová, Barbora Pátková

Konec školního roku na
1.stupni ZŠ
Přestože již začaly prázdniny, dovolte mi, abych se
krátce vrátila ke konci školn ího roku na naší škole.
Tak jako každý rok byl i tento závěr roku pro všechny
žáky i učitele velmi hekt ický.
Již od poloviny měsíce května začaly postupně
jednotlivé třídy jezd it na výlety. Bohužel většina z výletů
vyšla na velmi chladný týden na přelomu května a června.
Přesto se výlety všem dětem líbily a kam se podívaly?
1. t řídy se podívaly za zvířátky do ZOO ve Dvoře
Králové a vyšetřily i čas na tajný výlet okolo Ostaše. 2.
třídy navštívily hrad Kost, kde shlédly krásný program se
spoustou činností. 3. třídy zajely do Westernového
městečka a mimo jiné pobesedovaly s indiány a naučily se
několik country tanců. 4. třídy nejprve zajely na exkurzi do
Prahy, kde největším zážitkem jako vždy byla jízda metrem
a na jezdících schodech, a jako místo svého školního výletu
si vybraly Kutnou Horu, kde se podívaly, jak se dříve
těžilo stříbro. 5. třídy vyjely na několikadenní výlety, aby
se mohly řádně ro zloučit se svými učitelkami.
Vlo žkou mezi výlety byla oslava Dne dětí se spoustou
soutěží, opékán ím i výletem na horu Ostaš.
Mezi vším u zavíráním známek a psaním čtvrtletních
prací stihli žáci pěknou akci se cvičenými dravý mi ptáky,
představení dánských dětí v divadle, sportovní den a
v posledních několika dnech uklid ili třídy, odevzdali
učebnice. Pěknou tečkou za jejich celoročním snažením
bylo již trad iční slavnostní vyhodnocení soutěží a bylin
v Kolárově divadle, letos spojené s velkým losováním o
velmi zajímavé ceny.
A pak již nastal ten dlouho očekávaný den – čtvrtek
30.června. Žáci si převzali svá vysvědčení a „ Hurá“ na
prázdniny. Škola osiřela, ale ne úplně. Během prázdnin zde
proběhnou nutné opravy, aby se všichni zase mohli v září
sejít v pěkném a p říjemném prostředí.
A pokud chcete o činnosti naší školy vědět více,
případně si prohlédnout fotografie z našich akcí,
internetová adresa je www.zspolice.cz.
Závěrem zbývá jen popřát všem dětem krásné
prázdniny, rodičů m a ostatním lidičkám pěknou a příjemně
strávenou dovolenou.
Za 1. stupeň ZŠ Vaisarová
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Návštěva hlavního města – Prahy.

Na módní přehlídku pravěkého oblečení jsme použili jen
přírodní materiál. Jinak to ani nešlo…

Druhý den pobytu jsme šli na procházku do skalního
bludiště. Večer jsme měli táborák a stezku odvahy.
Poslední den jsme se sbalili a šli domů. Moc se nám to
líb ilo.
Martina Dostálová, Barbora Pátková, Markéta
Teichmanová, Adéla Kulichová

Oslava dne dětí na Ostaši.

TURISTICKÝ KURZ 6. TŘÍD
Šesté třídy se zúčastnily ve dnech 22. - 24. června
turistického kurzu. Šli js me pěšky přes Suchý Důl, Slavný,
Hvězdu a Hlavňov na Ostaš. Dostávali js me úkoly,
například mlet í obilí, rozdělávání ohně, šití, slepování
květináče (archeologie). Také js me si vyráběli zbraně a
lovili s nimi mamuta. Nejbojovnější úkol byl vymyslet si
jméno své tlupy a bojový pokřik, dále pravěké oblečení a
šperky.

Vražedné pobřeží hřiště TJ Spartak
pořádá 15. 7. 2005 od 20.00 hodin
taneční zábavu s kapelou
IMRWERE (Furtrock)
Vstupné 20,-Kč

Základní umělecká škola informuje ...
Závěrečný finiš:
• První červnový týden byl již tradičně ve znamení
ročníkových postupových zkoušek – na zuškách (stejně
jako na konzervatořích) se žáci na konci každého ročníku
podrobují zkoušce z hlavního nástroje před ko misí
pedagogů. Výsledek této zkoušky rozhoduje o postupu
žáka do vyššího ročníku.
• Neděle 5. června – Pan učitel Ján Pastorek připravoval na
nedělní odpoledne koncert Akordeonového orchestru,
souboru a sólistů do Pellyho parku. Když již bylo vše
připraveno, přivezeny žid le, zajištěno občerstvení,
dokonce i velká dodávka s hudební aparaturou a nástroji
dorazila k parku, spustil se prudký déšť. Věděli js me, že
na neděli meteorologové hlásili přívalové deště, ale tajně
jsme doufali, že polické kotlině se snad vyhnou. Nestalo
se, a tak js me koncert museli zrušit. Uvažovali jsme sice
o náhradním termínu později v červnu, ale díky školním
výletům, probíhajícím také v červnu, se již nepodařilo
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shromážd it celou sestavu mu zikantů. Tak snad někdy po
prázdninách ...?
• Ve dnech 18. a 19. června proběhl v Chrasti u Chrudimi
již 6. ročník soutěže houslových duet „Filcíkova Chrast“,
který se koná jednou za dva roky. Naše škola byla
zastoupena čtyřmi dvojicemi a výsledek byl krásnou
tečkou za soutěžemi tohoto školního roku:
I. kategorie:
M. Nádvorníková + K. Soumarová: I. cena
II. kategorie:
H. Stejskalová + P. Soukupová: I. cena,
Cena poroty za nejlepší provedení skladby J.N.Filcíka
III. kategorie:
Ž. Ob ršálová + K. Burešová: I. cena,
M. Michal + Š. Michal: I. cena,
Cena starosty pro absolutní ví těze soutěže
Zvl áštní cena poroty pro nejlepšího pedag oga (L.
Michal)
• V neděli 19. června js me v Kolárově divadle uspořádali
GA LA KONCERT, na kterém se představil se svým
koncertním programem Velký dechový orchestr ZUŠ.
• V úterý 21. června js me se opět sešli v Kolárově divadle,
tentokrát u příležitosti Dne hudby. Tento termín si zvolilo
smyčcové oddělení k uspořádání Slavnostního koncertu
vítězů smyčcových soutěží, který se stal také
absolventským vystoupením naší houslistky Aničky
Skálové.
• Oba dva koncerty byly uspořádány v rámci řady akcí,
který mi si letos připomínáme již 15. výročí zalo žení
samostatné ZUŠ v našem městě. V závěru koncertu pak
místostarostka paní Ida Seidlmanová jménem zřizovatele,
jímž je město Police nad Metují, předala pracovníků m
školy i úspěšné absolventce Upomín kové listy.
• Během června také v koncertním sále školy probíhala
řada třídních interních večírků, kde žáci z jednotlivých
nástrojových tříd předvedli svým blízký m, jaký pokrok
za tento školní rok na své hudební nástroje udělali.
• I poslední den školy, 30. června, kdy se rozdávala
vysvědčení, js me ještě koncertovali.
V tento den probíhala v Broumově v areálu kláštera
mezinárodní konference o díle stavitele Dienzenhofera a
naši malí trubači byli pozváni, aby akci obohatili o
hudební vystoupení. Členové souboru BRASS TRIO i
BEJBY BRASS se úkolu zhostili na výbornou a svými
výkony si vysloužili uznání p říto mných.
• Na závěr tedy už jen poděkování všem, kteří se zasloužili
o to, že i tento jubilejní patnáctý školní rok byl opět tak
mimo řádně úspěšný.

BRASS TRIO (Jaroslav Kollert, Monika Němcová
a Lukáš Kubeček)

BEJBY BRASS - Jakub Havlík, Dan Gábor, Marek Bartoš a
Pavel Kubeček (mimo snímek)

NAŠA opět cestovala
„Tv rdé jádro“ týmu školní kosmické, vědecké a
umělecké agentury NAŠA se po úspěšné cestě na Měsíc
(uskutečněné během Měsíčního koncertu v květnu) opět
vydalo do světa. Tentokrát bylo cílem cesty naše hlavní
město. Vý let do Prahy měl tři body programu.
Prvním byla exku rze ve studiu Filmové a televizní
fakulty Akademie mú zických u mění (FAMU). Zde se náš
budoucí filmový štáb mohl seznámit s profesionálním
pracovištěm prestižní vysoké školy, jejíž úroveň přesahuje
hranice republiky až daleko za oceán.
Ujal se nás pracovník oddělení filmových kamer pan
Bohumil Veselý. Seznámil nás se strukturou AMU i
s možnostmi studia na FAMU, a pak jsme se již vydali do
nejvyššího patra budovy, kde jsou filmové střižny.
Oddělením střihu nás provedl pan Vladimír Cabalka.
Nejdříve nám ukázal, jak vypadá záznam na filmovém
pásu, který se pro mítá v kině a zavedl nás na střihové
pracoviště, kde se takový film zpracovává. Jsem

Velký dechový orchestr ZUŠ v Kolárově divadle
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přesvědčen, že filmovou střižnu ještě nikdo z nás do té
doby neviděl.
Naše další cesta pokračovala do nelineární dig itální
střižny. Něco podobného již mnozí, kteří si zpracovávají
domácí v ideo na počítači, znají. Ale rozd íl mezi tím, co
mají doma a co jsme viděli zde, je asi jako mezi Trabantem
a Mercedesem. Když mám mezi tyto dva mezn íky zařad it
střižnu ve výtvarném oboru naší ZUŠ, tak máme asi Fab ii.
Po prohlídce střižen se s námi pan Cabalka rozloučil a
pan Veselý nás zavedl do sklepních prostor budovy, kde je
filmový ateliér. Pro žáky to bylo místo, ve kterém se ocit li
poprvé. Zajímavý byl pohled do stropu studia, kde se
nacházel obrovský světelný park za mnoho milionů korun.
Pan Veselý nám vysvětlil rozd íl mezi natáčením v reálném
prostředí a ve studiu. Například to, že většina interiérů se
filmu je v ateliérech, protože tam je scénu mo žné nejenom
lépe nasvítit, ale i o zvučit. Prostředí ateliéru bylo po všech
stránkách impozantní, ale klu ky nakonec nejvíce zaujal
vozík na filmovou kameru, a tak se na něm povozili.
V závěru exkurze nás ještě navštívila producentka paní
Machová, se kterou jsme celou návštěvu zařizovali. Před
rozloučením jsme se domluvili na další návštěvě. Prý je to
nejlepší před Vánocemi, kdy se v ateliéru nejvíce natáčí, a
tak máme nejlepší možnost vidět ten skutečný filmařský
„cvrkot“. Při odchodu jsme na schodech zahlédli skupinu
amerických studentů, kteří se zde připravovali na filmové
cvičení.
Atmosféru, kterou nám pracovníci studia FAMU při
naší exkurzi vytvořili, byla velice srdečná a upřímná. By lo
nám jasné, že s námi nejednají pouze v rámci profesionální
konvence, ale že mají skutečný zájem nám ukázat vše, co je
mo žné.
Nakonec jsme to byli my, kdo se už musel ro zloučit,
protože se rychle blížil další bod našeho programu,
návštěva filmového představení ve 3D kinu Oskar IMAX.
Viděli jsme film Království hmyzu - a prostorový dojem
z filmu byl tak skutečný, že se mnozí ohnali rukou po
motýlech, kteří se nám mihotali před očima a lekli se, když
jim přímo pod nosem přistál obrovský pavouk.
Tím naše filmové putování met ropolí skončilo, ale ještě
neskončil náš program. Posledním bodem byly „Pražské
Benátky“, výlet lodí po Vltavě. Ten začínal pod nultým
obloukem Karlova mostu, který běžný návštěvník Prahy
nemá šanci ze souše uvidět, protože je pod Křižovnický m
náměstím a pod ním je ukryto přístaviště První pražské
člunovací společnosti. Měli js me rezervovaný člun a vydali
se na plavbu kolem pilířů Karlova mostu, viděli jsme
slavného „bradáče“, podle kterého se ve středověku měřila
hladina řeky. Zajeli jsme do Čertovky na Kampě a do
přístaviště se vraceli tunelem, který byl tvořen zčásti i
jediný m zachovalým obloukem Judit ina mostu, který byl
nejstarším mostem ve střední Ev ropě.
A to už byl skutečný konec naší výpravy a před námi
byla již jenom cesta autobusem domů.
Tato exkurze NAŠA nebyla jenom školn ím výletem.
Podařilo se nám při n í navázat kontakt se špičkovým
pracovištěm vysoké školy v oboru filmové a televizní
tvorby, který v daleko skromnějších podmínkách začínáme
vyučovat i v naší ZUŠ. I zde se však díky úspěšnému
projektu, který byl dotačně podpořen Ministerstvem
školství, budeme moci setkávat nejenom se špičkovými
lektory, ale i s profesionální technikou. O to m si budete
moci přečíst v dalších číslech zpravodaje.

FAMU, prohlížení záznamu na filmovém pásu

FAMU, pan Cabalka ukazuje filmovou střižnu

FAMU, pan Veselý předvádí vozík na filmovou kameru

Přístaviště lodí, oblouk v pozadí je pozůstatek Juditina mostu
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ukazu je nesoulad krychle bytovky s barokním kostelem a
farou, tvořících původně výraznou dominantu při vjezdu do
obce (Vernéřovice) a které jsou nyní potlačeny nepůvodním
tvarem světlé kostky (pozůstatek minulosti) se změtí
„boudiček“ v popředí.

Nultý oblouk Kalova mostu, výjezd z přístaviště

Méně známý pohled na Mosteckou věž z Vltavy

Informace Správy CHKO
Broumovsko pro stavebníky
Vážen í stavebníci,
v minulém vydání js me Vás informovali o nutnosti
přiložit projektovou dokumentaci k žádosti o vydání
rozhodnutí o stavbě na území CHKO. Pro jektová
dokumentace musí obsahovat: celkovou situaci (zákres do
snímku katastrální mapy), půdorysy, řezy a pohledy (v
případě rekonstrukce s vyznačením změn, kterých se
rekonstrukce či stavební úpravy týkají), dále též souhrnnou
zprávu – popis stavby, případně axonometrický zákres do
fotografie. Pro posouzení vlivu na před mět ochrany či na
krajinný ráz není nutná požární zpráva ani výkresy
vnitřních ro zvodů a instalací.
Projektová dokumentace se stává součástí spisu a
Správa Vámi dodané pare archivuje. Proto Vás žádáme o
předkládání
„objemově
úsporných“
- skladných
dokumentací. Děkujeme.
Jako zajímavost a inspiraci Vám nabízíme porovnání
dvou bytových domů. Na obr. č. 1 a 2 návrh bytového
domu v Božanově, který je z hlediska ochrany krajinného
rázu i svým architektonický m zpracováním velmi povedený
a do krajiny CHKO Broumovsko vhodný. Obrázek č. 3

Karolína Semeráková
Správa CHKO Broumovsko

PODĚKOVÁNÍ
za poskytnuté fi nanční prostředky při „ Květinovém
dnu“ dne 11. 5. 2005
V uvedený den probíhala v okrese Náchod a Trutnov
mezinárodní hu manitární sbírka na získání finančních
prostředků na boj s rakovinou. Při této akci bylo získáno
celkem 339.098,90 Kč. Děku jeme touto cestou všem
občanům, kteří přispěli a pochopili nutnost solidarity v této
nesnadné činnosti. Děku jeme také všem studentům a
skautům, kteří nám velmi účinně pomohli v organizaci
sbírky a které si velmi vážíme. Finanční prostředky jsou
určeny hlavně na prevenci a výzku m v boji s touto
zákeřnou
nemocí. Výsledek sbírky by l vyhodnocen z podkladů
ČSOB v Náchodě, kam byly zapečetěné pokladničky
předány.
Upřímně děkujeme
Liga proti rakovině v Náchodě
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„O pohár starosty města…“
3. červnovou sobotu se na hasičském cvičišti v Ochozi
utkalo 9 dru žstev o „Pohár starosty města Police nad
Metují“.
Už slunné sobotní ráno předznamenalo, že počasí bude
jako na objednávku. Nástupem a losováním startovního
pořadí družstev, mezi n imiž se objevilo i jedno ryze ženské
z Bezděkova, začala samotná soutěž. Cílem bylo v co
nejkratší době naplnit t zv. nástřikový terč a srazit proudem
vody dva cíle. Vše muselo odpovídat pravidlům požárního
útoku (čas na přípravu, vymezená základna pro požární
techniku, povinná výstroj…). Proveden směl být pouze
jeden útok, takže „buď a nebo…“
Naše družstvo (VL) už, už doufalo v 1. místo, když
poslední tři nastoupená mužstva pořadím nečekaně
zamíchala a my si tak nakonec odnesli tu „neštastnou
bramborovou…“

Výsledková listina
soutěžní družstvo
RAD EŠ OV
VELKÁ LEDHUJ
PĚKOV
BEZD ĚKOV–ženy
S UCHÝ DŮL
BUKOVICE
BEZD ĚKOV-muži
HLAVŇOV
BĚLÝ

dosažený celkové
čas
umístění
84,25 s
5.
74,8 s
4.
126,59 s
8.
149,25 s
9.
90,33 s
6.
96,31 s
7.
55,62 s
1.
63,75 s
2.
68,43 s
3.

Brou mov se 150 body. Dru žstva si pak vedla následovně.
Poličáci si připsali na konto pouze 40 bodů, Meziměšťáci
41,5 bodů a vítězní Brou mováci na naší vodě 373 bodů.
Za 14 dní se na rybníku Šlégl, konal další závod, který
pořádal Dů m dětí a mládeže Ulita v Brou mově, při kterém
funguje broumovský rybářský kroužek. Celkem se
zúčastnilo 33 závodníků. Z našich šesti, byla nejlepší Lucie
Černá se ziskem 443 bodů a skončila v celkovém pořadí na
3.místě. Jako 5. skončil Adam Riedl se 380 body, 8. skončil
Aleš Máslo s 250 body,10. David Holeček se 196 body, 16.
Jakub Šefc se 116 body a ani naše nejmladší závodnice
Hana Grimová neskončila bez bodu. Získala 41 bodů a
stačilo ji to na krásné 23. místo. Tímto závodem skončilo
letošní klání o „Pohár Broumovských stěn“. Jednotlivá
družstva si zde připsala poslední body a po součtu všech
bodů se na 3.místě umístili mládežníci z M O Meziměstí se
ziskem 603,5 bodu. Druhé místo obsadili poličtí svěřenci
trenéra Josefa Černého a Ladislava Volšíka. Získali celkem
1307,5 bodu. Úplně všechny však převálcovali mládežníci z
Ulity z Brou mova, se ziskem 2077 bodů a tím získaly
pohár.

Při tradičním podvečerním soupeření „Staří vs. Mladí“
pak změřili síly – nejmladší žáci, mu ži a naše „stará garda“.
K následné ukázce dovedností při štafetovém závodu jsme
vybrali z přihlížející veřejnosti družstvo, které nebojácně
dokázalo, že to co u mí hasiči, zvládnou s úsměvem na tváři
i řadoví občané…
Jako každá jiná soutěž, kde se za nejlepší výkony
odměňuje, neobešli bychom se ani my bez sponzorských
darů. Rádi bychom touto cestou za sponzorské dary
poděkovali:
EVŽEN NOVOTNÝ – Obchod pivem;
PEJS KAR&S POL,s.r.o.
JOBI Design Teplice n. Metují
a v neposlední řadě i Městskému úřadu v Polici nad Metují za
materiální a organizační podporu.

Za SDH VL A.Trojtl

POHÁR
BROUMOVSKÝCH STĚN
Dalšími závody, které se započítávají do „Poháru
Brou movských stěn“, byly závody na našem revíru a to na
rybníku Hlavňov. Konaly se dopoledne 4.6.2005 .
Zúčastnilo se jich 29 závodníků ze 4 okolních organizací.
Ulovilo se celkem 29 kusů ryb. Nejúspěšnějším rybářem
byl Novák Jakub z naší MO, který ulovil 6 ryb o celkové
délce 203 cm. Tím získal první místo tohoto závodu a
zároveň „Putovní mládežnický pohár naší organizace“,
který mu předala loňská držitelka. Škoda jen, že tento
mladý závodník nebyl součástí našeho tříčlenného družstva.
Na 2. místě se umístil Brouček Jan z MO Broumov se
ziskem 175,5 bodů a na 3.místě Jirásek Lu káš také z MO

Těmito závody skončila činnost rybářského kroužku při
naší MO v Po lici nad Metují, pro tento školní rok. V
následujícím ško lním roce bude kroužek fungovat
obdobným způsobem, jako doposud, tedy pravděpodobně
každou druhou středu odpoledne. Změní se však částečně
vedení kroužku. Vedoucím mládeže zůstává Josef Černý a
jeho pobočníkem se stane Ing.Bedřich Riedl.
Závěrem bych chtěl poděkovat jménem svým i
organizace, panu Ladislavu Volšíkovi, za dvacetiletou
obětavou činnost v rybářském kroužku, který s ukončením
školního roku svoji činnost s mládeží skončil. Věřím, že
jeho zkušenosti nám i v budoucnu pomohou, např. při
konání závodů a jiných akcí, a že nám i nadále bude v
případě potřeby nápomocen.
Josef Černý- vedoucí mládeže.
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Mateřské centrum MaMiNa
(maminky, miminka, nápady)

Milé maminky, pokud by se některá z vás chtěla aktivně
podílet na organizaci a p rovozu mateřského centra
MaMiNa, budeme rády. Dále hledáme maminky, které by
vedly různé zájmové kroužky pro nejmenší děti. Umíte-li
zabavit děti cv ičením, malováním, modelováním
apod., spojte se s námi. Nab ízíme členství v našem
občanském sdružen í a s tím spojenou
možnost
spoluvytvářet program v mateřském centru a vstup zdarma.
Info mace získáte na mob. : 777 844 097 - Jitka
776 686 442 - Karolina

Nabídka podnikatelům
Nabízíme všem podnikatelů m Policka mo žnost zveřejnit
základní informace o svoji firmě na stránkách
Dobrovolného svazku obcí Po licka adresa:
www.policko.policenad metuji.cz
Údaje v členění:
Název firmy
Před mět činnosti (podnikání)
Kontaktní údaje (telefon, fax, e-mail, www stránky)
zasílejte na adresu: istokova@meu-police.cz, tel.
491 509 991, adresa Helena Ištoková, DSO Po licka,
Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují
Ing. Helena Ištoková, DSO Policka

Dobrovolný svazek obcí
Policka informuje
Dne 15. 6. 2005 proběhla v restauraci na Ostaši již
5.schůzka DSO v to mto roce.
Řešila se hlavně tato problematika:
změny jízdních řádů a výhrady k nim, autobusová i
vlaková doprava
spolupráce se zemědělský mi podniky při údržbě
krajiny, situace v zemědělství, výhled do budoucna
schválení závěrečného účtu svazku za rok 2004
projekt Evropského projektového centra – budování
regionálního partnerství
O dalších aktiv itách svazku podrobněji:
Internetové stránky s vazku obcí - adresa
www.policko@policenad metuji.cz
byly
zprovozněny
v červnu. Snahou je podávat informace o aktuálním dění
v celém Policku. Je možné zveřejn it zde
pozvánky,
informace, zprávy z jakékoliv oblasti (kultura, sport,
vzdělávání). Jedním z cílů je i podporovat rozvoj
cestovního ruchu na Policku. Nabízíme všem podnikatelů m
mo žnost prezentovat na stránkách základní informace o
svojí firmě.
Turistický průvodce Policka – jeho tvorba začala
v listopadu 2004 a vycházelo se z průvodce pana Karla
Vacka vydaného v roce 1989. Původní obsah se upravil a
doplnil, fotografie zhotovil pan Old řich Jenka. V současné
době je průvodce připraven do tisku. Formou zálo žky bude
doplněn o aktuální informace o nabídce stravování,
ubytování i možnosti výletů. Vzn ikne tak ko mpletní
turistický produkt a svazek se pokusí získat dotaci na jeho
realizaci.
Plánování sociál ních služeb Policka – ko mise
ko munitního plánování pozvala na své jednání zástupce
obcí Dobrovolného svazku obcí Policka, aby zjistila
potřeby občanů těchto obcí v sociální oblasti.Všechny
příto mné zástupkyně obcí se shodly na potřebě co nejdéle
umo žnit občanům zůstat ve svých domovech i v případě
dlouhodobé nemoci, stáří, zd ravotního postižení apod. Je
potřeba dát přednost terénním službám (ošetřovatelská a
pečovatelská služba) před léčebnami d louhodobě
nemocných, ústavy, domovy důchodců. Prvním ú kolem
ko mise bude zjistit konkrétní představy a požadavky
občanů v obcích. Zástupkyně obcí obdržely podklady
k vypracování několika základních otázek, které budou
zahrnuty v dotazníku pro p lánování sociálních služeb.Obce
si zajistí distribuci dotazníků, ko mise vyhodnotí výsledky a
předloží je k pro jednání. Prosíme Vás všechny o spolupráci
při vyplňování těchto dotazníků.

Oblastní nemocnice
Náchod a.s.
- informuje Dne 2.6.2005 proběhlo v Oblastní nemocnici Náchod
a.s. výběrové řízen í na výměnu počítačového tomografu
(CT přístroje) na radiologickém oddělení. CT přístroj
provádí obraz těla v
řezech s dobře viditelnými jak
normálními, tak chorobnými strukturami. Radio logické
oddělení Oblastní nemocnice Náchod obdrží tento přístroj
v měsíci září 2005.
Dle sdělení primářky oddělení MUDr. Jany Zemanové
má přístroj lepší technické parametry. Namísto
jednospirálového vyšetřovacího postupu ve stávajícím
přístroji u možňuje nové CT šestnáctispirálový vyšetřovací
postup. Technicky je to přístroj nejvyšší kvality s možností
vyšetření např. cév dolních končetin, cév srdce apod. Je
výrazně zvětšen komfort vyšetření vzhledem k pacientům a
zároveň umožňuje kvalitní a přesné vyšetření pacientů s
následným rychlý m a správným stanovením diagnózy.
Dovolte mi, abych Vám jménem s vým i jménem
všech zaměstnanců Obl astní nemocnice Náchod a.s.
popřál krásné prožití dovolené a ničím nerušené období
letních měsíců.
Ing. Josef Šimurda
ředitel Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Vážen í čtenáři, po té co js me vám v minulých číslech
přinesli některé obecné informace o našem zařízení,
chceme Vám dnes nabídnout praktické rady, které se týkají
přijetí nového klienta do domova důchodců.
Pokud člověk dojde k názoru, že ve stáří potřebuje
podporu a pomoc, kterou není schopen si zajistit s pomocí
rodiny či jiných služeb (např. pečovatelská služba, domácí
ošetřovatelská péče, ) a začne uvažovat o domově
důchodců, měl by on a jeho blízcí vědět, jaké má mo žnosti,
co ho čeká a co je třeba před přijetím do domova udělat.
Proto velmi doporučujeme nezávaznou návštěvu a
prohlídku našeho domova předem, při které získáte cenné
informace.
Zájemce o přijetí do do mova musí nejprve:
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• vyplnit žádost
- k dispozici v do mově důchodců
- ke stáhnutí na
www.do movduchodcu.policenadmetují.cz
- na sociálním odboru MěÚ
K žádosti je nutné přiložit vyjádření lékaře a
výměr důchodu.
• žádost lze podat
- osobně v Domově důchodců Police nad Metují
Pokud zájemce podává žádost prostřednictvím
domova je mu, případně jeho blízký m objasněn
postup při podání žádosti a nastíněna mo žná
perspektiva přijetí s ohledem na umístění
v pořadníku a aktuální potřebnost žadatele.
Dostanou informace o možnostech domova,
nabízených službách prostřednictvím letáčku. Je
jim nabídnuta možnost prohlídky do mova a
zodpovězeny jejich případné dotazy – zajistí
sociální pracovnice, řed itelka.
- přímo na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje,
odbor soc. věcí a zdravotnictví, Wonkova 1142
• zájemce bude zařazen do pořadníku čekatelů
- Jestliže zájemce podává žádost přímo na krajský
úřad, po zařazen í do pořadníku čekatelů a doručení
kopie žádosti do domova, sociální pracovnice
žadatele nebo jeho blízké kontaktuje většinou
telefonicky. Zjišťuje aktuální potřebnost přijetí a
informu je o možnostech domova. Pozve zájemce
k návštěvě domova, aby byl dopředu seznámen
s prostředím a mohl získat v íce informací na místě,
případně zašle informačn í letáček poštou.
• Sociáln í pracovnice si o kontaktech s žadateli dělá
poznámky v podrobnější přílo ze pořadníku a snaží se
mít aktuáln í přehled o situaci a potřebnosti nástupu
žadatelů. Po kud žadatel zat ím nastoupit nechce, např.
si žádost podal pro případ zhoršení zdrav. stavu,
domluví se s ním, že v případě potřeby nástupu se ozve
sám.
• Když se v domově uvolní místo, je nový klient
oslovován podle pořadníku a zároveň s ohledem na
aktuální akutní potřebnost jednotlivých žadatelů. –
Konzultace s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví
KÚ HK. – Před nástupem je klient navštíven ve svém
přiro zeném prostředí, případně v nemocnici sociální
pracovnicí a vedoucí sestrou nebo jiným pracovníkem.
Ti zjišťují očekávání žadatele, ozřejmu jí mu možnosti
domova
a
domlouvají s žadatelem případné
ko mpro misy. Jestliže se žadatel ro zhodne do domova
nastoupit, seznámí ho s obsahem Dohody o
poskytování sociálních služeb a poskytnou mu ji
k prostudování. Dále žadateli poskytnou informace
důležité před nástupem do domova ústní i písemnou
formou (co si má vzít s sebou, výše úhrady za pobyt,
mo žné způsoby výplaty důchodu a platby, druh
ubytování apod.), zodpoví jeho případné dotazy a
domluví termín nástupu, případně termín, kdy se o
nástupu dohodnou.
Po nástupu pomáhá personál překlenout obtížnější
období adaptace, snažíme se naslouchat a informovat.
Pomáháme zvyknout si na nové prostředí.
Pro další informace o našem do mově navštivte naše
webové stránky na adrese:
www.do movduchodcu.policenadmetuji.cz.

Děku jeme t ímto také Štěpánovi Horákovi, který je pro
nás vytvářel.
*****
V červnu se uskutečnily v areálu našeho domova
tradiční Hry seniorů, které pořádáme pro naše obyvatele a
zároveň vždy zveme také obyvatele domu s pečovatelskou
službou a obyvatele okolních domovů důchodců. Jsme rádi,
že nám letos přálo jak počasí, tak také sponzoři, který m
tímto chceme také poděkovat. Letošní 6. ročník se konal za
přispění Asociace ústavů sociální péče ČR a dále nás
podpořili: Klímovo zahradnictví, Xaveross s.r.o., Ko loniál
Petr Purkert, prodej vín – Tomášovi, balónkovou výzdobu
zajistil pan Kubín.
Program zpestřily malé mažoretky pod vedením sl.
Vernerové a pí Go rgáňové a již t radičně se o dobrou zábavu
postarali paní Marie Ryšavá a pan Josef Nentvich. Zároveň
bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům a jejich dětem,
kteří odvedli kus práce na zdárném zajištění akcí, které
zpříjemn ily život našich seniorů.
Obyvatelé se těší, že budou moci v létě využívat
zahradu, někteří se mo žná vypraví i na boůvky nebo na
houby. Léto budiž pochváleno…
Věra Ka šíko vá a Ma ri e Tro ut na ro vá

MUZEUM MERKURU
V POLICI NAD METUJÍ

Vážení spoluobčané,
jistě jste již zaregistrovali znovuotevření výstavy „Vznik a
vývoj stavebnice MERKUR – nejznámější dětské hračky“
v prostorách Klášterního komplexu, která je součástí expozice
Regionálního muzea Náchod. Výstava byla opět otevřena po
dohodě s Regionálním muzeem v Náchodě jako odezva na
obrovský úspěch z předchozí turistické sezóny, kdy se
několikanásobně zvýšila návštěvnost muzea. Bylo o ní
natočeno několik reportáží jak pro televizní tak i pro
rozhlasové vysílání. Bylo napsáno mnoho článků v
regionálním, ale také v celorepublikovém tisku. Připomeňme si
úspěšnou televizní reportáž odvysílanou v pořadu České
televize „Toulavá kamera“. Někteří z Vás výstavu shlédli již
před rokem, mnozí letos a mnoho dalších se na výstavu teprve
chystá.
Výstava mapuje historický vývoj světově proslulé
stavebnice MERKUR v Polici nad Metují. Velkou vzácností
výstavy je originální stavebnice INVENTOR z roku 1920.
Kovové díly stavebnice Inventor byly navzájem spojovány
kovovými háčky. Obdobný systém jaký se dnes používá
například u stavebního lešení „haki“. Stavebnice Inventor je již
historií, ale jistě mi dáte za pravdu, že v Polici tento název
zlidověl a dodnes se používá pro označení provozovny.
Neméně vzácné jsou také první stavebnice MERKUR
vyráběné od roku 1925. V předválečném prvorepublikovém
období nastává obrovský rozmach výroby stavebnic
MERKUR, vznikají dnes už skoro zapomenuté stavebnice
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METROPOL POPULÁR a ELEKTRO MERKUR. Již v této
době jsou stavebnice dodávány do předních tuzemských i
zahraničních obchodních domů. Expozice dále mapuje tzv.
„Budovatelskou éru“ po roce 1948 a volně přechází do let
nedávno minulých. Zde se již každý zastavuje a poznává tu či
onu stavebnici s kterou většina z nás prožila část svého dětství.
Součástí výstavy je také ukázka modelů postavených
z MERKURU a mezi nimi dominuje legendární kolečkové
rypadlo – nedostižný sen mnoha mladých stavitelů. Část
expozice je dále věnována dalšímu unikátu – kovovým
elektrickým vláčkům Merkur v oblíbené velikosti „0“
v měřítku 1: 45. Ty byly až do šedesátých let nejznámějšími a
nejrozšířenějšími
vláčky
v bývalém
Československu.
Elektrické vláčky se u nás vyráběly v letech 1930 - 1968, pak
byla jejich výroba zastavena a o několik let později byly
nástroje bohužel zešrotovány. Dnes je v plném pracovním
tempu pracně obnovována jejich výroba výrobou nových
nástrojů. Za tím účelem byla provozovna vybavena novou
technologií - obráběcími centry CNC, drátovkou, hloubičkou
připravuje se zakoupení nového CNC soustruhu. Na svět již
přicházejí první série nových modelů vláčků. I ty můžeme
shlédnout v muzeu včetně ukázek původních výrobků a
konkurenčních vláčků jiných výrobců, a to stojí za podívání.

Výstavu shlédlo mnoho fandů a nadšenců z Česka i ze
zahraničí. Výstava „Vznik a vývoj stavebnice MERKUR“ je
v mnoha ohledech jedinečná a má co návštěvníkovi nabídnout.
Mnozí z nás si ani neuvědomují, jaká výjimečná stavebnice
vznikla, vyráběla se a nepřetržitě se vyrábí v Polici nad Metují.
A přece mnoho nechybělo, když se v roce 1994 na několik
měsíců její výroba zastavila, na bývalý Komeb s.r.o po
předchozí likvidaci byl vyhlášen první konkurz v novodobé
historii České republiky, kdy firmu chtěla koupit francouzská
firma MECCANO, aby zlikvidovala svého konkurenta. Tím by
definitivně zanikla nejznámější česká hračka a zůstala by jen
ve vzpomínkách starší generace. To se bohudík nestalo, naše
firma postupně odkoupila konkurzní podstatu a výrobu
postupně obnovila. A tak si i dnes mohou děti nejen u nás, ale i
ve světe s ní opět hrát. Vždyť kdo si nehrál s MERKUREM?
Stavebnice MERKUR to není pouze obyčejná hračka. To je
hračka, která děti naučí pro život. Která jiná hračka naučí děti
manuální zručnosti, technické tvořivosti, kreativitě, fantazii či
reálné představivosti?
A tak nás napadlo: Nezasloužil by si MERKUR své vlastní
muzeum? Svou trvalou expozici? A kde jinde by muzeum
mělo být, než v Polici nad Metují? Nemyslím si, že by o těchto
věcech měla rozhodovat pouze management či zaměstnanci
firmy. Je to věc, která se týká každého Poličáka. Jsem
přesvědčen, že by tento krok pomohl rozvoji celého Polického
regionu. Chceme, aby se Police nad Metují stala jakousi
Mekou všech příznivců a nadšenců stavebnice MERKUR.

Pokusím se nastínit naši představu o založení Muzea
v Polici nad Metují. Pokud používám slovo „muzeum“ mám
na mysli moderní interaktivní centrum, které bude určené
především dětem, ne pouze mrtvou sbírku. Každého z nás asi
hned na začátku napadne, kde bude takové muzeum v Polici
umístěné? Asi nejlepší variantou by bylo umístění Muzea
v horním patře, bohužel dnes již bývalé, Střední zemědělské
školy. Zemědělská škola byla na základě rozhodnutí
Královéhradeckého kraje zrušena a budova byla převedena na
město Police nad Metují. O využití těchto prostor se
v zastupitelstvu jednalo již několikrát a vždy byla zmiňována i
tato varianta. Dnes je již „zemědělka“ prázdná. Na posledním
zastupitelstvu byl vyjádřen všeobecný souhlas s tímto
záměrem. Tyto prostory jsou pro muzeum ideální, jak
z hlediska polohy, tak z hlediska kompozice budovy.
Vytváření podobných projektů je v souladu se strategií
České centrály cestovního ruchu – Czech Tourism a strategií
Královéhradeckého kraje týkající se rozvoje regionů a podpory
cestovního ruchu. Uvědomme si, jakou významnou atrakci,
která přesahuje hranici regionu, v Polici máme? V Náchodě je
zámek, v Broumově mají klášter, v Hronově divadlo,
v Teplicích festival. Není tou „Polickou atrakcí“ právě
MERKUR? Zámek v Náchodě by také nebyl významným
lákadlem, pokud by tam nebyl možný vstup. MERKUR by se
jím mohl díky muzeu stát. Jeden z největších sběratelů
kovových stavebnic(patří mezi 3 největší sběratele na světě) a
zároveň nadšenec MERKURU pan Jiří Mládek nám již pro
muzeum staví model „Ocelového města“ podle románu Juliuse
Verna. Ocelové město bude vážit více než 1 tunu a zabere
celou místnost. Ocelovým městem je nadšen také známý
spisovatel Ondřej Neff a ilustrátor jeho knížek o Juliusu
Vernovi pan Ladislav Badalec. Ten již pro nejčtenější dětský
časopis ABC připravuje vystřihovánky papírových modelů ve
stylu merkurových modelů. Ten Merkuru a myšlence vzniku
muzea tak fandí, že dokonce přislíbil svými kresbami vyzdobit
expozici. Také televize připravuje s Merkurem nový výchovně
vzdělávací seriál pro děti. A co nebude v muzeu chybět?
Plánujeme v další místnosti postavit gigantické kolejiště
elektrických vláčků MERKUR ve velikosti „0“ včetně
doplňků, jejichž výrobu také připravujeme.
Již jsme oslovili i několik spoluobčanů a nadšenců z jiných
částí republiky, ohledně spolupráce a podílení se na vytvoření
Muzea v Polici nad Metují. Všichni byli touto myšlenkou
nadšeni a rádi by ji dále rozvíjeli. Samozřejmě budeme rádi a
oceníme každou radu, připomínku a pomoc při zakládání a
provozování muzea.
Domníváme se, že by bylo vhodné založit obecně
prospěšnou společnost, jejímž cílem bude:
1. Šíření a popularizace odkazu světově proslulé stavebnice
MERKUR a elektrických vláčků MERKUR vzniklých
v Polici nad Metují.
2. Společnost všestranně působí jako iniciátor a organizátor
akcí směřujících k širšímu poznání významu stavebnice
MERKUR. Akce jsou zaměřeny především pro děti a
mládež. Těmito aktivitami podporuje výchovu mladé
generace, především rozvoj technického myšlení a
manuální zručnosti mládeže.
3. Společnost podporuje a popularizuje modelovou
železnici zaměřenou především pro děti a mládež.
4. Společnost si klade za cíl v Polici nad Metují založit a
provozovat specializované muzeum zaměřené na historii
stavebnice MERKUR a elektrických vláčků MERKUR.
Posláním společnosti je shromažďování a ochrana
historických předmětů souvisících se stavebnicí
MERKUR, elektrickými vláčky MERKUR, historií
vzniku stavebnice v Polici nad Metují a podobnými
předměty. Tímto zajišťuje proslulost města Police nad
Metují, jako místa vzniku stavebnice MERKUR.
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Naše firma sponzorsky zajisti vybavení muzea jak po
stránce exponátů, tak základního vybavení místností,
předpokládáme pomoc a spoluúčast města jako jednoho ze
zřizovatelů a také občanů a nadšenců Merkuru při založení
tohoto unikátu. Uvítáme každou informaci nebo staré
stavebnice a dokumenty z historie, tak abychom mohli široké
veřejnosti co nejvíce ukázat.
Vážení spoluobčané, pokusme se odpovědět každý sám na
položené otázky. Nepropásněme jedinečnou příležitost a
založme u nás toto muzeum světového významu. Pokud nám
je známo podobná expozice ve světě snad ani neexistuje, snad
jen nejznámější muzeum hraček v německém Norimberku
vystavuje v jednom ze svých oddělení kovových hraček
několik podobných hraček a stavebnic.
Ing. Radko Kříž, MERKUR TOYS
R.Kriz@merkurtoys.cz

Polický zahrádkářský
receptář na měsíc červenec
Poličtí zahrádkáři uskutečnili počátkem
června zájezd do Hradce Králové a okolí. Pár dnů před
odjezdem js me s obavami sledovali zprávy o počasí, které
nevěstily nic dobrého. I když nebylo nejlépe, přece jen to
šlo, hlavně nás nepostihlo prudké ochlazení ke kterému
došlo až po neděli , kdy se prudce ochladilo. První zastávku
jsme udělali v Zahádkářském centru John v Kuklenách,
kterou js me navštívili, před dvěma roky. Opět nás přivítala
bohatá nabídka květin, trvalek i letniček, jehličnanů,
ozdobných kvetoucích i nekvetoucích keřů, palem, a
dalších méně známých druhů. Ve větší míře než minule zde
byly zastoupeny orchideje a neméně hezké masožravky s
krásnými, dlouhými baňkami na chytání hmyzu. Cenová
hladina byla nepatrně vyšší, jen některé druhy vzácných
rostlin byly v řádu tisíců. Výše zmíněné masožrav ky stály
přes 850 Kč. Téměř každý si něco koupil a bude mít
vzpomínku na zájezd. Ještě poznámku, která p latí obecně:
mno zí by toho koupili víc, kdyby byly ceny nižší, ale to by
pak ale musela být zahrádka nafu kovací!
Další cesta směřovala do osady Zlatá růže v
Malšovicích, kterou jsme navštívili již po druhé. Provázela
nás manželka ing. Malachty, šéfa osady, který měl jinou
povinnost. Prohlédli js me si hezkou a upravenou kolonii,
kde je 160 zahrádek, je u místěna v klidné části města,
ohraničená z jedné strany lesem. Jsou zde hezké, téměř
typizované, zahradní chatky, ne žádné paláce, ale vybavené
tak, že je možné zde trávit v letním období delší čas.
Vegetace je zde nejméně o dva týdny pokročilejší a hodně
jsou zde k vidění broskve a vinná réva, kolonie je umístěna
na úplné rovině. Vodu na zalévání používají užitkovou,
rozvedenou vodovodním potrubím, pro pitnou si musí
chodit do společenské budovy, kde mají též WC. Mají zde
problém s krtonožkou, velmi nevzhledný m, asi 6 cm
dlouhým h myzem z řádu cvrčkovitých, který podrývá
záhony a ožírá kořeny, a má apetit na vše, na co na
záhonech narazí. Během prohlídky nás již začal obtěžovat
déšť a tak někteří neodmítli pozvání jedné spřátelené duše z
tamní osady a otestovali jím vyrobenou “ ohnivou vodu “.
A že jim šla k duhu, jsme poznali podle zrůžovělých líček a
větší výřečnosti.
Po prohlídce js me zamířili do Libčan, abychom
navštívili tamní Bonsai centrum. Proti poslední návštěvě,
kterou jsme zde asi před 10 lety uskutečnili, byla vidět

velká změna. Stojí zde krásný, velký skleník, kde jsou
umístěny bonsaje všech možných druhů, velikostí a stáří a v
ohromném mno žství. Ceny se pohybují i pod 50 Kč u těch
nejmenších, ale spíše jsou za stovky. Ty vzácnější i za
tisíce, nabídka skutečně veliká, neboť mnoho rostlin je
umístěno i venku, na krásně upraveném kopečku. Pan šéf se
nám pochlubil s altánkem a malý m jezírkem, kde chová
krásně vybarvené bazénové rybky. Ta největší, jeho
oblíbenec, při krmení hlasitě mlaská jak, jak pirát v
přístavní krčmě. Provázel nás i velký papoušek, který si
vybíjel nelibost nad občasnými sprškami deště na šéfově
deštníku. Nám se ve shodě s papouškem počasí také
nelíbilo, neboť jsme přišli o krásný výhled do hradecké
kotliny. A tak jme sklapli deštníky a odjeli na oběd do
motorestu Tir, v nedalekých Kratonohách.
Poslední bodem zájezdu byla hradecká hvězdárna. Je v
Novém Hradci a cesta k ní byla trochu obtížnější, je na
kopci, na náhorní planině a mnozí, kteří zde nebyli, byli
překvapeni kopcem, o kterém neměli ani tušení, že může
zde, v rovinně existovat. Pro hvězdárnu je to ale výhodna
poloha. Byla postavena ve 20 letech min. století a vedení se
snaží o neustálou modernaci, aby mohla návštěvníkům
nabídnout nejnovější astronomické poznatky. Jsou napojeni
na celosvětovou počítačovou síť, a mohou si stahovat
výsledky nejnovějších pozorování z celého světa, které si
ve zdejším kinosálku zvětší a mohou je pro mítat i
návštěvám na plátno. Je zde ulo ženo mnoho tisíc i starších
filmů z oboru. Nám jich též něko lik předvedli a kro mě
dalšího jsme viděli i Saturn s jeho prstenci, jich ž má být
podle posledních údajů více než milion( segmentů ). Dále
jsme navštívili planetáriu m, kde je mo žné navodit rů zné
situace na hvězdné obloze podle přání návštěvníků. Třeba
od počínajícího soumraku až po svítání, které se krásně
zobrazí na siluetě hradeckých kostelních věží. Provázel nás
velice vtipný a zábavný průvodce, který nešetřil historkami,
jenž se mu zde přihodili hlavně při návštěvách zahraničních
hostů. Nakonec nás zavedl do kopule, kde nám jen
stimulovaně předvedl jak se pracuje s ovládacími prv ky
dalekohledu, který je řízen počítačem, který m.j. zajišťuje
stálou polohu pozorovaného objektu korekcí, která ruší vliv
zemské rotace. Pro špatné počasí jsme nemohli spatřit ani
slunce, které lze pozorovat i při zatažené obloze. Byla
mo žnost zakoupit i různé brožurky a mapy hvězdné oblohy,
který nám náš průvodce nabízel. Jinak jeho znalosti byly
ohromující a platilo zde ono známé, že jeho práce je pro něj
koníčkem. Po téměř dvou hodinách jsme se rozloučili a
zamířili do mů.
Vřele doporučujeme návštěvu těm, kdo nic podobného
neviděli, návštěvu lze sjednat telefonicky. Na 10. září
chystáme druhý zájezd, tentokrát opět do Polska, do jiné
oblasti než posledně. Budeme se těšit na váš zájem.
Za MO ČZS v Polici n. Met. P. Geisler

UPOZORNĚNÍ
Vážen í občané,
prosíme Vás neodkl ádejte odpad a nepotřebné věci
určené k likvi daci, do k ontejnerů u zdravotního
střediska.
Je pohoršující, že tímto způsobem likvidují svůj odpad
chalupáři a občané některých okolních obcí, ale je zcela
odsouzeníhodné, že takto postupují i občané našeho města,
kteří jsou často pacienty zdravotního střediska. Domníváme
se, že si toto zařízen í zasluhuje alespoň základní úctu, když
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již je zapo menuta normální slušnost a ohled k majet ku
druhého.
Jistě všichni známe ostré krit iky z řad občanů pokud
není něco v pořádku, ale přiznejme si, chováme se sami tak,
jak to vyžadujeme na druhých? (Sběrný dvůr je o pár metrů
dále!!!)
(Víte kolik známých tváří u kontejnerů již bylo viděno?!)
Zdravotnictví s.r.o.

Hodnocení výletu
Na sobotu 18.6.2005 výbor pro pozůstalé upořádal pro
členy i nečleny výlet na celý den s názvem „Rodným
krajem“.
Ráno v 7 hodin se nás sešlo u autobusu celkem 33.
Nebylo nás moc, ale o to víc bylo veselo. Hned zkraje jsme
přesedali do jiného autobusu, protože ten co nám dali, dojel
akorát k bráně CDS a dost. Počasí nám přálo a tak jsme
vyrazili. Měli js me asi 20 minut zpoždění, ale to jsme hravě
dohnali.
První zastávka byla na Bohdašíně u památníku obětem
II. světové války. Někteří i pamatovali, jak to tenkrát v roce
1942 bylo. Hlavní zastávka byla u paní Jiřiny v její
překrásné zahradě. Dotazů a divení bylo až až. Moc se to
líb ilo. Jen těch květů a barev. A nejen květů, ale i stále
zelených stromů. Ona sama si je roubuje i jehličnany.
Další zastávkou byla hvězdárna v Úpici. Už na nás
čekali. A maximálně se nám věnovali. Zajímavé to bylo
moc a výklad byl srozu mitelný. Hlavně o zemět řesení a
jeho měření a o slunci a rů zných erupcích a jejich vlivu na
naši planetu zem a na naše pocity a problémy z toho
vyplývající. Měli js me mo žnost se podívat i do kopule až k
dalekohledů m a ukázali nám, jak se vlastně to sluníčko
sleduje, aby se nemuseli pořád do sluníčka koukat a jak se
to dá fotografovat, aby měli doku ment.
Pak u ž byl čas na oběd. Ten jsme měli v Suchovršicích
a všem moc chutnalo.
Na odpoledne byl další program. A ten začínal v
Malých Svatoňovicích u studánky. Měli js me vyjednanou
návštěvu kostelíčka i s výkladem. Do kostela nás uvedl pan
farář a měl pro nás velice pečlivě připravený výklad.
Mimochodem moc zajímavý a zdůrazňovali to, že jsme z
Police n. M., a že rodáci od nás pomáhali vytvořit tu krásu
na oltářích.
Když u ž jsme byli v M. Svatoňovicích, byla další
zastávka do muzea bratří Čapků. Vždyť v anketě 100
nejlepších Čechů byli mezi těmi nejlepšími. Měli jsme
prohlídku zajištěnou opět i s výkladem. V prvním patře
život a dílo Karla Čapka a to začíná původem rodičů, kdy
mat ka byla ze Žernova a otec z Hronova. Tam ve mlýně
také nejdříve bydleli.
Ve druhém patře pak originály obrazů Josefa Čapka.
Měli jsme k to mu zasvěcený výklad. Celá prohlíd ky měla
určitě o to větší hodnotu. A zájem byl o to větší, když nám
slečna průvodkyně ukázala obrazy, které jim zloději ukrad li
a zničili rámy. Obrazy jsou již zase zpátky, ale bez rámů.
Každý ten obraz má milionovou hodnotu.
Poslední zastávkou bylo muzeu m ve Rtyni v
Podkrkonoší. v přízemí jsou sály věnované období
„Selských bouří na Náchodsku“ a v poschodí je nově
zřízeno muzeu m horn ictví, které je převážně zaměřeno na
historii dolů, které byly v okolí Rtyně. Hlavní zaměření je
na bezpečnost horníků v podzemí a záchranářské práce.
Mezi námi byli i bývalí pracovníci v dolech a tak se
plánovaná prohlídka protáhla a dotazů do diskuze bylo stále

dost. Hlavně chlapi si přišli na své.
Celý výlet skončil na Lhotkách v hospodě U Vítů. Tam
jsme měli objednanou večeři. A protože jsme jako již
tradičně měli s sebou pana Jiráka s harmonikou, bylo hodně
veselo. Zpívalo se, i na taneček došlo a spokojeně jsme se
vraceli domů. Do mluvili js me se, že další vý let bude až na
podzim, ale už teď se těšíme.
Za výbor fondu pozůstalých
Marie Chaloupková

ASTROLOGICKÁ PORADNA
Nejkrásnějším zážitkem, kterého se nám muže dostat,
je tajemno… Komu je tato emoce cizí, kdo se už neumí v
údivu zastavit a zůstat stát ve vytržení s posvátnou úctou,
jako by byl mrtev.
A. Einstein

HORO SKO PY NA Č ERVE NEC 2005
Nemů žeme ovlivnit to, o čem nevíme. Astrologie
každému z nás dává možnost nahlédnout, kdy, co a v jaké
oblasti se bude dít, tudíž dostáváme mo žnost chybám a
omylů m p ředejít. Je jeno m na každém z nás, jak se poučí a
tyto informace zp racuje ve svůj prospěch.
******
Jaké bude počasí v červnu dle Védské astrologie
Teplá síla vzniká vždy při přiblížení planet k sobě, tedy
při konjunkci. Zodiak tropický, domy Porfyriovy , UT
Praha, Česko 30N 05 14E 27
Nadprůměrné teploty pocítíme v tyto dny :
6.7. 7.7. 8.7. 9.7. 13.7 23.7 24.7 27.7
Chladné síly
K jejich vzniku údajně dochází vždy, když se některá z
planet (názvu planeta se používá i pro Lunu a Slunce)
přiblíží k určité stálici. Dojde k interferenci jejich
magnetických a elektrických sil a vznikne chladná síla. Je
osm druhů chladných sil. Chladná síla připadá na
21. července
******
Astrologická událost.
16.7. 2005 ve 13:17 hod dojde k tranzitu Saturna ze
znamení Raka do znamen í Lva a zde setrvá - bude
tranzitovat do 2.9. 2007 14:34 hod.
Bude to zpráva o průběhu Vašeho života, kde vnitřní a
vnější tlaky poslouží ke změně toho, co bude ve Vás slabé
a upevní to silné.
O vlivu Saturna dle do mů ve v ztahu k jednotlivým
znamením, a co Vám to přinese si povíme příště.
******
Beran (21.3 - 20.4)
První znamení zvěrokruhu, základní-ohnivé. Vládcem
znamení je Mars.Mars až do 28.7. bude ve vašem znamení.
Takže v tyto dny budete cítit potřebu aktivity a rychlého
jednání. Bude vám dodávat notnou dávku energie, sílu i
odvahu. Touto energií ale neplýtvejte ve dnech 1.7.- 7.7.
Budete mít sklony k riskování, objeví se i vzteklost.
Nepodepisujte ani žádné smlouvy, zbytečně si zkomplikujete
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život. Objeví se i nějaké starosti nebo problémy týkající se dětí.
Dny věnujte svým koníčkům a zálibám. Uprostřed měsíce
pocítíte chuť bouřit se proti čemukoli, ať ve společnosti nebo v
sexualitě. Uvědomíte si jaký význam sexualita ve vašem životě
má. Vnitřně budete toužit po společnosti, partnerovi, po lásce.
Není vyloučen ani flirt ! Pokud se chystáte na dovolenou, od
9.7. máte velmi příznivé období pro cestování, Luna bude ve
vašem znamení 25.7.-27.7. Takže se nedivte, že v těchto dnech
se zvýší váš temperament, iniciativa, odvaha. U některých
jedinců se může objevit hádavost, záchvaty bojovnosti,
impulzivita. Takže pozor ns spory...!!! Dny nejsou vhodné ani
pro finanční záležitosti. Po zdravotní stránce závratě,
nespavost.
Býk (21.4 - 20.5)
Druhé znamení zvěrokruhu, fixní-zemské. Vládce Venuše
Do tohoto měsíce vstupujete s měsícem ve vašem znamení - do
2.7. To vám dá ve větší míře zdvořilost, laskavost, přívětivost,
budete hledat klid a jistotu. U některých jedinců se může
objevit umíněnost, sobectví, touha po majetku. Luna se vrací
do vašeho znamení tento měsíc ještě 27.7. - 30.7. Okolo 6.7.
budete mít spoustu věcí k vyřizování, zejména okolo vašeho
domova, rodiny, příbuzných. Příznivá doba pro společenské i
rodinné události - křtiny, svatba, zásnuby. Díky planetě
Merkur budete i hodně cestovat, ale jeho postavení naznačuje
také možnost problémů - budou se týkat vaší rodiny.
Nedorozumění díky špatné komunikaci a následné slovní
konflikty. Venuše vás povede tak, že budete vždy v pravý čas na
správném místě, ale taky naznačuje "milostný šepot". Vaše
emoce budou silné, a sexuální prožitky budou velmi intenzivní.
Intuitivně budete hledat jistotu. Ale to se může zvrhnout tak, že
vaše touha po zábavě (i té milostné) bude až přehnaná, stejně
jako související výdaje!! Pokud jste v nedávné době něco
ztratily, s touto věcí se opět shledáte. Mars vstoupí do vašeho
znamení 28.7. To vám dodá agresivitu a potlačí vaše city, ale o
tom si budeme povídat příští měsíc.
Blíženci (21.5 - 21.6)
Třetí znamení zvěrokruhu, proměnlivé-vzdušné. Vládu drží
Merkur. Luna vstupuje do vašeho znamení 2.7. - 5.7. To u vás
aktivuje neklid, zvědavost, roztěkanost, sklon dělat mnoho věcí
najednou. Budou to hektické dny. Člověk se stává neposedným,
neklidným a poněkud nervním. Aktivováno bude myšlení. Je to
vhodná doba pro počátek věcí rychlého spádu, krátkodobého
charakteru, výlety, bankovnictví, korespondenci, podpisy
smluv. Do znamení Blíženců se Luna vrátí opět 30.7. V dalších
dnech vám hvězdy dodají optimismus, ale také jistý nedostatek
kritičnosti. Budete příliš spokojeni sami se sebou, se svými
názory, ale bez ctižádosti. Daleko víc budete otevřenější a
vstřícnější k rozhovorům o svých citech a pocitech. Ve větší
míře zaznamenají úspěch Ti, kteří se zabývají literaturou.
Aspekt také podporuje zlepšení zdravotního stavu - uzdravení.
Projevíte také větší smysl pro kritičnost a spravedlnost. Bude
vás to vábit i ke zkoumání toho co je skryté, co se pohybuje
mimo hranice našeho prostoru, času, vnímání. V období okolo
10.7. a od 23.7. až do konce měsíce zbystřete pozornost a
tlumte svůj temperament. Budete zahleděni do svých představ
o skutečnosti, ale realita bude úplně jiná. Lehkomyslnost,
nespolehlivost, přehánění, netaktnost, protiprávní jednání,
konflikty. To se týká jak vašeho domova tak i vztahů na
pracovišti. Ke konci měsíce se objeví rozladěnost, nechuť k
práci, podrážděnost. Takže mějte na paměti - sarkastické řeči
nejsou nejvhodnějším prostředkem k dosažení harmonie, že?
Rak (22.6 - 22.7)
Čtvrté znamení zvěrokruhu, základní-vodní. Vládce Luna.
Milí Raci! Slunce vstoupilo do Vašeho znamení 22.6. v
8:53 hod. a to vás donutilo vylézt se svých krunýřů! Jste
společenštější než v jiných obdobích, ale taky zatoužíte po
romantice. Ale nenechte se ukolébat. Ve dnech 1.7.- 3.7.

budete taky víc přístupnější k přáním druhých lidí, Takže bude
nutné vše rozvažovat - nenechte se k něčemu přesvědčit proti
své vůli. Mohou nastat i nějaké potíže při cestování - hlídejte si
zavazadla! Měsíc bude ve vašem znamení 5.7. - 7.7. Takže
počítejte s tím, že bude citlivější vaše nervová soustava, budete
velmi lehce ovlivnitelní. Oslabí se vášeň, ale naopak citový
vztah k domovu a rodině bude velmi silný. Zdravotně citlivější žaludek. V dalších dnech zatoužíte po změně a
nových věcech. Je to i příznivá doba pro rodinu a bytové
záležitosti. Pokud jste se rozhodli k nějaké transakci ohledně
bytu, dostanete příznivou zprávu. Od 12.7. se nenechte vyvést z
míry možnými nepříjemnostmi. Ucítíte nějaké omezení. Otázky
sexu a citů budou citlivé a pokud to neuhlídáte, propukne to do
nezvladatelných emocí. Rodinné starosti mohou vést až k
nárůstu pesimismu či k depresi. Ve své duši budete mít velký
strach z chybného kroku, který ale svými postoji tak trochu
budete přitahovat. Okolo 20.7 vás překvapí nepříliš příjemná
návštěva či zpráva. Od 25.7. už bude veseleji, ucítíte radost ze
života a budete si vychutnávat klid. Čekají vás setkání, dobrá
společnosti, úspěch a postup v povolání, dobrý obchod. Ale
aspekt je vhodný i pro otěhotnění, nenadálý milostný zážitek,..
a někomu přinese zasnoubení, svatbu. Konec dobrý, všechno
dobré, co milí Raci !
Lev (23.7 - 22.8)
Páté znamení zvěrokruhu, fixní-ohnivé. Vládne Slunce.
Hned první den v měsíci zvyšte pozornost! Nejsou vyloučeny
ztráty nějakých důležitých spisů, je to i velmi nepříznivá doba
pro podnikání, jednání a cestování. Směrodatné budou jen
argumenty, které lze doložit fakty. Tyto dny si můžete lépe než
kdy jindy uvědomit, kde jsou hranice vašich možností.
Přemýšlet budete o tom, čeho jste schopni se vzdát a co vás
omezuje. Aspekt také dává soustředěnost na vytčený cíl,
vytrvalost. Luna ve znamení Lva bude 7.7. - 10.7. V těchto
dnech zatoužíte po lichotkách, ale taky po dobrodružství. Na
odiv budete dávat svoje city a emoce. Připravte se na to, že
city a emoce budete víc než jindy dávat najevo, předvádět se,
ukazovat. Budete mít velkou touhu po rozkoši, po druhém
pohlaví. No a jste Lvi, takže budete dávat najevo i svou moc.
Ohlídejte si svoje city a tendence vyjadřovat se silně
dramaticky, přepjatě. Hned další dny se vám začne dařit na co
sáhnete. Najednou si citelněji dokážete uvědomit, co je důležité
a co můžete odložit. Někoho čeká povýšení, nebo změna
bydliště či nová činnost, směr podnikání, ale vesměs to budou
pozitivní změny. A vězte, čekají vás i šťastné náhody, takže se
nemusíte ani bát finančních transakcí. Okolo 18.7. vás to bude
svádět k plýtvání energií, nerozvážnosti, bezdůvodné
hádavosti. Budete přehnaně vzteklí a lze očekávat i ústrky od
přírody, takže odložte výlet do přírody !!! jen tak se totiž
vyhnete možným kalamitám! V závěru měsíce budete sršet
energií, díky tomu se vám bude i dobře pracovat, což se
pozitivně odrazí na vaši kariéře.
Panna (23.8 - 23.9)
Šesté znamení zvěrokruhu, proměnlivé-zemské. Vládcem je
Merkur. Z kraje měsíce se ve větší míře budete věnovat svojí
práci - profesi. Toto období je také příznivé pro jednání a
vyřizování na úřadech a soudech,pro společenské úmluvy a
dohody, obchody, podpisy smluv. Budete vědět co a jak, takže
se můžete s plnou vervou pustit do realizace projektů, na které
byste si jinak netroufli. Přináší optimismus ale jistý nedostatek
kritičnosti. Budete mít sklony k přílišné spokojeni sami se
sebou, se svými názory ale bude vám chybět ctižádost. Ve
dnech 10.7. -12.7. bude Luna ve Vašem znamení. Takže pokud
máte nějaké resty, tyto dny jsou vhodné k jejich dořešení. Ale
na druhou stranu vzroste vaše pečlivost ještě víc než je
obvyklé,m vše budete podrobovat pečlivé analýze, zvýší se vaše
schopnost vnímat maličkosti, detaily /prkotiny/ alias pro strom
nebudete vidět les. Ale pokud studujete, budete si snadněji
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pamatovat cokoliv. Další dny se vám bude zlepšovat
vyjadřování, budete duševně velmi čilí, popohánět vás bude i
velká aktivita a bystré myšlení, vynalézavost a aktivní fantazii.
Díky velmi příznivému aspektu ucítíte ve dnech 20.7 - 23.7.
velmi intenzivně "milostné šeptání". Navede vás to ke krásným
a příjemným věcem, pokoušení a něze. Což je příznivá zpráva
pro nezadané jedince i rozkmotřené páry. Láska vás popadne,
všechny, a to v době, kdy to budete nejmíň očekávat. Ke konci
měsíce správná rozhodnutí důrazně posunou věci dopředu.
Vábit vás bude zkoumání skrytých až okultních záležitostí, vše
mimo hranice našeho prostoru, času, vnímání.
Váhy (24.9 - 23.10)
Sedmé znamení zvěrokruhu, základní-vzdušné. Vládu drží
Venuše. Začátek měsíce není příznivý pro sportování. Mohou
se objevit i konflikty v milostném životě, pomluvy. Budete cítit
rozladění, disharmonii, což si patrně budete ventilovat
přejídáním a díky tomu se objeví zdravotní poruchy vlivem
nadměrných požitků. Pokud jste v minulosti přehnali užívání si
příjemností života, čekejte následky. Z divných nálad a
problémů Vám pomůže Luna, která bude ve vašem znamení
12.7. - 15.7. To vám dá cit pro spravedlnost, budete schopni
víc než jindy uzavírat kompromisy. Díky Luně budete mít i
kultivovanější emoce a silně pocítíte potřebu vztahu - budou
vás velmi lákat osoby druhého pohlaví. V těchto dnech vás
bude nejvíc zaměstnávat téma partnerství a vztahů. Od 20.7. si
budete připadat daleko těsněji spjati s tím, co máte rádi.
Podvědomě si budete velmi hlídat to, o co nechcete přijít.
Může Vás to přimět k tomu, že si uvědomíte skutečnou hodnotu
některých věcí nebo vztahů. Aspekt má schopnost jitřit vaše
city, ke kterým se vždy připojuje notná dávku osudovosti, takže
se dá předpokládat, že dojde k znovuobnovení vztahů či smluv.
Okolo 22.7. hvězdy prověří vaše vztahy a přátelství, plány,
kariéru a to tím, že může dojít k nějakým zmatkům v
komunikaci, v datech, záměnou místa nebo času. Od 26.7. se
držte zpátky a hlavně se nepouštějte do slovních soubojů, jinak
řeknete něco, co nepůjde vzít zpátky, a navíc vás to bude "žrát"
ještě hodně dlouho. Ke konci měsíce se může objevit i
žárlivost, takže držet emoce na uzdě bude nutností.
Štír (24.10 - 22.11)
Osmé znamení zvěrokruhu, fixní-vodní. Vládcem znamení
je Pluto. Do nového měsíce vykročte s velkou opatrností.
Ucítíte podrážděnost. Můžete se dostat do střetu s uznávanými
pravidly či zákony, a to i přesto, že Vaše úmysly budou dobré.
Bude vám chybět dostatek velkorysosti, nebudete znát tu
správnou míru, aspekt podněcuje i unáhlené jednání. Takže si
to ohlídejte, jinak díky nepromyšleným jednáním či
investováním rozkolísáte vaše materiální jistoty. Může se ve
vás probudit i síla k něčemu, na co jste se dříve cítili slabí,
anebo můžete být vyprovokováni k něčemu, co jste udělat
nechtěli. Objeví se i malá nevolnost. Ve dnech 15.7. - 17.7.
bude Luna ve vašem znamení.. Což u vás aktivuje smyslnost,
impulsivnost, ale i hádavost a pomstychtivost. V těchto dnech
se ve větší míře projeví i touha po moci a žárlivost. Své okolí
se budete snažit mít pod palcem, jako by šlo o život. Větší sklon
ke kritickému a podezřívavému jednání, zvláště jde-li o peníze.
Zvýšená citlivost a zranitelnost. Vzroste váš zájem o tajné a
skryté věci, ale také ve velké míře o sexualitu - budete daleko
víc náruživější, smyslnější. Další dny přejí cestování a
flirtování. Díky preciznímu vyjadřování budete rychle
vyřizovat záležitosti. Oživí se vaše psychika a vynalézavost.
Čekají vás návštěvy nebo dobré zprávy. Na konec měsíce
neplánujte žádné výlety. Pokud mne neposlechnete, nejenže vás
příroda nějak "vypeče", ale navíc se můžete pohádat s
rodinou, partnerem.
Střelec (23.11 - 21.12)
Deváté znamení zvěrokruhu, proměnlivé-ohnivé. Vládcem
je Jupiter. Pokud máte problémy ve vztahu, první týden se vše

vyjasní. Pro nezadané dobrá zpráva - máte možnost
seznámení... K dobrým výsledkům povedou dobrá rozhodnutí.
Další týden nabízí dobré vlivy pro peněžní a právní záležitosti,
vyjednávání a uzavírání smluv. Ale neusněte na vavřínech,
protože budete leniví a tím si otupíte ostražitost. Takže by
nebylo nic divného, kdyby vás někdo nějak ošidil či napálil.
Luna ve dnech 17.7. - 10.7. bude tranzitovat vašim znamením.
To ve vás rozpoutá množství vznešených a idealistických citů,
optimismus, intuitivní myšlení, ale taky naivitu a sklon k
přehánění. Zvýší se vaše touha vymanit se ze všednosti a
nedokonalosti. Jste Střelci, takže se nikdy nenudíte, a tyto dny
vám půjdou k duhu. Budete mít daleko větší chuť cestovat.
Nejvhodnější doba k odjezdu na dovolenou je okolo 19.7. Ale
tyto dny jsou vhodné i pro jednání a vyřizování na úřadech a
soudech. Budete okolo sebe rozsévat dobrou náladu. Je to
příznivá doba pro manželství a rodinu, domov. Konec měsíce
vám dá spokojenost, vášeň, schopnost zdravě riskovat.
Kozoroh (22.12 - 20.1)
Desáté znamení zvěrokruhu, základní-zemské. Vládcem je
Saturn. Buďte opatrní na spisy a úřední dokumenty. Hrozí
jejich ztráta. Okolnosti vás donutí zamyslet se nad tím, za co
nesete odpovědnost a jak plníte své každodenní povinnosti.
Utuží se váš partnerský vztah, dokonce to vypadá na druhé
líbánky. Od 12.7. ucítíte stabilitu, spolehlivost a zdravý pocit
zodpovědnosti. Dny jsou vhodné i pro stěhování do nového
bytu. Luna tranzituje znamením Kozoroh ve dnech 19.7. - 21.7.
Ve spektru vašich aktivit se dostane do popředí zaměstnání,
obchod, práce, kariéra. Budete mít větší tendence k pesimismu
a nespokojenosti, bezdůvodně. Pokud si to neuhlídáte, budete
své nejbližší zraňovat, protože se u vás objeví citový chlad,
nedostatek komunikace, odtažitost a únava. Ale na stranu
druhou, pokud chystáte nějakou transakci s realitami, nebo
zahájení důležitých projektů, jsou to ideální dny. S koncem
měsíce se objeví únava, díky tomu špatná nálada, můžete
očekávat i potíže a nevolnosti. Mohou se objevit rodinné
starosti, deprese, smutek a potíže v povolání. Uvědomíte si
svoje hranice, možností, a to bude dobře.
Vodnář (21.1 - 18.2)
Jedenácté znamení zvěrokruhu, fixní-vzdušné. Vládu drží
Uran. Tolik příležitostí, štěstí a pohody jste už dlouho nezažili.
Podaří se Vám uvést v život svá přání po pozitivních změnách.
Ucítíte silnou touhu a vůli po nezávislosti. Uvědomíte si, co je
pro vás opravdu důležité a co můžete odložit. 21.7. - 23.7.
Luna tranzituje vašim znamením. Měsíc bude tranzitovat vašim
znamením 24.7.-26.7. To u vás ve větší míře aktivuje
zdvořilost, družnost, idealismus, láska k umění, zájem o vše
zvláštní. Ale v těchto dnech si dávejte pozor, může se objevit
například citový odstup. Proto v těchto dnech nevstupujte do
jednání s nadřízenými, ale ani neplánujte setkání s přáteli.
Budete mít totiž sklony zaujímat postoje velice osobní a
pudové. City a nálady budou příliš silné a proměnlivé,
nedokážete udržet odstup od situací. Proto se snažte své síly
nasazovat cílevědomě a promyšleně, ale zbytečně se
neangažujte! Může se objevit zdravotní problém - křečové žíly
a unavené oči. Ke konci měsíci budete ve větší míře vyhledávat
společnost partnera, nezadaní mají šanci k seznámení. Do
vašeho milostného života zavane svěží vítr. Úplně se vytratí
negativní pocity a nejistota, tak si tyto dny užijte !!!
Ryby (19.2 - 20.3)
Dvanácté znamení zvěrokruhu, proměnlivé-vodní. Vládu
drží Neptun. V prvních dnech nového měsíce budete daleko víc
přístupnější, citlivější, takže si to ohlídejte, nenechte se k
něčemu přesvědčit proti své vůli, ani vyvést z míry podivným
snem. Snažte se zachovat klid a ostražitost a raději nikam
daleko nejezděte. Od 3.7. bude vašim společníkem neuvěřitelná
intuice, dokonce poznáte dopředu, kdo vám zavolá. Budete mít
chuť někam si vyjet, cestovat. Další aspekt vám dodá duševní
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energii a bude posilovat i citovou stránku vaší osobnosti.
Dojde i k urovnávání partnerských a rodinných konfliktů.
Pokud si plánujete dovolenou, ideální termín pro odjezd je
okolo 17.7. Nenechte si ujít šanci na výhru a od 19.7. sázejte,
kupujte si losy,...etc. Trošku citlivosti pocítíte ve dnech 23.7. 25.7. díky Luně v Rybách. To u vás zdůrazní vaši pohostinnost.
Ale také subjektivní vnímání okolí, sklony k mysticismu,
spiritismu, duchovnu. V praktických věcech zavládne nejistota
a nedůvěra, malý chaos. Tyto dny přejí ukončení rozdělané
práce, je to vhodná doba i pro styk s advokáty. Jako vždy Luna vás trošku odpoutá od reality, takže na začátku odhodíte
některé povinnosti stranou a budete "rozjímat a snít". Ale bude
to opět Luna, která vás nasměruje k rafinovaným únikům od
problémů, podpoří vás vaše intuice a náhody, a vy se ze všeho
jako vždy vyvlíknete. K tomu se přidá na konci měsíce
představivost, fantazie, budete ve svém živlu a žádný problém
vás nezaskočí !
Ale na to jste si přece milé rybky, už dávno zvykly !
Vypracovala Naďa Šmídová, telefon 603 422 219
e-mail: NADAMAGIC .@seznam.cz
astrologickeporadenstvi@atlas.cz
http://nadasmidova.webpark.cz/
http://www.webpark.cz/nadasmidova

MASÁŽE PR O MIMINKA V
POLICI NAD METUJÍ
Během měsíce června proběhl v Polici nad Metují
čtyřdílný kurz Švédských masáží miminek pod vedením
RNDr. Rejtharové z Náchoda.
"Pro malé děti je hlazení, dotýkání a mazlení jedna z
nejdůležitějších potřeb. Pro maminky i děti je příjemné, ale
i důležité tuto potřebu naplňovat. V naší kultuře je zvykem
spojovat masáže s rehabilitací, případně s nemocí. To je
omyl! Masáž mů že být také formou ko mun ikace.
Soustředíte se na svoje děťátko a na to, jak se ho dotýkáte,
jak se s ním mazlíte" říká Jit ka Klímová, jedna z
organizátorek kurzu.
"Kurz Švédských masáží je naším p ilotním programem,
který js me připrav ili v rámci budování mateřského centra v
Polici nad Metují" dodává.

předmětem vystoupení pana J. Rohulána.
Paní místostarostka Ida Seidlmanová byla zpestřením,
předložila a vysvětlila program, úko ly, které představenstvo
našeho města denně řeší a věřte není to závidění hodné. Na
řadu se dostal i toužebně vysněný „Obchoďák“ na ul.
Ostašské. A protože naděje umírá poslední, musíme doufat,
že konec dobrý, všechno dobré. Nastaly nepředvídatelné
okolnosti, ale snad to dopadne ve prospěch občanů našeho
města. Uvid íme. Také nás seznámila se záměrem co s
přestavbou Pellyho domů, informace o rekonstrukci
lyžařského vleku v areálu „Nebíčko“, o dotacích,
modernizaci bytů prodeji nemovitostí, oprav podlah v
tělocvičně, je toho moc a moc. Vše se točí ko lem financí.
Bolestí je malá návštěvnost kulturních akcí, tudíž
dochází k dalším p rodělků m, to není dobré. Velikou radost
rozdávají široko daleko naši hudebníci pod odborným
vedením skvělých pedagogů a zaslouží si obrovskou
podporu. Nejen že i za hranicemi naší země reprezentují
Polici n. Metují, takže už město talentovaného potěru
vstoupilo hluboko do podvědomí, vozí čestná uznání a
diplo my. Je za tím nesmírné odříkán í, p íle a dril o kterém se
těm, kdo nepoznali noty a hudební nástroj - ani nezdá.
Jedinou jejich odměnou je naplněné hlediště a potlesk
příto mných, není to trochu málo?
Vandalis mus, ten už nezná mezí, zřejmě to bude
diagnostikováno jako nemoc. Také jsme byli mladí, recese
a „srandičky“ nám nebyly cizí, ale co je dnes k vidění, to je
neuvěřitelné. Zdravý jedinec přece uvažuje, myslí a
neblbne, těší se z krás kolem, z ro zkvetlé louky, ze života a
ten si zpestřuje humorem - kořením života. Vážení pánové,
to co předvádíte vy, to je k pláči! Ale všecko má svůj čas a
ten věřte přijde....
Stolová hora Ostaš otevřela náruč a prostřela stůl všem
k setkání se seniory z Brou mova. Pro mnohé nesmírně milé,
dojemné i nostalgické. Vyprávění, hledání v albu
vzpomínek, vrátit se do doby, kterou odvál čas v milé
společnosti sice o poznání starší, ale duchem mladou se
povedlo a mohlo by i v budoucnu na těchto krátkých
půldenních sletech zůstat.
Dbejme, aby nám stáří neudělalo vrásky na duši, když
už nám je dělá na tváři, prožijme hezké dva měsíce ve
společnosti slušných lidí a v září se opět uvidíme ve zdraví
a s úsměvem.
H. Krejčová

Žijí mezi námi

Organizátorky mají v úmyslu kurz zopakovat na podzim
letošního roku.

Seniorské aktuality
Schůze 15. 6. by la poslední, my se zase sejdeme v září.
Přivítání po prezentaci, cestovné na zájezd 100,- Kč to bylo

Jsou lidé, kteří se v těžkých životních situacích dokáží
zcela obětovat. Mezi ně řadím paní Vlastu Pokornou z
Police nad Metují.
Utrpěla jsem těžký pád ze schodů v době, kdy v domě
nikdo nebyl. Jen, silou vůle, po téměř beznadějném volání,
dnes to mohu říci mně zachrán ila život. Poskytla mně první
pomoc, přivolala Záchrannou službu a poklidila byt.
Jednalo se o tržnou ránu, silně krvácející na hlavě.
Jsem milé a hodné kamarádce nesmírně vděčná za
obětavost, nezištnost a dlouholeté přátelství.
Věra Vrbičanová

KOPALI JSME ZA POLICI
V čase vzpomínání na dobu po druhý světový válce jsem
náhodou vobjevil ve svým archívku brožuru „SPARTAK
POLICE NAD METUJÍ - 50 LET KOPANÉ.“ Bohužel, není
tu rok vydání. Na straně 13 a 28 jsem našel vyjmenovanou
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celou sestavu v roce 1944. Jen fotka tu chyběla. Zato mančaft
prvního družstva někdy ze 70.let je na fotce v plný parádě.
Prvního na kraji vidím dnešního pana starostu Kadidla. V roce
1968 byl hráčem dorostu. Z textu doslovně cituji: “Ve
válečných letech je nutno zaregistrovat činnost II.mužstva SK
Police a hlavně pak dorosteneckého družstva, které se skvělým
kamarádským duchem vytvořilo kolektiv výborné výkonnosti
a stalo se hodnotnou zásobárnou I.mužstva. Dorost tehdy
tvořili: Bischf Zd., Hornych Fr. a J.Janeček, Koláček,
Kubeček, Klimeš, Michálek, Pavlínek, Piťha, Pohl, Rohulán,
Suchánek, Vacek Fr. a další.“.
Byli jsme čtyři hoši z Pěkova v týhle pochválený sestavě.
Dokonce si troufám říct, že jsme byli její páteří. V bráně chytal
Jirka Hornychu (zvanej Kali), protože byl velkej a nebojácnej.
Já hrál na levým beku, v halvu čiperně běhal Áda Michálku a v
centru útoku byl Iva Koláčku. Byli jsme cenným dárkem pro
Polici.
A jak jsme se do polickýho fotbalu dostali? Vyrostli jsme v
početným fotbalovým potěru, kterej vod jara do podzimu
pobíhal na malinkým hřišťátku na dolním konci Pěkova pod
Ostašem. Byla to loučka dlouhá asi 30 a široká 15 metrů. Hrál
se tu nejen fotbal, ale i tenis na trávě, byl to takovej
miniwimbledon. Náš tenis neznal síť, hrálo se přes špagát s
dřevěnejma pálkama ve tvaru dovopravdický rakety.
Hlauni aktivitou byl fotbal. Scházeli jsme se skoro denně
kolem pátý a hráli jsme, dokud bylo vidět. Jednou za soumraku
jsme si z bujnosti svlíkli trenýrky a hráli nahatý. Byl to takovej
klukovskej striptýz. Teta, která bydlela nedaleko, vykoukla na
hřiště a -jak mně pozdějc řekla- nestačila se divit, kde jsme
vzali tolik bílejch trenek. To naše zadky kontrastovaly s
vopálenejma zádama a břichama. Hrávali jsme v počtu, kterej
se dostavil. Když nás bylo jen do pěti, tak se hrálo na jednu
bránu. To se nám moc nelíbilo, nemělo to pravou fotbalovou
šťávu. Když nás bylo víc, rozdělili jsme se na dvě družstva tak,
že se nastoupilo do řadu a rozpočítávalo se na první-druhý.
Nebo jsme využili dělení na dolejší- a hořejšikoňský. To šlo
krásně, protože Pěkov je dlouhá vesnice, kterou půlí kaplička.
Já bydlel kousek od kapličky a tak jsem pendloval jednou s
dolejšíma jednou s hořejšíma. Když jsem to kazil, tak mně
nadávali střídavě. Branky jsme měli dřevěný (co vedlejší les
dal) a vo brankový síti se nám ani nezdálo. Míč nám lítal na
jedný delší straně na Knitlovu louku, která byla oddělená vod
hřiště taky tyčkama z lesního materiálu. Za jednou bránou tek
potůček, votamtud se mnohdy meruna lovila. Teď připomenu,
že názvů pro míč bylo několik: meruna, mičuda, balón a tehdy
moderní slovo míč. Na druhý straně hřiště byla asi půl metru
hluboká struha, která bejvala po dešti plná bahna a
způsobovala znečištění meruny. Druhá branka stála na samým
kraji lesa a tak se často stávalo, že se míč delší dobu hledal v
roští nebo maliní. Z toho vidíte, jak jsme byli tenkrát
skromný, že nám stačili docela primitivní podmínky k zábavě,
v takovejch by dnešní kluci nehráli.
Tenkrát se hrávaly na našem hřišti i mezivesnický zápasy,
na přílad s Bukovákama. Zpestřením našeho prostýho
fotbalového života byly fotbalový turnaje „Vo posvícenskéj
koláč“. Jezdili jsme na ně do Hlauňova a Suchodola. Několik
koláčů jsme s velkou slávou přivezli do Pěkova.
Vo našich aktivitách a úspěchách se dozvěděli šéfové
polickýho fotbalu a čtyrem z nás bylo nabídnutý hrát v
polickým dorostu. A teď musím (po šedesáti letech) vodeuřeně
přiznat, že jsem hrál „na černo“. Proč? Tři mí kamarádi byli
narozený v roce 1926 a hráli legálně. Pravidla říkaly, že hrát
možou jen hoši do 18 let a já chudák, narozenej už v roce
1925, jsem tedy hrát nesměl. Náhodou jsme ale byl v tý době
ještě malej a vůbec vypadal vo rok mladší. Polický vedení věc
vyřešilo tak, že jsem hrál na legitimaci ňákýho Vlasty
Zemánka z Machova. Ten měl právo hrát, ale z ňákýho důvodu
nehrál . Naučil jsem se datum jeho narození a ve fotbale jsem

se pohyboval jako Zemánek. Tenhle podvůdek hladce
procházel. Stejně, když to srovnávám s dnešníma průšvihama
ve vysokým fotbale, tak je to úpná prkotinka.
Hráli jsme tehdy jakousi krajskou soutěž, protože jsme
jezdili hodně daleko. Někdy vlakem, ale většinou na kolách.
Jednou jsme hráli až v Horním Jelení a tam jsme prohráli 4:0.
Příčinou bylo tamní křivý hřiště, na což jsme nebyli zvyklí (i
když v Polici taky nebylo úplně spráuně rouný). Vzpomínám si
na svý mimořádně povedený vystoupení v Červeným Kostelci.
Balón se dlouho motal před naší bránou a hrozilo nebezpečí, že
můžem dostat góla. Vlít jsem mezi hráče a po bekousku kop
balón vod brány tak razantně, že se dobu nehrálo, dokud ho
nevylovili z potoka za hřištěm. Hráli jsme v Hronově, na Babí
a jinde.
Měli jsme všichni, nejen my Pěkováci, velký nedostatky v
balónový technice. Nikdy jsem neuměl kličku, stahnout míč ze
vzduchu, použít hru prsama. Nikdy jsem neměli nějakej
trenink. Můj vnuk už na základce chodil do fotbalový třídy a
trénoval dvakrát do tejdne. My jsme žili z toho, co jsme se
naučili a tudíž jsme toho moc neuměli. Kluci z města byli na
tom stejně, nebo jen vo kousíček líp.
V roce 1945 se naše dorostenecký mužstvo rozpadlo
hlauně z věkovejch důvodů. Některý hoši přešli do I.mužstva a
já byl mezi nima, ale jen na krátkou dobu. Hrál jsem na beku a
zkušebně ne levým křídle, protože jsem vodjakživa levák. I
dříví štípu levačkou. To je příčina, proč se mně teď na starý
kolena vyštěnila artróza na palci levý nohy a vobčas vošklivě
pajdám. Pamatuju si na dva zápasy za I. mužstvo. Hráli jsme v
Polici proti Červenýmu Kostelci, snad to bylo vo pouti,
protože přišly davy diváku. Za Kostelec hrál na pravým křídle
ňákej Fajfr. Byl to v kraji vyhlášenej machr, snad hrával
dokonce ligu. A já jako levej bek jsem ho měl hlídat. I stalo se,
že na naši půlku letěl vysokej balón, pěkně vodskočil a já se v
pohodě chystal v pravým momentě vodpálit. Jenže jsem
hanebně selhal a udělal přímo ukázkovej kiks. Jak vidím v
televizi, to se stává i velice slušně placenejm profikům a já
kopal zadarmo. Měl jsem parádní vostudu. Mám ale
příjemnější vzpomínku. Po jednom zápase v Hronově mě
pochválil starší kolega Janák. Řek mně, že jsem dobrej
vobranář a jen bych měl zlepšit přihrávky, protože se mně
často stávalo, že jsem chtěl přihrát svýmu, ale nechca poslal
míč soupeřoj.
Přišel rok 1946 a s ním docela jiný starosti. Spěchal jsem
neuváženě do manželství a má fotbalová kariéra skončila. Po
létech si na ni rád vzpomínám, když tak chodím na zápasy na
polickým novým trávníku. Letošní ročník hoši skončili v
tabulce na čtvrtým místě, což je veli slušnej výsledek. Stává se,
že vidím u hráčů docela dobrý výkony, který jsme my tenkrát
nepodávali. Ještě dodávám, že sedávám nebo se procházím v
přiměřený vzdálenosti vod polickejch fandů, protože projevy
některejch z nich se mně vůbec nelíběj. Ale tak to chodí.
F.Vacek

Vla s t i vě d né o ké nk o
130 let železnice
Choceň – Broumov
Letošního roku se s těmi výročími roztrhl pytel. Ale jednu
zvláště mimořádnou událost, která v 19. století významně
zasáhla do života celého našeho regionu však nesmíme
vynechat v žádném případě – 25. července roku 1875 tomu
bude 130 let, kdy byl slavnostně zahájen provoz na železniční
trati z Chocně do Broumova. Než se však dobereme k
začátkům v té době bezesporu důležitému technickému dílu,
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snad neuškodí, když se trochu zmíníme o některých
zajímavých okolnostech, které vzniku této dopravní tepny
předcházely.
V průběhu let 18. století bylo již víc než zřejmé, že
modernizaci
hospodářství
významně
slouží
nejen
zdokonalování výrobních procesů, ale také výkonnější
dopravní soustava, která se stala jedním z charakteristického
znaku anglické průmyslové revoluce. Ze začátku to byla
pochopitelně levná doprava po vodě, která vedle podstatného
snížení nákladů přinesla především rychlost při přepravách lidí
a materiálu (hlavně objemných hmot – uhlí a železa).
Zanedlouho však došlo k historickému přelomu v dopravě:
mezi Wandsworthem a Croytonem v Anglii byla dnem
26. 7. 1803 uvedena do provozu i první rychlá dopravní tepna
po souši – „dráha železná“ (railway, railroad), s pohybem
vozů po kolejnicích ze železa, prozatím jen tažená koňmi.
Ovšem vynález parního stroje, postupně zdokonalovaný
anglickými konstruktéry a přivedený k praktické použitelnosti
hlavně Jamesem Wattem (poprvé použitý r. 1776), který se
prozatím využíval pouze u stacionárních strojů, záhy vyústil o
snahy i s jeho mobilním uplatněním. Již roku 1803 britský
konstruktér ing. Richard Trevithick postavil první parní
lokomotivu, vážící 5 tun, o pět let později představil svou další
lokomotivu »Catch me who can« („Chyť mě, kdo můžeš“);
stejně jako u předchozího stroje však byly problémy s
praskajícími kolejnicemi pro velkou váhu lokomotivy. Na
scénu však přichází geniální konstruktér ing. George
Stephenson. Ten se jako strojník v uhelném dole u Newcastlu
začíná roku 1813 zabývat konstrukcí parní lokomotivy, která je
počínaje rokem 1816 využita v železárnách v Killingworthu.
Dne 27. 9. 1825 je konečně otevřen provoz i na první veřejné
parní železnici mezi Darlingtonem a Stocktonem, sloužící již
také osobní přepravě. Stephensonova »Locomotion« zde byla
nasazena jako první parní lokomotiva v běžném denním
provozu a dosahovala tehdy „závratné“ rychlosti 15 km za
hodinu; dokázala však po této trati protáhnout i vlak o celkové
hmotnosti 90 tun – rázem tím padly poslední pochyby o
praktické upotřebitelnosti parních lokomotiv. Roku 1829
vyhrává Stephenson se svým strojem »Rocket« soutěž
v Rainhillu, vypsanou liverpoolsko – manchesterskou
železniční společností; jeho lokomotiva, vybavená nově
zkonstruovaným trubkovým parním kotlem a ohništěm s větší
výhřevnou plochou zaručovala konstantní výkon a dosáhla
nejvyšší rychlosti kolem 50 km/hod. Dne 15. září roku 1830
byl zahájen pravidelný provoz na trati Liverpool – Manchester:
ve Velké Británii tím s konečnou platností začíná epocha páry
na železnici. Železnice záhy zlepšila systém dopravy, během
pouhých 20 let (1830 – 1850) se železniční síť ve Velké
Británii prodloužila ze 152 na 10.653 km!
Průmyslově vyspělá Anglie se tak v krátkosti stala
kolébkou železnic, které si rychle razily cestu do těch zemí,
které si zavčas uvědomily obrovský význam nového vynálezu.
Rakousko sice mělo evropský primát se zavedením železnice,
protože již roku 1807 navrhl profesor pražské polytechniky
Gerstner (mj. i konstruktér prvního parního stroje v českých
zemích – r. 1803, sloužící ale jen jako učební pomůcka)
vybudování železnice z Českých Budějovic do Lince. Byl to
první železniční projekt na evropském kontinentě, který byl
nákladem 1,6 milionu zlatých realizován roku 1832. Byla to
však pouze dráha koněspřežná. S uplatněním parostrojních
železnic však Rakousko dlouho a dlouho váhalo. Již v roce
1833 byl zveřejněn obsáhlý plán dr. Friedricha Lista,
významného německého národohospodáře, pojednávající o
výstavbě hlavních drah, který předvídal i vytvoření
celoevropské železniční sítě. Vídeň se však povolování stavby
parostrojních železnic na rakouském teritoriu úporně a dlouho
bránila. Z nejvyšších vládních míst se opakovaně poukazovalo
na „škodlivost technického pokroku“, byly obavy, že

„železnice urychlí přenos revolučních, stát i stávající řád
podkopávajících myšlenek“, vojenské kruhy argumentovaly s
tím, že „dráhy podkopou obranyschopnost země tím, že rychle
dovezou nepřítele až k branám hlavního města.“ Rovněž se
dokazovalo, že „železnice podporují příliv obyvatelstva do
velikých středisk a tak zvětšují sociální závady přílišné
lidnatosti velkých měst (povaleči, nemravní a zločinní), že
usnadňují styky lidí nebezpečných a jejich uniknutí, že mohou
přivoditi šíření nemocí nakažlivých lidem i zvířatům“…
Až v březnu roku 1836 se konečně podařilo vídeňskému
bankéři Salomonu Rothschildovi získat privilegium ke stavbě
první rakouské parostrojní železnice. Trasa železnice, později
pojmenované „Severní dráha císaře Ferdinanda“ (Kaiser
Ferdinand Nord Bahn; KFNB), měla vést z Vídně přes
Bohumín do města Bochnia v západní Haliči (poblíž Krakova,
významné svými solnými doly) a měla mít i odbočky do Brna,
Olomouce a Opavy. Již roku 1838 byl zahájen provoz na
prvním, 18 km dlouhém úseku z Vídně do Wagramu, úsek do
Břeclavi byl pro osobní přepravu otevřen v červnu roku 1839,
o měsíc později dále do Brna. Roku 1841 trať pokračovala do
Přerova, ve stejném roce byla otevřena i odbočka do
Olomouce. Hlavní trať do Bohumína však byla dokončena až
roku 1847.
Zaostávání Rakouska ve výstavbě železnic se však
dostávalo do stále příkřejších rozporů s potřebami země.
Rakouské podnikatelské a obchodní kruhy se neustále
domáhaly radikálních změn, politické, strategické a
hospodářské zájmy země si vynucovaly neodkladnou změnu
stanoviska. Koncem 30. let 19. století již bylo v Evropě
v provozu přibližně 2.900 km tratí. Na Rakousko z toho však
připadalo pouhých 473 km, z toho ale celé dvě třetiny tvořily
dráhy doposud jen tažené koňmi. V prosinci 1841 byl proto
konečně vydán výnos o zřízení generálního ředitelství státních
rakouských drah, které se mělo ujmout zpracování projektů
hlavních železničních spojnic. Mezi nimi zaujímala jedno
z předních významných míst i důležitá spojnice Vídeň – Praha.
3. srpna roku 1842 vydal císař Ferdinand V. výnos, kterým
nařizoval započetí stavby olomoucko – pražské „Severní státní
dráhy“ ještě v tomto roce; provoz na této vůbec první
parostrojní železnici Čech, na úseku Praha – Česká Třebová
byl slavnostně zahájen již 20. srpna 1845, kdy na nové nádraží
Praha–střed přijel první vlak, tažený lokomotivou „Bohemia“.
Pravidelná osobní doprava byla zahájena 1. září, nákladní od
1. prosince. Dráha navazovala v Olomouci na odbočku Severní
dráhy Ferdinandovy, čímž bylo dosaženo spojení Prahy
s Vídní. Odtud dále navazovala na železnici vedoucí přes
Štýrský Hradec až do Terstu.
V posledním dnu roku 1854 byla podepsána smlouva o
prodeji všech rakouských státních železnic a jejich vlastníkem
se tehdy stala „Společnost státní dráhy“ (Staateisenbahn
Gesellschaft; StEG), finančně krytá francouzským peněžním
ústavem „Crédit mobiliére“. Tento rozpad rakouské železniční
politiky se následně stal impulsem pro prudký rozmach
soukromých železničních společností. To mimo jiné také vedlo
k vydání stavebního povolení (15. června 1856) ke stavbě
„Jiho–severoněmecké spojovací dráhy“ (Süd–Nord Deutsche
Verbindungsbahn; SNDVB) z Pardubic do Hradce Králové,
Josefova, a dále do Liberce a pruského Seidenberku, na níž byl
zahájen provoz dne 4. 11. 1857. K této trati byla později
postavena odbočka z Josefova do České Skalice, Starkoče,
Červeného Kostelce, Malých Svatoňovic a dále až do Liebau
v pruském Slezsku (dnes Lubawka/PL). Tato železnice,
usnadňující dopravu svatoňovického uhlí do vnitrozemí, kterou
postavila firma bratři Kleinové a Vojtěch Lanna nákladem
1 792 495 zlatých, nás již zajímá mnohem více. Provoz na ní
byl slavnostně zahájen 1. května 1859 a bylo to fakticky první
železniční spojení našeho koutu východních Čech až do Prahy
(s přesedáním na trať Severní státní dráhy v Pardubicích).
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Nejbližší nádraží bylo pro polické sousedy sice poněkud z
ruky, až v České Skalici nebo v Josefově, proto byl k vlaku
vypravován dostavník či omnibus (samozřejmě s koňským
potahem), který měl své obvyklé stanoviště u hostince Josefa
Krtičky „U zlatého kříže“ v Kostelní ulici (čp. 4). Na nádraží
v Červeném Kostelci se z polického poštovního úřadu později
dopravovaly i dvakrát denně poštovní zásilky, chodil sem
pěšky z Hronova i Alois Jirásek, když studoval na gymnáziu
v Hradci Králové. Ve Starkoči byla sice jedna z nádražních
budov označena jako »Nachod«, ale pro svou nevýhodnou
polohu sloužila tato stanice většinou jen pro nákladní dopravu.
Rok 1856 již také přinesl první zmínky o plánovaných
železničních tratích v našem nejbližším okolí. Tento rok totiž
předložilo Prusko návrh na stavbu hlavní trati z Berlína do
Zhořelce (Görlitz), přičemž jedna z jejích pobočných tratí
z Jelení Hory (Hirschberg) do Kladska měla protínat i
Broumovský výběžek. V té době byl rovněž vypracován návrh
trati Štětín – Svídnice, z jejíž peážní trati v úseku Starostín –
Broumov měla odbočovat trať do Chocně. Pruské snahy o
dopravní spojení s Rakouskem byly navíc posíleny dalším
návrhem železnice z Waldenburgu (tj. z dnešního polského
Wałbrzychu) do Chocně, kterou by v Náchodě křižovala trať
z pruského Neurode (dnes Nowe Rudy) do Josefova (s
připojením na trať SNDVB). Je nepochybné, že tyto atraktivní
pruské návrhy uvítali především průmyslníci na obou stranách
státních hranic, kterým stále dražší a zároveň pomalé
formanské přepravy snižovaly míru vlastních zisků. Vídeňská
vláda však žádný z těchto návrhů nepodpořila. Je dost
pravděpodobné, že zde jednu z hlavních rolí sehrál odpor
českých uhelných společností proti dovozu levnějšího
valbřišského a hornoslezského uhlí. Zamítavé stanovisko
Vídně, které Prusko přirovnalo „k ráně pod pás“, opírající se
také o dobrozdání pražského místodržitelství, že „zamýšlená
dráha by uspokojovala jen potřeby hospodářsky nevýznamné
pomezní oblasti“, znovu pohřbilo všechny naděje na rozvoj
průmyslu a rychlé oživení hospodářského života v tomto kraji.
Musela to vyřešit až rakousko–pruská válka, která
vypukla roku 1866.
„Pražský mír“, uzavřený dne 23. 8. 1866 v hotelu „U
modré hvězdy“ po serii prohraných bitev, potvrdil porážku
Rakouska jak vojenskou, tak i politickou. Celý kapitulační akt
se mimo jiné promítl i do železniční oblasti. Poražené
Rakousko se muselo bez výjimky podrobit všem požadavkům
vítěze na vybudování prusko – rakouských železničních
spojnic na Frýdlandsku, Broumovsku, Náchodsku a
Lichkovsku. Vnucenou revizi koncepce dopravní politiky
nakonec musela uznat i rakouská vláda; rovněž rakouský
generální štáb označil nedocenění významu železnic za jednu
z příčin své katastrofální porážky. Císaři Františkovi Josefovi
I. nakonec nezbylo, než přiznat dlouhodobé koncepční omyly,
které vyústily v zanedbávání výstavby železnic, podmiňující
obranu vlasti i její hospodářský rozkvět.
Obraťme nyní list k tomu, co nás zajímá především –
k počátkům vlastní trati z Chocně do Broumova. Protokolem,
podepsaným dne 27. 8. 1866, vyslovila vídeňská vláda souhlas
s postavením pruské trati z Jelení Hory do Kladska, protínající
Broumovsko. Jejím výhradním vlastníkem i provozovatelem se
měl stát koncesionář, schválený pruskou vládou. Z této nové
peážní spojnice (tj. protínající cizí území) měla odbočovat i
dráha do českého vnitrozemí. K nečekanému zvratu však došlo
již v říjnu: pruská vláda, navzdory předchozím požadavkům
sdělila, že koncese bude udělena pouze tomu žadateli, který
tuto trať povede výhradně po pruském území! Tato zpráva
vyvolala velké zklamání u českých průmyslníků, ne však na
dlouho. Iniciativy se záhy chopil známý broumovský textilní
podnikatel Josef Schroll, který roku 1868 svolal jednání o
zřízení společných rakousko–pruských celnicích na železnici,
kterou mínil z Pruska do Čech sám vybudovat. Krátce po

podání Schrollovy žádosti o přiznání koncese pro výstavbu
železnice západním podhůřím Orlických hor do Pruska podal
podobnou žádost i majitel panství Opočno, kníže Jan
Colloredo–Mansfeld. Oba dva nakonec své síly spojili, do
společně založeného konsorcia vstoupili mj. i kníže Kinský,
tiskař Böhm z Nového Města, rychnovský hrabě Hanuš
Kolowrat, hrabě Bubna z Doudleb a novoměstský starosta
Arnošt Vaněček. Toto konsorcium zadalo expertízu uvažované
nové trati odborníkům z Vratislavsko–svídnické dráhy
(Breslau–Schweidnitz Eisenbahn Gesselschaft; BSEG), téže
společnosti nabídli i finanční spoluúčast na novém podniku.
Předběžná studie pruských odborníků, která se současně stala
podkladem k upřesněné žádosti o koncesi, předpokládala, že
těžiště nové železniční sítě, stručně a zkráceně řečeno, měla
vytvořit osa Pohoří u Opočna – Náchod, větvící se za Policí
(asi někde v místech dnešního sídliště) do dvou směrů: jednak
k České Metuji a dále k Verneřovicům a přes Friedland do
Waldenburgu, jednak přes pohoří Stěny do Broumova. Na jihu
potom do drah přes Solnici do Ústí nad Orlicí a přes Jelení do
Chocně. Hlavní síť měly doplňovat větve ze Střední Stěnavy
(Mittelsteine, dnes Ścinawka Średnia/PL) do Starostína,
z Vysokova do České Skalice a z Nového Města do Josefova.
Josef Schroll, později obdařený šlechtickým predikátem,
syn bohatého plátenického kupce Benedikta Schrolla
z Ruprechtic, dobře známého i z polických plátenických trhů,
ani kníže Jan Colloredo–Mansfeld však novou železniční trať
nakonec nevybudovali. Netušili, že se stali obětí zákulisního
komplotu velkých železničních společností, zcela jim uniklo,
že akcionáři vratislavsko–svídnické dráhy, jejíž experti jim
návrh nové trati vypracovali, se mezitím také stali
spoluvlastníky svídnicko–freiburgské železnice. Tím vznikla
jedna z nejmocnějších železničních společností (BSFEG)
v celém Prusku, mezitím pruskou vládou zmocněná prodloužit
své tratě do Čech, Štětína a Pomoří. Bylo jen logické, že
hledala vlivného partnera v Čechách a našla ho pochopitelně
právě v kapitálově silné Společnosti státní dráhy (StEG). Obě
společnosti dne 9. 1. 1869 uzavřely víceméně tajnou dohodu o
společném prosazování „vyšších zájmů“. StEG vycítila
příležitost a okamžitě jednala. Se smlouvou s BSFEG v kapse
nabídla společnosti SNDVB stavbu spojky Vysokov – Starkoč
k její trati na své vlastní náklady. Tyto smlouvy, k tomu
nabídka stavby dráhy bez státní záruky a již vypracované
podrobné plány a rozpočty také sehrály hlavní roli
v přezkumném komisionelním řízení všech podaných nabídek:
16. 6. 1872 „dostal zelenou“ právě projekt StEG! Schroll se
proti tomuto rozhodnutí bránil zuby nehty, hrozil tiskovou
kampaní a peticemi, nohy mu však nakonec podtrhl
představený konsorcia, opočenský kníže Colloredo–Mansfeld.
Dne 16. 7. 1872 žádost o udělení koncese, „v zájmu říše a
země, pro rychlé zřízení železnice“, v celém rozsahu odvolal a
konsorcium „po uvážení celé záležitosti rozpustil“…
StEG vyhrála snadněji, než sama očekávala. Dne
25. 7. 1872 podepsala příslušné protokoly a již 14. září téhož
roku obdržela koncesi k výstavbě trati z Chocně přes
Meziměstí k říšské hranici u Otovic a u Starostína a pro spojku
Vysokov – Starkoč k josefovsko–libavské dráze SNDVB.
Hlavní z větví železnice měla být otevřena do tří let. Správní
rada StEG, v jejímž čele tehdy stál hrabě Mario Vodioner,
pověřila vydáním 75.000 kusů prioritních akcií s hodnotou
200 zlatých vídeňský „Credit–Anstalt“, přičemž celou akci
kryla Darmstadtská banka. Stavba mohla začít. Zkušená
vídeňská stavební firma Hügel & Sager, které byla stavba celé
trati zadána, zahájila práce na první sekci z Chocně do
Bohdašína již 2. května 1873, na zbytku trati 19. prosince
téhož roku. Stavebním ředitelem se stal pofrancouštělý Polák
August de Serrés, stavebními inženýry Thon a Müller. Stavba
železnice byla tehdy obrovskou příležitostí vítaného
zaměstnání pro celý kraj; pro pomocné práce byli najímáni
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místní lidé a majitelé koňských potahů z okolních vesnic měli
téměř neomezenou možnost výdělku. Alois Jirásek ve svých
„Pamětech“ vzpomíná, jak „hlučno a živo bylo na stavbě,
podél rostoucí trati a také v Hronově. Mnoho cizích lidí tudy
procházelo, tu se střídalo i usadilo, inženýrů, stavitelů,
partafírů, markytánův a dělníkův… Tenkráte sotvakdo u nás
nadál se, jaké veliké, převratné změny způsobí železné koleje,
které porušily ’Padol‘ a její lány, které vedly dále lukami podél
Medhuje k Bezděkovu, pro které provrtali šedou skálu pod
Petrovicemi. Tam se vyhnuli městu Polici. Slýchal jsem, že se
Poličtí tenkráte proti dráze ohradili, že ji nechtěli. Nevím, je-li
je to pravda. Tiché podhorské město zůstalo stranou železnice,
a tudíž beze změny: tím také utěšené údolí Petrovic k němu
vedoucí mezi skalami a lesnatými stráněmi zůstalo
nedotčeno“…
Dokončení v příštím čísle.
Miroslav Pichl

Rodnému Policku

Za významnými rodáky Police
nad Metují a Policka
Jedním ze zasloužilých propagátorů krás
rodného Policka byl knihař a knihkupec,
lidový povídkář A n t o n í n K r t i č k a P o l i c k ý . Narodil se před 125 lety l7.
června 1880 ve Žďáře nad Metují, zemřel 29.
září 1952 v Broumově.
Vyučil se
v Chrudimi knihařství, pracoval jako dělník
v Praze a v roce 1909 se usadil v Polici nad
Metují, kde si založil vlastní knihařský a
knihkupecký závod.
Na základě Tomkových historických studií a v duchu
Jiráskových povídek a dramat psal vlastní povídky a pověsti.
V průběhu dvacátých let 20. století vydal následující tři knížky
– soubor pověstí z Police nad Metují a jejího okolí: „Z
královského hvozdu“ (1920), „Báje a pověsti z kraje
Jiráskova“ (1.vyd. Trutnov, Menšinové knihkupectví 1925,
176 s., s ilustracemi Otakara Cihelky – dílo vyšlo v dalších
vydáních,
nejnověji
v roce
1992
v nakladatelství
Broumovsko), „Hora Ostaš v pověstech a bájích“ (1928).
Napsal i několik prací dramatických, jejichž děj se většinou
odehrává v Polici. Úspěšně zdramatizoval Jiráskovu povídku
„Pandurek“ (1932) a na motiv jedné z humoresek Luňáčkova
sborníku veselých obrázků z Policka „Quodlibet“ napsal
libreto opery „Na Hvězdě“(1934). K dalším jeho dramatickým
pracím patří: „Karel Dostál, selský generál“(1934) „Modré
oči“ (opereta), „Miloš a Krasava“ (pohádka), „Svatojanská
noc“ (pohádka), „Aprilový inserát“ (opereta, 1940),
„Krakonošova zahrádka na Boru“ (veršovaná pohádka). Jsou
to nenáročné hry, které se však s úspěchem hrály nejen v Polici
n. Met. a okolí, ale i mimo polický kraj.
Krtička je též autorem mnoha vlastivědných a turistických
článků o Polici a okolí (v časopisech „Od kladského pomezí“,
„Broumovsko“ a jinde) a průvodců. Skalami na Ostali a na
Hvězdě provedl tisíce školních dětí a dospělých
turistů.Vyprávěl jim poutavě různé pověsti, vztahující se
k jednotlivým místům, kterých znal na sta a které sbíral mezi
lidem. Tímto ušlechtilým způsobem získával nadšené
obdivovatele a milovníky rodného kraje a probouzel v nich k
němu lásku. Stále nacházel v okolí nové, krásné partie. Vydal
na desetitisíce pohlednic, pořízených z vlastních snímků.
Turistickými značkami označil řadu cest a výletů po okolí.
Stejně agilní byl i ve spolkové činnosti v „Klubu čsl. turistů“.
Pro svou nezištnost a vrozenou skromnost neměl nikdy na
růžích ustláno. Jeho činnost zhodnotil i Dr. Stanislav Brandejs
ve své známé „Knize o Polici nad Metují a Policku“ vydané v
r. 1940.
František Janeček

Do Police, tam k vám domů
můj duch rád si zabloudí
a hned vzpomínek roje
se v mysli vyloudí!

Vzpomenu si na rodiče,
školu, na hry veselé,
na sousedy, kamarády,
na všecky své přátele.

M nohé z nás dnes rozvál vítr
do širého do světa,
ale vzpomínka ta naše
svůj
denně domů zalétá.

A kdyby na konec světa
mě ten osud zanesl,
vzpomínkou na rodný kraj

Na Ostaš bych v duchu zašel
přehlédnout si rodný kraj,
hory, lesy, kopce, luhy,
rodné město – ten svůj ráj.

Jasně zřel bych místa známá
kol dokola v pásmu hor,
Police má drahá – tebe,
potom Ostaš, Hvězdu, Bor.

A po všech těch zemských strastech
chci jen doma spočinout,
neopustit pak již nikdy
nejkrásnější světa kout.

Ve stínu bříz na hřbitově
chci své kosti uložit,
věčný sen tam u rodičů
po jich boku sladce snít.

domů bych se přenesl.

Váženému příteli Antonínu Krtičkovi,
knihkupci v Polici n. Met., V. Šmíd
Z časopisu Broumovsko, květen 1947, vybral František Janeček

Historie kaple
Sv. kříže na Ostaši
Dle pověsti byla dřevěná kaple na Ostaši postavena
v roce 1484 žďárský m občanem jako poděkování za
uzdravení slepé dívky. Kap le přežila mnohá válečná tažení
až do roku 1515, kdy podnikl polický občan Petr Bílek
cestu do Říma a vyprosil u papeže odpustky pro poutníky
putující ke kap li. Od té doby se zde konala několikrát ročně
slavnostní procesí věřících z dalekého okolí.
V letech 1711-1720 byl na místě zchátralé dřevěné
kaple postaven opatem Ot marem Zinkelem ro mánský
kostel. Ten neušel rabování za pruských válek a v této době
z něho zmizely vzácné varhany, které byly po 150 let
nezvěstné. Z kostela se však věřící dlouho netěšili. V roce
1788 byl ro zhodnutím císaře Josefa I. zbourán zároveň
s farním kostelem na polickém hřb itově. Kámen ze
zbořeniště byl prodán Janu Palatovi ze Žďáru a dodnes ho
najdeme v základech a zdech mnoha ždárských stavení.
Místo po zbořeném ostašském kostele ožilo až v polovině
19.století. Chalupník Celestýn Velc zde vystavěl novou
zděnou kapli kdy ž se šťastně vrátil z rakousko-italské
války. Kaple byla vysvěcena v roce 1859 a v této podobě se
dožila dnešních dnů.
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Veřejná sbírka na opravu kaple na Ostaši
Obec Žďár nad Metují pořádá veřejnou sbírku na
opravu kaple na Ostaši. Záměrem je shro máždit finanční
prostředky především na opravu střechy kaple.
Pokladničky pro drobné finanční příspěvky naleznete na
obecním úřadu ve Žďáru nad Metují a také u vchodu do
kaple. Větší finanční částky je možno odeslat přímo na
bankovní účet 78-8713080457/0100, který byl zalo žen
obcí výhradně pro potřeby sbírky.
Přispívat mů žete do 15.9.2005.
Všem dárcům srdečně děkujeme!

Pánova cesta
Město Police spjato bylo osudem od dávných dob se
starým Broumovem. Ač mezi oběma městy leží skalnaté Stěny
polické, přec společným jejich poutem bylo opatství
broumovské, náležející do panství řádu benediktinů
z Břevnova.
Opat, pán vrchnosti, sídlil ve starém klášteře
broumovském.
Tenkrát v době, do které naše historie spadá, jinak
Broumov vyhlížel, než vyhlíží dnes. Nebylo továren, nebylo
moderních domů. Snad jen ten klášter zůstal časem nezměněn
– a zimní rámec krajiny kolem. Klášter z jedné strany postaven
na vysoké skále vypínal k obloze své zelenavé báně věží,
hodiny měřily čas věčnosti a v klášterních celách mniši se
modlili za spásu svých duší.
Nebylo tehdy pokoje v zemi české, ani v městě Broumově.
A v městě Broumově zvlášť! Náboženské třenice táhly zemí a
majestátem Rudolfovým byla protestanty hozena rukavice
v tvář katolickým kněžím.
Tehdy v Broumově opatem byl Wolfgang Selendr
z Prošovic, horlivý bojovník římské církve a vzorný služebník
svého řádu. Leč vlna protestantská šířila se královstvím.
Nepomohla opatovi rázná opatření v jeho panství, ani
bohoslužby konané v klášterním kostele, v němž všechno
umění a nádhera tehdejší doby se netečně dívala z chrámových
lodí na divný ten zápas, jejž Kristus nikdy nehlásal a Bůh jako
metlu seslal na lidstvo. A z kůru nesly se prosebné písně za
vítězství opatovo, jenž pustil se v zápas o protestantský kostel
v Broumově.
Ale nic nepomohlo opatovi Selendrovi z Prošovic. Ani
rozkazu císaře se Broumovští nezalekli a svůj kostel si zavřít
nedali. Klacky a kamením jej bránili a ubránili. Kostel v
Broumově nikdy zavřen nebyl, ač dějepisy tak tvrdí. V Praze
došlo k bouřím. Třicet direktorů chopilo se vlády v Čechách a
opat broumovský byl vypovězen ze země. Ten však
neuposlechl. Tu přijeli do Broumova dva stavovští komisaři a
když zvěděli, že opat dosud dlí v klášteře, došlo mezi nimi a
opatem k bouřlivým výstupům. Lid nenávidějící opata se
shromáždil před klášterem a usiloval o život Selendrův.
Tehdy nad zimní krajinou broumovskou snesla se spásná
noc. Starý opat musel pomýšlet na útěk, aby se zachránil.
V noci 5. února 1619, přestrojen za sedláka, spustil se opat,
pán vrchnosti, z klášterního okna po provaze dolů a pod
ochranou noci prchal ze vzbouřeného města do bezpečí
polického kláštera. Hrozná tehdy to byla cesta pro opata
Selendra. Kraj zavát, tma a mezi Broumovem a Policí táhnou
se stěny skal v zimě neschůdné.
Opat však přesto prchal k temné té hradbě, za níž hledal
spásu. Pod horami v chaloupce žil starý uhlíř se svým synem.
A k těm opat této noci zamířil. Malý hoch znal několik
přechodů přes hory a tak prosícího sedláka šel v noci
doprovodit.

Děsná to musela být cesta sněhem, skalami, lesem a tmou.
Vysoké skály čněly do výše, plno sněhu, příšerné skalní ticho
noční. Ale chlapec bezpečně dovedl opata až do Police.
V probouzejícím se ránu opat spatřil mohutný klášter. Zimní
ticho leželo nad městem. Mniši ještě spali. Před klášterem se
opat rozloučil s uhlířovým synkem, kterému se později bohatě
odměnil. Pak rázně zabušil na klášterní vrata. Ospalý vrátný
mu přišel otevřít a za chvíli celý klášterní sbor vítal Wolfganga
Selendra z Prošovic, opata broumovského.
Město Police se zaručilo svému pánovi ochranou. Opat
z vděčnosti dal pak postavit sloup s počátečními písmeny
latinských slov „Mým věrným“ a letopočtem 1617. Tento
renesanční Selendrův sloup dodnes stojí před klášterním
kostelem.Také v čelo farního chrámu dal opat napsat zlatým
písmem: „Moji věrní poličtí“.
Opat Selendr v polickém klášteře však dlouho nepobyl,
v dubnu byl nucen opustit i klášter polický. Odejel na Moravu,
kde zakrátko zemřel.
Mnoho a mnoho uplynulo od těch dob. Z historie stala se
pověst. Cesta však, po níž opat té noci prchal před rozlícenými
protestanty, se dodnes jmenuje Pánova cesta, neboť opat, to
byl tehdy pán.
Rudolf Provazník
Z časopisu Broumovsko, duben 1947, vybral František Janeček

Česko-polské pohraničí
Je to, co by kamenem dohodil. Není daleko za námi doba,
kdy jsme v ta místa nepochopitelně nemohli. Mezi námi žijí
mnozí, kteří mají hluboko ve své paměti vzpomínky, mnohdy
velmi bolestné…
Kdo využil alespoň jedné ze čtyř červnových sobot a
navštívil strouženecký kostelík, zaposlouchal se do nabízené
muziky a využil upřímné pozvání evangelické menšiny do
Kalvínky, nelitoval.
Pojďme si dnes připomenout historii vesničky Stroužné
sepsanou manžely Klapalovými.
is

Stručně z historie obce Stroužné a jejího okolí
Vesnice Stroužné existovala dávno před tím, než si
pruský král Slezsko přisvojil.
První písemná zmínka o této obci je z r. 1475, kdy spolu
s obcí Bukovina, patřily obě k panství pánů z Homole.
Název Stroužné nepochází od slova strouha, ale stejně jako
pstruh od slova pestrý. Ve staroslověnštině a dodnes i
v polštině se pestrý řekne pstry.
Zřejmě zdejší potok byl bohatý na pestré pstruhy a tak
dal obci název. Vesnice byla totiž osídlena pouze v dolní
části v blízkosti Žďárek. Další dochovaný zápis z r. 1539
říká, že pán z Homole pronajímá bukovinská pole dvěma
sedlákům z Machova, protože Bukovina a horní část
Stroužného byla v té době liduprázdná.
V pol. 18. stol., kdy si pruský král přivlastnil toto české
území, byla osídlena pouze dolní část Stroužného. V horní
části, později zvané Paseky, bujel tehdy divoký les. Tak
vypadala situace začátkem roku 1763, kdy Stroužné
připadlo definitivně Prusku. Po tomto roce začíná prudký
rozvoj horní části obce přistěhováním Benešových ze
šolcovy v Bukovici u Police nad Metují, další byla rodina
Cvikýřů z Zahořan, rodina Houškova, Kolárnách a
Lelkova, Židovi z Machova a další. Byli to evangelíci, kteří
odcházeli za hranice kvůli víře, zde si budovali nový domov
a založili malý evangelický sbor.
Nově založený sbor sháněl faráře. Stal se jím Josef
Arnošt Bergmann, rodák ze Zápudova u Mnichova
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Hradiště. Jeho začátky zde byly těžké. V kraji řádila
cholera, lidé propadali alkoholismu. Byl velice vzdělaný,
znal se s Purkyněm, dopisoval si s Čelakovským. Během
svého působení psal Strouženskou kroniku, která po 2. sv.
válce byla tajně přenesena do Čech a uložena na základě
potvrzení do trezoru v hronovské spořitelně, odkud se
neznámo kam ztratila. Bergmann se zasadil o stavbu
zdejšího kostelíku. Pro svoji pokrokovost byl od vrchnosti
perzekuován a chtěje i hmotně zabezpečit svoji rodinu,
vystěhoval se r. 1849 do Ameriky, kde se účastnil války
Sever proti Jihu.
Ve Stroužném bylo před 2. sv. válkou před 700 obyvatel
a měli zde dvě školy – katolickou a evangelickou.
Posledním farářem zdejších evangelíků byl dr. Martin
Hofmann. Byl rodákem z Kamerunu, ale potomkem českých
exulantů. Stal se členem „Kladského komitétu“, usilujícího
po 2. sv. válce o zpětné připojení Kladska k Čechám.
Podařilo se mu alespoň přes ministra zahraničí Jana
Masaryka umožnit přestěhování tzv. Kladských Čechů do
Čech. Měli jsme to štěstí, že jsme se s ním ještě za jeho
života setkali. Zemřel v Německu v nedávné době poblíž
Frankfurtu nad Mohanem.
Po padesáti letech zde nastoupil jako pastor opět
potomek českých exulantů – Michal Jabloňski, organizátor
koncertů ve zdejším kostelíku. Za deset let jeho obětavé
práce mu patří naše poděkování.
Manželé Klapalovi

INF ORM ACE Z DĚKANS TVÍ
Čas prázdnin a dovolených
Dveře školních tříd a učeben se opět na nějaký čas
zavřely a dětem a mládeži nastaly dlouho očekávané
prázdniny, kdy si budou moci od školy odpočinout.
Odpočinek a obnova sil jsou velmi potřebné a patří ke
zdravému životu a je dobré čas nabízený k odpočinku dobře
využít. To stejné platí i pro nás dospělé, a proto si mno zí z
nás vybírají nebo v nejbližší době budou vybírat dovolené.
Přejme si tedy, abychom využily tento čas pro zotavení a
obnovu fyzické i duševní síly pro další období, která jsou
před námi. Přejme si, aby nám k tomu vyšlo i poněkud
příznivější
počasí,
než
to mu
bylo
doposud.
Nezapo mínejme také na pomoc a ochranu, kterou nám
nabízí Bůh na všech našich cestách, pobytech a dobrých
konáních.
V církvi pro žíváme období liturgického mezidobí.
Kro mě Svátku sv. Benedikta, opata., patrona Evropy, nás v
červenci nečekají jiné významnější svátky.

Kalendárium:
10. července - 15. neděle v mezidobí
11. července - Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Ev ropy
17. července - 16. neděle v mezidobí
22. července - Památ ka sv. Marie Magdalény
24. července - 17. neděle v mezidobí
25. července - Svátek sv. Jakuba, apoštola
26. července - Památ ka sv. Jáchyma a Anny,
rodičů Panny Marie

31. července - 18. neděle v mezidobí, Památka sv. Ignáce
z Loyoly, kněze
6. srpna - Svátek Pro měnění Páně
7. srpna - 19. neděle v mezidobí
P. Marian Lewicki oznamuje, že ve dnech 8. - 30.
července bude mí t dovolenou. Přítomen bude pouze
některé víkendy. Úřední hodiny se proto omezí pouze na
soboty, případně neděle přede mší svatou. V naléhavých
případech se obracejte na kněze v Teplicích nad Metují,
Hronově, Broumově nebo v Náchodě.
Pořad bohoslužeb v období dovolené bude následující:
- v úterý a v pátek od 18.00 hod. bohoslužba slova,
- v sobotu od 18.00 hod. mše svatá s nedělní platností
- v neděli od 8.00 hod. mše svatá.
Přejeme všem dětem a mládeži krásné prázdniny a všem
dospělým klidnou a požehnanou dovolenou.
Jan Troutnar

Informace o obnově střechy
kaple Panny Marie Sněžné na
Hvězdě, poděkování a pozvání
Návštěvníci výletního místa Hvězda na hřebeni
Brou movských stěn si jistě všimli opravené střechy jedné
z do minant tohoto místa - kamenné kaple Panny Marie
Sněžné. Tato významná ku lturní památka stavitele Kiliána
Ignáce Dienzenhofera, kterou nechal roku 1732 postavit
benediktinský opat Otmar Zinke, si tuto opravu jistě již
zasloužila. Původní záměr opravy počítal s výměnou staré
plechové střešní krytiny za novou měděnou krytinu. Ovšem
po odkrytí střešní konstrukce musel být tento záměr
změněn, neboť bylo shledáno, že tato je již tak poškozená,
že by nebylo účelné a z hledisky statiky bezpečné, zakrývat
ji v to mto stavu novou krytinou. Proto děkanství učinilo
nelehké ro zhodnutí a s vědomím, že nemá v současné době
dostatek vlastních finančních prostředků, zvolilo cestu
ko mpletní obnovy celé střechy. Nebylo to lehké rozhodnutí,
neboť finanční náklady činily něco přes 1 mil. Kč, je však
mo žné konstatovat, že to bylo správné rozhodnutí, oprava
stála za to a byla provedena v pravou chvíli. Opravu
realizovala Náchodská stavební společnost B-E, s.r.o. a
v současné době je tedy střecha kompletně opravena,
Velkou část finančních nákladů se podařilo pokrýt
z v lastních prostředků děkanství, z prostředků Ministerstva
kultury ČR, Královéhradeckého kraje, města Police nad
Metují a sponzorů. Děkanství také požádalo město Police
nad Metují o dar dřeva.
Děkanství Police nad Metují tedy touto cestou
děkuje všem, kteří jakkoli přispěli na uvedenou obnovu
střechy, městu Police nad Metují a všem dalším
sponzorům a zve všechny zájemce na Hvězdeckou pouť,
která se uskuteční první srpnovou sobotu u nově
opravené kaple.
Jan Troutnar

Pronajmu 2+1
s komorou a sociálním zařízením o rozmě rech
68 m2 . Nájemné na půl roku zálohově.
Prohlídka bytu 15.7. /pátek/ v 18. hodin v
Tyršově ulici 327 proti Sokolovně.

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

29

Pohodová sobota s míčovým
vícebojem..
Až neuvěřitelně hladce a v perfektní atmosféře proběhl
v sobotu 24. června první ročník Míčového víceboje trojic.
Už o půl osmé ráno se v tělocvičně základní školy sešlo
jedenáct trojic odhodlaných milovníků sportování. Čekala
je řada dovednostních disciplín i v zájemné měření sil ve
sportech, které měly jedno společné…. míček, míč, balón,
kuličku …. prostě cokoli kulatého, s čím se hraje. Od
mlaďáků až po vyzrálé borce se sešlo 32 chlapů a tato
sestava byla doplněna velmi pohlednou členkou týmu
Tipsportu. Přivítání, krátké připo menutí podobné akce
v Polici před deseti lety ( tehdy ještě sportoval a vítězil
děda Jarčuška ) a mohlo se začít :
Fl orbal - střelba na cíl, ve které rozhodovala nejen
zručnost s hokejkou, ale také klid a ro zvaha… výbuch
několika papírových favoritů, kteří trénují tuto hru až
v náchodské Rudé hvězdě a zároveň jistá ruka míčových
všeumělů dávaly tušit, že se dnes dočkáme nejednoho
překvapení.
Nejlepší výkon jednotlivců zaznamenali Mart in
Chocholouš (25 b.), Pavel Šubíř – 22, Hon za Průša, Michal
Entler – 21, Kuba Kovář – 20 … naopak Pavel Pohner
s Honzou Hotárkem – 3 body, Aleš Třešňák – 4. Byl to
rozjezd, bylo ráno, ale nedá se nic dělat, tyto výsledky se
započítávají a body v konečném součtu někoho potěší,
někomu budou chybět …
Vítězem florbalu se stalo družstvo Jokeritu – Chocholka
– 25, Radek Pivňa – 18 a Johny Miler – 12 bodů.
/otec Vlčák poprvé zvýšil hlas na sebevědomé rodinné
mládí /
Basketbal – se stal poměrně výrazný m sítem
v sebevědomí řady lidí. Dát tři trestné hody na co nejmenší
počet pokusů bylo pro některé borce opravdovým oříškem.
Králem střelců se stal Jirka Vlček mladší ( opakuji ještě
jednou – mladší ! ), který minul pouze jednou. S pěti
pokusy mu na paty šlapalo mlád í – Honza Průša a Martin
Tomášek. Naopak si s obroučkou basketbalového koše
nejdéle pohrávali Michel z Tipsportu – 37, Martin To mášek
– Máma – 36, Jarda Thér 32 a M íra Vo jtěch – 31 pokusů.
Díky skvělé p řípravě v hodinách tělocviku / sakra, tady
se někdo chválí, ne? / zvítězilo mladé družstvo Fornellu –
Martin To mášek, Jan Průša a Vašek Vídeň – 9.
Kopaná – poslední halová disciplína na základce, opět
dovednostní a opět střelba na cíl. Jestli někde nenechali
papíroví favorité nic náhodě, tak to se potvrdilo při
fotbálku. SK Lachtani
(Petr Hauk, Ríša Hornych a Vojta Kučera ) přesvědčivě
a zaslouženě získali prvenství a to udrželi i v celkovém
pořadí po třech disciplínách. Bodové rozestupy dalších
družstev však byly tak malé, že se nedalo ještě ani
odhadovat, komu se podaří vyšplhat v závěru na bednu.
Nejlepší výkon při kopané : Michal Hornych – 13 bodů,
Michel – 11, Šebesta, Libor Průša a Johny po deseti.
Následoval přesun do bukovického sportovního areálu,
kde nás kro mě dalšího sportování čekal i dobře zásobený
bufet, který – společně s tropickým počasím – vytvořil
pohodovou atmosféru po celý den.

Tenis – souboje ve skupinách a závěrečné boje o pořadí
určily tenisové vítěze víceboje. Spolehlivý výkon
Chocholky ozdobil skvělou hrou Radek Pivnička a Jokerit
se tak mohl radovat z dalšího vítězství. Druhé místo
těžkotonážníků – družstva 329 kg – Šubíř, Průša a hubeňor
Vláďa Seidl a dobrou hrou šťastné družstvo Pinkponkářů (
Pavel Pohner, Milan Šrůtek a Jarda Thér ) určilo vítěznou
trojici v tenisu. Naopak neprosadilo se mlád í – Fornell
poslední, před ním kluci z Pipi Strasse ( Alun, Máma,
Máchal – taky máte jasno ?! , ale udělali si pěkný den …) a
devátí Vlčáci…. otec Vlčák opět zvýšil hlas a mlád í se
poprvé ozvalo … zklamaní odcházel z kurtů i tým J+J+J (
Honza a Ondra Jirákovi s Petrem Jenkou ), kteří si v tenisu
věřili na lepší u místění.
Volejbal – debl dvojic pod vysokou sítí dal vyniknout
těm, kteří tuto hru provozují častěji než ostatní. Některé
zápasy měly vyšší uměleckou hodnotu, některé byly více o
sportu, všechny ale byly o vzájemné radosti a pohodě a to
se cení. Poslední místo „vybojovali“ čahouni z Pip i Strasse.
Nic jim to však neubralo na radosti ze života, naopak.
Těsně před nimi zastavili svůj pád v konečném
volejbalovém pořadí Ču michlasti – Honza Hotárek, Kuba
Kovář a Míra Vo jtěch . Naopak, vítězství vybojoval tým
329 kg, kde dvojka Seidl – Průša vydřela ve finále výhru
nad volejbalovou legendou Jirkou Klapkou a vlastně
místním profíkem Sláv kem Riegrem z týmu Trávníky –
Primátor. Ze třet ího místa se radovalo družstvo Tipsportu
( Michel, Šebesta, Zolmanová ), kde hlavně jediná
ženská v turnaji předváděla výbornou hru.
Nohejbal – přesně podle časového rozvrhu začal turnaj
v nohejbalu. Turnaj se přehoupl do druhé části a někteří už
začali přeci jen počítat body a svoje šance na konečné
umístění. Další však raději kontrolovali dostatek zásob
v bufetu, ale pořád se sportovalo a radovalo ze života … a o
tom to bylo ….
Podruhé v turnaji zůstali bez vítězství v disciplíně
mlaďáci z Fornellu , těsně před nimi Tipsport a Pipi Strasse.
Překvapivě se v nohejbalu neprosadili Hoťas s Mírou
Vo jtěchem a netradičně veselým švagrem Kubou. Naopak
své první celkové vítězství v disciplíně si zde vychutnalo
družstvo Trávníky – Primátor ( Klapka, Riger, Jansa ), které
vyrovnanou hrou porazilo ve finálové skupině druhý Jokerit
i třet í skvěle hrající Vlčáky.
/sebevědomé mládí opět zvýšilo hlas na starého Vlka…/
Kuličky – vzpomínka na mládí dala vzn iknot řadě
veselých a kuriózních situací, byla disciplínou divácky
velmi atraktivní a také zamíchala trochu pořadím.
Reko rd manem se stal Libor Průša s pouhými devíti pokusy,
těsně následován Pavlem Pohnerem a A lešem Peckáčem 10 a Honzou Jirákem s Jardou Térem – 12 pokusů.
Vy rovnaná výkonnost pincařů / 10-12-13 / je dovedla
poprvé na metu nejvyšší společně s týmem 329 kg, který
tak udělal rázný krok k celkovému vítězství. Třetím místem
se blýskla Pip i Str. Nejméně to s kuličkami umí Láďa
z Tipsportu – 31 a Kuba Kovářů – 22.
Stolní tenis – nejspravedlivější disciplína, kde hrál
každý s každý m….55 zápasů !
I tak to frčelo – díky všem za kázeň – a k vidění byla
řada skvělých zápasů i neuvěřitelných výměn. Tropické
vedro změnilo bukovickou sokolovnu v saunu, ostatně
horko začínalo být i ve výsledkové listině víceboje.
Vy rovnanost bodových zisků vedoucích týmů dávala tušit
dramat ickému závěru. Svůj třetí černý puntík za poslední
místo v pořadí si vybrali kluci z Pip i Strasse, ( zatímco
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Martin s Michalem bojovali o každý míček, A leš je
podporoval hlasitým chrápáním …! ), nedařilo s ani
Tipsportu a J+J+J. Ve vyrovnaném a dramatickém finále
nakonec podlehli místní profíci dalším místním profíků m a
tak se z vítězství radoval tým 329 kg před Pinkponkářema a
Jokeritem. Honza Průša vytáhl svůj tým na pěkné čtvrté
místo, pátí Trávníci před Hoťasem a Vlčákama, p inec moc
nepomohl ráno výborným Lachtanům.
Před poslední disciplínou měly na celkové vítězství
zcela vyrovnané šance dva týmy – Jokerit a 329 kg. Pěkný
závěr ….
Baseballové odpaly – pro řadu lidí premiéra, ale ve
večerních hodinách vítaná tečka celodenního sportování.
Každý člen tý mu měl tři pokusy k odpálení míčku a
nejdelší pokus se mu měřil…
Už od rána jsem z úst Honzy Hotárka musel poslouchat,
že tato disciplína má jasného vítěze – Hoťase. Už jako malé
dítě odpaloval hrozně, ale hro zně daleko, stále se zlepšoval
a nyní tu nemá konkurenci…. jestli to nechci vzdát, a tak
….prostě nářez, znáte ho…
Pro některé borce byla tato disciplína opravdovým
oříškem. Za zmínku stojí
hláška Martina Tomáška po promáchnutém odpalu - “
Asi nic „ - kterou pak ještě dvakrát zopakoval. Nebyl však
sám, ko mu se nepodařilo dostat míček do hry. Smutným
hrdinou byl pak Chocholka, který svými třemi metry
devadesát nabídl celkové vítězství soupeři a zřejmě
definit ivně zanevřel na baseball. I přes některé velmi slušné
odpaly se nenašel tým, ve kterém by byly vyrovnané
výkony…. až,… až na jeden … jako poslední nastupoval
tým Trávníky Primátor, ve kterém se uvedl Slávek
rekordem ( přes 50 met rů ) a Jirka s Petrem ho následovali
dalšími skvělý mi odpaly. V součtu výkonů porazili druhý
tým v pořadí J+J+J o více jak třicet metrů /!/, což je délka
slušného odpalu…
Třetí byli Ču michlasti / on ten Honza nebyl špatnej, ale
v Primátoru by se do základu nevešel …/, čtvrtí Vlčáci / ti
už se vzájemně jenom a jeno m chválili a tak to má být, tak
je to správné /, pátí 329 kg a hlavně před Jokeritem, šestí
Lachtani, sedmí byli Pip i Str. a až osmý byl Jokerit.
Dobojováno, dosportováno … je tu večer, stále vedro,
ale spokojenost s pohodovým dnem plný m sportu a
dobrých lidí. A jim všem patří poděkování. Za to přišli, že
bojovali, ale že byli fajn – nehádalo se, nekřičelo ani
nevztekalo a tak budou vzpomín ky na tuto sobotu veskrze
pozitivní.
Body za umístění v jednotlivých disciplínách a konečné pořadí

Poli ce n.M.
24.6.2005

" Míčového víceboje 2005 "
družs t v o

PIPI Strasse
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Vítězem prvního ročníku Míčového víceboje trojic se
stává tým 329 kg – Vláďa Seidl, Li bor Průša a Pavel
Šubíř . Gratulujeme!
Slavnostní vyhlášení a decentní oslavy zakončily
náročnou sobotu všech zúčastněných.
Poděkování patří i všem těm, kteří po mohli s organizací,
s bufetem a s přípravou a úklidem sportovišť. Speciální d ík
správci bukovické sokolovny za servis, sokolům za
zapůjčení areálu a řediteli polické ZŠ za tělocvičnu.
Turnaj se uskutečnil za podpory těchto sponzorů :
Stavebniny K.Š.K. s.r.o. Police nad Metují, Brou mstav
s.r.o. Martínkovice, Movis s.r.o. Hronov, Stafido - Z.
Dostál, Police nad Metují, Stavby Klimeš Police nad
Metují, Tabákové doplňky Libor Průša, Guseppe Hradec
Králové, Obchod pivem – Evžen Novotný a Primátor –
Pivovar Náchod.
Všem sponzorům, pomocníkům a účastníkům díky moc a
těšíme se zase někdy příště.
Libor Průša, Pavel Šubíř a Petr Jansa

Sportovní úspěchy se Jiřímu
Fulkovi i nadále nevyhýbají
Díky ví tězství ve s vé kategorii M7 (45 až 49 let)
v závodě Brave Xterra Czech 2005, ( závod světové série
Xterra Global Tour a evropské série European Tour ),
který se konal 18.6.2005 v Hl uboké nad Vl tavou, si Jiří
Fulka vybojoval nominační místo na MS Xterra Worl d
Champi onshi p, který se koná 23.10.05 na havajském
ostrově Maui. V Hluboké nad Vltavou Jirka skončil
celkově na 45. místě a byl 22. Čechem. Vel mi k valitní
umístění vezmeme-li v potaz, že tohoto klání se
zúčastnili profesionálové a tí m pádem s větová i naše
závodnická š pička v tomto s portovní m odvětví.
Tomuto úspěchu ovšem předcházela nejen t réninková
dřina, ale tři závody Českého poháru Brave Xterra Czech
Tour 2005, které se konaly 22.5.2005 v Liberci, 4.6.05
v Praze - Hostivaři a 2.7.2005 v Benešově - Konopišti.
V Liberci vybojoval Jiří Fulka první místo ve své
kategorii. Celkově se umístil na 22.místě. V Hostivaři
vystoupil na třetí stupínek. Celkově pak skončil na
třicátém místě. V Benešově skončil v kategorii M7 na 4.
místě.
Ani po tak vynikajícím výsledku, kterého Jiří Fu lka
dosáhl v Hluboké nad Vltavou, v závodění nepolevil. Hned
další týden se zúčastnil závodu horských kol MTB maratón
Apache Jestřebí hory. Závod byl dlouhý 105 km a ve své
kategorii obsadil 4 místo. V to mto závodě měl problém
s řetězem. I tak celkové 58. místo je skvělé. Zúčastnil se i
silničního cyklistického závodu Cannondale Sudety Tour .
Na 157 km dlouhé trati obsadil
9.místo a celkově dojel na 43.místě. Účastní se
tradičního Středečního poháru v triatlonu - Memo riálu M.
Holcmana. Zde dvakrát vystoupal na nejvyšší stupínek.
Ten vybojoval i na Mistrovství Královéhradeckého kraje.
Tento závod se konal v Opočně.
A co Jiřího Fulku ještě čeká v letošní sezóně?
Především dvě mistrovství republiky. A to M istrovství ČR
Xterra a MR v klasickém dlouhém triatlonu. Oba dva
závody se budou konat na Šumavě v druhé půlce srpna.
První v Přední Výtoni a druhý pak na Přimdě. Dále se
zúčastní klasických závodů, jako je např. závod horských
kol Rallye Sudety.
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Své úsilí napne Jiří Fulka, který hájí barvy Redpoint
Pearl Izumi , k finančnímu zajištění závodu MS XTERRA
World Championship, který se koná 23.10.05 na havajském
ostrově Maui. Jak se zdá, sehnat peníze na takovýto závod
je dost složité a velmi náročné. Není jednoduché sehnat
sponzory... A to i přesto, že jeho sportovní výsledky jsou
stručně řečeno vynikající.
ps

Na prvním snímku při
loňském MR XTERRA
v Přední Výtoni
vybíhají z vody
s Jiřím Fulkou (vlevo)
bezděkovský Jaromír
Beran (letošní vítěz
Kovaného kantora) a
za nimi profesionál
František Žilák.

Na druhém fotu je
Jiří zachycen se svojí
únavou v cíli.

Dětský triatlon a Kovaný
kantor po osmnácté.
Sobota 18. června patřila dalšímu ročníku polických
triatlonů. Po týdnu plném dešťů počasí ukázalo svoji
ideální tvář a tak podmín ky k závodění neměly chybu. I tak
patří ten letošní ročník k nejméně navštíveným a je to
škoda. Kdo přišel - v pohodě a s úsměvem se proběhl a
projel na kole a u žíval si at mosféru.

MALÝ DODATEK CO JE TO XTERRA?
Vzn ikla v surfařském ráji na Havajských ostrovech jako
ko mbinace triat lonu a mountain biku. Vyu žila popularitu a
oblibu těchto dvou sportovních odvětví. XTERRA
respektuje potřeby sportovně založených lidí s aktivním
životním stylem s ohledem na jejich adrenalinové vyžití.
Zasahuje téměř všechny věkové kategorie lid í, kteří
preferují sport v přírodě. Plave se na otevřené vodě v moři,
řece nebo na jezeře. Cyklistická trať svojí náročností
vyžaduje fyzickou zdatnost s technickou dovedností
závodníků. Ti šplhají po úpatí sopek, kamenitých nebo
písčitých kopců, rvou se s kořeny po blátivých cestách, aby
se pak řít ili do prudkých sjezdů. Běžecká část vede
v kopcovitém p řírodním terénu s místy extrémn ím
stoupáním. Xterra je nejpůsobivější výzvou pro každého,
kdo si rád sáhne až na dno.
(převzato z propozic závodu XTERRA EUROPEAN
TOUR Hluboká nad Vltavou )

U dětských kategorií bylo předem rozhodnuto vynechat
plavání a tak mládež absolvovala duatlon. Tradičně
nejpočetnější kategorie
drobotiny
vyhráli Eliška
Karafiátová a Míra Peška nejmladší a mladší žactvo Šárka
Jirásková, Zuzka Kolářová a Jarda Peška s Jirkou
Hoffmannem, starší žáky pak Anna Beranová a (díky
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skvělému běhu) Aleš Daněk. Jediný m mladším
dorostencem na startu byl Jakub Vlček.
Díky trvalé přízn i sponzorů obdrželi již trad ičně všichni
účastníci ceny a pamětní listy.
Odpolední závod dospělých již plavání neminulo … i
když i tady si mohli účastníci vybrat a nahradit plavání
během navíc. S radostí jsem zaznamenal rozhodnutí Káji
Semiráda, který, ač není velký m příznivcem plavání,
zanořil své sportovní tělo do vln hlavňovské louže, skvěle
odplaval a nakonec si i pochvaloval teplou vodu. Tradiční
okruh na ko le a závěrečný běh uzavřely sportovní část akce.
V hlavních kategoriích vyhrála ženy Lenka Jelín ková,
mu že Jára Beran, veteránky Renata Jirásková a veterány
Míra Hejnyš . Kovanými kantory pro letošní rok se stali
Katka Pohlová a Jirka Polej ..
Vyh lášení a losování cen pro všechny účastníky závodu
patří ke zlatý m hřebům akce. Tolik natěšených tváří, které
by rády toho živého kohouta domů …. všichni tři letošní
fešáci mají své majitele a ostatní už v pohodě čekají, co
k nim zamíří z beden hojnosti….

A pak už oheň, buřtíky, pivo a kytara … pěkná sobota se
sportem a dobrými lid mi.
Závěrem snad jen termín dalšího triat lonu – pivního –
sobota 17. září 2005 opět na Hlavňově.
Poděkování míří ke všem sponzorům a příznivců m,
k lidem kteří po mohli s přípravou i se samotným průběhem
akce – díky, d íky moc!
SSK Pedro

Soutěž v sokolské
všestrannosti 2005
Činnost našeho oddílu se v jarn ích měsících neomezuje
pouze na cvičební hodiny, ale je ve znamen í mnoha soutěží
sokolské všestrannosti. Soutěžní závod se skládá ze čtyř
jednotlivých disciplin - plavání, gymnastika, šplh a atletika.
Po sečtení výsledků z jednotlivých soutěžních oborů je
znám vítěz.. Přes župní přebory se závodníci musí
probojovat do finále přeboru České obce sokolské (ČOS)
v sokolské všestrannosti. Soutěž je to nádherná nejen svou
atmosférou, ale hlavně svou náročností. Ta se projevuje
zejména ve sportovní gymnastice, kde technika a pestrost
cvičení musí odpovídat současnému pojetí sportovní
gymnastiky. So lidn í výsledky se dostavují většinou po dvou
až třech letech tvrdého tréninku.
Letos jsme již zaznamenali na župních přeborech
mnoho kvalitních umístění našich polických závodníků a to

jak v žactvu tak i v dorostu. Skvělý výkon v kategorii starší
žákyně odvedla Hedvika Štichová Umístila se v župní
soutěži na krásném druhém místě.
Čtyři naši závodníci postoupili na přebor ČOS, který se
konal poslední květnový víkend v Plzni. Sportovní zápolení
zúčastněných doprovázelo krásné počasí a v zorná
organizace ze strany pořadatelů.Župu podkrkonošskou
reprezentovala dvě smíšená družstva složená ze dvou žákyň
(Dvůr Králové) a dvou žáků (Police n.M., Úpice). Z našeho
oddílu to byl Adam Lucovič v kat.mladší žáci I. a Michal
David v kat.ml.žáci II. Adam celkově vybojoval krásné 2,
místo z 28 zúčastněných (atletika 2, sport.gymnastika.2,
šplh 6, plavání 25).
V soutěži dru žstev I.kategorie naši závodníci dostali za
umístění na 2. místě krásný pohár a ještě krásnější dort.

Kvalitní výkon odvedl i Michal Dav id, který se mezi 34
závodníky u místil celkově na 8, příčce. I jeho družstvo si
odvezlo pohár za 3, místo.
Přebor ČOS staršího žactva, dorostu a dospělých se
konal 11. – 12. června 2005 v Praze. Od nás se závodu
zúčastnili Jiří David, který se umístil na pěkném 4 místě
z 19 soutěžících (plavání 8,, šplh 1,, sport.gymn.10 a
atletika 2,) a Katka Francová v dorostenkách. Ve své
oblíbené disciplíně – sportovní gymnastice obsadila 7,
místo ze 34 soutěžících.
Děku jeme všem závodníků m za výbornou reprezentaci
naší jednoty i města. Od měnou jim bude v září víkendový
pobyt v Praze při setkání mládeže „PLA VBA 2005“.
Výbor SOKOLA

AUTOŠKOLA
ARNOLD VODOCHODSKÝ
otevírá účebnu autoškoly v Polici nad Metují
Pod Havlatkou 213 (kavárna V 1.poschodí) k
získání řidických průkazů v rozsahu
A1, A, B, B+E, C+E
Informace na tel. 604850344
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MČR sportovních gymnastek –
mistrovská třída (Třinec)
Polická rodačka Petra Šulcová opět úspěšná. Bradla –
bronzová medaile, přeskok a prostná – 4.místo a
bramborová medaile.

Stavebniny JIPEG Hronov nabízí:
2
sádrokarton
39,-Kč/m ,
2
OSB 3 12 mm 124,-Kč/m
barvy + tónování, fasády, izolace...
prodej a montáž:
Po - So 6.30 - 17.00 hodin
vedle prodejny Plus, tel.: 491 481 843
Zveme Vás k nákupu
do nové prodejny galanterie a látek v
Soukenické ulici čp. 183 (bývalá čistírna a
sběrna prádla).
Provozní doba: Po - Pá 8.00 - 17.00 hodin
So
8.00 - 11.00 hodin
Kontaktní telefon:
737 176 269
OZNAMUJEME,

že byla zřízena sběrna čistírny peří
ve sběrně čistírny a prádelny
17. listopadu 123 (u autobusového nádraží)

Dále je možný nákup stáčeného i kusového
drogistického zboží za ceny od výrobce.
Provozní doba:
Po
Út
St
Čt
Pá
So

9.00 - 12.00
8.00 - 12.00
9.00 - 12.00
8.00 - 12.00
9.00 - 12.00
8.30 - 11.30 hodin

13.00 - 17.00 hodin
13.00 - 17.00 hodin
13.00 - 17.00 hodin
13.00 - 17.00 hodin
13.00 - 17.00 hodin

OBKLADY, DLAŽBY
KOMPLETNÍ ZATEPL. SYSTÉMY
Police nad Metují, Tomkova 38
Po - Pá 7.30 - 17.00 hodin
491 543 191
603 230 197
RENO VUJE TE, S T AVÍTE, OBKL ÁD ÁTE ?
TO K N ÁM JI STĚ Z AVÍ T ÁTE.

Nabízím zajímavou práci na VPČ i na
HPČ. Možnost velmi pěkného výdělku.
Kontakt: 604 799 189

- Dodavatelsky zajistíme renovace koupelen
Dodáváme: kompletní zateplovací systémy,
spárovací hmoty, flexilepidla, silikonová lepidla
a tmely
- Sprchové kouty, vany, koupelnový nábytek a
doplňky, sanitární technika, vodovodní baterie
- Plastové a kovové ukončovací lišty, magnetická
dvířka a jiné zboží

N A C E N ÁC H S E D O ML U VÍ ME , O D VO Z
Z D AR M A Z AJ I S T Í ME , V AŠ E ME T A VY S N Ě N Á,
S N ÁMI J E P ŘE DE M S P L NĚ N A!
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AUTOŠKOLA
FIEDLER, s.r.o.
provádí kurzy k získání
všech skupin ři dičského oprávnění
A1,A,B,C,T,E,D
včetně kondičních jízd
školení řidičů-profesní průkazy ři dičů
školení pro vysokozdvižné vozíky
informace na tel. čísle:
491 522 877, 777 621 552
http:// www.autoskola-fiedler.wz.cz
zahájení ku rzu k získání řidičského průkazu

v Broumově
od 15.00 hodin
26. červenec 2005

v Polici n. Metují
od 15.00 hodin
28. červenec 2005

Autoškola Fiedler, s.r.o., Šalounova 87, Broumov

PRODEJ
Prodám zahradu s chatou
v osobním v lastnictví na Havlatce
Kontaktní adresa :
Ing.Vlček Jiří, Slunečná 435
Tel. 602 455 828

Jindřich Sokol
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
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A JS O U TA D Y . . . . . . . . .

nejl epš í příte l člov ěk a
čás t h orn í kon četin y
věc k V áno ců m
zdo bí ok na
pou ští m e to n a p odz im
hov oro vě hl em ý žď
bio graf
zab alen á zm r zlin a na tyč ce
je ve v šech v yjm eno van ých s lov ech
Ba r b o ra P á tko vá , M a rti n a
D o stá l o vá

Likvidace pozůstalosti
výkup starého nábytku
a nepotřebné veteše
KO UP ÍM
Pivní láhve,
Přilby vojenské, hasičské
a vše z obou válek.
Dále nábytek a starožitnosti

Petr Vágner
608 103 810

Broumov I/5
491 427 055

MÁTE PROBLÉM Y S PŘÍJMEM TV
SIGNÁLU?
Anténní technika Če rvený Kostelec
Vám nabízí:
* montáže televizních a ro zhlasových antén *
* opravy STA a TKR * dodávky STA na klíč - bytovky,
penziony * opravy a montáže
na rodinné domy *

SLOUČÍME, ROZBOČÍME, ZESÍLÍME
a vše ostatní dle místních možností a Vašich přání

YAGIEX ANTÉNNÍ TECHNIKA

Zde něk Kinzl, Všeliby 22
547 01 Náchod
Tel.: 491 462 124, 462 510, 462129
Inf. též na tel. 0441 / 462 124
Mobil: 602 940731 nonstop

Polický měsíčník
vydává město Police nad M etují,
IČO 272 949. Obsah je sestavován z
příspěvků občanů - za obsah článku
ručí pisatel. Vychází 1x měsíčně
v nákladu 900 ks. Adresa redakce :
M ěÚ M asarykovo nám. 98,
tel. 491 541 113, fax 491 541 119,
e-mail: meu@meu-police.cz.,
internetové stránky:
www.meu-police.cz
Registrační číslo: M K ČR E 11974.
Cena 5 Kč.
Tisk: TISKÁRNA František
MATĚNA Police nad M etují.
Uzávěrka příštího čísla
4. srpna 2005.
Distribuce 10. srpna 2005
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