Náves obce Velká Ledhuje. Uprostřed sloup se sochou Panny Marie, postavený nákladem ledhujské obce
roku 1743; poražen nákladním autem a zničen roku 1947. Vlevo budova panské krčmy, postavená za opata
Otmara roku 1720. Krčma slouží jako hostinec dodnes. Lípa v popředí před hospodou byla poražena větrnou
smrští roku 1945.
Obrázky na titulní stranu Polického měsíčníku vybíráme z cyklu kreseb „Police jak ji známe a neznáme“
pana Josefa Voříška; slovy doplnil Miroslav Pichl.

číslo 7

vydáno 14. července 2004

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

cena 5 Kč

1

•

•

•

•

V úterý 29. června byla slavnostně otevřena stavba
„Petrovické zatáčky“, trvala dva roky a proinvestovalo
se více jak 170 mil. Kč. Věřím, že bude všem
motoristům sloužit k bezpečnému a příjemnému
provozu při vjezdu do našeho města, ale také na celé
Broumovsko. Stavba byla zprovozněna slavnostním
přestřižením pásky hejtmanem Královéhradeckého
kraje panem ing. Pavlem Bradíkem, za přítomnosti
vedoucích představitelů celého kraje. Když se v roce
1996 dokončila I. část komunikace z Police n. M. na
Velké Petrovice, stavěl se po celé trase pravostranný
chodník o celkové šíři 150 cm bez vrchního
zadláždění, kde se místo dlažby použila jemná drť. V
důsledku použitého materiálu nebyl chodník
zabezpečen proti prorůstání plevelem a stal se
neschůdným. Tímto způsobem zůstávají nedokončeny i
nové chodníky od V. Petrovic až za polické vlakové
nádraží. Důvodem této úpravy je fakt, že Státní fond
dopravní infrastruktury nesmí při budování komunikací
financovat chodníky. Proto starostové přilehlých obcí
(Bezděkov n. Met. a V. Petrovice) současně se mnou
požádali SFDI o poskytnutí dotace z rozpočtu na rok
2004. Důvodem žádosti bylo využití koridoru chodníku
k realizaci jednosměrné cyklostezky v provedení
asfaltových povrchů. Celkové náklady na tuto stavbu
jsou odhadovány na 3,3 mil. Kč vč. DPH. Státní fond
dopravní infrastruktury nám tyto náklady eliminuje
přidělením dotace ve výši 2 mil. Kč a KHK nám
přispěje také formou dotace 0,5 mil. Kč, tímto se
náklady výše uvedené rekonstrukce poníží na 20%.
Cílem této akce je po jedné straně komunikace II/303
vybudovat cyklostezku o šířce 1,5 m a o celkové délce
5,5 km. Zajištění lepší bezpečnosti silničního provozu
je v souladu se schválením koncepce cyklodopravy
Královéhradeckého kraje.
Další plánovanou stavbou, která bude zahájena tento
měsíc na hlavní trase komunikace č. II/303 v lokalitě
mezi Bukovicí a Pěkovem, je vybudování opěrné zdi u
Pěkovského potoka, který protéká podél bývalého
závodu Veba. Na konci obce Bukovice, u vjezdu k
sušce obilí, je nepopulární úsek, řidiči právem nazýván
„Brzdící šikana“. Zde se celá trasa napřímí a provede
se zábor do břehu na pravé straně, vč. opěrné zdi a
vybuduje se nový most na louce, do kterého se svede
Pěkovský potok, tím se zmírní ostrá zatáčka a zlepší se
bezpečnost silničního provozu.
Do konce letošního roku se ještě provede položení
asfaltového koberce od Restaurace „Na Mýtě“ spodem
na Vysokou Srbskou. Nový potah se bude ještě
realizovat v obci Bezděkov, který značně utrpěl z
důvodu objížďky při rekonstrukci komunikace
Žabokrky-Mýto-V. Petrovice. Ke konci roku se v
případě příznivé finanční situace a připravenosti stavby
plánuje realizace nového asfaltového potahu z Police n.
M. směrem na Bělý, v souvislosti s těmito
rekonstrukcemi ještě musíme počítat s různými
objížďkami a uzavírkami komunikací.
Společnost KM-PRONA, která je majitelem benzinové
čerpací stanice v Polici n. M., provede na základě
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ohlášení stavebních úprav přístavbu automatické mycí
linky za stávající hlavní budovou stanice. V současné
době společnost zažádala o vydání stav. povolení.
Realizace se uskuteční v letošním roce.
Z investičních akcí města na rok 2004 je dle
harmonogramu před dokončením druhá 9-ti bytovka na
sídlišti. Zde se vybuduje nová spojovací komunikace v
provedení asfalt a chodníky v provedení zámková
dlažba. Byla zde nabídka na vybudování komunikace
taktéž v provedení zámková dlažba, ale na posledním
kontrolním dnu se od této varianty upustilo.
Kanalizace na Bělské je dokončena a město za ni
zaplatí 1,2 mil. Kč. Po jednáních se SFŽP a žádosti o
dotaci byla městu přidělena částka ve výši 960 tis. Kč
na výše uvedenou stavbu.
Firma Zdeněk Dostál - STAFIDO dokončila dláždění
centrálního chodníku na hřbitově. Město uvedenou
stavbu převzalo a pevně věří, že bude sloužit ku
prospěchu nás všech jak v letním, tak v zimním
období.
Úprava místních komunikací v ul. Na Prádle, Zahradní,
Hvězdecká a Na Bělidle včetně nových chodníků se
blíží k závěru. Všechny inženýrské sítě jsou přeloženy,
kanalizace vyčištěna a propojena o 30 m. Po navezení
štěrkodrti se provádí betonová stabilizace před
závěrečným asfaltováním. Přilehlé chodníky u
Kolárova divadla se předláždí dle studie p. arch. J.
Tomka a vše již bude tento měsíc dokončeno a předáno
k užívání.
Rada města na svém zasedání doporučuje ZM navýšení
rozpočtu o 225 tis. Kč na rekonstrukci veřejného
osvětlení a rozhlasu v ul. Bělská. Zde se bude v II.
polovině roku provádět kabelizace NN sítí a je nutno
toto provést současně.
RM doporučuje ZM ke schválení poskytnutí půjčky z
FRB ve výši 91 tis. Kč na dokončení opravy opláštění
zadní části bývalé školy v Hlavňově.
RM schválila cenovou nabídku firmy Zdeněk Dostál STAFIDO ve výši 176 703,- Kč vč. DPH na úpravu
zahrady DPS.
Dobrovolný svazek Policko v těchto dnech vydává
barevnou brožuru „Policko-region skromný, ale
čarovný“. Na 28 stránkách se turisté a návštěvníci
mohou přesvědčit o půvabu naší přírody, malebnosti
Policka a okolních obcí v letním i zimním období.
DSO byl založen 8.8.2002 s cílem zajistit rozvoj celého
regionu a provázat potřeby a zájmy jednotlivých obcí.
Do prodeje se tato brožura dostane v druhé polovině
měsíce července. Celý projekt byl vytvořen za finanční
podpory EU.
Zdeněk Kadidlo

Telegraficky . . .
§
§
§

Ve středu 9. června jsme se se starostou zúčastnili
Valné hromady TJ SPARTAK Police nad Metují
v sauně.
Ve čtvrtek 10. června jednala o dalších možnostech
čerpání dotačních titulů projektová komise.
Stejný den v podvečer jsem se na schůzi výboru
HKO domluvila na spoluúčasti oslav 10. výročí
založení České reprezentace mládeže v lezení na
umělé stěně.
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Ve středu 9. 6., ve čtvrtek 10. 6. a v sobotu 12. 6. nás
potrápily přívalové deště. Ve čtvrtek 24. června se na
městě uskutečnilo jednání ve věci hospodaření na
zemědělských pozemcích v prostoru pod Klůčkem –
v katastrálních územích Velká Ledhuje a Bukovice.
Předmětem jednání byl současný stav hospodaření a
péče o uvedené obhospodařované území, jeho důsledky
a nutné změny tohoto stavu. Jednání byli přítomni
zástupci Družstva vlastníků Police nad Metují,
Technických služeb, s.r.o., obce Bukovice, Městského
úřadu Náchod, odboru životního prostředí, Správy
CHKO Broumovsko a města Police nad Metují.
Od 11. do 13. června i v našem městě proběhly
volby do Evropského parlamentu. Všem, kteří se na
nich podíleli patří naše poděkování. Dík za využití
občanského práva patří i všem zúčastněným
voličům.
V pátek 11. června se 340 platících návštěvníků
potěšilo v kostele Nanebevzetí Panny Marie koncertem
Spirituál kvintetu.
V sobotu odpoledne jsme byli naopak zaskočeni
malou účastí na vernisáži výstavy fotografií Jana
Moravce – Ve skalách od jara do zimy – ve Staré
škole. Výstava potrvá až do konce července.
Ve třetím červnovém týdnu byly vyzdobeny další
prostory domu s pečovatelskou službou pracemi žáků
výtvarného oboru ZUŠ.
Ve středu 16. června jsme s panem starostou
navštívili důchodce v hasičárně a potom jsme zašli
do domova důchodců na opékaní selátka.
V sobotu 19. června se podruhé vydal na svou pouť
polickým okolím Toulavý autobus. První jízda byla
věnována obyvatelům DPS a DD.
V Hlavňově probíhaly tradiční triatlony.
Po poledni jsem ráda přijala pozvání Fondu pro
pozůstalé, který ve Vojtěchově pohostinství na
Bezděkově oslavoval 80. narozeniny.
V podvečer se na Ostaši u Malíků uskutečnilo setkání u
příležitosti 10. výročí lezení na umělé stěně.
Večer v polické hasičárně patřil stým narozeninám
hasičů Velké Ledhuje.
V pondělí 21. června jsme v městské knihovně
jednaly o práci knihovny ve druhém pololetí.
V úterý 22. června jsme se zúčastnili již tradičních Her
seniorů v našem domově důchodců.
Ve středu 23. června se konalo jedno z mnoha
pracovních jednání nad projektem Pellyho domů.
Ve čtvrtek 24. června dopoledne jsem byla přítomna
v Náchodě jednání nad novým vlakovým jízdním
řádem.
Od pondělí 28. června do pátku 9. července jsem
čerpala řádnou dovolenou.
Ida Seidlmanová

Úhrada místního poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
Připomínáme všem občanům našeho města, kteří si
rozdělili platbu místního poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů na dvě splátky, termín k

zaplacení druhé z nich, nejpozději do 31.8.2004. Ti, kteří
snad zapomněli poplatek uhradit úplně, mohou tak do
tohoto termínu ještě učinit. V opačném případě bude
přistoupeno k jeho vymáhání.
Platbu tohoto poplatku, který byl pro rok 2004 vyměřen
částkou 360,- Kč na osobu a rok (pololetní splátka tedy činí
180,-Kč na osobu a rok) je možno uskutečnit buď
v hotovosti přímo do pokladny MěÚ v Polici nad Metují,
odbor finančně-správní, kancelář č. 41 nebo převodem na
účet č. 6015-0004522551/0100 u KB, KS 308, VS - rodné
číslo poplatníka.
Děkujeme za spolupráci
Daniela Adamová-správce poplatku
finančně správní odbor MěÚ

Informace o stavu předpisů a
úhrad poplatků za komunální
odpad a nakládání s odpadem
Koncem letošního června byla Radě města Police nad
Metují předložena informativní zpráva o stavu předpisů,
úhrad a nedoplatků místních poplatků za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů ke dni 23.6.2004 a
několik informací o průběhu výběru poplatků od počátku
roku 2004 a přehledy plateb a nedoplatků za rok 2002, 2003
a 2004.Vybírání poplatků za likvidaci komunálního odpadu
pro rok 2004 probíhá nepřetržitě od 2.1.2004 ve výši 360,Kč na osobu a rok. Většina poplatníků jej jako každoročně
uhradila přímo do pokladny MěÚ v průběhu měsíců leden
až březen v celé stanovené výši, někteří v souladu
s vyhláškou využili možnosti zaplatit poplatek na dvě
splátky a v termínu do 31.3.2003 uhradili pouze první
splátku. Stále poměrně málo občanů využívá způsobu
bezhotovostní platby. Je to zřejmě i z důvodu nutnosti
vyzvednout si kontrolní známku na popelnici, v některých
případech i neznalost aktuální částky k úhradě pro ten který
rok. Po uplynutí doby určené k zaplacení alespoň první
splátky za rok 2004, tedy po 31.3.2004 a po zanesení všech
dosud uhrazených plateb a předpisů, bylo na konci května
pomocí programu používaného ke sledování plateb
provedeno první předběžné vyhodnocení stavu úhrad a
nedoplatků. V současné době, kdy již pominul hlavní nápor
placení a všechny uhrazené platby jsou zpracovány, probíhá
intenzívní vymáhání neuhrazených plateb z roku 2002. Na
všechny byly vydány platební výměry (celkem 59), 18
z nich již bylo zaplaceno, u 8 bylo domluveno postupné
splácení a na 4 byla nařízena exekuce. Jsou však i takové
případy, kdy se poplatník zdržuje neznámo kde. Zde je
vymáhání prozatím víceméně nemožné. Dluh se však podle
daňového zákona promlčuje až po dvaceti letech, takže
pro případ zjištění potřebných skutečností je nutné tyto
dlužníky neustále vést v evidenci. V měsíci červenci a
srpnu budou vydány platební výměry na nedoplatky z roku
2003 (v souladu se zákonem uplatňujeme navýšení
neuhrazených poplatků o 50%, stejně tak i za rok 2002) a
od září bude nutné upomínkovat nezaplacené poplatky za
rok 2004. Do konce roku 2004 bude probíhat průběžné
vymáhání nedoplatků za všechny minulé roky tak, jak se
bude situace vyvíjet. Každý měsíc je také prováděna
aktualizace seznamu poplatníků tak, jak se mění evidence
obyvatel. U každého nového občana je nutné dopočítat
poměrnou část poplatku a vyzvat jej k úhradě. Stejně tak i
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v případě nově narozených dětí. V případě úmrtí nebo
změny místa trvalého pobytu mimo naše město se poplatek
v poměrné výši (podle daňového zákona musí být vyšší než
50,-Kč) na žádost vrací. K dnešnímu datu již také byli
obesláni všichni poplatníci – chalupáři, kteří vzhledem
k pobytu mimo naše město povětšinou čekají až na výzvu
k úhradě (z důvodu neznalosti aktuální výše platby) a
složenku. Poté téměř všichni ihned platbu zaslali.
Aktuální přehled plateb a předpisů za rok 2002, 2003 a
rok 2004 - ke dni 23.6.2004
Předpisy za rok 2002
1 299 199,-Kč
100%
Uhrazené za rok 2002
1 283 460,-Kč
98,8%
Neuhrazené za rok 2002
15 739,-Kč
1,2%
Předpisy za rok 2003
1 319 414,-Kč
100%
Uhrazené za rok 2003
1 293 441,-Kč
98%
Neuhrazené za rok 2003
25 973,-Kč
2%
Předpisy za rok 2004
1 477 017,-Kč
100%
Předpisy za I. pol. 2004
736 067,-Kč
100%
Uhrazené za I. pol. 2004
672 161,-Kč
91,3%
Neuhrazené za I.pol. 2004
63 906,-Kč
8,7%
Předpisy za II. pololetí 2004
740 950,-Kč
100%
Uhrazené za II. pololetí 2004
565 144,-Kč
76,3%
Neuhrazené za II.pol. 2004
175 806,-Kč
23,7%
(spl. 31.8.)
Uhrazené celkem
1 237 305,-Kč
83,8%
Neuhrazené celkem
239 712,-Kč
16,2%
V odpadové legislativě nedošlo k žádným významným
změnám, nakládání s komunálními odpady se i nadále řídí
zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech (dále jen zákon) a
platná zůstává i vyhláška města č.2/2001 o stanovení
systému nakládání s komunálními odpady na území města
Police nad Metují. Systém platby za odpadové služby byl
na základě zmocnění zákona zvolen poplatkem na osobu,
s režimem podle zákona o správě daní a poplatků.
Podrobnosti stanovuje vyhláška města č.1/2004 o místním
poplatku za provoz systému nakládání s komunálními
odpady.
Základem městského odpadového systému je třídění
komunálních odpadů v domácnostech s návaznou donáškou
vytříděných využitelných odpadů do kontejnerů pro ně
určených, nebezpečných odpadů na místa jejich pouličního
svozu a zbytkových a směsných odpadů do odpadových
nádob u domů a do sběrného dvora. Odpadový systém
města i nadále zahrnuje tyto služby: 1. sběr a svoz
vytříděných využitelných odpadů, 2. provoz sběrného
dvora, 3. sběr a svoz nebezpečných a objemných odpadů,
4. sběr a svoz zbytkových a směsných odpadů. Město
vytvořilo podmínky nebo využívá služeb jiných firem a
aktivit pro sběr a svoz využitelných odpadů a to
vytříděného skla, plastů, kovů, papíru a hadrů a dále
nebezpečných odpadů, objemných odpadů, odpadů ze
zeleně, drobných stavebních odpadů a zbytkových a
směsných komunálních odpadů.
ad 1. Využitelné odpady
Vytříděné sklo - odkládá se kontejnerů rozmístěných na
19-ti místech po městě. Jejich vyvážení zajišťuje pan
Martinec z Náchoda. Tato služba byla původně bezplatná,
od 2. pololetí loňského roku je z důvodu úpravy výkupních
podmínek
zpracovatelskou
firmou
VETROPACK
MORAVIA GLASS a.s. placená, neboť nové výkupní ceny
skla nepokryjí režijní náklady bezplatného vyvážení. Za
1.čtvrtletí letošního roku bylo vytříděno 8,4 t skla.
Vytříděné plasty - odkládají se do kontejnerů

rozmístěných společně s kontejnery na sklo na 18-ti
místech po městě. Jejich vyvážení zajišťuje společnost
Marius Pedersen, a.s. Za 1. čtvrtletí letošního roku bylo
vytříděno 4 t plastů.
V rámci doplnění sběrných míst a z kapacitních důvodů
bude doplněn 1 skleněný kontejner na sídliště (pod
kotelnou) a 1 plastový ke sběrně STEFu, kde je prozatím
pouze kontejner na sklo.
Společnost EKO-KOM ve spolupráci s Centrem
evropského projektování, v rámci projektu podpory zvýšení
třídění využitelných složek komunálního odpadu, nabízí
městům dodání kontejnerů na tříděný sběr s tím, že
polovinu kontejnerů si musí město do 2 let od podpisu
smlouvy odkoupit. Domnívám se, že by bylo dobré této
nabídky využít. Doplnili by se tak výše uvedená sběrná
místa (2 kontejnery) a mohla by se instalovat nová sběrná
místa, předběžně 3. Jedno v Pěkově - u hasičské zbrojnice
(1 + 1), jedno v Hlavňově - na otáčce autobusu, u odbočky
na Hvězdu (1 + 1) a jedno v Polici n. M. - na kraji
prostranství naproti kostelu Nanebevzetí P. Marie (1 + 1).
Vytříděné kovy - odkládají se ve sběrně a výkupně
společnosti STEF, a.s. Dále je možné je odložit při
příležitostném sběru, který zajišťují dobrovolní hasiči
(železné soboty), eventuelně je předat p. Fridrichovi. Za
1.čtvrtletí letošního roku bylo vykázáno cca 71 t kovů.
Vytříděný papír - odkládá se ve sběrně a výkupně
společnosti STEF, a.s. Dále je možné ho odložit 1x za
měsíc při sběru, který zajišťuje Diakonie Broumov a dále
při příležitostném sběru, který pořádá základní škola. Za
1.čtvrtletí letošního roku bylo vykázáno 9,3 t papíru. Při
letošním jarním sběru nasbírala ZŠ 28,3 t papíru. Bude
vykázáno za 2. čtvrtletí.
Vytříděné hadry je možné odložit 1x za měsíc při sběru,
který zajišťuje Diakonie Broumov.

Systém EKO-KOM

Město Police nad Metují je součástí systému EKOKOM, provozovaného společností EKO-KOM, a.s. Praha,
který umožňuje výrobcům a dovozcům obalů a obalových
materiálů splnit povinnosti dané zákonem o obalech (zpětný
odběr a zajištění jejich využívání a recyklace). Děje se tak
prostřednictvím tříděného sběru v obcích a městech. Podle
vykázaného množství jednotlivých vytříděných odpadů
(plasty, sklo, papír, kovy) pak poskytuje společnost EKOKOM a.s. obcím a městům, zapojeným do tohoto systému,
finanční příspěvek. Finanční příspěvek je poskytován
čtvrtletně, na základě faktury vystavené městem, po
odsouhlasení čtvrtletního výkazu. Za 4. čtvrtletí loňského
roku obdrželo město 53.303,- Kč. Podklad k fakturaci za 1.
čtvrtletí letošního roku zatím od společnosti EKO-KOM
nepřišel.
ad 2) Mobilní zařízení ke sběru a výkupu odpadů před
jejich odstraněním (sběrný dvůr)
Pro odkládání objemných odpadů, odpadů ze zeleně a
drobného stavebního odpadu slouží sběrný dvůr. Nachází se
v přední části prostoru bývalé cihelny. SD provozuje
společnost MP a.s. Otevřen je 2x týdně, a to ve středu od 14
do 17 hod a v sobotu od 8 do 11 hod. Za 1. čtvrtletí
letošního roku zde bylo odloženo celkem 84,5 t výše
uvedených odpadů. Plocha SD je poměrně malá a není zde
možné přistavit další kontejnery. Z těchto důvodů hledá
město možnost rozšíření SD. Jako dobré řešení se jeví
pronájem nebo odkup sousedního
pozemku s malou
zděnou budovou (zázemí pro personál), který v minulosti
užívala SÚS Náchod (dnes je ve vlastnictví
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Královéhradeckého kraje) a přesun SD na tento pozemek.
Toto řešení je v jednání.
ad 3) Nebezpečné odpady
Jednou z povinností obce, stanovených zákonem je
zajistit místa, kam mohou fyzické osoby odkládat
nebezpečné složky komunálního odpadu. Tuto povinnost
plní město mobilním zastávkovým sběrem a svozem, který
probíhá ve městě 2x ročně, ve 20. a 40. kalendářním týdnu.
Tuto službu zajišťuje společnost MP a.s. Jarní kolo již
proběhlo a bylo svezeno 1508 kg baterií, akumulátorů,
rozpouštědel, pesticidů, olejů, barev, léčiv a také
pneumatik, 87 ks odpadů obsahujících rtuť (zářivek,
televizorů apod.), 60 ks zařízení obsahujících
chlorofluorovodíky (lednice a jiná chladící zařízení apod.) a
zároveň 15 t objemného odpadu.
ad 4) Zbytkové a směsné odpady
Zbytkové a směsné odpady jsou odkládány do vlastních
nebo pronajatých odpadových nádob u domků a bytových
domů. V současné době (od 20. kalendářního týdne), jsou
sváženy 1x za 14 dní. Tuto službu zajišťuje společnost MP
a.s. Za 1. čtvrtletí letošního roku bylo svezeno 245 t tohoto
odpadu. Odpadový systém města mají možnost využívat i
organizace a podnikatelé ve městě, a to na základě
smlouvy. K dnešnímu dni je uzavřeno 40 smluv. Do
zbytkových a směsných odpadů dále patří odpady
z odpadkových košů, odpady ze hřbitova, uliční smetky a
podobné odpady města. Nakládání s těmito odpady zajišťují
TS Police n. M., s.r.o. společně se společností MP a.s. Za
1. čtvrtletí letošního roku bylo svezeno 48 t tohoto odpadu

Finanční plnění (výdaje):
služba
rozpočet 2004
skutečnost k 31.5.04 + prosinec 2003
využitelné odpady (plasty, sklo)
260.000,- Kč
110.396,- Kč
nebezpečné a objemné odpady
65.000,- Kč
42.686,- Kč
sběrný dvůr
390.000,- Kč
130.659,- Kč
zbytkový směsný odpad - občané
1.030.000,- Kč
520.469,- Kč
zbytkový a směsný odpad - organ.
45.000,- Kč
26.788,- Kč
ostatní odpady města
100.000,- Kč
50.337,- Kč
celkem
1.890.000,- Kč
881.335,- Kč
Z důvodu změny sazby DPH na 19%, platné od 1. 5.
2004 dojde ke zvýšení výdajů za odpadové služby a tím
s největší pravděpodobností k překročení rozpočtových
nákladů města o cca 50 – 100 tis. Kč. Konkrétní výše bude
záležet na čerpání v jednotlivých službách.
Daniela Adamová, Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

Rozbor vody z pramene Julinka na
polickém náměstí - pitná voda
V dubnu letošního roku nechalo město opět provést
kompletní rozbor vody z pramene Julinka na náměstí.
Odběr vody byl proveden Hydrogeologickou společností,
s.r.o. Praha, která provádí monitoring kvality vod v
prostoru bývalé skládky odpadů u Ostašské ulice a rozbor
odebrané vody provedla akreditovaná laboratoř společnosti
Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. Praha. Výsledek

rozboru byl porovnán s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou
se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a
rozsah její kontroly. Rozbor opět potvrdil, že odebrané
vzorky vody vyhovují parametrům stanoveným uvedenou
vyhláškou pro pitnou vodu. Při této kontrole byl proveden
mikrobiologický rozbor (přítomnost choroboplodných
zárodků a organismů) a chemický rozbor (chemické
složení). Všechny prověřované ukazatele byly pod
limitními maximálními hodnotami. Protože se kvalita vody
v důsledku řady vlivů mění, je nutné provádět kontrolu
každoročně. Je dobře, že takovýto volně přístupný zdroj
pramenité pitné vody na našem náměstí máme, a jistě to
náležitě ocení nejen naši občané, ale i turisté v parných
letních dnech (budou-li letos nějaké).
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

Z činnosti stavební komise
Dne 29. června jsem se s p. starostou zúčastnil
slavnostního otevření silnice II/303 - V. Petrovice Žabokrky. Zážitek o to větší, že jsem si mohl připomenout
začátky této stavby, kdy jsme jezdili po všech institucích
včetně ministerstva, aby se tato akce dostala do celostátního
plánu.
Téměř 80 let jsme jezdili po žulových kostkách, na které
nemusela být vynaložena žádná částka na údržbu, ale také
se už po ní nedalo jezdit. Když se v roce 1994 započalo s
rekonstrukcí silnice od Police do Petrovic, netušil asi nikdo,
že budeme vlivem nezodpovědných jednání některých
orgánů čekat celých 10 let na dokončení. Škoda těch
promarněných let a jízd na tak špatné komunikaci. Dnes se
ale můžeme s radostí podívat na dílo, které předala firma
Strabag. Úprava silnice, včetně jejího okolí, je provedena
perfektně a s citlivostí nenarušit okolní krajinu. Děkujeme
všem, kteří se na této akci podíleli.
Začala se rekonstrukce Zahradní ulice, části Hvězdecké
a Na Prádle. Opět firma Strabag pracuje v tempu a kvalitě,
která zaručuje včasné dokončení. Silnice a chodníky budou
opraveny až k divadlu.
Pomalu končí dodláždění střední cesty na hřbitově.
Zbývá dořešit jen některé maličkosti a další finanční
prostředky na úpravu hřbitova již budou neporovnatelně
nízké.
Dokončuje se úprava kamenné zdi u “Klímova
zahradnictví“, i tato akce vylepší jistě vzhled příjezdu do
Police, zejména po přeložce silnice.
Likviduje se další dům na přeložce II/303, bohužel stále
není dořešen výkup části skladu p. Antla a pí Tomešové, již
dávno mohla být stavba zahájena výběrovým řízením.
Dojde-li k vyvlastnění, celá akce se odloží, a městu bude
rozbouraná část Police dělat ostudu delší dobu. Ale snad
rozum a vztah k rodnému městu zvítězí.
V uplynulých dnech došlo v ulicích Hvězdecká, K
Vodojemu a K Drůbežárně několikrát ke splavení bahna,
které se objevilo nejen v domech, ale i v jiných částech
města. Situace stále není pod kontrolou a stav. komise musí
na další své schůzce zaujmout doporučující stanovisko.
Potěšila nás dostavba domu firmy VK Ložiska, která
vyplnila neestetickou mezeru při vjezdu do města u ZUŠ.
Jsme rádi, že bylo požádáno o stavební povolení na
myčku os. automobilů u čerpací stanice v Polici n. Met.,
které bychom se již letos mohli dočkat.
Stále nevíme, jak to dopadne s marketem, v záloze je
pár alternativ.
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S potěšením jsme zjistili, že se bude letos rekonstruovat
fasáda „Hálova domu“ na náměstí, a pak již zůstane na
městu, aby také započalo s rekonstrukcí „Pellyho domu“,
kde stále čekáme na přidělení dotace.
Pravděpodobně se letos vybuduje asfaltová cyklostezka
na chodníku vedoucím z Police n. M. na polické vlakové
nádraží, na kterou obdrží město dotaci.
Další schůzka stav. komise se uskuteční v prostorách
„Zemědělské školy“, která byla bezúplatně krajem
převedena na město Police n.M. a bude na nás, abychom
vymysleli co nejlepší řešení v uplatnění pro dané prostory.
Rádi uvítáme i jakékoliv návrhy a řešení ze strany našich
občanů.
Mělo by se také započít s rekonstrukcí místní
komunikace na Hvězdu, ale čekáme na přidělení dotace.
Informujeme občany, že bude na delší dobu uzavřena
silnice Mýto - Bezděkov n.M. pro její rekonstrukci, včetně
kanalizace v Bezděkově. Rovněž se má také opravovat
silnice Mýto - V. Srbská.
Josef Hauk, předseda stav. komise

Tvo rba e vro ps k é s o us ta vy
chrá ně ný c h úz e m í N A TUR A 2 0 0 0

V rámci tvorby evropské soustavy chráněných území
NATURA 2000, byly Ministerstvem životního prostředí
ČR, vedle ptačích oblastí navrženy také evropsky
významné lokality. V naší oblasti byly navrženy tyto
lokality:
Metuje a Dřevíč
Jedná se o území o rozloze 46,22 ha, které tvoří horní
část toku řeky Metuje, od soutoku s potokem Dřevíč až po
soutok se Zdoňovským potokem, pravostranný přítok
Metuje - potok Dřevíč s přítokem Jívkou, pravostranný
přítok Metuje - Skalní potok a levostranný přítok Metuje
Zdoňovský potok. Jde o toky, které mají ráz podhorského
potoka a dosud místy polopřirozený charakter s členitým
dnem i břehy. Na mnohakilometrové délce toků jsou
zastoupeny různorodé břehové porosty - od plně
zapojených dřevinných břehových porostů, až po jednotlivě
rostoucí stromy a keře na přilehlých mokřadních loukách.
Hlavním předmětem ochrany jsou zde zoologické druhy
mihule potoční, vranka obecná a vydra říční.
Broumovské stěny
Jedná se o území o rozloze 1.383,61 ha, které tvoří
oblast NPR Broumovské stěny. Jde o skalní oblast
kvádrových pískovců s místy dochovanými bučinami a
bory. Lokalita zahrnuje mimo jiné tyto biotopy: lesní
prameniště, štěrbinové vegetace skal a drolin, jeskyně,
ovsíkové louky, vlhké pcháčové louky, brusnicové vegetace
skal a drolin, údolní jasanovo-olšové luhy, suťové lesy,
květnaté bučiny, reliktní bory, horské třtinové smrčiny,
rašelinné a podmáčené smrčiny, paseky s podrostem
původního lesa a další. Hlavním předmětem ochrany jsou
přírodní stanoviště bučiny, vegetace skalních svahů, suchá
vřesoviště a zoologické druhy mihule potoční, vranka
obecná a vydra říční.
Národní seznam evropsky významných lokalit bude po
projednání a schválení vyhlášen nařízením vlády. Bližší
podrobnosti Vám sdělí Správa CHKO Broumovsko,
Ledhujská 59, Police nad Metují.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police nad Metují

Jednání o hospodaření na
pozemcích pod Klůčkem
Dne 24. června 2004 proběhlo na MěÚ v Polici nad
Metují jednání ve věci hospodaření na zemědělských
pozemcích v prostoru pod Klůčkem, dále jen daný prostor,
v katastrálních územích Velká Ledhuje (území města
Police nad Metují) a Bukovice (území obce Bukovice).
Jednání nařídil Městský úřad Police nad Metují a zúčastnili
se ho město Police nad Metují, dále jen město, Technické
služby Police nad Metují s.r.o., zástupce obce Bukovice,
dále jen obec, zástupci Družstva vlastníků Police nad
Metují, dále jen DV, zástupce odboru životního prostředí
MěÚ Náchod, zástupce Správy CHKO Broumovsko a
poškozený majitel rodinného domu čp. 415 na konci
Hvězdecké ulice. Předmětem bylo projednání současného
stavu hospodaření a péče o daný prostor, jeho důsledky pro
zemědělský půdní fond, pro město Polici nad Metují a obec
Bukovice a nutné změny tohoto stavu. V daném prostoru se
nachází svažité pozemky se sklonem 8 – 10 %, se středně
hlubokou půdou a s třídou ochrany zemědělské půdy I. a II.
Na všech těchto zemědělských pozemcích hospodaří DV.
Při jednání bylo konstatováno, že na části daného
prostoru dochází ze strany DV k porušování §3 odst.1
zákona č. 231/1999 Sb. o ochraně zemědělského půdního
fondu, kde je stanoveno: „Hospodařit na zemědělském
půdním fondu musí vlastníci nebo nájemci pozemků
tak, aby neznečišťovali půdu a tím potravní řetězec a zdroje
pitné vody škodlivými látkami ohrožujícími zdraví nebo
život lidí a existenci živých organismů, nepoškozovali
okolní pozemky a příznivé fyzikální, biologické a
chemické vlastnosti půdy a chránili obdělávané pozemky
podle schválených projektů pozemkových úprav.“
K předmětnému poškození příznivých vlastností půdy
dochází nevhodným způsobem hospodaření, a to
zakládáním bloků pozemků (polí), s erozně rizikovou
plodinou kukuřicí, se spádnicovou délkou polí větší než je
kritická délka , což nevede k zadržení vody na těchto polích
a umožňuje to vznik výrazné rýhové eroze. Tento stav na
polích umožnil a urychlil v důsledku extrémních dešťů ve
dnech 10.-14. června 2004 vznik přívalových vln a smyv
značného množství ornice, které poškodily a zanesly
soukromé nemovitosti, městské a obecní ulice a cesty a
městskou kanalizaci. Nejhorší situace vznikla a trvá na poli
nad Mírovou ulicí a následně u nemovitostí v severní části
Hvězdecké ulice, na samotné Hvězdecké ulici a ulici Na
Babí a na poli pod bukovickým vodojemem a následně u
nemovitostí v severní části obce. Nepříznivá situace vzniká
i na dalších pozemcích s erozně rizikovou plodinou
kukuřicí na polích nad bukovickým vodojemem, nad
Smetanovou ulicí a nad Slunečnou ulicí.
Velkoplošný způsob hospodaření na daném prostoru,
zavedený v druhé polovině 20. století přinesl značné
problémy městské zástavbě pod tímto prostorem, ale i
vlastní zemědělské půdě. Z důvodu vážného ohrožení a
značných škod způsobovaných tímto hospodařením byl
v roce 1986 navržen a částečně realizován soubor staveb
protierozní opatření Police nad Metují. Měl řešit ochranu
města a obce a lepší zpřístupnění zemědělských pozemků.
Některé objekty tohoto opatření nebyly dokončeny a nebyla
důsledně realizována navržená protierozní ochrana půdy tedy vlastní změna způsobu hospodaření. V důsledku
tohoto a z důvodu několika špatně vyřešených a
nekapacitních míst, za přispění výrazného zanesení
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příkopů, propustků a vtoků (zanedbání údržby), výše
uvedený soubor staveb nejenom že na některých místech
město a obec neochrání, ale navíc působí značné škody.
DV konstatovalo, že není jejich snahou poškozovat
půdu a okolní nemovitosti. Při návrhu osevního plánu
vycházelo z příznivé zkušenosti v minulých 5-ti letech.
Uvedlo, že k problematické situaci daného prostoru
přispívá i nedořešené ukončení severovýchodního okraje
města.
Závěrem bylo konstatováno, že je nutné, aby DV v
problematických místech daného prostoru změnilo způsob
hospodaření - z důvodu ochrany půdy a okolních
nemovitostí je nutné snížit smyv ornice zkrácením délky
svahů se střídáním plodin s nižším a vyšším protierozním
účinkem, založením vrstevnicových pásů trvalých travních
porostů a zasakovacích brázd. Tímto dojde i k zachycení co
největšího množství srážkové vody na polích. Navíc je
potřebné sledovat spádnicové sníženiny přirozeného odtoku
vody a v těchto místech rovněž založit TTP.

V rámci zlepšení stavu
stanovena tato opatření:

byla

mimo

jiné

- DV v co nejkratším termínu vytvoří jednoradličným
pluhem po 30 – 50 ti m hluboké zásakové brázdy pro
zachytávání srážkové vody ve směru po vrstevnici (tedy
v nulovém spádu), a to přes celou šíři kukuřičného pole
nad Mírovou ulicí a kukuřičného pole pod bukovickým
vodojemem,
- DV provede v co nejkratším možném termínu dočištění
záchytných příkopů, propustků a vtoků v celém prostoru
daného území a toto čištění bude provádět podle stavu
zanesení po každém větším dešti,
- DV předloží v termínu do 15. července 2004 návrh
agrotechnických opatření a způsobu obhospodařování
celého daného prostoru pod Klůčkem,
- město, obec a DV vyvinou maximální úsilí pro
dokončení hlavního melioračního svodníku na severním
okraji Police n.M. a zkapacitnění některých propustků,
- město zajistí prověření spádu stávajícího jižního
záchytného příkopu do spodního poldru a navržení trasy
prodloužení tohoto příkopu až k cestě k vodojemu.
Náhrada škod a nákladů v souvislosti s činnosti SDH
Police nad Metují a s čištěním komunikací a kanalizace
zůstává prozatím otevřená.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Poděkování

v zaměstnání, a aby si mohl občas zahrát alespoň v kruhu
rodiny nebo přátel.
Ing. Jan Troutnar

Město Police n. Met. a Děkanství Police n. Met. by
chtěli touto cestou poděkovat panu Janu Vajsarovi z Police
nad Metují, za jeho dlouholeté (21 let) obětavé hudební
působení. Svojí osobitou hrou na housle spoluvytvářel
důstojnou atmosféru obřadů, byť vesměs smutečních, a
dodával jim příslib živé naděje na časy budoucí, čekající za
obzorem našich pozemských cest. V letech 1983 - 89 hrál
pan Jan Vajsar společně s paní Helenou Petrovou (varhany)
a panem Karlem Vackem (violoncello) při křtinách,
svatebních obřadech a posledních rozloučeních. V letech
1989 - 2004 pak hrál pouze při posledních rozloučeních, a
to s panem Kasalem (varhany) v městské obřadní síni a
s panem Antonínem Hubkou (varhany) v kostele
Nanebevzetí Panny Marie. Z důvodu velké pracovní
vytíženosti se rozhodl hudebního působení zanechat.
Přejeme mu hodně radosti a sil v osobním životě i

Zmizelé Sudety
Výstava s tímto názvem se obyvatelům i návštěvníkům
Broumova představí ve výstavní síni Muzea Broumovska
v červenci tohoto roku. Jedná se o putovní projekt, jehož
hlavním autorem a iniciátorem je pan Petr Mikšíček.
Výstavní celek zahrnuje přes šedesát dvojic fotografií z pěti
regionů česko-německého a česko-polského pohraničí:
Broumovsko, Český les, Doupovské hory, Krkonoše a
Krušné hory. Na srovnávacích fotografiích, pořízených ze
stejného místa po více než 60 letech, ukazuje výstava
„Zmizelé Sudety“ názorným způsobem celkovou proměnu
tváře krajiny a zároveň vývoj drobných přírodních i
kulturních společenstev. A byla to především krajina v
pohraničí, která se po druhé světové válce výrazně
proměnila. V pohraničních oblastech zaniklo po roce 1945
kolem 3 000 obcí, částí obcí a samot. Důvodem byl
nedostatek obyvatel, kteří by se zde usadili, mnoho staveb
zaniklo i kvůli zákazu vstupu do hraničních pásem. Ve
vývoji krajiny hrály také úlohu změny, které nelze
jednoduše popsat dle dochovaných záznamů. Je to
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například proces zániku tzv. „občin“. Dříve byla „občina“
prostorem kolem vesnic, který patřil všem, a všichni
obyvatelé zde mohli čerpat přírodní zdroje. Zároveň měli
povinnost se o tento prostor starat – udržovat cesty,
průchodnost lesa a opravovat stavby stojící na tomto území.
Výše zmíněný vztah však zanikl a důsledkem je divokost a
zarůstaní území přiléhajících k soukromým pozemkům
v obci.
Poprvé se výstava prezentovala na Novoměstské radnici
v Praze v prosinci roku 2002. Od té doby byla uvedena
v několika dalších městech České republiky (Chomutov,
Pec pod Sněžkou, Liberec) i Německa. Všude se setkala se
značným zájmem a doufáme, že ani Broumov nebude
výjimkou. Ve výstavní síni Muzea Broumovska v 1. patře
opatského křídla kláštera ji můžete zhlédnout od 2. do 25.
července každý den, kromě pondělí, od 8 – 12 a od 13 – 17
hodin. Srdečně Vás všechny zveme!
Barbora Baštecká a Muzeum Broumovska

¨ ¨¨

KNIH O VN A ¨ ¨

¨

Půjčovní doba během prázdnin - beze změn
Přijďte si vybrat knížku na dovolenou. Přinášíme
slíbenou nabídku z našich novinek:
Drlík, Marcel: Český lékař v srdci Afriky – zážitky
českého lékaře z ročního působení v Africe
Dyke, Tom Hart: Mraky nad rájem – dobrodružný
román
Mussik, Reinhard: Nostradamus dnes – kniha o
proroctví, jasnovidectví a záhadách
Vanderziel, Jeffrey A.: Vinnetou tady nebydlí –
antologie současných povídek severoamerických Indiánů
Page, Martin: Jak jsem se stal hlupákem – román
francouzského autora plný černého humoru
Pagnol, Marcel: Boží tajemství – psychologická novela,
plná poetiky i zamyšlení nad smyslem života
Wilson, Susan: Jestřábí zátoka – psychologický román
pro ženy s milostnou zápletkou
Bard, Mary: Čtyřicítka - No a co? – společenský,
humoristický román plný optimismu
Brand, Max: Alcatraz – pravý prázdninový western
Atóda, Takaši: Blázen do Napoleona – japonské
detektivní povídky
Pacner, Karel: Velké špionážní operace – literatura faktu
o špionážních akcích z období „Studené války“
Lawhead, Stephen R.: Patrik, syn Irska – historický a
životopisný román o sv. Patrikovi, patronovi Irska
King, Stephen: Dolanův cadillac – hororové povídky
amerického autora
Hoyt, Edwin Palmer: Hrdinové Pacifiku – literatura
faktu o stíhačích 2. světové války v Pacifiku
Kubátová, Marie: Jak roztancovat babičky – povídky
známé autorky, které láskyplně a s pochopením zachycují
osudy dnešních babiček

Čítárna knihovny

Pro čtenáře i návštěvníky čítárny jsou s denní
pravidelností doplňovány noviny i časopisy . Příjemné čtení
a zároveň i aktuální informace o cestování naší republikou i
lákavou cizinou přinášejí časopisy Atlas – Svět jediným
pohledem, Země světa, Lidé a Země, Koktejl, National
Geographic.
Sportovně založené dobře inspirují časopisy Svět
motorů, Automobil, Peloton a Cykloturistika.
V prázdninovém dvojčísle Cykloturistiky si můžeme
přečíst mnoho zajímavého o krásách různých míst a koutů
naší vlasti. Viděno ze sedla kola – Brněnské kolečko,
Šárecký potok, Blatiny ve Žďárských vrších, Nadosah
netýkavce – Posázaví, Král Šumavy – Velký Javor,
Radegast Cyklo Track, CHKO Kokořínsko, Mšeno, MTB a
národní park Krkonoše. Pohled do blízké ciziny – na
Slovensko přináší čtení na pokračování Ivana Křemečka:
Mizející sídla aneb hrady pod Košicemi. Všechny
jmenované články jsou podrobnými informacemi o krajině,
zajímavostech, dobrými radami pro cykloturisty a jsou vždy
doplněny mapou cyklotras.
Časopis Cyklistika zveřejňuje letní možnosti přepravy
kol – Cyklobusy, které jsou provozovány na území České
republiky. Pro zajímavost - zatím ojedinělým počinem je
cyklotramvaj v Ostravě.
Přehledně je zde vytištěn seriál cyklistických závodů
přesně ve Vašem tempu
Kolo pro život 2004 - v každém čísle najdeme
technickou poradnu cyklisty, adresář prodejních míst
Cykloturistiky a adresáře cykloturistických cestovních
kanceláří.
Takže, naši milí čtenáři, přejeme vám příjemně prožité
léto, radost z poznávání krás naší vlasti, radost z pohybu a
Sportu zdar.
Vaše knihovna

®®

AKCE VE MĚ STĚ

Sobota 17. července 2004

®®

v 19.00 hodin

J.T.M. Production s.r.o. Litvínov uvádí na hřišti TJ
Spartak v Polici nad Metují koncert dívčí skupiny

KOULE

Dívčí skupina (Petra, Lucie a Pavlína s neutuchající chutí… aneb
něco jako Maxim Turbulenc a Těžkej Pokondr v sukních. Zpívají
předělané operety v moderním stylu s vtipnými texty. V současné
době vydávají své nové album, se kterým se představí i u nás!!!
Vstupné : 80,- Kč
*****************************************************
Vstupenky na všechna uvedená představení jsou již v předprodeji
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
Petra Jansová
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matematické olympiády

P oz vá nka

Seznámení s
vyhlídkových letů.

Srdečně
zveme
širokou
veřejnost na sobotu 24.
července 2004 na broumovské
letiště, kde se od 9.00 hodin
uskuteční „Letecký den“.
leteckou technikou, možnost

– v literární soutěži Čapkova Úpice žáci získali 1., 3. a 5.
–
–
–

Aeroklub Broumov
–

Školní rok skončil
30. června si žáci naší školy přišli pro vysvědčení, které
hodnotilo jejich práci v uplynulém pololetí. Žáci 9. ročníku
se vysvědčení dočkali o den dříve. Dne 29.6. jim byla
vysvědčení slavnostně předána za přítomnosti starosty
města p. Zdeňka Kadidla a třídních učitelů v obřadní síni
MěÚ. Slavnostního předání se zúčastnila také řada rodičů i
prarodičů.
Dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s údaji,
které se týkají výsledků v uplynulém školním roce.
Celkem bylo v naší škole k 30.6.2004 536 žáků, kteří
navštěvovali celkem 24 tříd, z toho 12 tříd bylo na I. stupni
a 12. tříd na II. stupni. O vzdělávání se staralo 35 učitelů a
4 vychovatelky. Celkové studijní výsledky dopadly takto:
– na I. stupni s průměrem 1,00 absolvovalo 73 žáků
– z toho s prospěchem „prospěl s vyznamenáním“ na I.
stupni prospělo 26 žáků pátých tříd
– na II. stupni s prospěchem „prospěl s vyznamenáním“
absolvovalo celkem 73 žáků
– naopak celkem 12 žáků školy neprospělo, byli hodnoceni
1 nebo více nedostatečnými z některého předmětu, z toho
3 žáci byli na I. stupni a 9 žáků na II. stupni
– na I. stupni žáci zameškali celkem 13 229 hodin a 11
hodin bylo neomluvených
– na II. stupni žáci zameškali celkem 13 488 hodin a 24
hodin bylo neomluvených
– na celou školu pak připadá 26 717 omluvených hodin a
35 hodin neomluvených
– bylo uděleno celkem 85 pochval, ale proti tomu také bylo
uděleno 12 napomenutí třídního učitele, 17 důtek třídního
učitele, 3 důtky ředitele školy, 8 druhých stupňů z
chování. Potěšující je, že letos nebyl žádný třetí stupeň z
chování.
– v letošním roce se žákům velice dařilo ve sběru starého
papíru i léčivých bylin. Vždyť v letošním školním roce
sebrali 48 065 kg stého papíru. Nejlepšími třídami na I.
stupni pak byly 1.B, 3.A a 5.A, na II. stupni potom 6.B,
7.B a 7.C. Žáci si zaslouží velký obdiv za výkony, které
při sběru papíru předvádí. Jak jsem již avizoval na jaře,
bude sběr od příštího školního roku probíhat soutěží
jednotlivců. Určitě pro jednotlivé sběrače budou
zajímavé ceny, které budou velmi hodnotné.
– V individuálních výkonech se naši žáci v konkurenci
ostatních škol také neztratili:
– David Šticha získal vynikající 1. místo v okresním kole

–

–

místo
družstva mladých zdravotníků získala v okresním kole 2.
a 5.místo
letos se velice dařilo našim žákům ve sportovních
soutěžích v okresním, ale také v krajském měřítku:
družstvo starších chlapců získalo 2. místo v atletickém
čtyřboji v okresním kole, 3. místo v okresním kole
Poháru rozhlasu a 6. místo v krajském kole atletického
čtyřboje
družstvo mladších žákyň vyhrálo okresní kolo Poháru
rozhlasu v atletice a v krajském kole získalo také
vynikající 1. místo, dále vyhrálo okresní kolo Poháru
rozhlasu v atletice
družstvo starších žákyň zvítězilo v okresním kole
atletického čtyřboje a v krajském kole potom děvčata
obsadila vynikající 3. místo, v Poháru rozhlasu získal
družstvo starších žákyň 2. místo v okresním kole a 5.
místo v krajském kole
mezi nejlepší reprezentanty školy ve sportu v letošním
školním roce patřili: Jiří Košťál, Tomáš Hauschke,
Tomáš Otta, Jan Čermák, Petr Jenka, Tomáš Hrnčíř,
David Šticha, Jiří Kůra, Filip Bitnar, Václav Remeš a
Josef Ducháč, Xenie Ulrichová, Michaela Ficencová,
Monika Dohnalová, Kateřina Daňková, Tereza
Heinzelová, Kateřina Svatoňová, Andrea Teunerová,
Zuzana Šilhánová, Andrea Hovorková, Lada Jelínková,
Kateřina Pfeiferová, Michaela Říhová a Čápová Renata
Karel Nývlt

Základní umělecká škola informuje
Tak nám skončil další, v pořadí již čtrnáctý školní rok
během existence samostatné ZUŠ v Polici nad Metují.
Za tu dobu se škola rozrostla ze skromných poměrů do
současného stavu, kdy školu navštěvuje takřka 550 žáků,
z toho 350 na hudebním oboru, 180 na výtvarném oboru a
zatím asi 20 žáků na znovu otevíraném oboru tanečním.
Za tohoto stavu už nám nestačí ani prostory našich dvou
budov a hledáme další možnosti rozšíření, abychom mohli
zajistit kvalitní výuku na všech vyučovaných oborech.
O tu se stará 17 pedagogů na celý úvazek a 3 externí
(většinou naši bývalí žáci – studenti nejvyšších ročníků
konzervatoře, kteří na své domovské škole vykonávají
řízenou pedagogickou praxi).
A že se starají dobře, o tom svědčí i výsledky našich
žáků v soutěžích, kde se již každoročně umisťují na
nejvyšších místech v krajských a republikových úrovních.
Poslední zprávy ze závěru tohoto školního roku to jen
potvrzují:

Celostátní soutěž Prague Junior Note 2004
(Praha 4. – 7. června 2004):

Této prestižní houslové soutěže se zúčastnil
neuvěřitelný počet 11 houslistů z naší školy, což byl fakt,
který vzbudil zaslouženou pozornost mezi odborníky. A
což teprve skutečnost, že polická výprava přivezla dvě
zlaté, tři stříbrné a jednu bronzovou medaili! V nejmladší,
nulté kategorii zaujali také tři naši nejmladší účastníci, kteří
mezi svými až o čtyři roky staršími soupeři získali Čestné
uznání I. stupně, což je čtvrté místo!
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Výsledky našich účastníků:
0. kategorie:

Nádvorníková Markéta
- 1. místo
Karpfová Karolína - Čestné uznání I. stupně
Novotná Anna
- Čestné uznání I. stupně
Vik Max
- Čestné uznání I. stupně

1. kategorie:

Stejskalová Hana
Soumarová Kateřina
Burešová Klára

2. kategorie:

Michal Matouš
Michal Šimon
Obršálová Žaneta

3. kategorie:

Skálová Anna

- 2. místo
- 3. místo
- čestné uznání
- 2. místo
- 2. místo
- čestné uznání
- 1. místo

Vítězka nulté kategorie Markéta Nádvorníková

Rozhlasová soutěž CONCERTO BOHEMIA 2004:

Do této rozhlasové soutěže jsme obeslali nahrávky dvou
našich orchestrů:
Žákovský smyčcový orchestr (dirigent M. Michalová) a
Velký dechový orchestr (dirigent Lubor Bořek).
K naší velké radosti oba dva orchestry postoupily do
finále a natočily profesionální nahrávky pro Český rozhlas.
Ke konci června jsme také obdrželi oznámení o tom, které
orchestry byly vybrány porotou k účinkování na Koncertu
vítězů na pražském Žofíně. Přednost dostal Žákovský
smyčcový orchestr, který tak budeme moci sledovat
v sobotu 20. 11. 2004 v přímém přenosu ČT 2 a ČR o 3 ve
společnosti vynikajících orchestrů českých a moravských
konzervatoří. Je to tedy již popáté, kdy každoročně některý
z našich orchestrů dosáhne tohoto úspěchu a vystupuje
v Praze na Koncertu vítězů.
Tak tedy – Police opět dobývá Prahu!

Palác na Žofíně, kde se opět bude konat Koncert vítězů

Polický tým mezi prvními v soutěži
Join Multimedia 2004

Anna Skálová zvítězila ve 3. kategorii Prague Junior Note

Svátky písní Olomouc 9. – 13. 6. 2004

V tyto dny se v Olomouci uskutečnil již 32. ročník
tohoto mezinárodního soutěžního festivalu sborového
zpěvu za účasti 72 pěveckých sborů z celého světa.
Nechyběly letos mezi nimi ani dva pěvecké sbory z naší
ZUŠ: mladší „Studánka“ a „KOS“ – Komorní sbor starších
zpěváků. Oba sbory připravovala paní učitelka Miriam
Blažková a pod jejím vedením a ve spolupráci s klavírní
korepetitorkou Karolinou Sorokinovou přivezla obě naše
pěvecká tělesa z tohoto náročného klání bronzové medaile.
Gratulujeme!

Soutěž
o
nejlepší
multimediální projekt probíhá
v České republice stejně jako
v několika dalších evropských
zemích již počtvrté. Vyhlašuje ji
firma Siemens. Posláním soutěže
je podpořit u dětí a mládeže zájem
o nové technologie a vést je
k týmové spolupráci, rozvíjet
jejich kreativitu. Letos poprvé si
však naše žákovské a studentské týmy mohou změřit síly
s mezinárodní konkurencí.
Je nutné říci, že o soutěž je mezi žáky a studenty každý
rok velký zájem. A musíme rovněž konstatovat, že od
účasti neodradila naše týmy ani podmínka, že prezentace
musejí být zpracované buď v angličtině, nebo v němčině.
Celkem letos odevzdalo soutěžní příspěvek 113 týmů a dva
týmy mezinárodní, což je v porovnání s ostatními zeměmi,
ve kterých soutěž probíhá, výborný výsledek.
Odevzdané prezentace vyhodnotila 22. června národní
porota složená ze zástupců firmy Siemens, Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, novinářů
a odborníků na informační technologie. Mezi prvních pět
týmů se v kategorii 12 - 15 let / Long Run probojoval
tým ze Základní umělecké školy na Komenského
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náměstí s prezentací nazvanou Police nad Metují and
Saltara. Vedoucími týmu byli Vladimír Beran a Miriam
Blažková, jeho členy Blažková Hana, Lokvenc Pavel,
Vondra Jakub, Vondra Tadeáš, Roško Michal,
Havlíková Lenka, Brádlová Alexandra a Máslo Aleš.
Porotci neměli lehkou práci: všichni soutěžící si dali
záležet, vynaložili mnoho času a energie a vytvořili vskutku
originální prezentace. Školy týmů na prvních místech
dostanou věcnou cenu: značkový počítač Fujitsu Siemens a
poděkování si samozřejmě zaslouží i učitelé, kteří týmy
vedli a věnovali se svým týmům nad rámec svých
povinností.
Soutěž však ještě nekončí! Do mezinárodního kola
postupuje kromě českých vítězů také dalších devět týmů
z každé kategorie. Celoevropské výsledky vyhlásí v srpnu
2004 mezinárodní porota v Mnichově. Vzhledem ke
skvělým výkonům a výborné účasti ve všech ročnících,
zasedne v porotě i zástupce České republiky, herec Kryštof
Hádek. Berme tedy účast našeho zástupce v mezinárodní
porotě za velkou pochvalu českým týmům a doufejme, že i
v těžké zahraniční konkurenci získáme některé z prvních
míst. Kromě prestiže si české týmy mohou odvézt i
některou z hodnotných cen. Porota v Mnichově totiž rozdělí
mezi výherce ceny v celkové hodnotě 130 000 EUR a
všechny zúčastněné týmy obdrží osvědčení a malý dárek.
Vítězové budou na konci září pozváni do Německa na
mezinárodní předávání cen spojené s několikadenním
kulturním a zábavním programem. Naskytne se jim tak
mnoho příležitostí seznámit se s ostatními oceněnými týmy
z celé Evropy, sdělit si vzájemně zkušenosti a zažít mnoho
zajímavého. Porota rovněž udělí zvláštní cenu „Team
Europe“, dotovanou částkou 2500 EUR. Oceněna bude
nejlepší multimediální prezentace mezinárodního týmu,
složeného z žáků a žákyň škol z nejméně dvou a nejvíce tří
zemí – bez ohledu na věkovou skupinu a soutěžní kategorii.
Kdo se stal mezinárodním vítězem letošního ročníku
soutěže a další informace o připravovaném ročníku se
dozvíte na www soutěže:
www.siemens.cz/multimediaprojekt.
Ondřej Sedláček
kancelář soutěže Mládí a vědění

slalomu
mezi stromy se
zavázanýma očima. U Pejska a
Kočičky si podle známé
pohádky
o
roztržených
kalhotách děti trénovaly šití
provlékáním provázků do
obrázku. U čertíků měly za
úkol skákání v pytli a házení
obručí na cíl. Předposlední a
nejvíce oblíbená byla Ježibaba
a její perníková chalupa se
štaflemi, které děti hravě
přelezly. Pak na řadu přišli
loupežníci s kuželkami a
prolézáním hadrovým tunelem
, někteří prolezli několikrát. Na
samém konci byly půvabné
víly, které rozdávaly odměny a věcné ceny. Na každém
stanovišti na děti čekala sladkost - děkujeme našim
sponzorům - a razítko za splnění úkolu.

POHÁDKOVÝ LES
V sobotu 5.6. se
měl konat Pohádkový
les,
avšak
kvůli
špatnému počasí byl
dlouho
plánovaný
program
o
den
přesunut,
tedy na
neděli 6.6., kdy se
počasí umoudřilo. A to
se vyplatilo! Trpělivost
- pěkné počasí přináší.
Šlo o akci převážně
pro děti, které si na
různých stanovištích
po celé trase mohly vyzkoušet například trpělivost při
chytání ryb u Vodníka, u Červené Karkulky, otestovaly
svou sílu při vození trakárku. U tří známých pohádkových
chlapíků, Dlouhého, Širokého a Bystrozrakého trénovaly
skok do dálky, ochutnaly vodu z pramenů naší Jůlinky a
pomocí šátku si vyzkoušely situaci Bystrozrakého ve

Celkem se zúčastnilo více než 130 dětí a velké množství
dospělých, někteří přišli i bez ratolestí, jen pobejt. (Také
děkujeme,to nás těší.)
Na dobrovolném vstupném se vybralo 1 416,50 Kč (na
odměny pro další akci). Manka děkuje všem
POHÁDKOVÝM BYTOSTEM, které se pečlivě zhostily
svých úkolů a trpělivě pomáhaly dětem .
Děkujeme všem účastníkům, kteří přišli.
Zazvonil zvonec, pohádky byl konec.
Manka

Mateřinka před prázdninami
S blížícím se koncem školního roku přišlo „prázdninové
těšení“ i do naší mateřinky. Na obrázcích našich dětí se
stále častěji objevují sluníčka, lesy, rybníky i moře – vše, co
si děti chtějí s rodiči užívat.
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Naši předškoláci odpočítávají dny do prázdnin, po
kterých půjdou do „velké školy“. Poslední loučení bývá
vždy trochu smutné. S některými dětmi jsme prožili tři roky
života, sledovali jejich růst a zrání a byli svědky jejich
proměny z batolete v malou slečnu či mladého pána.
V měsíci červnu se celá mateřinka vydala na výlet do
Hradce Králové – do Obřího akvária, cestou zpět jsme
navštívili Železniční muzeum v Jaroměři, kde si děti
zblízka prohlédly historické mašinky.
Každá třída měla ještě jeden svůj turistický výlet do
okolí, spojený s opékáním párků. I přes letošní vrtkavé
počasí jsme ani na jednom výletě nezmokli a vraceli jsme
se k maminkám trochu unavení a špinaví, ale bohatší o
nové zážitky.
Zbývá ještě zabalit celoroční výkresy a výtvory, aby
bylo doma co prohlížet a pomaloučku se blíží červenec. O
prázdninách budou zbývající děti v jedné budově –
v mateřské škole budou probíhat nezbytné opravy, natírání
oken, malování a generální úklid. Od 19. července obě
budovy ztichnou, provoz začne opět 16. srpna.
Přejeme dětem, ať si užijí o dovolené hodně sluníčka,
her, poznají nové kraje i kamarády a po prázdninách se
k nám zase rády vrátí!
Vzduchem voní květiny,
nejsem asi jediný,
kdo má léto rád.
Zpívá píseň slunci, vodě,
prostě jenom o přírodě,
že je kamarád.
Jedna sloka, druhá, třetí,
zpívejte si s námi, děti!

Hurá, hurá, jdeme domů,
zavíráme naši školu!
„Už jsou tady prázdniny!“,
píší letní noviny.
Koupání je dovoleno,
všechno už je zabaleno,
budeme si Matýsku
stavět hrady na písku.

MŠ
Základní škola a Mateřská škola Bezděkov nad Metují
Bezděkov nad Metují č. 69, 549 64, tel.: 491 541 769

Základní škola v Bezděkově nad Metují
Nabízí pro Vaše děti ve věku od 6-ti do 10-ti let (1.- 4. třída)
Ø Klidné a rodinné prostředí uprostřed přírody

S T A T I S T I K A œœ œ œ œ œ œ œ œ
K 30.6.2004 mělo město Police nad Metují dle dostupné
evidence celkem 4 325 obyvatel.
V průběhu měsíce června se:

H
D
ù

přistěhovalo

5 občanů

odstěhovalo

13 občanů

narodili se
Obstová Eliška
Hrnčíř Kevin

JUBILEA

2 občánci
/30.4./
/5.4./

ZZZZZZZZZ

V měsíci červnu 2004 oslavili životní jubilea:
70 let
75 let
80 let

3 občané
4 občané
2 občanky
paní Božena Vintrová
paní Zdeňka Osobová

85 let
paní Miloslava Klímová
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví a duševní
pohody do dalších let.

Oslava významného životního jubilea
Dne 4.července 2004 se dožil krásného věku

101 let pan František Klimeš

z Police nad Metují, Hony. K jeho jubileu mu s malým
dárkem a květinou přišel popřát hodně zdraví a stálé
duševní pohody starosta města pan Zdeněk Kadidlo a
matrikářka.

Ø Individuální přístup k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami
Ø Možnost vypracování individuálního vzdělávacího plánu
Ø Speciální pomůcky vyrobené pro děti s dyslexií, dysgrafií

SŇATK Y Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z

Ø Možnost individuálního odpoledního doučování
Ø Výuka na počítačích
Ø Přestávky trávené na školní zahradě
Ø Návštěvy kulturních akcí – divadlo, výstavy, soutěže
Ø Knihovna přímo v budově
Ø Odpolední kroužky – základy informatiky, keramika, horolezectví,
náboženství, pěvecký kroužek (v případě zájmu i výtvarný nebo
sportovní kroužek)
Ø Každoroční plavecký výcvik
Ø Podzimní a jarní výlety na kolech
Ø V zimním období lyžování v okolí školy

V měsíci červnu bylo uzavřeno 7 sňatků. Své „ANO“ si
řekli

pan Josef Havlíček a slečna Karolína Vlčková
před kapličkou na OSTAŠI

pan Jan Jirman a slečna Radka Novotná
pan Václav Kollert a slečna Ladislava Chovancová
pan Pavel Beran a paní Lenka Brabcová
Tyto páry uzavřeli sňatek v obřadní síni stejně tak jako
3 další, které si nepřejí být jmenovány.

Ø Spolupráce s polským příhraničním městečkem
Ø Spolupráce s malými školami v okolních obcích
Ø Možnost uhrazení celoročních výdajů na dopravu do školy

SLAVNOS TNÍ OK AM Ž I K Y Z Z Z Z

Součástí školní budovy je i mateřská škola, školní družina
a školní jídelna.

PŘEDÁVÁNÍ výučních listů

Informace na tel. čísle: 491 543 769, 491 543 305
605 168 958

17.června proběhlo v obřadní síní jako každý rok
předávání výučních listů absolventům Středního odborného
učiliště zemědělského a OU v Polici nad Metují.
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V oboru opravářské práce byly předány výuční listy 13ti absolventům a v oboru kuchařské práce a řeznické práce
13-ti absolventům.
Předávání se zúčastnil starosta města pan Zdeněk
Kadidlo, zástupci školy a členka SPOZ.

UKONČENÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
ZÁKLADNÍ ŠKOLY V POLICI NAD METUJÍ

Slavnostního obřadu se zúčastnilo 22 žáků 9.A třídy s tř.
učitelkou paní Vilmou Scholzovou , 24 žáků 9.B třídy s tř.
učitelkou paní Jiřinou Vlčkovou a 26 žáků 9.C třídy s tř.
učitelem panem Petrem Jansou.
K úspěšnému ukončení ZŠ žákům popřál hodně
úspěchů v dalším životě i práci starosta města p. Zdeněk
Kadidlo a předsedkyně SPOZ paní Zdeňka Šváblová.
Společně se závěrečným vysvědčením byly žákům předány
pamětní listy a květiny.
JŤ

Poděkování
Děkujeme všem, kteří nám zaslali blahopřání k našemu
sňatku, který se konal dne 18.6.2004 na Městském úřadě
v Polici nad Metují.
Poděkování patří také personálu „Hotelu u Berků“ za
perfektní obsluhu pod vedením pana Honzy Pavlíka.
Novomanželé Radka a Honza Jirmanovi

Fond pro pozůstalé v Polici n. Met.
a okolí oslavil dne 19. června 80 let od svého založení v roce
1924 slavnostním shromážděním v hostinci „U Vojtěchů“
na Bezděkově. Předseda Josef Dostál uvítal přítomné
slavnostním projevem:
„Vážené dámy a pánové, vážení hosté,
dne 29. června 1924 se konala ustavující Valná
hromada Hasičského dobročinného fondu pro pozůstalé po
členech hasičských sborů se sídlem v Polici n. M. Letos
tedy slavíme 80. výročí jeho založení. Práce fondu nebyla
lehká a nebyla jednoduchá. Sám život byl těžký a složité
ekonomické podmínky nutily k zakládání solidárních a
svépomocných spolků. Jedním z nich byl i náš „Dobročinný
fond“, jehož činnost byla iniciována hasičskou župou
Metuj. Již 16. července 1924 byly Zemskou správou
politickou v Praze schváleny stanovy fondu, které platily až
do roku 2003, ač již byly v rozporu právními předpisy.
Nastala vlastní těžká, složitá, ale neutuchající práce jejímž
výsledkem je, že DFPP existuje, pracuje a je činný již 80
let. Je to zásluha všech členů DFPP, funkcionářů výboru,
ale hlavně všech výběrčích. Každé období mělo své
osobnosti, ať to byl předseda, ale stěžejní impuls dával
jednatel a pokladník. A náš fond měl na tyto lidi vždy štěstí,
že je měl ve svých řadách, což fondu prospělo.
Prvním předsedou byl od r. 1924 pan V. Chmelař, učitel
v Bukovici, který však ještě v tomto roce umírá - jednatelem
byl pan Josef Kulhánek, a to až do roku 1965.

Druhým předsedou byl od 1. ledna 1925 do června 1931
pan Ladislav Ducháč.
Třetím předsedou byl zvolen 26. července 1931 pan
Adolf Švorčík a funkci zastával až do června 1938. Pak
nadešla těžká doba - okupace ČSR fašistickým Německem.
Čtvrtým předsedou v této době, v roce 1938 - 1962 byl
pan Václav Martinec z Bukovice. Přichází konec II. sv.
války a osvobození naší vlasti. Nastává nové období a nová
práce fondu. Řeší se běžné problémy - hlavně však nábor
nových členů. V roce 1948 a v dalších letech zaniká vše, co
nebylo vhodné tehdejšímu politickému vedení. Ohroženy
jsou i fondy. V roce 1953 máme název „Fond Metuj“ a
jedná se se ZV ROH o přičlenění a říkáme si soudruzi.
Přesto fond přežil.
Pátým předsedou v únoru 1962 - 1965 se stává Ciryl
Volavka. Fond stále řeší problémy s členskou základnou a
další administrativní agendu.
Šestým předsedou je v roce 1965 zvolen pan Václav
Thér z Machova. V roce 1966 je zvolen jednatelem pan Jula
Richter.
Fond má štěstí i na dobré pokladníky. Mimo jiné byl
jedním z nich pan Vojtěch Prouza z Police n. M. Sedmým
předsedou byl v roce 1976 zvolen pan Václav Červa z
Velkého Dřevíče a funkci ukončil v roce 1993. V roce 1976
byla zvolena jednatelkou paní Emilie Králová z Police n.
M. Svou funkci vykonávala do roku 2003 t.j. 27 let.
Osmým předsedou v roce 1994 byla zvolena žena, paní
Miluše Plná z Bělého. Činnost vykonávala do roku 1998. V
roce 1996 končí funkci pokladníka pan Vojtěch Prouza a
novou pokladnicí se stává paní Miluše Šnoblová z Police
nad Metují.
Devátým předsedou byl zvolen v roce 1998 a opět v roce
2003 pan Josef Dostál ze Lhoty. V roce 2003 byl doplněn
výbor a od roku 2003 pracuje nová jednatelka paní Marie
Chaloupková.
Tolik asi k těm nejdůležitějším vzpomínkám.
Nelze však zapomenout na všechny členy fondu, na
členy výboru, kteří napomáhali při různých akcích. Tajné
výlety, Mikulášské zábavy, darovali ceny do tomboly a
podobně. Ještě jednou bych chtěl poděkovat všem výběrčím
za jejich neúnavnou práci.
Nesmíme zapomenout na všechny naše bývalé členy,
kteří již nejsou mezi námi. Proto prosím abychom
povstáním a minutou ticha uctili jejich památku. Děkuji.
Toto bylo malé ohlédnutí za 80-ti letou činností DFPP bylo by však dobré, kdybychom si řekli, že každý člen se
pokusí získat 1 nového člena do našich řad. Pomůžeme tak
splnit odkaz našich předchůdců a předat činný fond
generacím příštím.
Přeji všem hodně úspěchu v činnosti a hlavně přeji všem
hodně zdraví v příštích letech“.
Josef Dostál, předseda fondu

Polický zahrádkářský
receptář na měsíc červen
P ěstujme ještě podzimní zeleninu
V tuto dobu zajišťujeme druhou sklizeň zeleniny ze
zahrádek. Koncem června a v červenci je již řada záhonů se
zeleninou sklizená (salát, raný květák, ředkvičky, raná
karotka, hrášek, rané kedlubny). Sklizené záhony není
dobré nechat zarůstat plevelem. Využijte možnosti sklidit z
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nich druhou sklizeň podzimní zeleniny. Řada druhů
podzimních zelenin přinese dobrou sklizeň.
Podle potřeby a obliby té které zeleniny, je právě v tuto
dobu vhodný čas k výsadbě kedluben, kadeřávku, pozdního
květáku, hlávkového salátu, výsevu fazolí, špenátu,
čínského zelí a brokolice. V letní době není nijak obtížné
připravit si sazečky výsevem například v pařeništi nebo na
záhonku. Některé si můžete i přepíchat. Kedlubny můžete
vysazovat až do začátku srpna. V tuto pozdější dobu již
nevysazujte odrůdu Gigant, která má delší vegetační dobu,
ale vysazujte rané a polorané bílé a modré odrůdy.
Vzdálenost výsadby je dvacet pět centimetrů. Výsadbu
proveďte nejpozději do poloviny července.
V žádné zahrádce by neměl scházet kadeřávek, který je
vyhledávanou podzimní, až zimní zeleninou. Jeho
pěstování je jednoduché a bez potíží vyrůstá na každém
stanovišti. Vysazujeme ho v červenci na vzdálenost čtyřicet
krát čtyřicet centimetrů. Květák a brokolice vám přinese i z
červencové výsadby dobrou úrodu na podzim. Vysazujte na
vzdálenost padesát krát padesát centimetrů.
Hlávkovým salátem můžete osazovat záhony ještě
začátkem srpna. K tomu jsou vhodné odrůdy barevných,
kudrnatých či trhacích salátů. V tuto dobu je také ještě
možný přímý výsev salátů do řádků, kde ho později
vyjednotíme na potřebnou vzdálenost.
Ředkvičky a ředkve jsou také vhodné k letním
výsevům, přičemž můžete využít i menších ploch. Poslední
doba vhodná k výsevu je začátek září. Doporučuje se i
řádkový výsev. Ředkvičky vysévejte do řádků na
vzdálenost deseti až patnácti centimetrů, ředkve pak na
vzdálenost dvaceti až dvaceti pěti centimetrů. Příliš hustě
stojící rostliny protrhejte. Vhodné odrůdy ředkviček a
ředkví jsou dostatečně popsány v jarním čísle našeho
Zpravodaje. Černou ředkev určenou k zimnímu uskladnění
musíte vyset nejpozději v červenci. Bílou ředkev s krátkou
dobou (okolo čtyřiceti dnů) můžete vysévat ještě v září.
Keříčkové fazole můžete ještě použít jako následnou
zeleninu k výsevu ještě začátkem července. Vzdálenost
řádků je čtyřicet centimetrů a vzdálenost v řádku osm
centimetrů. Také se osvědčil výsev po pěti fazolích na
vzdálenost třiceti centimetrů. Tyto podzemní fazole pak
obohatí vhodně váš jídelní lístek.
Jednou jsem zcela nechtěně vyslechl rozhovor dvou
zahrádkářů, kteří se bavili o tom, že nejhezčím měsícem v
zeleninové zahrádce je listopad. Sklízejí vše, co
vypěstovali, nic se již nemusí zalévat, není třeba sbírat
slimáky, okopávat rostliny nebo plet záhony. Je na tom
něco pravdy, ovšem v létě to vyžadovalo dost starostí a
úsilí, aby mohlo na podzim k tomuto stavu dojít. Při letní
výsadbě zeleniny určené pro podzimní sklizeň si musíte
uvědomit, co jste na daném záhonku měli před tím
vysazeno. Nesmíte sázet stejné zeleniny po sobě na stejný
záhon. Například po košťálových zeleninách je vhodná
výsadba kořenových zelenin nebo salátů. Také
nedoporučujeme dávat po sobě rostliny křížokvěté
(košťáloviny) po ředkvích a opačně. K zarytí postačuje
kompost. Příprava půdy již nemusí být tak intenzivní, jako
pro jarní zeleninu. Ze strojených hnojiv doporučujeme
použít „Kristalon Start“.
Pokud máte k dispozici pařeniště, využijte ho pro
zeleniny a saláty, které jsou choulostivější. Vše, co vysejete
a vysadíte v létě, musíte zvlášť a dostatečně zalévat. V létě
mladé rostliny a semena nesnáší přeschnutí. Dobrou službu
vám může prokázat netkaná textilie.

Někteří zahrádkáři by se mohli mylně domnívat, že
záhony, které osázejí několikrát po sobě, budou mít silně
vyčerpanou půdu. Je tomu právě naopak. Když je půda
osázená, je zároveň i chráněná. Neosázené záhony během
léta vysychají a prudkými dešťovými srážkami se utěsňují.
Zemina je spečená a půdní život přestává existovat. Stále
osázené záhony podporují život půdních mikroorganismů,
které se podílejí na tvorbě humusu, který na takto
osázených záhonech stále přibývá.
Použitá literatura - Zahrádkářský zpravodaj léto 2003

Špičková česká vína byla v Broumově
V sobotu 26. června 2004
proběhla v prostorách broumovského kláštera unikátní
ochutnávka špičkových českých a moravských vín.
Všichni, kdo se zúčastnili, rozhodně nelitovali.
K ochutnávce celý den hrála doprovodná hudba, tedy
romské tradicionály, v podání broumovských hudebníků,
špičkový jazz od Vertigo trio z Prahy a na závěr lahůdka,
houslový duet se svým hodinovým vystoupením.
Z reakcí návštěvníků bylo cítit, že tato akce má úspěch.
Navíc se během slavnostního zahájení večer před tím
vybralo v dobročinné aukci přes 70 tisíc korun, které budou
investovány do vybudování dětského hřiště v Broumově.
A na závěr: česká a moravská vína snesou srovnání
s jakýmikoliv jinými na světě – jsou prostě skvělá.
Jan Školník - Agentura pro rozvoj Broumovska

Chráněná přírodní území evropské
soustavy Natura 2000 od
Novoměstska po Trutnovsko
Před časem jsme informovali
o
přípravě
Ptačí
oblasti
Broumovsko
–
chráněného
území celoevropské soustavy
Natura 2000 připravovaného
k vyhlášení podle Směrnice o
ochraně volně žijících ptáků (č.
79/409/EHS). Nyní probíhají práce na vyhlášení
chráněných území podle „Směrnice o stanovištích.“
Nejen ochrana volně žijících ptačích druhů je ale
posláním této soustavy chráněných území přírody. Ve
druhé směrnici, zavádějící Naturu 2000 v členských státech
EU (Směrnici o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících
živočichů a planě rostoucích rostlin č. 92/43/EHS), je
zakotvena i ochrana ostatních druhů živočichů a rostlin.
Zároveň tato směrnice vnáší do naší ochrany přírody nový
prvek - ochranu jednotlivých typů tzv. přírodních stanovišť
(„přírodní stanoviště“ je vlastně právní termín pro
ekologický termín biotop). Právě určité specifické
vlastnosti takového přírodního stanoviště (např. květnaté
bučiny, reliktního boru, ovsíkové louky atd.) na něm
vytvářejí místo pro život jednotlivých vzácných druhů
rostlin a živočichů. V naší zemi proto proběhlo v rámci
přípravy vzniku soustavy Natura 2000 několikaleté rozsáhlé
mapování biotopů – přírodních stanovišť.
Nyní toto mapování přineslo výsledky, kterými jsou
návrhy nových chráněných přírodních území. Tyto
navržené lokality tvoří tzv. národní seznam evropsky

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

14
významných lokalit. Po posouzení dostatečnosti seznamu
Evropskou komisí budou jednotlivé lokality vyhlašovány
v nyní platných kategoriích maloplošných chráněných
území přírody. V nich by měla být věnována pozornost
zachování biotopů nebo jednotlivých druhů rostlin a
živočichů významných a vzácných z celoevropského
hlediska.
Na celém území ČR nyní dochází k tzv. předjednávání
evropsky významných lokalit s obcemi, vlastníky pozemků
a jejich uživateli, jako např. s lesníky a rybáři. Cílem
předjednávání je poskytnout těmto subjektům prvotní
informace o Natuře 2000 a lokalitách a získat od nich
připomínky. Předjednáváním jsou pověřeny jednotlivé
správy chráněných krajinných oblastí, kterých je na území
našeho státu 24. Správa CHKO Broumovsko dostala za
úkol předjednat přípravu 12 lokalit, navržených na zařazení
do národního seznamu nejen na území CHKO, ale i na
území Trutnovska, Náchodska, Novoměstska a v okolí
Dobrušky.
Jaká nová chráněná území jsou tedy připravována?
Jde o lokality významné svými společenstvy a o lokality
vyhlašované pro jednotlivé živočišné druhy.
Výskytem přírodě blízkých bukových lesů je významná
lokalita Hrádeček 5 km VSV od Trutnova, ze stejného
důvodu je připravováno k ochraně i okolí nejvyššího vrchu
Jestřebích hor – Žaltmanu. Březinka u Náchoda zahrnuje
zase rozsáhlé komplexy ovsíkových luk. Všem občanům
našeho kraje je jistě známá pevnost Dobrošov –
dělostřelecká tvrz z 2. světové války. Méně známá je ovšem
skutečnost, že je tato pevnost druhově bohatým zimovištěm
netopýrů, hodným ochrany. Skrytě v písčitých dnech
potoků a řek žijí mihule – vzácní příslušníci fauny našich
toků, velmi citliví na čistotu vody. Tok Metuje od pramene
po Žabokrky a její přítoky Dřevíč a Zdoňovský potok jsou
proto navrženy k ochraně pro mihuli potoční. Dalšími
připravovanými tzv. druhovými lokalitami jsou lesní rybník
Halín u Dobrušky, který je i s okolními lesními porosty
navržen k ochraně vzácného obojživelníka – kuňky ohnivé.
Ze stejného důvodu je na národní seznam navržena i jiná
lokalita, dnes již vyhlášená jako přírodní rezervace – Dubno
u České Skalice.
Vzhledem k výskytu evropsky významných biotopů
jsou k zapsání na národní seznam navržena i další území,
která byla již chráněna naším dosavadním systémem
ochrany přírody: údolí Metuje a Olešenky zvané Peklo,
slatinné louky a luhy v lokalitě Zbytka, suťové lesy a další
biotopy v Babiččině údolí. Zařazení NPR AdršpašskoTeplické skály a NPR Broumovské stěny znamená ocenění
evropského významu našich skalních měst a na ně
vázaných biotopů.
Kdo pracuje na soustavě Natura 2000?
Za přípravu soustavy chráněných území Natura 2000
v ČR odpovídá Ministerstvo životního prostředí. Odborné
podklady připravuje z jeho pověření Agentura ochrany
přírody a krajiny ČR a jednáními s vlastníky dotčených
pozemků byla pověřena Správa ochrany přírody
prostřednictvím svých správ chráněných krajinných oblastí.
Další informace k soustavě evropských chráněných
území Natura 2000 Vám rádi poskytneme na správě CHKO
Broumovsko, Ledhujská 59, Police nad Metují, vždy
v pondělí a ve středu od 8 do 17 hod. Obecné informace o
Natuře 2000 lze získat na Internetu na stránkách
http://natura2000.savvy.cz
Informace o jednotlivých
lokalitách včetně návrhu nařízení vlády na jejich zařazení

do tzv. národního seznamu lokalit jsou přístupné na stránce
http://xeon.env.cz.
Mgr. Petr Köppl, botanik Správy CHKO Broumovsko
RNDr. Jan Piňos, vedoucí Správy CHKO Broumovsko

Čer ven v d om ově dů c hod ců
I přes ne příliš letní počasí bylo v uplynulém měsíci
v domově důchodců živo. V naší krásné zahradě se konaly
hned dvě společenské události v krátké době za sebou.
Nejprve to bylo společné posezení věnované obyvatelům,
zaměstnancům, sponzorům a příznivcům domova jako
poděkování a ocenění jejich vstřícnosti. Peklo se vepřové,
na kytaru hráli a zpívali manželé Valterovi z Hronova,
zkrátka bylo nám dobře. Děkujeme všem, kteří přijali naše
pozvání a přišli mezi nás.
Hlavním sponzorem této akce byla společnost MePro
Trading s.r.o. Hradec Králové, dodavatel plenkových
kalhotek, které tímto děkujeme.
Týden na to se konali již tradiční Hry seniorů,
s rekordním počtem 95 zapsaných „soutěžících“. Přijeli nás
podpořit obyvatelé domovů z Č. Skalice, Teplic, Náchoda,
Malé Čermné, Hronova, obyvatelky z ÚSP Česká Skalice a
samozřejmě také obyvatelé zdejšího domu s peč. službou.
Počasí nám přálo, všichni snad odjížděli spokojení.
Děkujeme polickým skautům za pomoc při organizaci Her.
Dovolte abych poděkovala za vstřícný a projevený
zájem našim stálým sponzorům, kteří svými dary umožnili
připravit malé občerstvení pro účastníky her. Přispěli:
Kvíčerovská pekárna s.r.o., Xaveros spol. s.r.o. , Prodej vín
manželů Tomášových , Klímovo zahradnictví, p. Pavel
Kubín.
Paní Marii Ryšavé a p. Josefu Nentvichovi patří
poděkování za zpěv a harmoniku, kterým doprovázeli
příjemné odpoledne a postarali se o ještě lepší atmosféru.
Chtěla bych poděkovat všem zaměstnancům domova
důchodců, kteří se postarali o pěkný průběh Her seniorů a
také polickým ostrostřelcům, kteří slavnostní salvou naše
hry odstartovali.
Další naše poděkování patří organizátorům akce
Toulavý autobus. Rádi jsme přijali nabídku a přihlásilo se
16 zájemců, kteří se rádi podívali do míst, kam se jen tak
snadno nemohou vypravit.
Koncem měsíce nás navštívily děti z Bezděkova, kteří
nám pod vedením paní Gennertové přednesly pásmo
lidových písní tak, jak je měly nacvičené na vystoupení
v Polsku. Všichni obyvatelé ocenili, jak jim to pěkně ladilo
a někteří si zanotovali s dětmi. Děkujeme za návštěvu a
zájem.
za Domov důchodců Police nad Metují V. Kašíková

Sypa c í s ká la na Bor u
Pod vchodem do Bludiště na polské straně Boru, těsně
nad státní hranicí, asi 60 metrů pod Blednymi Skalami
stával po tisíciletí obrovský převislý pískovcový kvádr,
zachycený pouze jedinou stěnou. Pod ním vznikla malá
vyhlídková plošinka, krytá přírodní kamennou klenbou
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dlouhou asi 8 m a širokou 2 metry, obehnaná zábradlím,
která skýtala úchvatný pohled do Machovské kotliny.
V noci z 10. na 11. května 1921 se přečnívající balvan
náhle odlomil a s obrovským rachotem se řítil přes státní
hranici po západním – českém – svahu hory. Na své cestě
drtil vše, na co narazil – stromy i menší skalní útvary. Asi
po 100 m se pak zarazil o skalní pilíř a nárazem se roztříštil.
Menší úlomky dopadly ještě asi o 300 m níž, největší kus se
zaklínil o skálu, která se tyčí nad sousedstvím tzv. Krásné
vyhlídky v pískovcové stěně pod Borem na modré odbočce
z rozcestí žluté a modré stezky zvané Kalcovský stezník.
Skála, která cestu balvanu zastavila, se sama posunula o 2
m ze svého ložiska a odlomily se z ní velké kusy pískovce.
Po katastrofě dostala své dnešní jméno – Rozsejpací či
Sypací skála. Podle pověsti se skála měla zřítit, až bude
Prusku nejhůř. A opravdu se tak stalo ...
Petr Raichl, autor povídek z Hronovska,
v knize
Maternice uvádí následující pověst:
Na Boru, ve výši 900 metrů, je překrásná Krakonošova
zahrada. Na severní straně ukončovala zahradu ohromná
skála, v podobě obrácené boty. Byla to Sypací skála.
V zahradě je skalní bludiště, na jehož začátku sedí kamenná
pana, mající na klíně rozešitou košili. Podle starobylého
proroctví, každého roku o Velký pátek, když v kostele pějí
pašije, udělá kamenná pana na košili steh. Co rok jediný
steh. Až udělá poslední, až bude košile došita, zhyne vše,
co pod sluncem, a nastane soudný den.
Ale ještě dříve, než se tak stane, přejdou velké bouře
přes zemi českou. A až nepřátelům našim se povede zle,
zřítí se Sypací skála.
Pověst tato jest všeobecně známa u nás i za hranicemi
v Německu. Vypráví se v ní o pokladu, který je ukryt pod
Sypací skálou. Nikdo nesmí poklad odkrýt, poněvadž skála
je spjata s osudem německé říše. Až jednou skála spadne,
bude zle se všemi Němci.
Sypací skála na Boru stála vždycky pevně a každý věřil,
že přetrvá věky. A přece jednoho dne, ke třetí hodině ranní,
za ohromného rachotu, Sypací skála spadla. Očitý svědek,
starý Ducháč ze Stroužného, o tom vypravuje:
„Bylo to ráno v měsíci květnu. Nemohl jsem spát. Staré
zranění z války pobolívalo, vzduch byl dusný jako před
bouří. Otevru okno a dívám se na oblohu. Tu uvidím na
západě, asi kde jsou Krkonošské hory, zvláštní záři. Občas
se v dáli zablesklo. Obloha nad Borem byla bez mráčku,
poseta hvězdami. Divil jsem se, odkud ty blesky, když po
bouřce ani památky. Při novém zablesknutí dívám se po
nebi a tu vidím na západě ohromný černý mrak, jak se žene
k Boru. Zavru okno, probudím starou, aby rozsvítila svíčku,
připravila chléb a peřiny do rance. Povídám jí, že se žene
bouřka, podívám se ven. Kdepak je motyka? Protáhnu
stroužku, aby nám nemohla voda k baráku. Zdá se, že to
bude příval.
Za světla blesků rychle prokopávám stroužku. Vzal
jsem si starý kabát, abych tak nepromokl. Stroužku jsem
prokopal již za rachotu hromu a spěchám k chalupě. Dívám
se po obloze a tu uslyším zvláštní praskot a dunění.
Povídám: “Stará, Pán Bůh s náma a zlý pryč, to je
zemětřesení.“ Má stará se lekla, ztuhla a modlila se.
Nemyslila chudinka na nic jiného, než že je konec světa.
Mohutné stromy na severní straně Boru praskaly jako
sirky. To je Krakonoš. To se probudil a přišel se podívat na
svou zahradu, napadlo mě. Bál jsem se vystrčit hlavu ven,
ale když rachot ustával a chalupa to vydržela, vyběhnu ven
a vidím, jak se k západu k horám Krkonošským žene

ohromný černý mrak a nahoře jde z něho taková zvláštní
záře. Viděl jsem mnoho bouří i na moři, ale takový mrak
jsem ještě neviděl a neuvidím. To byl pán hor, Krakonoš.“
Ráno sousedé přišli a vyprávěli celí rozrušení, o Sypací
skále, že je rozražena a že její největší kus spadl hluboko do
Čech. V šíři mnoha desítek metrů byla vyvrácena spousta
stromů. To je hrůza ! Na tom místě, kam dopadla Sypací
skála na českou stranu, vyrazily ohromné vodní prameny.
Proroctví se vyplnilo. Skupinový vodovod, který se buduje
z těchto pramenů, je skutečným pokladem pro všechny
horské vísky, kde byl vždy nedostatek vody, i pro města až
za Hradec Králové. Některé vesnice kolem Police n. Metují
dříve dovážely vodu v cisternách a soudkách. Vypukl-li
požár, nebylo možno jej uhasiti. Dnes mají vodovod
v každé chaloupce a pro případ požáru hydranty. Tak
pomohl Krakonoš svým chudým horalům.
Připravil Mgr. František Janeček

OKÉNKO SENIORŮ
To se zas manželům Rohulánovým povedlo. Letos, kdy
se déšť většinou střídá s chladnem, našli opět den jako
vystřižený pro krásný výlet.
A tak se jelo v sobotu dne 26.6.04.
Již z autobusu jsme mohli obdivovat krásné rozkvetlé
zahrady. Jak je možné, že tady vidíme rozkvetlé květiny,
kterým vévodí popínavé růže a moji afrikány skomírají na
záhonech? Přejíždíme krajinu, kde je tepleji.
První zastávka byla na Veselém kopci. Jsme rádi, že
zůstane vidět, jak naši předci žili, jaké používali nástroje k
práci a jak těžce si vydělávali na svůj chléb. Paní
průvodkyně byla příjemná a tak dopoledne rychle uběhlo a
šlo se na oběd do hostince „U kováře Matěje“, kde si každý
vybral, co měl rád.
Odpoledne se jelo do Ležáků. Krajina krásná, vše pěkně
a pietně upraveno. Ale pravda hrozná! My, co jsme v té
době žili, i když někteří jen jako malé děti, to víme. Ale
přesto jsme seděli před videem a zatajovali slzy nad tím
hrozným činem. Dívali jsme se do tváře nevinných lidí,
kteří přišli o život takovým způsobem. Nejmladší dívce
bylo 17 let. Myslím si, že kdyby lidé, hlavně ti, kteří se
narodili po r. 1945 viděli takováto videa a zamysleli se nad
hrůzami druhé světové války, poznali by, jak nesmyslná
jsou polovičatá tvrzení, která někdy slyšíme. Pak jsme se
trochu prošli po krajině, byli jsme na místech, kde dříve
stály domky a teď je to pietně upraveno.
Při zpáteční cestě jsme viděli z autobusu u silnice
prodavače zeleniny. Upoutal nás nápis: brambory za 5,-Kč.
Stop! Jde se nakupovat. Ale ouha! Ty brambory za 5,- Kč
byly staré, malé a scvrklé. Nové stály jako u nás. A tak si
někteří koupili jahody, melouny, rajčata a meruňky.
Domů jsme se vrátili včas a spokojeni.
Jirásková

Vážení příznivci sběratelství a
pěnivého moku!
Dovoluji si Vás tímto oslovit a pozvat Vás na moji
první výstavu pivních etiket do budovy Zemědělského
učiliště a to dne 14.8.04 (sobota) od 9.00 do 15.00 hodin a
v den konání Polické pouti 15.8.04 (neděle) taktéž od
9.00 do 15.00 hodin. Mnoho mých známých a kamarádů
ví, že se sběratelství věnuji již 17 let. Za tuto dobu se mi
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podařilo „nasbírat“ prozatím 51.236 kusů pivních etiket z
celého světa. Vlastním také etikety likérové, vínové i
limonádové, k tomu všemu cca 1000 kusů tácků pivních a
okolo 700 kusů plechovek od piva. Již to vše zabírá dosti
místa.
Ten kdo si myslí, že etiketa je jen papírek, je na omylu,
je pravda, že na láhvi se zaskví jen jednou, ale potom při
paření a vymývání lahví v pivovaře se proces opakuje ...
nalepit a dolů atd.
Vy starší si jistě vzpomínáte, že ať již jakýkoliv pivovar
lepil stále stejné etikety, třeba několik let, a jak to vypadalo
na lahvi na to nikdo nebral zřetel, hlavně, že se plnil výstav
piva!
Po roce 1989 nastal obrat, neboť některé pivovary byly
vráceny bývalým majitelům, a nebo založeným
společnostem. Nastal Boom v reklamě a proto i etiketa
nastoupila novou cestu, neboť výrazná, barevná a tvarově
lákavá etiketa nejenže láká, ale i prodává!
A nyní něco k etiketám:
- etikety se rozlišují tvarem i barvou, nápisy, cenou,
kódy, záruční dobou, obsahem alkoholu, jak v procentech,
starší nálepky také ve stupních, dále zkratkami n.p. (národní
podnik), k.p. (koncernový podnik), s.p. (státní podnik) a
také adresou výrobce.
- etikety se dělí na staré do roku 1948 a nové do
současnosti, čím starší etiketa, tím dražší. Zúčastňuji se
různých burz v naší republice a byl svědkem koupi 3 kusů
etiket z roku 1924 Pivovaru Poprad - Slovensko za 3000,Kč
I já vlastním starší etikety ve své sbírce i po 80,- Kč, ale
mám svůj strop při kupování či výměně. Dopisuji si se
sběrateli ze zahraničí i z naší republiky, vlastním adresáře
jak jednotlivých sběratelů, tak i adresy pivovarů z celého
světa. Potom, když přijde dopis s obsahem a odpoví
sběratel z Argentiny, Číny nebo třeba z Islandu, je to hezký
pocit. Poštovné sice leze do peněz, ale co by člověk
neudělal pro svého „koně“!
Pokusím se vystavit jen zlomek ze své sbírky (málo
místa), ale přesto věřím, že se vám výstava bude líbit a k
tomu přeji hezký prožitek!
Vstupné dobrovolné. Možná, že příští rok opět na nové
výstavě na shledanou!
Petr Vacek, Hony

Vlastivě dné okénko
Mezihorní, Městský či Fabrický mlýn –
několik zajímavostí z historie budovy čp. 195

Budova, která bude tentokrát v naší pozornosti a která
dostala roku 1771 při prvním sčítání lidu a prvním
očíslování domů v městečku Polici popisné číslo 131, byl
tehdy tzv. „Městský“ mlýn. Police v té době měla 170
domů a pouhých 700 obyvatel, praktický důsledek právě
skončené sedmileté války, hladomoru a morové epidemie,
během které tehdy v Čechách vymřelo 12% všeho
obyvatelstva.
Tento mlýn dostal roku 1854 při přečíslování domů
nové, dodnes platné popisné číslo 195 a jeho rozlehlá
budova stojí v Nádražní ulici dodnes – i když svým
neutěšeným zevnějškem zatím příliš velkou ozdobu městu
nedělá. S jeho historií nás již stručně seznámil náš bývalý
polický kronikář pan Jaroslav Vintr, který se tak připojil k

pozoruhodnému seriálu pana Jiřího Kohla staršího o
vodních mlýnech, které stávaly na horním toku potoka
Ledhujky (v Polickém měsíčníku, roč. 2001). Protože je
historie budovy (i osudy jeho některých obyvatel) velmi
zajímavá, domnívám se, že nebude na škodu se k ní ještě
jednou vrátit a připomenout si novou řádku podrobností
veřejnosti dosud převážně neznámých.
Kdy byl tento panský mlýn, tj. patřící polickému
benediktinskému panství postaven, přesně nevíme.
Nejstarší břevnovský urbář (tj. soupis klášterního majetku),
složený za opata Diviše II. roku 1406 uvádí na polickém
panství celkem 12 mlýnů; tento mlýn však mezi nimi ještě
nefiguruje, což svědčí o tom, že byl zřejmě postaven až o
pár let později, po sestavení urbáře. Vůbec první zmínka o
tomto mlýnu, tehdy v 16. století zvaném „Mezihorní“ protože stál při vchodu do tzv. „Mezihoří“, tj. mezi
stráněmi vrchů Havlatky a Strážnice, pochází až z roku
1535, kdy při velkém požáru celého městečka 13. března
vyhořel i obecní pivovar. Opat Jakub I. tehdy nechal na
náklad konventu postavit městu pivovar nový a při této
příležitosti se dozvídáme, že se pivovarské slady mlely
právě v tomto panském mezihorním mlýně. Za semletí
sladu pro jednu várku (tj. 9 korců) tenkrát bral mlynář dva
bílé peníze. Další zpráva o tomto mlýnu pochází z doby o
třicet let pozdější, z roku 1565, kdy mlýn koupila polická
obec od své vrchnosti. Jak k této, tehdy určitě nepříliš
obvyklé koupi vlastně došlo?
Roku 1564 byla Českou komorou před nastávající
válkou s Turky uložena všem klášterům v Českém
království mimořádná daň. Břevnovský klášter měl
nařízeno složit sumu 4.000 tolarů, která však na opatovu
argumentaci, poukazující na velké zadlužení kláštera byla
nakonec slevena na 1.500 kop míšeňských grošů.
Rozhodnutí, vydané 17. listopadu, však klášteru uložilo
vyplatit celý obnos do vánoc a najednou. Protože opat Jan
celou určenou sumu nepořídil v tak krátkém termínu sehnat
dohromady, rozhodl se konvent nakonec ze svého
klášterního majetku prodat právě tento Mezihorní mlýn – a
to svým poddaným.
Na pergamenové listině, vydané 1. ledna roku 1565
v Praze jsou v záhlaví uvedeni:
„My, Jan z Chotova, Božím smilováním opat kláštera
broumovského, Adam, probošt téhož kláštera, Martin,
probošt rajhradský, Michal, převor kláštera broumovského
a Jan, farář a probošt kláštera polického.“ Listina
vysvětluje, že je mlýn prodáván z nedostatku peněžní
hotovosti, protože „takové sumy bez statku našeho
zastavení neb některého dílu odprodání vydati a od sebe
odvésti jsme nemohli. A protož z té příčiny mlejn náš, o
dvou kolech podle valchovny ležící pod městečkem Policí,
kterýž mezihorním slove, poddaným našim, purkmistrovi a
konšelům za 160 kop míšeňských jsme prodali.“ Prodejní
smlouva byla uzavřena se svolením krále Maxmiliána II. a
ve smlouvě je uvedeno i několik výslovných podmínek
(věcných břemen): předně aby obyvatelé městečka a
z vesnic mohli ve mlýně svobodně mlít jako předtím, pak
aby poličtí soukeníci nechali polovinu vody z náhonu téci
na mlýn a druhou polovinu na svou valchu, aby potok,
přivádějící vodu na mlýn zůstal nedotčený a kdyby měla
být valchovna znovu stavěna, aby byla postavena na jiném
místě. Opat si na polické obci rovněž vymínil stálý plat 20
grošů bílých, „které každý rok položí a na sv. Jiří a
sv. Havla platiti povinni budou.“ Smlouvu potvrdil, protože
se jednalo o církevní majetek, svou pečetí pražský
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arcibiskup Antonín z Mohelnice, probošt a kapitula
pražská. Listina bývala součástí archivu města Police nad
Metují a je dnes uložena ve Státním okresním archivu
v Náchodě; přivěšené pečeti však během času nenávratně
zmizely. Mohli jsme ji spatřit, spolu s dalšími vzácnými
listinami, na pozoruhodné výstavě „Městská a cechovní
privilegia v originále“, kterou instalovali pracovníci
náchodského archivu v naší staré škole „dřevěnce“ v září
roku 2003.
Zmíněný náhon na mlýn začínal u jezu pod tzv.
„kopcem hrnčířovým“ (tj. v místech, kde je dnes stavení
Čižinských čp. 161) a pokračoval pod můstkem, vedoucím
do Soukenické ulice, podle několika stavení „Na struze“ až
nade mlýn, kde pak přetínal cestu – asi pod můstkem, přes
který tehdy vedla jen úzká polní cesta k osamocenému
radešovskému mlýnu a dál na Petrovice. Tento prastarý
náhon na mlýn byl zatruben až v roce 1953 a dnes je již
zasypán a přirozeně nefunkční. Zmínka o soukenické valše
dokládá v městečku výrobu látek z ovčí vlny, později
zaniklou, kterou dnes již připomíná jen název ulice
Soukenické, tam kde kdysi údajně soukeníci sídlili a měli
své dílny. Ve valše se pomocí dopadajících trámců
zvedaných vodním kolem vlněná tkanina zhušťovala a
zplsťovala a rovněž se z ní odstraňovala zbylá špína a
mastnota.
Prodej mlýna, který se tím stal svobodný, tj. nezávislý a
nenáležející vrchnosti, je pozoruhodný ze dvou důvodů.
Jednak dokazuje zámožnost městečka, které své vrchnosti
zaplatilo v hotovosti a „vytrhlo jí tak trn z paty“, dokládá to
i solidnost vrchnosti, která nedostatek financí řešila
prodejem svého majetku a ne vypsáním mimořádné daně
poddaným, jak se zhusta stávalo v pozdějších dobách.
Polická obec tento mlýn držela ve svém majetku dlouhých
223 let, mlýn zcela určitě pronajímala za stanovený roční
plat a roku 1788 se jej nakonec rozhodla prodat – i když
nevíme, jaké důvody ji k tomu vedly. Snad se zrovna
dostala do peněžní tísně. Ve veřejné dražbě, konané za
přítomnosti krajského komisaře Rajmana nabídl nejvíce
polický soused František Pášma a za 3.235 zlatých jej
získal, přičemž za rekognici (stvrzení koupě) zaplatil 14
zlatých. Obec si při tomto prodeji vymínila pro sebe roční
plat 120 zlatých a mimo to musel mlynář každý rok o
svátcích a o posvícení odvést 7 čtvrtců bílé mouky – tj. asi
42 litrů slavnému magistrátu, ze kterých páni radní asi dali
napéct posvícenské koláče pro místní chudé. Nevíme, proč
se Franz Pášma svého mlýna tak rychle zbavil, ale ještě ten
samý rok se novým majitelem Městského mlýna stal
Tobiáš Loqwenc (Lokvenc) za stejnou cenu 3.235 zlatých.
Byl to zřejmě tentýž Tobiáš Lokvenc, mlynář, který roku
1783 s povolením vrchnosti znovu postavil mlýn Kozínek,
jenž někdy před rokem 1726 vyhořel. Rovněž se zde nabízí
zatím nepotvrzená domněnka, zda prvním kupcem tohoto
mlýna nebyl týž František Pášma, krupař a od roku 1805
majitel stavení čp. 16 (v dnešní Hvězdecké ulici), odkud
vyšel rozvětvený polický rod Pášmů, vesměs hostinských
nebo obchodníků. Mlynáři Pášmové se však v Polici
připomínají již z dřívější doby: např. jistý Václav Pášma
koupil roku 1739 od opata Benna II. mlýn v Ledhuji.
Roku 1806 městský mlýn kupuje za 8.830 zlatých w. w.
(vídeňské měny – Wiener Währung) nový mlynář Josef
Wejrych, roku 1838 Antonín Wejrych (zřejmě jeho syn)
za 3.600 zlatých konvenční měny (cmz). Za 6 let, roku
1843, mlýn kupuje za 7.600 zl. cmz Jan Gritznar, který jej
roku 1853 prodal za 8.000 zlatých konvenční měny mlynáři

Františku Freiwaldovi. Tím se historie této budovy jako
mlýna na nějakou dobu uzavírá, a jak se dále dozvíme,
načas zde vznikl první průmyslový podnik v Polici – snad
po příkladu prvních textilních továren, vznikajících v okolí,
např. na Broumovsku.
Mlynář František Freiwald a jeho manželka Anna, dcera
trutnovského pekaře Fiedlera, se do Police přistěhovali
z Trutnova. Byl zřejmě dost zámožný, protože mimo tohoto
„Městského mlýna“ koupil roku 1854 od Františka
Rychtera za 4.000 zlatých cmz ještě tzv. „Podklášterní“
mlýn (čp. 3) v Kostelní ulici. Od roku 1853 byl majitelem
domu čp. 6 (rovněž v Hlavní neboli Kostelní ulici) jeho
soused a krajan, Němec Franz Scholz, pocházející rovněž
z Trutnovska. Jak zaznamenal kronikář Josef Brandejs, „ten
přiměl klášterního mlynáře, který také městského mlýna
majitelem byl, aby onen mlýn vybořil a na tom místě
postavěl továrnu na předení lnu v přízi a ona že bude moci
býti ještě vodní silou hnaná, a že jemu bude více vynášeti
nežli onen mlýn a on sám [tj. Scholz] že bude té továrny
ředitelem – což se také stalo. Již druhý rok [1857] František
Freiwald, jenž měl pět synů a dvě dcery a některé již
odrostlé, ale všechny svobodné a o rodinu velmi dbalý byl a
podnikavý to člověk, tu počal ihned mlýn městský bořiti a
přípravy ku stavbě dělati a svážeti matriál a taktéž i stavěti
a během druhého roku [1858] ji dostavěl a počal v továrně
přísti – ale bohužel vodní síla se tu dostatečně neosvědčila,
byla velmi slabá. Tu František Freiwald otcnul [sic!] se u
veliké nesnázi. Přišlo mezi nimi rozhorlení a tu Franz
Scholz se od něho rozešel a odstěhoval se do Trutnova a
pak do Hronova, tam zase postavěl továrnu na hedbávné
tkalcovství, kdež tím tam také přišel do peněžních nesnází a
tu jemu jest veškerý jeho majetek jak v Hronově tak také
v Polici úřední cestou v dražbě prodán.”
Poněkud jinak celou událost popisuje jiný polický
kronikář, jeho mnohem starší „kolega” koželuh Jan Lege:
„Toto času začal stavět klášterský mlynář Freiwald jakožto
vlastník ze svého městského mlýna fabriku na lněnou přízi,
tj. přádelnu, dřív ale při komisí p. amtmanna a krajského
ingenira se protokolem zavázal, všecky povinnosti co mlýn
vybývá též zapravovat jakoby mlýn v stavu stál, naproti
tomu si on zase opět vyžádal, kdyby z té mašiny časem
sešlo, by opět mohl mlýn bez překážky postavit. Roku 1858
v lednu byla přádelna na lněnou přízi dodělána na několik
set cívek neb vřeten a začali příst, tkalci tu přízi sobě tuze
libují, že pevná a dobrá jest”. Ještě ten samý rok 1858 však
Freiwald „fabriku” prodal. Asi věděl proč.
Snad vidina snadného zisku způsobila, že Freiwaldovu
přádelničku koupil první přednosta c.k. smíšeného
okresního úřadu v Polici (zřízeného 26. května roku 1855)
Emanuel Boretzky. Jan Lege zapsal: „poněvadž ale
dostatečně vody se nenachází jak mašina cívek potřebuje,
nechal na páru stavět, že ale již pozdě na podzim v tom
začali, prodloužila se ta stavba do listopadu a prosince a
nastoupila v tom čase několikrát prudká zima a předce když
jen drobet slevilo, stavělo se pořád dále, komín se sice
dostavěl, který z Prahy mistr s tovaryši dodělal, ale
nedostali apparát [tj. parní stroj] a kotel do té doby, tak
zůstala ostatní práce stát.” A jak poznamenal Josef
Brandejs, „ten ji nechal seřídit na pární sílu, vystavěl
kotelnu a vysoký komín a pární stroje tu zařídil. Zkrze tu
přístavbu přišel do peněžních nesnází a též z jistých důvodů
přeložen jest také z Police do Maršova u Trutnova co
c.k. okresní přednosta” [pozn.: roku 1861; zřejmě pro
podnikání, neslučitelné s jeho funkcí a pro jeho dluhy].
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Emanuel Boretzky proto roku 1860 továrnu hnanou párou
prodal. Koupili ji bratři Vilém, Bernard a František
Freiwaldové, synové nám již známého mlynáře Františka
Freiwalda, původního majitele. Továrna několik let
pracovala, vzniklo zde prý i několik menších požárů bez
větších následků, až „roku 1866 v 7 hodin večer před
Nanebevstoupením Páně 12. května vypukl v továrně oheň a
ta až do základu mimo zdi stojící shořela, a jenž tu sebou
také Josef Vacek, 65 roků starý rolník ze Suchodola shořel.
V sutinách jsou jen z jeho těla nalezené zuhelnatělé
škvarečky, ony pozůstatky pochovány jsou na hřbitově
polickém”…
Bratři Freiwaldové spáleniště jakž takž obnovili, střechu
budovy pokryli provizorní lepenkovou krytinou a na
několika strojích dál pokračovali v práci. „Chtěli zase onu
továrnu znovu postaviti, ale věřitelé nechtíce jim více déle
peníze čekati až Josef Rint, učitel toho času v Suchém Dole,
pro pohledávku 6.000 zlatých také ono spáleniště nechal
úředně prodati. Bratři Freiwaldové bránili se proti Rintovi,
chtěli opět všemožně zase továrnu znovu seříditi, ale vše nic
platno nebylo, až jsou ještě k tomu všecky bratři
Freiwaldové, pro jejich odůvodnění s přísahou, které
stvrdili oproti Rintovi, jenž jim ulevit nechtěl, vězením
potrestáni a v Hradci Králové tři roky stráviti museli.” Na
okraj ještě připomeňme, že jejich bratr Jindřich, řezník, si
v domě čp. 22 na náměstí po jeho koupi a přestavbě po
požáru města (r. 1842) roku 1865 zařídil hostinec, nazvaný
„U zlatého lva”, který přetrval až do dnešních časů jako
hotel „Ostaš”. Spáleniště mlýna (či továrny) získal roku
1867 jakýsi Rösler z Vídně (zeť Rinta?), prodáno bylo i
několik zbylých spřádacích strojů. Sám učitel Josef Rint,
majitel domu čp. 81 na náměstí, zemřel 11. března 1876.
Roku 1872 koupil spáleniště „fabriky“ za 2.600 zlatých
r.č. (österreichischer Währung, tj. rakouské měny)
mlynářský
mistr
Franz
Herzog
z Hermsdorfu
(Heřmánkovic) u Broumova (*18. 4. 1837, syn podruha
Felixe Herzoga a Barbory Kahlerové z Heřmánkovic) s
manželkou Markétou (dcerou mlynáře Antonína Erbera z
Heřmánkovic a Alžběty, roz. Knittelovy z Křinic). 29. října
1872 bylo manželům Herzogovým podle smlouvy trhové z
26. října 1872 zapsáno u Okresního soudu v Polici do
pozemkové knihy právo vlastnické.
„Ten [tj. Herzog] strhl komín a kotelnu a zařídil tu zase
mlýn vodní silou hnaný, který jemu dosti dobrý užitek
přináší. Mlýnské stroje zařídil tu dle nejnovější soustavy. O
té doby ztratil své jméno „Městský mlýn“ a nazývá se nyní
mlýn „Fabrický“. Rovněž je Josefem Brandejsem
zaznamenáno, že podnikavý a pokroku vstřícný František
Herzog si také jako vůbec první v Polici zavedl ve svém
mlýně roku 1891 elektrické osvětlení, napájené dynamem,
poháněném zřejmě vodním kolem. Byl to skutečně pokrok,
protože nejmodernější osvětlení v Polici bylo dosud pouze
plynové – acetylénové (napájené z karbidové vyvíječe),
které bylo zavedeno jen v domech několika zámožných
sousedů a také v hotelu „Pohl“ na náměstí. Jinak to byla
pouze petrolejka - až do roku 1913, kdy bylo město
elektrifikováno.
Mlýn zřejmě prosperoval velmi dobře, protože ten samý
rok 1878, kdy se mu narodil syn Augustin Albrecht (26. 5.)
shledáváme, že František Herzog koupil v dražbě za 3.300
zlatých dům čp. 237 (dnes je zde reklamní agentura
„Arhis“). Dům předtím patřil Rozálii Kabešové a jejím třem
synům, kteří zde měli pekařství a nechal ho postavit roku
1877 své hospodyni za věrné služby inspektor polického

panství P. Celestin Jeřábek (nedlouho před svou smrtí
28. 5. 1879). Dům Herzog sice dlouho nevlastnil, protože
jej roku 1883 prodal Františku Vackovi ze Dřevíče (a ten
roku
1886
židovskému
obchodníkovi
Josefu
Winternitzovi), přitom ale již roku 1880 koupil jiný dům
čp. 104 v Kostelní ulici za 2.800 zlatých r.č. Dům koupil od
dědiců pekaře Josefa Rudolfa, který se roku 1865 oběsil
v lese na Hvězdě (když šel ze svatby svého syna) a roku
1896 jej zase prodal obuvníku Janu Rückerovi z Dědova a
jeho manželce Regině, dceři někdejšího purkmistra Jana
Kejdany. Hned roku 1898 kupuje další dům čp. 65 od
vdovy Johany Cihlářové za 5.600 zlatých r. č. v dnešní
Tomkově ulici. Zde opět trochu odbočme a na okraj
připomeňme, že bývalý majitel domu čp. 65 v tehdy zvané
Hořejší ulici, koželuh Antonín Cihlář krátce před svou smrtí
(r. 1896) věnoval větší obnos peněz na pořízení zvonu do
dřevěné kaple, jejíž stavba se chystala na místě pověstných
zjevení Kristině Ringlové v „Šolcově“ lese u Suchého
Dolu. Zvon ulitý a předem posvěcený v Chomutově, byl
zavěšen v červnu roku 1897 na svátek donátora,
sv. Antonína. Na první zazvonění se tehdy sešly u kaple
početné davy lidí; zvonek byl však roku 1917, jako mnoho
jiných zvonů v okolí rekvírován a nenávratně se ztratil,
roztaven pro nenasytného molocha I. světové války.
Pokračování v příštím čísle……
Miroslav Pichl

Městská policie informuje
Červen přinesl s sebou hodně starostí. Měli jsme
napilno s vyřízením poměrně hodně oznámení od Vás
občanů.
Několik přestupků jsme odevzdali k vyřízení
přestupkové komisi.
Pár dní se na „Stavech“ pohyboval pejsek, kterého
někdo zcela jistě vyhodil, pravděpodobně pro jeho stáří.
Tentokrát jsme se museli domluvit s panem doktorem
Štěpánkem a provést jeho odchycení pomocí uspávácí
střely. Pejsek byl poměrně agresivní a nechtěl k sobě
nikoho pustit. Nyní se nachází v našem provizorním útulku.
Zčásti jsme se podíleli i na přípravě novel vyhlášek
města Police nad Metují o poplatcích.
Jako každý rok s příchodem doby prázdnin a
dovolených fungujeme jako mobilní informační centrum.
Býváme denně zavaleni spousty dotazů. Rádi však tuto
pomoc poskytneme, každému kdo o ni požádá.
Uvítali jsme otevření nové komunikace Mýto-Police,
doufáme, že přispěje k větší bezpečnosti a pohodlnosti při
jízdě.
Počasí si letos s námi trochu pohrává, tak si přejme víc
sluníčka v tom červenci a zase za měsíc……..
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.
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INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Č a s p r á z d n i n a d o vo l e n ý c h
Dveře školních tříd se opět na nějaký čas zavřely a
dětem a mládeži nastaly očekávané prázdniny, kdy si budou
moci od školy odpočinout. Odpočinek a regenerace sil jsou
velmi potřebné a patří ke zdravému životu a je dobré čas
nabízený k odpočinku dobře využít. To stejné platí i pro nás
dospělé. Mnozí z nás si vybírají nebo v nejbližší době
budou vybírat dovolené. Přejme si, abychom využily tento
čas pro zotavení a obnovu fyzické i duševní síly pro další
období, která jsou před námi. Přejme si, aby nám k tomu
vyšlo i poněkud příznivější počasí, než tomu bylo doposud.
Nezapomínejme také na pomoc a ochranu, která nám nabízí
Bůh na všech našich cestách, pobytech a dobrých konáních.
V církvi prožíváme období liturgického mezidobí.
kromě Svátku sv. Benedikta, opata, patrona Evropy, nás v
červenci nečekají jiné významnější svátky.

Ka lendá rium:

11. července - 15. neděle v mezidobí, Svátek sv. Benedikta,
opata, patrona Evropy
18. července - 16. neděle v mezidobí
22. července - Památka sv. Marie Magdalény
25. července - 17. neděle v mezidobí, Svátek sv. Jakuba,
apoštola
26. července - Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny
Marie
31. července - Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
1. srpna
- 18. neděle v mezidobí
6. srpna
- Svátek Proměnění Páně
8. srpna
- 19. neděle v mezidobí

P. Marian Lewicki oznamuje, že ve dnech 6.– 30.
července bude mít dovolenou. Přítomen bude pouze
některé víkendy, tedy v sobotu a neděli. Úřední hodiny se
proto omezí pouze na soboty, případně neděle přede mší
svatou. V naléhavých případech se obracejte na kněze
v Broumově, v Hronově nebo v Náchodě.

historii polické kopané získáním 41 bodů, což čítá 12
vítězství, 5 remíz a 9 porážek, celkové skóre 59:49. Na toto
místo se propracovali v posledním kole s favorizovaným
Bělehradem, kam jeli značně oslabeni a zvítězili 1:3 i
přestože ještě 10 minut před koncem prohrávali 1:0. Stav
zvrátili brankami Motyčáka, Hauka a Martince a tím
dosáhli vynikajícího 4. místa. Zatímco v minulé sezóně byl
nejlepším střelcem Martinec se 13-ti brankami, druhý
Bohanský dal 11 gólů a třetí Hauk 9.
Na letošní brankové úrodě, která čítala 59 gólů se
podíleli tito střelci:
1.
Čermák
16 branek
2.
Martinec
12
3.
Hauk
9
4.
Švorčík
7
5.
Tauc
6
6.
Kubín
3
7.-8. Kollert a Kalaš po
2
9.-10. Dražinovský a Motyčák po
1
Přejeme našim hráčům všech soutěží hodně úspěchů v
novém ročníku a divákům pěkné sportovní zážitky.
J.H.

Šulcová s Térovou úspěšné !
Sportovní
gymnastky,
odchovankyně
polické
gymnastické líhně, si vedou i nadále velmi dobře. Simona
Térová se zúčastnila v polovině června Mistrovství ČR
nižších výkonnostních stupňů v Jindřichově Hradci. Sjely
se tam závodnice VS 3 a 4, dále pak juniorky a ženy
výkonnosti B. Simona zacvičila velmi čistě a bez chyb.
Stala se ozdobou celého závodu. V závěrečném bilancování
našla pouze jedinou přemožitelku – Denisu Netolickou
z Pardubic. Stříbrná medaile je zaslouženou odměnou za
celoroční tvrdou dřinu.
Petra Šulcová se zúčastnila mezinárodního Mistrovství
Slovenska, kde byly závodnice z 5 evropských zemí, mimo
jiné Rumunska a Německa. Petře se vyvedla hned dvě
finálová vystoupení, za která si odvezla domů dvě stříbrné
medaile – přeskok a prostná.

Pořad bohoslužeb v období dovolené bude následující:
- v úterý a v pátek od 18.00 hod. bohoslužba slova,
- v sobotu od 18.00 hod. mše svatá s nedělní platností
- v neděli od 8.00 hod. mše svatá.
Přejeme všem dětem a mládeži krásné prázdniny a všem
dospělým klidnou a požehnanou dovolenou.
JT

Simona Térová – stříbrná medaile ve VS 4

Fotba l is té o pět l epš í!
Největší historický úspěch polické kopané zaznamenali
opět naši fotbalisté Spartaku Police. Po probojování do I.A
třídy v sezóně 2002/2003, kde skončili na 7. místě s 37
body, skóre 58:53. V letošním ročníku 2003/2004 se opět
zlepšili a umístěním na 4. příčce oslavili největší úspěch v

J.Š.

MČR gymnastek
Vrcholem jarní gymnastické sezóny bylo MČR
mistrovské třídy mužů a žen v Ostravě. Polická rodačka
Petra Šulcová sem přijela ve výborné formě, kterou také
dovedla prodat. Vícebojem jednotlivkyň prošla bez
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zakolísání, sestavy předvedla v plné obtížnosti a výsledek
se dostavil – 3. místo a bronzová medaile! Petra v současné
bodě skutečně patří do české gymnastické špičky. Do
nedělních finálových závodů
se na všechna nářadí
probojovaly pouze 2 závodnice – K. Marešová z Brna a
Petra – 2 nejúspěšnější závodnice celého mistrovství. Ani
zde se Petra neztratila a podařilo se jí vybojovat další dvě
medaile: stříbrnou na kladině a bronzovou na prostných.

Bronzová medaile – P. Šulcová
Součástí vrcholné soutěže žen byl také závod nejlepších
juniorek ČR. Naše město mělo svoji reprezentantku i zde.
Nejmladší ze všech zúčastněných – Simonu Térovou.
Přijela sbírat cenné zkušenosti, které se budou jistě hodit.
Obsadila 10.místo.
Oběma děkujeme za šíření dobrého jména našeho
města, přejeme hezké prázdniny a mnoho dalších
sportovních i osobních vítězství.
J.Š.

POUŤOVÝ TORNÁDO DUAL
- paralelní slalom horských kol 14. 8. 2004 na Nebíčku
Prezentace: 12.00 – 13.00 hodin
Start: 14.00 hodin
Zajištěno občerstvení + živá muzika
/párečky, klobásky, steaky, pivo, limo, pěkné počasí/
Projektace, realizace a údržba zahrad a parků
Nabízím kompletní odbornou projektaci, realizaci a
údržbu zahrad a parků. Včetně sekání trávníků,
stříhání živých plotů, průklestů i výsadby květinových
záhonů a atd...

Skala David tel.: 606 388 529, 491 482 247
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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
27. července 2004
29. července 2004
Autoškola Fiedler, s.r.o., Šalounova 87, Broumov

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

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

Polický měsíčník - vydává
město Police nad Metují, IČO
272 949. Obsah je sestavován z
příspěvků občanů - za obsah
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