M aM iN a

(maminky, miminka a nápady)

* M A T EŘS KÉ C EN TR UM V P OLI C I N AD M ET U JÍ *
Milé maminky, tatínkové a samozřejmě malí
poličáčci, už je to konečně
tady.

Slavnostní otevření
mateřského
centra
MaMiNa se uskuteční
v pátek 16. září 2005
ve 14 hodin.
Najdete nás v přízemí
1.stupně Základní školy
v Polici nad Metují.
Při této příležitosti vás
tímto zveme na divadélko
„O Jeníkovi a Andulce“,
které „u nás“ zahraje dámská divadelní společnost
Na Baterky. Těšíme se na
vaši návštěvu a rozzářené
obličeje dětí.
Karolina Havlíčková
MC MaMiNa
tel. 776 686 442

číslo 9

Posláním mateřského centra je
vytvořit společný prostor pro
mamin ky a jejich ratolesti.

Jednou z činností MC MaMiNa bude organizování společných zájezdů do plaveckého bazénu v polských lázních Kudowa Zdroj.

vydáno 14. září 2005
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Největší investiční akcí, která se připravuje na území
našeho města je stavba přeložky II/303 - obchvat města.
Město se touto stavbou a přípravou s tím spojenou věnuje
od roku 1999. V současné době je již vybrán na základě
výběrového řízen í dodavatel stavby. Výběrová ko mise
zasedala 16. srpna 2005 a ze 4 podaných nabídek vybrala
firmu Stavby silnic a železnic a.s. Praha. Cena je ro zdělena
na dvě části, pro SÚS Královéhradeckého kraje 52 240
594,-Kč vč. DPH a pro město 3 747 658,- Kč vč. DPH.
Město bude ze svého rozpočtu financovat podél trasy
chodníky, zeleň, veř. osvětlení a ro zhlas. Celková cena
stavby vč. DPH činí 55 988 252,- Kč Zahájení stavby je dle
nabídky připraveno na 26. 9. 2005 a ukončení 30. 10. 2006.
Řidiči a obyvatelé v trase stavby musí počítat s částečným
omezením chů ze a jízdy. Jen pro zajímavost uvádím,
objekty a nemovitosti, které musely stavbě ustoupit.
Autobazar p. Klíma, čp.110 Goňovo (býv. Čepelkovo),
čp.111 Dobešovo vč. dvou garáží, čp.272 Zosselovo ( u
domu byla ruční pumpa na vodu), čp.148 Šrůtkovo, čp. 149
Vackovo (bývalý správce hřbitova), čp.150 Řezníčkovo, čp.
248 Jiráskovo, čp. 158 Vacka To máše, čp. 275 M rázkové
Dobromily, čp. 159 Kočovo, čp.197 Obršálovo, čp. 199
Červ inkovo (býv. Formanovo), čp. 201 Pohlovo, čp.161
Čižinských, čp.204, 110, 156, 202 města Police nad Metují.
Zbývá vykoupit čp.203, kde stále SÚS Královéhradeckého
kraje nemá podepsanou smlouvu s majiteli nemovitosti.
Pokud nebude včas podepsána smlouva, může to mít za
následek nezahájení a zpoždění plánované stavby. Děkuji
ještě jednou všem majitelů m vykoupených nemovitostí na
této trase, kteří museli opustit své domovy a tím ustoupit
veřejně prospěšnému zájmu. Pro nikoho to zajisté nebylo
jednoduché rozhodnutí.
V minulém čísle jsem Vás informoval o žádosti občanů
z ul. 17. listopadu ohledně silničního provozu a mo žnému
snížení rychlosti jízdy v této lokalitě. Občané této lokality
byli pozváni na jednání , které se uskutečnilo na radnici,
kde se diskutovalo o možném řešení dopravní situace na
základě písemného stanoviska
Policie ČR, zlepšení
vybavenosti této lokality, jak v péči o životní prostředí, tak
volnočasových aktivit.
Stanovisko Policie ČR Vám uvádí me v pl ném znění:

Dopravní inspektorát Policie ČR OŘ Náchod obdržel dopis
občanů v ul. 17. listopadu, kteří požadují úpravu dopravního
značení v této ulici. Na základě dobré znalosti dopravní situace na
sil. č. III/303 16, které je vedena ulice 17. listopadu v Polici n. M.
Vydává DI následující stanovisko:
- z hlediska bezpečnosti silničního provozu lze jednat o umístění
DZ č. B 21a Zákaz předjíždění na konci zástavby, jinak se jedná
o přehledný úsek
- DI nesouhlasí se snížením rychlosti na 30 km/hod. z důvodu, že
někteří řidiči překračují stanovenou 50 km/hod., DI ve
spolupráci OOP provádí na této komunikaci kontrolu
dodržování rychlosti
- s označením přechodu pro chodce v místě sjezdu na místní
komunikaci DI také nesouhlasí, v tomto místě není velká
frekvence chodců a přechod musí končit na chodníku a ne na
vjezdu, bez instalace dalšího zařízení není zajištěno, že chodci
(zejména děti) nebudou přecházet - přebíhat mimo vyznačený
přechod
Bezpečnost silničního provozu a to hlavně dětí bude zajištěna
výchovou a učením, jak se mají v silničním provozu chovat. Nelze

bez rozhlédnutí vstupovat do vozovky. Příčinou dopravní nehody,
kdy došlo ke smrtelnému zranění nezletilého Rudolfa Boldiho
nebylo špatné dopravní značení ani porušení zák. č. 361/2000 Sb.
ze strany řidiče motorového vozidla.
Pane starosto DI je připraven ke spolupráci při zvyšování
bezpečnosti silničního provozu, ale nelze vydávat pouze zákazy a
omezení. Na silnici z Police n. M. směr Bezděkov n. M. podle
našeho názoru došlo ke snížení počtu vozidel a tím ke zvýšení
bezpečnosti provozu.
mjr. JUDr. Suchánek Miroslav, vedoucí oddělení DI

TS Po lice nad Metují s.r.o. mění své sídlo a přesouvají
se komp letně do bývalých prostorů dílen odborového
výcviku SOU zemědělského, které se nachází za hasičskou
zbrojn icí. Touto změnou dojde k uvolnění nemovitosti
včetně přilehlého dvora v ulici Pod Havlatkou čp. 334, dále
prostorů cihelny, vč. 6 garáží, p lechové haly a objektu
sběrného dvora, kterou doposud tato společnost užívala.
Město sběrný dvůr přemístí do nového areálu sídla TS
Police n. M. s.r.o. Po projednání a odsouhlasení v
zastupitelstvu města budou tyto nemovitosti připraveny k
prodeji.
Město ze svého rozpočtu investovalo do rekonstrukce
podlahové krytiny v tělocvičně ZŠ Po lice n. M., kde je nová
palubovka v hodnotě téměř 1 mil. Kč. Dílo bylo převzato k
užívání 31. 8. 2005 a následně předáno škole. Věříme, že
jak našim žáčků m, tak širo ké veřejnosti, která tyto prostory
užívá, bude tato investice přínosem.
Vchod do budovy polického kláštera opět zdobí nově
zrekonstruované vstupní dveře. Po kompletní opravě střešní
krytiny na 1. nádvoří včetně klemp ířských prvků to je
dokončení další části tohoto významného objektu.
Zdeněk Kadidlo, starosta

POZVÁNKA

na 4. veřejné zasedání zastupitelstva města,
které se koná 29. září 2005 v 16.30 hodin
v zasedací místnosti hasičské zbrojnice

Rozpis lékařů stomatologické
služby na srpen a září 2005
Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodi n
Datum

Lékař

MUDr. Ladislav Růžička
M asarykova 30, Broumov
1.10. a 2.10.
MUDr. Daniel Blažek
17. listopadu 388, Police n. M .
8.10. a 9.10.
MUDr. Jaroslava Neoralová
Horní 109, Teplice n. M .
15.10. a 16.10. MUDr. Jan Kubec
17. listopadu 291, Police n. M .
22.10. a 23.10. MUDr. Daniela Kapitánová
5. května 14, M eziměstí
28.10.
MUDr. Josef Práza
zdr. stř. M achov
29.10.
MUDr. Marcela Růžičková
M asarykova 30, Broumov
30.10.
MUDr. Miloš Pastelák
Sadová 44, Broumov

Tel. č.

28.9.

491 521 839
491 543 844
491 581 394
491 543 398
491 582 381
491 547 139
491 523 607
491 524 334

Pronajmu byt 3 + 1 v Dědově tel. 606 672 621
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Telegraficky . . .
• V neděli 7. srpna jsme se vypravili za polický mi skauty
na jejich tábor do Modletína. Zastihli js me je
v přípravách na táborový jarmark. O své zážitky se
s námi rádi podělí při loučení s létem, které se uskuteční
v sobotu 17. září.
• V úterý 9. 8. jednala bytová komise. V popředí zájmu
byli opět nepl atiči a přestěhování obyvatel Pellyho
domu. Do konce roku by mohli být všichni nájemn íci
z do mu U Damiánky přestěhováni do jiných městských
bytů.
• Letošní Polická pouť byla provázena pěkným počasím a
doufáme, že i připravený program byl zajímavý.
• V sobotu 20. srpna jsme se na Žděřině potěšili
vystoupení m Big bandu pana J aroslava Khaila.
Můžeme se těšit na Novoroční koncert 2006, na
kterém představí další svůj repertoár.
• V neděli 21. srpna Petr Sulzbacher s týmem Pítrs bikes
oživ ili cy klistický závod Velká cena Police. V okruhu
závodníků i organizátorů zazněla spokojenost. Doufáme,
že příští ročník přiláká více d iváků.
• Přípravný týden v našich školách probíhal v duchu
dokončování větších či menších úprav, úklidu a
pří prav. Do nového školního roku přejeme všem
pedag ogickým i nepedagogickým pracovníkům,
dětem i jejich rodičům a prarodičům především
„společnou“ řeč při výchově a vzdělávání, které by
měly být víc radostí než utrpení m.
• I v létě zkoušeli naši ochotníci hru Někdo to rád horké.
Myslím, že se máme na co těšit.
• V pátek 26. srpna jsem ráda přijal a pozvání
k výjezdní mu pohodovému jednání Krčmasenátu do
Maršova.
• V pondělí 29. srpna jsme strávili příjemné chvíle
v kostele Nanebevzetí Panny Marie při koncertu
Pardubické konzervatoře.
• V úterý 30. srpna dopoledne jsme v rámci DSO
Policko jednali o při pomí nkách k autobusovým
spojům mezi Hlavňovem, Suchým Dolem, Bukovicí a
Policí nad Metují s ohledem na přepravu školáků.
• V podvečer jsme jednali s knězem Marianem Lewicky m
a zástupci Koletovy dechovky o koncertu, který
připravujeme na 28. 10. t.r.
• První víkend v září jsme strávili ve S wi dnici na XIII.
mezinárodních trzích. Kromě prezentace podnikatelů
se diskutoval o o spolupráci mezi samos právami, o
podpoře podnikatelské sféry. Součástí byl bohatý
kulturně-s polečenský program. Z pobytu vznikl další
pl án pro spolupráci mezi seniory a PUVČ pro rok
2006.
• Druhou polovinu srpna jsme po jednání s pracovníky
kultury, sportu a společenské sféry z Radkowa věnovali
přípravě podkladů pro katalog lidových tvůrců Policka a
Radkowska.
• V příštím roce by mělo následovat jejich setkání v rámci
výstav a workshopů.
• Oslovila jsem zástupce s polků, klubů, organizací a
institucí se žádostí o zpracování plánu akcí na rok
2006.
• Velkou radostí je tvořící se mateřské centrum MaMiNa i
posilovna pro veřejnost.
• Mateřské centrum bude otevřeno v pátek 16. září.

• V pátek 9. září se uskutečnila v Opočně vernisáž
výstavy obrazů pana Miroslava Pol áka. Za město
jsme autorovi poslali pozdravný dopis. Vi deozáznam
z otevření výstavy poří dil pan Miroslav Šolc.
• V sobotu 10. září se uskutečnilo vítání občánků.
Pozvaných bylo 15 miminek.
• V neděli jsem se na pozvání paní Li buše Jiráskové za
město zúčastnil a rodi nné vzpomínkové akce na pana
Karla Pellyho u příležitosti jeho nedožitých stých
narozenin.
Ida Seidlmanová

¨¨¨

K NIH O VN A ¨ ¨ ¨

Týden knihoven
Jako jednotícího prvku letošního celostátního Týdne
knihoven bude použito motto Velcí a malí Čechové.
V knihovně se obrátíme i k malý m – dětským čtenářům i
k těm velký m - dospělým.
Ø S dětmi se setkáme na besedách během pondělního
dopoledne.
Ø V úterý se pokusíme zprostředkovat dialog velkých a
malých. Od 17 hodin uspořádáme v dětském oddělení
besedu pro rodiče prvňáčků o tom, jak těm malý m
pomoci při získávání dovednosti čtení tak, aby ti malí
text nejen přečetli, ale aby ho i pochopili. Lektorkou
přednášky bude paní Mgr. Iva Řeháková, speciální
pedagožka z pedagogické poradny v Náchodě a také
občanka Police.
Ø Netradičně v pátek se uskuteční Černá hodinka, jejímž
námětem budou cesty po světě. Polický rodák, pan
Vlastimil Osoba se s námi podělí o své zážit ky z cest
kolem světa. Tentokrát zamíříme do Jižn í A meriky.

Nabídka knih:
Preston, Douglas: Mayský kodex.
Napínavý dobrodružný román amerického autora.
Murphy, Audie: Návrat z pekel.
Skutečný příběh amerického vojáka, který prošel ve druhé
světové válce bojišti v Itálii, Francii a v Německu.
Doherty, Paul: Císařská vražda.
Detektivní ro mán z prostředí antického Říma.
Fiel dingová, J oy: Ztracená.
Nový román pro ženy od známé autorky je tentokrát
zasazen do prostředí Toronta.
Trevane, Jacky: Fatwa.
Ži vot pod hrozbou s mrti.
Autobiografická kniha o mladé anglické ženě, která
nerozvážně svolila ke sňatku s přitažlivý m Egypťanem, o
střetu náboženských a kulturních tradic, o životě
v neustálém strachu.
Higgins-Clark, Mary: Kam se poděl y děti.
Nový napínavý detektivní ro mán.
Svobodník, Jaromír: Tygrův sen.
Příběhy veterinárního lékaře, který ošetřuje zvířata v ZOO.
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Burrell, Paul : Královská služba.
Vzpo mínky majordo ma princezny Diany na jeho službu u
královské rodiny a na Dianu.
Howarth, Davi d: Den D očima pří mých účastníků.
Autor shromáždil autentická svědectví lidí, kteří přežily
vylodění v Normandii.
Nečas, Luboš: Marta Kubišová.
Asi to tak sám B ůh chtěl.
Vzpo mínky známé zpěvačky.
Knihovna a město Police nad Metují

Černá hodinka
Putování Jižní Amerikou
Se svými zážitky z putování po Argentině, Bo lív ii,
Ekvádoru, Ch ile, Peru, Galapágách
a Velikonočním ostrově se s námi podělí
polický rodák Vlasti mil Osoba.
Tentokrát v
Kolárově di vadle
v pátek 7. října 2005 v 19 hodin.
Vstupné dobrovolné.
Akce v rámci celostátního Týdne knihoven.

Pobočka polické knihovny v Pěkově
Knihovna města Police nad Metují, příspěvková
organizace města, zahrnuje knihovnu v Polici a dvě
pobočky v částech Hlavňov a Pěkov. I tam mají občané
mo žnost navštěvovat své knihovny a prostřednictvím svých
knihovníků půjčovat knihy oddechové i populárně naučné,
studovat a zjišťovat informace ze slovníků a studijních
materiálů. Velký m po mocníkem, a to nejen studentů, je při
kontaktu se světem info rmací internet.
Polická knihovna poskytuje připojení k internetu už od
ledna 1999. Pěkovská knihovna získala počítač a připojení
v roce 2003. Připojení získala z grantu Min isterstva
informat iky formou slu žby, kdy také poplatky Teleco mu
hradí min isterstvo po dobu 3 let. V letošním roce
ministerstvo přistoupilo ke zlepšení kvality připojení a
Teleco m převedl přípojku 64 kbit/s na ADSL připojení
rychlostí 512/ 128 kb it/s s agregací 1:20. Během prázdnin
tato změna proběhla a pěkovská knihovna získala daleko
rychlejší p řipojen í k internetu a pro čtenáře zdarma (jak velí
litera knihovnického zákona, podle které knihovna nesmí
na internetu vydělávat, pouze hradit náklady).
Knihovník Otakar Pokorný spolu s manželkou a vlastně
celou rodinou neustále zlepšují služby knihovny. Dokladem
toho je i ro zšíření půjčovní doby na pondělí od 16,00 do
17,30 hodin a středu od 17,30 do 19,30 hodin. Případně po
dohodě i v jiné dny.
V loňském roce kn ihovník za spolupráce města provedl
i stavební úpravy místnosti. Do zvětšeného prostoru město
zakoupilo starší regály z náchodské kn ihovny a výběr knih
se opět rozšířil.
Rádi bychom pozvali obyvatele Pěkova do jejich útulné
a moderní knihovny, která splňuje všechny trendy moderní
instituce poskytující veřejné knihovnické a informační
služby.
Vaše knihovnice

Úterý 20. září 2005
v 19.00 hodin
Chrám Nanebevzetí Panny Marie v Polici nad Metují

9. ORLICKO – KLADSKÝ VARHANNÍ
FESTIVAL
Účinkují: pan M ichal Novenko (varhany)
a paní Helena M atyášová (zpěv).
Vstupné: 30,- Kč

¸¸¸

KI NO

¸¸

Pátek 16.9.2005

¸

v 17.30 hodin

ROB O TI
Chris Wedge, který má na svědomí roztomilou Dobu ledovou, se
podílel na režii dalšího animovaného rodinného dobrodružství.
Jeho Hrdinové jsou tentokrát sice jen a jen z plechu a šroubků, což
ovšem neznamená, že netouží po svobodě, štěstí a lásce. Film
v českém znění. (86 min., USA)
M ládeži přístupné.
Vstupné : 55,- Kč

Čtvrtek 22.9.2005

v 18.00 hodi n

S TAR WAR S: EP IZOD A III
Po ms ta Sit hů

Po téměř třiceti letech se uzavírá největší vesmírná sága, jakou
filmové plátno zná, a nám se konečně dostane vysvětlení všech
otázek – především však té, jak naděje galaxie, Anakin
Skywalker, přešel temnou stranu Síly... Film v českém znění.
(130 min.,USA)
M ládeži přístupné od 12 let.
Vstupné : 60,- Kč

Úterý 27.9.2005

v 19.30 hodin

KO RS IC KÝ P Ř ÍP AD
Pařížský soukromý detektiv Jack Palmer (Christian Clavier) se
vydává na Korsiku hledat dědice nemalého majetku. Myslí si on.
Když ale dorazí na místo, zjistí, že „jeho muž“ (Jean Reno) je
vůdcem separatistů a Korsika místo, kde se s cizinci nepárají...
Film v původní znění s titulky. (94 min., Franice)
M ládeži přístupné.
Vstupné : 55,- Kč

Středa 5.10.2005

v 17.30 hodi n

M AD AG AS K AR
Hrdiny animované komedie rodinného střihu z produkce studia
DREAM Works jsou zvířátka z newyorské zoo, která se
rozhodnou poznat skutečný svět.
Film v českém znění. (87 min.,USA)
M ládeži přístupné
Vstupné : 60,- Kč

Pátek 14.10.2005

v 19.00 hodin

TL UM OČ NICE
Nicole Kidman coby tlumočnice v O SN vyslechne náhodou
hovor, naznačující, že na prezidenta její rodné země má být
spáchán atentát. Oznámí věc příslušným úřadům a je jí přidělen
zvláštní agent Sean Penn, který jejímu vyprávění sice příliš nevěří,
ale co kdyby… Staromódně střižený thriller vzešel z dílny
veterána Sydneyho Pollacka.
Film v původním znění s titulky. (129 min.,USA)
M ládeži přístupné od 15 let.
Vstupné : 55,- Kč
PŘIPRAVUJEME :
Úterý 18.10.2005 v 19.30 hodin
Středa 26.10.2005 v 19.30 hodin

RUKOJMÍ
ZÁKO N PŘITAŽLIVOSTI

!!!PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA FILMO VÁ PŘEDSTAVENÍ JE
PO UZE V PO KLADNĚ KINA 1 HODINU PŘED ZAČÁTKEM!!!
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Divadelní soubor KOLÁR prosí spoluobčany hráče na basu o zapůjčení pevného „futrálu“
(pouzdra) na výše uvedený hudební nástroj.
Předem s rdečně děkujeme za pomoc a
slibuje me navrácení pouzdra v naprostém
pořádku.

58. POLICKÉ DIVADELNÍ HRY
Sobota 1. října 2005
v 19.30 hodin
Divadelní soubor Sloupnice uvede v Kolárově divadle
divadelní hru Kryštofa Ungráda

SMRTÍ TO NEKONČÍ aneb
v uli čkách m ěsta Bakersfi eld

Divadelní hra se zpěvy a tanci z prostředí divokého západu.
Zuzana miluje George Blacka? Zuzana miluje Francice? Zuzana
miluje Danyho? Koho Zuzana miluje? Kdo jí pomůže? Co je
pravda? Kdo je zloduch? Bude zlo potrestáno? Co je po smrti?
Smrtí to nekončí? A co na to moudrá indiánka? M ůžou člověku
narůst křídla? Prostě zcela normální kovbojka.
Vstupné: 50,- 55,- 60,- Kč.

Sobota 8. října 2005
v 19.30 hodin
Divadelní soubor J. K. Tyla Meziměstí uvede v Kolárově
divadle hru J. Vostrého

TŘI V TOM
Dvě dcery pana Ubalda a jejich komorná tají, že jejich láska
nezůstala bez následků. Předstírají nemoc a starostlivý tatínek a
mlsný Pandolfo pro ně shání lékaře, zaříkávače i ženu znalou
ženských potíží. Za tyto léčitele se přestrojují nápadníci, kteří
nakonec musí přiznat barvu. Jen horlivý kapitán, který se chtěl
přiženit do rodiny pana Ubalda, odejde s nepořízenou.
Vstupné: 50,- 55,- 60,- Kč.

Neděle 16. října 2005
v 19.30 hodin
DS Jiráskova divadla Hronov uvede v Kolárově divadle
hru J. Brandona - Thomase

CHARLEYOVA TETA

Tuto hru napsal autor o mladistvé ztřeštilosti s oblíbenou záměnou
osob, kde má většinu komických situací na svědomí muž
převlečený za ženu. My jsme si dovolili tuto tradiční konverzační
komedii doplnit zpívanými výstupy, které dokreslují celý děj.
Účinkují: Kašpar, Zuzek, Zobal, Hambálek, Štichová, Lelková,
Červený, Tošovský, Poppelková, M achová, Peterková.
Režie: M iroslav Lelek.
Vstupné: 50,- 55,- 60,- Kč.

Sobota 22. října 2005
v 19.30 hodin
DAP – Divadelní agentura Praha uvede v Kolárově
divadle hru

MAM´ZELLE NITOUCHE
aneb pravda pana Cél estina

Slavná hudební komedie vznikla před sto lety v tak zvané krásné
epoše a dodnes si zachovala svůj půvab. Světec Celestin – světák
Floridor, zbožná klášterní chovanka Denisa – andílek s čertem
v těle, i další postavy nás vtahují do proudu proměn a stále nových
dobrodružství. Je to příběh plný neodolatelného humoru. V hlavní
roli Célestina – Florimonda OTAKAR BROUS EK ml.
Vstupné: 120,- 130,- 140,- Kč.

Sobota 29. října 2005
v 19.30 hodin
Divadelní soubor KOLÁR Police nad Metují uvede
v Kolárově divadle premiéru hry P. Stona

NĚKDO TO RÁD HORKÉ
Komedie v rytmu swingu odehrávající se v Chicagu 30. let
minulého století. Režie: Jaroslav Souček.
Vstupné: 50,- 55,- 60,- Kč.

Tento projekt se uskuteční s finanční podporou
Královéhradeckého kraje.
Vstupenky na výše uvedená představení jsou již
v předprodeji v kanceláři kulturního referenta na
Městském úřadu (přízemí) nebo na telefonu
491 509 996, 728 267 377 nebo
e-mailem kultura@meu-police.cz

UPOZORNĚNÍ
Upozorňuji na změnu termínu představení „Charleyova teta“
v podání DS Jiráskova divadla Hronov. Z důvodu nepřítomnosti
jednoho člena se představení přesouvá o jeden den, tj na neděli
16. října v 19.30 hodin. Děkujeme za pochopení.

POZOR ZMĚNA TELEFONNÍHO
ČÍSLA od 1.10.2005

Jansová Petra – kulturní referentka 728 267 377.

® ® ® P ŘIP RA VUJE ME ® ® ®
Čtvrtek 3. listopadu 2005
v 19.00 hodin
Pavel Novák ag. Přerov uvede v Kolárově divadle koncert

PAVLA NOVÁKA

V roce 2003 vystoupil Pavel Novák v našem divadle s koncertem
na téma Neřesti a ctnosti. Letos je téma Charles Darwin – Vývoj
člověka. Úsměvné srovnání zvířat a lidí v jejich vztazích. Láska,
žárlivost, touha. Pořad se opírá především o známé písničky 60.a
70. let. Nechybí ani blok moravských lidových a světové hity a
celý koncert je propojen i lehkou poezií. Součástí je i tajná
dotazovna.
Vstupné: 60,- 70,- 80,- Kč.

Pátek 4. listopadu 2005
v 8.30, 9.45 hodi n
Pavel Novák ag. Přerov uvede v Kolárově divadle pro MŠ,
1. stupeň ZŠ a rodiče s dětmi pořad

ŘEMESLA, SPORT a HRY
Stará a nová řemesla, vztah a úcta k práci, dlouhodobá příprava na
povolání. Písničky o vývoji sportů a her od pravěku po dnešní
dobu. Olympiády, sporty a hry jako atletika, plavání, tenis,
lyžování…
Vstupné: 30,- Kč.

Pátek 4. listopadu 2005
v 11.00 hodin
Pavel Novák ag. Přerov uvede v Kolárově divadle
pro 2. stupeň ZŠ pořad

CO SE MUSÍ UMĚT

Navazuje na Abecedu. /Hudební žánry, rozhlas, televize, lidová
píseň, improvizace, srovnávání…/
Vstupné: 30,- Kč.
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Pátek 25. listopadu 2005
v 19.30 hodin
Divadelní společnost „Háta“ Praha uvádí v Kolárově
divadle hru Marca Camolettiho

LÁSKA, SEX A ŽÁRLIVOST

Uvidíme, co má udělat manžel, který zjistí, že ho jeho nevěrná
manželka podvádí. M ůže svého soka zabít, jako v romantických
dobách? M ůže ho nechat zabít, jak se to dělá v dnešní „akční
době“… Ne naopak, chce mu to oplatit stejnou mincí – totiž na
oplátku svede jeho věrnou ženu. Komedie plná veliké legrace a
různých nedorozumění. Obsazení: M. Bočanová/A. Gondíková,
V. Beneš/M . Zounar, L. M olínová/M . Nohýnková, I. Jiřík/Z.
M ahdal/Z. Pantůček, L. Benešová/L. Zedníčková, I. Andrlová/O.
Želenská.
Vstupné: 110,- 120,- 130,- Kč.

®®

KU LT U RA V OK OLÍ

®

®

Čtvrtek 22. září 2005
v 19.30 hodin
KINO TEPLICE NAD METUJ Í
uvádí satirickou ko medii o 3 dějstvích
Franka Tetauera a Vratislava Blažka

STRAŠIDLA NA KARLŠTEJNĚ
v podání div. souboru Náchodská di vadelní scéna
Úprava a režie: Lud mila Šmídová
VS TUPNÉ: v předprodeji 60,-Kč, na místě 80,-Kč
Předprodej od 8.září 2005 v infocentru
v Teplicích nad M etují

Středa 28. září 2005
v 19.30 hodi n
Di vadlo J. K. Tyla Červený Kostelec uvádí

CO JINDE NEUSLYŠÍTE

Zábavná talk show Jana Krause s otázkami, na které se můžete
ptát i vy… Hosté: Eva Holubová a Bohumil Klepl.
Vstupné: 110,- 120,- 130,- Kč. Předprodej vstupenek od 7.9.
v prodejně tabáku DALI, Sokolská ulice.

Pozvánka
Obec Suchý Důl a Sbor dobrovolných hasičů pořádá
ve dnech 24. – 26. 9. 2005 tradiční

SUCHO DOLSK É POSV ÍCENÍ
Program:
• 24. 9. v 10.00 hod - Soutěž o Svatováclavský pohár – na Martincově zahradě
• 24. 9. ve 20.00 hod – Taneční zábava – kulturní sál, hudba IMRWERE, vstup Kč
45,• 26. 9. – Tradiční posvícenský průvod se mší svatou v kapli Marie Lurdské. Sraz
v 9.00 hod u školy; po ukončení průvodu taneční zábava; hudba dechová
Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Evropské unie. Za obsah
tohoto dokumentu je výhradně odpovědná obec Suchý Důl a nelze jej
v žádném případě považovat za názor Evropské unie.

S T A T I S T I K A œœ œ œ œ œ œ œ œ
K 31.8. 2005 mělo město Police nad Metují dle dostupné
evidence celkem 4315 obyvatel.

J UB I L EA

ZZZZZZZZZZZ

V měsíci srpnu 2005 oslavili životní jubilea:

70 let
75 let
85 let

3 občané
2 občané
1 občanka
paní Hana Gürtlerová

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

SŇAT KY

ZZ Z ZZZ Z ZZZ Z Z

V měsíci srpnu bylo před Městským úřadem Police nad
Metují uzavřeno 6 sňatků.
Své „Ano“ si řekli

pan Martin Roman a
pan Martin Zídka
a
pan Martin Hadinec a

slečna Monika Baláková
slečna Jana Pániková
slečna Soňa Bernardová

+ jeden pár si nepřeje být jmenován.
Další dva páry uzavřely církevní sňatek.
Novomanželům přejeme hodně lásky a co nejméně starostí
v dalším společném životě.

D I A M A N T O V Á S V AT B A ZZZ Z Z
V sobotu 20.SRPNA 2005

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

60 let trvání manželství – diamantovou svatbu
Do dalších společných let přejeme hodně duševní pohody
a pevné zdraví.
Dagmar Ha mbálková

100. n a ro z en in y ZZZZZZ Z Z
Stro m vědění není stro mem života.
Byron
Úct yh o dné 1 0 0 . narozeni ny s lav il n a začát ku
let oš n ího červ en ce p o lický rod ák p an M ěchu ra.
S p an em st arost ou
js me
mu
p os lali p řán í
s p řipo mín ko u h is to rie i s ou časn ost i n aš eh o měst a.
Od p ov ěď p an í Zd eň ky Sty b líko v é, dcery p ana
M ěchu ry o t is ku jeme.
Ida Seid lmanová
Vážený pane starosto a paní místostarostko.
Moc Vám děkuji jménem svého otce za blahopřání a
dárky, které tatínka opravdu hodně potěšily. I zaplakal si a
zavzpomínal. Chci Vám v krátkosti napsat jeho životopis,
snad Vás tolik nezdržím.
Můj otec se narodil v Malé Ledhuji. Po prvním roce
jeho života, když mu zemřela matka na tuberkulózu, se jeho
otec znovu oženil a bydleli na Záměstí čp. 128 v dřevěném
domku, který tam dosud stojí. V dospělosti pracoval u fy
Pelly až do doby, kdy byla firma zavřena. Potom si našel
práci u ČSD v Polici až do roku 1945.
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Mezitím se oženil s mojí matkou, která pocházela
z Hronova. V roce 1932 jsem se ji m narodila jako jediné
dítě já. Bydleli jsme na náměstí čp. 96. V roce 1946 byl otec
přeložen do Litoměřic, kde pracoval u ČSD až do penze.
V roce 1982, kdy mi zemřela matka a otci žena, jsme si
s manželem vzali otce k sobě do Žatce, kde je dodnes.
Je na svůj věk celkem duševně čilý. Stále ještě sleduje
zprávy a všechno dění v rodině i ve státě. Ani si neumíte
představit, jakou měl radost z dárků od Vás, „ z videa o
rodném městě, i z knížky Police nad Metují v datech“,
kterou již má skoro přečtenou. Zároveň jste udělali i mně
velkou radost, protože Police nad Metují je i mým rodným
městem, kde jsem žila do svých 13 let a ráda se tam vždy
vracím.
Vzhledem k tomu, že naše celkem velká rodina udržuje
pěkné rodinné vztahy, rozhodla se naše vnučka Zdeňka,
otcova pravnučka, se svým manželem zajet do Police, a
natočit co nejvíce z dědova mládí, včetně dosud žijících
příbuzných, z čehož vznikl dvouhodinový videozáznam, což
se jim také velice povedlo.
Byla jsem překvapena i já, protože o jejich záměru,
který připravovali ke 100 výročí narození otce, jsem neměla
ani tušení. A tímto byla oslava velice zdařilá a důstojná, na
čemž máte i Vy velkou zásluhu.
Ještě jednou Vám touto cestou děkuji za pomoc při
získávání všech potřebných informací a souvislostí, kterou
jste věnovali naší vnučce a jejímu manželovi.
S úctou dcera
V Žatci dne 15.8.2005

Nový školní rok v mateřince.
Prázdniny nebo dovolená jsou již minulostí. V červenci
a srpnu byl provoz v MŠ na měsíc přerušen – probíhaly
nutné opravy a údržba – natírání zahradního nářadí a
zadního únikového schodiště, oprava dětských sociálních
zařízení, obkládání soklů u vchodů do obou budov,
malování kuchyně a skladů.
Paní uklizečky provedly generáln í úklid celé MŠ.
S ukončením školního roku 2004-2005 js me se
rozloučili se třiceti „školáky“, popřáli jim šťastné vykročení
do 1. třídy „velké“ základní školy.
Pro personál mateřské ško ly bylo smutné loučení s naší
kolegyní, paní učitelkou Lenkou Noskovou, která z důvodu
stěhování ukončila pracovní poměr v MŠ. Pracovala zde od
r. 1986, od r. 1994 vedla pěvecký sboreček „Brouček“.
Bude nám chybět nejen jako blízká spolupracovnice, ale
především jako výborná hudebnice.
Poslední týden v srpnu začaly přípravy na přivítání
nových dětí. Paní učitelky zdobily třídy, šatny, chystaly
dětem značky na věšáčky v šatně, umývárně i ložnici, na
botníky – to vše, aby se ti malí človíčci snáze orientovali
v novém prostředí a hlavně, aby se jim u nás líbilo. Někteří
se již v srpnu přišli na zkoušku podívat a prohlédnout si,
kam si budou od září chodit hrát.
Se začátkem školního ro ku nastoupilo pouze 17 nových
dětí. Máme tedy tři třídy - „Zvonečky“ a „Sluníčka“, kde
jsou děti ve věku 3 – 5 let, „Berušky“, kde jsou předškoláci
a děti s odkladem školní docházky. Celkový počet je 75
dětí, dalších osm nastoupí po 1.1.2006.

V MŠ pracuje 6 pedagogických pracovnic, 2 uklizečky
a 2 kuchařky. Všechny dohromady si přejeme, aby děti
navštěvovaly naši mateřinku rády, aby bylo co nejméně
slziček při prvním odloučení od mamin ky!
MŠ

Dar pro žáky i veřejnost
Dar od města Police nad Metují dostali žáci naší školy a
zároveň i sportovní veřejnost, která využívá školní
tělocvičnu, k novému školnímu roku.

Na základě rozhodnutí zastupitelstva města, které
uvolnilo cca 970.000 Kč, probíhala celé prázdniny
ko mpletní rekonstrukce podlahy v tělocvičně, kterou
provedla firma Renosport s.r.o z Kro měříže. Od 5.9.2005
byla tělocvična opět otevřena k běžnému provozu. Podle
prvních ohlasů jsou cvičenci s novou podlahou spokojeni.
Kro mě podlahy došlo v tělocvičně ještě k rozsáhlé opravě
topení, což by mělo v zimních měsících zlepšit tepelnou
pohodu.
Žádám všechny cvičence, kteří do tělocvičny chodí, aby
používali pouze sálovou obuv. Bude záležet pouze na nás
všech, jak nám dlouho tato krásná podlaha vydrží.
Vzh ledem k to mu, že se již o sobotách v tělocvičně
nebudou hrát zápasy volejbalu, uvolňují se další termíny
pro pořádání sportovních turnajů. Pokud máte zájem o
pořádání turnaje, obraťte se na tel. 608 036 000.
K. Nývlt

Začátek školního roku v
základní škole
1.9.2005 začal nový školní rok i v naší škole. Tento den
byl významnou změnou v chodu naší školy. Od tohoto data
má naše škola nový název: Základní škola a Mateřská
škola, Police nad Metují, okres Náchod. Na základě
rozhodnutí zastupitelstva města bylo od 1.9.2005 zřízeno
odloučené pracoviště naší školy v Bezděkově nad Metují,
což znamená, že js me převzali základní školu, školní
družinu, mateřskou školu a školní jídelnu.
Letos do školních lavic v Po lici nad Metují nastoupilo
celkem 509 žáků, z toho na I. stupni 225 žáků a na II.
stupni 284 žáků. Bylo otevřeno celkem 22 tříd a 4 oddělení
školní dru žiny. Na v zdělávání a výchově žáků se bude
celkem podílet 33 pedagogů a 4 vychovatelky.
V Bezděkově nad Metují nastoupilo celkem 11 žáků do
základní školy a 13 žáků do mateřské školy. O jejich
vzdělávání a výchovu se budou starat 3 pedagogové.
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Další informace o chodu naší školy si mů žete přečíst na
www.zspolice.cz, nebo přečíst ve Ško lním zpravodaji, který
vyjde 6.9.2005.
Karel Nývlt

Televizní redakce v Polici?
Zní to jako nesmysl, ale je to pravda. V grafickém
studiu výtvarného oboru polické ZUŠky byla před
prázdninami zalo žena redakce Dětské televize, která je
součástí projektu
med iáln í výchovy zastřešeného
společností Junior Media Society a patří tak do celostátní
sítě dětských televizn ích redakcí. Dětská televize vysílá
svůj měsíčník „Bedna“ na některých kabelových okruzích a
na internetu (www.dtv.cz). Než se ale dostane náš
příspěvek do tohoto měsíčníku, tak ještě musíme ujít
dlouhou cestu. První krok js me již udělali podáním projektů
v rámci programu SIPVZ (státní informační politika ve
vzdělávání), který vyhlásilo Ministerstvo školství na
podporu zavádění výpočetní techniky do vyučování. Oba
naše projekty ve výběrovém řízení uspěly a na začátku
prázdnin dorazila na konto školy dotace, ze které bude
financován další rozvoj grafického studia. Jako první jsme
zakoupili reportážn í televizn í kameru Sony se stativem a
externím monitorem, následovaly programové balíky firmy
Adobe pro zpracování fotografie a obrazu „Creativ Suite“ a
videa, zvuku a tvorbu DVD „Video Collection“. V letošním
roce budou ještě následovat žákovské digitální fotoaparáty
a videokamery.

To vše souvisí s celkovou proměnou vyučování
v grafickém studiu, které samo zřejmě bude pokračovat
v počítačovém malování, animaci i mult imed iáln í tvorbě,
ale zaměří se více na praktické dovednosti. Ty budou moci
využívat i ti žáci, kteří se po skončení školy další výtvarnou
tvorbou již zabývat nebudou. Je to především fotografování
a počítačové zpracování fotografií a v ideotvorba.
Základním ku rzem focení a videa projdou všichni žáci
atelieru a výuka bude podpořena i semináři, na které si
budeme zvát odborníky z oboru. Pro oblast ilustrace a
animovaného filmu jsou například v jednání man želé
Palečkovi (kteří měli před lety v Polici program pro
Základní školu a Josef Paleček výstavu v klášteře), pro
oblast videa filmaři z regionu i lektoři z p ražské FAMU.
Žáci, kteří budou mít zájem proniknout do tajů filmařiny
hlouběji, se budou moci zapojit do práce televizn ích týmů
v rámci již založené redakce. Pro ně budou připraveny
speciální semináře i výjezdy filmových štábů do terénu za
účelem přípravy vlastních snímků.

Zúročením žákovské přípravy bude ve druhém pololetí
školního roku pro jekt „Děti učí své rodiče“, ve kterém si
bude každý žák grafického studia moci přivést své rodiče,
příbuzné nebo kamarády a v cyklu čtyř dílen je zaučit do
tajů počítačové grafiky, fotografie i videa.
Na snímku vidíte náš první filmový štáb, který bude mít
svou premiéru začátkem října na 11. celostátní přehlídce
výtvarných prací dětí a mládeže v Českém Kru mlově.
Pro nové zájemce upozorňujeme, že do grafického
studia je mo žné přijmout nové žáky pouze na uprázdněná
místa, tak neváhejte.
Vladimír Beran

Slavili jsme padesátku
Střední odborné učiliště společného stravování
v Teplicích nad Metují oslavilo v pátek 2. září letošního
roku padesát let své existence. Čestnými hosty byli Ing.
Zdeněk Kraus, člen Rady Královéhradeckého kraje
zodpovědný za oblast školství a kultury, Mgr. Petr Kmoch,
předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost,
vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy paní Ing.
Eva Stehlíková se svými spolupracovníky, starosta Teplic
nad Metují pan Milan Brandejs a představitelé partnerského
města Jaworzyna Śląska, ředitelé škol a státních institucí.
Program pro účastníky byl bohatý. Dne otevřených
dveří využili absolventi i ostat-ní hosté k prohlídce školy.
Obdivu se těšily poháry, medaile a d iplo my, které získali
žáci na soutěžích. Fotografie z časů minulých, dokumenty a
zápisy v třídních knihách vyvolaly občas trochu nostalgie.
Zájmu neunikly ukázky prostírání slavnostních tabulí,
nabízené ko ření i kuchyňské přístroje.
Posezení před školou zpříjemn ila asi 500 účastníkům
vystoupení mažoretek, módní přehlídka v podání žáků SPŠ
oděvní a SOU z Červeného Kostelce, do svého umění dal
nahlédnout barman roku 2004 a kuchař z TV Nova. Rád io
Metuje zajistilo zvukovou kulisu. O to, aby nikdo
nehladověl, se kromě stánků s občerstvením starala Vitana
Byšice ukázkou mexické kuchyně.
Poděkování patří všem sponzorům, bez jejichž po moci
by setkání nemohlo proběhnout zdaleka tak, jak se to
podařilo právě v pátek, zaměstnancům školy, kteří odvedli
při přípravě oslav i během n ich velký kus práce, a
příznivců m, kteří svým přičiněním po mohli všude tam, kde
to bylo nutné. O tom, že se ničí nasazení neztratilo, svědčí
mno žství zápisů v kronice školy.
Páteční „otevřené dveře“ určitě nebyly jen průzorem do
minulosti, ale staly se i pohledem do budoucna při
rozhodování o profesním životě dnešních žáků základních
škol.
Ing. Iva Rymešová, ředitelka školy

Mezinárodní rok fyziky na
Střední odborné škole na SOU,
COP v Hronově
Fyzika je současný, nebo snad již odvěký, postrach
většiny středoškolských studentů.Jestliže však kdoko liv se
chce vážněji zabývat kterýmkoliv technický m nebo
přírodovědným oborem zjistí již v krátké době, že základem
je dobrá znalost právě fyziky ru ku v ruce s matematikou.
K to mu ovšem není nutné, aby se stal géniem, ale je
zapotřebí, aby dobře zvládl základní metody logického
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myšlení až na úroveň, kdy řešení technických problémů se
mu stane potěšením a zábavou.
V letošním roce si připomínáme Einsteinův první „rok
zázraků“, 1905. V té době Einstein již působil v Götingen,
kde se setkal se řadou slavných matemat iků, mezi jinými i
s Minkowský m, který se rovněž relativitou zabýval. Rů zné
životopisné prameny uvádějí šťavnaté reakce na to, když
nějaký „v irtuóz“ jako M inkowsky měl jeho zpracování
fyziky za „matemat icky ro zvláčné“: „Víte, když se člověk
skutečně pustí do počítání, tak se z toho bezděky podělá.“
Nezdá se však, že by Einstein při pozdějším zobecňování
relativ ity trpěl ‚ k matemat ice získal časem velký obdiv a
přiznal, že bez Minko wského myšlenek „by asi teorie
relativity zůstala v plenkách“. Dnes je z Einsteinovy
relativ ity nejznámější vztah E = m c2 . Zkuste si spočítat,
kolik energie obsahuje jen 1 kilogram jakékoliv látky a
srovnejte to s energií, kterou dnes umíme získat z 1
kilogramu uranu ! Méně už je známo, za co dostal Einstein
Nobelovu cenu. Nikoliv za relat ivitu, ale za fotoelektrický
jev ! Ten je v technice velmi široce využíván a setkal se
s ním každý elektronik.!
V ko mentáři k vyhlášení roku fyziky se praví, že
připo menutí slavné minulosti by mělo oboru pomoci proti
poklesu zájmu studentů a slábnoucímu veřejnému
povědomí. Ničím jiný m není dnešní život „prošpikovaný“
tak, jako aplikovanou fyzikou. Fy zikální vědo mosti dnes
mohou jedinci u možn it úspěšnou „kariéru“ a společnost
přijímá výsledky oboru především jako kataly zátor své
cesty k „blahobytu“. Einstein to chápal jinak, kdy ž za
stolem patentového úřadu říkal „myšlení je to pravé , stejně
jako hudba“.
V naší Střední ško le dáváme našim studentům celou
řadu příležitostí jak se seznámit s fy zikálně matematický mi
vědami , zejména aktivní činností , pochopitelně ale za cenu
jistého časového nasazení. Celý školní ro k probíhá soutěž v
řešení fyzikáln ích problémů „FYKOS“ (fy zikální
korespondenční seminář), organizovaný celostátně studenty
Matematicko fy zikální faku lty KU pro středoškolské
studenty. Soutěže se mů že zúčastnit každý student, ale měl
by vytrvat celý školní rok. V minulých ročníkách
reprezentovalo naši školu vždy v každém ročníku několik
studentů s úspěchem. Dále je to jednorázová celostátní
soutěž „Fy zikální o ly mpiáda“, otevřená soutěž pro všechny
přemýšlivé a vytrvalé studenty ze všech čtyř našich
ročníků. Za zmínku stojí,že v p řed minulém roce jsme
v kategorii C (druhé ročníky) obsadili první místo
v královéhradeckém kraji. Po zoruhodná je soutěž
Středoškolské odborné činnosti, ve které je mo žné zúčastnit
se ve všech oborech. O některých úspěších bylo však již
vzpomenuto na stránkách Unásku. Zvláštní nabídku, kterou
poskytuje studentům jen málo prů myslových škol, je
dobrovolná maturita z fy ziky. Ta za sebou nese důkladnou
přípravu zájemců, kterou provádíme ve fy zikálním
semináři, který na naší škole úspěšně probíhá už několik let.
V minulém roce maturovali z fy ziky čtyři studenti, v
letošním roce šest. Požadavky,které musí studenti splnit,
odpovídají požadavků m na dobrovolnou maturitu na všech
středních školách.. Je to zároveň dostatečná příprava na
přijímací zkoušky na všechny vysoké školy technické i na
Matematicko fyzikáln í fakultu.Nav íc některé vysoké školy
přijímají bez přijímacích zkoušek studenty, kteří maturovali
z matematiky nebo z fy ziky na jedničku nebo dvojku.V
minulém i letošním roce to někteří naši studenti využili
právě díky fy zice.

Se začátkem nového školního roku budeme trpělivě
vyhledávat talentované studenty, kteří by se mohli sami
před sebou zviditelnit, ale také reprezentovat naši školu.
Náš příspěvek uzavíráme nestandardně : před léty nám
zadával
na
náchodském
gy mnáziu
v kvartě
nezapomenutelný profesor matematiky Č. Kešner fy zikálně
matemat ickou úlohu: kolik je hodin, když se hodinové
ručičky kry jí mezi trojkou a čtyřkou.? (správný výsledek :
jsou 3 hodiny, 16 minut a 21,82 sekund). Přejeme vám
hodně radosti z nalezeného způsobu řešení.
Vladimír Holan, Oto Štirand, Jitka Vaňková
SOŠ a SOU - C OP Hronov

Sběr a odvoz nebezpečných a
objemných složek komunálního
odpadu
Město Police nad Metují a společnost Marius Pedersen
a.s. oznamují, že ve 40. kalendářní m týdnu proběhne
druhý letošní pouliční sběr a odvoz nebezpečných a
objemných složek komunálního odpadu na území města
Police nad Metují, a to:
1. svozová trasa - v úterý 4. října a 2. svozová trasa ve středu 5. října 2005.
Sbírat se budou následující odpady: oleje a tuky,
barvy a ředidla, pryskyřice a lepid la, ro zpouštědla,
detergenty, odmašťovací přípravky, fotochemikálie, léky,
pesticidy (zahradní chemie), obaly od výše uvedených
odpadů, baterie (suché články), aku mu látory, zářiv ky a
ostatní odpad s obsahem rtuti, televizory, ledničky, starý
nábytek, podlahové krytiny, pneumatiky
z osobních
automobilů, odpadní oděvy, rozměrné nepotřebné předměty
a podobný objemný odpad. Odebrán nebude stavební
odpad a odpad ze zeleně.
Sběr bude probíhat zastávkovým způsobem - ve
stanovený čas na stanovených zastávkách bude odpad
odebrán přímo od občanů svozovou osádkou a uložen ve
svozovém vozidle. Není pří pustné, aby na těchto
zastávk ách byl odpad vol ně odkládán na zem a zde
ponechán !
Svozový harmonogram (svozové zastávky a čas) je
uveden v Průvodci pro nakládání s komunál ním
odpadem.
Objemný odpad, odpad ze zeleně a stavební odpad je
mo žné také odkládat po celý ro k, ve sběrném dvoře v
prostoru bývalé cihelny, a to ve středu od 14.00 do 17.00
hod a v sobotu od 8.00 do 11.00 hod. Informace jsou
uvedeny v Průvodci.
Potřebné informace Vám poskytne také MěÚ Police
n.M. - odbor IMŽP, tel. 491509993 nebo společnost
Marius Pedersen a.s., tel.494629050, 724093989.

Týdenní interval svozu odpadu
Oznamujeme občanům, že od 40. kalendářního týdne,
tj. od začátku měsíce října, se vyváží zbytkový a směsný
ko munální odpad z domovních odpado vých nádob každý
týden. Týdenní svozový interval by měl trvat až do
poloviny května, kdy ho opět vystřídá interval
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čtrnáctidenní.
Přesný termín změny na čtrnáctidenní
interval bude vycházet ze svozového harmonogramu
společnosti Marius Pedersen a.s. na rok 2006 a budeme o
něm včas informovat.
Ing. Jan Troutnar, ekolog města

Změna sídla
Technických služeb , s.r.o.

Expedice Lundi - Faerské ostrovy

Od 1.9.2005 je vedení TS přestěhováno z objektu Pod
Havlatkou do prostor bývalých dílen zemědělského učiliště
na adresu V Domkách 80. Jedná se o objekt, do kterého je
přístup pro automobily od sauny kolem požárn í zbro jnice a
pro pěší je mo žno i z druhé strany od novinového stánku a
od veřejných WC.

SAUNA
WC

plynu, které nás všechny čeká, neboť jsme s cenami pod
průměrem EU, byla cena pro obyvatele přijatelná. O
průběhu a výsledcích tohoto řízení Vás budu na stránkách
Polického měsíčníku informovat.
Ing. Vasil Bučok
ředitel Technický služeb, s.r.o.

POŽÁRNÍ
ZBROJNICE

Na přelo mu května a června 2005 Exped ice
Lundi uskutečnila 17-t i denní cestu na Faerské ostrovy.
Myšlenka uskutečnit tuto výpravu byla vybrána mezi
vítězné projekty soutěže WOA 2005 (Warmpeace Outdoor
Adventure), kterou vyhlašuje časopis Outdoor ve spolupráci
s firmou Warmpeace, výrobcem outdoorového oblečení.
Článek o cestě vychází 1. září v časopise Outdoor, na
podzim se chystá několik pro mítání s besedou.
Touto cestou bychom chtěly poděkovat za podporu
Janu Školn íkovi, Zdeňkovi Ševců a Milanu Foglarovi.
Andrea Heřmánková, Radka Vlachová, Jana Rutarová

Vzdělávání středního
managementů na Broumovsku

TS
Ing. Vasil Bučok
ředitel TS

Cena tepla závratně roste
V letošním roce dochází k podstatnému zvýšení ceny
tepla (u našich odběratelů se projeví především změnou
ceny tepla od 1. září) v našich kotelnách. V porovnání s r.
2004 došlo k velice nepříjemné změně především v kotelně
na sídlišti. Kotelna byla díky klesajícímu odběru tepla a tím
i plynu zařazena do nejméně výhodné cenové skupiny
v oblasti vysokého a středního odběru. To společně
s razantním zdražením p lynu chystaném od října 2005 (23,6
% !!!) představuje neuvěřitelné navýšení plateb za plyn pro
kotel o 638 tis. Kč ve srovnání s rokem 2004! Pro lepší
představu je to navýšení o 33,9 %. Snažili js me se
korigovat tuto skutečnost úsporami ve stálých nákladech
(opravy, mzdy, telefony atd.), ale i p řes jejich značné
snížení (330 tis. Kč), což je mimochodem především ve
snižování nákladů na opravy cesta velice zrádná, je nutné
zvýšit cenu tepla do konce roku a to velice radikálně! Pro
konečného odběratele představuje celoročně navýšení
úplaty za teplo o zhruba 150- 220 Kč měsíčně podle
intenzity vytápění a velikosti bytu. To je samozřejmě dnes,
kdy se zdražují všechna média, velice nepříjemné a týká se
nás všech, kteří js me připojen i na zemn í plyn, nejen
obyvatel závislých na kotelně na sídlišti. Aby špatných
zpráv nebylo dost slibuje VČP ihned po novém roce další
zvýšení ceny plynu zhruba v relaci navýšení v letošním
říjnu.
Tato skutečnost, kterou nedokážeme ovlivnit, nás
přivádí k ro zhodnutí zahájit výběrové řízen í na projekt
rekonstrukce současné kotelny, nebo dokonce změnu
celého sytému vytápění z kotelny na sídlišti. Výsledkem by
mělo být takové řešení, aby i při dalším zvyšování ceny

Podnikatelský klub Broumovska získal finanční
podporu z Operačního programu Ro zvoj lidských zdro jů
(opatření
4.1.
Adaptabilita
a
podpora
konkurenceschopnosti podniků a organizací) na projekt
„Vzdělávání středního managementu podniků na
Broumovsku“.
Cílem pro jektu je uskutečnění tří vzdělávacích kurzů
pro zaměstnance a zaměstnavatele na pozicích středního
managementu podniků na Brou movsku.
Během jednoho roku bude proškoleno 45 účastníků.
Vzdělávací moduly jsou přímo ušité na míru zaměstnancům
podniků, který m chybí potřebná kvalifikace a kteří díky
tomuto projektu získají odborné dovednosti pro realizaci
moderních způsobů řízení organizací, s důrazem na
koncepční řízení lidských zdro jů a aplikování modern ích
forem a metod vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů.
Dále je zaměřeno na odborné vzdělávání zaměstnanců a
zaměstnavatelů a na doplňování, rozšiřování a zvyšování
kvalifikace pro podnikatelské subjekty na Brou movsku.
V případě, že pracovníci na po zicích středního
managementu nebudou mít potřebné odborné vzdělání,
zvýší se riziko konkurence z oblastí s vyšší kvalifikovanou
pracovní silou a v případě přílivu těchto manažerů, nebudou
tito pracovníci schopni reagovat na měnící se podmín ky
moderního způsobu řízení podniků. Stávající situaci nelze
řešit použitím nové a kvalifikované pracovní síly, neboť
takto odborně zaměřená kvalifikovaná pracovní síla na trhu
práce v oblasti Brou movska chybí. Jako nutné a zároveň
vhodné a ekonomicky přijatelné řešení se jeví zvýšení
kvalifikace stávajících pracovníků zejména se zaměřením
na rozvoj manažerských dovedností u vedoucích
pracovníků a tím také zachování stávajících pracovních
míst a dále pak zvýšení flexib ility pracovní síly v regionu
Brou movsko.
Zvýšení kvalifikace zaměstnanců a zaměstnavatelů na
pozicích středního managementu povede k výraznému
rozvoji odborných znalostí a kompetencí potřebných pro
vyrovnání
se
s
profesními,
strukturálními
a
technologickými změnami a
zajistí tak rozvoj
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konkurenceschopnosti
podnikatelských
subjektů
Brou movska.
Během jednoho roku proběhnou 3 vzdělávací kurzy
(každý kurz se skládá ze tří modulů).
1. modul bude zaměřen na odborné vědomosti ze
strategického řízení a procesu implementace ve firmách, na
sociální, technologické, hospodářské, právní a polit ické
prostředí podnikání a SW OT analý zy pro konkrétní
účastníky firem.
2. modul bude zaměřen na získávání prakt ických
dovedností a teoretických vědomostí z oblasti rozvoje
osobnosti manažera. Zaměří se zejména na analý zu
rozhodovacích procesů ve firmě a následně praktický
výcvik těchto znalostí a dovedností, jež zvýší efekt ivitu
manažera.
3. modul bude zaměřen na prohloubení znalostí
problemat iky řízení lidských zdrojů v organizacích a
následná aplikace těchto vědomostí na reálné situace.
Případní zájemci se mohou hl ásit na níže uvedených
kontaktech.
Kontaktní osoba: Radka Vlachová, manažerka projektu
Podnikatelský klub Broumovska
Mírové náměstí 56 (P.O.Bo x 81), 550 01 Brou mov
e-mail: radkav@brou movsko.cz
www: http://invest.broumovsko.cz
tlf./fax: +420 491 521 108, mob il: +420 736 481 778

Oblastní nemocnice
Náchod a.s. informuje
Historie a současnost náchodské
nemocnice
V letošním roce slaví Ob lastní nemocnice Náchod 110 let
od svého založen í.
Vybudovat nemocnici v Náchodě bylo ro zhodnuto
okresním zastupitelstvem v roce 1881 na památku sňatku
korunního prince Rudolfa s belgickou princeznou Stefanií.
Náchod patřil v té době hejtmanství v Novém Městě nad
Metují a jedině v Opočně bylo možné provádět alespoň ty
nejnutnější operace. Samotná stavba objektu započala
v roce 1893. O dva roky později, 18. září 1895, byly
nemocniční budovy vysvěceny a odevzdány svému účelu.
Prvním p rimářem nemocnice se stal MUDr. Jindřich
Stráník (1868 - 1946), který tuto funkci zastával až do
svého penzionování v roce 1928.

Původně byla nemocnice monoprimariátní, měla 70
lůžek, odbornou péči zajišťoval primář, jeden sekundární
lékař a 4 řádové sestry Kongregace milosrdných sester III.
řádu sv. Františka z Opavy.
V roce 1896 se stala nemocnice nemocnicí všeobecnou
veřejnou (nesla pak až do ro ku 1948 název Všeobecná
veřejná okresní nemocnice v Náchodě) a mohla podle
zákona přijímat všechny nemocné na základě lékařského
osvědčení nebo na základě vlastního ústavního vyšetření,
mohla tedy přijímat i pacienty jiných okresů. Počet
pacientů narůstal. Brzy přestala stávající kapacita
dostačovat. Postupně byly přistavovány nové pavilony
a zřizovány další ordinariáty, areál nemocnice se ro zšiřoval
a modernizoval.
V roce 1940 byly zřízeny dva primariáty, chirurg ický a
interní, k nimž postupně přibyly – gynekologickoporodnický (1946), dětský (1947), infekční (1953),
nervový, oční a ortopedický (1954), tuberkuló zní (1964),
ušní, krční a nosní (1965), u rologický (1972), kožn í (1973,
Nové Město nad Metují) a psychiatrický (1975, tamtéž).
V roce 1948 byla nemocnice přejmenována na Státní
okresní nemocnici v Náchodě a v roce 1952 na Okresní
ústav národního zdraví se sídlem v Náchodě. Ten byl v roce
1960 sloučen s OÚNZ Broumov a Jaro měř a vznikla tak
jediná ro zpočtová organizace OÚNZ Náchod. V červnu
tohoto roku musely nemocnici opustit řádové sestry.
V roce 1976 byly postaveny v horní nemocnici
laboratoře pro pracoviště klin ické biochemie, v roce 1983
byl zahájen provoz radio logického oddělení v nově
postaveném pavilonu, v roce 1985 byly dokončeny prostory
pro operační sály, rozšířené chirurgické oddělení a jeho
ambulanci.
V roce 1990 se hematologicko-transfuzní odděleni
přestěhovalo do nových prostor v dolní nemocnici.
Nemocnice také získala budovu bývalého OV KSČ, kam po
adaptaci přemístila z poliklin iky na Den isově nábřeží své
ambulance a kde je od roku 1995 v provozu ústavní
lékárna. 1. 1. 1992 se nemocnice změn ila na příspěvkovou
organizaci nejprve s názvem Nemocnice s poliklinikou
v Náchodě, pak Všeobecná nemocnice Náchod (1. 9. 1998)
a nakonec Oblastní nemocnice Náchod (27. 3. 2003).
V roce 1993 byl dokončen objekt pro oddělení
patologické anatomie a oddělení klin ické mikrobiologie,
v roce 1996 proběhla kolaudace nově vystavěného pavilonu
pro lůžkové oddělení anesteziologicko-resuscitační,
neurologické a oční. V roce 2000 byla lůžková část očního
oddělení zrušena a uvolněné prostory upraveny pro potřeby
urologie.
V roce 1998 byla v areálu nemocnice dokončena první
moderní budova – kruhová stavba nové jídelny, kuchyně,
vrátnice a kantýny.
Od 1. 1. 2000 je součástí nemocnice Léčebna
dlouhodobě nemocných v Jaroměři.
Počátkem ro ku 2003 byl otevřen nový ambulantní
pavilon, jehož součástí je heliport, umo žňující přistávání
vrtulníků letecké záchranné služby. Výstavbou pavilonu se
podařilo oddělit ambu lance od lů žkových oddělení
a vytvořit tak pacientům důstojné prostředí a zároveň
soustředit téměř veškeré ambu lance do jednoho prostoru.
K dispozici je zde i nová lékárna.
12. 11. 2003 v znikla Ob lastní nemocnice Náchod a. s.
Počátkem roku 2004 pak vytvořila s akciový mi
společnostmi nemocnic v Jičíně, Trutnově, Rychnově nad
Kněžnou
Brou mově
Zdravotnický
holding
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Královéhradeckého kraje a. s., který zabezpečuje svým
dceřiným společnostem různé služby a výhodnější dodávky
zdravotnického materiálu.
Nemocnice se neustále snaží zkvalitňovat zdravotní
péči, postupně zavádí nové léčebné metody a vybavuje svá
oddělení novou technikou. Jen v posledním roce zakoupila
celou řadu špičkových přístrojů, např. elektroencefalograf
TruScan pro neurologické oddělení, pro operační sály
operační stůl a vyhřívací jednotku WarmTouch, vyšetřovací
přístroj At mos C 31 pro oddělení ušní, nosní, krčn í, pro
oddělení patologické anatomie lineárn í barvící auto mat a
přikrajovací bioptický stůl, ko mpletně bylo obnoveno všech
7 dialyzačn ích přístrojů na interním oddělení, došlo
k výraznému posunu v technologii in formačního systému
atd.
Náchodská nemocnice se stala jednou z největších
institucí v regionu. Pracuje zde 109 lékařů a 408
zdravotních sester, za rok nemocnice ošetří téměř 200 000
pacientů, disponuje 522 lů žky, na nichž je během ro ku
hospitalizováno kolem 14 500 pacientů, loni zde bylo
provedeno 4 049 operací a narodilo se tu 625 dětí.
Ing. Josef Šimurda
ředitel Oblastní nemocnice Náchod a.s.

OBKLADY, DLAŽ BY
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.
Dodavatelsky zajistíme renovace koupelen
Dodáváme:
kompletní zateplovací systémy, spárovací
hmoty, flexilepidla, silikonová lepidla a tmely,
sprchové kouty, vany, koupelnový nábytek a
doplňky, sanitární techniku, vodovodní
baterie, plastové a kovové ukončovací lišty,
magnetická dvířka a jiné zboží
N A C E N ÁC H S E D OM L U VÍ M E, O D VO Z ZD AR M A
Z AJ I S T ÍM E , VAŠ E M E T A VYS N Ě N Á, S N ÁM I J E
P Ř E D EM SP L N ĚN A!

Astronomické informace – září 2005
Astronomický klub
Police nad Metují
Počátky organizované astronomie v našem městě
spadají do roku 1962. 2. října se tehdy uskutečnilo první
veřejné pozorování oblohy dalekohledem. In iciátorem
založení krou žku byli pánové Bedřich Siegel a Jiří
Drbohlav (viz. článek p. Pichla v PM 8/2004). po ustavující
schůzi 11. října 1962 začal krou žek p racovat v rámci ZK
ROH Kovopol. Vedení se ujal B. Siegel. Dalšími členy se
stali pánové Jiří Vacek, M ilan Hornych, Josef Škop,
Jaroslav Feig.

Po počáteční euforii členové krou žku brzy po znali, že
pro vážnější práci potřebují především stálé pozorovací
stanoviště a větší dalekohled. Pan B. Siegel získal od
astronoma Zemana zrcad lo D 195/ 1515 mm pro Newtonův
reflektor. Tento byl svépomocí zkonstruován a vyroben v
letech 1963/1964 a stal se výkonným nástrojem pro veškeré
astronomické pozorování. V roce 1985 jsme provedli jeho
generální opravu a následně pozorovali návrat slavné
Halleyovy komety. První pozorování této ko mety jsme
uskutečnili 6. listopadu 1985. Nen í bez zajímavosti, že
podle článků v tehdejších novinách Nový Čas byl
astronomický klub v Polici nad Metují pravděpodobně
první organizací v okrese Náchod, která Halleyovu kometu
pozorovala.
Z podnětu místostarostky našeho města paní Idy
Seidlmanové hodláme tento kvalitní a dnes již historický
dalekohled znovu zprovoznit (pokovení zrcadel a generální
oprava mechaniky) a u mo žnit tak zájemců m pohled do
Vesmíru z klubové pozorovatelny na Havlatce.

Pohledy do vesmíru
Slunce *

během měsíce října se den zkrát í o 1 hodinu a 48
minut, 3. října proběhne prstencové zatmění
Slunce u nás viditelné jako částečné (v 11
hodin)
Měsíc * 3. v novu, 10. v první čtvrti, 17. v úplňku, 25. v
poslední čtvrti
Venuše * večer nad jiho západním obzorem, 6. a 16. října v
konjunkci s hvězdou Antares
Mars *
pozorovatelný téměř po celou noc v souhvězdí
Býka, 19. října poblíž Měsíce
Jupiter * není pozorovatelný
Saturn * v souhvězdí Raka
Uran *
v souhvězdí Vodnáře
Neptun * v souhvězdí Ko zoroha
Karel Vacek, Astronomický klub Police

Přijďte si zaskautovat
Táborový oheň pro širokou veřejnost a Slavnost Babího
léta. Dvě tradiční zářijové akce polických skautů. Tentokrát
obě v jeden den, a to v sobotu 17. září v prostoru před
školou (školní jídelnou), kde bude už od pátku stát skautský
tábor. V sobotu od 13.00 tam budou probíhat skautské hry a
soutěže, neboli podivné legrácky všeho druhu. Už od deseti
hodin ale bude otevřena skautská klubovna. Můžete
nakouknout, a třeba si i něco zahrát. V 19.00 bude zapálen
táborový oheň. Po něm bude i noční hra!! Pokud si někdo
přinese spacák, mů že i přespat, vařit bude možné jak
v klubovně, tak i na ohništi před klubovnou. V neděli ráno
nasedneme do autobusu na Slavný, projdeme Údolím
vodopádů na Ovčín a přes Hlavňov dorazíme kolem čtvrté
odpolední zpět do Police.
Zveme všechny kluky a holky, co chtějí zkusit něco
nového a nebojí se pohnout kostrou: Přijďte si zaskautovat!
Josef Hejnyš

Tábor na Chrudimce, aneb
sedlák málem králem
Také by se dalo říct návrat časů sedláků, zemanů, rytířů,
jarmarků a řemesel. To bylo tak. Říši krále Slavomíra
sužovaly nájezdy Černých rytířů tak dlouho, až se král
naštval a v převeliké bitvě je na hlavu porazil a do světa
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rozprášil. Pak ale musel do zpustošených pohraničních
krajů pozvat nové osadníky a s nimi začít znovu budovat
slávu své říše.
A tak js me primit ivními nástroji obdělávali malá
políčka na něž js me zaseli obilí a starali se aby vzešlo,
v lesích jsme stavěli nové vesnice a hrady. Občas se ještě
semlela i nějaká ta potyčka s Černými rytíři, ale jinak byl
klid a tak mohlo dojít i na rozkvět táborových řemesel.
Vý robky z hlíny i dřeva nebo drátu, šperky ze všeho co
bylo po ruce. Přičiněním Petra Zudy jsme měli dokonce i
soustruh na dřevo na ruční pohon, na kterém se dalo
opravdu i soustružit. (Do kud nepraskl řemen na luku,
který m byl soustruh poháněn.) V peci zbudované ve
vysokém říčním břehu pekli kuchaři buchty i dorty. A
všechny skvělé výtvory táborových řemeslníků bylo mo žné
prodávat, a také koupit, na jarmarku o druhé táborové
neděli. Na ten dokonce přijeli i místní kejklíři a divadeln íci
až ze vzdáleného Žďáru (nad Metují). V nedalekém
skanzenu na Veselém Kopci js me prohlíželi nejen krásné
staré chalupy a jejich zařízení, ale také jsme mohli sledovat
práci zručného dráteníka. A na závěr tábora, na oslavu krále
Slavo míra, byl uspořádán rytířský turnaj.
Tábor je vždycky velkou příležitostí k mnoha pěkným a
neobvyklý m zážit ků m. Toulali js me se hlubokými lesy
Železných hor, koupali se v řece i v přehradě na Seči,
prolézali starou zemanskou tvrz, překonávali strach při
nočních hrách, sedávali u ohně pod oblohou plnou hvězd,
plavili se na lodích po řece. Občas bylo potřeba naštípat
dříví, uvařit oběd, umýt nádobí nebo si uklidit ve stanu.
Někdy bylo vedro k zbláznění, pak zas v noci zima až zuby
drkotaly.
Každý m ro kem je na našem táboře nějaká rarita. Nějaká
stavba, která vzbuzuje zasloužený obdiv táborníků i hostů.
Tentokrát Šovin s Berousem postavili svůj stan na řece.
Hausbót, který se pohupoval na vlnách řeky a kolébal je po
tři týdny v jejich spánku. Pro potěšení táborníků a k ú žasu
(nebo zděšení?) chatařů uspořádali i Benátskou noc
s pořádným ohňostrojem.
To všechno a ledacos jiného jsme pořídili během tří
týdnů tábora koncem července a začátkem srpna na řece
Chrudimce uprostřed Železných hor v roce dvoutisícím
pátém.
Kari

Po informacích v minu lých číslech by Vás mo žná
zajímaly některé další praktické věci související s přijetím
do zdejšího domova důchodců.
Po nástupu se klient rozhodne, jaký m způsobem mu má
být vyplácen důchod a jak bude platit úhradu za pobyt.
Jednou z mo žností je brát důchod na takzvanou
hromadnou výplatnici. Pak je pro klienty společný
výplatní den a to vždy 15. v měsíci a úhrada za pobyt
je placena rovnou při výplatě důchodu. Tento způsob
výplaty důchodů a úhrady je z provozních důvodů asi
nejjednodušší a nejpřehlednější.
Jestliže je důchod vyplácen na účet, nemusí se způsob
výplaty měnit a je mo žno za pobyt platit
bezhotovostně. Pro klienty má tento způsob nevýhodu
v tom, že nemají své peníze p ružně k d ispozici.

Úhrada za pobyt musí být zaplacena v ždy do konce
kalendářního měsíce. Po kud v daném měsíci klient
nastoupí do domova až po výplatě důchodu, je třeba
pamatovat, že po vydání rozhodnutí o výši úhrady bude
muset zaplatit podle počtu ubytovacích dnů poměrnou
část úhrady do konce měsíce.
Výše úhrady za pobyt je závislá na počtu lůžek na
pokoji a je stanovena vyhláškou ministerstva sociálních
věcí. V současné době měsíční p latba za pobyt činí
- na dvoulůžkovém pokoji …… 5 730,-Kč
- na čtyřlůžkovém pokoji …….. 5 460,-Kč
Pokud je klientovi přiznáno zvýšení důchodu pro
bezmocnost, přičítá se tato částka k platbě za pobyt jako
úhrada za po moc, která je poskytována z důvodu
bezmocnosti.
Nabízíme mo žnost ukládat si část zůstatku důchodu
(peníze které aktuálně klient nepotřebuje) na vkladní
knížku, která je uložena v trezo ru v kanceláři DD. Jako
potvrzení o uložení vkladní knížky bude vydán složní
list. Výběr finanční hotovosti z této vkladní knížky
zajistí sociáln í pracovnice DD nebo ředitelka na
požádání. Kdykoli je mo žné nahlédnout a seznámit se
s pohyby a zůstatkem na své vkladní knížce. Vždy
jednou ročně je předkládán přehled pohybů na vkladní
knížce. Za peníze na knížce pak do mov v plné výši
odpovídá, za peníze, které si klient ponechá u sebe,
odpovídá sám.
Doporučujeme zvážit, zda vzít do domova cenné věci.
Drobné cennosti je mo žno uložit proti potvrzení
v trezoru v kanceláři do mova. Za cennosti, které má
klient u sebe si sám zodpovídá.
Po dohodě zajistíme na matrice přih lášení k trvalému
pobytu na naší adrese. Přehlášení není pro nás nutné,
ale obyvatelé Police nad Metují hlášení na adrese
domova jsou osvobození od placení poplatků za odvoz
odpadu. (Platba je zahrnuta v úhradě za pobyt.) Je také
milé, kdy ž si na obyvatele na radnici vzpomenou při
jejich výročích. Za přihlášení k pobytu matrika vybírá
poplatek 50,-Kč. Po kud si trvalé bydliště klient
nepřehlásí, bude pro něj také složitější účast ve
volbách.
Každý se mů že rozhodnout, zda bude využívat služeb
naší ústavní lékařky, která ord inuje přímo v do mově
jednou týdně a přebírá komp lexn í péči o své
zareg istrované pacienty. Je mo žné také ponechat si
svého dosavadního lékaře. Pak si ovšem veškeré
návštěvy u něho, včetně předepisování léků musí
zajišťovat klient sám nebo s pomocí rodiny, což se jeví
jako značně složité.
Podporujeme kontakty našich obyvatel s rodinou i
přáteli. Doporučená doba návštěv je 8.30 – 18.00hodin,
pozdější návštěvy jsou také možné, ale je třeba
z důvodů zajištění soukromí ostatních klientů je
přijímat výhradně ve společných prostorách.(jídelna,
sedací kouty, v létě na zahradě)
Pokud má klient mo žnost trávit nějaký čas mezi svými
(doma, u dětí) například o víkendech nebo třeba i celý
týden je to samozřejmě mo žné. Jestliže je v do mově
řádně a včas nepřítomnost nahlášena, má nárok na
vrácení části zaplacené úhrady za pobyt.
Pro orientaci máme připravený doporučený seznam
věcí, které je vhodné vzít s sebou do domova. Ten ale
v žádném p řípadě není závazný. Každý ať si vezme to,
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co mu nejvíce vyhovuje a v čem se cítí nejlépe. Je také
mo žno vzít si s sebou například budík, malý polštářek,
deku, vlastní hrníček, obrázek, fotografie nebo nějakou
drobnost, která bude připomínat domov.
Protože je prád lo práno v ústavní prádelně a je ho
hodně, nejde to jinak, než aby bylo nevypratelně
označené, aby nedošlo k jeho záměně nebo ztrátě.
Doporučujeme proto prádlo označit číslem, které
sdělíme. Něco se dá vyšít, něco stačí označit fixem na
text il, záleží na materiálu.

chvíle nad knihou. Lidé se na tento čas vždycky těší a my
jsme za tuto službu vděční.
M. Troutnarová, V. Kašíková

Při nástupu do domova je nutno přinést s sebou:
Občanský průkaz
Průkazku zdravotní pojišťovny
Platný výměr důchodu (v případě, že žádost do
DD byla podávána před delší dobou a mezi t ím se
výše důchodu změnila) - upřesní sociální
pracovnice
Vy jádření lékaře o zdravotním stavu (v případě, že
žádost o přijetí do DD byla podána před více než
rokem) - upřesní sociální pracovnice
Při změně trvalého bydliště - fotografii na nový
občanský průkaz
Další informace rádi sdělíme osobně nebo telefonicky
na čísle je 491 541 279. Můžete navštívit také naše
internetové stránky na adrese
www.domovduchodcu.policenadmetuji.cz.
Vedení domova

V současné době vrcholí sklizeň rajčat a možná ještě
měsíc se budeme těšit z jejich úrody, kterou ukončí silnější
přízemní mrazy, jako před zvěst nadcházející zimy. Každý
by si určitě přál, aby to bylo co nejdéle. Rajčata patří mezi
nejpěstovanější zeleninu, jsou velmi zdravé, obsahují téměř
50 % vitamínu C v porovnání s citrony. Protože se
konzu mují v daleko větší míře, jsou důležitou složkou naší
potravy. Obsahují též vitamín A, který zvyšuje naší
odolnost proti infekcím, vyskytuje se v nich i řada
antioxidantů, které výrazně snižují rizika nádorových
onemocnění. Je pro kázáno, že snižu jí až o třet inu riziko
rakoviny prostaty u mužů, pokud je jed í v syrovém stavu,
ke snížen í krevního tlaku přispívá sodík, který je zde
příto men.
Populární jsou hlavně proto, že jsou opravdu dobrá a
stačí je jen opláchnout a máte hned přílohu, nemusíte nic
škrabat, loupat a pod. Původ mají v Jižn í A merice a do
Evropy byla dovezena v 16 stol. z Peru a Ekvádoru.
Šlechtěním za posledních 200 let došlo k zlepšení všech
znaků a dnešní plody jsou chutnější, větší apod, nevýhodou
je, že jsou napadána celou řadou houbovitých chorob.
Nejlepší prevence je větrání. Dů ležité je též nepřehustit
výsadbu a při zalévání nezmáčet listy, nemělo by se zalévat
příliš pozdě. V případě problémů je nejlepší dát si poradit
od zkušenějšího zahrádkáře, anebo si opatřit velmi
užitečnou knihu " Metodika ochrany zahradních plodin " od
P. Ackermana kterou je mo žné objednat v Knize u paní
Kohlové. V této publikaci je mo žné vyhledat prakticky
všechna ohrožení pěstovaných rostlin napadených
chorobami, škůdci a p levely. Ještě zpět k rajčatů m. Koho
trápí molice, je asi nejlepší použít Aplaud 25 WP v
ko mbinaci s Karate 2,5 W G, která je velmi účinná, obzv lášť
zopakuje-li se ještě za týden.
Ti z vás, kteří si kupují sazenice hotové, by mohli,
pokud mají do ma trochu podmín ky, zkusit si vypěstovat
rostlinky sami. Zakoupit si semena některé F1, např.
TORNÁ DO a koncem února jich část zasít do nádobky do
hl. asi čtyřnásobku semena, opatrně zalít, překrýt fó lií z
polyeth. sáčku, umístit ke světlu a do teploty nejméně 22°C,
lepší když bude vyšší. Asi po týdnu rostlinky vzklíčí,
opatrně je podle potřeby zaléváme a stále držíme pod folií.
Když zmohutní, rozsadíme je třeba do kelímků od jogurtů,
později je můžeme i s balem opatrně přemístit do větší
nádobky. 1 x týdně je vhodné je přihnojit tekutý m hnojivem
na zeleninu, kterého je v obchodech široký výběr. Jak se
rostlinky chytí je lépe je dát do nižší teploty aby spíš sílily a
netáhly se do výšky. Musí však být u světla, což je někdy
problém, má-li naše drahá polovička na okně květinky. Pak
je nejlépe zhotovit si pomocné plošinky na okna, které se
později opět sundají a uloží. V předjaří t ímto, či podobným
způsobem mnozí pěstují i papriky, které je třeba vysít s
měsíčním předstihem, rovněž není složité vypěstovat si
takto i celer. Pro začátečníky pozor na přerůstání, někdy
musíme z výsadbou do skleníku počkat kvůli přízemn ím

Letní aktuality
Konec léta je i u nás v domově ve znamení výletů a
různých aktivit při pobytu na zahradě. Poslední srpnovou
neděli js me využili pozvání na Bartolo mějskou pouť a
spolu s některými obyvateli js me zavítali do Malé Čermné.
Pouť pořádal tamn í do mov důchodců spolu s místními
hasiči a Městským úřadem Hronov. Při této příležitosti
byla připomenuta také některá výročí, například 80 let
založení po mníku padlým v l. světové válce a 75 let od
zavedení elektrického proudu. Počasí přálo a tak se pouť
opravdu vydařila, bylo to pěkné setkání všech generací.
Začátkem srpna jsme se vypravili ještě dále a to do
Bystrého u Poličky, kde slavili 30 let Ústavu sociální péče.
Před časem do tohoto ústavu odešla bydlet jedna z našich
mladších obyvatelek, která tam našla partnera, vedení
ústavu jim vyšlo velice vstříc a ona zde moh la začít svým
způsobem nový život. Rádi js me je tam navštívili a
obdivovali jsme co je dnes možné v péči o mentálně
postižené. Klienti ústavu měli nacvičené krásné divadlo o
Kleopatře, na jarmarku prodávali své výrobky a také se
pochlubili svými sportovními úspěchy na různých kláních
nejen v rámci naší republiky, ale i v zahran ičí.
I když slu žby v období dovolených byly oslabené,
pěkné dny obyvatelé měli možnost trávit na terase nebo na
zahradě, ať už jsme hráli ku želky, besedovali nebo třeba
opékali buřty. Začátkem září js me pro obyvatele, kteří nám
pomáhají například na zahradě, s nádobím nebo se třeba
starají o naše kozičky, uspořádali výlet do ZOO ve Dvoře
Králové nad Labem. Někteří tu byli naposledy před 30ti
lety a tak obdivovali všechna zvířátka i změnu prostředí, ve
kterém jsou chována.
Dalším milý m zpestřením života v domově jsou
návštěvy dobrovolnice paní Ivany Richterové, která od
června chodí mezi naše obyvatele a tráví s nimi společné

Polický zahrádkářský
receptář na měsíc září
Krátce o rajčatech
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mrazíků m, do fo liových konstrukcí ještě déle. Proto je lépe
s výsevem začít o týden později, nebo jak jsem se již
zmínil, snažit se mít sazenice v chladnější části bytu, chce
to odpozorovat. Kdo by měl zájem zhotovit si závěsné
plošinky sám, či u některého zámečníka. (jsou třeba provést
drobné sváry), přikládám náčrtek.

ZO Č ZS Police n.M. P.G.

Loučení s létem:
„CESTA KOLEM SVĚTA“
V sobotu 3.9. nám počasí přálo, byl krásný slunečný
den. Areál Nebíčko se na jedno odpoledne proměnil v celou
zeměkouli. Ti, co přišli, se ocit li nejprve na Arkt idě u
eskymáků, po chvíli v Jižní A merice u indiánů a v USA
jsme mohli na vlastní oči vidět Sochu Svobody. V Kanadě
nás dřevorubec poprosil o spolupráci při řezán í dřeva, a
když se nám podařila vyrobit papírová loďka či parník,
přepluli js me zdárně přes Atlantik do Afriky za černochy.
V Egyptě jsme si mohli postavit svoje vlastní pyramidy a
pak už nás čekala nefalšovaná pirátská bitva. Po přemožení
pirátů v Indickém oceánu js me si zaskákali s klokany
v Austrálii, a když nám pořádně foukal vítr do plachet,
přeplavili jsme se přes Tichý oceán dál… A už jsme
v Japonsku, kde nás uctivým úklonem vítá mladá Japonka.
Jak je obtížné jíst hůlkami jsme si vy zkoušeli v Číně i
malovat čínské znaky (to by se v Číně div ili). Ind ky potom
otestovaly naši vzpřímenou chůzi s kbelíkem na hlavě a
Turkyně nás učila tkát koberečky. Do ma na nás čekala
práčata a krásná česká selka všechny uvítala tradičně –
chlebem a solí. Typická česká hospůdka „U vleku“ byla pro
malé i velké cestovatele příjemný m zakončením celé cesty.
Všude dobře, doma nejlíp.
Všem o rganizátorů m této akce VELKÝ DÍK
Eskymák Pa Pa

Reklamace platí dle přílohy k
nájemní smlouvě, vyúčtování ale ne.
Každá životní zkušenost je k něčemu dobrá. Do mnívala
jsem se, že pokud zjistím neserióznost veřejného sektoru,
která je zcela logicky a věcně doložitelná, vše se dá do
pořádku. Toto asi dnes již neplatí, pravděpodobně
rozhoduje moc. Jak jinak si totiž mohu vykládat vyúčtování
ztrátové vody v DPS (to je rozdíl mezi náměry v bytech a

hlavním uzávěrem v pečovatelském domě). 11. 5. 2005
jsem navštívila ředitele TS ing. Bučoka s jednou
obyvatelkou DPS, upozornily jsme ho na nečestné
vyúčtování ztrátové vody, které navrhl obyvatelům DPS ke
schválení. Dal nám za pravdu a slíbil, že se na to podívá,
druhý den mi do telefonu sdělil, že vyúčtování předělal a je
už v pořádku. Jaké ro zčarování mě čekalo po finančním
vyúčtování obyvatelům 7. 6. 2005, neboť jsem zjistila, že
mi v lastně lhal. Druhý den jsem se telefonicky zeptala, jak
si může dovolit okrádat některé obyvatele v DPS jako
ředitel TS, na to mi arogantně odpověděl - „tak jsem
rozhodl já“ - a nemínil se mnou dále diskutovat, já tam
nebydlím, tak nemám proč se o to zajímat. Hledala jsem
pomoc u p. starosty a pí místostarostky, neuspěla jsem,
neboť nikdo nedal v reklamačním době písemnou žádost se
stížností, ústní stížnost neplatí, a protože se obyvatelé s ing.
Bučokem dohodli, že zap latí každý asi 1000,- Kč, tak to
platí. Nebylo jim, ale řečeno, že procentuelní vyúčtování
způsobí, že některý obyvatel zaplatí místo částky 969,- Kč
(což vychází na jednoho obyvatele) částku pouze např.
200,- Kč a d ruhá 2621,- Kč (tato částka je skutečná). Dle
slov ing. Bučoka je prý těch vyúčtování s vyšší spotřebou
než prů měr více, a nejen ta tři, o kterých v ím. K to mu
samozřejmě každý ještě doplatil svůj náměr vody v bytě a v
bytech, kde ještě měřiče nebyly, zaplatili prů měrnou
spotřebu vody z měřených bytů.
Tímto procentuelním vyúčtováním vody ing. Bučok
neodůvodněně zvýhodnil obyvatele s nižšími náměry vody
a poškodil obyvatele s vyššími náměry vody, přestože jsem
jej na nečestnost tohoto výpočtu upozornila. Jeho argu ment,
že si obyvatelé jím navrhnuté procentuelní vyúčtování
schválili, je tzv. Pyrrhovým vítězstvím TS nad staršími
obyvateli. Před p. starostou mi ing. Bučok řekl, že se nemá
těm finančně postiženým za co o mlouvat, že z právního
hlediska je vše v pořádku. Je to v pořádku také z etického
hlediska? Nikdo nejsme neo mylní, cožpak ale intriky mají
přednost před poctivostí? Domnívala jsem se, že vláda
jedné strany již skončila a mělo by se každému měřit
stejným metrem, jak v právech, tak i v povinnostech.
A teď fakta, proč je procentuelní výpočet ztrátové vody
ing. Bučokem ve vyúčtování za ro k 2004 neprofesionální:
a) asi do října 2004 bylo cca 14 osob ve 12 bytech bez
měřičů
b) „osobodny“, jimiž bylo argu mentováno - nelze brát v
úvahu, neboť nikdo neví, které dny, týdny či měsíce
byla voda odebírána a ký m
c) vzhledem k to mu, že TS neměly řádně zabezpečeny
prostory, kde bylo možno vodu tajně odčerpávat, měly
by nést také částečnou zodpovědnost, tzn. měly by část
vody uhradit TS a část obyvatelé
d) procentuelní vyúčtování ing. Bučoka, nechání si ho
schválit a podepsat je nečestné tím, že ztráta vody mezi
náměry v bytech a hlavním uzávěrem není způsobena
ztrátou v trubkách a ani špatnými měřiči, ty jsou v
pořádku, ale ztráta odběru na místech, která nemají
měřiče a nebyla řádně zabezpečena proti zneužití
e) z normálního logického pohledu je jeho procentuelní
výpočet zavádějící, neodpovídá ani přílo ze k nájemní
smlouvě pro DPS v Po lici n. M. vydané TS Police n.
M., kdy při ztrátě vody vyšší než je 20% se mají
vyhlásit náměry za nevěrohodné, a to zde v případě
ztráty studené vody 27% a teplé 39% je v ro zporu se
souvisejícími předpisy přílohy k nájemn ím smlouvám
v DPS
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Doufám, že rada města i zastupitelé zaujmou k této
kauze ro zu mné stanovisko a seznámí pak polickou
veřejnost s jejich závěrem. M luví se o ledasčems, ale pouze
postranně, někteří lidé se asi bojí otevřené kritiky, ani se
jim po to m, čím jsem si p rošla já, nedivím, chtějí mít klid,
ten ale nebude dříve, dokud se my všichni budeme
lhostejně chovat k nepoctivosti vůči druhým. Časem, pokud
budeme mlčet. staneme se těmi postižený mi i my.
O ing. Bučokovi jsem se vyjádřila, zda je vůbec
člověkem na svém místě, jedním obyvatelem DPS mi bylo
řečeno, že urážím pana ředitele TS a může mě za to dát k
soudu. Může, ale zatím mě n ikdo nepřesvědčil o opaku. Pan
starosta mi řekl, že TS mají štěstí, že je řed itelem ing.
Bučok, neboť je odborník na vodu a ve Vebě ji měl na
starosti, to posuzovat nemohu, můj názor je spíše ten, zda
TS nepotřebují dobrého účetního. Každý si udělá úsudek
sám. Já jen nemohu pochopit, proč mi ing. Bučok lhal a
proč tak zcela jednoduchý a logický úkon nemohl býti
poctivě vyřešen. Tady jde o princip a o morálku, snad by se
alespoň omluvy mohlo finančně postižený m od ing. Bučoka
dostat, když už za jejich peníze udělal granda pro jiné.
Bieĺaková Olga

Jak je to na DPS
Bohužel musím reagovat na článek pí. Bieľakové, i
když to dělám velice nerad a určitě naposledy, protože
řešíme něco, co je dávno s lid mi, kterých se to týká,
vyřešeno a ukončeno.
Vyúčtování DPS za rok 2004 bylo dne 28.4.2005
projednáno,za příto mnosti pí. Kejdanové,s nájemníky DPS
ve společenské místnosti. Tato schůzka byla vyvolána
s ohledem na skutečnost, že vyúčtování let předešlých bylo
ze strany nájemn íků DPS ro zporováno, čemuž jsem chtěl
vysvětlením všech položek p ředejít. Schůzka byla předem
avizována a mohl se ji zúčastnit každý z obyvatel DPS.
Většina jich také této možnosti využila. Zde jsem všem
vyúčtování vyložil, a především otázku spotřeby vody jsme
probrali velice důkladně. Všichni byli upozorněni i na to, že
navýšení spotřeby je vyšší oproti nájemní smlouvě i oproti
zákonným předpisům. Přesto jsme se dohodli, že vzhledem
k to mu, že se jedná o poslední vyúčtování, kdy nejsou
všude vodoměry, bude provedeno tak, jak nakonec
provedeno bylo! Minimálně 2x jsem se zúčastněných ptal,
zda s provedeným vyúčtováním souhlasí a nikdo nebyl
proti. Společně jsme se dohodli, že v případě, kdy je
spotřeba větší o takové množství, není žádný způsob, který
by byl pro všechny spravedlivý (na této schůzce byla
příto mna i ta obyvatelka, která mně s pí. Bieľakovou
v květnu navštívila a se způsobem vyúčtování souhlasila).
Vyúčtování jsem proto považoval za uzavřené a začali jsme
s vyrovnáváním především u osob, které již na DPS nejsou.
Na této schůzce pí. Bieľaková nebyla, neboť není
obyvatelkou DPS.
V polovině května mně opravdu navštívila pí Bieľaková
s obyvatelkou DPS a navrh ly jiný způsob vyúčtování. Já
jsem slíb il, že tento způsob prověřím a to jsem také provedl
(není pravda, že jsem druhý den řekl p. Bieľakové, že je
vyúčtování přepracované!). Samo zřejmě jsem ihned zjistil,
že i tento způsob je nespravedlivý především pro tu část
nájemníků, kteří s vodou po celý rok šetřili. Proto jsem se
rozhodl, že budu ctít dohodu s obyvateli DPS z 28.4.05 a
vyúčtování ponechám. Dnes jsou všechny přeplatky i
nedoplatky za rok 2004 vyrovnány a nikdo z obyvatel DPS
neměl k vyúčtování připomínky.

Moje ro zhodnutí o tom, že vyúčtování nebudu měnit
jsem sdělil pí. Bieľakové telefonicky, a potom i před
zasedáním zastupitelstva dne 23.6.2005. Je pravdou, že
jsem odvětil velmi stroze, že je vše uzavřeno a že už
nehodlám o tomto problému diskutovat. Jestliže se jí moje
jednání dotklo, tak se omlouvám, ale pokud by znala celou
kauzu ko lem DPS od mého nástupu do TS, snad by i
pochopila. To, že její spravedlnost se liší od mé
spravedlnosti (i když v to mto případě není žádné řešení
spravedlivé) je normální, protože na tento problém je
mo žné mít ro zdílné názory. Její spravedlnost znamená, že
někomu zvýšíme úplatu za odběr vody o 100 % a jinému o
20 %. To určitě také nevypadá spravedlivě!?
O celé věci jsme za účasti p. starosty, pí. místostarostky
a samozřejmě pí. Bieľakové, ještě jednou jednali na DPS za
účasti nájemníků. Závěr diskuse byl ze strany nájemníků
jednoznačný a předpokládám, že se někteří z nich vyjádří
k této záležitosti v tomto, nebo v dalším čísle Po lického
zpravodaje.
Ještě jednou konstatuji – jsem si vědom, že pod mín ky
na DPS byly v r. 2004 nestandardní a vyúčtování je jen
obrazem toho, co v tomto roce a v letech předešlých na
DPS probíhalo, bez sebemenší snahy někoho z obyvatel
poškodit. Dovolím si veřejně prohlásit, že valná většina
nájemníků ví, že s nimi hraji čistou hru, i kdy ž moje
informace nejsou pro ně většinou úplně přízn ivé. Způsob
vyúčtování byl konzultován s odborníkem a soudním
znalcem v oblasti tepla Ing. Bašusem. Všichni obyvatelé
DPS o tomto byly informováni a s vyúčtováním byli
seznámeni. Ještě jednou pak opakuji, že od 28.4.2005
nevznesl, na ro zdíl od let předešlých, k vyúčtování nikdo
z obyvatel DPS žádnou připo mín ku !
Jestli jsem člověkem na svém místě, to musí posoudit
vedení města. Chtěl bych se jen ohradit prot i hloupé zmínce
o potřebě dobrého účetního. Vím, že zmínku o účetním pí
Bieľaková myslela úplně jinak (na tuto invektivu však musí
odpovědět zástupci města), ale já alespoň mohu veřejně
konstatovat, že účetní TS sl. Bezvodová je mimořádně
kvalitní pracovnice a její práce je bezchybná.
Je pravdou, že bych se mohl o mluvit. Omlouvám se
všem poctivým nájemn íků m DPS, kteří byli nuceni se
podílet na splacení spotřeby vody, kterou bezostyšně
spotřebovali někteří z jejich
spolubydlících
nebo
návštěvníků.
Jak tedy uzavřít tuto polickou „reality show“? Téměř
ihned po svém nástupu (duben 2004) jsem zařídil, aby na
DPS byly instalovány chybějící vodoměry a v r. 2005
elektro měry, což prý v minulých letech nešlo (pí.
Bieľaková vůči této „nespravedlnosti“ kupodivu nikdy
neprotestovala)!? Vzhledem k to mu, že vyúčtování od
Techemu H.Králové bylo nepřehledné a zmatečné (což
mů žou nájemníci DPS potvrdit), zhotovil jsem vlastní
program na vyúčtování, který jsem použil, a dle kterého
jsem vyúčtování vysvětlil nájemníků m DPS. Ti byli
s vyúčtováním spokojeni a nikdo z n ich v zákonné lhůtě
nevznesl námit ku, i kdy ž především spotřeba vody byla
taková, jaká byla. Takže po dlouhých letech byl z pohledu
vyúčtování na DPS klid. To, že se ozval někdo, kdo na DPS
nebydlí, mě opravdu mrzí, ale pro mě je ro zhodující reakce
lid í, kterých se to týká.
Jen tak mimochodem, je v to mto roce, kdy je spotřeba
vody měřena ve všech bytech, situace absolutně přehledná a
při vyúčtování nebude nutné řešit podobné problémy.
Ing. Vasil Bučok, ředitel TS
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Police má Eiffelovu věž
Velký fanda stavebnice Merkur Milan Urban ukázal
v nedávné době veřejnosti v hostinci Krčma svůj ojedinělý
výtvor. Z této stavebnice postavil Eiffelovu věž. Jako
předloha mu sloužila pouze jedna fotografie. Věž je vysoká
1,60 m bez „antény“, s ní pak 1,80 m. Jak Milan pro zradil,
věž stavěl několik měsíců a spotřeboval na ni tisíce šroubků
a velký počet jednotlivých dílů stavebnice.

V současné době je tato věž součástí výstavy o
historii stavebnice
Merkur, kterou mů žete shlédnout
v prostorách městského muzea. Když jsem poprvé
Milanovu Eiffelovku viděl, byl jsem u vytržení. Je to fakt
bomba. Klobouk dolů, M ilane.
Petr Scholz

Vla s t i vě d né o ké nk o
ZNAK MĚSTA
POLICE NAD METUJÍ
Čas od času je možno zaslechnout diskuze i
dotazy, co na znaku našeho města Police nad
Metují vlastně znamenají jednotlivé „předměty“
(odborně se jim říká „heraldické figury“) a jak
se tam vůbec dostaly. Zvláště často bývá
frekventována otázka, co to vlastně je a co
znamená ten „klacek“ stojící uprostřed našeho znaku. Diskuze
na vyšší, odbornější úrovni se pak zaobírají nikdy nekončící
spornou otázkou, na kterou stranu na tom „klacku“ vlastně
mají správně směřovat jeho dva „výstupky“ – napravo či

nalevo? Nezbývá, než se pokusit o objasnění a maličko si o
městském znaku a jeho historii popovídat.
Aby však byl výklad o počátku historie městského znaku
srozumitelnější a úplný, musíme se nejprve zadívat poněkud
hlouběji do minulosti. Jak je známo, obec Police (nad Metují)
náležela od počátku svého vzniku (někdy v první pol.
13. století) klášteru řádu sv. Benedikta v Břevnově jako
součást jeho východočeského dominia a byla prakticky až do
poloviny devatenáctého století vždy jen pouhým poddanským
městečkem. Četné výsady, kterými bylo v minulosti městečko
obdařeno českými panovníky i svou klášterní vrchností však
dosvědčují, že se Police se svou správní organizací mnohem
více přibližovalo k charakteru poddanského města – i když
městem v pravém slova smyslu nikdy nebylo. Víme, že
městský rychtář (představitel soudní moci, podřízený
vrchnosti) zde působil již od roku 1295, na základě hrdelního
privilegia krále Václava II. Obec měla v čele radu, složenou z
osmi konšelů, kteří se vždy po měsíci střídali ve funkci
purkmistra. To vše plně odpovídalo významu městečka –
Police byla jediným sídlištěm městského charakteru na celém
polickém panství a současně byla i jeho správním a
hospodářským centrem. Již od roku 1253 se zde konaly
pravidelné týdenní trhy, od roku 1502 i dva trhy výroční.
Nádavkem k tomu všemu, na rozdíl od jiných
neohrazených poddanských městeček (např. Hronova a
Kostelce v našem okolí) se Police vyznačovala ještě jednou
pozoruhodnou výsadou: pravděpodobně někdy v druhé
polovině 16. století začala pro ověřování svých úředních listin
používat vlastní městskou pečeť. Nevíme dnes přesně, kdy se
tak stalo poprvé; nejstarší známá dochovaná pečeť města
Police, která je nyní uložena ve Státním okresním archivu
v Náchodě, je přivěšena k tzv. „zachovacímu listu“, který byl
12. prosince roku 1629 vystaven česky a německy pro
polického souseda Viléma Vernera. Kromě toho známe ještě o
15 let mladší provedení této pečeti na jiném zachovacím listu
(tj. „vysvědčení o zrození z řádných manželů, o poctivém
živobytí, provozování živnosti“ – tedy něco podobného, jakým
je dnešní výpis z trestního rejstříku), vydaném 1. prosince
1644 pro Pavla Ahöma, syna Jana Ahöma, primátora městečka
Police a jeho manželky Mariany. Ještě starší zmínkou snad
nepřímo dokládající užívání městské pečeti je záznam
v rukopisné kronice polického měšťana Jana Legeho (1777–
1859). Autor tam kromě jiných pamětihodností zaznamenal i
výpis z městských účtů z roku 1575. Tam je uvedena také
jedna pozoruhodná položka z obecních výdajů: „za vosk zelený
k pečetění“. Z toho by se dalo usoudit, že městečko Police
tehdy pečetilo voskem zelené barvy, podobně jako rytířský
stav a jiná menší města a městečka. Připomeňme, že právo
pečetit určitou barvou uděloval sám panovník, přičemž doba
vzniku tohoto práva se klade do 1. pol. 14. století. Červeným
voskem pečetil panovník, královské úřady, vyšší duchovenstvo
a královská, později i významnější poddanská města, naproti
tomu voskem černým pečetila nepatrná, málo významná
městečka. To zůstalo v platnosti až do začátku 18. století, pak
byla volba barvy vosku pečeti podle vlastní vůle města.
Jak vyhlíží nejstarší známá polická městská pečeť? Je např.
zobrazená na barevné obálce publikace „Police nad Metují
v datech“ nebo v multimediální prezentaci naší ZUŠky
nazvané „Svět jménem Police“ (tam lze spatřit i příslušný
zachovací list, ke kterému je přivěšena), navíc si ji zde krátce
popíšeme. Zmíněná nejstarší pečeť městečka Police má průměr
40 mm, je ze zeleného vosku v misce z vosku přirozené barvy
a je vložena do dřevěného pouzdra. K zachovací listině je
přivěšena hedvábnou šňůrou, zlatě a barevně iluminovanou.
Pečetní obraz je položen na pozdně renesanční prolamovaný
štít ukončený nahoře ostřejším, dole pak méně ostrým hrotem,
v horních rozích štítu jsou voluty (tj. spirálovité ozdoby).
Ústřední heraldickou figurou pečetního obrazu je krokev
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umístěná špicí vzhůru, v jejím středu je kolmo postavená
ostrev se třemi suky, jeden vpravo, dva vlevo, z jejího vrcholu
vyrůstají do pravého a levého horního rohu štítu dvě a
z pravého suku uvnitř krokve jedna růže. Z horního hrotu mezi
růžičky označující začátek a konec opisu vybíhá ozdoba
v podobě střapečku se třemi konci. Opis (tj. starý vžitý název
pro texty umístěné na obvodu pečeti kolem pečetního
znamení) mezi dvěma linkami je latinský a zní:
Ø SIGILLUM Ø CIVITATIS Ø POLICENSIS Ø,
tj.
„pečeť města polického“, což působí honosně, když víme, že
se jedná o pouhé poddanské městečko. Správněji by spíš mělo
být, vzhledem k postavení obce: „pečeť obce polické“. Kromě
této pečeti známe přibližně ze stejné doby ještě pečeť menší (o
průměru 25 mm), kterou představitelé městečka používali
k pečetění odeslaných úředních listů. Dochovala se např. na
listech, odeslaných z Police 18. května a 18. prosince roku
1634 náchodskému městskému písaři Lukáši Šadimskému ze
Šadimě (který předtím jako písař působil také v Polici).
Povězme si nyní něco o jednotlivých heraldických
figurách, umístěných na znaku někdejší městské pečeti (a
potažmo i na nynějším městském znaku). První heraldickou
figurou která se na městském znaku nachází, je tzv. krokev.
Jsou to dvě ramena, rozevírající se od horního okraje znaku, a
je to vlastně schematicky znázorněný krov střechy (či zlomené
břevno). Jak se krokev na městskou pečeť dostala nevíme,
mezi historiky se objevila i úvaha, že je možné, že se patrně
nacházela v rodinném znaku některého dávného břevnovského
opata. Krokev není v současných městských znacích příliš
obvyklá, kromě Police ji má ještě ve znaku město Lochovice
v býv. okrese Beroun. Původ dalších dvou heraldických figur,
růží a ostrve v městské pečeti je nepochybný, obě zcela určitě
pocházejí ze znaků břevnovského kláštera. Trojici růží
nemusíme nijak zvláště popisovat, ta je symbolem
břevnovského konventu, tj. celého společenství mnichů tohoto
klášterního domu a je také umístěna na jeho znaku. Poprvé se
dvě neuspořádané růže objevily v pečetní plastice
břevnovského kláštera až roku 1553 a teprve kolem roku 1560
byl poprvé zaveden štít se třemi růžemi v kosmém pruhu. Ten
popsal známý a svými fabulacemi pověstný kronikář Václav
Hájek z Libočan ve své Kronice české jako znak rodu
Slavníkovců, umístěný na praporci sv. Vojtěcha. Tento výklad
je však dnes historiky všeobecně odmítán. A to z prostého
důvodu: v 10. století, kdy Slavníkovci žili (28. 10. 995 byli
v Libici Přemyslovci vyvražděni) ještě rodové (šlechtické)
erby neexistovaly. Vlastní původ heraldiky je totiž těsně
spojen s rytířstvím a lze jej položit zhruba do doby křížových
výprav kolem roku 1100. Tehdejší středověcí bojovníci, od
hlavy až po paty pokrytí zbrojí, potřebovali zřetelné
rozpoznávací znamení, které by vyznačovalo jejich totožnost,
aby se případně nepobili i sami mezi sebou. Štíty, jimiž si kryli
prsa, jim poskytly vhodnou plochu, na kterou mohlo být
znamení umístěno (proto je také erbovní znamení vždy
položeno na štítu).
Břevnovský konventní znak, tj. tři stříbrná kosmá břevna
na modrém poli, v nichž v prostředním je umístěna trojice
zlatých růží, si můžeme v našem městě prohlédnout např. na
čelní straně prelatury kláštera, na Selenderově sloupu nebo
třeba na zábradlí klášterního schodiště do Městské knihovny.
Tři červené růže (kromě jiných heraldických figur) má ve
svém městském znaku podobně jako Police nad Metují jen
obec Dolní Poustevna (nedaleko Děčína). Mimoto mají tři
zlaté růže ve znaku Ledvice, tři stříbrné růže mají Pohořelice,
tři malé růžičky (ale čtyřlisté) má mimo jiných figur
v městském znaku Tasov. Poměrně hodně obcí má ve svém
městském znaku jedinou červenou růži, namátkou uvádím
např. Bavorov, Nechanice, Sedlčany, Vysoké Mýto, Zbiroh
atd. Celkem je v Čechách městských znaků s růžemi přes půl
stovky.

Zbývá onen proslulý „klacek“. Odborně se nazývá ostrev,
nebo také ostrva či břevno. Toto znamení znázorňuje v české
heraldice „kmen stromu se zbytky osekaných větví, zvaných
suky“. Ostrví se kdysi používalo jako pochodní, dlouhé
osekané kmeny s pahýly větví sloužily i jako žebříky při
dobývání hradebních zdí. Na šlechtických erbech je ostrev
obvykle černé barvy; staroněmecky se nazývala „Ron“ (odtud
také šlechtický rod Ronovců). Zlatá ostrev o třech sucích
v červeném poli je výsostným znakem opatů břevnovského
kláštera a údajně symbolizuje právo k mýcení lesů, a tím i ke
kolonizaci krajiny. Opatský znak s ostrví je snad reflexí dávné
legendy, vyprávějící o současném Božím vnuknutí a
následném setkání přemyslovského knížete Boleslava II. a
pražského biskupa sv. Vojtěcha nad studánkou, z níž pramení
potok Brusnice a kde byl poté založen náš nejstarší mužský
benediktinský klášter. Podle břevna, které leželo v prameni
dostal prý klášter i svůj název – Břevnov. Opatský znak
s vyobrazenou ostrví můžeme spatřit na mnoha místech
v Polici nad Metují i v nejbližším okolí; třebas na podstavci
mariánského sloupu na náměstí (zde je vytesán sdružený
břevnovský znak, opata a konventu), na Selenderově sloupu
před kostelem, nachází se na fasádě prelatury kláštera (je to
znak opata Fridricha Grundtmanna, za kterého byla dokončena
poslední přestavba kláštera) i ledaskde jinde, např. na bývalé
faře v Bezděkově nebo na mnoha někdejších benediktinských
myslivnách v okolí, třebas na Ostaši či v Řeřišném. Je tedy
zřejmé, že si Police ostrev (stejně jako růže) na svou pečeť
„vypůjčila“, či správně řečeno obdržela od své vrchnosti,
břevnovských benediktinů. Třísukou ostrev ve spojení s dalším
heraldickým znamením má na štítě svého znaku položenu
např. Adamov, rovněž Rajhrad u Brna (zde je její původ stejný
jako v Polici – také v Rajhradu byl břevnovský filiální klášter),
nebo Libčice nad Vltavou (rovněž v Libčicích měl břevnovský
klášter kdysi pozemkovou držbu). Město Svratka má ve znaku
ostrev čtyřsukou, rovněž ji má Kyjov, kde ji ve znaku třímá
obrněná ruka, Štětí má dokonce ostrev se šesti suky. Jakousi
čtyřsukou ostrev, ale s kořeny, má ve svém znaku nedaleké
město Úpice.
Historie městských znaků je velmi starého data. Nejméně
15 měst v Čechách může existenci svého znaku prokázat již
v předhusitské době. Ale teprve až ve druhé polovině
19. století, kdy se obce staly svobodné, dochází k velkému
rozmachu měst a tehdy i ta města, která dosud žádný svůj
městský znak neměla, žádala o jeho udělení – snad pro posílení
své prestiže. Nejčastěji byl v těchto případech brán za městský
znak pečetní obraz z užívané městské pečeti a byl jednoduše
položen na štít, bez něhož je každý erb nemyslitelný. To je
zřejmě i případ města Police nad Metují. Nejstarší popis
našeho městského znaku pochází z roku 1864, tak jak jej
zaznamenal Vinzenz Widimsky v publikaci „Städtewappen des
Östereichischen Kaiserstaates“: „na zlatém štítě červená
krokev, v rozích po jedné růži se zlatým semeníkem a zelenými
lístky; nad dolní růží stojí vztyčený černý kmen se čtyřmi
suky“. Podobným způsobem je popsán náš městský znak také
v časopisu Světozor z roku 1877: „znak záleží v zlatém štítu,
v němž stojí červená krokvice a v každém ze tří úhlů nachází se
červená růže se zlatými pupenci a zelenými lístky; nad dolní
růží stojí kolmo černý stonek se čtyřmi větvemi“. Nutno zde
poznamenat, že heraldická růže, pokud není výslovně uvedeno
jinak, má vždy pět okvětních lístků; dobře si však
povšimněme, že oproti obrazu historické městské pečeti (a
znaku břevnovských opatů) jsou na ostrvi uvedeny suky čtyři,
což je ovšem hrubá chyba. Někdy v této době tedy došlo
k nevhodnému zkreslení původního znaku – pečetního obrazu.
Dokumentuje to i průčelí polické radnice, která byla
přestavěna roku 1876 po požáru v roce 1842. Zde je na fasádě,
na plastickém vyobrazení městského znaku, ostrev vyobrazena
sice správně se třemi suky, je ale položena chybně, téměř
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vodorovně, zato krokev je deformovaná, obloukovitá,
připomínající spíše dva spojené rohy. Podobným způsobem je
deformován městský znak na praporu původního „Spolku
vojenských vysloužilců Václava hraběte Radeckého“ z roku
1870 i na fasádě bývalé dívčí školy v Tyršově ulici,
pocházející někdy ze začátku 20. století (čp. 294, dnes v areálu
s.p. Kovopol). Zkreslená podoba s ahistorickým zobrazením
pečetního obrazu (podobně jako na radnici) se rovněž objevuje
na dochovaných pečetidlech z doby kolem poloviny 19. století
– tato podoba nakonec přešla z těchto typářů i na úřední
razítko polického Městského úřadu, používaného za první
republiky.
Dokončení v příštím čísle.
Miroslav Pichl

INF ORM ACE Z DĚKANS TVÍ
Nový školní rok zahájen
Letošní prázdniny skončily a i kdy ž je konečně pěkné
počasí, nedá se nic dělat, nový školní rok nepočká. S
ostatními před měty ve škole bude probíhat i vyučování
náboženství, které zajišťuje děkanství. Vyučovány budou 4
skupiny, a to 1.- 2. třída, 3. třída, 4. - 6. třída a 7. - 9. třída,
v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně. První hodiny
proběhnou v týdnu od 19. do 23. září 2005. Potřebné
informace budou ještě upřesněny a včas sděleny. Přejeme
všem dětem a mládeži úspěšný nový školní rok, hodně
vytrvalosti, odvahy a síly a rodičů m dostatek trpělivosti a
moudrosti.
V církv i stále prožíváme období mezidobí. V září
budeme slavit několik svátků a jednu významnou slavnost.
V sobotu 17. září 2005 bude také všem, kteří se na to
připravovali,
udělena svátost křesťanské dospělosti biřmování, a to při bohoslužbě, která začne v 10.00 hod.
v našem farním kostele. Svátost udělí náš pomocný biskup
Mons. Josef Kajnek.

Kalendárium:
11. září 14. září 16. září 18. září 21. září 25. září 28. září 29.září 2. října 4. října 9. října -

24. neděle v mezidobí
Svátek Povýšení svatého kříže
Památka sv. Lud mily, mučednice
25. neděle v mezidobí
Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
26. neděle v mezidobí
Slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA,
hlavního patrona českého národa, st. s vátek
Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela,
archandělů
27. neděle v mezidobí
Památka sv. Františka z Assisi
28. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb v tomto období bude jako obvykle:
- v úterý a v pátek mše svatá od 17.30 hod.
- ve středu mše svatá od 8.00 hod.
- v sobotu mše svatá s nedělní platností od 17.30 hod
- v neděli mše svatá od 8.00 hod..
Úřední hodiny jsou v úterý, ve středu a v pátek.
Jan Troutnar

TIKY TEAM pořádá

v sobotu 22.října 2005
třetí ročník florbalového turnaje pro starší a pokročilé.

URNA CUP 2005,
kterého se mohou zúčastnit pouze neregistrovaní hráči :
* mužské týmy s věkovým průměrem 32 let a více
* ženské týmy bez věkového limitu
* týmy s hmotnostním průměrem 100 kg a více
Nepřihlásí-li se dostatečný počet mužstev, které splňují
podmínky pro účast v turnaji, bude umožněno hrát i mladším
týmům a to v pořadí od nejstarších k nejmladším.
V ceně startovného, které činí 555,55 Kč na jeden tým,
jsou
zahrnuty
nealkoholické
nápoje,
hodnotná
cena a diplom. Vítěz získá putovní cenu. Při zaplacení
startovného v hotovosti bude poskytnuta sleva na startovném
ve výši 1% !!
Přihlášky můžete zasílat na Datlicek@atlas.cz
nejpozději do 2. října 2005 nebo volejte na telefon 608
908 006.
Startovné musí být uhrazeno nejpozději do 9 .října
2005. Ke startovnému přiložte seznam hráčů s datem narození.
Nebude-li startovné zaplaceno do požadovaného
termínu, nebude týmu umožněno na turnaji
startovat. Losování do jednotlivých skupin
proběhne 16.října 2005 v 19.00 v hotelu
Ostaš.
Více
informací
o
turnaji
se
dozvíte
na
http://tikohratky.wz.cz/urna_cup.htm. Těšíme se na hojnou
účast startujících ale i fanoušků, kteří vytvoří perfektní
sportovní atmosféru.
Tiky team

Sépie Cup 2005 vyhrály Kosáci
Vážení sportovní přátelé, v sobotu 6.8.2005 proběhl na
hřišti v Suchém Dole 1.ročník turnaje v malé kopané, který
pořádal tým 1. K.K. Sépie Bukovice.
Začátek turnaje byl v 8,30 hodin a i přes vcelku nepříznivé
počasí na turnaji startovalo 16 týmů. Dopoledne se odehrávaly
lité boje o postup ze skupin. Ve 4 skupinách se celkem
odehrálo 30 zápasů a do vyřazovací části postoupilo celkem 12
týmů. Vítězové skupin (FC Plhov, Kosáci, Wydle, Smolaříci)
postoupili přímo do čtvrtfinále a zbývajících 8 týmů si to
rozdalo v osmifinále. Tam se dvakrát muselo rozhodnout až na
pokutové kopy (Pekelníci - Auto.Resl). Radovali se Pekelníci a
v zápase (Orel Zbečník - Hyeny) pokutové. kopy zvládli lépe
hráči Hyen. V dalších zápasech porazili Sépie - Tornádo ''V¨¨ 3
: 2 a Tipsport - Semtex 2 : 0 ! Ve čtvrtfinále vyhráli favorité
FC Plhov - Pekelníci 2 : 0, Kosáci : Hyeny 3 : 0. Bukovické
Sépie nestačily po matném výkonu na Wydle a podlehly 0 : 3
!!! Omluvou nám může být jen to, že jsme se plně věnovali
organizaci turnaje. Naštěstí mladíci z týmu Smolaříků porazili
po pokutových kopech Tipsport a tak do semifinále postoupil,
alespoň jeden náš tým. V 1. semifinále bohužel Smolaříci
podlehli ve vyrovnaném zápase Wydlím po pokutových
kopech a museli se rychle připravit na zápas o 3 místo. Ve 2
semifinále FC Plhov téměř po celý zápas vedl 1 : 0, do konce
zápasu zbývalo posledních 5 sekund a náchodští hráči se již
radovali z postupu do finále, když brankář Kosáků vstřelil
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vyrovnávací gól téměř přes celé hřiště. Na pokutové kopy
nakonec vyhrál šťastnější tým Kosáků. V zápase o 3 místo
porazil zklamaný tým FC Plhov - Smolaříky 2 : 1. Ve
finálovém zápase v celku v pohodě porazili Kosáci - Wydle 2 :
O a stali se tak historicky prvním vítězem turnaje. 1. ročník
Sépie Cupu 2005 proběhl vyjma počasí bez problémů.
Všem týmům bych chtěl poděkovat za účast, spoluhráčům
za pomoc pří přípravě a organizaci turnaje, sponzorům za
jejich věcné i finanční dary. Věřím, že se všichni za rok
sejdeme na 2. ročníku Sépie Cupu.
Sépie děkují všem sponzorům za podporu.
S pozdravem Pavel Vítek 1. K.K. Sépie

CVIČENÍ V SOKOLOVNĚ
§ Cvičení v sokolovně začíná ve čtvrtek 22.9.2005.
§ Mladší žákyně od 17.30 do 18.30 hodin.
§ Starší žákyně od 18.30 do 19.30 hodin.
Tento rok začínáme nacvičovat na slet, který se bude
konat v Praze v červenci 2006.
Přijďte si zacvičit. Těší se na vás trenérky.

NABÍDKA PRONÁJMU
TJ Soko l Police nad Metují nabízí od 1. listopadu 2005
do pronájmu restauraci „Sokolovna“. Zájemci se mohou
obracet na
Radku Rubáčkovou
K Vodojemu 8, Po lice nad Metují
tel. 776 591 025

Cvičení rodičů s dětmi
ve věku od 2 do 4 let pořádané TJ Spartak Police nad
Metují probíhá v to mto školním roce každé úterý
od 16.30 hodin v malé tělocvičně ZŠ.
Na shledání po prázdninách i na všechny nové účastníky se
těší Lenka Krpálková

Česká asociace SPORT PRO VŠECHNY
vás zve na hodi ny cvičení do těl ocvičny
ZŠ Police n. Met.
Předškolní děti
Rodiče s dětmi
Starší ženy
KKŽ
Step Aerobic
P - CLASS
Step Aerobic

PONDĚLÍ
ÚTERÝ
PONDĚLÍ
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK

od 16.00 - 17.00 hodin
od 16.30 - 17.30 hodin
od 20.00 - 21.00 hodin
od 20.00 - 21.00 hodin
od 20.00 - 21.00 hodin
od 20.00 - 21.00 hodin
od 19.30 - 21.00 hodin

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
v Polici n. Metují
od 15.00 hodin
od 15.00 hodin
27. září 2005
29. září 2005
Autoškola Fiedler, s.r.o., Šalounova 87, Broumov

SSK PEDRO Police nad Metují
ve spolupráci s MÚ Police n.M. a pod záš titou Primátoru – Pivovaru Náchod
pořádá sedmý ročník netradičního triatlonu určeného opravdu všem, kteří mají
chuť na trochu pohybu a dobré pivo

v sobotu 17. září 2005 - rybník - Hlavňov u Police nad Metují
muži :
ženy :

25 km kolo - 5 km běhu - pití piva 5 x 0,5 l (10°)
25 km kolo - 5 km běhu - pití vinného střiku (3 x 0,4 l)
13:00 - 13:45
14:00
16:00

prezentace, výklad trati
hromadný start cyklistiky
vyhlášení výsledků, losování cen

- akc e je určena osobám starším 18 let

- veteránská kategorie nad 45 let
- startovn é 50,- Kč pro každého ú častn íka
- a kce se koná za každého poča sí
- je doporučená helma na kol o, cykl istika za pl ného provozu
- v průběhu závodu až do proběhnu tí cílem se závodn ík nes mí zbavit
obsahu ža ludku – diskval ifikace
- každý účastník obdrží originá lní cen u – sklen ičku na frťana Pivovaru Náchod
- každý účastník má ná rok na občerstvení ( buřty nealko a pivo )
!!! novinka : soutěž družstev ( jeden jede, druhý běží a třetí pije )

!!!

soutěž v hodu pivním sudem do dálky – loňský hit …
přijďte pobejt …

ak ci sp onz orsky podpo rují : Epex – r eklamní ag entura N ácho d, A dve ntura – CK P raha , L ibrate x P olic e n.M.,
Sp ort Hotáre k Náchod, časo pis Chmelařství – Ž atec , Kovo Ida – M alé Sva to ňovice , G usep pe – Hradec Králové
Po lice n ad Metu jí : E. Novo tný – o bc ho d p ive m, P. Da něk – živé cen y, Š mídova mlíkárn a, D rog erie J. Vávrová,
Keramika Ha uk a syn , S krblík ův ráj, V. Zítka – ruční tkaní, Blu e Fly , T abá kové do plňky – L .Průša , M . Tomáše k –
top ení, voda, p ly n

Potřebujete peníze a banka Vám nepůjčí ?
Půjčky od PROFIREAL a.s.:
pro zaměstnance i důchodce na cokoliv bez ručitele
stačí potvrzení zaměstnavatele o výši příjmu
u důchodců potvrzení o výši starobního důchodu
************************

pro ži vnostníky i když v daň.přiznání nevykazu jí zisk
od 30.000 do 200.000 Kč, individuáln í splát.kalendář,
posouzení žádosti ZDARMA
***************

pro podnikatele od 200.000 Kč do neomezené výše, i
když nevykazují v daň.přiznání zisk - výše závisí na
kvalitě nabízené zástavy, posouzení žádosti ZDARMA,
individuální splátkový kalendář
****************

Profireal a.s. přijme zprostředkovatele finančních půjček
pro oblast Broumovska, Tep licka i Adršpachšska
*****************

Informace:Brou mov Dlážděná 179
tel. 491 523 609, 491 582 161 nebo 724 224 960

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
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HYPOTÉKY
HOTOVOSTNÍ ÚVĚRY
LEASING

levně, dostupně,rychle
celý region východních Čech
Info: 731 568 934, 608 935 340
MÁTE PROBLÉMY S PŘÍJMEM
TV SIGNÁLU?
Anténní technika
Červený Kostelec

Vám nabízí:

Jindřich Sokol
Prodej a opravy šicích strojů,kol
broušení nůžek, nožů,vrtáků a lišt k rotačním i bubnovým sekačkám,
výroba klíčů k zámků m 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

montáže televizních a ro zhlasových antén;
opravy STA a TKR; dodávky STA na klíč
- bytovky, penziony; opravy a montáže na
rodinné domy
SLOUČÍME, ROZBOČÍME,
ZES ÍLÍME
a vše ostatní dle místních možností a
Vašich přání
YAGIEX ANTÉNNÍ TECHNIKA
Zdeněk Kinzl, Všeliby 22
547 01 Náchod
Tel.: 491 462 124, 462 510, 462129
Inf. též na tel. 0441 / 462 124
Mobil : 602 940731 nonstop
Polický měsíčník
vydává město Police nad Metují, IČO 272 949. Obsah
je sestavován z příspěvků občanů - za obsah článku
ručí pisatel. Vychází 1x měsíčně v nákladu 990 ks.
Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98,
tel. 491 541 113, fax 491 541 119,
e-mail: meu@meu-police.cz., internetové stránky:
www.meu-police.cz
Registrační číslo: MK ČR E 11974. Cena 5 Kč.
Tisk: TISKÁRNA František MAT ĚNA Police nad
Metují.
Uz ávě rka příštího čísla 6. října 2005.
Distribuce 12. října 2005
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