Fulkova chalupa ve Velké Ledhuji čp. 42. Obrázek ještě před požárem stodol benediktinského
velkostatku v roce 1942, kdy i tato chalupa částečně vyhořela. Dnes je přeměněna na pension „Adler“.
Obrázky na titulní stranu Polického měsíčníku vybíráme z cyklu kreseb „Police jak ji známe a neznáme“
pana Josefa Voříška; slovy doplnil Miroslav Pichl.
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Rada města na svém jednání projednala výsledky
hospodaření k 1.7.2004 ZŠ, MŠ, ZUŠ, knihovny a města
Police nad Metují. Rozborem hospodaření byla zároveň
provedena kontrola dle zákona č.320/2002 o finanční
kontrole ve veřejné správě. Hospodaření města k 31.7.04 je
ve výdajích ve výši 62,8% a v příjmech 77,9%. Skutečné
čerpání včetně příjmů najdete v níže přiložených
přehledech. Stav úvěru města Police n.M. a jejich výše činí
6,729 mil. Kč. Město své úvěrové platby platí pravidelně a
včas dle splátkového kalendáře a rozpočtu na rok 2004. Do
konce letošního roku výše úvěru již klesne pod hranici 5
mil. Kč. Ministerstvo financí ČR, které dohlíží na
hospodaření měst a obcí, nepočítá výši dluhové služby
podle zůstatku výše úvěru k daňovým příjmům, ale bohužel
podle výše splátek úvěru. Protože zastupitelstvo města v
roce 2003 rozhodlo použít finance z prodeje zdravotního
střediska na jednorázovou platbu splátky úvěru na DPS ve
výši 8 mil. Kč, zvedla se tím dle sdělení MF ČR v roce
2003 dluhová služba města. Dopisem ze dne 17.8.04 jsem
ministra financí Mgr. B. Sobotku informoval o příčinách a
zároveň jsem jej požádal o přehodnocení metodiky
stanovení zmiňovaného ukazatele, aby zohledňoval
skutečné úvěrové zatížení obcí a nebyl závislý na výši
splátek.
Na trase obchvatu se dokončují poslední demolice domů
a to čp.197 v Nádražní ulici. Město musí tyto prázdné domy
kompletně odklidit, protože po zkušenostech z loňské zimy
se stávaly útočištěm různých problémových skupin i
jednotlivců. Docházelo zde i k požárům a možnému
ohrožení okolních nemovitostí.
RM doporučuje požádat JUDr. Š. Sedláčkovou o
vypracování návrhu jak naložit s městskými byty určenými
k prodeji, které jsou v současné době obsazeny nájemníky,
kteří je nechtějí od města odkoupit ani za výhodnou
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cenovou nabídku (3500,- Kč/m ) a dále odmítají tyto byty
uvolnit a přijmout náhradní bydlení.
V měsíci září se zahájí stavba kabelizace NN sítí a
veřejného osvětlení včetně rozhlasu v ul. Bělská. Veřejné
osvětlení (14 ks svítidel) se připraví pouze do patek a v
další fázi se provede demontáž stávajícího osvětlení a
výstavba nového.
V tomto měsíci se zahájí též kompletní kabelizace NN
sítí vč. osvětlení v Radešově. Realizace bude dokončena do
prosince 2004.
V prostorách zahrady DPS byly firmou STAFIDO
položeny nové chodníky, byla provedena konečná úprava
terénu a dokončovacích venkovních prací. V současné době
se budou realizovat dokončovací práce na stavbě altánu,
kde se musí dokončit strop a nátěry dveří.
Firma STRABAG a.s. dokončila výstavbu a opravy
komunikací a chodníků v ul. Hvězdecká, Zahradní, Na
Prádle, Na Bělidle a v přilehlém okolí Kolárova divadla.
Cena díla činí 5,346 mil. Kč. Město bude v těchto dnech
uvedenou stavbu přebírat a pokud bude zakázka
vyhotovena dle smlouvy, bude firmě vyplacena pozastávka
z ceny díla.
Vyasfaltování prostranství a příjezdu ke garážím na
sídlišti je též dokončeno. Cena díla cca 300 tis. Kč. Majitelé
garáží přispěli finanční částkou 100 tis. Kč.

10. září se uskuteční kolaudace druhé 9-ti bytovky nad
sídlištěm. V současné době se realizují venkovní úpravy,
stavba nové příjezdové komunikace, chodníků, parkovacích
ploch vč. VO a VR. Dokončení vč. předání díla je
stanoveno na 30.9.2004.
Chodníky v Pěkově, v horní části, se během měsíce září
dokončí. Město má v rozpočtu na tento rok vyčleněnou
částku na stavbu chodníků v ul. Žďárská až ke vjezdu k
pekárně a počítá s jejím zahájením ještě v letošním roce.
Dokončena je též rekonstrukce celé zahradní zdi u
Klímova zahradnictví. RM posílila rozpočet na dokončení
této ještě v letošním roce o 80 tis. Kč. Původně se měla celá
rekonstrukce rozdělit do dvou etap.
Po zkušenostech z předešlé zimy, kdy docházelo k
zamrzání vody ve svodech a žlabech na Kolárově divadle,
město pro letošní rok nechalo zhotovit firmou ELPOL
Police s.r.o. kabelizaci s ohřevem těchto svodů. Instalace se
uskuteční v průběhu měsíců září - říjen.

P ř í j m y za období od 1. 1. do 31. 7. 2004
Lesní hospodářství
Vnitřní obchod, služby a cestování
Parkovací automat
Odstavná plocha před garážemi /podíl vlastníků/
Odvádění a čistění odpadních vod /nájemné od TS/
Předškolní zařízení /MŠ - odvod zřizovateli/
Divadlo
Kino
Sdělovací prostředky
Záležitosti kultury ostatní
Tělovýchovná činnost
Bytové hospodářství /prodeje pozemků a bytů/
v tom:
prodej parcel v ulici Slunečná
prodeje bytů a ost. nemovitostí
příjem z pronájmu 9BJ
úroky splácené občany z půjček z FRB
Nebytové hospdářství /pronájmy/
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj /MH/
Veřejné osvětlení
Nakládání s odpady
Pečovatelská služba
Městská policie /pokuty/
Požární ochrana /nájemné/
Činnost místní správy
v tom:
pronájmy pozemků, prodej pozemků
ostatní činnosti služby /hlášení MR, kopírování/
přijaté sankční platby /pokuty přestupk. atd./
přijaté náhrady a ost. nedaň. příjmy
Příjmy z fin.operací /úroky z účtů, dividendy/
Ostatní činnosti /fin. vypoř.,VHP, sankční popl. a ost./
Splátky půjček - FRB
Daňové příjmy
DP ze závislé činnosti a funkčních požitků
DP fyzických osob ze samost. výdělečné činnosti
DP právnických osob
DP za město
DPH
Poplatky za znečisťování ovzduší
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek ze vstupného
Poplatek z ubytovací kapacity
Poplatek za provozovaný VHP + odvod z výtěžku
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Přijaté dotace
Neinv. globální dotace
Neinv. přijaté dotace od obcí
Neinv. přijaté dotace o krajů
Ostatní neinvestiční přijaté dotace
Investiční dotace /18 b. j./ + kanal. Bělská
Neinvestiční dotace na odbahnění rybníka Hony
Převody z rozp. účtů a vl. fondů
Úhrnem
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v tis. Kč
rozpočet skutečnost plnění v%
600
393
65,5
36
1
2,8
160
52
32,5
98
4 500
2 545
56,6
133
133
100,0
351
225
64,1
85
61
71,8
70
30
42,9
40
10
25,0
10
1 465
890
60,8
613
789
63
250
100
0
0
255
120
35
20
110
100
10
0
0
0
33 845
6 400
2 300
5 800
5 684
9 200
5
1 505
115
140
90
5
601
500
1500
32 471
10 827
638
16 591
140
1 773
680
74 646

400
435
41
14
222
221
179
4
189
101
11
16
1785
137
4
13
1631
56
12
117
22 668
3 744
1 557
4 078
5 684
4 561
7
1 258
118
18
56
3
481
245
859
28 122
7 092
652
16 702
150
1 134
561
53
58 151

65,3
55,1
65,1
88,8
221,0

74,1
84,2
31,4
80,0
1622,7
137,0
40,0

67,0
58,5
67,7
70,3
100,0
49,6
140,0
83,6
102,6
12,9
62,2
60,0
80,0
49,0
57,3
86,6
65,5
102,2
100,7
64,0
82,5
77,9
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V ý d a j e za období od 1. 1. do 31. 7. 2004
Pěstební činnost v lesním hospodářství
Vnitřní obchod, služby
Silnice
z toho: opravy a investice
Ost. pozemní komunik. /parkovací automat/
Odvádění a čistění odpadních vod
z toho: investice a opravy - ČOV
Vodní díla v zem. krajině /poldry/
Předškolní zařízení - MŠ
z toho: dotace kraje
Základní škola
z toho: dotace kraje
Základní umělecká škola
z toho: dotace kraje
Divadlo
Kino
Knihovna
Příspěvek Okresnímu muzeu
Záležitosti kultury ostatní /kronika, zvonění/
Zachování a obnova kulturních památek
Záležitosti sdělovacích prostředků
Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví
Tělovýchovná činnost + zájmová činnost
z toho:
dotace neziskovým organizacím
krytí ztráty - koupaliště
výměna lyžař. vleku vč. montáže
Nebytové hospodářství
z toho:
odkup domu p. Gazovčiak a garáž Pellyho
Bytové hospodářství
z toho: výstavba 2 x 9 BJ
Veřejné osvětlení
v tom: spotřeba el. energie
Pohřebnictví
Plynofikace
v tom: transfer " Sdružení" na splátky půjčky, úroků
Komunální služby /MH/ a územní rozvoj
Pellyho dům
Sběr a svoz komunálních odpadů
Chráněné části přírody vč. úroků /st. skl. - půjčka/
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Sociální dávky
Pečovatelská služba
z toho:
úpravy zahrady u DPS
Klub důchodců
Městská policie
Požární ochrana
Místní zastupitelské orgány
Volby do Evropského parlamentu
Činnost místní správy
Úroky z revolvingu, pojištění majetku
Daň z příjmu, zálohy el. en., převody vl. rozp. účtům
Ostatní činnosti j. nezahrnuté + rezervy + úz. plán.
ÚHRNEM

rozpočet
556
56
6 417
6 167
37
2 169
2 018
99
2 690
1 831
12 891
10 290
5 817
4 370
1 085
130
1 743
130
16
432
183
275
1 454
808
200
400
1 820
1 400
3 732
3 367
838
400
420
1 680
1 680
4 410
77
2 005
25
295
8 200
1 021
155
31
906
520
1 504
0
10 080
250
5 684
1 519

v tis. Kč
skutek plnění v%
382
68,7
50
89,3
2 842
44,3
1 903
30,9
36
97,3
1 276
58,8
1 229
60,9
18
18,2
2 321
86,3
1 831
100,0
11 783
91,4
10 290
100,0
5 367
92,3
4 370
100,0
690
63,6
71
54,6
1 005
57,7
65
50,0
8
50,0
324
75,0
94
51,4
143
52,0
771
53,0
556
68,8
200
100,0
0
0,0
250
13,7
0
2 102
56,3
1 950
57,9
301
35,9
0
617
146,9
840
0,0
420
25,0
280
6,3
180
233,8
1 105
55,1
13
52,0
453
153,6
4 980
60,7
449
44,0
106
68,4
7
22,6
407
44,9
333
64,0
679
45,1
90
4 243
42,1
124
49,6
6 121
107,7
179
11,8

81 197

50 999

62,8

Stav zůstatků úvěrů a půjček v porovnání se
stavem k 1. 1. 2003 v tis. Kč :
Účel půjčky a výše úrokové sazby k 1. 1. k 31. 7.
Půjčka na plynofikaci města ze SFŽP –
úročená 3 % p. a.
Půjčka na kanalizace Žďárská a
Ledhujská - bezúročná
Půjčka ze SFŽP na rekultivaci skládky –
úročená 3 % p. a.
Revolvingový úvěr KB – úročený od 8.
11. 2003 3,52 % p. a.
Úvěr ČS, a. s. na výstavbu 2x9 BJ

Úhrnem

5 630

4 914

472

425

871

725

300

0

1 581
8 854

665
6 729

poznávání okolí i jednání o možnostech další spolupráce
s čerpáním dotačních peněz při výměnných pracovních
prázdninových pobytech mladých lidí.
o V sobotu 14. 8. jsme oficiálně uvedli do života úžasnou
publikaci Miroslava Pichla Police nad Metují
v datech. K prodeji ji dostanete v Knihkupectví
Kohlových na náměstí. Vznikala dlouho a těžce
s obrovským a nedoceněným úsilím autora. Zajímavá
obálka je dílem Vladimíra Berana. Brožuru vytiskla
s velkým pochopením a podporou Tiskárna František
Matěna, se kterou máme dlouholetou výbornou
spolupráci.
o Rekonstrukce lyžařského vleku na Nebíčku se letos
neuskuteční. Rozpočtem schválených 400 tis. Kč
nedostačuje původní informaci o výměně za repasovanou
„pomičku“. Grantově nebyl vykryt požadavek na
příspěvek k zakoupení nového skútru pro úpravu
běžeckých tratí pro organizované i neorganizované
lyžaře. Rada města proto navrhne zastupitelstvu změnu
záměru a úpravu rozpočtu k využití peněz na zakoupení
skútru a dofinancování zakoupení mobilních mantinelů
pro florbal na sportoviště na sídlišti /v létě/ a tělocvičnu
základní školy /pro většinu roku/.
o Při schůzce zástupců spolků a oddílů nad rozvrhem
tělocvičny ZŠ pro začínající školní rok ve středu
1. září došlo k mírným úpravám. Po vzájemné dohodě
byl dán prostor pro zajímavý projekt Tiky Teamu a
SC Hyen na uspořádání 1. ročníku Polické florbalové
ligy neregistrovaných. Základní část by měla být
sehrána od října 2004 do února 2005.
o Ve středu 1. září jsme se s panem starostou na žádost
skupiny obyvatel Smetanovy ulice sešli k popovídání
především o omezené průjezdnosti této lokality.
Parkování aut je všeobecným problémem. Záleží
především na ukázněnosti nás, kteří auta vlastníme. Za
město vypracuji materiál, který obdrží všichni obyvatelé
ulice. Bude apelovat především na důsledné parkování
v garážích a na nájezdech. Součástí bude i výklad
dopravního označení Obytná zóna a dotazník vyjadřující
názor na umístění této značky ve Smetanově ulici.
o Naši hasiči se letos opravdu nenudí. Jejich pomoc je
rozmanitá a nepostradatelná. Na převrácený kamion
se sto šedesáti pěti čuníky v Petrovických zatáčkách
ve středu 1. září určitě dlouho nezapomenou.

Zdeněk Kadidlo

Telegraficky . . .
o Na letošní pouť už jenom vzpomínáme. Snad
v dobrém. Děkujeme všem, kteří přispěli k nabitému
programu a mnohdy se museli poprat i se sobotní
nepřízní počasí.
o Od pátku 13. 8. do pondělí 16. 8. jsme ve městě přivítali
přátele z partnerské Saltary. Součástí pobytu bylo kromě

o V sobotu 4. září jeli naši zahrádkáři do Polska. Ve
spolupráci se swidnickou radnicí jsme jim zajistili
prohlídku dvou největších skvostů města – Kostela sv.
Stanislava a Václava a Kostela Míru.
Ida Seidlmanová
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na 4. veřejné zasedání zastupitelstva města v roce 2004
V souladu s § 38, odst. 1, zák. č. 367/90 Sb. o obcích a ve znění pozdějších změn a
doplňků svolávám zasedání zastupitelstva města

na čtvrtek 16. září 2004 v 16,30 hod.
do zasedací místnosti hasičské zbrojnice v Polici nad Metují
Program:

•
•
•
•
•

¨¨¨

Rozpočtová opatření - změny
Obchvat - výkupy
Věcná břemena
Koupě - prodeje
Různé, diskuze

KNIHOVNA ¨ ¨ ¨

Týden knihoven 2004 - 4. až 10. října
Proč Týden knihoven?
Ø

Knihovny
jsou
nejdostupnější
veřejná zařízení.
Ø Knihovny patří k nejvýznamnějším
nástrojům, jimiž stát naplňuje
požadavek všeobecné dostupnosti
informací zakotvený v Listině
lidských práv a svobod.
Ø Nabízejí veřejnosti buď bezplatný
nebo velmi levný přístup k nejširší
možné škále informačních zdrojů.
Ø Knihovny nabízejí dětem, mládeži a dospělým kulturní
a vzdělávací alternativu.
Ø Jsou místem, kde je možné trávit volný čas. Přestože
knihovny na tomto poli čelí obrovské konkurenci a
jejich služby nikdo nemusí využívat povinně,
navštěvuje je stále větší počet lidí a zvyšuje se i
využívání knihovních fondů. Knihovny tak podporují
rozvoj čtenářství a napomáhají prohlubovat vzdělanost
všech vrstev obyvatelstva bez rozdílu.
Ø Knihovny jsou klidným a kultivovaným místem
setkávání lidí a jsou dostupné každému.
V Týdnu knihoven, kdy se dveře těchto zařízení otevřou
široké veřejnosti dokořán, chceme i my v polické knihovně
nabídnout něco navíc a představit se i těm, kteří ještě cestu
do knihovny nenašli.
o I letos se připojíme k akci VŘSČ – Velké říjnové
společné čtení. V dopoledních hodinách pozveme do
knihovny děti ze školy. Odpoledne připravíme
společné čtení pro všechny.
o Černá hodinka – beseda o knize Pískaři. Snad každý
v Polici si někdy zkusil vylézt na skálu či skalku
v našem okolí. Proto je z Police tolik dobrých
horolezců. Přijďte si pobesedovat o historii lezení

o

o

v Adršpašsko-teplických skalách. Tentokrát se sejdeme
v Kolárově divadle 5. října 2004 v 19 hodin.
Ve spolupráci s firmou CROSS uspořádáme soutěž o
nejzajímavější hračku sestavenou ze stavebnice
Merkur.
V tomto týdnu bude také vyhlášena anketa Moje
nejoblíbenější kniha, o které jsme vás v minulých
číslech informovali, a které se někteří už zúčastnili. Ti
ostatní to mohou napravit, vybrat si svou nejoblíbenější
knihu a přijít do knihovny pro informace, jak odevzdat
svůj hlas.

Nabídka knih:
♦ Sak, Robert: Salon dvou století. Anna LauermannováMiksová a její hosté.
Barvitý obraz zašlého času, nedělních dýchánků,
literárního salonu, který navštěvovali J.Vrchlický,
J.V.Sládek, J.Zeyer, posléze bratři Čapkové, M.Rutte.
♦ Prechtel, Martín: Tajemství mluvícího jaguára.
Autor – po matce kanadský indián, po otci běloch –
vypráví svůj životní příběh, cestu z Nového Mexika do
Guatemaly, kde zapadl mezi své předky, časem se stal
slavným šamanem a medicinmanem, až po jeho nucený
útěk zpět do USA.
♦ Bryson, Bill: Hlavou dolů.
Čtivý a zábavný cestopis z Austrálie.
♦ Dömeny, Eva: Slečna au-pair aneb jak jsem pečovala
o anglické děti.
Vzpomínková publikace slečny, která se v Londýně
starala o děti ve třech různých rodinách. Může sloužit i
jako zdroj informací pro všechny, kteří se o tuto práci
zajímají.
♦ Fischerová, Táňa: Bílý den a jiné příběhy.
Dojemná sbírka povídek na téma láska - k synovi
Kryštofovi, ke zvířatům, ke všem slabým a bezmocným
tvorům.
♦ Frýbová, Zdena: Dvě dámy v tísni.
Humorná cestopisná knížka o autorčině putování po
Švýcarsku a Francii, o tom, jak nelze spoléhat na údaje
v průvodcích (obzvlášť v případě, že je průvodce 10 let
starý), jak nelze spoléhat na údaje v mapách (obzvlášť
v případě, že autorka doma části map záměrně vystřihne
jako nepotřebné).
♦ Evans, Nikolas: Hrdinové ohně.
Autor knihy „Zaříkávač koní“ nám tentokrát předkládá
román o statečnosti, lásce a odvaze lidí z amerického
Středozápadu v období velkých požárů.
♦ Richter, Karel: Apokalypsa v Karpatech.
Autor nám předkládá pohled na karpatsko-dukelskou
operaci po zpřístupnění nejutajovanějších archivních
dokumentů.
♦ Bartošek, Karel: Český vězeň.
Svědectví politických vězeňkyň a vězňů let padesátých,
šedesátých a sedmdesátých.
♦ Hamilton,Nigel: Monty.
Kniha zachycuje životní, válečné a poválečné osudy
britského polního maršála sira Bernarda Lawa
Montgomeryho.
♦ Kural, Václav: „Sudety“ pod hákovým křížem.
Kniha je věnována historii česko-moravsko-slezského
pohraničí, speciálně té části Československé republiky,
která se po Mnichovské dohodě stala Říšskou župou
Sudety.
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Knihovna a město Police nad Metují

Černá hodinka
Pískaři

¸¸¸

KINO

Pátek 3.9.2004

kapitoly z historie lezení v Adršpašsko-teplických skalách
Beseda s autorem knihy Bohumilem Sýkorou
a vydavatelem knihy Pavlem Lisákem.

Kolárovo divadlo
úterý 5. října 2004 v 19 hodin.
Vstupné dobrovolné.
Knihovna města Police nad Metují ve spolupráci
s firmou CROSS

Kluci, tátové a dědové
- mít Merkur je světové
Soutěž pro všechny věkové kategorie o nejzajímavější
hračku, sestavenou ze stavebnice Merkur.
Kategorie:
1. – 3. třída
4. – 6. třída
7. – 9. třída
15 – 100 let
Své výtvory přinášejte do knihovny v týdnu od 27. 9. do
1. 10. 2004. Vystaveny budou v týdnu od 4. do 8. 10. 2004
v oddělení pro dospělé vždy během půjčovní doby. Při
výstavě budou připraveny anketní lístky a návštěvníci
sami určí, které výrobky se jim nejvíce líbí. V pátek 8. 10.
2004 v 15 hodin proběhne slavnostní vyhodnocení
v čítárně knihovny. Ceny věnuje firma CROSS. Budou to
stavebnice Merkur a volné vstupenky do Aquaparku
v Liberci.

Vaše knihovna

¸¸

¸

v 19.30 hodin

ŠŤASTNOU CESTU
V hotelu Splendide v Bordeaux se na počátku 2. světové války
schází pestrá směs utečenců, která může paradoxně výrazně
ovlivnit budoucnost Francie. Je tu nejen vláda, ale i starý profesor
se svým převratným vynálezem, svůdná herečka, uprchlý vězeň…
Jean-Paul Rappeneau se vrací do minulosti se směsí napětí i
humoru. Film v původním znění s titulky (114 min.)
Mládeži přístupné od 15 let.
Vstupné : 55,- Kč

Pátek 10.9.2004

v 19.00 hodin

NÁVRAT DO COLD MOUNTAIN
Válka Jihu proti Severu, rok 1864, bitva u Petersburgu. Mezi těmi,
co přežili, je i voják Inman (Jude Law), který se rozhodl, že pro
něj už boj skončil. A vrací se domů, kde zanechal svoji lásku,
reverendovu dceru Adu (Nicole Kidman), jež se zatím snaží přežít
válečná léta. Epická, dobová, dramatická odysea o velké lásce,
která byla navzdory všudypřítomné smrti nakonec naplněna, je
dílem zkušeného režiséra Anthonyho Monghelly. Film
v původním znění s titulky (155 min.)
Mládeži přístupné od 15 let.
Vstupné : 55,- Kč

Úterý 14.9.2004

v 19.30 hodin

GOTHIKA
Pracovat ve cvokárně není žádný med – ale pořád je to lepší než
tam skončit jako nebezpečný pacient. Halle Berry netušila, že si
obě tyto role vyzkouší. Všechno začalo jedné deštivé noci, kdy
neprozřetelně zastavila zdánlivě nevinnému děvčátku. Když se za
tři dny probrala, zjistila, že se ocitla v nejtrýznivějším pekle.
Obžalovaná z vraždy manžela, zavřená mezi svými bývalými
pacientkami, s poškozenou pamětí a hrozivými stigmaty, bojuje
v duchařském thrilleru, aby nepropadla šílenství. Film v původním
znění s titulky (97 min.)
Mládeži přístupné od 15 let.
Vstupné : 55,- Kč

Pátek 24.9.2004

v 17.30 hodin

PETR PAN
Petr Pan už nemohl poslouchat, jak malá Wendy večer vypráví
svým bráškům dobrodružné pohádky o ďábelském kapitánu
Hookovi. A tak je vzal do Země Nezemě, kde si to s piráty,
obludami i zavilým kapitánem budou moct rozdat tělo na tělo.
Další velkorysý přepis klasické, poněkud přitvrzené pohádky pro
celou natěšenou rodinu. Film v českém znění (114 min.)
Mládeži přístupné.
Vstupné : 50,- Kč

Pátek 1.10.2004

v 19.30 hodin

STARSKY & HUTCH
Jak se žije policajtům, bonzákům a drogovým bossům v Bay City?
Někdy je to docela hustý! Kdyby prošel tenhle kšeft s dvěma
tunami koksu, měl by Starsky strach, že mu to jeho mrtvá máma
nikdy neodpustí, a Hutch pocit, že je debil, protože z toho nic
nemá. Akční komedie, s gustem natočená podle slavného seriálu
ze sedmdesátých let. Film v původním znění s titulky (101 min.)
Mládeži přístupné.
Vstupné : 55,- Kč
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Čtvrtek 7.10.2004

v 19.00 hodin

OHNIVÝ OCEÁN
Viggo Mortensen a jeho kůň se pokusí o nemožné. Vyhrát proti
nejušlechtilejším arabským plnokrevníkům a jejich beduínským
„žokejům“ vražedný závod napříč žhavou Arabskou pouští. Šejk
Omar Sharif staví amerického kovboje a jeho mustanga proti
nejlepším běžcům královských stájí. Nejde o to jen vyhrát, jde o to
přežít. Film v původním znění s titulky (137 min.)
Mládeži přístupné.
Vstupné : 55,- Kč
!!!PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ JE
POUZE V POKLADNĚ KINA 1 HODINU PŘED ZAČÁTKEM!!!

®®®

DIVADLO

®®

®

57. POLICKÉ DIVADELNÍ HRY
Pátek 8. října 2004

v 19.30 hodin

Divadelní soubor při Městském kulturním středisku v
Červeném Kostelci uvádí v Kolárově divadle hru

LIMONÁDOVÝ JOE

Jménem červenokosteleckého divadelního souboru si Vás dovoluji
upozornit na radostnou událost. Na podzim k nám zavítala
návštěva z nejvzácnějších, perla divadelních prken a briliant
diamantu. Ano – on přichází! Je nejkrásnější, nejušlechtilejší, tělo
jeho jest ocelová pružina a úsměv mu závidí i King Kong. Jeho
játra jsou měkká, nezvětšená – alkoholem nedotčená a z jeho
dechu omamně voní Cola loca. Plesejte dámy a páni, neboť je to
on, Limonádový Joe – Arizonský Jánošík.
Vstupné : 50,- 55,- 60,- Kč

Pátek 15. října 2004

Sobota 30. října 2004

v 19.30 hodin

Divadelní soubor Symposion Třebechovice pod Orebem
uvádí v Kolárově divadle hru Carla Goldoniho

TREPERENDY

Děj hry je velmi jednoduchý, ale doposud neztratil svou
aktuálnost, protože na jeviště přináší dodnes živý problém
pomluvy. Goldoni dobře věděl, že jednou vypuštěné slovo se těžko
vrací a proti pomluvě se člověk nemůže dost úspěšně bránit.
Jakmile jednou pronikne ven, žije svým životem a ničí dobré
vztahy kolem sebe. I proto jsme si tuto hru vybrali : nenechme si
své životy otrávit pomluvami!
Vstupné : 50,- 55,- 60,- Kč

Tento projekt se uskuteční s finanční podporou
Královéhradeckého kraje.
Vstupenky na všechna uvedená představení budou v předprodeji
od pondělí 13. září 2004 v kanceláři Kolárova divadla v úřední
dny :
Pondělí
8 – 11.30 a 13.30 – 17 hod.
Středa
8 – 11.30 a 13.30 – 17 hod.
nebo na telefonu
491 541 126, 776 634 845
nebo e-mailem
kultura.police@worldonline.cz

®®®

OSTATNÍ

®®

®

v 19.30 hodin

Klicperovo divadlo Hradec Králové uvádí v Kolárově
divadle Molierovu hru

DON JUAN

Postava velkého svůdníka žen Dona Juana Tenoria se proměnila
časem v legendu provokující divadelníky a romanopisce.
Nejznámější francouzský komediograf Moliere učinil z Dona
Juana nejen lovce dámských srdcí, posedlého sexuálního
dobyvatele, ale i odpůrce společnosti, jejíž zákony neuznává a
jehož obnažená amorálnost jen vyzývá na souboj amorálnost
skrytou, nenápadnou a zahalenou do roucha křesťanské lásky.
Z úpravy velkého českého divadelníka Jana Grossmana, vychází
hostující režisér Ivan Rajmont. Don Juan se vrací po
jedenadvaceti letech do Klicperova divadla, protože právě první
Grossmanovo nastudování se odehrálo v Hradci Králové.
Hrají: Filip Richtemonc, Filip Rajmont, Martina Nováková a
další.
Vstupné : 90,- 100,- 110,- Kč

Pátek 22. října 2004

v 19.30 hodin

Divadelní soubor Pelclova divadla v Rychnově nad
Kněžnou uvádí v Kolárově divadle hru J. N. Nestroye

PROVAZ O JEDNOM KONCI

Nestroyovy frašky nechávají světu poselství nesmyslného moudra
a moudrých nesmyslů. Provaz o jednom konci vznikl od českých
dramatiků Karla Krause a Zdeňka Mahlera, kteří společně
psychopaticky sestavili celou hru na základě replik z celkem 75
Nestroyových her.
Vstupné : 50,- 55,- 60,- Kč

Sobota 25. září 2004 v 19.00 hodin
Chrám Nanebevzetí Panny Marie Police nad Metují
Vstupné : 30,- Kč
Předprodej vstupenek v kanceláři divadla nebo na
telefonu 491 541 126, 776 634 845
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Akce české strany na XV.ročníku
Polsko-českých dnů křesťanské
kultury
Akademické týdny - Nové Město n/Met.
Pavlátova louka
24.7.-6.8.2004 viz program
Zahájení P-Č DKK - Nové Město n/Met.
11.9.2004 - 10:00 hod.
Koncert Novom. orchestr +sbor Kácov
předpremiéra - Duszniki Zdrój, Dworek Chopina
14.11.2004 - 16:00 hod. společně se sborem Makrotumia
Živý Betlem - Nové Město nad Metují
26.12.2004 - 14:00, 15:00 a 16:00 hod.
750 let města Náchoda - Náchod
viz program 10.-12.9.2004
1.dny Meziměstí část.A - Meziměstí
11.9.2004 - 9:00 hod.
1.dny Meziměstí část.B - Meziměstí
12.9.2004 - 9:00 hod.
Koncert ZUŠ Hronov - Czawno Zdrój
2.10.2004
Pouť na Hvězdě - Police n/Met., Hlavňov, Hvězda
31.7.2004 - 10:00 Hvězda
Polická pouť - Police n.Met.
14.-15.8.2004
Zimní táboření na Hvězdě
Police, Hlavňov, Hvězda - 3.-5.12.2004
Varhanní koncert Č.Kostelec etc.
neupřesněno
Koncert chrámového sboru z Vambeřic
Broumov - Klášterní kostel sv.Vojtěcha
Konec srpna - 19:00 hod.
Koncert sboru OKTOICH, Wroclaw
Broumov Klášterní kostel sv.Vojtěcha
24.9.2004 - 19:30 hod.
Koncert Chrám. sboru sv.Jakuba st. - Červený Kostelec
Polsko, Ząbkowice(?), Nowa Ruda(?)
3.10.2004 - 10:00÷16:00 hod.
Svatováclavské odpoledne
Nové Město nad Metují - náměstí
28.9.2004 - 13:00-17:30 hod.
Výstava výtvarníků - Broumov
Předběžně listopad
Varhanní koncert - Broumov Klášterní kostel sv.Vojtěcha
27.8.2004 - 19:30 hod.
Spol. česko-polská mše - Broumov
Předběžně 22.10.2004

Nový školní rok v mateřince
Dovolená a prázdniny utekly jako voda, v mateřince
jsme se rozloučily v průběhu července a srpna s 29 dětmi,
které nastoupily do 1. třídy základní školy.
V letních měsících byla školička měsíc uzavřena, aby
mohla být provedena údržba - natírala se všechna okna,

malovala kuchyň, prováděly drobné zednické práce a
vyměnil se písek ve všech dětských pískovištích. Paní
uklizečky provedly generální úklid a 1. září již vše vonělo
čistotou a čekalo na nové děti. Paní učitelky vyzdobily
třídy, připravily dětem obrázky – značky na botníky,
věšáky, místa ve třídě, aby usnadnily jejich orientaci
v novém prostředí.
V mateřské škole probíhá zahájení nového školního
roku odlišně než v základní škole – nové děti nastupují
podle potřeby a přání rodičů, letos již od 25. srpna.
Přivítáme celkem 24 nových dětí, dalších 11 nastoupí
v zimních a jarních měsících.
Na 1. budově jsou dvě třídy pro děti ve věku 3 – 5 let,
říkají si Zvonečky a Sluníčka .
Na 2. budově je třída Berušek, kde jsou samí
předškoláci a třída Kopretinek , ve které je provoz
dopoledne a jsou v ní předškolní děti maminek, které
nemají práci nebo jsou na MD.
V srpnu jsme se také rozloučily s paní učitelkou Janou
Valterovou, která přijala místo učitelky v MŠ Hronov a
nebude již muset dojíždět. Novou učitelku na zkrácený
úvazek se do dnešního dne nepodařilo sehnat, proto zatím
do třídy Kopretinek nastoupila důchodkyně – paní učitelka
St. Fousková. Paní učitelku Valterovou budeme postrádat i
v práci s dětským pěveckým sborečkem, který několik let
dirigovala.
Přejeme všem novým dětem, aby se jim v naší
mateřince líbilo, zaujaly je nové hračky i kamarádi a ráno
se s maminkou loučily bez slziček.
Maminkám pak děkujeme, že nám svěřují to
nejcennější, co mají - své děti.

Objevujem nový svět.
Ať jsme malí nebo větší,
běhání nám tuze svědčí.
Ať jsme větší nebo malí,
chceme, aby o nás stáli!
Všemu chceme rozumět,
objevujem nový svět.
MŠ

Nový školní rok v základní škole
Prázdniny utekly a ve škole je opět živo. 1. září
nastoupili žáci do svých tříd. Jak se již stalo tradicí, přišli
uvítat prvňáčky a jejich rodiče zástupci města p. starosta
Zdeněk Kadidlo a pí místostarostka Ida Seidlmanová.
Stejně tak se stalo v posledních letech tradicí, že do nového
školního roku nastupuje méně žáků než v roce uplynulém.
Letos nastoupilo do 22 tříd celkem 523 žáků. Bohužel došlo
i k neočekávanému spojování letošních 7. tříd. Bylo to
zapříčiněno náhlým snížením počtu pedagogických
pracovníků v měsíci srpnu. 7. třídy byly totiž nejméně
početné, a proto bylo zvoleno spojení. Věříme, že rodiče i
žáci tuto změnu pochopí, za což jim děkujeme.
Pro všechny strávníky dojde v naší škole k velké změně.
Od 13. září si budou moci všichni každý den vybrat ze 2
druhů hlavních jídel. Jídla je možné objednávat
prostřednictvím objednávkového boxu, který je umístěn ve
školní jídelně. Jídla lze objednávat dopředu cca 1 měsíc.
Pokud si strávník neobjedná hlavní jídlo pod č. 2, má
automaticky, pokud má na daný den zaplacený oběd, číslo
1. Prostřednictvím tohoto boxu si žáci mohou také obědy
odhlašovat. Všechny výše jmenované úkony lze
uskutečňovat prostřednictvím boxu nejdříve na třetí
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následující den /t.j. v pondělí na čtvrtek, v úterý na pátek
…./. Obědy na následující den lze stále odhlašovat u
vedoucí školní jídelny.
Rád bych pozval všechny příznivce školy dne
7.10.2004 k prohlídce naší školy, kdy bude „Den
otevřených dveří“. Během celého dne budete mít možnost
prohlédnout si prostory nejen celé školy, ale můžete i
nahlédnout do hodin, kde se právě budou učit Vaše děti.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Mgr. Karel Nývlt
POČTY ŽÁKŮ PODLE TŘÍD
Třída
1.A

Chlapc Děvčat Suma Třídní učitel
i
a
11
11
22
Švábová Michaela

1.B

11

12

23

Mgr. Kolářová Andrea

1. roč.

22

23

45

2.A

12

12

24

Mgr. Pohlová Kateřina

2.B

11

11

22

Mgr. Kouglová Rita

2. roč.

23

23

46

3.A

7

14

21

Taucová Marie

3.B

8

13

21

Mgr. Nádvorníková

3. roč.

15

27

42

4.A

14

14

28

Mgr. Vaisarová Marie

4.B

15

12

27

Mgr. Pitašová Jana

4. roč.

29

26

55

5.A

10

12

22

Mgr. Šustková Eva

5.B

10

11

21

Pátková Karolína

5.C

7

4

11

Mgr. Matysková Věra

5. roč.

27

27

54

6.A

12

15

27

Scholzová Vilma

6.B

14

13

27

Mgr. Teichmanová

6.C

13

14

27

Vlčková Jiřina

6. roč.

39

42

81

7.A

14

13

27

Křišťálová Hana

7.B

13

14

27

Mgr. Voláková

7.C

15

13

28

Mgr. Kuchtová

7. roč.

42

40

82

8.A

12

9

21

Řeháková Eva

8.B

13

9

22

Klusáčková Věra

8.C

12

8

20

Mgr. Stejskalová Hana

8. roč.

37

26

63

9.A

16

13

29

ing. Michálková Jitka

9.B

16

10

26

Seidlová Miroslava

9. roč.

32

23

55

Suma

266

257

523

1. stup.

116

126

242

2. stup.

150

131

281

Cesty ke zdraví
ájurvédská medicína v denním životě
Ve dnech 16. a 17. října 2004
v Polici nad Metují v hasičské zbrojnici se koná

zájmový kurz ájurvédy.
Přednáší: pan Pavol Hlôška
(autor knihy Ájurvéda česky)
Čas přednášky je vždy od 10:00 do 17:00
hod. s hodinovou přestávkou na oběd.
Cena : 1.500,- Kč
Každý účastník obdrží skripta, olej na masáže a malé
občerstvení
Kontakt: Kaufmanová Radka tel. 607 240 250,
491 543 520
e-mail. radka.kaufmanova@seznam.cz
Zájemci se mohou přihlásit do 8.10.2004.

Základní umělecká škola informuje
Prázdniny utekly jako voda a je tu opět nový školní rok.
Novinkou tohoto školního roku je znovuotevření tanečního
oboru. Paní učitelka Alžběta Černá začne obnovovat výuku
na tomto oboru znovu postupně od přípravných ročníků.
Výuka bude probíhat v tělocvičně Základní školy takto:
Čtvrtek 14.00 – 14.45 Přípravka nejmenší děti (4–6 let)
15.00 – 16.30 I. ročník (žáci 3. tříd ZŠ)
Pátek 13.30 – 15.00 Přípravka st. děti (žáci 1.-2.tříd ZŠ)
V přípravném studiu děti získají základy gymnastiky a
správného držení těla, ovládnou jednoduché taneční
skladbičky a základy pro pozdější zvládnutí moderního
tance a baletu.
Přihlášky ke studiu můžete podat buďto v kanceláři
školy každý den od 10 do 18 hodin, nebo v době vyučování
podle rozvrhu přímo paní učitelce Černé v tělocvičně ZŠ.

Prázdninové mistrovské kurzy ve Francii
Na letošní prázdniny bude jistě vzpomínat také naše
nejúspěšnější houslistka Anička Skálová. Již jsme vás
informovali, že kromě úspěchu na mezinárodní houslové
soutěži Kocianovo Ústí se jí dostalo naprosto mimořádného
ocenění:
Dlouholetý člen poroty, profesor Stephen B. Shipps
z Univerzity Michigan (což je nejprestižnější houslová
škola USA) nabídl Aničce účast na jeho mistrovských
kurzech, které probíhaly letos v létě ve francouzském městě
Montpelliér. Profesor Shipps sleduje mladé houslisty po
celém světě a pouze těm nejlepším a kvalitně vedeným
hráčům umožní účast na těchto kurzech. Anička se tak
dostala na jeden měsíc mezi 24 nejlepších houslistů
z celého světa jako nejmladší účastnice spolu s Eldbjorg
Hemsing z Norska, loňskou vítězkou „Kociánky“.
Anička navštěvovala mistrovskou třídu prof. Shippse a
také komorní hru u legendy houslové hry, houslového
virtuóza Ruggiera Ricciho (ten zatím jako jediný houslista
na světě dokázal zrealizovat nahrávky kompletního díla
Niccola Paganiniho).
A o tom, že si Anička nevedla zle, svědčí skutečnost, že
byla vybrána, aby zahrála na slavnostním koncertu k
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86. narozeninám Mistra Ricciho, které oslavil právě během
kurzu v Montpelliér.
Také jsme se dozvěděli, že cestou na první hodinu
k prof. Shippsovi se Aničce podařilo zabloudit, nicméně
absence na první hodině nezkazila dojem a uznání, které si
Anička svou muzikálností na těchto kurzech vydobyla.
Aničku tak čeká náročný školní rok. Kromě intenzívní
přípravy na přijímací zkoušky na Pražskou konzervatoř,
které ji čekají v lednu, se má již na podzim opět setkat
s prof. Shippsem během jeho pobytu v Praze a potom ji
čeká měsíční pobyt v USA na Univerzitě Michigan.
Uvidíme tedy, co z této mezinárodní spolupráce nakonec
vzejde …
Nám nezbývá, než poděkovat Aničce za vzornou
reprezentaci a popřát jí úspěšné zvládnutí všech úkolů,
které ji v tomto školním roce čekají.

grafiky v naší škole oznamujeme, že volná studijní místa
pro tento školní rok jsou momentálně obsazena. Je však
možné se přesto na studium informovat a případně složit
požadovanou přijímací zkoušku. V případě uvolnění místa
v průběhu školního roku má potom takový uchazeč právo
do atelieru přednostně nastoupit.. Další variantou je zapsat
se do „klasického“ atelieru výtvarného oboru. V něm může
žák buď setrvat, nebo v průběhu studia na počítačovou
grafiku přestoupit, jakmile to možnosti dovolí.

ZUŠ

Multimediální prezentace
„Svět jménem Police“ dokončena.
Atelier počítačové grafiky
oboru ZUŠ informuje.

výtvarného

I v letošním školním roce je ve výtvarném oboru
otevřen atelier počítačové grafiky, ve kterém se žáci učí
výtvarné činnosti prostřednictvím výpočetní techniky.
Hlavními předměty jsou malba ve specializovaných
programech, digitální fotografie, počítačová animace a
multimedia. V tomto školním roce bude činnost rozšířena o
zpracování videa. Na jaře byly do učebny pořízeny nové
počítače, které fungují jako dvoumonitorové pracovní
stanice. V pomocném monitoru si žáci odkládají ovládací
prvky programů, aby měli v hlavním monitoru co největší
volnou plochu pro svou výtvarnou činnost.
Hlavní zaměření činnosti atelieru je na tzv. interaktivní
multimedia, což znamená spojení obrázků, fotografií, textu,
zvuku, animace a videa do jedné prezentace (zpravidla na
CD), ve které si potom divák sám vybírá, co si chce
momentálně prohlížet.
Posledním takovým dílem, které opustilo náš atelier při
polické pouti, je multimediální prezentace „Svět jménem
Police“, kterou o několik týdnů předběhla její anglická
verze „Police and Saltara“ (zkrácená polická prezentace
doplněná o stejně rozsáhlou prezentaci zájezdu ZUŠ do
italské Saltary v roce 2002). Anglická verze byla vytvořena
pro soutěž „Join Multimedia“ (dříve „Mládí a vědění“),
vyhlašovanou každoročně firmou Siemens. Soutěže se
pravidelně zúčastňujeme, a v tomto prvním „euroročníku“
jsme se probojovali až do evropského finále.
O studium v atelieru počítačové grafiky je poměrně
značný zájem, o čemž svědčí i to, že bylo nutno loni atelier
rozšířit o jedno oddělení. Zájemcům o studium počítačové

Po dvouletém úsilí se podařilo v atelieru počítačové
grafiky dokončit rozsáhlé dílo, kterým je CD disk
s multimediální prezentací o našem městě.
Co je zde možné uvidět? Rozsáhlý (možná až unikátní
soubor) historických dokumentů z historie Police,
historické i současné pohledy na město a samozřejmě
veliké množství informací. Publikované dokumenty
pocházejí ze Státního okresního archivu v Náchodě,
benediktinského archivu a Zemských desek uložených ve
Státním ústředním archivu v Praze, a sbírek polického,
broumovského a náchodského muzea i soukromých sbírek
Vše je přehledně rozděleno do tří kapitol – „MĚSTO“,
„VÁLKA A MÍR“ a „PRÁCE“. Každá kapitola představuje
historii i současnost Police z rozdílného pohledu a je vždy
uvedena humornou animovanou soutěžní otázkou.
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V prezentaci je i hodně videa. Kromě rozhovoru se
„zakladatelem“ Police, mnichem Jurikem, zde najdeme i
výklad současného představitele benediktinského řádu P.
Siostrzonka o setkání sv. Vojtěcha s knížetem Boleslavem,
které položilo základy klášteru v Břevnově, a tak nepřímo i
Polici samotné. Dalším rozsáhlým videodokumentem je
film „Polické zvony“, který nám obrazem i ústy P. Jana
Josefa Kohla a dalších Poličáků představí nejstarší gotické
zvony v republice.
Celá prezentace má více než sto multimediálních
stránek plných zajímavých informací a je možné si ji
zakoupit v Knihkupectví u Kohlů na polickém náměstí, kde
je také k nahlédnutí tištěný obrazový průvodce, ve kterém
si zájemce může udělat rámcový přehled o struktuře,
obsahu i výtvarném řešení prezentace.

Když už jsem u toho děkování. Naše prezentace by
nevznikla, kdyby naše škola neměla trvalou podporu
polického Městského úřadu, takže děkujeme.
Připojuji ještě několik obrázků, alespoň pro zběžnou
informaci, jak „Svět jménem Police“ vypadá.

„Svět jménem Police“ byl uveden na veřejnost o polické
pouti v sobotu 14. srpna. Využili jsme k tomu příležitost
veřejné prezentace a autogramiády knihy Miroslava Pichla
„Police nad Metují v datech“, ze které přinášíme i fotografii
autora špičkové historické práce, která byla pro naši
prezentaci hlavním zdrojem informací.
Na vernisáži jsem panu Pichlovi zapomněl veřejně
poděkovat, tak to udělám nyní: „Pane Pichle, jménem naší
Zušky Vám moc děkuji za dílo, které jste vytvořil a
obohatil jím historiografii Police nad Metují.

Vladimír Beran, zástupce ředitele ZUŠ

S T A T I S T I K A œœ œ œ œ œ œ œ œ
K 31.8.2004 mělo město Police nad Metují dle dostupné
evidence celkem 4 331 obyvatel.
V průběhu měsíce června se:

H
D

přistěhovalo
odstěhovali

JUBILEA

9 občanů
2 občané

ZZZZZZZZZ

V měsíci srpnu 2004 oslavili životní jubilea:
Mnoho větších a významnějších míst v naší zemi se
podobným počinem pochlubit nemůže. Děkuji i za
konzultace a spolupráci při tvorbě našeho CD. Jsem rád, že
jsme mohli Vaši odbornou knihu doplnit dalším médiem,
které zase zaujme toho, kdo si raději prohlíží obrázky nebo
filmy. Přeji Vám mnoho dalších šťastných let a nám zase
čtení Vašich dalších krásných knížek.“

70 let
75 let
85 let
90 let

1 občanka
6 občanů
pan Josef Šmíd
paní Růžena Šedková
pan Celestin Vlček

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví a duševní pohody do
dalších let.
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SŇATKY Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
V měsíci srpnu byly uzavřeny 2 sňatky. Své „ANO“ si
řekli

pan Petr Sulzbacher a slečna Pavlína Židová
pan Martin Klikar
a slečna Lucie Endlérová
Jeden sňatek byl uzavřen v obřadní síni a 1 pár byl oddán
mimo obřadní síň.
Dagmar Hambálková

Aktivita, obětavost, nezištnost,
to jsou atributy pana Vlastislava Pokorného. Úkoly
sobě dané plní zodpovědně až do zdárného konce, aniž by
očekával vděk, či uznání. My ale nejsme lhostejní k jeho
bohulibé činnosti, a proto mu alespoň touto cestou splácíme
dluh. Nesmírně si toho vážíme a přejeme mu zdravíčko!
Děkují Přátelé dobré hudby a všichni ti, kterým svými
činy dělá velikou radost.

můžete setkat s fyziologickou závadou, která se projevuje
opadáváním poupat a květů.
Někdy listy prosvětlávají a na povrchu žloutnou.
Původcem je savý hmyz, zastoupený buď červeným
pavoučkem, mšicí, molicí nebo třásněnkou. Molice, která je
bělavá a přeletuje, je k poznání. Ostatní škůdci pak bývají
vidět pouze pod zvětšovacím sklem. Jejich výskyt je
nejčastější při vysoké vzdušné teplotě a malé vzdušné
vlhkosti. Výše uvedenou zimní teplotu při přezimování
ibišku nepřekračujte, tím zabráníte v přezimování i
uvedenému savému hmyzu. Květináč s rostlinou postavte
do misky nebo na talířek s hrubým písčitým štěrkem, který
udržujte vlhký. Květináč, ale nesmí stát ve vodě. Přenesení
rostliny během květenství můžete způsobit opadávání
poupat nebo listů. Ani teplota by v tomto období neměla
příliš kolísat. V chladu rostliny nehnijte. Ibišek dobře snáší
tvarování. Mladým rostlinám řežte dvakrát vršky výhonků.
Z ibišku můžete vypěstovat i stromeček na kmínku. Při
přesazování používejte pařeništní zeminu smíšenou s
pískem nebo pytlový substrát. Na mšice používejte postřik
Pirimorem 0,15 % na svilušky Omite 0,05 % na molice
Aplaud 0,1 %. Postřik provádějte vždy venku!

Novinky z Agra CS a.s. Česká Skalice

Obchodní zastoupení VČE a.s.
skupiny ČEZ
zajišťuje

Obchodní zástupce Čuba Jaroslav
U Horní brány 39, BROUMOV
tel. č 491 522 333
mt: 603 779 283
Pracovní doba:

Po - St
8:00 – 16:00
Út - Čt,Pá 8:00 – 12:00

Polický zahrádkářský
receptář na měsíc září
Pěstování ibišku
Kvetoucí hrnková rostlina, vytvářející větší keříky, které
můžete v létě umístit na balkón nebo terasu. Dorůstá výšky
až do dvou metrů. Květy má červenorůžové, kvete od
března do října. Vidět můžete odrůdy kvetoucí poloplně, ale
jsou i odrůdy kvetoucí plnokvětě. Vzácnější jsou
dvoubarevné květy nebo květy v barvách oranžová, žlutá
nebo bílá.
Rostliny ibišku vyžadují světlé stanoviště, které však
nesmí být na prudkém slunci. V zimě, když mají rostliny
ibišku světlo při teplotě deseti, až čtrnácti stupňů Celsia,
zalévejte méně. Pro rostlinu je důležité seříznutí, které
zajistí její rozvětvení. Provádějte je v předjaří. Lépe se
vytvoří nové výhony s poupaty. Při příliš bujném růstu
odstraňte v létě dlouhé a slabé výhony. V této době je nutná
dostatečná a pravidelná zálivka. Na jaře a v létě také jednou
týdně pravidelně přihnojujte 0,2 - 0,3 % Krystalonem na
kvetené. Pokud má ibišek malý květináč, přesaďte ho
koncem nebo začátkem března. Na starších rostlinách se

Substráty z Agra jsou pro většinu z nás již běžnou
potřebou při naší zahrádkářské činnosti. Pod novým
označením „Premium Product Floria“ však najdete i celou
řadu nových hnojiv. Práci vám ulehčí dlouhodobě
účinkující hnojivo „Multicote 6M“. Jeho název napovídá
dobu účinnosti tohoto hnojiva - plných šest měsíců po
aplikaci. Hnojivo se míchá při výsadbě do substrátu, ale
stačí i nasypat ho na povrch v potřebném množství,
případně ho mělce zapravit. Obdobně působí květinové
tabletové hnojivo „Universální“. V dlouhodobě působících
hnojivech se živiny uvolňují přes speciální membránu a
proto se ke kořenům rostlin dostává hnojivo postupně, v
závislosti na teplotě a vlhkosti půdy. Rostliny proto
dostanou přesně takové množství hnojiva, které vyžadují .
Tato hnojiva obsahují i substráty pro muškáty. Další
složkou je hydratační „Aqua Cell“ , který odstraňuje
nectnost klasických substrátů, u nichž se vláha po zálivce
rozdělí velice nerovnoměrně. Drobné částice „Aqua Cell“
přilnuté na vláknech rašeliny pomáhají rozvádět vodu s
živinami po celém objemu pěstební nádoby. Tomu
napomáhá i obsah „Bentonitu“, který navíc udržuje stálou
hodnotu pH.
V loňském roce došlo ke značné redukci populace
slimáků. Bylo to způsobeno holomrazy v minulé zimě a
značně suchým létem. To však letos není pravda a všichni
víme, co tyto potvůrky dokážou způsobit za škodu. Nyní
přichází Agro CS s ekologickou novinkou v boji proti
slimákům. Jmenuje se „Ferramol“. Hlavní předností těchto
granulí je, že nedochází k vylučování hlenu a zbytky
slimáků nejsou vidět. Na rozdíl od jiných prostředků je
tento přípravek odolný proti vlhku, jeho účinnost se v něm
naopak zvyšuje. Protože účinnou látkou je sloučenina
železa a fosforu, která se běžně vyskytuje v přírodě, je
„Ferramol“ naprosto bezpečný i pro domácí zvířata, ježky,
včely, ale i malé děti.
Při použití další novinky proti mšicím „Neudosanu AF“
jsou rizika negativních účinků pro naše okolí snížena
minimum. Přípravek můžete použít k venkovnímu i
vnitřnímu postřiku na veškerou vegetaci. Je to dotykový
přípravek, proto je nutná i ochrana spodních stran listů.
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Účinný je proti mšicím, sviluškám a dalším drobným
škůdcům. Můžete ho použít na své rostliny i v domácnosti.
Vybráno z publikace
„Zahrádkářský zpravodaj léto 2004“

Soutěž o nejkrásnější rostlinu
Citrusáři Broumov pořádali ve dnech polické pouti
výstavu citrusů a dalších exotických rostlin. Návštěvníci
výstavy vědí, že v průběhu byla pořádána soutěž, ve které
sami rozhodovali o nejkrásnější rostlině výstavy.
Po sečtení všech odevzdaných hlasů zvítězila orchidej
paní PhDr. Vlasty Formanové z Police nad Metují. V
dalším pěstování ji přejeme hodně úspěchů a hodně
krásných rostlin. My si můžeme jen přát, abychom se s
jejími výpěstky setkali na dalších výstavách.
Citrusáři Broumov

Svátek všech zahrádkářů v
Častolovicích
Ve dnech 8. - 10. října 2004 se koná oblastní výstava
ovoce, zeleniny a květin v Častolovicích. Již tradičně má
název „ZAHRADA VÝCHODNÍCH ČECH“. Tento název
odpovídá nejen vystavovaným produktům, ale i celkovému
aranžmá a úrovni. Na ploše přes 1000 m2 v areálu sokolské
zahrady, sokolovny a jídelny základní školy bude
vystaveno vše, co každého zahrádkáře zajímá a co se dá na
zahrádce vypěstovat. Výstava pod heslem „Radost - Krása Užitek“, poskytne ucelený obrázek našich velkopěstitelů i
drobných zahrádkářů. Vystaveno bude ovoce všeho druhu
jak současně pěstované, tak i rezistentní a perspektivní.
Vystavovat budou tři výzkumné ovocnářské ústavy. Na své
si jistě přijdou i ti zahrádkáři, kteří pěstují sice starší, ale
stále dobré odrůdy jablek a hrušek. V naučném koutku,
který je již tradičně hodně sledován, budou návody a rady,
jak pěstovat co nejlepší ovoce a zeleninu na našich
zahrádkách. Poradenská služba bude sloužit všem
dotazovaným návštěvníkům a vyřeší otázky na Vašich
zahrádkách. Ovoce a zeleninu budou vystavovat téměř
všechny okresy Východních Čech. Kromě pěkného ovoce,
zeleniny a již tradičně vkusné aranžerie, bude výstava
doplněna květinovou výzdobou, okrasnými dřevinami,
kaktusy, miniaturními dřevinami, bonsajemi a doplňkovými
věcmi. V letošním roce bude výstava rozšířena o výstavu
květin - jiřin, jiřinek a pelargónií.
K prodeji bude připraveno vše, co každý zahrádkář ke
své zálibě potřebuje. Drobné strojky a nářadí všeho druhu,
pomůcky pro kutily, keramika a proutěné výrobky, ovoce
ke konzumaci a na uskladnění, zeleninu, květiny včetně
cibulovin jistě přivítá každý návštěvník. Taktéž se budou
prodávat ovocné stromky a keře, růže a bonsaje. Stánkový
prodej sušeného ovoce, odborné literatury a dalších
potřebných věcí bude pro každého návštěvníka připraveno
v dostatečném množství. Bohaté občerstvení a kulturní
program hudebních orchestrů zpříjemní pobyt každého
zahrádkáře. Pro zájemce jsou připraveny i odborné
přednášky o pěstování ovoce a zeleniny, o šetrné chemické
ochraně na zahrádce, a pro milovníky květin budou ukázky
vazačské práce a květinové dekorace suchých i rostlých
květin. Po prohlídce výstavy bude možné navštívit i zámek
v Častolovicích, který bude otevřen po celou dobu výstavy.
K příjemnému zážitku při prohlídce výstavy, která bude
otevřena v pátek od 9.00 do 18.00 hodin, v sobotu od 8.00

do 18.00 hodin a v neděli od 8.00 do 17 hodin, Vás zvou
pořadatelé.
Bližší informace na telefonu 494 323 637

KLUB VÁNEK
Klub Vánek je organizace sdružující rodiny se zdravotně
postiženými dětmi nejen z náchodského regionu, ale i z
různých koutů Královéhradeckého kraje. Mezi naše členy patří
dokonce i několik rodin z Prahy a Moravy. Klub je členem
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí. Postižení
našich dětí je různé, od nejlehčích alergiků, po kardiaky,
diabetiky, děti s dětskou mozkovou obrnou, metabolickými
chorobami, epilepsií, Downovým syndromem, s různým
stupněm mentálního a tělesného postižení. Smyslem klubu je
začlenit tyto děti mezi ostatní, rodičům ulevit v jejich těžké
situaci, umožnit jim vyměnit si zkušenosti a také se hlavně
pobavit. Každoročně pořádáme několik akcí pro děti i rodiče,
například dětský karneval, letní a podzimní pobyty, vánoční
besídku, vánoční prodejní výstavu, ve spolupráci s TJ Delfín
Náchod kurzy plavání pro děti aj. Klub Vánek je nezisková
organizace, závislá na příspěvcích Asociace, měst našeho
regionu, sponzorských darech, symbolických členských
příspěvcích. V loňském roce a také letos se pobyty uskutečnily
za přispění Královéhradeckého kraje. Většina akcí pro děti se
zatím konala v Náchodě nebo v Novém Městě nad Metují.
Rádi bychom uspořádali pro zdravotně znevýhodněné děti
akce třeba i v Polici nad Metují a také rádi přivítáme nové
členy, kteří možná o našem klubu zatím neslyšeli. Členem
nebo příznivcem se může stát kdokoliv, nejen rodiny s
postiženými dětmi a mládeží. Bližší informace ráda poskytnu
všem, kteří projeví o Klub Vánek zájem.
Jitka Ištoková, Suchý Důl - tel.č.: 491 542 520
********
Klub Vánek uspořádal letos už čtvrtý letní rekondiční
pobyt. Stejně jako v loni se uskutečnil v Beskydech v hotelu
Petr Bezruč ve Frýdlantu nad Ostravicí. Opět proběhly dva
turnusy, první pro děti do 7 let a druhý pro děti a mládež od 7
do 26 let. Po celých 14 dnů se o zábavu dětí a také rodičů
staraly vychovatelky, rehabilitační cvičení zajišťovaly
specializované rehabilitační pracovnice. Odpoledne se
„rehabky“ věnovaly rodičům, kteří si masáže velice
pochvalovali. Rehabilitace dětí probíhala částečně i v
hotelovém bazénku s mořskou vodou, který byl klubu k
dispozici hodinu před obědem a hodinu večer. Programy byly
uzpůsobené věku a postižení dětí. Náš týden větších dětí byl ve
znamení řecké mytologie - tak trochu také navazoval na
probíhající Olympijské hry. Hned na začátku každé dítě
obdrželo deníček, do kterého si, někdy i za většího přispění
rodičů, zapisovalo své zážitky z uplynulého dne. Rozvrh dne
byl náročný, dopoledne se děti střídaly na rehabilitaci, s
vychovatelkami se věnovaly výrobě různých věcí, jako řecký
oděv, čelenky, řecké nádobí z modelovací hmoty, masky a
jiné. Většinou se účastnili i rodiče a předháněli se, kdo si
vyrobí lepší šablonu na triko stříkané Savem nebo hezčí
malovaný obrázek nažehlovaný na jiné triko. Po odpoledním
klidu následovaly hry a soutěže v přírodě. Pro hotelové hosty
byl jistě zážitek vidět skupinu dětí i dospělých v řeckých
oděvech - různě upravených prostěradlech, jak se schází před
hotelem. Dochvilnost si vedoucí pobytu zajistila tentokrát
perfektně. Za každý splněný úkol dostaly děti řecký peníz, za
pozdní příchod jeden ztrácely. Povinnost přijít včas a nezkazit
radost svým dětem měli i dospělí. Soutěží se zúčastňovali i
rodiče, kteří si hravostí nezadali v mnoha případech s dětmi.
Středeční odpoledne bylo věnováno výletu do Rožnova pod
Radhoštěm. Navštívili jsme Mlýnskou dolinu a Dřevěné
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městečko, trochu nás sice ničili vedro, ale výlet se povedl.
Poslední den byla nachystaná cesta za pokladem, která se kvůli
dešti přesunula do hotelu. Každé dítě muselo splnit úkol
přiměřený jeho schopnostem a teprve potom mohlo hledat
ukrytý poklad. Zakončení bylo také v řeckých oděvech a
následovala malá diskotéka. Pobyt se všem líbil a na
závěrečném hodnocení všichni prohlásili, že příště jedou zase.

hlavně, aby jim sloužilo zdravíčko a mohli si to užívat.
Panu Růžičkovi při té příležitosti děkujeme za výtvarnou i
jinou práci, kterou v domově odváděl a také za pravidelné
příspěvky do Polického měsíčníku. Přejeme hodně zdaru.
Začátkem září jsme zváni na pouť, kterou pořádá
Domov důchodců v Malé Čermné, doufáme že bude přát
počasí a alespoň někteří obyvatelé najdou odvahu a vydají
se podívat, jak to chodí jinde.
ředitelka DD Věra Kašíková

Počítačové kurzy

Jitka Ištoková

Co nového v domově důchodců
V současné době každého v okolí našeho domova
upoutá stavební ruch a zejména velký hluk. Od konce srpna
provádí stavební firma Delta.r.o. Velké Poříčí – vítěz
výběrového řízení – rekonstrukce – dodatečná izolace
suterénu úpravy a stavební a technologické úpravy. Jedná
se především o provedení izolace a dále rekonstrukci
kuchyně, prádelny a ostatních prostor suterénu tak, aby to
odpovídalo současným přísným hygienickým předpisům.
Nemáme jinou volbu než tyto úpravy provádět za
provozu, s tím, že vaření zajišťují naše kuchařky v kuchyni
Středního odborného učiliště a prádlo pereme v náhradních
prostorách domova. Děkujeme za vstřícný přístup vedení
učiliště, jsme velmi rádi, že se nám tímto způsobem
podařilo zajistit provoz kuchyně.
Život našich obyvatel i práce personálu je v těchto
dnech opravdu velmi náročný v neustálém hluku, děkujeme
jim všem za trpělivost a prosíme, aby vytrvali. Bez toho to
nejde, ale doufáme, že bourání brzy skončí a bude trochu
klidněji. Práce by měly být skončeny do konce září, ale
jejich objem je veliký, a proto je nutné pokračovat i o
víkendech. Všichni se těšíme až bude vše hotovo. Těmito
úpravami se také zlepší pracovní podmínky zaměstnancům.
Protože budova domova je stará a požadavky na provoz i
prostory jsou stále větší, výhledově se uvažuje i o dalších
úpravách. S těmi vás však budeme seznamovat až budeme
mít konkrétní informace.
Světlou chvíli vnesl do našeho všedního pozdního léta
harcovný komediantský spolek „Veteráni“, který nás
navštívil při svém letním putování po končinách země
české a moravské. Přednesl nám ve svém osobitém podání
písně kramářské i lidové. Obdivovali jsme herecké výstupy
i skvělé kostýmy. A také to, že se najdou lidé, kteří ve svém
volném čase chtějí obohatit i ostatní. Děkujeme a těšíme se
na případnou další návštěvu. Při poznávání zdejšího kraje
stihli vystoupit i v okolních domovech v Broumově,
Hronově, Malé Čermné a možná i jinde.
Začátkem měsíce srpna jsme se rozloučili se dvěma
našimi obyvateli, kteří se rozhodli bydlet samostatně
v pečovatelském domě. Přejeme jim, aby byli spokojení a

Ministerstvo informatiky ČR začalo na začátku srpna
tohoto roku realizovat za podpory vybraných partnerů
počítačové kurzy v rámci Národního programu počítačové
gramotnosti. Tyto dotované kurzy (účastník hradí pouze
100,- Kč) jsou určeny pro širokou veřejnost po celé ČR a
budou probíhat až do konce tohoto roku. Zájemci se mohou
přihlásit na bezplatné telefonní lince 800 800 028 (po-pá,
8-17). Více informací na stránkách http://www.micr.cz
nebo http://nppg.computerhelp.cz.
Kurzy jsou celkem 3, každý trvá 2 hodiny a každý stojí
100,- Kč. Na kurzech se učí
- úplné základy - kurz "Jak na počítač"
- práce s textovým editorem - kurz "Texty v počítači"
- práce s internetem a emailem, v podstatě jde o
vyhledávání informací na portálu a založení
emailové schránky - kurz "Internet a email"
Tyto kurzy jsou určeny pro širokou veřejnost budou se
od začátku září konat na různých místech po celé České
republice. Tento projekt trvá do konce roku 2004.
Nejbližší školicí středisko ve Vašem regionu je zde:
Václav Myšák, UNIVEL - Pod Montací 701,
Náchod, tel. 491 427 675, 776 636 855
Ing. Daniela Růžičková, Computer Help, spol. s r.o.

Nedivím se, že Koule nikomu nic neříkají
Citace z minulého čísla PZ: V sobotu 17. července se
uskutečnil na hřišti kopané koncert dívčí skupiny Koule.
Počet platících účastníků byl žalostný. Další plánované
letní akce jsme odřekli, protože si nemůžeme z finančních
důvodů dovolit více ztrátových produkcí.
Nedivím se, že na vystoupení Koulí nikdo nepřišel.
Vždyť, kdo zná tuto skupinu? Souhlasím se snahou oživit
prázdninové dění, ale ne touto cestou. Vím, známé kapely
jsou drahé, ale v případě Koulí, si myslím, že se prostě
šláplo vedle. A to tak, že velmi.
Petr Scholz

Brožura je krásná, ale…
S velkým zájmem si prohlížím krásnou brožuru Policko
– Region skromný, ale čarovný, který vydal Dobrovolný
svazek obcí Policka. Dle mého názoru se jedná o velmi
zdařilou propagační publikaci, která má ale jeden důležitý
nedostatek. Popis našeho regionu měl být ve více jazycích.
Určitě by neškodilo, kdyby se objevil v polském,
německém, anglickém a italském jazyce. Tato skutečnost
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mě zaráží hlavně proto, poněvadž tento projekt vznikl za
finanční podpory EU. Vše je o penězích, ale věřím, že
byrokratický Brusel, by o tolik nezchudl. Nebo ještě
vzniknou stejné publikace v jiných jazycích? K propagaci
našeho kraje by to bylo jen ku prospěchu věci. Zvláště,
když žáci naší základní školy, když jedou např. do Anglie,
řeší problém, jak představit náš region.
Petr Scholz
Pozn.:
Vážený pane, musím Vás upozornit, že Dobrovolný
svazek obcí Policka vydal výše uvedenou brožurku
v nákladu 12 000 ks, z toho 10 000 ks v českém jazyce,
1 000 ks v polském jazyce a 1 000 ks v německém jazyce.
Město Police nad Metují jako právoplatný člen DSO
Policka obdrželo 4 500 ks české verze a po 250 ks každé
z cizojazyčných verzí.
Zdeněk Kadidlo, předseda DSO Policka

bylo zapotřebí provést obnovu desky a malou úpravu. Po
projednání na MěÚ v Polici nad Metují jsem požádal
sochaře pana Plachtu, který provedl rekonstrukci náhrobní
desky. Finanční prostředky na zaplacení jsem získal od
některých členů KSČM, sponzorů a nejmenovaných lidí z
Police n. M. a okolí. Všem lidem dobré vůle děkuji.
Občané města Police n. M., nedopusťte prosím, aby se
tento hrobeček zničil a nebo zneužil na něco jiného. Je to
symbol a stálé varování pro náš národ.
Vlastislav Pokorný

V osobě Standy Šrůtka odešla
významná osobnost

Kaple se zvonicí, stojící na polickém hřbitově je, jak
ostatně hlásá informační tabulka na této sakrální stavbě, torzo
bývalého farního kostela, který sloužil duchovním potřebám
obyvatel městečka a k němu přifařených okolních vesnic
polického panství až do roku 1787. Tehdy byl nařízením císaře
Josefa II., jako mnoho kostelů a jiných církevních staveb v té
době, za josefínské sekularizace zrušen (na Policku např. ještě
kaple na Hvězdě nebo kostelík na Ostaši). Od této doby byl a
je jako farní kostel užíván bývalý kostel klášterní – zasvěcený
Nanebevzetí Panny Marie, předtím převážně sloužící jen
potřebám polického konventu (do 14. února 1786, kdy bylo
polické proboštství Josefem II. rovněž zrušeno). Své poslední
bohoslužby v něm poličtí řeholníci vykonali 23. dubna roku
1786.
Kdy však byl tento bývalý farní kostel, zasvěcený Narození
Panny Marie vybudován, přesně neznáme. První písemné
doklady o jeho existenci jsou datovány až k roku 1395,
v konfirmačním privilegiu, vydaném králem Václavem IV.
Text nedochovaného originálu Václavova privilegia známe až
z jeho inserce do jiné konfirmační listiny krále Zikmunda
Lucemburského z roku 1436. Václav IV. zde potvrzuje
majetek břevnovského kláštera a u polického dominia je
uvedeno: „Policz monasterium, oppidum et ecclesia“, tj.
Police - klášter, městečko (poprvé takto nazváno!) a kostel,
kdy je termínem „ecclesia“ zřejmě míněn kostel farní. Ještě
přesněji je existence polického farního kostela doložena
v břevnovském urbáři z roku 1406, kde je uvedeno: …“Policz
oppidum, præpositura, ecclesia parochialis et tria
allodia“ – tj. městečko Police, proboštství (tj. klášter), farní
kostel a tři zemědělské poplužní dvory. Některé dochované
stavební prvky stavby kostela, zejména v dolní části věže
(zvonice) a také dochované zápisky opata Bavora nám však
dokazují, že byl tento farní kostel postaven již mnohem dříve.
Opat Bavor z Nečtin (Paulus II. – 1290-1332) zde nazývá
klášterní kostel kostelem velkým nebo na jiném místě také
větším: …„ambitum cum ecclesiæ pariete majoris“…
(ambit u zdí kostela velkého); v jiné pasáži zase …„parietibus
ecclesiæ magnae“… (zdi kostela většího). Z těchto
opatových poznámek je možno logicky usoudit, že jestliže opat
Bavor několikrát zmiňuje kostel „velký“, lze z toho odvodit i
existenci také jiného kostela menšího (minoris), tj. kostela
farního. Nabízí se tedy celkem oprávněná domněnka, že tento
farní kostel byl postaven již někdy koncem století třináctého,
za úřadu opata Bavora, možná souběžně s dokončováním
stavby klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie. Nedaleko
nového farního kostela, poblíž studánky, snad ještě tenkrát
stála původní dřevěná kaple P. Marie, postavená kdysi
polickým lokátorem, břevnovským mnichem Vitalisem a jeho

Minulý měsíc se po Polici roznesla smutná zpráva, která
mnohým vyrazila dech. Náhle nás navždy opustil Standa
Šrůtek. Musím přiznat, že v době jeho působení ve
fotoateliéru, ve kterém se pravidelně v době komunistické
tuhé normalizace scházeli různí lidé a povídali si o tom, co
hlásilo Rádio Svobodná Evropa a Londýn, mě nikdy
nenapadlo, co díky Standovi prožiji a že v něm poznám tak
výborného člověka. Pro někoho byl nepřístupný a paličatý.
Ale já ho poznal jako člověka, který když se pro nějakou
věc zapálil, tak pro její zdar udělal maximum a dovedl
uznat chybu. Poznal jsem ho nejen jako vášnivého
diskutéra, patriota našeho města, ale i jako výborného
novináře a kumštýře. Poznal jsem chlapa, kterému nebyla
lhostejná budoucnost Police a naší republiky. Poznal jsem
člověka, který když byl přesvědčený o pravdě, dokázal se o
ní v dobrém poprat. Starší ochotníci si jistě vzpomenou na
jeho režii zhruba deseti představení, které s nimi
nastudoval. Dalo by se ve vyjmenovávání jeho aktivit dále
pokračovat a připomínat, na čem všem se podílel. Jen letmo
připomenu, že byl v roce 1989 jeden ze zakladatelů
Občanského fóra Police a i díky jeho zápalu vycházely po
několik let každý pátek noviny Polické fórum a podílel se
na obnově Hlasů z Kvíčerova. Jistě nemusím připomínat
týdeník Náš čas… V osobě Standy Šrůtka odešla nejen
významná osobnost Police, ale celého náchodského
regionu. Myslím si, že tento fakt uznávají i Ti jeho přátelé,
kteří se od něho po roce 1990 odvrátili.
Stando, vděčím Ti za hodně….
Se stálou vzpomínkou Petr Scholz
Děkujeme všem přátelům a známým za projevenou
soustrast.
Rodina Šrůtkova

Vážení občané města Police nad Metují.
Na zdejším hřbitově v urnovém háji se nachází malý
hrobeček pana Josefa Lokvence, který v r.1945 byl umučen
NACISTY v Terezíně.
Tak jak čas letí, pomalu odchází nápis z desky pana
Lokvence. O tento hrobeček po mnoho roků pečuje paní
Vrbičanová, která se osobně znala s panem Lokvencem a
není nikdo z jeho rodiny, kdo by se o tento hrob staral. Nyní

Vlastivědné okénko
Trochu z historie bývalého
farního kostela
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druhy, o které ze zápisků opata Bavora víme, že ji dal roku
1296 ještě znovu opravit tesařem jménem Rupert.
O tom, jak tento původní farní kostel ve skutečnosti
vyhlížel, však žádné písemné doklady neexistují. Nedochovaly
se ani žádné soudobé zprávy, zda byl tento kostel postižen
pohromami husitských válek (jako nedaleký kostel klášterní) i
za války třicetileté a zda musel být tedy obnovován, nebo
zůstal i ve století šestnáctém ve své prvotní podobě. I o
interiéru kostela toho mnoho nevíme; jen tolik, že se na
velkém oltáři nacházel obraz Panny Marie a poblíž stála malá
archa na sloupu (která se připomíná ještě roku 1619). Záduší
kostela bylo spravováno kostelníky pod dohledem faráře a pod
patronací městské rady. Poličtí sousedé i obyvatelé okolních
vesnic farnosti na kostel přispívali různými odkazy a pečovali
o výzdobu kostela a jeho vybavení – jak to dokazuje i seznam
darů, uvedený ve starém misále z let 1589-1648.
K velké barokní přestavbě tohoto farního kostela došlo za
opata Otmara Zinkeho (1700-1738). Ten jej dal v letech 1712
až 1714 přebudovat a rozšířit. Kněžiště (presbytář) bylo nově
zaklenuto, hlavní zdi lodi byly zvýšeny a podepřeny
přistavenými pilíři. Také sakristie byla nově postavena z
kamene. Po skončení přestavby 31. března 1714 byl kostel
ozdoben dvanácti obrazy, které však patřily k majetku kláštera.
Robotní povinnost poddaných při přestavbě byla stanovena
tak, že právováreční sousedé (tedy majetnější) museli
odpracovat dvakrát po dvou dnech, chalupníci dvakrát jeden
den, jednou podruzi, mládenci a tovaryši. Do ještě staré, nízké
zvonice byl již předtím, roku 1669, pořízen opatem Tomášem
Sartoriem (1663-1700) nový zvon u náchodského zvonaře
Schröttera, který nesl nápis: „Divo Joanni Evangelistæ sacrum
sub Thoma Abbate Břevnoviensi – Johanes Schroeter macht
mir zu Nachod Anno 1669 - Ecce Domini fugite partes
adversæ F. et B.“. Na zaplacení tohoto zvonu se tehdy museli
složit poddaní z celého polické panství a byl také příčinou
jednoho stížného článku petice za povstání v roce 1680.
Poddaní tehdy namítali, že ačkoliv si zvon zaplatili, přesto
musí za vyzvánění ještě platit – „strany velkého zvonu také
plat od jednoho každého funusu po 15 krejcařích dávati
musíme a takový zvon celé panství polické na svůj náklad slíti
dali a nyní se platit musí“… (čl. 12).
Roku 1720 pak byla vedle pravé strany kostela postavena
nová (nebo spíše jen zvýšena stará) zvonice, v té podobě, jak ji
známe dnes. Krov báně tenkrát sroubil polický tesař Martin
Pejskar. Do nové zvonice byly přeneseny dva zvony (z roku
1486 a 1461) ze staré zvonice klášterního kostela (stojící při
jižní straně průčelí, vedle hlavního vchodu), která byla zbořena
při barokní přestavbě jeho západního průčelí, dokončeného
roku 1723. Roku 1742 byl ještě nákladem polické obce pořízen
za 30 zlatých stříbra nový zvon – umíráček, a byl umístěn do
vrcholu nové zvonice.
Pouť farního kostela se slavila v den svátku Narození
Panny Marie 8. září; první neděli potom se odbývalo (a dodnes
odbývá) polické posvícení. O pouti se konaly všechny služby
boží ve farním kostele, přičemž slavnostní velkou mši sloužil
místo faráře řeholník z kláštera. Podobným způsobem byla
slavena i slavná mše 16. prosince, ve výroční den zakladatele
polického kláštera, krále Přemysla Otakara I.
Nařízením císaře Josefa II. bylo 14. února roku 1786
břevnovské benediktinské proboštství v Polici zrušeno.
Netrvalo dlouho a roku 1787 byl zrušen i polický farní kostel
Narození P. Marie, spolu s kostelem sv. Kříže na Ostaši a
s kaplí P. Marie na Hvězdě a určen k prodeji a k rozebrání na
stavební materiál. Kostel na Ostaši koupil i s příslušnými
polnostmi za 500 zlatých rolník Jan Palata ze Žďáru, kapli na
Hvězdě polický barvíř Ferdinand Theer za 70 zlatých. Bývalý
farní kostel zůstával dlouho neprodán, až teprve roku 1792 jej
koupil tehdejší ředitel polického panství František Zitta a jeho
kostelní loď dal zbořit. Zdi kostelní lodi však byly postaveny

neobyčejně důkladně a demolice probíhala pomalu a s velkými
obtížemi. Teprve přivolaný cizí stavitel nechal zdi podkopat a
strhnout. Pád celých zdí tehdy způsobil neobyčejný otřes půdy
a zavinil podstatné omezení výtoku pramene „Jezero“; naproti
tomu bylo zjištěno, že současně prý vytryskly nové prameny
vody na hlavňovské straně Klučku. Z kostela zůstala stát jen
kostelní věž, určená za zvonici a presbyterium (kněžiště), které
bylo zazděním vítězného oblouku přeměněno na hřbitovní
kapli. Mobiliář kostela byl již předtím prodán v dražbě, konané
5. září 1791; sám opat Jakub II. Chmel (1786-1805) koupil
velký oltář a kazatelnu a věnoval je kapli ve Svatoňovicích.
Tehdy asi byla přemístěna do klášterního kostela i vzácná
osmistěnná pískovcová křtitelnice, která zde stála. Vytesaný
znak „W“ – začáteční písmeno krále Vladislava II.
Jagellonského (1471-1516) dává tušit, že tato křtitelnice
pochází z konce patnáctého století.
Z celého kostela zůstalo stát jen pětiboké kněžiště. Tato
orientovaná stavba má paprskovitě rozložené čtyři opěráky na
kvádrovém trnoži s vrchní skosenou hranou a končí bez
ústupků šikmou deskou s římsičkou. Vchod do kaple je od
západní strany proveden v prostém ostění. Bývalé kněžiště
(presbytář) je uvnitř valeně sklenuté s výsečemi. Kaple má
valbovou střechu, zvonice je hranolová jednopatrová věž
s točitým schodištěm. Cibulová báň má nad osmistěnnou
lucernou malou báňku, zakončenou hvězdou. Bývalá márnice
ve věži je zaklenuta křížovou klenbou do kamenných žeber,
které se ve vrcholu sbíhají v hladkém terčovém svorníku. Tato
hranolovitá žebra s hruškovcem, vroubeným výžlabky a
zkosenou hranou, svědčí o tom, jak soudí Antonín Cechner
(viz „Soupis památek historických a uměleckých v politickém
okresu broumovském“), že spodní část věže zde stojí od
nejstarších dob existence kostela. Na zadní vnější straně
kněžiště je zazděn nejstarší dochovaný renesanční náhrobek
v Polici, který oznamuje, že „Léta Páně 1632 ve čtvrtek po
sv. Matěji 26. Februáru poctivý mládenec Jan Koukal svůj
život dokonal… Modlete se za něho Pánu Bohu a všem
Svatým“. Byl to sedmnáctiletý syn někdejšího purkmistra Jana
Koukala, toho samého, který 8. dubna roku 1620 spolu
s měšťanem Valentinem Pařízkem Kladrubským jednal se
„zimním králem“ Fridrichem Falckým o prodeji polického
benediktinského panství městečku.
Hřbitovní kaple, resp. její zvonice se pak opravovala i
v dalších letech 1784, 1833 a 1886. Roku 1917, za I. světové
války, proběhla rekvizice zvonů ve městě. 17. listopadu byl
vyvěšen zvon, ulitý roku 1669, spolu s menším zvonkem –
umíráčkem ve vrcholu věže a odvezen k roztavení. Tyto dva
zvony (spolu s dalším zvonkem v sanktusníku kostela a
poplašným požárním zvonkem v průčelí radnice) tak
nenávratně pohltilo nenasytné propadliště války… Je však
alespoň tehdejším c.k. úřadům rakouského mocnářství ke cti,
že zvony starší víc než 300 let rekvizicím nepodléhaly a že se
toto ustanovení až na výjimky dodržovalo.
V roce 1925 byla nákladem benediktinského velkostatku
provedena další oprava kaple. Ve věžní báni byly tehdy
nalezeny v plechové krabici uložené listiny z dob, kdy byla
hřbitovní kaple opravována: zakládací listina opata Otmara
Zinkeho z roku 1720, kdy byla zvonice postavena; další listiny
z roku 1784 a z roku 1833, na které byl doplněk opata Ruperta
Smolíka z roku 1886, kdy byla kaple naposledy opravena. Při
této opravě byla k uvedeným památkám vložena nová listina,
popisující práce, uskutečněné na věži, uvádějící jména kněží
v polickém kostele, jména úředníků kláštera, hrobařů,
varhaníků, seznam řemesel a několik platidel z r. 1921, 1923 a
1925. Listinu podepsali děkan a inspektor velkostatku
P. Bedřich Krieshofer, OSB, a tehdejší starosta města,
obchodník Jaroslav Pášma.
Velké štěstí měl zvon z roku 1491, který byl za II. světové
války, 2. června 1942 vyvěšen a rovněž zabaven pro zbrojní
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průmysl válčící Velkoněmecké říše. Díky příslovečné
akurátnosti německé evidence byl po skončení války ještě
nedotčený zvon objeven pozdějším předsedou MNV
Jaroslavem Ticháčkem (1945-1948) v depozitáři Ústřední
sběrny kovů v Praze a dopraven do Police. O pouti 15. srpna
1945 byl zvon opět slavnostně zavěšen do zvonice.
Roku 1949, 30. dubna, udeřil do zvonice blesk a vznítila se
střecha báně. Požár však byl rychle zpozorován a bez velkých
škod rychle uhašen. K zásadní generální opravě již poměrně
zchátralé hřbitovní kaple došlo až v roce 1990, po dlouhých 65
letech. Iniciativou místní pobočky Československé strany
lidové a Městského úřadu byla k získání části finančních
prostředků na opravu kopule zvonice vyhlášena veřejná sbírka.
Nová měděná krytina kopule a střechy kaple byla dokončena
do zimy téhož roku. Dvojitá plechová schránka ze zinkového
plechu, nalezená v kopuli byla otevřena na MěstNV. Schránka
obsahovala tyto dokumenty: listinu opata Otmara z r. 1720
s pečetí, zachovanou ve zlomcích, záznam z roku 1773 – 1785,
obsahující seznam členů polického konventu a polických
kněží, záznam z roku 1792 o tehdejších opravách a přestavbě.
Vedle toho schránka obsahovala mince z let 1657, 1698, 1705,
1711, 1715, 1720, 1740, 1792, 1812, 1815, 1835 a křížek sv.
Otce Benedikta. Byly pořízeny kopie všech dokumentů, ty
opět vloženy do nové schránky, ke kterým byl přidán zápis o
nové opravě kopule, podepsaný starostou ing. Josefem Jansou,
doplněný o současná platidla a výtisk týdeníku náchodského
okresu „Náš čas“. Ve čtvrtek 15. listopadu 1990 byla schránka
s dokumenty vrácena na původní místo. Na opravách vnější
fasády budovy se pokračovalo i v dalších létech. Oprava kaple
byla dokončena až v roce 1993 novou fasádou, kterou provedla
firma Španiel z Dobrušky. Celkové náklady všech oprav se
vyšplhaly až na 1,3 milionu Kč.

Pokračování v příštím čísle……
Miroslav Pichl

Suchodolská zjevení
Jdeme-li po žluté turistické značce po hrázi hlavňovského
rybníka přes silnici a dále pak podél ohradníků k lesu a
projdeme jím na pohodlnou cestu, přijdeme na louku u
Čertovy skály. Odtud se otvírají hezké výhledy na údolí
Ledhujky a na Broumovské Stěny. Žlutá značka nás dovede ke
kapličce křížové cesty v Šolcově lesíku a posléze na pečlivě
udržovanou dřevěnou kapli z r. 1895. Tato místa jsou
připomínkou tzv.„suchodolských zjevení“.
Vše začalo dne 10. srpna 1892, kdy čtrnáctiletá Kristina
Ringlová ze Suchého Dolu šla do zdejšího lesa na houby.
Náhle se jí kousek od pěšiny zjevila vysoká štíhlá postava
v černém dlouhém šatě, která ji natřikrát pozdravila: „Pozdrav
Pán Bůh.“ Děvče se strachem uteklo domů, kde vše vyprávělo.
Od této doby ji to však k místu zjevení neodolatelně táhlo, i
když několikrát tam šla marně. Po čtrnácti dnech se zjevení
opakovalo, tentokrát už ženská postava nevypadala tak děsivě.
Kristince se jevila jako vznešená, krásná paní silné postavy
s kulatým obličejem, jemnou bílou pletí, s blankytně modrýma
očima a plnými rty.
Zpráva o suchodolském zjevení se brzy rozšířila po
dalekém okolí. Začaly sem přicházet davy, aby byly přítomny,
až se Kristině zjeví Panna Maria. Místo zjevení zdobily
květinami a růženci, večer na tom místě zapalovali svíčky.
Panna Maria se pak Kristince zjevovala po více než dva roky a
žádala, aby jí ve vesnici postavili kostel. Z jejích rukou
obdržela Kristina růženec. Místo budoucího kostela vyznačila
tkalcovskou nití a ulámanými větvičkami ze stromu.
Do roka se okolí místa zcela změnilo. Tam, kde se podle
Kristinky Panna Maria zjevovala, vznikla vybíráním léčivé
hlíny jáma a byla tu postavena mariánská socha. Byl vyzděn

nedaleký pramen, který má prý zázračné účinky a k němu byla
přistavěna brána. Ve stráni bylo vybudováno 84 schodů, okolí
místa zdobilo množství obrázků. V místech, kde se vše
odehrálo, byla postavena křížová cesta, za tři roky po prvním
zjevení i kaple. Na poutní místo putovaly proudy zbožných
lidí, zvláště když se rozšířilo, že se tam při modlitbách
uzdravili lidé, o nichž sami lékaři tvrdili, že byli nevyléčitelně
nemocní. Některý den přišlo i 1200 lidí. V suchodolském údolí
vyrůstaly poutnické boudy se soškami, svatými obrázky,
křížky, svíčkami, brožurkami o P.M. Suchodolské a dalšími
předměty.
Ve výroční den prvního zjevení sešly se znovu celé
zástupy a čekaly, zda se událost bude opakovat. Četnictvo ale
Kristinu zatklo a okresní hejtman nařídil,aby se lidé rozešli. Ti
však místo toho začali hejtmana kamenovat. Nastalo
vyšetřování, pár viníků skončilo ve vězení v Hradci Králové.
Společně se světskou mocí zkoumala případ samozřejmě i
hradecká biskupská konsistoř a prohlásila vše za blud. Nebylo
to však nic platné.
Nepomáhaly zákazy, a tak se do věci znovu vložilo
četnictvo. Dne 2.ledna 1895 došlo ke krvavé srážce na
polickém náměstí, odkud se chystali poutníci na cestu do
Suchého Dolu. Několik lidí bylo zatčeno, děvče odvezeno do
Broumova a pak se všichni opět sešli v Hradci Králové u
soudu. Poslední vidění měla Kristina 8.ledna 1895, podle jejích
zápisků se během necelých tří let opakovalo celkem
třiadvacetkrát. Šestému bylo přítomno 7.000 osob, desátému a
jedenáctému v lednu 1893 prý až 10.000 osob.
Kristinin další život nebyl lehký, několikrát se ocitla ve
vězení, prodělala tuberkulózu, ale přesto se dožila vysokého
věku. Zemřela r. 1957 v Hořicích v Podkrkonoší, kde je i
pochována na místním hřbitově.

(Podle Evy Koudelkové a turistických průvodců
zpracoval Mgr. František Janeček)

MIROSLAV JAROLÍMEK
POJIŠŤOVACÍ KANCELÁŘ
Obchodní zastoupení Kooperativa, pojišťovna,a.s.

Chcete mít Váš majetek pojištěn dobře, tedy tak, aby
jste byli pojišťovnou v krátké době a k Vaší úplné
spokojenosti odškodněni v případě, že majetek postihne
nepříznivá událost? Nebo přemýšlíte o způsobu, jak
sobě či svým dětem vytvořit dobré finanční rezervy do
budoucna s pojistkou, kdyby Vás mělo potkat něco
zlého? Navštivte naši pojišťovací kancelář v Kostelní
ulici (tel.491541544, mobil 605461013).

Městská policie informuje
Po odmlce v minulém čísle polického zpravodaje jsme
opět zde.
Chtěli bychom upozornit , že po rekonstrukci ulic
Zahradní, Na Prádle, Hvězdecká došlo k úpravě dopravního
značení v ulici Zahradní a to tak , že ve směru od Staré
školy je umístěn zákaz zastavení. Dodržování tohoto
zákazu, i stání na chodníku v opačném směru, které zde
bylo zvykem bude z naší strany kontrolováno, aby k tomuto
nedocházelo.
V naší činnosti jsme se zabývali sousedskými vztahy ,
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neoprávněným vylepování plakátů . Situace ohledně psů
byla tento měsíc klidnější . Pomohli jsme vyřešit případ,
kdy se řidič svojí vlastní neopatrností nemohl dostat do
svého vozu. Domníval se, že klíče od vozidla ztratil, nebo
mu je někdo odcizil ze zámku kufru vozidla. Vše se
vyřešilo tím, že vozidlo bylo zabezpečeno „botičkou“ a
majitel si přes příbuzné zajistil dovoz náhradních klíčů další
den. Od majitele vozidla jsme obdrželi děkovný dopis,
který nás potěšil, ale chtěli bychom podotknout, že se
jednalo o samozřejmost, kdy pomoc občanům je náplní naší
práce. Jako každý rok proběhla tradiční pouť, která se
neobešla bez dopravních problémů, ale jinak byl její průběh
bez většího narušení veřejného pořádku.
Rovněž chceme upozornit na udržování pořádku
v místě, kde jsou kontejnery určené pro ukládání tříděného
odpadu, a aby zejména do kontejnerů na sklo nebyly
odkládány např. autoskla, nebo to co tam nepatří.
Začátek nového školního roku byl jako vždy ve znamení
zvýšeného dozoru nad silničním provozem v okolí školy a
autobusového nádraží. V noci z 2. na 3. září došlo
k poškození, a to již po několikáté, skleněných výplní
v průchodu z Masarykova náměstí směrem ke hřbitovu, a
převrácení kontejneru na plasty , což také není poprvé. Naší
snahou bude těmto a podobným jevům zabránit, což souvisí
i s větší všímavostí a následnou pomocí ze strany občanů.
Závěrem přejeme školákům i učitelům úspěšné
vykročení do školních dnů a oboustranné porozumění.
Nám ostatním ještě pár hřejivých dnů „babího“ léta.
MP
Dary pro Diakonii Broumov můžete i nadále
odevzdávat v naší kanceláři každou středu v době
úředních hodin. Případně si telefonicky či osobně
dohodnout jiný termín.
Darovat můžete staré ošacení, lůžkoviny, papír, staré
knihy, prostě vše, co doma nepotřebujete.

MP

Pouťový Tornádo dual
V tvrdých bikerských podmínkách, za větru, deště a
bláta, se konal 2. ročník Pouťového Tornádo dualu. Přesto
se závodu zúčastnilo 38 bikerů bojujících o vítězství na
kluzké trati. Nejrychlejším mužem a zároveň absolutním
vítězem se stal Tomáš Sulzbacher (Pítr´s bikes Police nad
Met.) před Jirkou Uždilem (Apollo bikes Náchod).
V kategorii dorostenci vyhrál Josef Šreiber a v kategorii
ženy to byla Kateřina Plná. Po předání cen vítězům se
konala deštivá party s živou muzikou Anna-Base,
doprovázená tanečním vystoupením členů Tornáda Horní.
Za zapůjčení Nebíčka děkujeme ZD Ostaš a především
děkujeme našim sponzorům, bez kterých by se tato
sportovní akce nemohla uskutečnit.
Děkujeme: Město Police nad Metují, Oční optika Jiří
Malinský Náchod, PIVOVAR Primátor Náchod, Apollo bikes,
Autoramax, Auto Hotárek Náchod, Benzinová pumpa Jiří Mazač,
Blue fly, Crystalis, Doldy Machov, Elservis Krtička, Evžen
Novotný Police nad Metují, Ful-fit Fulka Jan Bukovice, Hotel

Berkovi Bukovice, Knihkupectví Kohlovi Teplice n.M.,
Kvíčerovská pekárna, MADE, Manmat Pěkov, Mr. Fist, Mr.Sport,
N.aR. sport, Pítr´s bike, Restaurace Kukulda Machov, Rubena a.s.,
Sdružení Stěnava Teplice n.M., Sport Hotárek, Sportiv Redpoint,
Víno: J.Tomáš, Viva Autodoprava, Zelenina Ouško Police n.M.,
Zelenina Suchomel Police n.M.

Tornádo Horní

TIKY TEAM
pořádá v sobotu
23.října 2004
druhý ročník florbalového
turnaje URNA CUP,
kterého se mohou zúčastnit jen
neregistrovaní hráči :
* mužské týmy ve věkovém průměru 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 499 Kč na jeden
tým, jsou zahrnuty nealkoholické nápoje, hodnotná
cena a diplom. Vítěz získá putovní cenu.
Přihlášky můžete zasílat na Datlicek@atlas.cz
nejpozději do 2. října 2004 nebo volejte na telefon
604 226 958.
Startovné musí být uhrazeno nejpozději do 9 .října
2004. Ke startovnému přiložte seznam hráčů s datem
narození.
Nebude-li
startovné
zaplaceno
do
požadovaného termínu, nebude týmu umožněno na
turnaji startovat.
Více informací o turnaji se dozvíte na
http://tikohratky.wz.cz/urna_cup.htm
Těšíme se na hojnou účast startujících, ale i
fanoušků
Tiky team

Z vážných důvodů nabízím
pěknou zahradu v dobrém stavu
v Polici nad Metují.
Veškeré informace na tel. č.: 608 034 094

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

17

TJ Spartak - cvičební hodiny v
tělocvičně ZŠ Police nad Metují
Děti:
Pondělí: 15,00 - 16,00 hodin
- předškolní děti (cvičitelky - R.Jirásková, L.Meierová)
Úterý: 16,30 - 17,30 hodin
- rodiče + děti (cvičitelka - L.Krpálková)
Čtvrtek: 17,00 - 18,00 hodin
- mladší žákyně - základní gymnastika, cvičení s hudbou
(cvičitelky - B.Černá, K.Slabá)
Ženy:
Pondělí: 20,00 - 21,00 hodin
- kondiční posilování (cvičitelka - R.Teichmanová)
20,00 - 21,00 hodin
- starší ženy (cvičitelka - J.Zocherová)
Úterý:
20,00 - 21,00 hodin
- step - aerobik (cvičitelka - J.Zocherová)
Středa: 20,00 - 21,00 hodin
- aerobik (cvičitelka - P.Fulková)
Čtvrtek: 19,30 - 21,00 hodin
- step - aerobik (cvičitelka - K.Slabá)
Cvičení rodičů s dětmi od 2 do 4 let
pořádané TJ Spartak Police nad Metují bude zahájeno
v úterý 21.9.2004 od 16.30 hodin v tělocvičně ZŠ Police
nad Metují.
Na děti i jejich rodiče se těší Lenka Krpálková.

PRODÁM:
- automatickou pračku se sušičkou
- koženkovou rohovou lavici se stolem + 2 židle
- peřináč, skřínku 4 šupl. + 2 dvířka
- kufříkový šicí stroj
Vše ve velmi dobrém stavu a za přijatelnou cenu.
Informace tel.: 608 882 420

AZ - ELEKTRO
Pavel Melichar, Mírová 236,
Police nad Metují, tel: 777 219177
Montáž: Elektrické zabezpečovací systémy *
autoalarmy * kamerové systémy *
elektroinstalace * hromosvody * revize*
vytápění okapů

Likvidace pozůstalosti
výkup starého nábytku
a nepotřebné veteše
Petr Vágner Broumov I/5
608 103 810
491 427 055
491 521 630 záznamník

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

informace na tel. čísle: 491 522 877
777 621 552
http://www.autoskola-fiedler.wz.cz
zahájení kurzu k získání řidičského průkazu
v Broumově
v Polici n. Metují
od 15.00 hodin
od 15.00 hodin
29. září 2004
30. září 2004
Autoškola Fiedler, s.r.o., Šalounova 87, Broumov
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Koupím
pohledy Policka (zejména starší).Nabídněte.
Tel.: 466 923 460, e-mail: janecekf@cbox.cz

Jindřich Sokol
Prodej a opravy šicích strojů,kol
Ø

MÁTE PROBLÉMY S PŘÍJMEM
TV SIGNÁLU?
Anténní technika Červený Kostelec
Vám nabízí:
* montáže televizních a rozhlasových antén *
* opravy STA a TKR * dodávky STA na klíč bytovky, penziony * opravy a montáže
na rodinné domy *
SLOUČÍME, ROZBOČÍME, ZESÍLÍME
a vše ostatní dle místních možností a Vašich
přání
YAGIEX ANTÉNNÍ TECHNIKA

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

pořádá seminář na

téma:

UPLATŇOVÁNÍ PŘEDPISŮ O DANI Z PŘIDANÉ
HODNOTY PŘI DOVOZU ZBOŽÍ A SLUŽEB ZE ZEMÍ
EU A PŘI VÝVOZU ZBOŽÍ A SLUŽEB DO ZEMÍ EU

Ø

broušení nůžek ,nožů,vrtáků a lišt k rotačním i
bubnovým sekačkám
výroba klíčů k zámkům vašich bytů a aut

Výroba cylindrických vložek dle
klíče
Ø
Ø

cylindrických visacích zámků dle klíče
montáže bezpečnostních zámků a štítů k vašim
dveřím

Prodej šicích strojů Toyota
5 let záruka
již od 3.990,-Kč

Ø

obnitkovací stroje od 9.990,-Kč
Soukenická 94
550 01 Broumov II
( směrem k olivětínské Vebě )
te. 491 52 23 07 / 603 446 466

ŠKOLA HOTELNICTVÍ, GASTRONOMIE,
OBCHODU a CESTOVNÍHO RUCHU
V HRONOVĚ
PŘIHLÁŠKY DO OBORŮ GASTRO, HOTELOVÝ
PROVOZ, PROVOZ CK, PRŮVODCOVSTVÍ
A NÁSTAVEB PRO VYUČENÉ
PŘIJÍMÁME TRVALE.
ROČNÍ JAZYKOVÁ ŠKOLA
ANJ, NEJ, RUJ OD 1.9.2004 OTEVŘENA!
JSME TU PRO VÁS!
Den otevřených dveří:
KAŽDÁ STŘEDA 8 - 17 HOD.
TEL.: 602 642 670 , 777 013 554 , 728 256 262
SRDEČNĚ ZVEME K NÁVŠTĚVĚ JIRÁSKOVY
CHATY NA DOBROŠOVĚ. TEL.: 491 520 185

ve středu 15. září 2004
od 9 do 15 hodin

Velká zasedací místnost na Městském úřadě
v Broumově
registrace účastníku od 8:30
Přednášející :

Petr Klouček, Finanční ředitelství Hradec Králové

Vstup jen pro předem přihlášené! Počet míst je omezen!
Uzávěrka přihlášek:
14. 9. 2004
Registrační poplatek: 700,- Kč / za osobu (pro členy PKB 500,- Kč / za osobu)
Další informací:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní adresa:

Radka Vlachová
+420 736 481 778
radkav@broumovsko.cz
pkb@broumovsko.cz
Podnikatelský klub Broumovska, o.s.
PO Box 81
550 01 Broumov

Pořádá Podnikatelský klub Broumovska, o. s. ve spolupráci s
Daňovým poradenstvím s. r. o., Nové Město nad Metují.

Nabízíme:
* u jízd mimo město zpáteční cesta ZDARMA
* možnost smluvních cen
* přeprava osob vozy ŠKODA OCTAVIA a
FABIA
* pohodlnost, spolehlivost, diskrétnost
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V sobotu 18.9.2004
bude ve Žďáru nad Met.
probíhat
Region východní Čechy
agentura Náchod

Agentura Náchod vypisuje výběrové řízení na obsazení
pozice:
pojišťovací poradce pro oblast Náchodska, Broumovska a Jaroměřska
Ÿ Co Vám Česká pojišťovna n a b í z í ?
* teoretické a praktické zaškolení zdarma
* perspektivu osobního a profesního růstu
* motivující finanční ohodnocení odpovídající výkonu
* prostředky potřebné k výkonu pojišťovacích činností a reklamní podporu
* Poradenství v oblasti penzijního připojištění, majetkového, životního a
průmyslového pojištění
Ÿ Co od Vás o č e k á v á m e ?
* velmi dobré komunikační schopnosti
* ochotu učit se novým věcem
* samostatnost, zodpovědnost, reprezentativní vystupování
* obchodní zkušenosti jsou vítány
* můžete být naším zaměstnancem nebo spolupracovat externě
Strukturovaný životopis zasílejte do 30.09.2004 na adresu :
Česká pojišťovna, a.s.
asistentka ředitele agentury
Raisova 1817
547 01 Náchod
tel.: 491 413 366
e-mail: jvankova@cpoj.cz
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BURZA ODĚVU
A SPORTOVNÍCH
POTŘEB
PRO DĚTI
I DOSPĚLÉ
K nákupu jste pozváni
v sobotu v době 8 – 12 hod
na sál místního
pohostinství
ve Žďáru nad Met.

Polický měsíčník - vydává
město Police nad Metují, IČO
272 949. Obsah je sestavován
z příspěvků občanů - za obsah
článku ručí pisatel. Vychází
1x měsíčně v nákladu 900 ks.
Adresa redakce : MěÚ
Masarykovo nám. 98, tel. 491
541 113, fax 491 541 119, email: meu@meu-police.cz.
Registrační číslo: MK ČR E
11974. Cena 5 Kč. Tisk
TISKÁRNA František
MATĚNA Police nad Metují.
Uzávěrka příštího čísla
7. října 2004.
Distribuce 13. října 2004

