Klášter z doby, kdy byl kostel od kláštera oddělen
zdí mezi kostelem a prelaturou a prodlouženou zdí
mezi hřbitovem a klášterní zahradou. Současná
cesta před klášterem byla součástí klášterní
zahrady. Vstup byl možný jen bránou ve zdi.

číslo 6

Pohled na kostel a zadní trakt kostelní ulice.
Struha je před provedením regulace.
Obrázky na titulní stranu Polického měsíčníků vybíráme
z cyklu kreseb „Police jak ji známe a neznáme“ pana
Josefa Voříška; slovy doplnil Miroslav Pichl.
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• Dne 17.5.04 navštívil radnici v rámci poslaneckého dne
p. ing. Jiří Hanuš, poslanec PSP ČR. Pan poslanec se
zajímal o stav připravenosti výstavby DD v Polici nad
Metují. Diskutovali js me i o mo žnostech příspěvku z
rozpočtu různých min isterstev na investiční a jiné akce ve
městě.
• Vedení města ve složení starosta, místostarostka, radní p.
M. Puschmann, zastupitel p. J. Hauk a p. J. Kříž se
zúčastnili vý jezdní schůzky Výboru pro evropské
záležitosti Parlamentu ČR dne 26.5.04. Jednání se
uskutečnilo na Hvězdě za příto mnosti osmi poslanců,
kteří odpovídali na dotazy ohledně samosprávy, DPH,
podnikatelské iniciativy, sociální oblasti a hlavní debata
se týkala informací kolem nové přístavby Domova
důchodců v Polici nad Metují. V odpoledních hodinách si
příto mní prohlédli provozovnu firmy Cross a Hauk a syn
s.r.o. a tím ukončili návštěvu Policka.
• ZM na svém veřejném zasedání dne 13.5.04 pro jednalo
22 bodů. Schválilo závěrečný účet města a zprávu
auditora o výsledku hospodaření města za rok 2003 bez
výhrad.
• ZM schválilo vstup města Police nad Metují do Svazu
cestovního ruchu Branka. Toto sdružení se věnuje
cestovnímu ruchu na Náchodsku. Vydává nové turistické
mapy, propagační materiály, prezentuje kulturní a
společenské události v našem regionu. Výhody členství
města v tomto sdružení budou v lepší propagaci. Město
získá možnost se prezentovat v různých propagačních
publikacích, které tento svaz pravidelně vydává.
• ZM provedla pouze několik formáln ích změn v obecně
závazných vyhláškách města č.1-6/ 2004 na základě
zjištění odboru kontroly Královéhradeckého kraje.
Zásadní změnou prošla vyhláška č.3/04 o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství, kde se snižují
poplatky o 50%. Všechny vyhlášky nabývají platnosti od
1.6. 2004 a naleznete je na internetových stránkách města
na adrese www.meu-police.cz.
• ZM schválilo poskytnutí půjčky z FRB (fond rozvoje
bydlení) ve výši 50 t is. Kč na obnovu fasády a to
jedinému žadateli.
• ZM schválilo odkup tělesa komunikace vedení od
Radešova směrem k Bezděkovu nad Metují. Stavbu celé
ko munikace město odkoupí od správce konkurzní
podstaty bývalého JZD - BOR. Tato ko munikace
převedením na město zajistí lepší přístupnost obyvatelům
Radešova během celého roku.
• RM na svém jednání řešila prodeje z majet ku města a
připravovala podklady pro ZM.
• RM schválila zpracování investičního záměru na opravu
ZŠ v Polici nad Metují. Jedná se o dokončení zateplení
fasády na II. stupni, nové podlahy v tělocvičně školy a
výměny oken včetně fasády na I. stupni.
• RM pro jednala výši nájemného za u žívání nebytových
prostor na r. 2004-2005 pro GE CAPITA L BANK a.s.,
Pohřební službu, Kvíčerovskou pekárnu, TS s.r.o. a J.
Théra z Pěkova.
• RM doporučila ZM ke schválení ukončení členství města
ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska k
1.7.2004.

• Slavnostní ukončení stavby „Rekonstrukce silnice II/303
Žabokrky - Mýto - V. Petrovice“ a uvedení do plného
provozu se uskuteční 29. června 2004 za účasti ředitele
SFDI p.ing.Pavla Švagra, hejt mana KHK p.ing. P.
Brad íka a dalších hostů. Rekonstrukce této ko munikace
přispěje celému Brou movskému výběžku. Oceňuji
dodržení harmonogramu prací a přesný termín předání
stavby dle smlouvy. Zvláštní uznání patří všem firmám,
které se na této stavbě podílely. Další investiční akce,
která nás čeká je „obchvat“ města Police nad Metují.
Podle posledních měřen í bylo zjištěno, že přes naše
město projede za 24 hodin 7000 vozidel. Dle sdělení SÚS
Náchod počet vozidel ročně narůstá v průměru o 10 %. V
průběhu tří let se bude počet automobilů, které projedou
naším městem zvyšovat a tím se v určitých časových
špičkách budou tvořit kolony, pokud se tato přeložka
nezrealizu je.
• RM vzala na vědomí zprávu IMŽP o investičních
akcích v roce 2004.
Zdeněk Kadidlo

Zpráva o rozpracovanosti plánovaných akcí

Akce investiční povahy:
1) Dokončení bytového domu nad sídlištěm (2 x 9 b.j., dů m
č.2), včetně dokončení technické
infrastruktury, dodavatel firma Kerson Dobré,
• rozpočtový náklad na bytový dům č.2 9 405 004,- Kč,
• prostavěnost k 30. 4. 2004
5 636 150,- Kč
• rozpočtový náklad na infrastrukturu
1 481 535,- Kč
• prostavěnost
896 003,- Kč
• vícepráce na domě č.2 a kanalizaci
150 000,- Kč
Na bytovém domu č.2 jsou dokončeny vnitřní omítky,
dokončují se obklady a tpení, bude se pokládat krytina.
Dokončení stavby bude k 30. 9. 2004 včetně kolaudace.
2) Dokončení kanalizace v ulicích Bělská a U Zahrádek
dodavatel firma HELLER Náchod,
• rozpočtový náklad
1 239 000,- Kč
• prostavěnost k 30. 4. 2004
1 239 000,- Kč
• -„v roce 2004
339 000,- Kč
Stavba je dokončena, zatím nepřevzata (chybí
geodetické zaměření). Přidělena dotace a půjčka ze SFŽP
ČR (ro zhodnutí ze dne 5.5.2004), výše je stanovena z
rozpočtových nákladů dle projektu, bude potřebné upravit
podle soutěže. Zatím není se SFŽP u zavřena smlouva.
3) ČOV - aerační systém, elektro a ostatní, dodavatelé firma
Fortex - A GS Šu mperk, ELPOL s.r.o. Police nad Metují
• rozpočtový náklad
900 000,- Kč
• prostavěnost - aerační systém
389 288,- Kč
• - elektro mosty
227 496,- Kč
4) Kanalizace v ulici Sou kenická, dodavatel firmou Klíma
Suchý Důl
• rozpočtový náklad plánovaný
100 000,- Kč
• prostavěnost
86 100,- Kč
Stavba je dokončena v provedení prodloužení
kanalizačního řadu v ulici s vybudováním dvou revizn ích
šachet pro napojení novostavby rodinného domku manž.
Müllerových.
5) Chodník v ulici Žďárská, dodavatel Zdeněk Dostál,
Police nad Metují
• rozpočtový náklad plánovaný
250 000,- Kč
• vysoutěžená cena
172 817,- Kč
S firmou jednáno o uzavření smlouvy. Odbor zajišťuje
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vyjádření účastníků pro územn í a stavební řízen í za
účelem legalizace - nová stavba. Z časových důvodů bude
chodník proveden na začátku podzimn ího období.

Požaduje před ložení dopravního značení o které město
požádalo Policii ČR - DI. Realizace po projednání s DI v
letních měsících.

6) Plynofikace budovy radnice, dodavatel firma TOGA S
s.r.o. Náchod
• rozpočtový náklad plánovaný
800 000,- Kč
• vysoutěžená cena
797 540,- Kč
V současné době se realizu je. Práce zahájeny 24. 5. 2004.
Předpoklad dokončení červen 2004.

5) Oprava a údržba ZUŠ (okna jih, ošetření krovu,
přístřešek a běžná údržba), dodavatelé Jiří Šrejber
Brou mov, Proplast Nové Město n.M., Luděk Pivnička
Police n.M.
• rozpočtovaný náklad plánovaný
400 000,- Kč
• prostavěnost - ošetření krovu
55 000,- Kč
- okna jih a sever
275 384,- Kč
- žalu zie
16 500,- Kč
Další akce do stanoveného objemu finančních
prostředků projedná odbor s vedením školy. (realizace
vstupního přístřešku, opravy)

7) Vyasfaltování příjezdu a prostranství u garáží na sídlišti
(pouze horní část 24 garáží)
• rozpočtovaný náklad - příspěvek města 200 000,- Kč
• vysoutěžená cena
281 500,- Kč
Realizace je mo žná pouze za p ředpokladu, že majitelé
garáží společně přispějí 100.000,- Kč, aby bylo k dispozici
včetně rezervy 300.000,- Kč. Realizace červen 2004.
Neinvestiční akce - opravy a údržba městských objektů:
l) Úp rava místních ko munikací - ulice Na Prádle, Zahradní,
Hvězdecké a Na Bělidle, včetně chodníků, dodavatel firma
STRA BA G, a.s. Hradec Králové
• rozpočtované náklady po úpravě plánovaného
ro zpočtu, dle výsledku soutěže
5 346 218,- Kč
V současné době je uzavřena smlouva o dílo a stavba se
od 24. 5. 2004 realizu je, dokončí k 31. 8. 2004 včetně
chodníků.
2) A kce v rámci Programu regenerace MPZ
(v tis.)
plán město dotace up. plán město dotace
-------------------------------------------------------------------------------Ohradní zeď
312
187
125
274
187
87
Socha P. M arie
50
25
25
42
25
17
Přísp. p. Koláčné 160
20
50
145
20
35
-------------------------------------------------------------------------------232
200
232
140

Dopisem z MK ze dne 13. 5. 2004 byla potvrzena výše
dotace dle našeho upraveného finančního rozpisu - p lánu.
Dotace pro fyzické osoby (u nás paní Koláčná) je dále
odvislá od zajištění dalších (máme za to že duplicitních)
podkladů. Akce oprava ohradní zdi, dodavatel firma
Zdeněk Dostál, Po lice nad Metují, se realizuje s tím, že
dodatkem se upraví termín dokončení. Po žadavek města
dokončit opravu do 30. 4. 2004 nebyl pro firmu nakonec
reálný, (v této době nebyl ani potvrzen finanční příslib
ministerstva kultury).
Restaurování sochy Nanebevzetí Panny Marie, dodavatel
Antonín Wagner, Dvůr Králové n.L., dohodnut termín
dokončení do 31. 8. 2004. Oprava fasády a oken domu
čp.39 - paní Koláčná, musí majitelka k vyúčtování předložit
doklady o vynaložených nákladech včetně fyzického
převzetí. To muto musí předcházet i další doklady, které
odbor s ministerstvem kultury upřesní.
3) Chodníky h řbitov, dodavatel firma Zdeněk Dostál, Po lice
nad Metují
• rozpočtovaný náklad plánovaný 300.000,- Kč
• vysoutěžená cena
377 000,- Kč (up.ro zp)
Dne 26. 5. 2004 bylo zahájeno provádění zemn ích prací.
Požadavkem města je dokončit stavbu do polické pouti.
4) Oprava chodníků v Pěkově (horní část obce), dodavatel
firma Zdeněk Dostál, Po lice n.M.
• rozpočtovaný náklad plánovaný 250 000,- Kč
• vysoutěžená cena
364 546,- Kč(up.ro zp)
Dodavatel byl vyzván k předlo žení smlouvy o dílo.

6) Údržba hasičské zb rojnice Police n.M.
• rozpočtovaný náklad plánovaný
100 000,- Kč
• běžné výdaje
22 651,- Kč
Další finanční prostředky budou vynaloženy na opravu
části střešní krytiny a na bílení.
7) Údržba divadla (oprava plech. skladu, nátěry oken,
údržba)
• rozpočtovaný náklad plánovaný
180 000,- Kč
• běžné výdaje
3 364,- Kč
Je nutné zajistit montáž topných kabelů na stávající
dešťové svody. Po letošní zimě došlo k jejich narušení
vlivem zamrznutí. Očekává se nabídka firmy ELPOL
Police n.M.
8) Údržba staré školy
• rozpočtovaný náklad plánovaný
60 000,- Kč
Realizuje se oprava - bílení fasády a vnitřní opravy na
základě s mlouvy s restaurátorem panem Škopem
9) Opravy ZŠ - oprava střešní krytiny tělocvičny, dodavatel
HYDROIZOL, s.r.o. Hradec Kr.
• rozpočtovaný náklad plánovaný
300 000,- Kč
• vysoutěžená cena
268 331,- Kč
Další cenové nabídky dle po žadavku školy je nutné
projednat. Realizace podle uzavřené s mlouvy o dílo,
dokončení červen 2004.
10) Vyčištění odtokové kanalizace pod cihelnou, dodavatel
p. Vaněk, Po lice n. M.
• rozpočtovaný náklad plánovaný
30 000,- Kč
Dílo je realizováno. Následně je nutné vyčistit a upravit
zanešený otevřený příkop k propustku za Vebou včetně
nového vysvahování (zdevastováno jarním tání v minulých
létech).
11) Opravy v Pěkově - Vý měna o ken v domě čp. 60
• rozpočtovaný náklad plánovaný
160 000,- Kč
• prostavěnost
144 055,- Kč
12) Opravy v Hlavňově
„Závišova stodola“, opěrná zeď a cesta, dodavatel
Michal Meier - STEMA
• rozpočtovaný náklad plánovaný
140 000,- Kč
• prostavěnost
115 958,- Kč
13) Opravy v Radešově
• rozpočtovaný náklad plánovaný
Prozat ím nebylo čerpáno.

20 000,- Kč

14) Veřejné osvětlení Radešov
• rozpočtovaný náklad plánovaný
200 000,- Kč
Plnění je odvislé od rekonstrukce vedení NN
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společností VČE.
15) Veřejné osvětlení v ulici Bělská.
Schváleno rozpočtové opatření na zpracování projektu 13.000,- Kč, nikoliv na částečnou realizaci, která bude
nutná s realizací vedení NN společností VČE.
16) Úprava zahrady DPS vč. PD
• rozpočtovaný náklad plánovaný
Prozat ím nečerpáno.

155 000,- Kč

17) Oprava fasády domu čp. 165 v u lici Na Babí - klubovna
Junáka
• rozpočtovaný náklad plánovaný
80 000,- Kč
Prozat ím nečerpáno.
18) Demolice do mu čp.111
• rozpočtovaný náklad plánovaný
• čerpání
Demolice provedena.

60 000,- Kč
50 000,- Kč

19) Budova radnice (běžná údržba, podhledy a úpravy
zasedací místnosti)
• rozpočtovaný náklad plánovaný
340 000,- Kč
• čerpání (PD)
29 000,- Kč
20) Projekty
„Odvedení povrchových vod z poldrů“
• rozpočtovaný náklad plánovaný
Bude dokončeno do 09/2004.
21) Posudky, poradenská činnost atd.
• rozpočtovaný náklad plánovaný
Bude čerpáno za ucelené ú kony a služby.

99 000,- Kč

60 000,- Kč

Úkli d malých černých skládek
Královéhradecký kraj schválil pro město Police nad Metují
malou dotaci ve výši 59.500,- Kč na úklid tří malých
černých skládek. Jedná se o následující skládky:
1. Radešov
Ukončená skládku ko munálních a stavebních odpadů, ležící
na západním okraji Radešova za domem čp. 6, na
2
pozemcích města (cca 300 m ). Nachází se na prudkém
svahu svažité rokle, ústící do údolí toku Ledhuje naproti
ČOV. Pod skládkou je převedena dešťová kanalizace, která
svádí srážkové vody z okolí místní ko munikace v obci. V
současné době je skládka částečně přehrnuta zeminou.
Bude zde provedeno vyčištění okolí a povrchu skládky od
poházených odpadů a jejich odvoz a uložení na řádnou
skládku, prodloužení dešťové kanalizace, urovnání povrchu
skládky, převrstvení těsnící zeminou a kulturní půdou,
zatravnění a výsadba malého mno žství keřů. Předpokládané
celkové náklady: 45.000,- Kč
2. Hlavňov
Ukončená skládku ko munálních a stavebních odpadů, ležící
ve středu Hlavňova, za obecní stodolou (skladem) po pravé
straně silnice (ve směru od Bukov ice), na pozemcích města
(cca 200 m2 ). Nachází se na svažitém pozemku na o kraji
nivní louky v blízkosti Hlavňovského potoka. V současné
době je skládka částečně přehrnuta zeminou. Bude zde
provedeno vyčištění okolí a povrchu skládky od
poházených odpadů, jejich odvoz a ulo žení na řádnou
skládku, urovnání povrchu skládky, převrstvení těsnící
zeminou, poté kulturní půdou, zatravnění a výsadba
malého množství keřů. Předpokládané celkové náklady:
30 000,- Kč
3. Police nad Metují - za bývalou cihelnou
Drobná skládka ko munálních odpadů, ležící v jižní

okrajové části města, v prostoru bývalé cihelny, na
pozemku města (cca 100m2 ). Nachází se na březích a v
prostoru malé zarostlé vodní laguny, vzniklé zavodněním
zemn íku cih lářské hlíny. Bude provedeno vyčištění
prostoru skládky od odložených odpadů, jejich odvoz a
uložení na řádnou skládku ko munálních odpadů.
Předpokládané celkové náklady: 10.000,- Kč
• plánované rozp. náklady (podíl města)
50 000,- Kč
Uvedené práce budou provedeny v letošním roce, a to
z velké části dodavatelsky. Předběžně bylo jednáno se
Společností Horní Labe, a.s.
Městská zeleň
V rámci údržby městské stromové zeleně bylo v letošním
roce provedeno:
- odkácení tří stro mů (dva smrky, jedna bříza) u mateřské
školy, odkácení tří stromů (dva smrky, jedna havarijní
lípa) v Hlavňově, odkácení dvou stromů (dva javory) ve
stromořadí mezi zreku ltivovanou skládkou u Ostašské
ulice a areálem „Na nebíčku“, odkácení dubu ve
stromořadí v ulici Na Stru ze, odkácení dvou stromů
(jedna bříza, jeden jasan) v Pellyho parku, odkácení
deseti topolů mezi areálem Veby a střediskem odborného
výcviku zemědělské školy,
- ošetření prolámaných borovic, provedení zdravotního a
bezpečnostního řezu (ošetření) stromů v Pellyho parku,
ošetření lip v ulici Na Sibiři,
- výsadba stromořadí podél cesty od stodol u Žděřiny
k „obrázku“ (v rámci programu Péče o krajinu –
prostřednictvím
S CHKO
Broumovsko),
obnova
stromořadí mezi areálem Veby a střediskem odborného
výcviku zemědělské školy, dosadba a úprava v Pellyho
parku, drobné výsadby, dosadby a vylepšení stávajících
ploch zeleně a stromořadí podél cest
• plánované rozpočtové náklady
200 00,- Kč
• realizace
86 00,- Kč
Dále bude provedeno ošetření stromořadí mezi
zrekult ivovanou skládkou u Ostašské ulice a areálem „Na
nebíčku“, ošetření stromořadí sakur v ulici Na Babí,
ošetření dubového stromořadí v ulici Na Struze, ošetření
lipového háje nad Záměstím, ošetření stromořadí podél
silnice nad plovárnou a ošetření několika samostatných
stromů. V rámci dotace z Programu péče o krajinu
prostřednictvím S CHKO Brou movsko bude provedeno
ošetření lipového stromořadí ve Hvězdecké ulici u hřbitova,
dubu u dřevěnky, dubu a buku u kláštera, lip u sochy
Antonína Paduánského nad Záměstím a lip v Hlavňově.
V rámci ochrany jírovců (kaštanů) před poškozením
klíněnku jírovcovou bude provedeno jejich chemické
ošetření.
Městské lesy
Na základě upraveného návrhu plánu pro rok 2004,
předloženého odborným lesním hospodářem jsou
realizovány těžební a pěstební práce. V rámci mýtní
úmyslné a nahodilé těžby bylo vytěženo cca 480m3 dřeva.
V minulém týdnu skončily zalesňovací práce při nichž bylo
vysazeno 7.100 ks stromků. V rámci ochrany lesa bude
následovat vyžínání buřeně, nátěry proti okusu zvěří a
opatření proti kůrovci a dále realizace výchovných zásahů
(prořezávky, probírky).
• plánované rozpočtové náklady
530 000,- Kč
• realizace
271 000,- Kč
• plánovaný příjem za prodej dřeva
600 000,- Kč
• realizace
487 000,- Kč
Ing. Jan Troutnar a Václav Tlapák
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Město Police nad Metují
nabízí k prodeji :

- nákladní automobil sklápěč ŠKODA 706 MTS 24, rok
výroby 1979, kupní cena dle znaleckého posudku
50.000,- Kč
- sklápěcí valníkový přívěs HW 60.11, rok výroby 1980,
kupní cena dle znaleckého posudku 29.000,- Kč
Bližší informace lze získat osobně na městském
úřadu v Polici nad Metují, odbor správy majetku pí Rutarová, nebo telefonicky na tel.č.: 491 509 997.

Oznámení

o době a místu konání voleb do Evropského parlamentu
Starosta města Police nad Metují podle § 32 zákona č.62/2003 Sb., o volbách do Evropského
parlamentu a o změně některých zákonů,

oznamuje :
1. Hlasování ve volbách do Evropského parlamentu se uskute ční:

v p átek 11. červn a 2 004 o d 14.00 ho d in d o 22.00 ho din
v so bo tu 12. červn a 2 004 o d 08.00 h o din d o 14.00 ho d in
2. Míste m konání voleb d o Evropského parlamentu
v okrsku č.1
je místnost pro hlasování v Základní umělecké škole, Komenského náměstí 108
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v ulicích : Na Sibiři, Ostašská,

Slunečná,
Horní, Smetanova, Malá Ledhuje, K Drůbežárně, Pod Klůčkem, Komenského náměstí,
v okrsku č.2
je m ístnost pro hlasování ve školní jídelně při základní škole, Na Babí 190
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v ulicích: Soukenická,

V Rokli, Žďárská
Malý Rynk, Ke Strážnici, Záměstí, U Lesovny, Pod Jasany, U Opatrovny, Nad Pekárnou,
Masarykovo náměstí, Tomkova, Kostelní, Na Babí, Na Prádle, Hvězdecká, Zahradní,
v okrsku č.3
je m ístnost pro hlasování v Kolárově divadle, Jiráskova 151
pro oprávněné ob čany s adresou místa trvalého pobytu v ulicích:

K Sídlišti, Fučíkova, Jiráskova,

Gagarinova,
v okrsku č.4
je m ístnost pro hlasování v hasičské zbrojnici, Radimovská 81
pro oprávněné občany s adresou míst a trvalého po bytu v ulicích:

Dvořákova, Dukelská, Mírová,
Na Bělidle, K Vodojemu, Ledhujská, Ke Koupališti, Ochoz, Bělská, U Zahrádek, Příčná,
Radimovská, U Plovárny,
v okrsku č.5
je místnost pro hlasování ve Středním odborném učilišti zemědělském, Tyršova 341
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v ulicích: 17. listopadu, Na Letné,Husova,

Tyršova, Pod Havlatkou, , Na Struze, U Damiánky, Nádražní, Na Splachově, Radešovská,
Radešov,
v okrsku č.6
je m ístnost pro hlasování v budově bývalé školy, Pěkov 60
pro oprávněné ob čany s adresou místa trvalého pobytu v katastrálním území :

Pěkov, Hony,

v okrsku č.7
je m ístnost pro hlasování v klubovně – Hlavňov 16
pro oprávněné ob čany s adresou místa trvalého pobytu v katastrálním území :

Hlavňov.

Machovská Lhota - Ostra Gó ra, Zdoňov - Laczna
Božanov - Radków
Provozní období a provozní doba:
1.4. - 30.9.
8.00 - 20.00 hodin
1.10. - 31.3.
8.00 - 18.00 hodin
Státní hranice mohou překračovat občané ČR a občané
evropského společenství. Potřebný doklad je občanský
průkaz nebo cestovní pas. Dále i občané států, které mají
s ČR a PR bezvízový styk. Potřebný doklad je cestovní
pas.
3. Hraniční přechod v rámci malého pohraničního styku
Mal á Čermná - Czermna
Provozní doba: 6.00 - 22.00 hodin
Jsou zřízeny pro obyvatele, kteří žijí v pásmu malého
pohraničního styku (jedná se o obce v hloubce
příhraničn ího okresu). Dokladem je občanský průkaz
nebo cestovní pas s dalším dokladem, který osvědčuje, že
osoba bydlí v pásmu malého pohraničního styku, např.
řid ičský průkaz. MPS se tedy týká občanů příhraničních
okresů ČR a PR a nově i občanů EU, kteří mají v
příhraničn ím pásmu t rvalý nebo přechodný pobyt.
Poznámka:
Děti do 15-ti let mohou překračovat hranice s rodiči,
pokud jsou zapsány v občanském průkazu nebo
cestovním pasu. S dalšími osobami mohou hranice
překračovat s platným cestovním pasem dítěte nebo s
cestovním přílohou. Žádost o vydání lze podat na
kterémkoliv matričn ím úřadě (předložit rodný list dítěte,
oddací list rodičů a 2x předepsanou fotografii). Vydání
cestovní přílohy není zpoplatněno. (Přílohu vydává MěÚ
Náchod, odbor správní - cestovní doklady.)
Miloš Puschmann

Telegraficky . . .
§
§

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství (platným
občanským pr ůkazem nebo cest ovním pasem)
4. Každému voliči budou dodány 3 dny před dnem voleb hlasovací lístky. V den voleb může volič
obdržet hlasovací lístky i ve volební m ístnosti.
V Polici nad Metují dne 21.5.2004
Zdeněk Kadidlo
starosta

§
§

HRANIČNÍ PŘECHODY V
KLADSKÉM POMEZÍ
Po konzu ltaci s Po licií ČR - Referátem cizinecké a
pohraniční policie Hronov podáváme informaci o
hraničních přechodech do Polské republiky na území
okresu Náchod a příslušném režimu.
1. Klasický mezinárodní hraniční přechod
pro automobily, pěší a cyklisty - nepřetržitý provoz
Náchod - Kudowa Zdrój, Otovice - Tlu maczów,
Meziměstí - Go lińsk
Doklad potřebný k překročení státní hranice je cestovní
pas. Pro občany ČR a občany evropského společenství
stačí i občanský průkaz.
2. Přechody na turistických stezkách (pro pěší a cyklisty)
Česká Čermná - Brzo zowie, J anovičky - Gluszyca
Gó rna

§
§
§
§

§

V úterý 11. května odpoledne jsme se se starostou
města zúčastnili setkání starostů a místostarostů
v Červeném Kostelci.
Ve středu 12. května město zajistilo dopravu skupince
učitelek naší mateřinky na Konferenci učitelek MŠ
v Jičíně,
která
se
konala
pod
patronátem
Královéhradeckého kraje.
Ve čtvrtek 13. k větna se konalo veřejné zasedání
zastupitelstva města.
V pátek 14. května proběhla další dobročinná akce,
tentokrát na hřišti kopané pod názvem Benefiční
festiválek. Hlavní zásluhu na jeho uskutečnění měl
opět pan Milan Kovář.
V sobotu 15. května se konal 29. ročník
Mezinárodního Polického vandru.
V pondělí 17. května js me jednali s řed itelem
společnosti M EDA 1 s.r.o. Petrem Vodičkou o podpoře
aktivit místních spolků a organizací.
V pátek 21. k větna delegace města odjela na
služební cestu po partnerské Saltary.
V sobotu 22. května se vedoucí sociálního odboru
Ilona Kejdanová a zastupitelka Len ka Fulková
zúčastnily za město oslavy 25. výročí trvání mateřské
školy na sídlišti.
Ve středu 26. května jsme se starostou Zdeňkem
Kadi dlem, radní m Mil ošem Puschmannem a
zastupitelem J osefem Haukem přijali pozvání na
Hvězdu, k de proběhlo výjezdní zasedání poslanců
Evropského výboru Parl amentu ČR.
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V květnu jsme věnovali značnou pozornost propagaci
města a zpracovávání žádostí o granty na podporu
cestovního ruchu a využití Pellyho domu. Se starostou
Machova panem Jiřím Ducháčem a Ing. Helenou
Ištokovou jsme navštívili IC v Brou mově a v polském
Radkově. Další jednání probíhala s Milošem
Puschmannem, Lenkou Fu lkovou a Štěpánem
Horákem.
V pátek 28. k větna jsme se setkáním u oběda
rozloučili
s ředitelkou
knihovny
Marcelou
Machovou. S přítomným panem Františkem Šedou
zavzpomí nali
na
společně strávené chvíle
v knihovnách na náměstí.
Tentýž den se v obřadní síni radnice sešly tři páry,
které v prvním pololetí letošního roku oslavily
pětadvacet let společného života na tradičním
Stříbrném podvečeru.
SDH Police nad Metují ve spolupráci s městem
v sobotu 29. května uspořádal y v Pellyho parku
velmi zdařilý Dětský den.
V neděli 30. května v Pellyho parku koncertoval
soubor ZUŠ pod vedením pana učitele Jána Pastorka.
První červen byl ve znamení nástupů nových
pracovníků. Ve funkci ředitelky knihovny začala
pracovat paní Věra Plachtová. Novou matrikářkou
městského úřadu bude paní Dag mar Hambálková,
která vystří dá paní Janu Ťokovou odcházející do
důchodu. Na uvolněné místo na sociální m odboru
nastoupila paní Michaela Kaněrová. Další změna
nastal a v technických službách, k de po Ing. Jiřím
Fulkovi nastoupil pan Ivan Škop.
Ve středu 2. června odpoledne jsme se zúčastnili
vernisáže výstavy Fotografie členů fotoklubu
Brou mov.
Ve čtvrtek 3. června jsme jednali s PhDr.
Čestmírem Jungem, vedoucí m odboru cestovní ho
ruchu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
V sobotu 5. června se uskutečnily v Hlavňově rybářské
závody dětí, v hasičské zbrojnici výstava hub. Unie
rodičů uspořádala u příležitosti Dne dětí na Žděřině
Pohádkový les.
Za uplynulý měsíc se podařilo dl užné částky na
nájemném v městských bytech snížit o 11 401 Kč.
K 30. 4. 2004 činí tedy celková částka dl uhů 231 031
Kč.
Ida Seidlmanová

Z jednání stavební komise
Stavební komise, která má 9 členů, se v květnu sešla
k pravidelnému měsíčnímu jednání a zabývala se
následujícími záležitostmi :
Ø Rekonstrukce ulic Hvězdecká, Zahradní a Na Prádle je
zahájena firmou STRA BA G, která zvítězila ve
výběrovém řízen í. Současně s rekonstrukcí bude
provedena oprava kanalizace vodovodních přípojek a
chodníků, které budou opatřeny zámkovou dlažbou.
Oprava silnice končí křižovatkou u Kolárova divadla.
Termín dokončení stavby je 31. 7. 2004. Věřme, že
všichni, kteří mají nyní zhoršené podmínky v přístupu
k budovám pochopí nutnost rekonstrukce v této lokalitě.
Děku jeme za pochopení!
Ø Byla zahájena rekonstrukce střední cesty na hřbitově a
oprava ohradní zdi u Klímova zahradnictví. Obě kace

provádí firma STAFIDO, která byla ve výběrovém
řízení nejlepší. I tyto akce musí být dokončeny do 31. 7.
2004.
Ø Jedná se o další pozemky nad Smetanovou ulicí pro
budoucí stavbu rodinných domků. Ko mise doporučuje
urychlit jednání o výkupu.
Ø Byla zahájena plynofikace radnice firmou TOGAZ.
Ø Chodník v ul. Žďárská – bude zahájena rekonstrukce
ihned po dořešení majetkových vztahů.
Ø Chceme odkoupit část objektu garáže u Pellyho parku
pro zázemí ke konaným akcím. Jednání se chýlí ke
konci.
Ø Opravují se okna ZUŠ.
Ø Demolice skladů VEBY naproti „hasičské zbro jnici“
bude provedena ihned po uzavření dokladových jednání.
Ø Pellyho dům – zažádáno o dotaci, nutno čekat do
vyjádření.
Ø Je na dobré cestě dotace na cyklostezku Police –
nádraží, celý chodník by měl být v asfaltu. Jednání
pokračují.
Ø Kanalizace Bělská je dokončena.
Ø Jedná se o výstavbě pošty „Na Babí“ – ko mise
doporučuje udělat maximu m, aby pošta stála u nás.
Ø Provádí se úpravy a rekonstrukce ČOV.
Ø Rekonstrukce el. vedení v Radešově není dosud
zahájena, stále věříme, že se tato akce letos podaří.
Ø Jedná se o přípravě využití zemědělského učiliště, které
přechází do majetku města Police. Bližší informace až
po dokončení převodu.
Ø Majetnictví kláštera a chaty Hvězda je v jednání, není
uzavřeno. Samo zřejmě, že město má zájem o chatu
Hvězda, kdy ž ji vlastníme a musíme opravovat silnici
k ní.
Ø Rekonstrukce ulice „Na Babí“ je téměř projekčně
připravena, bude téměř celá v asfaltu (kro mě části u
hřbitova) a bude rozšířena křižovatka u Adlera
s nájezdem do průmyslové zóny. Realizace má
navazovat na přeložku II/ 303.
Ø Přelo žka II/303 – vydání stavebního povolení stále brzdí
nedokončená jednání o výkupu části skladu nábytku.
Ko mise doporučuje urychlit jednání nebo přistoupit
k vyvlastnění. Stavba musí být letos zahájena nejméně
v objemu 4 mil. Kč ( v roce 2005 – 27 mil. Kč).
Ø Zatím není uzavřeno jednání o „marketu“, stále však
věříme, že akce není ztracena.
Ko mise konstatuje, že se podařilo vedení města dát do
rozpočtu dostatečný počet akcí, je však nutné pokračovat
v nasazeném tempu, zejména při zajišťování dotací.
J. Hauk

TOULAVÝ AUTOBUS 2004
Můžeme mít bezpočet nápadů. Při realizaci některých
z n ich zakusíme buď zklamán í nebo pocit uspokojení. Je-li
spokojenost násobena především těmi, který m je určena, je
to důvodem k opakování. Proto i letos hlavní sponzor CDS
s.r.o. Police nad Metují ve spolupráci s městem Police nad
Metují vypravují

v sobotu 19. června TOULAVÝ AUTOBUS.

První okruh po krásách polického okolí – Ostaš,
Hvězda, Slavný, Bělý, Machov, Machovská Lhota, Velké
Petrovice, Maršov, Žďár nad Metují - bude patřit
obyvatelům do mova důchodců a domu s pečovatelskou
službou.
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Pro další zájemce bude přistaven na autobusové
zastávce na Českou Metuji – naproti České poště – v 10.00
hodi n, ve 13.00 hodin a v 15.00 hodi n.
Každý účastník jede zadarmo a obdrží pamětní lístek s
razítkem.
Doufejme, že nám počasí bude přát a budeme se moci
potěšit krásnými výhledy.
Ida Seidlmanová

Výběrové řízení
je vždy zodpovědná a nelehká záležitost. V uplynulém
období js me na úřadě vypsali dvě.
První na místo ředitelky městské knihovny, druhé na
sociálního pracovníka. Zájem samo zřejmě odpovídal
současnému stavu. Přih lášených bylo mnoho. O práci na
sociálním odboru projevilo zájem 18 kandidátů! Výběrová
ko mise ve složení: předsedkyně - Ilona Kejdanová; vedoucí
sociálního odboru, členové – Dag mar Hambálková; sociální
pracovnice - Lenka Fu lková; zastupitelka Zdeněk
Teich man; zástupce ředitele ZŠ, radní - Ida Seidlmanovámístostarostka v prvním kole vyřadila 3 žádosti pro
nesplnění vstupních podmínek. Ze zbytku vybrala 5 adeptů,
kteří nejv íce naplňovali podmínky pro vykonávání
vyhlášené funkce. Ti byli pozváni k osobnímu jednání,
které se skládalo ze dvou písemných psychologických testů
a ústního pohovoru. Po celkovém hodnocení ko mise
předala tajemn íkovi úřadu pořadí, které respektoval a
potvrdil do funkce od 1.6. 2004 paní M ichaelu Kaněrovou.
Ida Seidlmanová

v Brou mově prožila Jana Kejzlarová dosavadní život
v Červeném Kostelci právě s výhledem na Jestřebí hory.
Přestože své krajinářské snímky vystavovala vůbec poprvé
v loňském roce, jako fotografka není žádná začátečnice.
Fotit přírodu začala poté, co zdědila svůj první fotoaparát
značky Kodak, a to jí bylo necelých dvacet roků. Stejně
jako jejímu příteli Oldřichu Nermuťovi se i jí časem staly
Jestřebí hory celoživotní láskou.
Výsledkem jejich společných toulek po kopcích a lesích
těchto hor, v letním vedru i v zimn ím nečase, je právě tato
výstava s příznačným názvem „Rok v Jestřebích horách“.
Ve výstavní síni Muzea Brou movska v 1. patře opatského
křídla kláštera ji můžete zhlédnout od 4. do 27. června
každý den, kromě pondělí, od 8 – 12 a od 13 – 17 hodin.
Srdečně Vás všechny zveme!

¸¸¸
Úterý 8.6.2004

KI NO

¸¸

¸

v 19.00 hodin

VELKÁ RYBA
Autor temně nostalgických „podivných“ filmů Tim Burton
překvapuje melodramaticky laděnou tragikomedií vycházející
vstříc nejširšímu publiku. Ve snímku s oscarovými ambicemi si
Albert Finney zahrál muže, který i na smrtelném loži svůj život
popisuje jako sérii neuvěřitelných zábavných historek. Syn
v podání Billyho Crudupa marně pátrá po pravdě – a sám hrdina
(v podání Ewana M cGregora) znovu prožívá svá mladická
dobrodružství. A my s ním. Film v původním znění s titulky
(125 min.)
M ládeži přístupné.
Vstupné : 55,- Kč

Pátek 18.6.2004

v 19.00 hodin

KILL BILL 2

Rok v Jestřebích horách
V pátek 4. června od 16 hodin se ve výstavní síni Mu zea
Brou movska uskuteční slavnostní vernisáž výstavy
s názvem „Rok v Jestřebích horách“. Své fotografie zde
obyvatelům i návštěvníků m Brou mova představí dvojice
červenokosteleckých fotografů – Jana Kejzlarová a Oldřich
Nermuť. Oba za sebou mají velmi úspěšný rok, kdy
absolvovali zdařilé výstavy v Červeném Kostelci a v
Hronově a kdy se na pultech knih kupectví objevila jejich
společná reprezentativní publikace, která jako první uceleně
fotograficky mapuje právě zmíněné Jestřebí hory.
I když tento masiv táhnoucí se od Petříkovic až
k Hronovu rozhodně nepatří mezi velikány a není také
turisty tak vyhledáván jako nedaleké Krkonoše a Orlické
hory, přesto můžeme Jestřebí hory díky jejich malebnosti
směle zařadit mezi nejkrásnější v české kotlině. Nejvyšším
vrcholem je Žalt man, z jehož ro zhledny se nabízejí
neobyčejné výhledy do otevřené krajiny. Oldřich Nermuť,
který patří mezi významné regionáln í fotografy, pro sebe
objevil Jestřebí hory poprvé v roce 1975 a už tehdy na něj
nesmírně zapůsobily. Začal sem p ravidelně chodit a spoušť
jeho fotoaparátu byla neustále v permanenci. Krajinu fotí
sice raději na černobílý materiál, který je podle něj
výtvarnější a jde více k podstatě, ale nyní ho barevnost
přírody okouzlila natolik, že tentokrát dal přednost
fotografiím barevným. Kro mě dvou studijních let

Druhý poločas Tarantinovy cesty za krvavou pomstou, v němž by
měli zemřít všichni, kdo si to zaslouží! Těhotné nevěsty je třeba
zabít pořádně, zvlášť když se jedná o bojovnice vražedného
komanda. Uma Thurmann díru do hlavy přežila a teď likviduje
bývalé kumpány, kteří ji na čtyři roky poslali do kómatu. Ještě
zbývá uzavřít účty s Kalifornským horským hadem a Chřestýšem
– ani jeden z nich neprodá svoji hadí kůži lacino. A pak na ni už
čeká jen Bill, který tohle všechno vlastně zavinil.
Film v původním znění s titulky (130 min.)
M ládeži přístupné od 15 let.
Vstupné : 55,- Kč

Pátek 25.6.2004

v 19.30 hodin

CHOKING HAZARD
V lesním hotelu Halali se schází parta rozervaných a životem
uťápnutých intelektuálů, aby je postavil na nohy kurz slepého dr.
Reinishe o smyslu života. Nikdo z nich netuší, že tady odpověď
nenajdou, neboť jsou živou návnadou pro tlupu zombie-myslivců,
kteří se na ně vrhnou z podzimního lesa. První a možná i poslední
česká zombie komedie. (80 min.)
M ládeži přístupné od 12 let.
Vstupné : 55,- Kč
!!!PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA FILMO VÁ PŘEDSTAVENÍ JE
PO UZE V PO KLADNĚ KINA 1 HODINU PŘED ZAČÁTKEM!!!

OZNÁMENÍ
V ČERVENCI A SRPNU KINO
NEPROMÍTÁ!!!
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Pátek 11. června 2004

®®

®

v 19.00 hodin

Music Agency Pavel Bárta Praha uvádí v Chrámu
Nanebevzetí Panny Marie v Polici n. Met. koncert skupiny

SPIRITUÁL KVINTET
Vstupné: 100,- Kč

Sobota 12. června 2004

v 17.00 hodin

Vás město Police nad Metují srdečně zve do Staré školy
(dřevěnka) na vernisáž výstavy

JANA MORAVCE
„VE SKALÁCH OD JARA DO ZIMY“
Jan M oravec – původním povoláním hvězdář, dnes správce
počítačové sítě Univerzity Karlovy. Nikdy se neživil focením, je
to ryzí samouk. Jeho obrázky jsou dělány bez jakéhokoli účelu a
ambice, doslova „od cesty“ jako vedlejší produkt lezení a chození.
Rozhodně si nechtějí hrát na uměleckou fotografii. Dobře ví, že
mnohé „jeho“ scenerie již byly vyfoceny lépe. Jedinou ambicí
„jeho“ obrázků je být jedním z hlasů v symfonii oslavující krásu
tohoto kraje a speciálně genius loci skalních měst, roklí a zákoutí.
Hudební vsuvku zajistí sám pan Jan M oravec se svým synem
skladbou Jana Krumlovského „Parthia“.
Vstupné dobrovolné.

Středa 30. če rvna 2004

v 16.00 hodin

Agentura VOSA Trutnov a město Police nad Metují Vás
zvou na hřiště TJ Spartak na zábavný program

VOSA JEDE – PŘIVÍTÁNÍ PRÁZDNIN
Čekají na Vás hry a zábavné soutěže, dětské disco, ukázky tanců,
soutěže družstev i jednotlivců a sportovní soutěže!
Vstupné: dospělí 20,- Kč, děti 10,- Kč

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
Petra, Lucie a Pavlína zpívají předělané operety v moderním stylu
s vtipnými texty. Jsou prima a v současné době vydávají své nové
album, se kterým se představí i u nás!!!
Vstupenky na všechna uvedená představení jsou již v předprodeji
v kanceláři Kolárova divadla v úřední dny :
Pondělí
8,00 – 11.30 a 13.30 – 17 hod.
Středa
8,00 – 11.30 a 13.30 – 17 hod.
nebo na telefonu
491 541 126, 776 634 845
nebo e-mailem:
kultura.police@worldonline.cz

¨¨¨

K NIH O VN A ¨ ¨ ¨

Knihovna vychází vstříc čtenářům i
návštěvníkům internetu
Půjčovní doba všech oddělení kn ihovny zůstává během
prázdnin a dovolených beze změn:
Oddělení pro dospělé:
Úterý a čtvrtek 9,00-12,00 a 13,30-17,30 hodin

Oddělení pro děti:
Pondělí a pátek
13,00-16,00 hodin
Čítárna, studovna a internet : shodně s půjčovní dobou
v půjčovnách pro dospělé a pro děti

Čtení na léto
Čas prázdnin a dovolených se blíží. Proč si ho
nezpříjemn it četbou. S výběrem kn ih vám mů že po moci
nabídka z novinek naší knihovny:
Hermary-Vieille, Catherine: Madam du Barry historický ro mán z Francie 18. století o milence Ludvíka
XV.
Richter, Karel: Apokalypsa v Karpatech - pravdivý
dokument o bojích na Dukle za 2. světové války
Váňová, Mag da: Zapomeň na minulost - současný
společenský a psychologický román české autorky
z lékařství
Burgess, Mel wi n: Čarodějka Issy - h istorický ro mán
z období čarodějnických procesů
Parker, I.J.: Dračí s vitek – h istorická detektiv ka
z Japonska 11. století
Procházka, Petr,: Indiánská kniha mrtvých - historie
pohřebních a okultních rituálů Indiánů Severní A meriky
Kejvalová, Tati ana: Směju se a (ne)pl áču – humorný
příběh ze života současné ženy
Cihlář, Jiří: První s větová válka a Orlickoústecko – jak
se 1. světová válka dotkla kraje v okolí Ústí nad Orlicí
Pavlík, Jan: Japonské letadl ové lodě - válečné loďstvo
Japonska za 2. světové války
Peters, Ellis: Město zl ata a stínů ; Bl ock, Lawrence:
Specialisté ; Rendell, Ruth: Třinácté výročí - detekt ivky
Toto je jen zlo mek novinek v naší kn ihovně. Několik
dalších přinese příští číslo zpravodaje a z daleko širší
nabídky si přijďte vybrat a vypůjčit do knihovny.

Z nabídky čítárny
Do čítárny dochází přes 100 t itulů časopisů, jejichž
poslední čísla si můžete přijít přečíst a starší si půjčit domů.
V takovém počtu titulů už najdete nepřeberné množství
informací. V čítárně vám rádi porad íme, kde ty své hledat.
V posledním 23. čísle časopisu EKONOM se např.
dočtete v článku Zamíchané karty o rozdílu mezi debetními
a kreditními platebními kartami: „Klienti stále nevědí,
v čem se od sebe tyto dva typy karet liší. Neuvědomují si,
že plat í-li debetní kartou, používají v lastní peníze ulo žené
na svém běžném účtu. Když p latí kreditní kartou, používají
k úhradě svých výdajů peníze půjčené od banky. Jejich
vlastní peníze zatím mohou vydělávat jinde.“ Více se
dozvíte v celém člán ku.
V dalších článcích se dozvíte např. jak funguje
Evropský parlament nebo že Stavostroj z Nového Města
nad Metují se stal pátým největším producentem hutnící
techniky na světě.
Přijďte si posedět a počíst do čítárny městské knihovny.
Vaše knihovna

Výstava fotografií
Dne 2. června 2004 byla zahájena výstava fotografií
FOTOKLUBU z Brou mova ve výstavní síni mu zea v Polici
nad Metují. Na 40 účastníků vernisáže obdivovalo mistrné
výkony žáků ZUŠ z Police nad Metují. Šimona a Matouše
Michalových a Aničky Skálové. Finalisté mnoha
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houslových soutěží se nezapřeli a skladby od Johana
Sebastiana Bacha zvlád li bravurně.
Celkem 122 převážně barevných zvětšenin zde
vystavuje 9 autorů. Náměty jsou různorodé. Návštěvníci
mohou vidět krajiny, detaily, akty, portréty a jiné.

Foto Olda Jenka

Výstava je otevřena každý den mi mo pondělí až do
11. července 2004 a to v čase 9 - 12 a 13 - 16.30 hodin.
Srdečně zvou k prohlídce pořadatelé z Regionálního mu zea
v Náchodě.
J. Škop RM Náchod

MATEŘSKÁ ŠKOLA POLICE NAD METUJÍ
FUČÍKOVA 328 1979 - 2004
Robert Fulghum: „Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se
naučil v mateřské škole.“

Z historie mateřských škol v Polici nad Metují.
V roce 1902 odkázala Barbora Sudová dům čp. 86 na
náměstí městu Polici pod výslovnou podmínkou, že zde
zřídí dětskou opatrovnu (zřejmě po vzoru pražských
„Kindergärten“).
9. ledna 1913 ro zhodl svou poslední vůlí měšťan a
majitel domu čp. 101 v Kostelní ulici Augustin Kejdana
založit nadaci na zřízen í mateřské školky a v ložil do ní
tehdy velmi značnou sumu 38 992 korun – neboli 19 496
zlatých!
Dětské opatrovny, školky, tehdy často nazývané „dětské
zahrádky“, byly zřizovány ve větších městech (hlavně
v Praze) již od druhé poloviny 19. století. Opatrovaly děti,
které ještě nebyly do školy zralé. „By ly to často domácí
podniky paniček, zprav idla vdov nebo stárnoucích slečen
(ovšem pod státním dohledem dle “Říšského zákona
školního“ č. 62/1869), které si ve svých bytech zařídily
školku pro děti od tří do šesti let, s nimiž si maminky doma
nevěděly rady, neměly buď čas nebo trpělivost. Byly tu i
děti vdovců, kteří museli za svým povoláním.
Ve školce se děti učily p ísničky a básničky, učily se
pěknému chování a snášenlivosti k cizím dětem, což jim
nepochybně prospělo při prvních krocích ve škole.
I město Police tedy mělo ke zřízení své školky budovu i
dostatek potřebných finančních prostředků. 1. světová

válka, která zanedlouho vypukla, však městu a jeho
obyvatelům přinesla zcela jiné starosti. Teprve 15.1. a 25.2.
1918 se obecní zastupitelstvo ve svých schůzích usneslo,
aby bylo zřízeno „Kuratoriu m mateřské ško ly, opatrovny a
jeslí v Polici nad Metují“, které převezme povinnost zříd it
v nadačním domě čp. 86 jesle, mateřskou školu a
opatrovnu.
Za necelé dva roky, 6. ledna 1920, byla v tomto domě
mateřská škola otevřena, a jak se mnozí starší občané, kteří
do ní chodili pamatují, vstupovalo se do ní zezadu ze
zahrady po schodech. Školce se dostalo čestného názvu
„Mateřská škola rodiny Sudovy“ a připadla pod správu
dívčí měšťanské školy. V p rvním ško lním roce 1920/1921
bylo zapsáno 38 dětí a první učitelkou zde byla ustanovena
Žofie Helekalová, posluhovačkou Marie Doležalová. Školní
stravování ještě nebylo zavedeno, a tak si děti svou svačinu
přinášely s sebou a na oběd odcházely domů. Provoz zde
končil o půl čtvrté. Později na místo Žofie Helekalové
přišla učitelka Ducháčová, po ní převzala vedení školky
mladá učitelka z Prahy Marie Pampelová – později
provdaná Mrnková a ta zde působila až do ukončení
provozu školky v tomto domě. Místnosti v tomto domě
přestaly dostačovat rostoucímu počtu dětí, a tak v roce 1950
zde byla mateřská školka zrušena a přestěhována do
znárodněné vily továrníka ing. Emila Katschnera čp. 351
v tehdejší ulici Viléma Pellyho, záhy přejmenované na ulici
Klementa Gottwalda. Ředitelkou této školky byla Marie
Zocherová – Němečková, učitelkou zmíněná Marie
Mrnková. Zapsáno tehdy bylo 60 dětí.
Dlu žno ještě připomenout, že v této době již také
existovala závodní mateřská školka národního podniku
Meta, umístěná v domě čp. 123, kde působily učitelky,
slečny Rokytenská a Štanclová. Tato byla však záhy
zrušena.
Školka v Katschnerově vile, později závodní pro děti
zaměstnanců n.p. Kovopol, byla zrušena roku 1993 za
tehdejší ředitelky Dany Balákové a učitelek Fouskové,
Obršálové, Ru lfové a Zeidlerové
(citováno dle článku Miroslava Pichla v Polickém
měsíčníku – se svolením autora)

Z historie naší mateřské školy
Stavba byla zahájena 1. dubna 1978, dokončena v prosinci
1978. Dodavatelem a investorem byl Veba n.p. Brou mov.
Kolaudace 1. budovy byla 20. prosince 1978, provoz byl
zahájen 15. ledna 1979. Ve dvou třídách bylo zapsáno 60
dětí. Řed itelkou MŠ byla jmenována paní Jaroslava
Ko mersová. Druhá budova byla zkolaudována 27. srpna
1978, do provozu uvedena 3. září 1979. Při zahájení
prvního školního roku 1979 – 80 bylo v MŠ zapsáno 118
dětí. Až do roku 1992 byla mateřská škola závodní – n.p.
Veba, od tohoto data je zřizovatelem Město Police nad
Metují.
Seznam pedag ogických pracovnic, které v MŠ působily:
Jaroslava Komersová
M arie Němečková (důchod.)
Iva Suchomelová
Jana Jirmanová
Zdena Křížová-Rohanová
Věra Šimková
Pavla M artinová-Švorčíková
Jana Obršálová
Alena Kovářová
Zdena Nymzová-Šrubařová
Dagmar Bořková
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Lenka Šimková
Jaroslava Dušková
Lenka Hanzlová-Stuchlíková
Dagmar Krieglerová
Lenka Nosková
Lada Volšičková-Prouzová
Lenka Černohlávková-Šimková
Eva Doležalová-Josková
Radka Nováková
Jaroslava Kubíková (důchod.)
M ilena Čepelková-Rydlová

9
Hana Nývltová-Bubeníčková Jana Ročková - M eierová
Eva Švorčíková-Kapuciánová Veronika Kadrlová
Jaroslava Beranová
Dagmar Francová
Eva Janečková-Brennerová
Jiřina Šrytrová
Jana Hejzlarová
Hana Zeidlerová
Eva Jirmanová (důchod.)
Iva Rulfová
Alena Hlavatá
Jana Valterová
M arie Pozděnová (důchod.)
Stanislava Fousková
Jitka Raková-Podstavcová
Dana Purtigová (důchod.)
Drahomíra Lukášková
Iveta Kaufmanová
Alena Zeidlerová-Dušánková Lenka Hornychová
Daniela Lipovská
Alena Švorčíková
Věra Bartošová (důchod.)
Kateřina Rajsová
Renata M achová-Hlavatovičová
M artina Tošovská-Kvapilová
Drahomíra Páslerová
M arcela Ošlejšková
Lenka Fišerová-Svatoňová
Hana Krejčová
Klementová

Seznam ostatních zaměstnanců:
Justina Petrová
Jaroslava Ungrádová
Jana Dachsová
Jarmila Jarošová
Dagmar Jagusztynová
Olga Duchatschová
Libuše Dostálová
Blanka Göhlerová

Hana Rutarová
Irena M ertová
Dagmar Francová
Jana Kolbová
Drahuše Kohlová
R. Tillerová (důchodkyně)
V. Dolenská (důchodkyně)

Pracovnice školní jí delny:

M ilada Ticháčková
Lenka Vévodová – ved. ŠJ
Hana Tylová
Božena Soumarová – ved. ŠJ
Zdena Řeháková
M iluše Šnoblová – ved. ŠJ
Alena Hlavatá
Jaroslava Lantová – ved. ŠJ
Lenka Kleprlíková
Anna Sulzbacherová
O. Váňová (důchodkyně)
Blanka Karlecová
pí Francová (důchodkyně)
Světlana Ulrychová
Ilona Nemejtová
Jan Gerhartová – Holzknechtová
Veronika Nosková
Jana Jirmanová
Hana Scholzová

Praktikantky – žákyně SPgŠ:
Eva Švorčíková
Ladislava Bornová
Alena Prchalová
Lenka Bernardová
Jana Hrubá
Eva Pfeiferová
Renata Břeská

Sylvie Seifertová
Jitka M atoušová
M ichaela Važanová
Kateřina Pohlová
Aneta Gennertová
Kateřina Francová

Počty zapsaných dětí
Školn í rok:
1979/80
zapsáno: 118 – 133 dětí
1980/81
135
1981/82
125
1982/83
126
1983/84
100
1984/85
102
1985/86
90
1986/87
92
1987/88
97
1988/89
88 + 12 z jeslí
1989/90
88
1990/91
76
1991/92
76
1992/93
75 – 88
1993/94
94

39 předškol.
38
49
54
50
50
35
47
32
37
32
38
24

1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
1999/2000
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04

89 – 99
84
81
82
78 – 90
78 – 96
78 - 89
80
82
84

31
37
45
35
36
25
26
30
34

V letošním školní m roce je v MŠ zaps áno 84 dětí.
Děti jsou rozděleny do čtyř tříd – pracuje s nimi 7
pedagogických pracovnic, 3 uklizečky na zkrácený úvazek,
2 pracovnice školní jídelny.
I.třída Zvonečky
děti ve věku 3 – 5 let
učitelky : Lenka Hornychová a Iva Suchomelová
II. třída Berušky
děti předškolní
učitelky : Len ka Nosková a Lenka Šimková
III. třída Kopretin ky děti p ředškolní + 2 děti s těles.
postižením (této třídě je pouze dopolední provoz)
učitelka: Jana Valterová
IV. třída Sluníčka
děti ve věku 3 – 5 let
učitelky : Kateřina Rajsová, Alena Švorčíková
Mateřská škola je od 1.1.2003 samostatný právní
subjekt.
Od školního roku 2002 – 2003 pracujeme podle
vlastního Školního vzdělávacího programu, který jsme
nazvaly : „ Hrajeme si celý rok“.
Poslání m naší MŠ je:
1. Předávat a zprostředkovávat dětem základní životní
zkušenosti v přiro zeném prostředí vrstevníků.
2. Rozv íjet samostatné a zdravě sebevědomé děti
cestou přirozené výchovy.
3. Naučit děti podle jejich indiv iduálních možností
základním dovednostem důležitý m pro další život.
4. Vést děti ke zdravému životnímu stylu.
V průběhu školního roku vycházíme z ročních období,
tradic a slavností.
Jako nadstandardní činnost nabízíme : výtvarný
kroužek, angličt inu hrou.
Již dvanáctý rok zpívají děti v pěveckém kroužku
„Brouček“.
Spolupráce a výměna zkušeností s předškolním
zařízením z Polska – Swidnice.
Jmenujme něko lik akcí, které již mají trad ici:
Jablíčkový a ovocný týden – barevný podzim.
Miku lášská nadílka a čertí diskotéka.
Vánoční besídky pro rodiče – pečení cukroví - posezení u
vánočního stromku .
Masopustní karneval.
Vynášení Morany – vítání jara.
Den země – sběr starého papíru – papírový týden.
Velikonoční výstavka prací pro veřejnost.
Svátek matek – besídka.
Týden dětské radosti – sportovní den na škol. zahradě školní výlet
Rozloučení se „ško láky“ – večerní h ledání pokladu – noc
v MŠ bez maminky.
Návštěvy v domově důchodců a domu s pečovatelskou
službou.
Návštěvy babiček a dědečků z DD a DPS v mateřské škole.
Návštěvy divadelních představení.
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Vystoupení dětí v obřadní síni MěÚ při vítání občánků.
Účast sborečku „Brouček“ na přehlídce Hronovský
Skřivánek.
Něko lik výroků našich dětí:
„Maminka ovečky se jmenuje beranice.“
„Pan í učitelka si s námi celý den zahrává.“
„Odkud máme mléko?“ „Vy leje se z krávy a dá se do
krabice.“
„Na zahrádce kvete afrikán, američan …“
„Babička má ráda všechny, vypravuje pohádku místo
televize.“
„Ta pohádka byla krát ká jako reklama.“
Na vycházce: „Paní učitelko, on šlápl do sprostého slova!“
„Já mám dneska nové kolobotky!“
Závěrem děkujeme všem, kteří se jakkoliv podíleli na tom,
aby se dětem v naší školičce líbilo a rády na ni
vzpomínaly!
Alena Švorčíková ředitelka MŠ

Květen v mateřince
Nejkrásnější jarní měsíc – květen – začal pro
mateřinku vystoupením v divadle – Jarn í besídkou pro
mamin ky, o které js me se zmiňovali již v posledním čísle
Polického zpravodaje.
Následovalo vystoupení našich dětí v sobotu 15.5. na
slavnostním v ítání nových občánků v obřadní síni MěÚ.
Ve čtvrtek 20.5. děti navštívily naše seniory na výroční
schůzi svazu důchodců v hasičské zbrojnici a zahájily jejich
schůzi pás mem básniček a p ísniček.
Pěvecký sboreček „ Brouček“ se připravoval na
vystoupení u našich sousedů – v Jiráskově divadle na
Hronovském Skřivánku. Nejedná se o soutěž, ale přeh líd ku
pěveckých sborečků mateřských škol o kresu Náchod – letos
se zúčastnilo 9 mateřských škol. I když naše účast byla
poznamenána onemocněním několika malých zpěváčků,
děti zpívaly s radostí a mezi ostatními se neztratily. Po
svém vystoupení se zájmem sledovaly z hled iště zpívání
ostatních, známé písničky si pobrukovaly s nimi a nadšeně
jim t leskaly.
Od měnou za celoroční zpívání a účast na vystoupeních
byla pro děti ze sborečku návštěva zahradní restaurace
Penzionu 65, kde dostaly zmrzlinový pohár.
V pondělí 24.5. přijela za dětmi do mateřin ky paní
Holasová se svým divadélkem a děti shlédly pohádku
„Sed mero krkavců“.
Při vycházkách jsme pozorovali ro zkvetlé louky a
zahrádky a učili se pojmenovat kvetoucí stromy i kytičky.
Navštívili jsme i zahradu domova důchodců, kde děti
krmily kůzlátko, králíčka a pozorovaly andulky.
To se nám již po malu blížil „Týden dětské radosti“
věnovaný svátku dětí. Paní učitelky připrav ily soutěže,
vycházky se šipkovanou, děti ze třídy Berušek měly
malířský plenér – své práce vystavily pro mladší kamarády.
Čtvrtek byl vyhlášen „Dnem hraček“ – děti si přinesly
z do mu svoji oblíbenou hračku, půjčily ji ostatním.
Vyvrcholen ím bude slavnostní rozloučení s budoucími
školáky. Děti absolvují test Co má znát školák, při večerní
procházce hledají poklad, následuje stezka odvahy,
pasování na školáka, večern í pyžamová d iskotéka a spaní
v mateřince ve spacáku – bez mamin ky.
Poslední akcí tohoto školního roku bude školní výlet, na
který se již děti moc těší. Ve čtvrtek 10. června pojedeme

do obřího akvária v Hradci Králové a na zpáteční cestě se
zastavíme na prohlíd ku železničn ího muzea v Jaro měři.
Přejme si, aby nám přálo počasí a děti si mohly zpívat:
„Sláva vlasti výletu, nezmokly jsme, a jsme tu!“
Na závěr se zmíníme ještě o malé oslavě – letošní rok
uplynulo již 25 let od otevření naší mateřin ky. K tomuto
výročí připravil ko lekt iv stávajících zaměstnanců setkání
všech, které v MŠ pracovaly. Celkový počet se blížil ke
stovce, ale některé již mezi námi nejsou. Pozvánky jsme
rozeslaly 65 pracovnicím, na které js me měly adresy.
V sobotu 22. května se nás sešlo 35, nejstarší byla paní
Jaroslava Kubíková (81 let) a paní Eva Jirmanová (80 let).
Bylo až dojemné pozorovat vítání některých bývalých
kolegyň.
Děti přivítaly příto mné písničkami a tanečky, p ředaly
každému na památ ku dáreček.
Většina si prošla své bývalé pracoviště, ty, co zde
začínaly nemohly poznat zahradu se vzrostlými stro my. Při
občerstvení a prohlížení fotografií pak v zpo mínaly na „své
děti a třídy“, občas se ozývaly výbuchy smíchu při
vyprávění „veselých historek“.
Přišly mezi nás i zástupkyně zřizovatele – města Police
nad Metují paní Ilona Kejdanová a Lenka Fulková - předaly
nám zarámovaný letecký snímek Po lice nad Metují a velmi
pěkný dopis od pana starosty Z. Kadidla a místostarostky I.
Seidlmanové.
A tak jsme strávili příjemné sobotní dopoledne, při
němž si mladší i starší generace popovídala o tom, co nás
všechny spojuje – o naší práci s dětmi. Setkaly se ty, které
se spoustu let neviděly a odjížděly od nás s ujištěním, že
příště zase rády přijedou.
Mateřská škola Police nad Metují děkuje za sponzorský
dar:
Panu Ivo Suchomelovi, personálu Penzionu 65.
Domovu důchodců za dárečky ke Dni dětí.
MŠ

Základní umělecká škola informuje
V minulém čísle js me vás krátkou zp rávou (informace
přišla těsně po uzávěrce čísla) informovali o úspěchu,
kterého na Kocianově houslové soutěži dosáhla Anička
Skálová – nejstarší ze sedmi houslistů naší školy, kteří se
této soutěže letos zúčastnili. Nyní tedy mů žeme tuto
krátkou informaci doplnit : Anička soutěžila v nejstarší –
čtvrté kategorii, kde svedla veliký souboj o první místo se
starším houslistou Petrem Matějákem z Prahy. O pouhou
desetinu bodu nakonec porota přiřkla první místo Petru
Matějákovi a Anička obsadila místo druhé. Satisfakcí jí
mohl být úspěch na Koncertu vítězů, kde svým strhujícím
výkonem dokázala nadchnout publiku m a potvrdit
přesvědčení odborné veřejnosti, že první místo přece jen
měla získat ona. Mnohem důležitější u znání a ocenění však
přišlo až ze zámoří. Dlouholetý člen poroty, profesor
Stephen B. Sh ipps z Un iverzity M ichigan (což je
nejprestižnější houslová škola USA) nabídl Aničce účast na
jeho mistrovských kurzech, které budou probíhat letos
v létě ve francouzském městě Montpelliére. Profesor
Shipps sleduje mladé houslisty po celém světě a pouze těm
nejlepším a kvalitně vedeným hráčů m nabídne tyto kurzy
včetně stipendia. A kdo dokáže mimo řádný talent, může
dokonce dostat pozvání ke studiu na Univerzitu Michigan
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v USA. Vý mluvným uznáním tedy byl fakt, že pozvání na
mistrovské kurzy profesora Shippse na letošní „Kociánce“
získala pouze Anička Skálová.
Ve dnech 21. až 23. května vyvrcholila v Jindřichově
Hradci celostátním kolem národní soutěž ZUŠ v ko morní
hře smyčcových nástrojů. Sítem okresních a krajských kol
se do tohoto finále probojovaly tři komorn í soubory
z Královéhradeckého kraje - všechny ze ZUŠ Police nad
Metují! A výsledky tohoto republikového finále potvrdily
naše kvality. V první kategorii, kde jsme měli dva soubory,
se Smyčcové trio (Matouš Michal – housle, Šimon Michal
– viola, To máš Hejzlar – violoncello) u místilo na 1. místě, a
Smyčcové kvarteto (Žaneta Obršálová – I. housle, Kristýna
Hargitaiová – II. housle, Klára Burešová – viola, Kristýna
Burešová – violoncello) na 3. místě.
Ve druhé kategorii získalo naše smyčcové kvarteto
v obsazení Anna Skálová – I. housle, Petra Fulková – II.
housle, Jan Blažek – vio la, Stanislav Bihari – v ioloncello
také 1. místo v republice!
Opakoval se tak triu mf, kterého dosáhly tři naše
dechové komorní soubory o měsíc dříve ve Vysokém Mýtě,
kde v celostátním finále vybojovaly dvě první a jedno druhé
místo.
Všem g ratulujeme!

Festival je pořádán známou torontskou organizací
DiscoverAbility Incorporation, která nabízí celé spektrum
programů pro děti a mládež zaměřených na sportovní a
výtvarně uměleckou činnost. Programy jsou součástí výuky
nejen v mateřských školách, ale i ve školách základních a
středních.
Pro
budoucí
pedagogy
připravuje
DiscoverAbility každoročně na Torontské universitě škálu
praktických přednášek.
Festival vznikl na základě myšlenky prezidentky
společnosti, Irene Udo, a jejího tý mu, který se snaží dětem
ukázat, že i ony mohou nepřímo přispívat k ro zvoji
společnosti,ve které žijí a která je obklopuje. Právě proto je
každé výtvarné dílo provázeno aukčním lístkem, na kterém
je kro mě názvu práce, jména a věku autora, také uvedena
dítětem zvolená charita, do které po vycenění díla budou
peníze odeslány.

V pátek 4. června odjela početná výprava našich
houslistů do Prahy na renomovanou houslovou soutěž
Prague Junior Note, která potrvá až do pondělí. Výsledky
budou známy až po u závěrce, takže podrobnější informace
přineseme v příštím čísle.

TANEČNÍ OBOR
Od září budeme znovu otevírat
výuku na tanečním oboru,

která byla dočasně přerušena díky mateřský m povinnostem
paní učitelky Alžběty Černé.
Paní učitelka si začne znovu postupně budovat novou
taneční př ípravku, takže vyhlašujeme

nábor pro děvčata i chlapce
rok narození 1996 – 2000!

V přípravném studiu děti získají základy gymnastiky a
správného držení těla, ovládnou jednoduché taneční
skladbičky a základy pro pozdější zvládnutí moderního tance
a baletu.
Přihlášky odevzdejte během měsíce června v kanceláři školy,
kde získáte př ípadné další infor mace.

Obrázky dětí ZUŠ až za Oceán
Třicet obrázků dětí ZUŠ
Police nad Metují putovalo za
oceán do kanadského Toronta,
kde byly zařazeny do čtvrtého
ročníku dětského výtvarného
festivalu “DiscoverAbility 2004“
pro děti ve věku 4-13 let, který
proběhl ve dnech 2.-13. února 2004.

Obrázky polických dětí spolu s dalšími tisíci výtvarných
prací byly po celý týden vystavovány v Rotundě Torontské
radnice a ve výstavní síni budovy Torontské Metropole dvou nejpopulárnějších a turisty nejvíce navštěvovaných
objektů Toronta. Vystavovány byly nejen obrazy s využitím
různé výtvarné techniky, ale mohli js me zde shlédnout i
keramiku, mo zaiky ze skla, pestrobarevné patchworky a
jiné praktické před měty.
Po celý týden mohli návštěvníci Toronta formou „t iché
aukce“(navrhovaná cena je zapsána společně se jménem
kupce na aukční lístek) dražit oblíbená dílka dětí a tím
podpořit charitativní činnost. Celý průběh festivalu byl
sledován severoamerický mi médii.
Po týdnu festival vyvrcholil „ Rodinnou Gala Party“,
které se zúčastnili nejvýznamnější činitelé z oblasti politiky
i u mění. Program večera zpestřilo vyprávění indiánského
lidového umělce a tvořitele,Willa Moirna, ale i vystoupení
Týmu předškolního baletu, Jazz klubu a Klubu atletiky.
Ukončením večera se stalo, jako již trad ičně, uzavření
aukce, a šťastní majitelé-výherci si odnášeli své „jmění“
domů. A tak se stovky obrázků ro zprchly do nejrůznějších
koutů světa; New Yo rku, Japonska, ale i slunné Brazílie, a
zdobí tak nejeno m stěny domovů, ale i kanceláře
obchodních společností.
Úspěch festivalu se nezapřel. Výtěžek více než 9 000,00
kanadských dollarů putoval ve prospěch dětmi vybraných
charit. Mezi jiný mi byly peníze darovány Nadaci pro
splnění dětských přání-pro nevyléčitelně nemocné děti,
Campu Bucko-pro postižené děti, Nadaci Ben Wick’s „Já
mohu“ pro zakládání učeben pro země třetího světa, Nadaci
pro záchranu divočiny, Útulků m pro zvířata, Mezinárodní
společnosti pro výzku m rakoviny a dalším.
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Mnoho díků patří všem školám i jed incům, kteří se
festivalu zúčastnily, ale také všem sponzorům a
dobrovolníků m, kteří napomohli k velkému úspěchu
festivalu. Městská rada Toronta pozvala na radnici všechny
„mladé u mělce“ ke slavnostnímu předání čestného uznání
za tento velko lepý příspěvek společnosti.
Čestná uznání společně se sponzorským darem poputují
i dětem do městečka Po lice nad Metují. DiscoverAbility
Inc. touto cestou děkuje za podporu a spoluúčast a těší se na
další výtvarné nápady pro Festival 2005.
Rita Langerová-Benedykczak, Toronto-Police nad Metují

3.11.2004 - Mgr. Vladimír Kára – Lotyšsko – krásná země
24.11.2004 - Mgr. Jan Souček – Teplicko-adršpašské skály
Ing. Bohuslav Šustek – Skalní záchranná služba
Přednášky se konají v sále hasičské zbrojn ice od 14.30
hodin. Ško lné na semestr čin í 200 Kč a vybírá se při prvním
přednáškovém termínu. Vstupné na jednotlivé přednášky
pro nepřihlášené studenty je 30 Kč. Výlety budou
naplánovány v průběhu semestru a jejich cena není
započítána ve školném.
Ida Seidlmanová

Základní umělecká škola v Polici nad Metují

oznamuje, že v měsíci červnu probíhá

ZÁPIS
dětí ve věku 5 – 8 let
do přípravného studia hudebního,
tanečního a výtvarného oboru
pro školní rok 2004 – 2005.

Vzpomínáme
Dne 21. června uplyne 30 let od úmrtí pana ing. Emila
Katschnera, budovatele první Rakousko-Uherské, později
Československé továrny na brusle a šrouby v Polici nad
Metují.
Dne 24. června vzpomeneme 20. výročí, kdy v Brazílii
zemřel jeho syn Milan Katschner.

Každý den během odpoledne je možno
si v kanceláři školy vyzvednout přihlášku
a získat infor mace o možnostech studia.
Star ší žáci, kteří mají zájem o výuku hry
na některý hudební nástroj,
získají informace o možnostech studia
na ředitelstv í ZUŠ.
Upozorňujeme rodiče,
aby případný zájem
o studium svých dětí neodkládali
na období po prázdninách –
úvazky učitelů musí být v té době hotovy
a případní opozdilci již nemusí bý t ke studiu z kapacitních
důvodů přijati!
Další informace mů žete získat v kanceláři ško ly, nebo
telefonicky na čísle 491 541 155 - 6.

Milan Katschner v roce 1955

Ing. Emil Katschner - továrník

Za oba tyto polické rodáky bude obětována mše sv. ve
zdejším kostele Nanebevzetí Panny Marie 24. června v 18
hodin.
Rodina Katschnerova a dcera Lenka s rodinou

Polická univerzita volného času
má prázdniny. V květnu se uskutečnily dva poznávací
zájezdy. První Broumovskem. Průvodcem nám byl pan
Zdeněk Streubel. Navštívili jsme Božanov, Studenou vodu,
Martínkovice, Janovičky a Olivětínský pivovar.
Celodenní výlet s manžely Klapalovými vedl do Českého
ráje. Po prohlídce hradu Pecka jsme šli pěšky z vesničky
Vesec údolím Plakánek do Podkosti. Další zastávkou byla
Sobotka. Nakonec jsme si v konecchlumském kostele
prohlédli Komárkovu Křížovou cestu.

Program IV. ročníku – podzimní části
14. 9. 2004 úterý! - Dr. Helena Kosek – Josef Škvorecký
29. 9.2004 - Výjezd do ZOO ve Dvoře Králové nad Labem –
prohlídka, přednáška Historie a současnost ZOO
13.10.2004 - Ing. Jaroslav Rohulán – Ekologie
MUDr. Miroslav Švábl – Zdravotnictví v současnosti
27.10.2004 - JUDr. Miroslav Antl – Právo v praxi

S T A T I S T I K A œœ œ œ œ œ œ œ œ
K 31.5.2004 mělo město Police nad Metují dle dostupné
evidence celkem 4 331 obyvatel.
V průběhu měsíce května se:

H
V

přistěhovalo

6 občanů

zemřelo

6 občanů

paní Jarmila Čechurová
pan František Klikar
pan Stanislav Vítek
paní Anežka Johnová
paní Vlasta Daníčková
paní Růžena Šmídová

Vážení pozůstalí, přijměte projev hluboké soustrasti.
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J UB I L EA

ZZZZZZZZZ

V měsíci květnu 2004 oslavili životní jubilea:
75 let
80 let

5 občanů
2 občané
pan Vlastislav Pokorný
pan Oldřich Hofman
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví a duševní pohody
do dalších let.

SŇAT KY Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
Dne 28. května .2004 se konal v obřadní síni MěÚ
„STŘÍBR NÝ PODVEČER“ . Pozvání na oslavu jubilea 25 let trvání manželství, přijali manželé
Jindřich a Hana R u t a r o v i,
Ladislav a Jitka D o l e ž a l o v i
a Roman a Hana K r á l o v i
Po přijetí v obřadní síni za zvuků svatebního pochodu a
zápisu do pamětní knihy byly manželským párům předány
gratulace a malé dárky. Po té byli pozvání na malé
občerstvení v přípravně obřadní síně.

V Í T Á NÍ O B Č Á N K Ů Z Z Z Z Z Z Z
V sobotu 15. května 2004 bylo v obřadní síni
přivítáno11 nových občánků z našeho města a okolních
obcí.
Jakub Matoulek
Lucie Osobová
Petr Lískovský
Martin Hannausek
Jaroslav Čermák
Zuzana Trnovská
Linda Kudelková
Monika Efenberková
Daniel S voboda
Marek Hejnyš
Nikola Benedykczak Langr
Malý m občánkům a rodičů m byla předána kyt ička,
album od města Police nad Metují a dárkový balíček od
lékárny Kuklík, jako sponzorský dar. Nové občánky přišly
se svým vystoupení pozdravit děti z MŠ a ZUŠ v Polici
nad Metují.
JŤ

Celodenní výlet členů
i nečlenů
fondů pro pozůstalé v Polici n.M. a
okolí.
Z Police od CDS js me odjeli ráno v 7.00 hod. v sobotu
15. května 2004. Jelo celkem 43 lidí. Vezl nás pan řidič
Gaisler. Měli js me sebou i pana Jiráka s harmonikou.
Nejprve js me jeli do Nového Města n.M. na zámek.
Tam nás moc hezky přiv ítali a provedli nás celým zámkem.
Zámek je soukromý majetek pana Bartoně. Prohlídka se
moc líbila.
Ještě jsme se šli podívat do zahrad po zámkem. Celá
zahrada je jedna veliká změna. Zahrady jsou upraveny,
cestičky nově vysypané pískem a uhrabané, staré keře pryč
a vysazují se nové. Někteří z nás, ti zdatnější, si vystoupili i
na věž Máselnici.
Zámek je využíván i k rů zný m společenským akcím a
tak jsme měli možnost vidět i to, jak se organizuje taková
svatba na zámku. Po prohlídce js me odjeli do Josefova do
pevnosti. Z celého osazenstva autobusu byli pouze 3, kteří
tam u ž byli a do podzemí s námi nešli.
Hned u vchodu bylo velice veselo. Museli js me se
seřadit do dvojic a každá dvojice dostala do ruky kahánek
se svíčkou. Jen jsme v lezli do chodby, stejně jsme nic
neviděli. Chvíli trvalo, než js me se ro zkoukali. Prošli jsme
si tu nejkratší trasu, ale stejně nám to trvalo skoro hodinu.
Náš průvodce, to byl „veselá kopa“, ale naši důchodci ti mu
úspěšně konkurovali. Byla z toho estráda.
Pak js me odjeli do lázn í Velichovky. Jeliko ž jsme měli
oběd rezervován na 14.00 hod. projeli jsme se autobusem
až do Hustířan a účastníci zájezdu měli možnost alespoň z
okna autobusu vidět, jak náš venkov bude vypadat až bude
vše tak jako to je všude v Evropě. Je tam veliký „ R A N Č“
postavený na zelené louce. Mají tam koně, muflony, jeleny,
rybník a na něm kačeny a divoké husy. Golfové hřiště,
herny, restauraci a celé zázemí pro fungování takového
hospodářství. Myslím, že se to líbilo všem.
V lázních Velichovky js me si prošli parkem až k
restauraci. Hodně lidí ze zájezdu někdy dříve zde lázeňské
léčení již absolvovalo. Obdivovali všichni, jakou doznaly
celé lázně změnu k lepšímu.
Škoda, že se nám počasí zhoršilo a slíbený koncert v
parku se nekonal. Ale my jsme to vyřešili po svém. Pan
Jirák s panem řidičem došli do autobusu pro harmoniku a
udělali js me si koncert sami v restauraci na sále. Rezervaci
jsme měli od 2 - 4 hod. odpoledne. Když se blížila pátá
hodina a poprosili js me personál, aby nás pomalu
zkasírovali, ještě nás prosili, abychom zůstali déle, že jim
držíme hosty. Že se jim to moc líb í.
Nedalo se nic dělat, i pěkné chvíle někdy končí.
Autobus spokojených účastníků se navrátil zase domů a
budou mít na co vzpo mínat.
Už se zase těšíme na další výlet.
Jednatelka fondu Marie Chaloupková

Polický zahrádkářský
receptář na měsíc červen
Všude kam se podíváte kvetou osázené truhlíky, jak na
balkónech, tak za okny, překvapující množství převislých
kvetoucích rostlin, které začínají překrývat stěny truhlíků.
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Všechny vysázené rostliny jsou již plně zakořeněné. Pokud
strčíte svůj prst do zeminy v truhlíku, nepoznáte pouze vlhkost
půdy, ale i to, že se kořínky rozrůstají všemi směry. Začínají
totiž hledat výživu pro vývin květů a plodů. Každý pěstitel
chce mít celé léto rozkvetlých co nejvíc květů a proto je nutný
dostatečný přísun hnojiva vhodného do omezených ploch
truhlíků.
Již při vysazování truhlíku do substrátu „Speciál pro
balkónové květiny“, který je s velkou péčí připravován v
podniku Agro Česká Skalice, je uděláno vše nejlepší pro
následující vzrůst rostlin. Bohaté květenství a dobrý zdravotní
stav rostlin podporuje pravidelné přihnojování hnojivem
„Speciál 3 v 1“ pro balkonové a kvetoucí rostliny, taktéž z
Agra, které svým složením pomáhá k lepšímu rozvoji květů v
době květenství. Podporuje také kořenový systém a tím
vyvážený stav celé rostliny. Toto hnojivo obsahuje vyvážený
poměr dusíku, který zaručuje zdravý růst rostlin i bohatou
násadu květů. Toto hnojivo se prodává v půllitrovém balení a
přihnojování se provádí podle stavu počasí a vegetace s
přihlédnutím k návodu na něm uvedeném, zhruba každé dva
týdny.
Důležitým činitelem pro trvalou tvorbu nových poupat je
okamžité odřezávání odkvetlých květů. Při této práci rovněž
odstraňte žluté a jinak poškozené listy a především každý
náznak narůstajícího semeníku, který by dále zbytečně
oslaboval rostlinu. Pro „půdní hygienu“ dbejte na to, aby
zemina v truhlíku byla vždy nakypřená. K tomu postačuje
dřevěný kolíček, kterým opatrně prokypřete povrch půdy tak,
aby nebyly poškozeny kořeny rostlin. Tím je zaručeno, že se i
ke kořenům rostlin dostane kyslík.
Protože je právě léto, nesmíte zapomínat na zálivku. Na
některých stanovištích jsou truhlíky vystaveny dlouhodobému
slunečnímu záření. Teplo vysazené rostliny oceňují, ale jejich
růst není možný bez dostatečné zálivky. Zde se naskýtá otázka:
jak často budou žádat tyto rostliny vodu? K tomu neexistuje
jednoznačné pravidlo. Vlhkost v truhlíku poznáte nejlépe svým
vlastním prstem strčeným do zeminy. A kdy je lepší zalévat,
ráno nebo večer? V letních měsících je zálivka nezbytná a jako
nejvhodnější doba se jeví právě večer, kdy ji rostliny bezpečně
využijí. V jinou dobu se voda odpaří příliš rychle a rostliny
mohou trpět nedostatkem vody.
V srpnu bývají balkóny nejhezčí. Květenství zasazených
rostlin zpravidla vrcholí a každý, kdo si dal tu práci, teď jistě s
radostí pohledí na své dílo. Často se stává, že se nepodaří
barevně zcela sladit výsadbu. Někdy se to nepodaří ani
výškově, když jsou nízké rostliny přerůstány vyššími a nebo
jsou tísněny převislými rostlinami. Sledujte své rostliny a
podobných chyb se snažte v následujícím roce vyvarovat
Nyní bych se chtěl pozastavit u barevnosti balkónů v
panelových domech. Pokud chcete získat barevný soulad, je to
často dost obtížné, protože jsou mnohdy panelákové balóny
barveny natolik sytými barvami (podle stylu - nebojme se
barev), které ani nejdou barevně sladit s žádnou výsadbou.
Architekt, který vytvořil takové návrhy barev vnitřků balkónů
zaručeně nepočítal s jejich doplněním o barevné květy rostlin,
které by se mohly objevit v balkonových truhlících. A to je
jistě škoda. Když se podíváte z náchodské Vyhlídky na město s
krásnou radniční věží, zarámovanou do zeleně zámeckého
kopce, kterému vévodí náchodský zámek, je tento pohled
narušen žlutí balkónů sedmiposchoďového domu nedaleko
radnice. Žlutá je jistě lepší, než panelová šeď, ale i zde platí:
všeho s mírou. Někteří dřívější architekti měli prapodivné
představy o urbanitě a je otázka, zda-li tyto představy přetrvaly
v myslích architektů do dnešních dnů a nebo, jestli zde do
dnešních dnů přetrvali dřívější architekti...
V srpnu se vám může přihodit, že truhlík, který jste osázeli
pelargóniemi a do té doby byl krásně rozkvetlý jednoduchými
květy, najednou přestává kvést. Problém je v tom, že právě

jednoduše kvetoucí pelargónie pěstované ze semen hned po
odkvětu nasazují na semeno a to na úkor dalších květů. Musíte
tedy odkvetlé květy ihned odstranit, aby k tomu nedocházelo.
Stalo se, že v jednom hotelu měli zhruba patnáct osázených
truhlíků s jednoduchými pelargóniemi. Všechny nádherně
vykvetly, ale od poloviny července přestaly květy ubývat jak
máchnutím kouzelného proutku a v srpnu zbylo v truhlících už
jenom zelené olistění. Personál hotelu zběhlý v jiných věcech,
nevěděl o nutnosti odstraňování odkvetlých květů a výsledek
se dostavil.
Pokud používáte plnokvěté pelargónie množené ze řízků,
ty nevytvářejí semena, ale pro dosažení bohatšího květenství
doporučujeme taktéž odstraňovat odkvetlé květy. V srpnu je
ještě stále potřeba květinové truhlíky přihnojovat.
V září mohou přicházet první známky podzimu. Čím lépe
jste se o své truhlíky starali, tím větší radost vám do podzimu
jistě přinesly. Mnohým zahrádkářům nahrazuje balkón
zahrádku a svoji výsadbou přispívá k lepšímu vzhledu domu a
výsledně celého města. Proto, až budete procházet okolo
domů, které jsou vyzdobeny truhlíky s květinami, prohlédněte
si je, zdali nebudou dobrou inspirací i pro vás a vaše okno, či
balkon.
Vybráno z publikace Zahrádkářský zpravodaj

Pohyb skal na Ostaši souvisí se
změnami podnebí i vzdálenými
zemětřeseními
Skalní bloky v přírodní rezervaci Ostaš reagují na
změny počasí i podnebí pohybem, který by mohl vést i
ke skalnímu řícení jednotli vých skal nebo k sesuvům.
Proto zde probíhá dl ouhodobý monitoring, který je
důležitý nejen z výzkumného hlediska pro poznání
vývoje skalní pl ošiny na vrcholu Ostaše, ale i proto, aby
se předešlo možným škodám na lesních porostech i
ublížení na zdraví li d,. Nedávná měření přinesla i
unikátní záznam o vli vu vzdáleného zemětřesení
v Turecku na Ostaš.
Pohyb skalních bloků na stolové hoře Ostaš sleduje
Správa CHKO Brou movsko ve spolupráci s Ústavem
struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR (dále
ÚSM H A V) již od roku 1989, což je již dostatečně dlouhá
doba k vytvoření prvních závěrů o tom, jak se okrajové
skalní bloky skalní plošiny chovají a jak reagují na změny
podnebí. Monitoring probíhá na okrajových skalách masivu
pomocí terčových měřid lech TM 71, vyvinutých výše
uvedeným pracovištěm A V, které zaznamenávají pohyb
pískovcových bloků s přesností na setiny milimetru. Skalní
bloky reagují jak na účinky mrazu a tání sněhové pokrývky,
tak zejména na extrémn í srážky. Některé oblasti masivu
vykazují pomalé horizontální ro zvolňování vedoucí
postupně ke vzniku skalních ro zsedlin, jiné kývavé sezónní
pohyby zejména ovlivněné mrazem a táním a některé jsou
ovlivněny pohyby zemské kůry. Právě nedávné zpracování
výsledků měření zjistilo, že na pohyby skal mají vliv i
zemětřesení, ke který m dochází daleko od nás.
Ke konci ro ku 1996 byla instalována zatím poslední
měřid la, která mají nejsilnější vazbu na pohyby zemské
kůry. Jsou umístěna nejblíže tektonickému Polickému
zlo mu, který probíhá napříč masivem Ostaše a Kočičích
skal. Na tomto zlo mu se výrazně projevily změny pole
napětí zemské kůry v souvislosti s katastrofálními
tureckými zemětřeseními u města Izmut v roce 1999.
Pozorovat účinky zemětřesení na takovou vzdálenost od
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jeho epicentra je absolutní unikát. Na ostatních měřicích
stanicích na Ostaši lze pozorovat charakteristické výkyvy
v náklonech skal, které souvisejí např. s ext rémními
srážkami v letech 1997, 1998.
Podobná měření probíhají v mnoha jiných zemích –
nejen v sousedním polském národním parku Stolové hory
na Hejšovině (polsky Szczelin iec), ale i na řadě
historických míst, kde je třeba sledovat stabilitu země kvůli
ochraně kulturních památek – na hradě Levoča na
Slovensku, v bájném městě starých Inků Machu Picchu
v Peru a jinde.
Ostaš ani Hejšovina nereagovaly urychlením pohybů
skal v souvislosti s úhynem lesa a změnou vegetačního
krytu následkem kyselých dešťů v osmdesátých letech.
Ostaš však reaguje na podněty mnohem výrazněji než jeho
mohutnější bratr v Polsku. Ostaš je tedy mnohem citlivější
na jakéko liv změny v zemské ků ře i na ext rémní srážky,
nepochybně je zran itelnější i k mo žný m zásahům
vyvolaným lidskou činností, jako je třeba odlesňování,
těžba apod. Výsledky měření ukazují, že nyní je Ostaš
stabilní, jeho skály jsou bezpečné a nehrozí zde nebezpečí
skalních řícen í tak, jak k to mu dochází například v Labské
soutěsce v okolí Hřenska. Je však možné, že vlivem
klimat ických změn a jimi vyvolaných extrémnějších
výkyvů počasí se pohyby skal zesílí a za pár desítek let
dojde k řícení a sesuvům okrajových částí skalního masivu
Ostaše. (Poslední známé skalní řícení v CHKO
Brou movsko proběhlo ve 20. letech minulého staletí
v severní okrajové části vrcholové plošiny Boru nad
Machovem. Dnes je toto místo turisticky zpřístupněno jako
„Krásná vyhlídka“.)
Výsledky měření na Ostaši jsou každoročně zpracovány
ve zprávách ÚSMH AV. Výsledky byly již publikovány
v odborných pracích i na mezinárodních konferencích. Jde
o dlouhodobý výzkumný pro jekt, zařazený do evropského
programu COST, Ostaš má tedy šanci stát se platnou
součástí evropského výzku mu.
Věra Plná, geoložka Správy CHKO Broumovsko
RNDr. Jan Piňos, vedoucí Správy CHKO Broumovsko

Něco o medu
Mnozí tvrdí, že včely sbírají med to je vak velmi
nepřesné. Včely sbírají z květů nektar a ze stro mů
medovici. Nektar je sladká šťáva vylučovaná nektáriemi
rostlin jako produkt fotosyntézy. Medovice je hustá sladká
šťáva, kterou producenti medovice, nejčastěji listové mšice,
mšery a puklice, živící se rostlinnou šťávou, vylučují na
větvičky jehličnatých a listy listnatých stromů. Včely nektar
nebo medovici přinášejí do úlu a předávají je úlovým
včelám, které po mocí šťáv vylučovaných hltanovými
žlázami a odpařováním vody je zpracovávají na med.
Nektar obsahuje 30% a 95% vody a 5% a 70%cukrů,
medovice obsahuje zpravid la méně ne 25% vody a více ne
30% cukrů.Včelami zp racovaný zralý med obsahuje pouze
18% a 20% vody, především proto je mikrobiálně stálý. Z
nektaru včely vytvářejí světlý květový med, z medovice
tmavý lesní med. Po kud v období snůšky lesního medu
kvetou malin íky a lípy, v zniká velmi chutný smíšený med.
Čím je med vzácný.
Med obsahuje hlavně jednoduché, dobře stravitelné
cukry. Hlavními součástmi medu jsou ovocný cukr
(fru któza)-30% a 38% a hro znový cukr (glukó za)-26% a
33% a malé množství některých dalších jednoduchých

cukrů. Slo žených cukrů je v medu méně ne 10%. Naproti
tomu řepný nebo třtinový cukr, používaný běžně ke slazení,
obsahuje z 98% pouze složený cukr-sacharózu.
Podle zdro je snůšky obsahuje med také další
sloky,kupř.minerály-a 1%, en zy my- a 0,6%, organické
kyseliny- a 0,5%, aminokyseliny- a 0,5%, v itamíny0,1%,fermenty, inhibiny, hormony, koloidy, lipidy aj.
Medovicový med má podstatně větší podíl mineráln ích
látek, květový med obsahuje pylová zrna. Hodnota medu je
pro lidský organismus velmi vysoká.
Co je krystalizace medu.
Krystalizace (tuhnutí) je p řirozená v lastnost včelího
medu. Je způsobena vyšším po měrem glu kózy k fru któze,
její specifickou vlastností je vytvářet krystaly. Květové
medy obsahují více g lukó zy, krystalizují obvykle brzy, ji po
několika dnech nebo týdnech. Lesní medy obsahují obvykle
vyšší obsah fruktózy a tak zůstávají podstatně déle v
tekutém stavu. Krystalizovaný med si vak uchovává
všechny vzácné látky a vlastnosti.
Pastový med.
Pastový či krémový med je přírodní včelí květový med.
Protože květový med začne brzy po vytočení krystalizovat,
lze jej mechanicky upravit, aby úplně neztuhl. V okamžiku,
kdy se začnou tvořit jemné krystaly je med, zpravidla
pomocí vhodné pomůcky, pomalu něko likrát denně míchán,
a se vytvoří krémová struktura. V takto jemně za studena
pastovaném medu zůstávají všechny enzymy, vitamíny a
kyseliny neporušeny. Výhodou pastovaného medu je, e
nestéká a pokud je dobře míchán, zůstává hedvábně vláčný
s jemným aro ma nektaru velmi d louho.
Uskladňování medu.
Vysoký obsah cukrů v medu má samokonzervační
účinky. Med se skladuje výhradně v uzavřené skleněné
nebo keramické nádobě a ukládá se v suchu a temnu.
Sluneční světlo působí na některé látky obsažené v medu
velmi nepříznivě. Krystalizovaný i pastový med lze
zahříváním ztekutit, avšak pokud má být zachována
původní kvalita medu, pouze ve vodní lázni nepřevyšující
teplotu 50 °C.
Sklenice medu půl lékárny doma.
Prevence je lepí ne léčení. Med zvyšuje přirozenou
odolnost organismu. Příznivě ovlivňuje krevní oběh,
vyživuje srdce, obsahuje látky tvořící kosti, posiluje
nervovou soustavu, dobrý spánek, veselost, dobrou paměť a
je výborný při rekonvalescenci. Pylová zrna v květových a
smíšených medech jsou zdrojem vitamínů. Med- přírodní
čistý produkt včely medonosné, který byl kdysi výsadou
králů, mů že si dnes dopřát prakticky každý občan.
Nejk valitnější med.
V posledních letech je do České republiky dovážen med
ze zemí subtropického pásma, který nezřítka pochází z
nektaru aro matických rostlin. Často má i neobvyklou chuť a
značné části našich obyvatel nevyhovuje. Mívá i vyšší
obsah nežádoucích látek.
V mírném klimatickém pásmu z krásné romantické
přírody, která nás v naší zemi obklopuje, lze získat med
kvalitnější, nám mnohem bližší a chuťově lahodnější.
ZO ČSV POLICE N AD METUJÍ

Květen v domově důchodců
byl ve znamení čilého stavebního ruchu. Za provozu
probíhala rekonstrukce sociálních zařízení v 1. poschodí a
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zároveň natírání oken, malování a výměna některých
podlahových krytin. Jsme rádi, že to máme za sebou a
radujeme se z toho, co tu máme pěkného. Poděkování patří
všem příbuzný m, kteří si své blízké, obyvatele DD, vzali na
nějaký čas k sobě na dovolenou. Děkujeme také těm
obyvatelům, kteří zde zůstali a pro žívali celý měsíc ve
ztížených podmínkách, hluku a prachu za trpělivost a
samozřejmě také zaměstnancům, kteří v to mto období
neměli práci jednoduchou a přičinili se, aby vše bylo co
nejdříve zase na svém místě.
Starý dům si žádá své, takže si v červnu snad trochu
oddychneme, abychom v dalších úpravách
mohli
pokračovat.
V úterý 22. června se koná v zahradě našeho domova
důchodců 5. ročník sportovně zábavného odpoledne „Hry
seniorů“ (v případě nepříznivého počasí se vše přesune na
čtvrtek 24.6.). Tradičně zveme zástupce okolních domovů
důchodců i obyvatele polického Domu s pečovatelskou
službou. Pokud máte zájem, přijďte se podívat, jak se
bavíme. Je to také příležitost k návštěvě známých, kteří jsou
v současné době obyvateli domova. Společné zážit ky
vzájemné v ztahy vždy obohatí.
M. Troutnarová, sociální pracovnice

SDH Velká Ledhuje
si Vás dovol uje pozvat na jubilejní 10.ročník hasičské
soutěže

"O pohár starosty města
Police nad Metují"

Na všechny uvedené akce jste srdečně zváni

OKÉNKO SENIORŮ
Dne 20. května 2004 se konala v polické hasičárně schůze
důchodců. A oslavovalo se! Svátek matek a pak životní výročí!
Hned na začátku nás přišly navštívit děti z Mateřské školy
v Polici nad Metují. Ty nám nejen pěkně zazpívaly,
zatancovaly a zarecitovaly, ale také nás obdarovaly velkým
barevným květem, vystřiženým z papíru a když se kytička
otevřela vykouklo z ní přáníčko.
Pan Rohulán nám za všechny muže pogratuloval a my pak
jsme měli čas si při kafíčku, koláčcích a chlebíčkách
zavzpomínat na ty svoje děti, když byly ještě malé a roztomilé
a jak to všechno rychle uteklo.
To krásné slovíčko „máma“,
každý z nás nejdříve zná,
čím více plynou nám léta,
tím bližší srdci se zdá.
Dokud to slovíčko „máma“
mamince říkati smíš,
važ si to, znamená lásku,
je velká, dobře to víš.

Začátek soutěže:
Místo konání:
Občerstvení zajištěno

9:00 hod
Ochoz

Od páté hodiny na tomtéž místě se bude konat tradiční
mezigenerační klán í

"Staří-mladí"
Soutěž se koná v rámci oslav 100 let založení
sboru organizované za podpory města.Níže je
uveden následující program oslav.

Jednou za rok v měsíci květnu obdarováváme naše členy a
členky při jejich životních jubileích. Tentokrát to byli tito:
70 let
75 let
80 let
85 let
Antesová
Čupelová
Kousal
Jahodková
Eichler
Hrušková
Jirmanová
Jirátová
Osoba
Klicnarová
Židková
Scholz O.
Lecnarová
Křížová
Váňová
Maierová D.
Židová
Řeháková B.
Scholz M.
Jmenovaní dostali karafiát a sladkost a my jim děkujeme
za všechno dobro, co pro naše město, ale i pro svoji rodinu
vykonali a přejeme jim všechno nejlepší, hlavně zdraví a
hodně radosti, a bolesti co nejméně.
Pak bylo přihlašování na náš půldenní výlet, který se koná
dne 25. května do Teplic nad Metují. Nakonec se plánoval
ještě další výlet na celý den, jenž bude koncem měsíce června
a při příští schůzi se ještě upřesní jeho trasa.
Libuše. Jirásková
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Vl a st ivědn é o kén ko
Pater Bonaventura Pitr
a Police nad Metují
15. května letošního roku uplynulo 240 let, kdy v
Rajhradě u Brna zemřel P. Bonaventura Pitr, OSB,
významná osobnost duchovního života své doby, jeden z
prvních moderních historiků, osobnost, kterou ve svém díle
neopomenul i A lois Jirásek. Jako p rvotní odpověď na
všetečnou otázku, co má vlastně tento benediktinský kněz a
učenec společného s Policí nad Metují, postačí si zajít do
obecní knihovny, vypůjčit si a hlavně přečíst povídku
Aloise Jiráska „Sousedé“.
Na úvod jsem si dovolil vypůjčit malý úryvek ze stati
polického učitele Bohu mila Palmy , kterou uveřejnil v
článku „Pater Bonaventura Pitr“, uveřejněném ve sborníku
„Od kladského pomezí“ (ročník X., str. 37 - 42), z „trochy
literární historie k
Jiráskovým »Sousedům«
a
»Emigrantu«.“
„Alo is Jirásek splatil svou spisovatelskou daň městu
Polici nad Metují »historií z 18. století« - povídkou
»Sousedé«… Láska dcerky »emigrantovy« a zběhlého
teologa Jiříka je pouze idylickou výplní zajímavého
historického rámce »Sousedů«, který podal Tomek ve
svých »Příbězích kláštera a města Police nad Medhují«
mladému Jiráskovi. I dobově mu byl vítán. Jaký pestrý
obraz v oku ro manopiscově mohl vylouditi osud Police
kolem ro ku 1740, trp ící nájezdy pruské soldatesky, valící se
Brou movskem a »Pasami« do městečka, vymáhající
kontribuci a odvádějící mladé mu že násilím do pruských
řad! Lákala i ro mantika: lid se utíká pod ochranu
nepřístupných skal Ostaše a Kovářovy rokle ve dny
vánoční. Lákala silně i otázka emigrantská: zákaz vyznávat
jinou víru než katolickou a mo žnost uprchlíků vrátit se s
vítězný mi pruskými vojsky zpět do vlasti. Smířit nenávist
emigrantů, strádajících v cizině i duševně a živených jedině
vírou v nadzemský život s neúprosnou zatvrzelostí
vyznavačů náboženství domácího, vítězícího i převýchovou
dětí emigrantských v horlivé vyznavače katolicizmu – to
lákalo. Smířit oba tábory, nepřátelsky neústupné, na půdě
lásky k » matce krvácející«, která »těžce stoná«, na půdě
lásky k vlasti, smířit i je závětí Ko menského »Kšaftu« - to
dráždilo. M luvčím tohoto smíření a v znosného patosu je
P. Bonaventura Pitr, jed iná historická osobnost v
»Sousedech«, jež je hybnou osou celého děje. Lenorku,
Jiříka, strýce skalského, emigranta Peška, jezuitsky
zatvrdlou Peškovou, Březinu a jiné figurky našel Jirásek v
nevyčerpatelné studnici svých
pohorských
typů;
P. Bonaventuru Pitra našel historicky věrně zobrazeného v
Tomkových »Příbězích«. … P. Bonaventura Pitr, kněz
benediktinského řádu, je u Jiráska vzorem kněze buditele a
vlastence, jemný v obcování s lid mi, přísný k sobě,
přesvědčivý řečník, horlivý katolík, ale ještě horlivější
zastánce vlasti slovem a pís mem“.
Připomeň me, že povídka „Sousedé“, popisující
prostředí městečka Police za období slezských válek o
rakouské dědictví, byla poprvé uveřejněná v časopise
„Květy“ roku 1882 a byla věnovaná W. W. Tomkovi. K
tému ž tématu se Alois Jirásek znovu vrátil ro ku 1895, kdy
dějovou osnovu „Sousedů“ znovu zpracoval v dramatu
„Emigrant“. Hlavní postavou dramatu však již není

P. Bonaventura, ale emig rant Pešek, který se pro víru
vystěhoval do Pruska a s pruský m vojskem se vrátil do
Police. V jeho nitru se odehrává zápas mezi láskou k dceři,
zanechané u bigotní matky, a láskou ke své protestantské
víře. M ilenec Lenorky Jiřík zde již nevystupuje jako
odpadlý bohoslovec, ale jako prostý syn polického konšela
Březiny. Premiéra dramatu „Emig rant“ se uskutečnila v
Národním divadle roku 1895, představitelem Pitra byl sám
Eduard Vo jan. Poličtí ochotníci si na hru z prostředí jejich
městečka, na „Emigranta“, poprvé troufli zanedlouho po
premiéře roku 1901, pak opět roku 1911, a znovu až po
válce, ro ku 1921. Na scénu divadla u Richterů hru znovu
uvedli roku 1934 a tím výčet inscenací tohoto dramatu u
polických ochotníků končí. Naposledy se „Emigrant“ na
prknech jeviště Kolárova divadla objev il 28. října ro ku
2000 v nastudování hronovských ochotníků; několik aktérů
však bylo i z Police.
Alois Jirásek vykreslil benedikt inského mnicha
P. Bonaventuru ve velmi idealizovaném světle. Jaký však
byl jeho život ve skutečnosti?
P. Bonaventura Josef Pitr (Pitter), OSB, se narodil
5. listopadu 1708 v Třebechovicích, v chudé rodině. Jeho
strýc, františkán v Hostinném P. Lochman jej učil hudbě,
díky jemu moh l opustit hrnčířskou dílnu a byl p řijat do
broumovského kláštera jako vokalista. Současně v
Brou mově navštěvoval klášterní gymnaziu m, které
dokončil roku 1728 a po jednoročním noviciátě v
břevnovském klášteře, kde studoval filosofii a teologii,
vstoupil roku 1729 do řádu benediktinů. V Břevnově byl
roku 1736 vysvěcen na kněze a po roce přešel do polického
kláštera, kde měl 28. října své první kázání za přítomnosti
opata Otmara. 29. dubna 1739 byl opatem Bennonem
ustanoven za praesesa (předsedu – duchovního správce)
místního „Bratrstva bolestné Panny Marie“. Toto bratrstvo
vzniklo někdy okolo roku 1624 a roku 1666 se
osamostatnilo na základě dvou breve, vydaných papežem
Alexandrem VII. (23. VI. a 8. IX.) a jeho účelem bylo
společné konání pobožností ke cti a chvále Mat ky Boží. V
této funkci Pitr působil až do roku 1746 a během období
své působnosti v bratrstvu zavedl roku 1743 dosud
neznámou pobožnost křížové cesty, sepsal zvláštní
modlitební knížku „Cesta do nebeského Jeruzaléma“ a
založil novou pamětní kn ihu Bratrstva s novým albem
členstva. Do pamětní knihy nepřepsal jen starší paměti
bratrstva, ale na její začátek vlo žil vůbec první soupis dějin
kláštera a města Police. Jeho dějepisecké schopnosti zřejmě
probudila i návštěva jiného velkého historika, benedikt ina
P. Magnoalda Ziegelbauera z kláštera ve Zwiefaltenu,
autora dějin české benediktinské kongregace („Ep itome
historica … monasterii Brzevnoviensis“; 1740) v polickém
klášteře 3. května roku 1740.
Roku 1745 byl P. Bonaventura povolán do mateřského
kláštera sv. Markéty do Břevnova jako učitel teologie svých
spolubratří s titulem „apoštolský notář“. Do Police znovu
zavítal roku 1750, kdy se 4. ledna s opatem Benno Löblem
zúčastnil instalace nového faráře P. Gerarda Thöra,
polického rodáka. Opatův německý projev k lidu tehdy
překládal do češtiny. V Polici se znovu objevil po dvou
letech, kdy se roku 1752 (8. II.) zúčastnil v Brou mově
volby nového opata. S nově zvoleným opatem Friedrichem
Grundtmannem se 12. února vrátil přes Polici do Břevnova
a tam byl 23. září jmenován jeho sekretářem, b ibliotékářem
a archivářem všech klášterů břevnovského založen í. V této
nové funkci získal velmi bohaté historické vědomosti a také
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znalosti z d iplo matiky. Z toho důvodu byl zanedlouho
vyslán jako zplno mocněný právní zástupce konventu i
kongregace do Vídně ve sporu o vynětí (exempci) z
pravomoci d iecésních ordinářů a o potvrzení visitátorského
úřadu břevnovských opatů, sporem započatým před
vídeňskou nunciaturou a římský mi instancemi již od
2. poloviny 17. stol. pražský m arcib iskupem Janem
Josefem Breunerem s opatem Otmarem Zinkem. Dvorní
archivář A. Tau low z Rosenthalu mu ve Vídni u možn il
přístup i do císařské kn ihovny a do dvorního archivu, díky
jemu obdržel i titul „zemský historiograf země české“. Ve
Vídni se dostal do přízně i císařovny Marie Terezie, která
jej učin ila svým zpovědníkem. Zřejmě i částečně jejím
přičiněním jej opat Fridrich jmenoval 25. května roku 1756
proboštem kláštera v Rajhradu, což tehdy ještě byl filiální
břevnovský klášter. Tam měl, kro mě svých povinností
spojených s jeho úřadem, příležitost plně se věnovat svému
oblíbenému dějepisectví. V rajhradském klášteře také
zemřel po dvouletém churavění 15. května roku 1764 ve
věku 56 let.
Osobní vlastnosti Pitrovy hodnotil V. V. To mek takto:
„vedle neúnavné pilnosti, náboženské horlivosti a zalíbení v
zábavě učené měl Pitr některé vlastnosti méně chvalitebné.
Bylť přes míru ctižádostivý, vypínavý a náruživý; čímž
způsobil si mnoho nelibosti s některými spolubratřími i
představenými v klášteře polickém. Mnoho přičiňovalo k
tomu české vlastenecké smýšlení Pitrovo, které se protivilo
některým jeho spoluklášterníkům německým, ač jinak zdá
se, že v něm Pitr nebýval vždy dost důsledný a uměl si tím
dobře zachovati náchylnost německých opatů. Ne všecko
také, co on v činnosti své praeseské držel za vhodné ke
vzbuzování pobožnosti, mohlo schvalováno býti od
střízlivějších, kteří věci jinak posuzovali; což jemu bývalo
velice proti mysli. Proslulý mezi domácími učenci svého
času, neuměl co probošt jako někdy co spolubratr mezi
řeholníky polickými krotiti své ctižádosti, tak že osobní
chování jeho bylo namnoze nepříjemné a sama císařovna
Marie Terezie doslýchajíc o tom prý velice se naň mrzela“.
Ovšem jako historik a archivář byl Pitr mezi učenci své
doby velmi proslulý. Byl jediný m česky cítícím a myslícím
historikem
mezi
svými
vrstevníky,
Němcem
P. Magnoaldem
Ziegelbauerem
(* 1689,
…1750),
Nizo zemcem Oliverem Legipontem (…1758) a Němcem
A. Taulowem z Rosenthalu (…1779). Jako historik napsal
Pitr přes sto spisů studií a kritik. Jeho stěžejním dílem je
zřejmě 11-dílný spis o působnosti a významu moravských
klášterů, nazvaný „Monasticon Moraviense“ (Moravské
kláštery). Tiskem byla vydána tato další díla: „Thesaurus
absconditus in agro břevnoviensi“ (Poklad skrytý na poli
břevnovském; 1762), „Pietas benedictina“ (Zbožnost
benediktinů; 1751), „Venceslai de Chvalet ic Benedictini
Rajhradensis Tractatus de passione D. N. Christi“
(Pojednání Václava z Chvaletic o utrpení Ježíše Krista;
1764) a česky „Pravid la a řád sv. Benedikta“ (1760). Se
zvláštním významem p ro Polici pak vyšla česká knížečka s
půvabným názvem: „Hlas na výsosti, naříkán í, žalosti a
pláče Rachel plačící synů svých. Kniha bratrstva bolestné
P. Marie na výsosti hory Kalvárské stojící u velebných
pánů páterů Benediktinů v Polici 1592 začatého. Sepsaná
od jednoho kněze (B. P.) řádu sv. Benedikta. V Hradci
Králové u J. Tibelly 1748.“ Výčet titulů, jež zůstaly po jeho
smrti ulo ženy v klášterní rajhradské knihovně v rukopisech,
je obrovský. Zmín ky zaslouží „Kronika pamětihodných
událostí, zběhlých v Čechách v letech 856 – 1651

(„Chronicon reru m memo rabiliu m in Boëmiae regno
gestarum 856-1651“), Dějiny basilejského koncilu
(„Historia concilii Basileensis“), Dekrety krále Václava II.
(„Constitutiones Venceslai II., rex Boëmia“), přepisy
Neplachovy kroniky („Chronicon Neplachonis“), kroniky
Pulkavovy („Pu lcava chronicon“), kroniky Pavla Židka
(„Pauli Zidek chronicon“), „O válkách husitských“ („De
actis Husitarum“) a další a další. Zanechal po sobě také
bohaté sbírky pramenné, jednak českých kronikářů, jednak
česko-moravský benediktinský diplo matář, jednak kroniky
moravských klášterů od 11. do 14. století.
P. Bonaventura Pitr je dnes ceněn jako jeden z prvních
moderních historiků, předchůdce Gelasia Dobnera (*1719,
…1790) a Josefa Dobrovského (*1753, …1829). „Dovedl s
bezpříkladnou pílí a neúmornou svědomitostí vyhledat,
sebrat a roztřídit obrovský musejní a archivní listinný
materiál a kriticky jej zhodnotit. Jestliže se uveřejnění
velmi mnohých svých spisů a sbírek nedočkal, byl alespoň
jedním z prvních prů kopníků – buditelů, kteří »tu stonající
a krvácející naši milou mat ku – zemi českou« křísili
poukazem k její bývalé slavné minulosti.“
Pro Polici nad Metují má P. Bonaventura Pitr ten
jedinečný význam, že byl vůbec první, který o ní napsal
kroniku, založenou na archiváln ích pramenech.
Miroslav Pichl
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Silnice Police nad Metují – Mýto,
vedoucí mezihorním údolím - trochu
historie
Jak to tedy tenkrát vlastně bylo. Na asfaltovou silnici,
která dnes vede „mezihorním“ údolím (proto, že vede
údolím potoka Ledhujky mezi dvěma vrchy, Strážnicí a
Havlatkou) by dnes naši předkové určitě zírali
s nevěřícným a užaslým pohledem. Cesta která zde kdysi
vedla, byla přebídná, byla to prostá polní cesta, po které se
chodilo pouze pěšky nebo snad s trakařem na jarmark do
Police. Na půvabnou, tichou cestu zelený m údolíčkem
vzpomínal po letech s nostalgií i historik Václav Vladivoj
Tomek, když šel roku 1835 poprvé pěšky z Náchoda do
Police, do rodiny svého budoucího tchána, ředitele
polického klášterního panství Josefa Dáni.
Veškerá tehdejší doprava koňskými povozy od Hronova
(jezdilo se ještě přes Střezinu) do Police a dále na Broumov
směřovala kopcem nahoru na Bezděkov a pak pokračovala
přes Radešov do Police. Mezihorní mlynář Josef Beier
(1844-1920) kdysi sepsal své osobní vzpomínky,
dochované do dnešní doby, kde se zmiňu je i o tehdejší
svízelné dopravě někdy před 150 léty. „Doprava
potřebného zboží pro kupce se děla povozy, říkali jsme jim
formani, jezdili dva povozy třema páry koní buď do Vídně
nebo do Prahy, tam nakoupili kupecké krámské zboží a
různé jiné zboží a to přivezli do Police, protože tenkrát
železnice ještě nebyla, silnice, jak dnes je nebyla, muselo se
jet přes Bezděkov, pod Bezděkovem se musela dát do kopce
přípřež a tak s námahou do toho kopce se ty veliké náklady
vytáhly a jelo se přes Bezděkov do Police a k Broumovu.
Zvlášť dramatické bylo to stoupání „Kalabonem“ v zimě
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nebo po velkých deštích, kdy koně zapadali do hlubokého
bahna.
Ještě horší to však bylo mezihorním údolím, kde stával
radešovský mlýn (dnes je zde čistička odpadních vod).
Dejme opět slovo mlynáři Beierovi: „Mlýn Mezihoř byl
takřka opuštěn, osamotnělý, jelikož pro neschůdné cesty jen
stěží a s velikou námahou doprava do mlýna a ze mlýna se
dít mohla. Silnice tenkrát nebyla, byla jen špatná vozová
cesta, od Mezihoře do Police byly čtyři mosty, ostatně se
muselo jezdit po vodě a když bylo rozvodnění, nemohlo se
vůbec jet a když se mělo bezodkladně něco odvézt, muselo
se zboží vynosit na kopec a odtud se mohlo do města jet.
V zimě se vůbec jezdilo saněma kopcem. Jeden příklad: můj
děda měl čeledína a ten jednou, když měl saněma jet s
obilím kopcem dolů, myslel, aby kůň nešejdroval, tak koně
uvázal nahoře u stromu a sám chtěl ten náklad stáhnout
dolů a celý náklad na něho… Od Mezihoře kolem luk byly
vystavené ploty asi 80 cm vysoké a asi tak široké, při
rozvodnění nebo převelikého bláta se chodilo po těch
plotech, jinak by se z Mezihoře do Police nebyl dostal.“
Vý znamný m mezníkem v tehdejší dopravní politice byl
vznik Okresních zastupitelstev v roce 1865, které vznikly
v příslušných sídlech smíšených okresních úřadů a které se
zabývaly činností místní samosprávy a které si vzaly mimo
jiné za úkol i vybudovat kvalitnější silničn í síť. Již o rok
dříve se však začíná s první etapou mezihorn í silnice.
S budováním t zv. „okresní silnice“ (proto že se o její
údržbu staral okres) se začalo 24. dubna roku 1864 a bylo
to prozatím jen právě k mezihornímu mlýnu. Cesta to byla
pouze štětovaná. Jak se taková silnice zakládala, nás poučí
Ottův slovník: „na upravenou pláň (třeba-li udusanou nebo
uválenou) zřídí se štět z kamene asi 30 – 35 cm tak, aby
širšími stranami spočívaly na pláni. Mezery se vytloukou
drobnějším kamením, pak se klade vrstva štěrku a na ní
písek. Po veškeré této práci přistoupí se k válení.“ Stavba
cesty zdárně pokračovala a roku 1866, kdy začala pruskorakouská válka, byla již hotová. Bylo to skutečně v pravou
chvíli, protože již v roce 1875 začaly jezd it první vlaky na
trati Choceň – Broumov a bez dobré přístupové cesty by
nádraží v zdálené od města nemělo valný smysl, zv láště
když zanedlouho po tom začaly vzn ikat první továrny
v Polici. Nová dopravní tepna také způsobila, že v i to mto
dosud tichém údolí za čas houkaly parní p íšťaly nových
továren. Roku 1886 zde v znikla továrna na kovové zbo ží
Josefa Katschnera, roku 1895 tkalcovna bratří Fendrychů a
konečně roku 1906 text ilní továrna Václava Škopa pod
Petrovicemi. Při cestě se objevily i hostince: jako první
výletní altán mlynáře Josefa Beiera u mezihorního mlýna,
roku 1867 hostinec „U mostu“ a konečně roku 1900
hostinec „Na mýtě“. Silniční mýta se začala zřizovat od
roku 1850 na úhradu výloh na údržbu vozovky. Takové
mýto stálo až do roku 1904 na křižovatce se zmíněným
hostincem, pak bylo přeloženo o něco výš k mostu přes
Metuji (t zv. „Mejtko“).
Po štětované silnici se jezdilo bez větších problémů
celých 60 let. Zřejmě rostoucí automobilová doprava
způsobila, že stará štětovaná vozovka již přestala
vyhovovat a proto roku 1927 bylo přistoupeno k dláždění
této okresní silnice žulový mi kostkami. První etapa
dlažd ických prací začínala u Katschnerovy továrny v Polici
nad Metují a končila v Mezihoří. Stála 1 034 958 Kč. Ro ku
1928 byla vydlážděna další část po polické nádraží. Náklad
okresu dosáhl u tohoto úseku částky 973 437 Kč. Polická
obec nato podél celé silnice na svůj náklad zřídila chodníky

s celkovým nákladem 133 958 Kč. V dalších letech se
v dláždění pokračovalo, již na katastru obce Bezděkov dále
k Mýtu. Nově dlážděná vozovka sloužila bez větších
problémů až do roku 1979, kdy došlo k první závažné
havárii. Při velké povodni v červnu vystoupila řeka Metuje
vysoko z břehů a zn ičila kamenný most u továrny pod
Petrovicemi. By lo nutno používat provizorn í objížďky,
protože až v listopadu byl stržený most nahrazen
montovaným vojenským mostem. Po provizorním mostě se
jezdilo celých 6 let, až v listopadu roku 1985 se přikročilo
výstavbě nového mostu na jiném místě a zároveň
k budování současného nového obchvatu s asfaltovým
povrchem. Ze stávající části siln ice podél tehdejší továrny
VEBA se tak stala slepá ulice (vlastně zde končí nejdelší
ulice Po lice nad Metují, ulice Nádražn í) s posledním
zbytkem povrchu ze žulových kostek – poslední
připo mín ky na někdejší silnici. K další rekonstrukci, nutné
kvůli bort ícímu se korytu Ledhujky naproti „Sp lachovu“,
došlo roku 1994, kdy byla zahájena celková rekonstrukce
silnice až do Velkých Petrovic. Tento úsek byl otevřen
1. srpna roku 1996.
Miroslav Pichl

Městská policie informuje
V uplynulém měsíci js me se až příliš často museli
zabývat stížnostmi na volné pobíhání psů. Přestože jsou
majitelé volně pobíhajících psů upozorňováni často, možná
víc než často, míjí se to účinkem. Pokud ulo žíme pokuty,
jsme těmi špatnými my . Ale to se nedá nic dělat. „Kdo chce
kam, pomo zme mu tam!“
Parkovací automat na náměstí, pro mnohé, a
podotýkáme, že h lavně místní řid iče, je pouhým
architektonický m doplňkem náměstí. Jeho funkce je pro
spousty z nich neznámá. O to větší údiv zaznamenáváme,
když povinnosti parkujících kontrolujeme.
Těch výmluv a příběhů, proč není parkovné
zaplaceno.To mu nemohou věřit snad ani ti, kdo nás svými
zdrcujícími příběhy ohromují.
V ulici Na Prádle, Hvězdecké a Zahradní probíhá
v současné době rekonstrukce vozovek. Je samozřejmostí,
že se to neobejde bez rů zných dopravních omezení.
Žádáme proto všechny z vás, kterých se to jaký mko li
způsobem dotkne, aby jste dodržovali dopravní značení a
měli trpělivost.
Před příchodem času dovolených máme pro Vás pár
užitečných rad:
o nechlubte se svými majetkovými po měry
o nezveřejňujte svůj odjezd předčasně
o uschovejte cenné věci a doklady do bezpečnostní
schránky, nebo do domácího trezorku,
o nejlépe pevně zabudovaného ve zdi
o přerušte před odjezdem na dovolenou dodávku zboží
do domu
o zkontrolujte pečlivě okna a dveře, zda jsou zavřené
o nezatahujte rolety a žalu zie
o uložte žebříky a jiné nástroje, které by pachatel mohl
použít při vloupání do Vašeho rodinného domku, nebo
rekreačn ího objektu
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svěřte klíč od bytu spolehlivému sousedovi, nebo
příbuznému, který bude váš byt pravidelně kontrolovat
a vybírat poštovní schránku
o mů žete-li vytvořte zdání, že je v bytě někdo příto men.
Vyu žijte elekt ronické spínací zařízení které podle
nastavení rozsvítí světla zapne ro zhlasový přijímač,
televizi apod.
o zdoku mentujte své cenné věci
(seznam,fotodokumentace), p řípadně sepište výrobní
čísla přístrojů. Tyto informace pomohou policii
v pátrání a pojišťovnám při likv idaci pojistné události.
Hezký začátek léta………………..
o

Dary pro Diakonii Broumov můžete i nadále
odevzdávat v naší kanceláři každou středu v době
úředních hodin. Pří padně si telefonicky či osobně
dohodnout jiný termín.
Darovat můžete staré ošacení, lůžkoviny, papír, staré
knihy,prostě vše co doma nepotřebujete.
MP

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Liturgické me zidobí
Po chladném čase májovém je tu opět červen a s ním by
měl přijít nástup léta. Letošní počasí v této době nás však
nabádá k položení otázky, zda vůbec nějaké léto letos
bude? No věřme, že je vše v dobrých rukou a pokud ne, tak
si za to mů žeme sami. Slavností Seslání Ducha svatého,
kterou js me pro žili v neděli 30. května, skončilo
velikonoční období, na které navázalo období liturg ického
mezidobí. V měsíci červnu budeme prožívat řadu pěkných
liturg ických slavností.

Kalendárium:

6. června - Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
10. června - Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ (lidově Boží tělo)
13. června - 11. neděle v mezidobí, Památka sv. Antonína z
Padovy , kněze a učitele církve
19. června - Památka sv. Jana Nepomuka Neumanna, biskupa
20. června - 12. neděle v mezidobí
24. června - Slavnost NAROZENÍ SV.JANA KŘTITELE
27. června - 13. neděle v mezidobí
29. června - Slavnost SV.PETRA A PAVLA, apoštolů
3. července - Svátek sv. Tomáše, apoštola
4. července - 14. neděle v mezidobí, Památka sv. Prokopa, opata
5. července - Slavnost SV. CYRILA, M NICHA A M ETODĚJE,
BISKUPA, patronů Evropy a hlavních patronů
M oravy
11. července - Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

Pořad bohoslužeb v našem polickém kostele:

R
R
R
R

v úterý a v pátek mše sv. od 18.00 hod.,
ve středu mše sv. od 7.00 hod.,
ve čtvrtek bohoslužba slova od 18.00 hod.,
v sobotu od 18.00 hod. a v neděli od 8.00 hod. mše
svatá s nedělní platností.
JT

Pavel Brýdl celkově šestý v ČR
Nedávno skončená sezóna byl a pro odchovance
polického lyžování Pavla Brýdl a nejús pěšnější v celé
jeho dosavadní závodní kariéře. Celkově obs adil
v žebříčku našich běžců výborné 6. místo.
Po skončení zimy si Pavel udělal malou inventuru a
zjistil, že naběhal na lyžích úctyhodných 3500 km. Počítá
s tím, že tento objem bude dobrým východiskem pro letošní
sezónu, ve které by se rád probojoval ještě výše. K tomuto
cíli by měly po moci i nové ly že značky Fischer. Ovšem je
jasné, že vše musí být podpořené kvalitní přípravou. Pavel
se již zapojil od závodů Českého poháru v běhu do vrchu a
několika běžeckých závodů. V brou movském závodě
dlouhém 5 km se stal vítězem a úspěšně bojuje v již
zmiňovaném poháru. V Radhošti obsadil 4. místo, v závodě
na Velkém Javorn íku si doběhl také pro 4. místo ze 160
závodníků. Dvě druhá místa pak vybojoval na závodech
Poniklá – Rezek a v Jablonci na Nisou. Tento víkend se
Pavel zúčastní v Miku lově kvalifikace pro M E. Také se
zúčastní Adrenalin capu, který se bude konat ve
Špindlerově Mlýně. V jedno m týmu se sejde se dvěma
hochy z Opavy a Frantou Žilákem. Pavel, který kamarádí s
reprezentanty Bauerem a Magálem, nebojuje úspěšně jen
v běžecké stopě. V současné době totiž úspěšně dokončuje
3. ročník VŠB v Ostravě.
ps

BĚH NA HVĚZDU
Něko lik zdaleka ne nepodstatných změn oproti minulý m
ročníků m čeká letošní Běh na Hvězdu, který se koná 10.
července 2004 v našem městě a je opět zařazen do Českého
poháru v bězích do vrchu.
Akce začne ve 13 hodin závody dětí, které budou na
náměstí absolvovat okruhy s délkou přizpůsobenou jejich
věku od předškoláků po dorost. Po nich se na start postaví
účastníci běhu "Buď fit", který se snažím do programu
prosadit i přes loňský malý zájem. Je to šance pro Poličáky
i ostatní, kteří si netroufnou na prodlouženou a náročnější
trasu našeho běhu. Přijďte se jen tak proklusnout nebo si
projít krátký okruh, přijďte nasát atmosféru závodu v
nesoutěžní části. Nebudeme měřit čas ani vyhlašovat vítěze,
protože vítězem bude každý, kdo se na start postaví a
doběhne.
Start hlavního závodu bude v 15 hodin také na náměstí a
jeho trasa se naprosto liší od předchozích ročníků. Pro
mu že i ženy je připraven běh přes Broumovské stěny, ženy,
junioři, junio rky a veteráni nad 65 let poběží pod Supím
hnízdem, ostatní muži seběhnou do Ameriky a na závěr je
čeká "lahůdka", hodná názvu "běh do vrchu"- absolvování
hvězdeckých schodů. Soutěžit se bude v 11 věkových
kategoriích, pro nejlepší jsou připraveny finanční a věcné
ceny, absolutní vítěz mezi mu ži i ženami bude vyryt do
podstavce putovních cen od firem Fine-g lass a Petr Kysela,
které získává do trvalého držení za tři po sobě jdoucí
vítězství nebo pět celkem.
Účast přislíbila známá běžecká jména včetně českých
vrchařských reprezentantů, kteří patří k širší světové špičce

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

21
v tomto atletickém odvětví. Svou účast přislíb il opět i
premiér české vlády Vladimír Špidla.
Vyh lašování výsledků včetně dětských kategorií
proběhne na Hvězdě, kde bude do 22 hodin hrát skupina
Pevná vůle.
Věřím, že si nenecháte ujít akci celorepublikového
významu a přijdete se proběhnout nebo fandit svým
kamarádů m.
Jarda Mazač ml.
T ělovýcho vná jedn ota SPAR TAK Po lice nad Metují

Výsledková listina
21. ro čníku s ilničníh o b ěhu
n a 7800 m

OD PÍPY K PÍPĚ
2. června 2004
Sponzoři:

D OLD Y, Ma c hov * M ěs to Polic e na d Me tují * K ER AM IK A H auk a s yn, P olic e na d M e tují * V K LOŽISK A,
Police nad M etují * PEJ SK AR a s pol, Police nad Me tují

poř.

jméno

Muži A, nar. 1985 až 1965
1 .Holub
Miroslav
2 .Vagenknecht Roman
3 .Doležal
Tomáš
4 .Doucha
Jiří
5 .Štolfa
Martin
6 .Dostálek
Petr
7 .Kolář
Radek
8 .Pohl
Martin
9 .Trnovský
Miloslav
10 .Souk up
Václav
11 .Tůma
Pavel
12 .Kolrt
Jindřich
13 .Petr
Jiří
14 .Kuře
Petr
15 .Koutský
Tomáš
16 .Beneš
Stanislav
17 .Riabec
Petr
18 .Borna
Pavel
19 .Tér
Ivan
20 .Cinka
Vladimír
Muži B, nar. 1964 až 1955
1 .Kynčl
Stanislav
2 .Vanta
Josef
3 .Frinta
Petr
4 .Truhlář
Petr
5 .Klimeš
Jiří
6 .Klimeš
Bedřich
Muži C, nar. 1954 až 1945
1 .Pechek
František
2 .Javůrek
Jiří
3 .Vojáček
Pavel
4 .Farář
Jaroslav
5 .Rinka
Erich
6 .Kozel
Karel
Muži D, nar. 1944 a starší
1 .Linhart
Miloš
2 .Geisler
Petr
Ženy, nar. 1985 a starší
1 .Hájková
Renata
2 .Paulů
Blanka
3 .Moravcová
Alena
4 .Vacková
Hana
5 .Klimešová
Alena

nar.

klub - místo

čas

celk.
poř

66
75
78
71
74
67
69
78
65
67
68
79
74
75
83
65
74
80
75
73

Bukovice
Maratonstav Úpice
BKL Machov
Start Náchod
SPARTAK Police nad Metují
Těchonín
SK Hronov
SPARTAK Police nad Metují
HOBUK Buk ovice
Hronov
INS atelier Náchod
SPARTAK Police nad Metují
INS atelier Náchod
SK Jíra Hronov
Kramolna
ÁDR klub Adrš pach
ÁDR klub Adrš pach
Růža bike Police nad Metují
TEROVA Bezděkov n/Met.
HKO Police nad Metují

27:06,0
27:11,0
29:12,0
29:16,0
29:35,0
30:03,0
30:18,0
30:36,0
31:10,0
31:50,0
32:05,0
32:08,0
32:49,0
33:15,0
33:31,0
34:10,0
38:51,0
38:51,0
39:37,0
41:33,0

2
3
5
6
7
10
11
12
15
17
19
21
23
25
26
27
32
32
35
38

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

64
62
58
63
61
56

Mediplast Jilemnice
TC Dobruška
IVT Náchod
ASSPRO Náchod
AC Náchod
Sokol Bukovice

26:14,0
29:43,0
30:01,0
30:42,0
31:44,0
34:16,0

1
8
9
13
16
28

.
.
.
.
.
.

53
48
51
50
54
52

Maratonstav Úpice
Jiskra Horní Maršov
KRAKONOŠ Trutnov
Maratonstav Úpice
BK Kravaře ve Slezsku
Jiskra Dolní Brusnice

28:21,0
30:46,0
31:53,0
32:05,0
34:28,0
41:06,0

4
14
18
19
29
37

.
.
.
.
.
.

44
42

AC Náchod
SPARTAK Police nad Metují

39:00,0
39:48,0

34 .
36 .

75
54
74
56
63

Maratonstav Úpice
Maratonstav Úpice
Tornádo Horní Police n/Met.
SK Hronov
Sokol Bukovice

32:14,0
33:00,0
37:03,0
37:49,0
43:22,0

22
24
30
31
39

Závod se konal za teplého a polojasného počasí, bez protestů a úrazů.
V Polici nad Metují, 2. 6. 2004
Jiří B e r a n
ředitel závodu

Petr J e n k a
hlavní rozhodčí

SBĚRNA OPRAV

OBUVI

Prodejna obuvi Police nad Metují
( na náměstí vedle zlatnictví “RADKA“)
Dílna: Bukovice vedle prodejny potravin
pracovní doba:
Út-Čt
9.00 – 11.30
13.00 – 17.30
Pá
9.00 – 11.30
švec: Štancl Michal, tel. +420604570865

.
.
.
.
.

Klub přátel pohybu na sídlišti
Město Police nad Metují
Tělovýchovná jednota SPARTAK Police nad Metují - lyžařský oddíl

Výsledková listina
25. ročníku silničního běhu

BĚH SÍDLIŠTĚM
29. května 2004
S PO NZO ŘI
M ěs to P olic e nad M et ují * DO LDY Milan Dolež al, M ac hov * P ejsk ar a s pol, Police nad M etují *
K eram ik a Hauk a s y n, Police nad M etují * K nihkupec tv í Jiří K ohl, Teplic e nad M et ují * S TĚ NA V A
T om áš J anák , Teplic e nad M etují * V K lož is k a Jiří B orna, P olic e nad M etují * S k rblík ův ráj,
P olice nad M etují * Milan Kov ář, P olic e nad M etují * V E B A a.s. B roum ov

poř.
jméno
nar.
klub - místo
Předškolní děti - děvčata, nar. 1998 a ml.
1 . Svobodová Edita
98 Pardubice
2 . Karlecová Nikola
98 Police nad Metují
3 . Voj těchová Daniela
98 Tornádo Horní, Police n/Met.
4 . Šefcová
Kačenka
0 Spartak Police nad Metují
5 . Meierová Bára
2 Spartak Police nad Metují
Předškolní děti - chlapci, nar. 1998 a ml.
1 . Starý
Jan
98 Police nad Metují
2 . Peška
Miroslav 98 SPARTAK Police nad Metují
3 . Langr
Matias
1 Kanada
4 . Karlec
Jan
1 Police nad Metují
5 . Jansa
Tomáš
0 SK Pedro Police nad Metují
6 . Jansa
Radek
0 SK Pedro Police nad Metují
7 . Voj těch
Jakub
2 Tornádo Horní Police nad Met.
8 . Šolc
Petr
2 Machov
9 . Kovařík
Jan
3 Police nad Metují
10 . Starý
Jakub
1 Police nad Metují
11 . De Panfilis Massimo 2 Šmídova mlíkárna Police n/M.
Žákyně do 8 let, nar. 1997 a 96
1 . Imlaufová Kateřina 96 SK Nové Město nad Metují
2 . Karafiátová Světlana 96 SPARTAK Police nad Metují
3 . Seidlová
Alena
96 Radešov
4 . Karafiátová Eliška
97 SPARTAK Police nad Metují
5 . Lantová
Dominika 96 Velké Poříčí nad Metují
Žáci do 8 let, nar. 1997 a 96
1 . Cinkanič
Lukáš
97 Police nad Metují
2 . Peška
Jaroslav 96 SPARTAK Police nad Metují
3 . Holub
Zdeněk
97 Žďár nad Metují
Žákyně do10 let, nar. 1995 a 94
1 . Jirásková Šárka
95 SPARTAK Police nad Metují
2 . Dostálová Alena
95 Police nad Metují
3 . Horáková Michaela 94 Bukovice
Žáci do 10 let, nar. 1995 a 94
1 . Šefc
Daniel
94 SPARTAK Police nad Metují
2 . Hoffmann Jiří
94 SPARTAK Police nad Metují
3 . Kratochvíl Šimon
95 Machov
4 . Hovorka
Marek
94 SPARTAK Police nad Metují
5 . Nádvorník Filip
95 Police nad Metují
6 . Průša
Libor
94 SPARTAK Police nad Metují
Žákyně mladší, nar. 1993 a 92
1 . Imlaufová Eliška
93 SK Nové Město nad Metují
Žáci mladší, nar. 1993 a 92
1 . Siegel
Jakub
92 AC Choceň
2 . Daněk
Aleš
92 SPARTAK Police nad Metují
3 . Dostál
Vojtěch
93 SPARTAK Police nad Metují
4 . Kratochvíl Kryštof
93 SPARTAK Police nad Metují
5 . Karlec
Lukáš
93 SPARTAK Police nad Metují
6 . Jirásek
Pavel
92 SPARTAK Police nad Metují
Žáci starší, nar. 1991 a 90
1 . Šolc
Vítězslav 91 Machov
Ženy, nar. 1985 a starší
1 . Jelínková Lenka
84 SPARTAK Police nad Metují
Dorostenci, nar. 1989 až 1986
1 . Siegel
Josef
86 AC Choceň
2 . Linhart
Radek
89 Police nad Metují
3 . Třešňák
Tomáš
88 AMULET Police nad Metují
Muži, nar. 1985 a starší
1 . Svoboda Mojmír
66 AFK Chrudim
2 . Holub
Miroslav 66 Bukovice
3 . Štolfa
Martin
74 Police nad Metují
4 . Novotný
Petr
85 Červený Kostelec
5 . Siegel
Milan
54 Hasiči Radešov
6 . Šefc
Jakub
91 SPARTAK Police nad Metují
7 . Peška
Robert
67 SPARTAK Police nad Metují

čas
110 m
00:37,0
00:38,0
00:51,0
00:57,0
01:29,0
110 m
00:38,0
00:39,0
01:03,0
01:05,0
01:07,0
01:19,0
01:38,0
01:53,0
02:01,0
02:23,0
02:46,0
660 m
03:02,0
03:21,0
03:23,0
03:36,0
03:46,0
660 m
03:11,0
03:32,0
03:35,0
660 m
02:56,0
03:14,0
03:32,0
660 m
02:35,0
02:38,0
02:42,0
02:54,0
03:05,0
03:07,0
1200 m
06:14,0
1200 m
04:21,0
04:41,0
04:49,0
04:53,0
05:21,0
05:35,0
1200 m
04:39,0
1200 m
05:36,0
3000 m
10:09,7
11:23,7
12:34,7
3000 m
09:33,1
09:41,3
10:17,4
10:33,1
11:28,7
13:22,1
14:50,8

Závod se konal za teplého a slunečného počas í, bez protestů a úrazů.
V Polici nad Metují, 29. 5. 2004
Petr Jenka - ředitel závodu
Olga Jarčušková - hlavní rozhodčí
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V plavání na přebor ČR
Naši sportovci se často účastní přeboru republiky. Ale
v plavání je to výjimečné. Potěšilo nás, že desetiletá
Terezka Řehořová se kvalifikovala na přebor republiky
v Novém Jičíně, když na přeborech Královéhradeckého a
Pardubického kraje skončila na 50m prsa čtvrtá v čase 50,2.
Dobré výkony podává i v kraulu, polohovém závodě,
motýlku a znaku. Přejeme ji mnoho úspěchů.
J.Hauk

Hoši děkujeme ……
Se ozývalo celý m fotbalovým stadionem po úspěšném
mistrovském zápase našich fotbalistů v I.A. třídě, když po
bojovném výkonu a v neúplné sestavě porazili před téměř
700 diváky Brou mov 4:2. Děku jeme především proto, že
naši fotbalisté rozehnali rů zné fámy o prodaném zápase a
dokázali si sáhnout na dno svých sil.
O úspěšném utkání a zároveň výborné 4. místo v tabulce
I.A. třídě se zasloužili hráči : Kovář, Ko llert, Pášma,
Entler, Řezníček, Seidlman, Čermák, Hau k, Dražinovský,
D. Kalaš, Mart inec i střídající Stodola a Tauc pod vedením
trenérů Ticháčka a Čermáka a dokázali, že současný team
je nejlepší v historii polické kopané, a že mohou v příštím
roce zkusit bojovat i o postup. Hoši děkujeme …..
Vděční diváci.

2.ROČNÍK VELIKONOČNÍHO
HYENA CUPU
Dne 20.4. se konal 2.ročník
Hyena cupu ve
florbale.Původně měl být, jak už název napovídá, o
velikonočních svátcích, ale z důvodu obsazené tělocvičny
musel být o týden posunut.
Losování proběhlo 12.4. v Hotelu U Berků. Novinkou
turnaje byl postupový klíč.16 týmů bylo ro zlosováno do 4
skupin. První dva týmy z každé skupiny postoupily do
I.ligy a týmy , které obsadily 3. a 4. příčku ve skupině,
postoupily do II.ligy. Obě ligy pak dále hrály nezávisle na
sobě osmifinále, čtvrtfinále, semifinále a finále. Díky
tomuto systému se mohly i slabší týmy utkat o ,,u místění na
bedně“.Tento systém byl sekretářem Hyen Kamilem
Švorčíkem vy myšlen také proto, aby si slabší týmy zahrály
co nejvíc zápasů. Je s podivem, že byl tento postupový
systém některý mi po mlouván. Jak se říká:,, Něco
nevysvětlíš…“
A jak vše dopadlo?
I.liga
1.místo S ÉPIE
Podařilo se jim zvítězit i bez jejich brankáře, kterého
nahradil Ondra Jirák, který normálně hraje v poli. Ve finále
porazili Jo kerit 4:0 a celý turnaj ,,asi“ vyhráli zaslouženě.
2.místo J OKERIT
Tým, který je na turnajích na Policku ,,věčně druhý“.
Nepomohlo an i to, že šéf tý mu Honza Miler obstaral dva
velmi kvalitní hráče. Turnajem sice procházeli bez
problémů, ale ve finále nestačili na Sép ie.
3.místo OCHOTNÍCI HRONOV
Favorit turnaje přijel kvůli nemocný m hráčů m značně
oslaben. Celý den hráli bez střídání, tedy v počtu 3+1.
Pomyslná bronzová medaile je p roto velký m úspěchem.
4.místo VČELÍ PLÁSTEV

Překvapení turnaje. Nikdo s nimi nepočítal. Podařilo se
jim ve čtvrtfinále vyřadit Hyeny(snad vám to časem
vrátíme). V boji o třetí místo podlehli Ochotníků m až na
samostatné nájezdy.
5.místo TIKY TEAM
Velký, možná historický úspěch. V základní skupině
postoupili na úkor kvalitních Ďáblů. Výborné výkony
podával brankář Petr Béďa Starý a dvě nové posily Standa
Rubáček a Pepa Kašpar. A jeliko ž byl celý tý m pod
dohledem trenéra Liborka Průši, tak byl úspěch zaručen. Ve
čtvrtfinále byli jen krůček od senzace turnaje, když nad
Ochotníky vedli 3:1. Za tohoto stavu však místo trpělivého
bránění stále nesmyslně útočili a to se jim stalo osudným,
Ochotníci zápas otočili a pro Tiky turnaj skončil.
6.místo KOMANDO
Brou movský tým, který v osmifinálové skupině skončil
na nepostupujícím 4. místě, šel dál jen díky Mo zků m, kteří
kvůli fotbalu museli odstoupit z turnaje. Ko mando tak
dostalo druhou šanci něco dokázat, ale ve čtvrtfinále
nestačilo na Včelí plástev.
7.místo HYEN Y – MUŽI
Při hodnocení naší účasti na turnaji se podívejme pravdě
do očí. Jedním slovem BÍDA. Špatná hra. Špatná obrana,
která často inkasovala. Špatný útok, který dával málo gólů.
Jediná omluva je, že jsme nastoupili až s třetím brankařem,
který ač se snažil seč to šlo, tak to nebylo ono. Zajímavé je,
že čím více náš golman používal dovolených podpůrných
prostředků( démonu alkoholu), t ím chytal lépe. Je úžasné,
jak se hráč s iniciály J.T. obětuje pro tým.
8.místo MOZKY
Co napsat? Kluci, se který mi máme čím dál lepší
vztahy, opět zklamali. Nedokázali se sejít a ráno se dostavil
jen brankář M ichal Entler a dva hráči Jirka Tauc a Richard
Hornych. Ostatní členové (Čermák, Hauk, Kovář, Kučera,
Řezníček) asi nedostali povolenku od svých přítelkyň. A
protože pravidla jsou neúprosná ( minimáln í počet hráčů
3+1), tak správně neměli vůbec nastoupit. A tak se stalo
poprvé v dějinách florbalu to, že jsme jim zapůjčili J.
Stodolu (Hagiho), aby se turnaje vůbec mohli zúčastnit.
(pozn. Již js me si zvykli, že jim ve fotbale půjčujeme
průměrného hráče Kamila Švorčíka, aby jim nějaké to
umístění na bedně vykopal).Mozky postoupili ze základní
skupiny a v osmifinálové skupině obsadili 2. postupové
místo. Poté se z turnaje odhlásili a odjeli hrát za polické
fotbalové mu žstvo. Díky tomu skončili tam, kde skončili.
II.liga
1.Ďáblové
2. Nové Město nad Metují
3. Skrblíci
4. FC Příšery

5. Depo Meziměstí
6. Savice
7. Hyeny- ženy
8. Jiskra Adršpach

Poděkování patří rozhodčím R. Hait lovi, panu Andršovi
z Nového Města, J. Taucovi a R. Ho rnychovi.
S ponzoři: Drogerie J. Vávrová, Hotel U Berků, Zelenina (Ouško),
Sport N+R, Vína J. Tomáš, Veba a.s., Skrblíkův ráj
P.S . Slavný výrobce utopenců a klubový olympionik ve vrhu
mobilem Péťa B. se chová již vzorně, a tak musím zklamat
všechny ty, kteří si tento článek čtou jen proto, že jsou
senzacechtivý. Bravo, Péťo, ať ti to vydrží!!!
DODATEK ZE DN E 26.5.2004: Pro všechny, co mají rádi
bulvár, přeci jen dobrá zpráva.Péťa- všestranný sportovec se
zapojil do dalšího v Hyenách oblíbeného sportu. A to je
NEKONTROLOVATELNÝ PÁD Z KOLA. Tento sport již
několikrát úspěšně propagovali Radek S. a Václav S.
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Likvidace pozůstalosti
výkup starého nábytku
a nepotřebné veteše

MARŠOVSKÉ

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 ři dičského oprávnění
A1,A,B,C,T,E,D
včetně kondičních jízd
školení řidičů-profesní průkazy ři dičů
školení pro vysokozdvižné vozíky

informace na tel. čísle: 491 522 877
777 621 552
http://www.autoskola-fiedler.wz.cz
zahájení kurzu k získání řidičského průkazu
v Broumově
v Polici n. Metují
od 15.00 hodin
od 15.00 hodin
29. června 2004
1. července 2004
Autoškola Fiedler, s.r.o., Šalounova 87, Broumov

V ČERVNU BUDEME OPĚT
ZA PĚKNÉHO POČASÍ POSKYTOVAT

HOSTINSKÉ SLUŽBY V NAŠEM

MINIOBČERSTVENÍ
V PÁTEK

OD 17.00 DO 22.00 HODIN

V SOBOTU

OD 10.00 DO 22.00 HODIN

V N EDĚLI

OD 10.00 DO 18.00 HODIN

O PRÁZDNINÁCH BUDE
OTEVŘENO DENNĚ!
TĚŠÍME SE NA
VAŠI NÁVŠTĚVU!!!
ŠIMONKO VI
MARŠOV 30
( NA PROTI KRAVÍNU )

Nabízíme do pronájmu

PENSION 65

v Polici nad Metují
Restaurace – GRILL BAR – ubytování
Převzetí: če rven 2004
Tel. 491 433 160
GSM: 737 261 680, 602 646 380

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

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

ŠKOLA HOTELNICTVÍ,
GASTRONOMIE,
OBCHODU a CESTOVNÍHO
RUCHU V HRONOVĚ
JSME TU PRO VÁS!
Den otevřených dveří:
KAŽDÁ STŘEDA 8 - 17 HOD.
TEL.: 602 642670 , 777 013554 , 728 256262

SRDEČNĚ ZVEME K NÁVŠTĚVĚ
JIRÁSKOVY
CHATY NA DOBROŠOVĚ.
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•
•
•
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•
•
•
•

nátěry střech
opravy a nátěry fasád
nátěry okapů a oplechování
rizikové kácení a prořezy stromů
opravy komínů
bourací práce ve výškách
hromosvody ( zaj. revize )
zajištění klemp. a pokr. prací
montáž reklam a osvětlení
nově renovace eternitových střech

a jiné nejrůznější práce s plošinou včetně
pronájmu za smluvní ceny vám nabízí:

Dušan Doležal, Jetřichov 179
tel.: 737 109 791

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

Uzávěrka příštího čísla 7. července 2004.
Distribuce 14. července 2004
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