Jižní strana náměstí, s úzkou uličkou mezi domy čp.76 a 77, vedoucí k Bezděkovu. Vyobrazení zachycuje
situaci někdy po roce 1870, kdy byl majitelem domu čp.76 Vilém Pelly. Na domě je vývěsní štít firmy „Josef
Pelly, výroba a prodej lihových nápojů“. Vpravo stojící dům čp. 77 je původně budova polické radnice
postavená roku 1594. Po koupi budovy nové radnice čp.98 roku 1740 polická obec dům prodala. Od roku
1860 dům patřil Josefu Katschnerovi, který zde provozoval vyhlášený koloniální obchod.
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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• RM schvaluje splatností od 1.4.2004 pronájem
nebytových prostorů v čp. 107 Komenského náměstí, kde
se nachází Kontaktní místo referátu státní soc. podpory,
Úřadu práce v Náchodě, který tuto agendu převzal od
Městského úřadu Náchod.
• RM schválila parametry výběrového řízení na opravu
chodníků v těchto lokalitách: centrální chodník na
hřbitově, chodník v ul. Žďárská a pěkovský chodník.
Obeslány budou fy Stavba Jaroměř, Strabag a.s., Delta V.
Poříčí, Zdeněk Dostál Stafido s.r.o., Špelda Česká
Skalice.
• RM schválila parametry výběrového řízení na plynofikaci
radnice čp.98, čp.97. Obeslané budou firmy Topenářství
Sádovský, INTOP, Topenářství Turek, J. Drechsel,
Martin Tomášek a TOGAZ s.r.o.
• RM schválila výběrové řízení na opravu místních
komunikací vč. chodníků v ul. Na Prádle, Zahradní,
Hvězdecká a Na Bělidle. Obeslané firmy - Stavba
Jaroměř, Stavby silnic a železnic, Špelda Česká Skalice.
• RM schválila výběrové řízení na výměnu oken ZUŠ jižní strana a obeslala tyto firmy o nabídku - K Plasty
s.r.o., Proplast Hepnar, Stavona a DECRA.
• RM schválila výběrové řízení na opravu střešní krytiny
tělocvičny ZŠ a obeslala tyto firmy o nabídku
HYDROIZOL, IZOLEX, IZOCENTRUM, BENO, Pavel
Hauck a IZOSY.
• RM schválila jako vítěze výběrového řízení na opravu
části klášterní zdi (býv. Klímovo zahradnictví) firmu
STAFIDO, Zdeněk Dostál. S firmou bude uzavřena
smlouva na rozsah díla odpovídající schválené částce v
rozpočtu města v celkové výši 274 tis. Kč vč.. DPH. Při
opravě této zdi, která se bude realizovat v dubnu bude
nutné v této lokalitě uzavřít chodník.
• RM schválila prodej vozidel z majetku města:
1/ Zemědělský kolový traktor ZETOR 5718
cena 66.500,-Kč
2/ Skládací přívěs HW60.11
cena 29.400,-Kč
3/ Nákladní automobil sklápěč ŠKODA 706 MTS - 24
cena 50.100,-Kč
Kupní ceny jsou určeny dle znaleckého posudku a v
případě většího počtu zájemců rozhodne nejvyšší
nabídka. Nabídky odevzdávejte v zalepené obálce do
30. dubna 2004 v sekretariátu starosty města.
• RM jednala na svém zasedání o stavu bezpečnosti a
kriminality v našem městě a okolí s velitelem OO Policie
ČR kpt. R. Vévodou a vedoucím strážníkem MP p.
Petrem Zimou. Zpráva o činnosti Městské policie v roce
2003 je součástí tohoto čísla.
• Dne 24.3.04 jsem požádal ředitelku finančního úřadu v
Náchodě pí ing. Ludmilu Hubkovou o informaci k
přechodu spádové oblasti Policko pod působnost FÚ
Náchod. Změna by se týkala obce Machov, Bezděkova
n.M., Suchého Dolu, Bukovice, Žďáru n.M., České
Metuje, Velkých Petrovic a Police n.M. Je zcela
pochopitelné, že občané požadují urychlení této změny z
důvodu spádovosti (pověřené město Náchod) kam

dojíždějí na úřad práce, živnostenský úřad, zdravotní
pojišťovnu a správu soc. zabezpečení. Pouze se
záležitostmi týkajícími se daní musejí občané cestovat na
Finanční úřad do Broumova. Na počátku nám bylo
slíbeno, že reforma státní správy se snaží vše přiblížit a
zjednodušit ve prospěch občanů. S vyjádřením ředitelky
FÚ Náchod budete seznámeni.
• Dne 25.3.04 se uskutečnila schůzka na MěÚ v Polici
n.M. ohledně zahájení dokončovacích prací na
komunikaci II/303 Žabokrky - Mýto - V. Petrovice. Od
měsíce dubna bude částečná uzavírka přes obec
Bezděkov n.M. a budou započaty práce před Hotelem
„Na Mýtě“, včetně napojení na nový most, komunikace
spodem na Vysokou Srbskou a na Bezděkov n.M. Po této
rekonstrukci budou následovat tři víkendy částečné
uzavírky této lokality. Pro osobní vozidla a autobusy
bude objízdná trasa vedena přes Vysokou Srbskou,
Machov a část Bezděkova. Nákladní automobilová
doprava bude tažena přes Českou Metuji, Stárkov,
V.Dřevíč do Hronova a zpět.
• Město Police nad Metují bylo požádáno Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových o vyjádření ve
věci bezúplatného převodu dvou budov na Benediktinské
opatství sv. Václava v Broumově, které o tento převod
zažádalo stát (jedná se o budovu kláštera čp.1 v k.ú.
Police n.M. a budovu restaurace Hvězda čp.82 v k.ú.
Hlavňov). Obě budovy byly prohlášeny za kulturní
památku. Žádostí se zabývala RM a své písemné
stanovisko, s jejímž obsahem Vás dále seznamujeme,
postoupila k projednání ZM:
Budova kláštera je dominantou města a dala základ
vzniku města Police nad Metují. Má pro město
nezastupitelnou funkci a její prostory jsou využívány pro
širokou veřejnost. Je nad možnosti města tuto budovu
udržovat a provádět nutné rekonstrukce. Je jistě v zájmu
státu, aby budova byla převedena na vlastníka, který má k
této kulturní památce vztah, bude o ní řádně pečovat a
dobře ve využívání spolupracovat s městem Police nad
Metují. Restaurace na Hvězdě se nachází na katastru
města v hojně navštěvované, turisticky atraktivní oblasti
Broumovských. V její blízkosti je barokní kaple P. Marie
Sněžné. Budova má jako kulturní památka pro město
zásadní význam. Město chce trvale zachovat současný
provoz ve vztahu k veřejnosti. Příjezdová komunikace
byla po několikaletém úsilí vykoupena od soukromých
majitelů pozemků a město se stará o údržbu této
komunikace.
Problém vlastnictví, využívání a zajištění provozu a
údržby obou budov byl opakovaně projednáván ve vedení
města. O bezúplatný převod Restaurace na Hvězdě
požádalo město prostřednictvím Okresního úřadu v
Náchodě písemně již v roce 1997. Město Police nad
Metují má oprávněné obavy o budoucí existenci obou
budov.
1/ S bezúplatným převodem dvou budov, uvedených ve
Vašem dopise ze dne 25.2.2004 na Benediktinské
opatství sv. Václava v Broumově souhlasíme za
podmínky, že se převod bude týkat obou budov zároveň
a v budově kláštera bude městu umožněn provoz
kulturních zařízení (knihovna, muzeum, výstavní síň,
pohřební služba, klubovny a pod.) a v budově Restaurace
na Hvězdě bude zachován trvale stávající provoz, a
převod budovy Restaurace na Hvězda bude podmíněn
omezením dalšího převodu.
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2/ Souhlasíme i s tím, že převod se bude týkat pouze
budovy kláštera a v této budově rovněž městu Police nad
Metují umožněn výše uvedený provoz.
3/ Pokud by se převod týkal pouze budovy kláštera nebo
se neuskutečnil žádný, žádáme tímto o převod budovy
Restaurace na Hvězdě na město Police nad Metují. O
tento převod máme zájem i v případě, že bude podmíněn
omezením dalšího převodu a provoz a údržba budovy
Restaurace na Hvězdě bude pro město nehospodárná.
Město Police nad Metují má zájem její současný stav
nejen zachovat, ale i zlepšit.
• Pomalu nám odchází zima a vládu přebírá její veličenstvo
jaro. Tato přírodou daná pravidelnost sebou přináší i jistá
úskalí dotýkající se čistoty našeho města a okolí. Bohužel
pravidelně na jaře je naše město nejvíce pokryto
exkrementy volně pobíhajících psů. Tímto apeluji na
majitele psů, aby si uvědomili, že mají také své
povinnosti. Majitel psa je zcela odpovědný za jeho
chování a veškeré škody jím způsobené. Podle zákona se
doslova musí chovat tak, aby nad míru přiměřenou
místním poměrům neobtěžoval sousedy pachem, hlukem
(soustavné vytí či štěkot), nevniknul na cizí pozemek a
neobtěžoval jinými psími projevy. Tímto Vás chci pouze
včas upozornit na všechny tyto povinnosti, a tím předejít
zbytečným škodám na majetku, popřípadě újmy na
zdraví. Pro úplnost vás na dalších řádcích seznamujeme
se zněním vyhlášky č.07/98 o povinnostech majitelů psů
na veřejných prostranstvích. Městská policie bude
vyžadovat od majitelů psů dodržování této vyhlášky. V
záporném případě budou majitelé trestáni finančním
postihem.
• V Technických službách s.r.o., Police n.M. nastala
personální změna ve funkci ředitele této společnosti,
kde k 31.3.2004 odstoupil dohodou Ing. Jan Cikryt a
od 1.4.04 byl jmenován Valnou hromadou TS s.r.o.
Police n.M nový ředitel Ing. Vasil Bučok.
• Finanční úřad v Náchodě provedl na MěÚ Police n.M.
kontrolu finančních prostředků, které formou dotací
obdrželo město od Ministerstva kultury ČR v roce 2002.
Jedna z dotací byla určena na rekonstrukci památky staré
školy v čp.15 ve výši 100 tis. Kč z „Programu regenerace
městských památkových rezervací a zón“ a druhou dotaci
nám poskytlo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR na II.
etapu výstavby DPS Police n.M. Při kontrolách nebyly
zjištěny žádné závady a nedostatky a vše bylo v souladu
se zákonem o rozpočtových prostředcích č.218/2000 Sb.
Z. Kadidlo
OBECNĚ ZÁVAZNÁ

VYHLÁŠKA
č. 07/98
o povinnostech majitelů psů na veřejných
prostranstvích
Městské zastupitelstvo Města Police nad Metují
schválilo dne 22. 10. 1998 v souladu s ustanovením §14
odst. l písm. i, §16 odst. 1 a §36 odst. 1 písm. f zák. č.
367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1
Základní ustanovení
1/ Tato vyhláška upravuje povinnosti vlastníka nebo
držitele psa pohybujícího
se na veřejných
prostranstvích.

2/ Veřejným prostranstvím se rozumí všechna místa, která
slouží veřejnému užívání, odpovídající jeho určení. Jsou
to místní komunikace, chodníky, náměstí, parkoviště,
autobusová stanoviště, sportovní zařízení, koupaliště,
rekreační zařízení, parky, lesy a trávníky.
Článek 2
Povinnosti vlastníků či držitelů psů
Vlastníci nebo držitelé psů jsou povinni:
1) a/ zabezpečit, aby na veřejném prostranství nedošlo k
volnému pobíhání zvířete, tj. zamezit pohybu zvířete
bez zajištění na vhodném vodítku či jiném
podobném zařízení,
b/ opatřit psy pohybující se na veřejném prostranství
vhodným a bezpečným náhubkem, a tím předejít
ohrožení občanů,
c/ v případě znečištění veřejného prostranství výkaly
zvířat na vlastní náklad toto odstranit úklidem či
uhradit úklid provedený jinou osobou.
2) Obecně závazná vyhláška č. 01 /97, o místních
poplatcích, v oddíle II. - Poplatek ze psů, upravuje
povinnost označení psů platnou známkou a každoroční
úhrady poplatku ze psů.
Článek 3
Závěrečná ustanovení
1) Nedodržování této vyhlášky bude postihováno v souladu
se zák. č. 200/ 1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů.
2) Ke dni účinnosti této obecně závazné vyhlášky se ruší
vyhláška č. 9/93 ze dne 11. 3. 1993.
Vyhláška č. 07/98, o povinnostech majitelů psů na
veřejných prostranstvích byla:
dne 19. 10. 1998
projednána městskou radou
dne 22. 10. 1998
schválena městským zastupitelstvem
dne 23. 10. 1998
zveřejněna na úředním místě
dne 08. 11. 1998
nabývá účinnosti
Kadidlo Zdeněk
zástupce starostky

Vaňková Marie
starostka města
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V sobotu 6. března jsem se po pietním aktu na
hřbitově
zúčastnila
výročního
jednání
Ostrostřelecké gardy polické v Sokolovně.
V pondělí 8. března pokračovalo další přípravné
jednání o letošním Běhu na Hvězdu, který se plánuje
na 10. července, s hlavním organizátorem Jardou
Mazačem.
V úterý 9. března proběhlo další jednání o
plánované rekonstrukci lyžařského vleku na
Nebíčku. Tentokrát jsme se s vlekařem Pepou
Dvorským vypravili do Trutnova a Svobody nad
Úpou na radu za panem Vašíčkem, který „postavil“
současný dosluhující vlek.
Ve středu 10. března proběhlo další přednáškové
odpoledne PUVČ. Tentokrát jsme se s Martinem
Turkem vypravili do Indie.
V neděli v podvečer ovládla Kolárovo divadlo
Koletova hornická hudba. Opětovně kvalitní
představení uspokojilo vděčné návštěvníky.
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V úterý 16. března dopoledne jsme s Klapalovými
naplánovali jarní výlety PUVČ. Celodenní bude do
Českého ráje po stopách Fráni Šrámka a Vladimíra
Komárka. Půldenní na Broumovsko. Po prohlídce
kláštera a olivětínského pivovaru se projdeme
Janovičkami.
Značnou pozornost jsme v březnu věnovali také
vyhledávání vhodných grantů na podporu aktivit
našich spolků a neziskových organizací.
Ve čtvrtek 18. března dopoledne jsme diskutovaly
s ředitelkou Marcelou Machovou o současnosti, ale i
budoucnosti naší knihovny.
Na základě několika stížností jsme na technických
poradách řešili i problémy ve svozu tříděného i
netříděného odpadu. V pátek 2. dubna jsme na
radnici všechny připomínky prezentovali panu
Jiřímu Heroldovi, zástupci firmy Marius Pedersen.
V sobotu dopoledne jsem se na pozvání paní Opatrné
zúčastnila členské schůzce Svazu citrusářů MO
Broumov v Selské jizbě hotelu Ostaš. Členská
základna čítá 21 dobrovolníků z celého Broumovska.
My se s nimi budeme moci setkat na již tradiční
výstavě v době Polické pouti.
Ve stejný den odpoledne hodnotili svoji celoroční
práci poličtí Sokolové. Při výroční zprávě si přiznali
úspěchy i trable, které jejich dobrovolnou práci
provázejí.
V pondělí 22. března v podvečer se sešli členové
společenské komise. Nejenom nové nápady, ale i
organizace a koordinace naplánovaných akcí prvního
pololetí, byly hlavní náplní jednání. Hodně se hovořilo
i o nutné propagaci města na začátku nové turistické
sezóny.
V úterý 23. března jednala bytová komise. Navrhla
radě města pořadí zájemců o přidělení bytu č. 7
v č.p. 407 Na Babí. Hodně času komise věnovala
oprávněným opakovaným stížnostem na rušení
nočního klidu v nájemním domě Na Babí.
Neukázněná nájemnice byla několikrát osobně i
písemně napomenuta. Protože se jedná o neplatiče,
bude rodina při uvolnění bytu nižší kategorie
okamžitě přestěhována. Situace v dlužnících není
opět příznivá. Podařilo se vybrat na dlužných
částkách 3 796 Kč. Bohužel u dalších neplatičů o
11 575 Kč dluh narostl. K 29. 2. 2004 celková
dlužná částka na nájemném u městských bytů činí
259 875 Kč. Doufáme, že ke snížení dojde při
ročním zúčtování, kdy se dluhy umoří z případných
přeplatků. Bytová komise dostala k přešetření další
stížnost pana Hynka Prouzy st. O nestranné
vyjádření požádala nového ředitele TS s.r.o. Ing.
Vasila Bučoka.
V podvečer jsem zajela do Teplic nad Metují a využila
pozvání Dr. Jaroslavy Šubíkové, předsedkyně MO
ČČK. Na valné hromadě organizace členky
prezentovaly celoroční činnost. Příjemné jednání bylo
doprovozeno přednáškou Petry Jansové z Meziměstí o
zdravé výživě.
Ve středu 24. března v rámci PUVČ přednášel Dr.
Jaroslav Čáp o historii letos slavícího Náchoda.
Ve čtvrtek 25. března proběhla kontrola naší JPO II.
Velký úspěch zaznamenala Diašou Petra Jansy ve
středu 24. března. Kolárovo divadlo bylo zaplněné i
den následující, kdy veřejnou generálku před

o

o

o

o

začínajícími soutěžemi absolvovala dechová a
smyčcová tělesa naší ZUŠ. V pátek si návštěvníci
přišli na své při setkání s náchodským Swing
sextetem, jehož hosty byl nestárnoucí Karel Hála a
vokální H-kvintet z Trutnova.
V úterý 30. března jsem se v náchodském Beránku
zúčastnila přednášky o etice, kterou pod patronací kraje
iniciovala paní Věra Luxová – předsedkyně Nadace
Josefa Luxe. Přednášejícím byl prof. Jan Šolc.
Ve středu 31. března se v našem městě uskutečnilo
výjezdní zasedání Krajské rady Svazu důchodců
ČR.
V pátek 2. dubna jsme s Věrou Kašíkovou a Petrou
Jansovou navštívily na pozvání Davida Novotného
humanitární akci v Jaroměři.
Sobota patřila florbalovému turnaji Skrblíků
v tělocvičně ZŠ.
Ida Seidlmanová

Jaro je tu, léto za dveřmi
Rozkvetlé parapety, balkóny, předzahrádky i
zahrádky jsou potěšením především majitelům, ale i
sousedům, procházejícím se i návštěvníkům našeho
města. Mnohé ovlivní naše možnosti a schopnosti i
milosrdnost počasí. Pojďme se společně snažit o čisté a
milé prostředí nejenom ve svých domácnostech.
Do 31. srpna 2004 posílejte barevné fotografie
minimálně pohlednicového formátu Vašeho kvetoucího
okna, balkónu nebo zahrádky na adresu městského
úřadu.
Každý účastník soutěže bude oceněn!
Ida Seidlmanová

Stříbrné podvečery
Komise pro obřady a slavnosti připravuje i letos setkání
manželských dvojic, které v tomto roce oslaví 25 let
společného života.
Srdečně zveme všechny zájemce o tuto malou slavnost a
prosíme, aby se přihlásili na naší matrice. /Tel.
491 509 990, e-mail: tokova@meu-police.cz/
Ida Seidlmanová

Den Země v Polici
proběhne v pátek 23. dubna. Již
tradičně
bude
hlavním
organizátorem základní škola.
Každý, kdo se k našim dětem
přidá, bude vítán. Tato záslužněvýchovná akce, kterou díky
podpoře
firmy
Marius
Pedersen organizujeme již pátým
rokem, každoročně zaplní všechny přistavené kontejnery a
znovu přinutí k zamyšlení, proč odpadky nekončí tam, kde
mají.
Pro zdravé životní prostředí, rozvoj turistiky i
prezentaci nás všech je čistota a pořádek důležitá věc.
Každý dům nebo firma, která svítí čistotou a má upravené
okolí, je nejlepší reklamou svého majitele. I letos vynaloží
město na jarní úklid nemalé prostředky. Již nyní děkujeme
každému, kdo se přidá!
Ida Seidlmanová
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„Pálení čarodějnic“
Správa CHKO Broumovsko se sídlem v Polici nad Metují
upozorňuje v souvislosti s blížícím se „Pálením čarodějnic“, na
některá ustanovení zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a
krajiny . Podle ustanovení §26 odst.1 zákona je na celém
území CHKO zakázáno zneškodňovat odpady a rozdělávat
ohně mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany
přírody. Vzhledem ke špatným zkušenostem z minulých let
budou pracovníci Správy CHKO Broumovsko a stráž ochrany
přírody opět provádět průběžné kontroly připravených hranic a
v případě, že v nich budou nalezeny odpady, jako např.
pneumatiky, plasty všeho druhu, PVC, koberce, zaolejované
hadry nebo jinými látkami napuštěné hadry, tkaniny z umělých
vláken a jiné, bude na takovéto „Pálení čarodějnic“ pohlíženo
jako na porušení zákona podle §26 odst.1 - nedovolená
likvidace odpadů. S pořadatelem akce pak bude zahájeno
správní řízení a v případě prokázaného zavinění takovéhoto
porušení zákona je možné udělit pokutu, u právnických osob
až do výše 1.000.000,- Kč. Správa CHKO doporučuje, aby si
pořadatelé této akce nechali obvyklá místa pálení vyhradit
souhlasem Správy CHKO Broumovsko. Cílem tohoto opatření
není zbytečně narušit nebo komplikovat tento tradiční jarní
svátek, ale především chránit životní prostředí a zdraví jak
vlastních účastníků, zejména dětí, které si na těchto ohních
rády opékají párky a pod., tak i širokého okolí. Pálením
uvedeného odpadu totiž vznikají jedovaté a rakovinotvorné
spaliny. Věříme, že nebude nutné přistupovat k uvedeným
sankcím a organizátoři sami zajistí kulturní průběh této akce.
Vždyť dřeva pro tento účel je dostatek.

jasanů podél parkoviště na boku divadla, drobné stromořadí
stromových hlohů podél betonového plotu na boku sídlištní
kotelny, drobné stromořadí malokoruných javorů v ulici na
Bělidle a další.
V nedávné době byl také proveden pravidelný hlavový
řez lip v ulicích města. Tento řez se provádí pravidelně
jedenkrát za dva až tři roky. V průběhu roku pak bude
provedeno ošetření dalších stromů a stromořadí ve městě.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Naléhavá prosba

Chtěli bychom požádat polické občany, kteří chodí na
procházky ke Klůčku, aby neházeli kameny z cestu v
prostoru pod Klůčkem na přilehlé pruhy lučních porostů.
Naházené kameny způsobují velké obtíže a ničí stroje
Družstvu vlastníků při obhospodařování těchto pozemků,
zejména při sečení a řezání trávy. U oraných pozemků to
nezpůsobuje takové problémy, jako při obhospodařování
luk. Družstvo vlastníků má snahu hospodařit na pronajatých
pozemcích pod Klůčkem výrazně šetrněji než v minulosti,
a tak jim v tom buďme nápomocni. Zároveň Vás prosíme o
to, abyste netolerovali vandalství a ničení zeleně, vysázené
v okolí poldrů a podél cest v celém prostoru pod Klůčkem.
Děkujeme Vám za Vaši pomoc.
ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Rozpis lékařů stomatologické
služby na 2.čtvrtletí 2004

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Kácení a údržba městské zeleně

Jak již vyplývá ze znění §7 odst.2 zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, je povinností vlastníků
péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a údržba. Proto
město jako vlastník stromové zeleně na městských
pozemcích, tedy veřejné zeleně, tuto údržbu zajišťuje a
provádí. Prvořadým hlediskem je tzv. provozní bezpečnost,
tedy dbát na to, aby veřejná zeleň za normálních podmínek
neohrožovala zdraví či život lidí a jejich majetek. Z tohoto
důvodu je čas od času potřebné sáhnout k radikálnímu
řešení a provést i odkácení stromů. V letošních zimní
sezóně provedlo město takovéto řešení v několika místech.
Jedním z nich je stromořadí mezi zrekultivovanou skládkou
a areálem na nebíčku, kde byly pokáceny 2 prosychající
javory v těsné blízkosti autobazaru pana Klimeše. Dalším
místem je stromořadí mezi areálem odborného výcviku
zemědělského učiliště a Vebou, kde bylo pokáceno 10
značně přerostlých rychlerostoucích topolů. Dále byl
pokácen 1 prolámaný dub ve stromořadí pyramidálních
dubů v ulici Na Struze a 3 nachýlené javory v Nádražní
ulici za Kolertovými u potoka na okraji městského lesa. V
Hlavňově byly pokáceny 2 rezavějící smrky pichlavé v
těsné blízkosti zvoničky a 1 roztržená lípa v blízkosti sochy
sv. Jana Nepomuckého. Řeklo by se, že je toho dost, ale je
to živý organismus, který stárne, podléhá nemocem nebo
působení vlivů z okolního prostředí a je potřebné ho
obnovovat. Myslím si, že stále máme dostatek pěkné
zeleně. Péče o městskou zeleň není omezena jenom na
kácení, ale také na potřebné prořezy, zabezpečování a nové
výsadby. Nově bylo vysazeno stromořadí 120 stromů ze 16
druhů dřevin podél cesty od výkupu hospodářských zvířat
před Žděřinou směrem k „obrázku“ na pravé straně
městského lesa, dále drobné stromořadí malokoruných

Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
Datum
10.4.
11.4.
12.4.
17.-18.4.
24.-25.4.
01.-02.5.
08.-09.5.
15.-16.5.
22.-23.5.
29.-30.5.
5.-6.6.
12.-13.6.
19.-20.6.
26.-27.6.

Lékař
MUDr. Kapitán,
5.května 14, Meziměstí
Bc. J. N. Ogriščenko,
Veba Broumov - Olivětín
MUDr. Ogriščenko,
Veba Broumov - Olivětín
MUDr. Růžička,
Masarykova 30, Broumov
MUDr. Blažek,
ZS Police nad Metují
MUDr. Neoralová,
Horní 109, Teplice nad Metují
MUDr. Kubec,
ZS Police nad Metují
MUDr. Kapitánová,
5.května 14, Meziměstí
MUDr. Práza,
ZS Machov
MUDr. Růžičková,
Masarykova 30, Broumov
MUDr. Pastelák,
Sadová 44, Broumov
MUDr. Slezáková,
Masarykova 30, Broumov
MUDr. Neoral,
ZS Police nad Metují
MUDr. Kopecký,
ZS Police nad Metují
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491 502 425
491 502 425
491 521 839
491 543 844
491 581 394
491 543 398
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491 543 543
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Posouzení záměru „Supermarket Police
nad Metují“ z hlediska vlivu na životní
prostředí
Město a Městský úřad Police nad Metují zveřejňují
tímto informaci o tom, že Krajský úřad Královéhradeckého
kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, podrobil
záměr „Supermarket Police nad Metují“ zjišťovacímu řízení
podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a vydal o tomto závěr. Tento závěr je od
1.4.2004 zveřejněn na úřední desce města a MěÚ, a to po
dobu 15-ti dnů. S obsahem závěru je možné se seznámit a
nahlédnout do něho také na MěÚ, odbor investic, majetku a
životního prostředí, kancelář č. 38, v úředních dnech
pondělí a středa v době od 8.00 do 11.30 a od 13.00 do
17.00 hod., a to po dobu 15-ti dnů od vyvěšení této
informace na úřední desce, tedy do 15. dubna 2004.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

slova ujal prof. Solich. Následná bohatá prezentace činnosti
místní organizace byla za účasti její předsedkyně Marie
Rohulánové a pokladní Věry Klicnarové přednesena
organizačním pracovníkem Jaroslavem Rohulánem st.
Vedoucí sociálního odboru Ilona Kejdanová a ředitelka
místního domova důchodců Věra Kašíková (v březnu
výběrovým řízením obhájila post ředitelky, k čemuž jí
blahopřejeme!) seznámily přítomné se životem v zařízeních
pro seniory a s problémy, které je trápí. Stranou nezůstaly
ani radosti, které se naplno objevily až při prohlídce
jmenovaných objektů. Zajímavostí je, že diskusi vedenou
v domově důchodců, musel před pátou hodinou „násilně“
ukončit p. Šklíba.

Sběr a svoz nebezpečných a objemových
složek komunálního odpadu v Polici nad
Metují v letošním roce
Chtěli bychom připomenout, že v úterý 11. a ve středu
12. května 2004, proběhne „pouliční“ sběr a svoz
nebezpečných a objemových složek komunálního odpadu
na území města Police nad Metují. Sběr bude opět probíhat
zastávkovým způsobem. Odpady musí být vždy osobně
předány, ve stanovený čas a na stanovených zastávkách,
obsluze svozového vozidla společnosti Marius Pedersen
a.s., která ho uloží v tomto vozidle a poté odveze ke
zneškodnění. Není přípustné, aby byly odpady na
sběrových zastávkách nebo kdekoliv jinde volně odkládány.
Odebírány budou následující odpady: oleje a tuky, barvy a
ředidla, pryskyřice a lepidla, rozpouštědla, detergenty,
odmašťovací přípravky, fotochemikálie, léky, pesticidy
(zahradní chemie), obaly od výše uvedených odpadů,
baterie (suché články), akumulátory, zářivky a ostatní
odpad s obsahem rtuti, televizory, ledničky, starý nábytek,
podlahové krytiny, pneumatiky z osobních automobilů,
odpadní oděvy, rozměrné nepotřebné předměty a podobný
objemný odpad. Odebrán nebude stavební odpad a odpad ze
zeleně. Svozový harmonogram je uveden v brožurce
„Průvodce pro nakládání s komunálním odpadem“. Pokud
někdo tuto brožurku nemá, je možné si ji vyžádat na
městském úřadě, odbor rozvoje města a správy majetku.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

VÝJEZDNÍ ZASEDÁNÍ KRAJSKÉ
RADY SVAZU DŮCHODCŮ ČESKÉ
REPUBLIKY

Ve středu 31. března jsme byli hostiteli výjezdního
zasedání Krajské rady SD ČR, kterého se zúčastnil i Prof.
Dr. Jan Solich – předseda SDČR, Ivan Šklíba – předseda
Krajské rady SD ČR a člen Ústřední rady SDČR,
místopředsedkyně a členové rady, Miloslav Plass – radní a
gestor odboru sociálních věcí KÚ Královéhradeckého kraje,
Dr. Martin Scháněl – vedoucí odboru sociálních věcí KÚ
Královéhradeckého kraje.
Po úvodním milém přivítání, o které se postaraly děti
naší mateřské školy pod vedením paní ředitelky Aleny
Švorčíkové a učitelek Lenky Noskové a Jany Valterové se

Radě důchodců i všem seniorům přejeme kromě zdraví,
hodně radostí a základních jistot.
Zdeněk Kadidlo a Ida Seidlmanová
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KNIH O VN A ¨ ¨
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ASPI v knihovně
První uživatelé již vyzkoušeli náš nový právní systém
ASPI. V tomto systému lze v elektronické podobě
vyhledat:
• texty všech právních předpisů v aktualizovaných a
dřívějších zněních s možností porovnání změn
• veškerou judikaturu a stanoviska soudů
• anotace z právnické a ekonomické literatury, výklady k
předpisům a současné i historické komentáře
• důvodové zprávy k návrhům zákonů
• doplňkové aplikace (Vybrané předpisy Evropských
společenství, Celní sazebník, Kodex kanonického práva
aj.)
Přijďte v půjčovní době do čítárny, kde vám rádi
pomůžeme dané informace vyhledat.

Hledáme
nejoblíbenější knihu
obyvatel České
republiky
V minulém čísle jsme vás
informovali o vyhlášení ankety,
která hledá nejoblíbenější knihu obyvatel České republiky.
První vyplněné hlasovací lístky se už v knihovně scházejí.
Další možností je hlasování přes internet na adrese
www.mojekniha.cz . Hlasování se rozjíždí po celé
republice. První výsledky komentuje Dr. Vít Richter
z Národní knihovny ČR v Praze:
„K datu 23. března dosáhl počet hlasování pro
nejoblíbenější knihu obyvatel ČR více než 23 000 hlasů.
Největší počet hlasů (1843) byl odevzdán ve středu 17.3.,
zatímco v neděli 7.3. hlasovalo pouze 65 čtenářů. Webová
stránka ankety www.mojekniha.cz je navštěvována po
celý den, ale nejvíce hlasů je odevzdáváno každý den mezi
8.00 a 9.00 a absolutně největší zájem o vyplnění ankety je
kolem 14.00. I ti nejvěrnější čtenáři spí mezi třetí až pátou
hodinou ranní, kdy je na anketě úplný klid.“
Těšíme se na další hlasy pro vaši oblíbenou knihu.
Přijďte do knihovny v půjčovní době nebo hlasujte na
internetu na výše uvedené adrese.
Vaše knihovnice

GAPA - CESTOVNÍ KANCELÁŘ

Zahajuje prodej tuzemských a zahraničních
zájezdů.
Informace na tel.: 419 541 787
728 671 770
nebo v recepci hotelu Ostaš Police nad Metují
(od 14.00 do 22.00 hodin)

KINO

¸¸

¸

v 19.30 hodin

TEX ASK Ý MAS AK R
MOTOROVOU P ILOU

Remake hororu podle skutečných událostí – v texaském okrese
Travis se prohání se svou věrnou motorovou pilou psychopat,
jemuž smrdutě dýchá na záda jeho kanibalská rodina, rozptylující
se ve staré barabizně příležitostnými sadistickými hrátkami. A
skupina vysokoškoláků netuší, že tenhle výlet se díky jejich
zvědavosti změní v krvavou past.
Film v původním znění s titulky. (99 min.)
Mládeži přístupné od 15 let.
Vstupné : 55,- Kč

Pátek 16.4.2004

v 19.30 hodin

K AMEŇÁK 2
Další díl Troškova virtuálního průvodce světem anekdot. Volná
situační koláž na motivy více i méně známých vtipů je okrajově
provázána příběhem o vyschnutí pramene kapalné viagry, v němž
si na své přijdou nadržená babka Kropáčková a možná i
temperamentní Vilma. A také Helena Vondráčková a snaživý
Martin Maxa. (90 min.)
Mládeži přístupné od 12 let.
Vstupné : 65,- Kč

Úterý 20.4.2004

v 19.30 hodin

NA P LNÝ PLYN

Silné vozy, krásné ženy, adrenalinové akcelerace – to je svět
automobilových závodníků, kde vítězí ten, kdo nejvíce splyne
s tratí a dokáže brzdit jako poslední. A to je šampión Michel
Vaillant, na kterého se právě chystají rivalové z konkurenční stáje.
Blíží se legendární závod Le Mans, ve kterém bude muset Vaillant
bojovat skutečně o všechno!
Film v původním znění s titulky. (104 min.)
Mládeži do 12 let nevhodné.
Vstupné : 55,- Kč

Pátek 30.4.2004

v 17.30 hodin

PÁN PRS TENŮ : N ÁVR AT K RÁLE
Do posledního boje o Středozemí se zapojí všechny její národy –
blíží se čas rozhodnutí. Pole Pellenoru se barví krví obětí velké
bitvy a vyprahlou zemí Mordo se pomalu blíží k hoře Osudu
nepatrný Frodo (Elijah Wood) se svým nerozlučným Samem
(Sean Astin) a Prstenem, který svého nositele tíží víc a víc. Po
roce netrpělivého očekávání konečně zjistíme, jak novozélandský
mág Peter Jackson (Nebeská stvoření) uzavře svou vysněnou
fantasy ságu. Film v původním znění s titulky (201 min.)
Mládeži do 12 let nevhodné.
Vstupné : 60,- Kč

Čtvrtek 6.5.2004

v 18.00 hodin

POSLEDN Í S AMURAJ
Tom Cruise se v dobrodružné podívané Edwarda Zwicka
(Legenda o vášni, Stav obležení) ujal role traumatizovaného
důstojníka, který přijíždí do Japonska roku 1876. Jeho úkolem je
zdokonalit císařskou armádu v západním způsobu boje. Místo
toho se však sám stává pokorným žákem samurajských bojovníků,
kteří se rozhodli se zbraní v ruce hájit své odvěké výsady.
Cynický, morálně zpustlý muž ze Západu poznává jinou kulturu a
její hodnoty a začíná se měnit. Film v původním znění s titulky.
(154 min.)
Mládeži přístupné od 12 let.
Vstupné : 55,- Kč
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Úterý 11.5.2004

v 19.00 hodin

POROTA
John Cusack potvrzuje svou zajímavost v nejednoznačné roli
mladíka vybraného do laické poroty rozhodující o vině či nevině
mocné zbrojařské firmy. Z nenápadného porotce se
v psychologickém dramatu inspirovaném románem Johna
Grishama vyklube zručný manipulátor, který nabídne verdikt
poroty na prodej jak obžalobě zastupované čestným advokátem
v podání Dustina Hoffmana, tak obhajobě zaštítěné jeho cynickým
sokem (Gene Hackman). Film v původním znění s titulky (122
min.)
Mládeži přístupné od 12 let.
Vstupné : 50,- Kč

Neděle 9. května 2004

ve 14.00 hodin

Družina Základní školy v Polici nad Metují a Město
Police nad Metují Vás srdečně zvou do Pellyho parku na

DEN MAT EK

Vstupné dobrovolné.
V případě nepříznivého počasí se akce přesouvá do Kolárova
divadla.

Pátek 14. května 2004

v 18.00 hodin

Žalman & spol. ve spolupráci s Městem Police nad
Metují, TO Samota a TJ Spartak uvádí na fotbalovém
hřišti TJ Spartak Police nad Metují

PŘIPRAVUJEME :

FOLKO VÝ BENEFIČNÍ FEST IVÁL EK
pro mentálně postižené děti

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ JE
POUZE V POKLADNĚ KINA 1 HODINU PŘED ZAČÁTKEM

Vystoupí : ŽALMAN & SPOL., KAMARÁDI OSADY 5,
TOULAVÍ JEZDCI ŽAMBERK, KOCÁBKA TRUTNOV,
CC BAND CHOCEŇ, LOKÁLKA HRADEC KRÁLOVÉ
Výtěžek z koncertu bude věnován mentálně postiženým dětem
z ústavu Hájnice a ve prospěch speciálních olympiád!
Vstupné: 100,- Kč
Upozornění – v případě nepříznivého počasí se akce přesouvá do
Kolárova divadla!

Středa 19.5.
Pátek 28.5.

® ®®

Bolero
Lepší pozdě nežli později

D I VADL O

Středa 7. dubna 2004

®®

®

v 19.00 hodin

Město Police nad Metují Vás zve do Kolárova divadla na
setkání nazvané

OKAMŽIKY RADO STI
S JANEM ŠPÁTOU

Kromě promítnutí vybraných filmů si s panem Špátou budeme
povídat o bohatém životě, který mu byl a je dán žít.
Vstupné: 30,- Kč

Středa 14. dubna 2004

v 18.00 hodin

Základní umělecká škola ve spolupráci s Městem Police
nad Metují pořádá v Kolárově divadle
KONCERT
Symfonického orchestru mladých z německého města
FÜRTH a Žákovského komorního orchestru ZUŠ Police
nad Metují

Čtvrtek 22. dubna 2004

v 19.30 hodin

ATRIBUT uvádí v Kolárově divadle celovečerní koncertní
program, ve kterém se představí idol dívek a žen

MARTIN MAXA
se skupinou „Náhodná sešlost“

Martin Maxa je v současné době představitelem filmové role
v komedii Kameňák 2, který můžete v našem kině shlédnout
v pátek 16. dubna 2004 od 19.30 hodin!
Vstupné: 150,- 160,- 170,- Kč

Středa 28. dubna 2004

v 9.00 a 10.30 hodin

Art Production Ted v.o.s. Brno uvádí v Kolárově divadle
pro MŠ, 1. st. ZŠ a rodiče s dětmi pohádku Josefa Čapka

O PEJSKO VI A KO ČIČCE

V dramatizaci populární knihy pro děti jsou divadelně zpracovány
tři příběhy pejska a kočičky : Jak myli podlahu, O panence, která
tence plakala a Jak pejsek a kočička dělali dort. Nápaditě,
s patřičnou dávkou humoru zpracovávané představení má ve
zpětné vazbě působit na rozvoj dětského chápání etiky
mezilidských vztahů, podněcovat fantazii a estetické cítění.
Vstupné: 25,- Kč

Vstupenky na všechna uvedená představení jsou již v předprodeji
v kanceláři Kolárova divadla v úřední dny :
Pondělí
8 – 11.30 a 13.30 – 17 hod.
Středa
8 – 11.30 a 13.30 – 17 hod.
nebo na telefonu
491 541 126, 776 634 845
nebo e-mailem
kultura.police@worldonline.cz

® ® ® P ŘIP RAVUJEME ® ®®
Středa 26.5.
Sobota 29.5.
Pondělí 31.5.
Pátek 11.6.
Středa 30.6.

KONCERT ZUŠ MAMINKÁM
DĚTSKÝ DEN V PELLYHO PARKU
ZÁBAVNÝ POŘAD - SUCHÁNEK A
GENZER
SPIRITUÁL KVINTET
PŘIVÍTÁNÍ PRÁZDNIN „VOSA
JEDE“

Prodáme stavební parcelu o výměře 723m2
v Polici nad Metují s možností odkoupení
kompletní projektové dokumentace pro výstavbu
rodinného domku „ELEGANT 99“, včetně všech
podkladů pro zahájení stavby. Cena dohodou.
Informace tel: 605 923 257.

® ® OK É N K O K S OUSE DŮM

®®

Regionální muzeum Náchod, ZUŠ Hronov a
MŠ Sluníčko Hronov vás zvou na expozici v rodném
domku A. Jiráska, která je otevřena po-ne 5.4.11.4. 2004 9.00-15.00 hodin a na vystoupení
Padoláčku u rodného domku A. Jiráska so-ne 10.11.4. 2004 9.00-12.00 hodin v rámci akcí Nesem,
nesem smrtku k zelenému čtvrtku.
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Koncert

Collegium pro arte antiqua ve spolupráci se Základní
uměleckou školou v Broumově si vás dovolují pozvat na
Koncert s názvem Zelenej se doubečku.
S pásmem staré hudby věnované času jara a velikonoc
doplněným lidovými zpěvy a zhudebněnými říkadly se
představí
Broumovská hudební společnost
(Markéta Bradáčková, Hana Rambousková, Anička
Tumová, Jakub Mědílek a Mojmír Poláček) a milí hosté.
Úterý 20. dubna 2004 v 19 hodin
Výstavní síň Staré radnice, Mírové náměstí 54, Broumov
Máte hudebně nadané děti a myslíte, že by mohly svůj
talent rozvíjet i v partě podobně naladěných kamarádů o
prázdninách? Právě pro ně totiž připravilo Collegium pro
arte antiqua

Hudební radovánky
18. - 31. července 2004 Heřmánkovice
Letní pobytové setkání zpěváků nebo hudebníků od 12 do
15 let při společném muzicírování, výrobě etnických
hudebních nástrojů, improvizačním pokusnictví a
koncertování v neobvyklých prostorách.
Programová náplň:
Dopoledne – společná nebo dělená hudební zkouška a
rukodělná práce na výrobě hudebního nástroje.
Odpoledne – koupání, výlety, hry a další prázdninové
radosti
Vpodvečer – společná hudební zkouška
Večer – sportovní hry, pokračování výroby hudebních
nástrojů dle potřeby
Během pobytu dva výlety do krajiny a skal, 30. 7.
závěrečný veřejný koncert s předvedením vlastnoručně
zhotovených nástrojů.
Místo konání: budova bývalé fary v Heřmánkovicích u
Broumova
Ubytování: společné ložnice s palandami ve vlastních
spacích pytlích
Stravování: Vaření a zásobování svépomocí za odborného
dohledu
Doprava: individuálně, z Brna možná hromadná
s doprovodem dospělé osoby
Cena: 2000 korun - pobyt, strava, program, hud. nástroj,
Vedou: Petra Walsbergerová, Ondřej Mikušek, Mojmír
Poláček
Přihlášky: Vlastnoručně zhotovené originelní přihlášky
obsahující jméno, věk, míru hudební zkušenosti, délku
školení, adresu s telefonem a e-mailem a vlastnoruční
podobenkou zasílejte do konce května na adresu:
Collegium pro arte antiqua, Klášterní zahrada 226, 550 01
Broumov, e-mail polacek@collegium.cz
Další informace: tel. 491 521 238,

MŠ Velké Petrovice
Mateřská škola Velké Petrovice vyhlašuje zápis dětí do
MŠ, které začnou MŠ navštěvovat v průběhu školního roku

2004 - 2005. Zápis se uskuteční od 1.4. do 30.4.2004.
Přihlášky si můžete osobně vyzvednout v MŠ. Případné
dotazy a informace získáte na telefonním čísle 491 541 141
- pí Kaufmanová.
MATEŘSKÁ ŠKOLA
POLICE NAD METUJÍ

ZVE VEŘEJNOST NA VÝSTAVU

VELIKONOCE
V MATEŘINCE
Přijďte se podívat na výrobky dětí i personálu
v naší mateřské škole – Fučíkova ul. – na sídlišti!
Výstava bude otevřena:

ve čtvrtek 8. dubna od 12 do 16 hodin,
v pátek 9 dubna od 12 do 16 hodin.
Těšíme se na Vaši návštěvu!

Mateřská škola Police nad Metují
Vás zve na

JARNÍ

BESÍDKU

Celá naše školička zve Vás na besídku, pro maminku,
babičku i tetičku Lidku.
Chceme všechny potěšit a zdravíčko přát, ať se máme na
tom světě každý s každým rád.
V programu vystoupí děti ze všech tříd
a sboreček „Brouček“.

Kolárovo divadlo 5. května 2004 v 16 hodin.
Vstupné dobrovolné.

V MATEŘINCE KLÍČEM
ODEMYKÁME JARO
Letos vládla dlouho paní zima a nechtěla jaru ustoupit.
S prvním jarním sluníčkem jsme začali doufat, že zimní
chřipky, rýmy a angíny, které trápily naše děti dost dlouho,
jsou už pryč.
Děti s radostí uvítaly první změny ve výzdobě školky –
sněhuláky, tučňáky a sněhové vločky vystřídaly něžné
květy sněženek. Děti si zhotovily „Jarní klíče“ a pomohly
sluníčku a přírodě k probuzení. Odemkly travičku,
záhonky,stromy, keře a jezírka v zahrádkách, pole a
potůček, broučkům hlínu. Poslouchaly zpěv ptáčků, mráčky
a sluníčko pozdravily jarní písničkou a poprosily o teplé
počasí.
Do soutěže, kterou vyhlásila pojišťovna, namalovaly
krásná sluníčka.
Při procházkách již malovaly křídami na asfalt a poprvé
navštívily dětské hřiště.
Již třetím rokem jsme obnovili tradici vynášení Morany
– vhození do potůčku.
Děti ze sborečku potěšily svým zpěvem babičky a
dědečky z domova důchodců a domu s pečovatelskou
službou. Ve čtvrtek 1. dubna chystá třída Kopretinek „

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

9
Aprílový den“ – plný vtipu, legrace a neuvěřitelných
převleků.
Na chodbách mateřinky i ve třídách se objevují zajíci,
slepičky a první barevná vajíčka – připravujeme
velikonoční výstavu. Přivítáme u nás návštěvu babiček a
dědečků z DD a DPS, pro které máme připravený program
plný básniček, písniček a tanečků.
Na tuto naši výstavku zveme veřejnost!
Alena Švorčíková, ředitelka MŠ

báseň: ,,Zimo, zimo,
táhni pryč....". Zimě se
od
nás
nechtělo,
kousek odplula, a pak
jsme ji museli větví
postrčit,
aby
pokračovala v cestě.
Doufáme, že jsme ji z
Police vyhnali.
Co budeme dělat
další měsíce? Plány
máme - spaní ve ŠD,
vystoupení ke Dni
matek, den plný her,
tábor. Záleží jen na
dětech, zda se do akcí
zapojí.

Mateřská škola Police nad Metují
Vyhlašuje zápis dětí 3-6letých, které nastoupí
do MŠ v průběhu příštího školního roku, tj. od
1.9.2004 do 31.8.2005. Přihlášky si rodiče mohou
vyzvednout v mateřské škole. Ukončení zápisu a
odevzdání přihlášek: do 31. května 2004.
Informace na telefon. čísle: 491 541 116.
Alena Švorčíková, ředitelka MŠ

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
BŘEZEN VE ŠD
V dnešní době děti mnoho času tráví u počítačových her
a sledováním televizních programů. Proto se vychovatelky
snaží o rozmanité využití volného času v době provozu ŠD.
V tomto prvním jarním měsíci bývá tradičně maškarní
karneval. Ve středu 17.3. se 64 dětí obléklo do masek, ve
kterých strávilo krásné soutěživé odpoledne. Pro
spravedlivé změření svých sil a schopností jsme děti
rozdělily do 8 družstev, které byly složeny z žáků 1. - 5.
tříd. Začalo se soutěžit - skákalo se v pytli, házelo se
pingpongovým míčkem na terč z plat od vajíček, házelo se
míčkem do šaška, hrálo se na zlatokopy. Dalšími úkoly
bylo stavět puzzle na čas, jezdit na koštěti po určené dráze a
poskládat nalezená prkénka od největšího k nejmenšímu, na
kterých pak musely přečíst větu. Po soutěžní hodince nastal
čas na skotačení a tanec.

E.Ř., J.T.

Základní škola Police nad Metují nabízí
široké veřejnosti kurzy práce na PC
Základy obsluhy počítače
Kurz určený pro úplné začátečníky, kteří chtějí proniknout
do tajů práce s PC. Obsah kurzu: operační systém
WINDOWS, textový editor, internet a elektronická pošta.
Součástí kurzu jsou jednoduché učební texty.
Rozsah kurzu – 24 vyučovacích hodin Cena 1350,- Kč
OpenOffice 1.1
Kurz určený pro zájemce o práci s kancelářským balíkem
programů, který obsahuje textový editor, tabulkový editor,
prezentaci, kreslící program. Tento balík je plnohodnotnou
alternativou k MS OFFICE a je k dispozici pro domácí i
komerční použití ZCELA ZDARMA!!! Součástí kurzu
jsou jednoduché učební texty a CD s programem
OpenOffice 1.1!
Rozsah kurzu - 15 vyučovacích hodin Cena: 850,- Kč

Další tradiční akcí je vynášení Morany - loučení se
zimou a vítání jara. V pondělí 29.3. (správně se vynášela
zima na smrtnou neděli, letos by to vyšlo na 28.3.) jsme
vyšli v průvodu po trase okolo kláštera na náměstí, okolo
spořitelny ke Splachovu. Cestou jsme se několikrát zastavili
a zazpívali písně o Moreně. Po zapálení symbolu zimy, děti
sledovaly jak Morana krásně hoří a přitom vykřikovaly

WORD 2000 a 2002
Kurz určený pro uživatele, kteří se chtějí naučit základům
práce s tímto textovým editorem. Součástí kurzu jsou
jednoduché učební texty.
Rozsah kurzu - 12 vyučovacích hodin Cena: 650,- Kč
EXCEL 2000 a 2002
Kurz určený pro zájemce, kteří se chtějí naučit využívat
tabulkový kalkulátor Excel. Součástí kurzu jsou jednoduché
učební texty.
Rozsah kurzu - 12 vyučovacích hodin Cena: 650,- Kč
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Internet a elektronická pošta
Kurz zaměřený na práci s internetem a elektronickou
poštou
Rozsah kurzu - 8 vyučovacích hodin
Cena: 450,- Kč
Základy zpracování digitální fotografie
Základní kurz pro uživatele nejen digitálních fotoaparátů,
ale i uživatelů PC, kteří to myslí s digitálním obrazem
vážně. Obsah kurzu: digitální fotoaparát, nastavení
fotoaparátu, práce v programech pro úpravy fotografií,
retuš, fotomontáž, práce s vrstvami, předtisková úprava
obrazu, tisk na ink. tiskárnách a mnoho dalších témat, která
se týkají digitální fotografie. Kurz povede několik lektorů,
mezi nimiž budou i odborníci z oblasti zpracování
digitálního obrazu.
Součástí kurzu jsou jednoduché učební texty, dále budete
mít možnost zhotovení vlastních fotografií na
fotorealistické tiskárně.
Rozsah kurzu - 25 vyučovacích hodin Cena: 1.500,- Kč
Termíny kurzů:
Základy obsluhy 20.4., 21.4., 22.4.,
počítače
4.5., 5.5., 6.5.
OpenOffice 1.1

od 15.00 – 18.15

19.4., 26.4., 3.5.

od 15.00 – 19.00

WORD 2000 a
2002

27.4., 28.4., 29.4.

od 15.00 – 18.15

EXCEL 2000 a
2002

4.5., 5.5., 6.5.

od 15.00 – 18.15

Internet a
elektronická
pošta

10.5., 17.5.

Základy
zpracování
digitální
fotografie

11.5.,12.5.,

od 15.00 – 18.15

od 15.00 – 19.00

13.5., 18.5., 20.5.

Kurz bude otevřen pro min. počet 8 účastníků.

Prospěch žáků v 1. pololetí
29. ledna dostali žáci naší školy vysvědčení za svoji
práci v 1. pololetí. Z mého pohledu jsou výsledky velmi
dobré, protože 118 žáků z 5. – 9. ročníku získalo
vyznamenání za svůj prospěch, což je 34%! Oproti tomu je
11 žáků s celkovým prospěchem neprospěl. Věřím však, že
se jim do konce roku podaří počet nedostatečných známek
podstatně snížit. Na počtu vyznamenaných žáků je
potěšující stále se zvyšující procento takto ohodnocených
žáků, přestože celkový počet žáků stále klesá. Věřím, že se
nám i v budoucích letech tento vývoj podaří udržet. Proto
přeji všem žákům, ale i učitelům, v dalším pololetí radost
z práce a mnoho úspěchů.
z toho hodnocení

žáků

P
24

5
-

N
-

0

41

0

0

-

1,254

3.A

26

0

26

-

-

-

1,342

3.B

26

0

26

-

-

-

1,230

3. ročník 52

0

52

0

0

-

1,286

4.A

23

0

23

-

-

-

1,545

4.B

21

0

21

-

-

-

1,375

4.C

12

0

12

-

-

-

1,796

4. ročník 56

0

56

0

0

-

1,535

5.A

23

10

13

-

-

-

1,671

5.B

23

14

9

-

-

1(1+0)

1,616

5.C

22

8

14

-

-

1(1+0)

1,797

5. ročník 68

32

36

0

0

2(2+0)

1,693

6.A

21

8

13

-

-

-

1,688

6.B

21

7

12

2

-

-

1,798

6.C

22

9

12

-

1

-

1,551

6.D

19

7

11

1

-

1(1+0)

1,732

6. ročník 83

31

48

3

1

1(1+0)

1,690

7.A

22

11

10

-

1

2(1+1)

1,767

7.B

23

6

14

3

-

1(0+1)

1,900

7.C

23

4

19

-

-

-

1,900

7. ročník 68

21

43

3

1

3(1+2)

1,857

8.A
8.B

28
28

4
6

23
19

1
3

-

-

2,290
2,056

8. ročník 56

10

42

4

0

-

2,043

9.A

22

6

16

-

-

-

1,694

9.B

24

7

17

-

-

-

1,669

9.C

26

11

14

1

-

-

1,650

9. ročník 72

24

47

1

0

-

1,670

celkem

118 411

11

2

6(4+2)

1,707

Legenda:

542

V – vyznamenání
P - prospěl

5 - neprospěl
N- neklasifikován

Karel Nývlt

Základní umělecká škola informuje …

Přihlášky na tel. čísle 491 580 080, pí. Killarová od 7.00
– 15.00 hodin, nebo na e-mail: killarova@zspolice.cz

třída

z toho hodnocení
2. ročník 41

snížená známka
CH

průměrný
prospěch

1.A

24

V
0

-

1,291

1.B

22

0

22

-

-

-

1,318

1. ročník 46

0

46

0

0

-

1,304

2.A

19

0

19

-

-

-

1,207

2.B

22

0

22

-

-

-

1,240

Zprávy ze soutěží:
Uběhl měsíc a máme za sebou další kola soutěží ZUŠ,
tentokrát krajské úrovně. I zde si naše děti vedly fantasticky
a polická ZUŠ se stala jednoznačně nejúspěšnější školou
královéhradeckého kraje. Takže popořádku:
• 16. 3. Komorní hra dechových nástrojů v Jičíně – do
krajského kola nám postoupilo pět souborů a zde jsme
získali 4 první místa a jedno druhé. Do celostátního
kola soutěže mohly postoupit pouze tři žesťové
soubory s nejvyšším počtem získaných bodů a všechny
tři postupující soubory jsou ze ZUŠ Police n.M.!!
• 26. 3. Krajská soutěž dechových orchestrů v Úpici – té
se poprvé zúčastnil náš velký dechový orchestr a získal
1. místo a postup (!) do celostátního kola mezi
nejlepší české orchestry, které proběhne na konci
dubna v Litvínově.
• 1. 4. Komorní hra smyčcových nástrojů v Hradci
Králové – opět jsme měli čtyři smyčcové soubory a
jedno kontrabasové duo, které v tvrdé houslové
konkurenci vybojovalo třetí místo. Ostatní naše
soubory získaly první místa s absolutním ziskem bodů
– a tři z nich postupují do celostátního kola
v Jindřichově Hradci.

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

11
Tímto „medailovým“ ziskem (9 prvních míst, z toho 7
postupů do celostátního kola) se naše ZUŠ umístila daleko
na špici ZUŠ královéhradeckého kraje (další v pořadí jsou
školy z Hradce Králové a Rychnova n. Kn., každá se dvěma
postupy). To je obrovský úspěch, který laik těžko docení (a
po pravdě řečeno, ani samotné děti si většinou neuvědomují
hodnotu svého vítězství). Uznání patří tedy jim i jejich
pedagogům, kteří je do soutěží připravovali.
Gratulujeme!
• Ještě jedna radostná zpráva přišla v tomto měsíci:
Odborná porota Českého rozhlasu v čele s čestným
předsedou prof. Iljou Hurníkem hodnotila nahrávky
orchestrů v prvním kole rozhlasové soutěže Concerto
Bohemia 2004, které jsme obeslali nahrávkami obou
našich orchestrů – smyčcového i dechového. A porota
vybrala do finále oba naše orchestry! 12. května tedy
opět přijede do našeho divadla rozhlasový tým, aby
s našimi orchestry pořídil profesionální nahrávku pro
finále této soutěže, z něhož vzejdou vítězové pro
podzimní Koncert vítězů na pražském Žofíně.
Doufejme tedy, že alespoň s jedním polickým
orchestrem se tak opět setkáme na televizních
obrazovkách při přenosu Koncertu vítězů této prestižní
soutěže.
• Kocianova houslová soutěž
První týden v květnu se již tradičně koná v Ústí nad
Orlicí Mezinárodní houslová soutěž Jaroslava Kociana
– letos již 46. ročník. Loňský ročník byl pro naše žáky
mimořádně úspěšný – 1. a 2. kategorii vyhráli Šimon a
Matouš Michalovi, ve třetí kategorii byla Anička
Skálová nejlepší českou účastnicí.
Letos odjíždí na „Kociánku“ z naší školy historicky
největší výprava soutěžících v dějinách této soutěže –
celkem sedm houslistů!
Jsou to:
1.
Markéta Nádvorníková
2.
Kateřina Soumarová
3.
Hana Stejskalová
4.
Žaneta Obršálová
5.
Šimon Michal
6.
Matouš Michal
7.
Anna Skálová
Přejeme jim úspěšnou reprezentaci!

Co ještě chystáme?
•

•

•

Pátek 7. dubna v 17 hodin sál ZUŠ
KONCERT VÍTĚZŮ KOCIANOVY
HOUSLOVÉ SOUTĚŽE
účinkují: žáci ze třídy prof. Jaroslava Foltýna –
Konzervatoř Praha a Ladislava Michala - ZUŠ
Police nad Metují. Klavírní spolupráce a průvodní
slovo: prof.
Daniela
Foltýnová, Akademie
múzických umění a Konzervatoř Praha
Středa 14. dubna 18 hodin Kolárovo divadlo
KONCERT SYMFONICKÉHO ORCHESTRU
„Die Jungen Fürther Streichhölzer“ SRN
a Komorního orchestru ZUŠ Police n. M.V programu
zazní symfonická orchestrální díla A. Brucknera, W.
A. Mozarta, F. Schuberta
Neděle 2. května 16 hodin náchodský zámek
Koncert Velkého dechového orchestru Na
zámeckém nádvoří nad medvědáriem. V rámci
festivalu „Náchodská prima sezóna“

•

Čtvrtek 13. května 16 hodin koncertní sál ZUŠ
Slavnostní koncert k Roku české hudby. Účinkují
posluchači pardubické konzervatoře Iva Kramperová
(housle), Jan Žalud (violoncello), Vlastimil Jurčík
(klavír). Na programu: Josef Suk, Leoš Janáček,
Bedřich Smetana, Antonín Dvořák

Základní umělecká škola v Polici nad Metují
pořádá

KONCERT VÍTĚZŮ
KOCIANOVY HOUSLOVÉ SOUTĚŽE
Účinkují žáci ze třídy:
prof. Jaroslava Foltýna – Konzervatoř Praha
a Ladislava Michala - ZUŠ Police nad Metují
klavírní spolupráce a průvodní slovo:
prof. Daniela Foltýnová
Akademie múzických umění
a Konzervatoř Praha
Na programu:
N. Paganini:
Koncert h-moll č. 2
J. Bazzini:
Rej skřítků
P. de Sarasate:
Fantazie – Carmen
H. Vieuxtemps:
Koncert a-moll č. 5
C. Saint-Saens:
Koncert h-moll
B. Bartók:
Rumunské tance
a další

KONCERTNÍ SÁL ZUŠ
PÁTEK 9. DUBNA 2004
V 17:00 HODIN
Vstupné dobrovolné
Základní umělecká škola ve spolupráci
s Městem Police nad Metují
pořádá

KONCERT

Symfonického orchestru
„Die Jungen Fürther Streichhölzer“ SRN

a Komorního orchestru
ZUŠ Police n. M.
V programu zazní symfonická orchestrální díla
A. Brucknera, W. A. Mozarta, F. Schuberta

Kolárovo divadlo
Čtvrtek 14. dubna 2004
v 18 hod
Vstupné 30,- Kč;
Děti zdarma
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„Die Jungen Fürther Streichhölzer“ – Symfonický
orchestr z Německa
Název orchestru napovídá něco o charakteru tohoto
mládežnického tělesa – „Streichhölzer“ = zápalky
prozrazují zapálenost mladých lidí ve věku 14 až 27 let pro
hudbu. Cílem orchestru po jeho založení v roce 1983
v bavorském městě Fürth bylo pravidelným a důsledným
zkoušením se dopracovat ke kvalitě. Během několika let se
„Zápalky“ rozšířily až na osmdesátičlenný soubor. Mladí
lidé v orchestru sbírají zkušenosti, později se stávají členy
řádných symfonických orchestrů. V repertoáru orchestru
jsou díla barokní až po hudbu avantgardní, ale i džez a
hudba salónní. Kromě zkušeností na vlastní scéně a
v Německu působili i v zahraničí jako např. ve Francii,
Rakousku, Česku, Řecku, Itálii, na Kypru, v Maďarsku,
Polsku, v USA. Za přínos k rozvoji kultury získal soubor
řadu ocenění.

Nejmladší ze smyčcových kvartet s paní učitelkou
Michaelou Michalovou při přípravě na zkoušku (zleva
Hana Stejskalová, Markéta Nádvorníková, Adam Kašpar a
Kateřina Soumarová)

S T A T I S T I K A œœ œ œ œ œ œ œ œ
K 31.3.2004 mělo město Police nad Metují dle dostupné
evidence celkem 4 343 obyvatel.
V průběhu měsíce března se:

Velký dechový orchestr ZUŠ Police nad Metují – vítěz
krajské soutěže v Úpici, při koncertu v Kolárově divadle 25.
března.

H
D
ù

přistěhovalo

7 občanů

odstěhovali

2 občané

narodilo se

5 občánků

†

zemřeli

Jaroslav Čermák
Monika Efenberková
Josef Kubeček
Linda Kudelková
Jakub Matoušek

2 občané

paní Katarína Špačková
pan František Rudolf

Vážení pozůstalí, přijměte projev hluboké soustrasti.

JUBILEA

ZZZZZZZZZ

V měsíci březnu oslavili životní jubilea:

70 let
75 let
80 let
85 let

3 občané
3 občané
paní Františka Bornová
pan František Rudolf
pan František Štancl

SŇATK Y Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z

Úspěšná výprava ze soutěže v komorní hře dechových
nástrojů: soubory Junior Brass Band, Brass Band, žesťové
trio a dvě žesťová dua

V březnu byl uzavřen 1 sňatek v obřadní síni MěU.
Své „ANO“ si řekli

pan Jiří Halaj a slečna Jana Vospálková.
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posezení seniorů se zaměstnanci. Na ukončení březnového
měsíce nás navštívil pan Oldřich Jenka, který nám promítl
diapozitivy podzimní krajiny z okolí Police nad Metují.

DÁVKY SSP A ÚŘADY PRÁCE
Upozornění občanům žádajícím o dávky státní sociální podpory
(SSP)
Dnem 1. dubna 2004 se kontaktní místa SSP v okrese Náchod
stávají součástí Úřadu práce v Náchodě. Tento státní úřad tak bude
mimo poskytování služeb zaměstnanosti zastřešovat i výplatu
dávek SSP. Je důležité, že občanů se tato organizační změna nijak
výrazně nedotkne. Síť kontaktních míst SSP (KM SSP Broumov, Č.
Kostelec, Č. Skalice, Hronov, Jaroměř, Nové Město n. Met., Police
n. Met. a Náchod) zůstává plně zachována a občané tak budou i po
1. dubnu 2004 žádat o dávky na stejných místech a ve stejných
termínech jako dosud. Převod agend proběhne technicky 31.
března 2004. V tento den již nebude možné zpracovávat dávky
starým způsobem.

Úřad práce Náchodě

Měsíc březen v polickém
domově důchodců
Jaro si k nám pomalu nachází svou cestičku. Občas již
vysvitne sluníčko a to s sebou přináší i zlepšenou náladu.
Býti po několik dlouhých měsíců uzavřeni v budově, není
to pravé ořechové. I když kultury a společenského posezení
bylo dosti, ale park, lavičky a hřejivé sluníčko to nenahradí.

Na tak malý domov důchodců „Na Sibiři“ by to mělo
stačit. A my senioři to bereme každý měsíc již jako
samozřejmost od našeho vedení, bez kterého bychom
nemohli být. Tak opět v příštím měsíci na těchto stránkách
v pohodě a ve zdraví.
Obyvatel DD Růža
Připojuji se k poděkování všem, kteří velikonoční
výstavu připravili a navštívili. Opravdu to bylo potěšující
vnímat atmosféru, která panovala celým domovem.
V. Kašíková

Polický zahrádkářský
receptář na měsíc duben
Řez okrasných keřů

Téměř celý měsíc březen byl ve znamení rukodělných
prací nejen seniorů, ale i zaměstnanců domova. Každá
chvilka volna jim byla vyhrazena v jídelně pro jejich
nápaditost, zručnost a pracovitost. Kolektiv seniorů a
zaměstnanců, který se této dobrovolné a záslužné činnosti
věnoval, vytvořil prodejná dílka, která se nejen moc líbila
návštěvníkům výstavky, ale také šla na odbyt. Letošní
„Velikonoční výstavku“ poctil svou účastí velký počet
návštěvníků. Zavést tak knihu účastí na výstavce, byly by to
nejen velké sloupce jmen zúčastněných, ale i popsané
stránky s poděkováním. Dílo se nám podařilo a děkujeme
všem, kdo nás poctil svou návštěvou a poseděl u nás při
kávě a zákusku. Navíc děkujeme za to, že nám vhodili i
nějakou tu korunku do kasičky, jejíž sumičku použijeme
pro naši další aktivitu. A těch aktivit pořádáme po celý rok
v hojném počtu. Zde není co řešit, jen tak dál a umět si toho
vážit.
Začali jsme s jarním úklidem v prostranství domova.
Nezapomněli jsme na narozeniny čtyř obyvatel . Čtení
knihy na pokračování, ranní cvičení se zpěvem a hromadné

Každý řez do přirozeného vzrůstového tvaru okrasného
keře je vždy hrubým zákrokem. Je to proviněním proti
přírodě, když někdo bez rozmyslu seřezává keře, byť ty
nejobyčejnější, jenom proto, aby měl co dělat nebo proto,
že si myslí, že je to tak správné. Neměl by se provádět ani
pravidelný průklest. Pokud je třeba někde něco prosvětlit,
proveďte to důkladným odstraněním starých a přestárlých
výhonů. Tím pomůžete mladým výhonům, rašícím ze
spodu, dostat se rychleji ke světlu.
Je vhodnější provádět tuto úpravu v zimě nebo v létě?
Zde je na místě dobře se rozmyslet. Pravidlo se řídí tím, zda
druh o který se jedná patří k dřevinám na jaře brzy
kvetoucím nebo pozdě kvetoucím. Je proto dobře znát své
keře i v bezlistém stavu. Všechny raně kvetoucí keře
vytvářejí květní pupeny již v předešlém roce. Květní
poupata na nich přezimují, aby se mohly vyvinout před
rozpukem listů nebo současně s nimi. Tyto rostliny nesmíte
sestřihovat na jaře ani na podzim. Tím byste se připravili o
velkou část květenství, které bývá pravidelně umístěno z
největší části právě po obvodu keře. V tomto případě
musíte jakýkoliv řez přesunout na dobu po odkvětu. Do této
skupiny keřů patří zlatice, šeřík, kalina, většina tavolníků,
okrasné slivoně, okrasné zanice, šacholán, azalky,
rododendrony a mnoho dalších. Všechny tyto rostliny se
řežou až po odkvětu (podle doby květu v květnu nebo v
červnu). Pod místem seříznutí se vytvoří nová očka, z
nichž vzniknou nové výhony, na nichž se do podzimu
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vytvoří hotová násada poupat na následující rok. Až budete
stříhat své keře, postupujte přitom vždy s rozmyslem.

ASTRONOMICKÉ OKÉNKO
Astronomické informace - duben
Slunce vstupuje 19. dubna v 19 h 50 min do znamení
Býka.
Měsíc je 5.4. v úplňku, 12.4. v poslední čtvrti, 19.4. v
novu, 27.4. v první čtvrti. Přízemí nastává 8., odzemí 24.
dubna. Konjunkce - tedy vzájemné přiblížení na obloze Měsíce s Jupiterem nastává 2. dubna, s Marsem a Venuší
23. dubna.
Planety viditelné okem: počátkem měsíce můžeme na
noční obloze sledovat všechny okem viditelné planety
sluneční soustavy. Merkur je pozorovatelný již za
soumraku nízko nad západním obzorem, a to až do 21.
hodiny. Večernice - Venuše je (po Měsíci) nejjasnějším
objektem večerní oblohy, vyhledáme ji snadno již po
západu slunce vysoko nad západem, v souhvězdí Býka. V
prvních dnech měsíce dubna ji spatříme těsně u
hvězdokupy Plejády, konjunkce Venuše s hvězdou Alkyone
z této hvězdokupy nastává 3.4. Do souhvězdí Býka se
promítá také načervenalý Mars, obě planety zapadají kolem
půlnoci. Téměř celou noc je viditelný jasný Jupiter v
souhvězdí Lva, nažloutlý Saturn v Blížencích je
pozorovatelný v prvé polovině noci. Jeho prstence nám
ukáže až hvězdářský dalekohled..
Zajímavé úkazy: 19. dubna nastává částečné zatmění
Slunce, je však pozorovatelné jen na jižní polokouli. Na 21.
duben večer připadá maximum meteorického roje Lyrid..
Jiří Kordulák, Hvězdárna v Úpici

Ostrostřelecká garda polická,
tak jako každý rok první březnovou sobotu,
uctila na místním hřbitově památku Václava
hraběte Radeckého položením věnce,
prezentací členů, vyznamenáním některých
z nich i čestnou salvou. Po pochodu kostelní
ulicí členové OGP a jejich manželky
pokračovali
výročním
jednáním
v Sokolovně.
Podmyslivec František Pohl přednesl slavnostní řeč u
památníku.
Vážení občané města Police nad Metují, občané měst a
obcí okolních, milí bratři ve zbrani!

Již podvanácté se setkáváme zde u pomníku obětem válek
19. století, který byl v roce 1896 postaven z podnětu
vojenských vysloužilců Spolku Radecký v Polici nad Metují,
kterého jsme důstojnými pokračovateli. Dnešní naše výroční
setkání by nám všem mělo připomenout jednak chvíle prožité
ve spolku v roce minulém, a jednak i chvíle dávnější, které
dnes již dějiny zaznamenávají jako výročí, která se významně
dotýkají života patrona našeho spolku. Václav hrabě Radecký
přesně před dvě stě dvaceti lety ve svých osmnácti letech
vstoupil do armády jako kadet ke kyrysníkům. O patnáct let
později byl již povýšen na podplukovníka a vzápětí na
plukovníka. Tento rok si připomínáme i sto devadesát pět let
od chvíle, kdy vrcholil jeho kariérní postup: byl povýšen na
polního maršála a o dvacet let později dosáhl hodnosti
generála jezdectva. V března 1849 velel maršál Radecký
vítězným vojskům u Montary a Novary, které porazily Piemont,
načež obdržel Řád Zlatého rouna. Těchto pamětných bojů se
účastnil i zakladatel Spolku vojenských vysloužilců v Polici
nad Metují poručík Antonín Šolc, který o dvacet let později
spolu s dalšími spolubojovníky spolek osnoval.
Když vzpomínáme těchto výročí, nemůžeme opomenout
základní myšlenky, které vedly muže prošlé válečnými střety
k založení tohoto uskupení: úcta a láska ke své vlasti, vzájemná
pomoc, oběť pro kamaráda a udržování tradic spolkových.
Jsem přesvědčen, že ani dnes tyto ideály na svém významu
neztrácejí, i když doba prosazuje především člověka hbitého,
sebevědomého, nezávislého až arogantně dravého a
bezohledného. Je rovněž na nás, abychom tyto myšlenky
nadále uváděly do života a připomínaly je nejen generacím
mladším, ale všem bez rozdílu. Být však nositelem tradic
lidskosti, přátelství a statečnosti není a nikdy nebylo komerční
záležitostí. Tyto hodnoty se nedají prodat, protože jsou ve své
podstatě nevyčíslitelné hodnoty. Jsou jen tam, kde je malost
ducha pokořená nejen velkými ideály, ale i činy. A my i nadále
hodláme ctít boha, život, vlast a pomoc bližnímu.

Z projevu hejtmana OGP Karla Sýkory vybíráme:
Dámy a pánové, páni ostrostřelci, vážení hosté, dovolte,
abych Vás přivítal na výročním sezení Polické gardy
ostrostřelecké v Polici nad Metují. Sešel se rok s rokem a
změnila se poslední číslice a my se opět scházíme na výročním
sezení, což nám dává příležitost k ohlédnutí za uplynulým
obdobím.
Rok 2003 byl jak z hlediska města Police tak i z pohledu
OGP významným a dalo by se říci, že byl od samého začátku
předznamenán oslavami 750. výročí města. Přípravám oslavy
výročí města byl nutně přizpůsoben i program akcí OGP
v průběhu roku. I přes velké vytížení některých členů OGP,
kteří se zapojili do přípravy bitvy na Nebíčku se uskutečnily
v průběhu roku téměř dvě desítky jiných akcí, kterých se garda
v různém počtu zúčastnila.
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Namátkou bych připomněl:
uvítání komisaře EU na radnici města
plesy uniformovaných jednotek
otvírání muzea v Vamberku
svěcení praporů v Bukovici a České Metuji
oslavy 50. výročí zemědělského školství v Polici nad
Metují
svěcení památníku ve Václavicích, kam nás pozvali
kamarádi ze 6. praporu polních myslivců
akce v Trutnově
uspořádání střeleb s mezinárodní účastí
tradiční akce na Chlumu u Hradce Králové
start Běhu na Hvězdu
v září se uskutečnil zájezd do Rakouska
účast na Suchodolském posvícení
zúčastnili jsme se akce VDD v Náchodě
11. 11. jsme si připomněli Den veteránů
podíleli jsme se na setkání s občany na Dlouhou noc na
náměstí
zorganizovali jsme Štěpánské střelby
Toník Kavka s pomocí některých z nás připravil letní i
silvestrovský ohňostroj…..

organizaci podíleli. Je sice pravda, že se vyskytly i drobné
nedostatky, které byly později rozebírány, ale z toho si musíme
vzít poučení do budoucna. Důležité je, že všichni účastníci ve
zdraví přežili a ohlasy u veřejnosti byly vesměs kladné. Proto
bych chtěl poděkovat městu Police nad Metují, za pomoc
s organizací a financováním celé akce, dále našim kamarádům
z historických jednotek, kteří přispěli dobrými radami a
zkušenostmi z organizování podobných akcí a všem členům a
příznivcům OGP, kteří dle svých sil přispěli ke zdárnému
průběhu. Jmenovitě bych vyzvedl obětavou práci Petra Zudy,
Tondy Jablonského, Jardy Seiferta, ale i dalších, kteří se
dlouhodobě a obětavě věnovali přípravám.
Chtěl bych z tohoto místa poděkovat dámám pánů
ostrostřelců a jejich rodinám za trpělivost, se kterou snášely
mnohdy špatnou náladu a rozladěnost pánů ostrostřelců, kteří
nevěděli kde jim hlava stojí a svoje starosti přenášeli i na své
blízké. Za jejich pomoc při organizaci a za práci, kterou
odvedli pro zdar celé akce ještě jednou jménem gardy děkuji.
…….….
V závěru roku jsem ke svému překvapení taky zjistil, že
bude třeba vyhlásit nové volby hejtmana a rady spolku. Čas
neúprosně letí a čtyři roky uběhly jako voda. Za čtyři roky bylo
hodně věcí, které se povedly, ale i mnoho těch, které se
nepovedly i takové, které se zatím nepovedly dovést do
úspěšného konce. I když to zní jako fráze, člověk se musí stále
učit. Ale zpět k volbám. Proběhly tajným hlasováním a volební
komise ve složení Pavel Daněk, Radek Křivka a Luboš Matěna
měla po sečtení hlasů poněkud těžkou pozici. V hlasování o
funkci hejtmana jsme měli s Petrem Zudou stejný počet hlasů a
pouze díky tomu, že p. oberjager Zuda z časových a rodinných
důvodů nechtěl funkci vykonávat, zastávám funkci dál.
Tímto chci všem poděkovat a budu se snažit odstranit ze
své práce nedostatky, které se vyskytují a pracovat pro gardu i
město Polici jak nejlépe budu umět.
Na závěr ještě jednou poděkování všem za práci i přízeň a
s přáním dobrých vztahů se těším na spolupráci v dalším
období.

OGP prosí občany o zapůjčení fotografií z oslav 750 let
města Police nad Metují. Především z bitvy na Nebíčku a
z pietního aktu na hřbitově. Zapůjčené fotografie v pořádku
vrátíme.
Pravidelná sezení členů OGP se konají vždy druhý
pátek v měsíci od 19.00 hodin ve spolkové místnosti
v klášteře.
Kontaktní osoby pro styk s veřejností:
Antonín Jablonsky – mbt 732 517 552 jablonsky@wo.cz
Karel Sýkora – mbt 607 832 350
Ostrostřelecká garda Polická spolek Radecký
Stěžejní akcí celého roku bylo ovšem Dobytí pevnosti
kalasperské, které se konalo 16. srpna na Nebíčku. Vlastní
příprava akce začala již v roce 2002 a probíhala tak, jak to
bývá. Někdy v klidu, někdy až bouřlivě. Všichni, kteří se někdy
do něčeho takového pustili si jistě umí představit, co se
všechno odehrává a jak to probíhá. V průběhu příprav
přicházejí krize, nervy jsou na pochodu, dostavují se
pochybnosti, jestli se to vše zvládne a obavy z toho, jak to vše
dopadne. Z původních zmatků a pochybností se začíná rýsovat
konečná podoba akce, a když se vše dostává do finále a jsou
postaveny kulisy, zasáhne mocná příroda, která vše smete.
Donutí nás tím k vrcholným výkonům a přesvědčení nás o tom,
že když si myslíme, že už nic udělat není v našich silách, máme
ještě poměrně velké rezervy. Vlastní akce proběhla za velké
účasti kamarádů z historických jednotek a poměrně velkého
zájmu veřejnosti za krásného počasí. Po jejím skončení spadl
velký kámen ze srdce všem členům gardy a všem, kteří se na

Seznam členů
Bejček
Daněk
Doležal
Dyrc
Fulka
Fulka
Herzog
Jablonský
Jablonský
Kavka
Křivka
Matěna
Malík
Pohl
Pohl

Petr
Pavel
Ladislav
Karel
Václav
Zdeněk
Antonín
Antonín st.
Antonín ml.
Antonín
Radek
Luboš
Petr
František
Jan

Čekatel :

Drašnar
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Němeček
Pulpán
Seidlman
Seifert
Sýkora
Šváb
Teiner
Voborník
Voborník
Zocher
Zuda

Pavel
Jindřich
Jaroslav
Jaroslav
Karel
Jaroslav
Zdeněk
Jiří
Petr
Jaroslav
Petr
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Poděkování
Děkuji traktoristům – p. Jenkovi, p. Kloučkovi, p.
Gavelkovi, p. Valáškovi a p. Miloši Hrubému za vzornou a
precizní údržbu cest v Hlavňově a na Hvězdu v zimě 20032004.
Karel Beneš - Osadní výbor Hlavňov

Pálení čarodějnic v CHKO
Blíží se čas, kdy se velmi typickým způsobem oslavuje
příchod jara. Pálení čarodějnic je klasickou, velmi oblíbenou
jarní akcí, při které se po dlouhé zimě sejdou sousedé a známí,
aby se definitivně rozloučili se zimou a oslavili nástup měsíce
května.
V chráněné krajinné oblasti však tuto tradiční slavnost
omezuje ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody
a krajiny, který v § 26 odst. 1 říká: „ Na celém území CHKO je
zakázáno zneškodňovat odpady mimo místa vyhrazená
souhlasem orgánu ochrany přírody, dále je zakázáno tábořit a
rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená souhlasem orgánu
ochrany přírody.“ Z toho vyplývá, že ohýnek v CHKO si
nemůže kdokoliv kdekoliv rozdělat.
Správa CHKO Broumovsko nemá zájem zbytečně
narušovat nebo komplikovat tradiční jarní svátek. Snaží se
však prostřednictvím obcí legalizovat místa určená k pálení
ohňů a především pomocí osvěty zabránit nezákonnému a
nebezpečnému pálení odpadu. Proto byly opět vyzvány
všechny obce v CHKO Broumovsko, aby na základě žádosti
získaly souhlas k vyhrazení ohniště pro pálení čarodějnic i k
dalším možným akcím spojeným s rozděláváním ohňů.

Vyhrazení ohniště
Vyhrazení ohniště se provádí následujícím způsobem:
Obec nebo přímo organizátor akce písemně požádá Správu
CHKO Broumovsko o vyhrazení místa pro rozdělávání ohně.
V žádosti uvede číslo parcely uvažovaného ohniště a zakreslí
je do pozemkové mapy. Dále je nutné přiložit souhlas
vlastníka či nájemce pozemku, že s vyhrazením ohniště na
uvedeném pozemku souhlasí, nutný je i souhlas obce. Správa
CHKO Broumovsko po obdržení žádosti posoudí, zda se
parcela uvažovaného ohniště nenachází v místě, které podléhá
přísnějším ochranným podmínkám. Většinou se však ohniště
nacházejí v zastavěných částech obcí, na různých hřištích,
sportovištích či jiných veřejných prostranstvích, kde k
ohrožení přírody nedochází. Pokud jsou splněny všechny
náležitosti, vydá Správa CHKO rozhodnutí. V naprosté
většině případů Správa CHKO Broumovsko vydává souhlasná
rozhodnutí nebo rozhodnutí s uvedením podmínek. Např.
jsou-li na pozemku stromy, bude ohniště umístěno tak, aby
nedošlo k jejich poškození atp. Po vydání správního
rozhodnutí, které může mít platnost i několik let, je pálení
čarodějnic a jiných ohňů v souladu se zákonem.
Správa CHKO Broumovsko oceňuje vstřícnou spolupráci
obcí, které již podaly žádost o vyhrazení míst k rozdělávání
ohně, a doufá, že další obce, které tak zatím neučinily, se záhy
přidají.
Správa CHKO Broumovsko se neobejde bez každoroční
spolupráce dobrovolných strážců přírody, kteří společně i
s pracovníky Správy kontrolují stav připravených hranic, zdali
neobsahují právě zmíněné odpady, které by tak mohly „tiše a
nepozorovaně“ zmizet.
I letos budou pracovníci Správy CHKO Broumovsko a
stráž přírody provádět průběžné kontroly připravených hranic a
v případě, že v nich budou nalezeny odpady, například
pneumatiky, plasty všeho druhu, PVC, koberce, mastné hadry,
tkaniny z nepřírodních vláken aj., bude na „Pálení čarodějnic“
pohlíženo jako na porušení zákona dle §26, odst.1 písm. a) -

nedovolená likvidace odpadů, z čehož pak budou vyvozeny
případné sankce.

Proč je pálení plastů nebezpečné?
Při spalování plastů se uvolňuje CO2 (skleníkový plyn
způsobující změny klimatu). U plastů, které obsahují chlór
(např. PVC) dochází k uvolňování polyaromatických
uhlovodíků (PAU) a zejména polychlorovaných uhlovodíků
(PCB) včetně dioxinů (dosud nejprudší známý jed). PAU i
PCB mají prokazatelně rakovinotvorné účinky. Při pálení
pneumatik se rovněž uvolňuje do ovzduší značné množství
PAU. Pálením dřevotřísky a lepených dýh na bázi
formaldehydových pryskyřic se do ovzduší uvolňuje mj.
toxický formaldehyd. Při spalování dřeva ošetřeného barvou
nebo luxolem se uvolňují do ovzduší toxické těžké kovy i
karcinogeny - záleží na druhu nátěru.
Z hlediska zdraví člověka je velmi negativní vlastností
hromadění dioxinů a PCB v prostředí - příroda si s nimi není
schopna poradit. PCB se vážou v živých organismech zejména
na tuky. Čím výše pak stojí zvíře v potravním řetězci, tím více
jedů obsahuje. Tak dochází ke stále se zvyšujícím
koncentracím těchto látek i na zahrádkách nebo v lesní a polní
zvěři a přes ně se dostávají tyto jedy i do potravin.
Správa CHKO je podle zákona povinna chránit přírodu a
krajinu. Tímto oznámením bychom však rádi chránili i
účastníky pálení čarodějnic, zejména pak malé děti, které jsou
v případě pálení odpadů nuceny dýchat jedovaté, karcinogenní
spaliny, popř. si nad takovým jedovatým ohněm opékají buřty.
Prosíme proto organizátory pálení čarodějnic, aby brali ohled
na přírodu a zdraví své i dalších občanů.

Příklad pěkné hranice, kterou kazí pytle od osiva
připravené ke spálení – jsou totiž nebezpečným odpadem
Karolína Semeráková za Správu CHKO Broumovsko

Odejdi, odkud jsi přišlo, Česko, my
máme v srdcích Čechy, Moravu,
Slezsko,
aneb odpověď panu Václavu Ptáčkovi, který by si
přál, abych mlčel, žel, zatím mu nemohu vyhovět... V
Rusku jsem sice nebyl, ale bylo mně už šedesát, což je
první důvod. Druhý je, že pokud žijeme v demokracii,
měl by mít každý, i ten poslední člověk, tedy i já, právo
vyjádřit se k názvu státu, ve kterém žiji.Vy jste jako člen
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Obč. Inic. Czechia, o niž jsem neměl nejen já, ale asi i
drtivá většina obyvatel našeho státu ani potuchy,
odstartoval diskuzi kolem podivného slova '' Česko ''. Tu
nám doporučují užívat vysoce vzdělaní odborníci na
český jazyk, členové České geografické společnosti.
Víte, já jsem jen obyčejný člověk, zajímající se, pokud to
zatím jde, aktivně sportem , zahrádkařením, přírodou a
trochu i děním doma a v zahraničí. Nejsem naopak
žádný '' knihomol '' a kulturou bych se mohl zabývat
také více, snad to v budoucnu vylepším.
Protože je mi slovo Česko cizí a vůbec, ale vůbec se
mi nelíbí, ptám se proč vůbec vzniklo? Jen pro to '' o ''
na konci slova? Takových zemí je opravdu většina, ale u
mnohých nelze o ani při nejlepší vůli použít. Proč tedy
vzniklo, proč? Vysvětluji si to takto: asi proto, že nebylo
žádoucí použít historické názvy naších zemí Čechy a
Morava, neboť by to mohlo připomínat dobu naší
okupace Německem za druhé svět. války jak se tehdy
náš rozdělený,okleštěný stát jmenoval. V nové době, kdy
bylo Československo bez referenda vlastní elitou
podruhé zlikvidováno, by to bylo opravdu nežádoucí.
Mnozí z nás se jistě pamatují na spory o pomlčku ještě z
doby společného státu se Slovenskem. Tady je někde
počátek Česka, které se tak dostalo do podvědomí lidí,
jinak by po něm ani ''pes ne- štěk ''. Když zaniklo
Československo měla zaniknout i první část slož. slova,
jinak dostáváme paskvil. Dnes se ve sděl. prostředcích
mixuje Česká republika, Česko, Čechy, Morava.
Označování naší vlasti slovem Česko mi připadá
nedůstojné, provinční a zesměšňující naší zemi!
Domnívám se že emoce, které provázely dělení státu
utichly a že by bylo poctivé, ale i žádoucí, aby se Čs.
Geogr. společ. nad situací zamyslela a na svém příštím
zasedání doporučila oficiálně užívat vedle České
republiky i Čechy a Moravu. Od doby t.zv. Protektorátu
uběhlo více než půl století. Chápal bych to jako menší
projev vlasteneckého cítění, což by občané ocenili. Byla
by zde i možnost využít přímé demokracie -referenda,
což by nebylo zrovna jednoduché. Musely by se sehnat
statisíce podpisů na podporu, nejlépe přes poslance,
odbory a zájmové organizace.
Měl bych toho na srdci k tomuto tématu více, ale
omezím se. Na adresu inic. Czechia bych chtěl dodat, že
by se měla také zaměřit na nešvary v našem jazyce.
Spojka ale asi brzo zanikne, odevšud slyšíme jen samé
nicméně, které by mělo spíše něco zdůrazňovat. Rovněž
překlady ženských příjmení z ruštiny znějí poněkud
archaicky, je to málem s koncovkou -ovová na koktání.
Proč ne Kuzněcova. A zaměřit se na snížení vulgarit,
těmi jsme zahlceni. Jinak pokud by se členové inic.
Czechia cítili mým výrokem '' hoši z iniciativy '' uraženi,
tak se omlouvám. Nepokládal jsem ji za vulgární, spíše
za lehkou, řekněme sportovní, nadsázku, vždyť i přes
svojí vzdělanost to jsou také jen lidé z masa a kostí.
Vám pane Ptáčku bych se chtěl zeptat zda jste v
minulosti nepracoval na kádrovém, či personálním
oddělení. Vaše snaha získat si informace o mém vzdělání
byla opravdu
pozoruhodná, leč špatná. Asi by Vám
tam dali brzo padáka, čímž si o Vás nemyslím, že byste
byl diletant, protože vím že jste chytrý,vzdělaný člověk.
Až na ty rádce a tím i obhroublé výroky na mou adresu.

Škoda. K mému vzdělání: vyučil jsem se frézařem, a při
zaměstnání absolvoval Střední prům.školu strojnickou v
Náchodě. Bylo to sice '' jen '' při zaměstnání, zakončené
maturitní zkouškou, ale trvalo to zato pět dlouhých let.
Víte, mně pane Ptáčku připadá Česko asi tak, jako by
asi připadalo Vám, kdyby Vás manželka oslovovala v
lepší společnosti místo Vašku, Václave na př. Véno,
nebo Venco. Nebyl byste asi nadšen. My také nejsme
Českem a určitě je nás většina.
Petr Geisler

Poděkování
Děkujeme neznámým manželům z Police n.M. (paní za
svobodna Šmídová), kteří obětavě pomáhali dostat se ze
skal na Hejšovině 6.3.2004 (sobota) starším manželům.
Neuvědomili jsme si nebezpečí zledovatělých schodů,
neboť tuto trasu jsme dělali před 30-ti léty, ale v létě. Jen s
jejich pomocí jsme se dostali už za soumraku konečně z
BLUDIŠTĚ. Neznámí manželé jsou příkladem chování
mladších ke starším.
Děkují manželé Machovi z Červeného Kostelce
P.S. Zachránci byli Olča a Jarda Jarouškovi. I my děkujeme
is

Fond pro pozůstalé v Polici
nad Metují a okolí
V sobotu 6. března bylo v hostinci “U Vojtěchů“ na
Bezděkově veselo. Opět po roce se sešli členové fondu pro
pozůstalé v Polici n.M. a okolí na své výroční schůzi.
Předseda Josef Dostál schůzi zahájil, přivítal všechny
přítomné a popřál všem hodně zdraví a spokojenosti do
roku 2004. Sešlo se nás celkem 150 členů a 10 hostů. A
bylo veselo.
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Hodnotili jsme uplynulý rok a naplánovali rok letošní.
Letos oslavíme 80 let od založení fondu. Naší hlavní náplní
je podpora pozůstalým. Ale umíme se i dobře pobavit. Naše
výlety už vešly do podvědomí a těší se na ně členové i
nečlenové. Za rok 2003 se mezi nás přihlásilo 37 nových
členů.
K dobré náladě přispěla hudba pana Čížka ze Studnice.
Kulturní vložku připravily ženy z Velkého Dřevíče.
Uspořádaly módní přehlídku spodního prádla, co se nosilo
před 100 lety. Měly k tomu i moc hezké doprovodné
povídání ke každému modelu. Předváděl i jeden muž. Mělo
to velký úspěch. Všechny ty košilky, čepečky i s padacím
mostem. Všechno naškrobený a nažehlený, samá krajka a
mašlička. Smích a potlesk nebraly konce!!
O občerstvení se zase postaraly ženy z Bukovice pod
vedením paní Rakové. Napekly zákusky a nadělaly
chuťovky. Velice dobré. Tančilo se, zpívalo se a v dobré
náladě jsme se večer rozcházeli s tím, že se opět brzy
sejdeme, zasmějeme a pobavíme.
Vždyť jsme přece pozůstalí...
Jednatelka fondu Marie Chaloupková

POZVÁNKA
Přátelé turistiky zvou na výlet do Náchoda v
sobotu 24. dubna 2004
na pochod

OKOLO PEVNOSTI DOBROŠOV
Pěší a cyklotrasy jsou podrobně uvedeny v
propozicích v informační skříňce.
Odjez z Police busem v 7,35 hodin
Start z ubytovny KČT v Bělovsi do 8,30 hodin

Pan Karel Vacek
prožil první zimu u svých milých v Pardubicích. Radostí
je mu každoměsíčně i spojení s jeho Policí prostřednictvím
Polického měsíčníku a pár řádků mou rukou psaných.
Podělím se s Vámi o přání z jeho posledního dopisu:
„Přeji Vám a všem lidem dobré vůle, aby nastalé jaro
bylo milostivé, přívětivé a laskavé a aby kromě daru tolik
potřebné životodárnosti přimělo lidstvo k všesvětovému
zklidnění dnes navýsost rozbouřené hladiny soužití a
k naplnění dávné Schillerovy a Beethovenovy touhy, aby
„obejmuly se miliony – seid umschlungen Millionen“.
Ida Seidlmanová

Vl a st i vědn é okén ko
O první polické mateřské škole
- aneb hrst vzpomínek na dějiny domu čp. 86

pokračování z minulého čísla….
Po smrti svého syna JUDr. Gustava Sudy (*1852), který
zemřel roku 1891, se stala novou majitelkou domu čp. 86 jeho
matka, vdova po Gustavu Sudovi, c.k. finančnímu radovi ve
Vídni (*1812 – …1871), mj. také majitelka velkostatku
Zakolany u Prahy (mj. slavného rodiště prezidenta Tondy
Zápotockého). Barbora (Betty) Sudová (*1817) tento dům
nakonec odkázala v závěti, sepsané 20. května 1902, krátce
před svou smrtí (8. prosince 1902 ve věku 85 let) městu Polici
pod výslovnou podmínkou, že zde zřídí dětskou opatrovnu

(zřejmě po příkladu pražských „Kindergärten“), dále že dům
nikdy nesmí prodat, a že na zahradě tohoto domu nebude nikdy
postaven jiný nový dům – jinak celá odkázaná nemovitost
připadne dobročinnému spolku „Vincentinum“ v Praze (což
snad byla kongregace milosrdných sester sv. Karla
Boromejského). Dozor nad vykonáním a dodržením závěti
připadl místnímu farnímu úřadu (jmenovitě P. Celestinu
Salfickému, OSB) a Zemskému výboru v Praze. Na obec
polickou bylo vlastnické právo vloženo do pozemkové knihy
dne 14. 11. 1904. Celá rodina Sudova dnes odpočívá na
polickém hřbitově, ve své hrobce při hořejší zdi.
9. ledna roku 1913 rozhodl svou poslední vůlí měšťan a
majitel domu čp. 101 v Kostelní ulici Augustin Kejdana, aby
uctil památku svého zesnulého bratra Petra (…1912),
velkoobchodníka s osivem ve Vratislavi (Breslau, dnes
Wróclaw/PL), založit nadaci na zřízení mateřské školky a
vložil do ní tehdy velmi značnou sumu 38.992 korun – neboli
19.496 zlatých! Augustin Kejdana zemřel 11. května 1913.
Připomeňme, že to byl bratr již zemřelého purkmistra Jana
Kejdany a také strýc akademického malíře Václava Luňáčka.
Kejdanova manželka Amálie (…1911; dcera mlynáře Josefa
Pfeifera ze Stárkova) dala se svým manželem roku 1881
postavit věžičku se zvonem na ostašské kapli (jak to na ní
dodnes hlásá pamětní kamenná deska) a byla to také švagrová
majitelky hostince na náměstí „U zlatého lva“ Anny
Freiwaldové, což byla dcera mlynáře Josefa Pohla
z Pekařského mlýna (z čp. 227 – dnešní „Hadrovny“) a vdova
po stárkovském mlynáři Alexandru Pfeiferovi. Za tento
velkorysý dar se město odměnilo svému mecenáši roku 1922,
kdy průchod (tunel) vedoucí z Kostelní ulice na Záměstí mezi
domy čp. 101 a 102 městské zastupitelstvo pojmenovalo na
jeho památku „uličkou Kejdanovou“ (přesto více známý jako
ulička Hamplíkova).
Dětské opatrovny, školky, tehdy často nazývané „dětské
zahrádky“ („Kindergärten“), byly zřizovány ve větších
městech (hlavně v Praze) již od druhé poloviny 19. století.
Opatrovaly děti, které ještě nebyly do školy zralé, „byly to
často domácí podniky paniček, zpravidla 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, byli tu také vdovci, kteří museli za svým povoláním.
Ve školce se děti učily písničky 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, I. světová válka,
která zanedlouho vypukla, však městu a jeho obyvatelům
přinesla zcela jiné starosti. Teprve 15. ledna a 25. února roku
1918 se obecní zastupitelstvo ve svých schůzích usneslo, aby
bylo zřízeno „Kuratorium mateřské školy, opatrovny a jeslí
v Polici n. Met.“, které převezme povinnost zřídit v nadačním
domě čp. 86 jesle, mateřskou školu a opatrovnu ve smyslu
nadace Barbory Sudové a věnování Augustina Kejdany. Za
necelé dva roky, 6. ledna 1920, již za první republiky, 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, které tehdy řediteloval pan učitel Alois
Janoušek. V prvním školním roce 1920 / 1921 bylo ve školce
zapsáno 38 dětí a první učitelkou zde byla ustanovena Žofie
Helekalová (nar. 1893 v Litovli) a posluhovačkou Marie
Doležalová z Police. Školní stravování ještě nebylo zavedeno,
a tak si děti svou svačinu přinášely sebou a na oběd odcházely
domů. Provoz zde končil o půl čtvrté. Slečna Helekalová se po
několika letech provdala za učitele a amatérského malíře –
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krajináře Jindřicha Sitteho, syna řídícího učitele v Bělém
Fridolína Sitteho a po jejich přestěhování do Náchoda se místa
vzdala. Na její místo přišla učitelka Ducháčová, ta však po
smrti manžela z Police rovněž odešla a vedení školky převzala
nová mladá učitelka Marie Pampelová z Prahy, později
provdaná Mrnková, která zde působila až do ukončení provozu
školky v tomto domě. Vzpomeňme, že Marii Pampelovou záhy
objevili poličtí ochotníci, a jak vzpomíná Jan Pejskar, „hned
v prvních jevištních svých postavách projevila tolik
temperamentu a lehkosti v zvládání jevištních situací, že pak
byla zaměstnávána režiséry takovou měrou, že si téměř
neodpočinula, jdouc od role k roli. Majíc výhodu vyšší a
elegantní postavy, stejně jako obecné kultivovanosti gest i
dikce, stala se brzy jevištní postavou vpravdě atraktivní…
Právem obdržela roku 1970 čestné členství „Divadelního
spolku Kolár“.
Místnosti mateřské školky v tomto domě však přestaly
rostoucímu počtu dětí dostačovat a město Police nad Metují se
proto substitučního práva pražského dobročinného spolku
„Vincentinum“ na dům zprostilo za jednorázový poplatek
100.000 Kčs rozhodnutím Ústředního národního výboru
v Praze ze dne 7. října 1949, mateřskou školku zde roku 1950
zrušilo a přestěhovalo do znárodněné vily továrníka ing. Emila
Katschnera (čp. 351) v tehdy ještě ulici Viléma Pellyho, záhy
však přejmenované na ulici Klementa Gottwalda. Bylo to za
ředitelky této školky Marie Zocherové a zmíněné učitelky
Marie Mrnkové, zapsáno tehdy bylo 60 dětí. Dlužno ještě
připomenout, že v této době již také existovala závodní
mateřská školka národního podniku Meta, umístěná v domě
čp. 123 (rovněž znárodněného; do své smrti zde bydlel
továrník Vilém Pelly mladší), kde působily učitelky, slečny
Rokytenská a Štanclová. Školka v tomto domě však byla záhy
zrušena. Školka v Katschnerově vile, později jako závodní pro
děti zaměstnanců n.p. Kovopol, byla zrušena roku 1993 za
tehdejší ředitelky Balákové a učitelek Fouskové, Obršálové,
Rulfové a Zeidlerové.
Do
místností
zrušené
školky byla
z budovy
Československé spořitelny přemístěna Městská lidová
knihovna, která se v této době obohatila o předané knihovny
různých polických spolků, z nichž největší byl knihovní fond
„Dělnické vzdělávací jednoty Budislav“. Jako dobrovolný
knihovník zde působil pan učitel František Šeda se svými
pomocníky Jaroslave m Pejskarem (alias „Mongolem“) a
učitelem Josefem Schmiedem; počínaje rokem 1966 zde
nastoupila jako profesionální vedoucí knihovny paní Marcela
Machová. Nutno však poznamenat, že Obecní lidová knihovna
v tomto domě již jednou sídlila, když sem byla přemístěna
z hostince „U zeleného stromu“ – a to od doby, kdy se z tohoto
domu odstěhovala lékárna – až někdy do roku 1920, kdy byla
umístěna v budově radnice spolu s veřejnou čítárnou. Městská
knihovna zde zůstala až do roku 1968, kdy se přemístila do
nových prostor v prvním patře domu čp. 95 na náměstí. Roku
1959 byl na zahradě domu bývalé školky, navzdory závěti
Barbory Sudové, postaven také nový nájemný dům čp. 217.
Připomeňme, že v domě měl také své cukrářství Adolf
Krista, ten se však roku 1921 nešťastnou náhodou zabil pádem
z Frýdlandské skály na Ostaši. Poté si roku 1923 v přední části
budovy zřídil po nákladných stavebních úpravách (včetně
instalace výkladních skříní) mladý drogista Antonín Balcar
z Horního Kostelce konkurenční drogerii (jedna, lékárníka
Kalouse, již byla v čp. 74). Ke generální úpravě prostor
prodejny došlo roku 1969, kdy byl za vedoucího Josefa Kolety
z Hronova interiér prodejny zcela přestavěn a kdy zmizely i
původní klenby místností. Prodejna tehdy byla přemístěna do
čp. 5 v Lokvencově ulici (dnešní Kostelní). K dalším úpravám
došlo o dvacet let později, roku 1989, kdy byl prodej načas
přemístěn do kláštera a kdy se z drogerie stala samoobslužná

prodejna. Drogerie zde má své sídlo dodnes – k privatizaci
obchodu došlo roku 1991.
Zajímavá historie jednoho domu – není-liž pravda?
Miroslav Pichl

Zpráva o činnosti Městské policie v
roce 2003

V minulém roce městská policie řešila více než tisíc
přestupků.
V blokovém řízení společně s pokutami uloženými jako
na místě nezaplacené vybrala cca 42 000 Kč.
Ke všem přestupkům mimo přestupky řešené na místě
domluvou, či blokovou pokutou bylo nutno vést příslušnou
písemnou agendu. Rozsah písemné agendy je pak odvislý
od závažnosti a povinností určených zákony.
Příjem z parkovacího automatu byl 95 000 Kč. Od
letošního roku byla provedena změna parkovacího režimu.
Městská policie mimo příjmů z pokut vybrala na
správních poplatcích, kde je k výběru oprávněna (poplatky
za zábory veřejných prostranství, stálá parkovací místa)
100 000,- Kč.
Městská policie intenzivně spolupracovala s OOPČR
Police nad Metují, Službou kriminální policie OŘ PČR
Náchod, odbory MěÚ Police nad Metují, soudy všech
stupňů, státními institucemi (státní zastupitelství, úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, finanční úřady
aj./ dále potom s úřady samosprávních celků) krajské úřady,
úřady s rozšířenou působností, městské a obecní úřady.
Bylo to zejména účastí strážníků na zásazích
policejních útvarů, provádění výkonů rozhodnutí státních
úřadů a soudů, poskytování informací a poznatků, zejména
písemnou formou, doručování písemností. K poslednímu
bodu je třeba uvést, že MP doručila v roce 2003 kolem 250
písemností určených do vlastních rukou, na žádost výše
uvedených institucí vyjma Policii ČR.
MP zajišťovala bezpečnost na všech veřejných akcích
pořádaných městem Police nad Metují.
Neméně se podílela na poli preventivním. Ve městě běží
program pro větší bezpečnost obydlí. V jeho rámci jsou
zdarma všem zájemcům
dodány a montovány na
vchodové dveře bezpečnostní řetízky. Do současné doby
bylo takto namontováno cca 85 řetízků.
Prevence je zaměřena i ve službě pochůzkové se
zaměřením na místa která jsou kriminalitou ohrožena a to
jak v denní době, tak i v průběhu nočních směn. Nedílnou
součástí výkonu služby je pomoc občanům a to s jakoukoli
jejich žádostí o pomoc, někdy i poněkud kuriózní.
V roce 2003 pracovala městská policie v počtu dvou
strážníků. Z pohledu potřeby výkonu služby, vedení
písemných agend, zastupitelnosti a výkonu řádné prevence i
represe s ohledem na časový fond, je počet dvou strážníků
dle našeho názoru nedostatečný.
Z pohledu statistik se kriminalita v našem městě
pohybuje poměrně v únosné míře, prioritou by ale měl
zůstat zájem ji snižovat co nejvíce, aby se občané, ve městě
kde žijí, bez rozdílu věku, cítili co nejvíce bezpečně.
Městská policie- v.str. Petr Zima
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Měsíc březen očima
městské policie
Měsíc březen přinesl do našeho psího útulku dva pejsky.
Jeden musel nalézt nový domov v útulku. Někdo se ho
zbavil tak, že ho vyhodil v lese. Druhý pejsek si našel po
strastiplném putování cestu zpět ke svému majiteli.
Společně s vedoucím obvodního oddělení Policie ČR,
jsme byli pozváni na jednání rady města. Hovořili jsme,
mimo jiné o bezpečnostní situaci ve městě a v dopravě.
V aleji vedoucí k rybníčkům u cihelny se objevily dvě
černé skládky. Pachatelé byli zjištěni a krom pokuty si
samozřejmě nepořádek uklidí.
Dále jsme provedli několik kontrol dodržování
dopravních předpisů, placení parkovného na náměstí,
přesvědčovali záškoláky, že do školy se musí chodit každý
den a ne jen , když je nálada…a mnoho, mnoho jiného.
Takový byl, opravdu ve stručnosti březen.
V minulém čísle jsme shrnuli několik rad pro bezpečný
domov.Dnes se pokusíme shrnout pár rad pro bezpečné
vozidlo. Tedy:
§ zamykejte vždy své auto
§ nenechávejte klíčky v nehlídaném voze
§ parkujte na dobře osvětleném a přehledném místě
§ nenechávejte nikdy náhradní klíčky, doklady od vozu a
další důležité doklady v autě
§ cenné věci ponechané na odiv v autě přímo přitahují
zloděje, proto je uzavřete do zavazadlového prostoru
§ výhodnější je používat přenosná autorádia
§ využijte mechanických zábranných prostředků
(uzamykací tyč na volant, uzamykání řadící páky
apod.) a elektronických zařízení (prostorová čidla,
sirény, imobilizéry, elektronické čipy) ke snížení
možnosti odcizení vozidla.
§ Poznamenejte si SPZ svého automobilu, číslo motoru a
podvozku,VIN kód a případné další odlišnosti.
Hezké svátky jara a hodně radosti….
Dary pro Diakonii Broumov můžete stále odevzdávat
v naší kanceláři každou středu v době úředních hodin.
Případně si telefonicky či osobně dohodnout jiný
termín. Darovat můžete staré ošacení, lůžkoviny, papír,
staré knihy, nádobí, elektroniku, prostě vše co doma
nepotřebujete.
MP

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ

Doba postní doba a velikonoce

Příroda se již probudila ze zimního spánku a jaro začíná
nabírat na intenzitě. Teplejší slunečné dny již vylákaly na svět
první jarní květy, bledule, talovíny a další a přinesly do našich
srdcí radost, naději a nová očekávání. Prožíváme to tak i v
církvi. Končí doba postní a stojíme na prahu vrcholné události
křesťanského liturgického roku, tedy Velikonoc. K pilířům
dobré křesťanské přípravy na Velikonoce patří modlitba, četba
Písma svatého a otevřenost pro Boží slovo, skutky lásky a
milosrdenství a obnova vztahu k Bohu (čiňte pokání a věřte
evangeliu). Jednou z příležitostí pro přiblížení se k Ježíši

Kristu, který dobrovolně a z lásky k lidem přijal kříž, na
kterém za hříchy lidstva zemřel, je liturgie křížové cesty,
kterou jsme společně procházeli každý pátek po celé postní
období v našem kostele a na závěr na květnou neděli u
suchodolské dřevěné kapličky. Prožili jsme také Květnou
neděli, která nám připomněla Ježíšův poslední příjezd do
Jeruzaléma na tradiční židovské Velikonoční svátky. V tomto
týdnu tedy postní doba končí a začíná doba velikonoční a
především svatý týden - Zelený čtvrtek, připomínka Ježíšovi
poslední večeři, Velký pátek, připomínka Ježíšova umučení,
Bílá sobota, Velikonoční vigílie, připomínka Ježíšova
vzkříšení a obnova křtu a nedělní Boží hod velikonoční na
oslavu Ježíšova vzkříšení. Do doby velikonoční pak patří ještě
šest následujících velikonočních nedělí. Velikonoční doba pak
končí Slavností Seslání Ducha svatého, která letos vychází na
neděli 30. května. Velikonoce jsou nejstarším a také
nejvýznamnějším křesťanským svátkem.

Kalendárium a liturgický program letošních
velikonočních svátků v polické farnosti:
4.dubna - KVĚTNÁ NEDĚLE
Velikonoční triduum:
8.dubna - ZELENÝ ČTVRTEK
18.00 - mše svatá na památku Večeře Páně
19.30 - 21.00 - příležitost k osobní modlitbě a adoraci
9.dubna - VELKÝ PÁTEK, den přísného postu
08.00 - pobožnost křížové cesty
08.00 - 18.00 - příležitost k osobní modlitbě a adoraci
18.00 - bohoslužba na památku Umučení Páně
19.30 - 21.00 - příležitost k osobní modlitbě a adoraci
u Kristova hrobu
10.dubna - BÍLÁ SOBOTA
08.00 - společná modlitba církve (Breviář)
09.00 - 18.00 - příležitost k osobní modlitbě a adoraci
u Kristova hrobu
11.00 - svěcení velikonočních pokrmů
20.30 - VELIKONOČNÍ VIGILIE
11.dubna - VELIKONOČNÍ NEDĚLE - Slavnost
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
8.00 - Slavná zpívaná mše svatá
12.dubna - Velikonoční pondělí
8.00 - mše svatá
12. - 17. dubna - Velikonoční oktáv
18. dubna - 2. neděle velikonoční, Svátek Božího
milosrdenství
23. dubna - Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka
25. dubna - 3. neděle velikonoční
1. května - Státní svátek
2. května - 4. neděle velikonoční
6. května - Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a
mučedníka
9. května - 5. neděle velikonoční
Se změnou na letní čas, se obvyklým způsobem pozměnil
i pořad bohoslužeb v našem polickém kostele:
R v úterý a v pátek mše sv. od 18.00 hod.,
R ve středu mše sv. od 7.00 hod.,
R ve čtvrtek bohoslužba slova od 18.00 hod.,
R v sobotu od 18.00 hod. a v neděli od 8.00 hod. mše
svatá s nedělní platností
Chtěli bychom všem popřát krásné jaro a radostné
Velikonoce. Všichni jste srdečně zváni na velikonoční
liturgie a slavnosti.
JT
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V 7.kole se vyhrálo v domácím prostředí vysoko nad
KUNA TJ Náchod 4:1. Vyhrál Jungwirth, Hubka a Obst kont.
nenast. soupeře, remízu uhrál Pasker a Chundela.

Polický pohár
Dne 27. března se konal již 3. ročník Polického poháru
v basketbalu neregistrovaných hráčů. Tento turnaj pořádal
oddíl basketbalu LBM Police nad Metují za finančního
přispění MěÚ Police nad Metují. Letošního ročníku se
účastnilo celkem 6 družstev: Charlieho andílci /Police nad
Metují/,Trosky /Police + Hradec Králové/, Vrchlabí,
Dobrou noc / Broumov/, Slunce v duši /Úpice/, Proč?!?
/Broumov/. Celý turnaj se hrál systémem každý s každým 2
x 8 minut čistého času. K vidění bylo vidět množství
hodnotných zápasů a do posledního zápasu nebylo jisté
umístění na prvních třech místech. Nakonec se po výhře v
posledním zápase turnaje stalo vítězem již potřetí za sebou
družstvo Trosek ve složení Iva Bartošová, Vladimír Veselý,
Tomáš Vychopeň, Jiří Dvorský, Šárka Vondrová, Martin
Kubový, Jan Nývlt a Karel Nývlt. Nejužitečnějším hráčem
turnaje se stal Lukáš Selinger /Slunce v duši/, který získal
během celého turnaje 57 bodů a nejužitečnější ženou se
stala Iva Bartošová /Trosky/, která získala 18 bodů.
Celý turnaj proběhl bez zranění a v příjemné turnajové
pohodě. O blaho účastníku se v bufetu starala
pí. Matějíčková, které tímto patří velké poděkování.
Zároveň poděkování patří všem, kteří se podíleli na
zápisech z utkání, časomíře, výsledkové tabuli a
vyhodnocování zápasů: Š. Hrušková, A. Sováková, P.
Klimešová, K. a J. Nývltovi.
Po úspěšném třetím ročníku se již dnes můžeme těšit na
příští 4. ročník v roce 2005.
Výsledky jednotlivých zápasů
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Proč?!?
Trosky
Vrchlabí
Charlieho andílci
Dobrou noc
Slunce v duši
Proč?!?
Vrchlabí
Dobrou noc
Trosky
Slunce v duši
Charlieho andílci
Proč?!?
Dobrou noc
Slunce v duši

Charlieho andílci
Slunce v duši
Dobrou noc
Trosky
Proč?!?
Vrchlabí
Trosky
Charlieho andílci
Slunce v duši
Vrchlabí
Proč?!?
Dobrou noc
Vrchlabí
Trosky
Charlieho andílci

20 : 17
28 : 28
25 : 32
09 : 45
25 : 24
23 : 31
19 : 39
22 : 15
14 : 28
29 : 17
21 : 28
08 : 20
23 : 30
30 : 33
36 : 25

Karel Nývlt

KRAJSKÁ SOUTĚŽ II. v šachu
25. ledna pokračovala KS II. 4.kolem ve kterém naše
družstvo hrálo ve Vrchovinách o první místo. Odjelo však
oslabeno o jednoho hráče a zbytečně tak prohrálo těsně 2:3.
Vyhrál Miler a remízoval Pasker a Hubka, nedařilo se
Jungwirthovi, který stál dlouho na remízu.
V 5.kolo naši šachisté překvapivě zvítězili nad silným
Hronovem 3:2. Zvítězil Jungwirth, Pasker a Hubka.
V 6.kole vyhrála Police vysoko v Broumově 4:1, když
vyhrál Jungwirth, Pasker, Hubka a Obst kont. nenast. soupeře.
Nedařilo se Chundelovi.

Konečná tabulka
1. Sokol Vrchoviny 6 0 1
2. TJ Hronov „B“ 5 1 1
3. SP. Police n./Met. 5 1 1
4. Ji Č. Skalice „B“ 3 2 2
5. Dědek TJ Náchod 3 1 3
6. Sun City TJ Nách. 1 1 5
7. S1. Broumov „B“ 1 0 6
8. KUNA TJ Nách. 1 0 6

21,5:13,5
24,0:11,0
22,5:12,5
17,5:17,5
18,5:16,5
14,0:21,0
11,0:24,0
11,0:24,0

12
11
11
8
7
3
2
2

Byla to dobrá sezóna polických šachistů i když konečné
umístění mohlo být výrazně lepší, nebýt v boji o prvenství
zbytečné prohry ve Vrchovinách, kde naše družstvo nastoupilo
jen ve čtyřčlenném složení.
Dobrou sezónu měl Hubka, který na 5.šach bez jediné
prohry uhrál 6 bodů ze 7 utkání, dobrý byl i Pasker, který
taktéž bez prohry získal na 3.š. 4,5 bodů ze 7 utk. a k dobrému
výkonu se rozehrál Jungwirth na 1. šach. se ziskem 4 bodů ze
7 partií. Dále bodoval Chundela se 3 body ze 6 partií. Obst 3
body ze 4 utkání a Miler 2 body ze 4 partií.
Po Novém roce jsme ztratili domácí prostředí v Polické
SAUNĚ a proto jsme 5. a 7. kolo KS odehráli v klubové
místnosti stadionu kopané. Děkujeme oddílu kopané za
propůjčení této místnosti na důstojné dohrání Krajské soutěže
II. družstev v tomto soutěžním období.
Oldřich Hubka - šach. oddíl TJ Spartak Police n.M.
Rozpis - FOTBAL - JARO 2004
DATUM
So 27.března
So 3. dubna
So 3. dubna
So 10. dubna
Ne 11. dubna
Ne 11. dubna
So 17. dubna
So 17. dubna
So 17. dubna
Ne 18. dubna
Ne 25. dubna
Ne 25. dubna
Ne 25. dubna
Ne 25. dubna
So 1. května
So 1. května
So 1. května
Ne 2. května
Ne 9. května
Ne 9. května
St 12. května
So 15. května
So 15. května
Ne 16. května
Ne 16. května
So 22. května
So 22. května
So 22. května
Ne 23. května
So 29.května
So 29. května
Ne 30. května
Ne 30. května
So 5. června
So 5. června
Ne 6. června
So 12. června
Ne 13. června
Ne 13. června
So 19. června
So 19. června
So 19. června

MUŽ.
B
A
B
B
SMŽ
A
SMŽ
D
B
A
A
SMŽ
D
B
SMŽ
D
B
A
A
B
SMŽ
D
B
SMŽ
A
SMŽ
D
B
A
D
B
SMŽ
A
A
B
SMŽ
B
SMŽ
A
SMŽ
A
B

UTKÁNÍ
POLICE - N.Město n.M.
Roudnice - POLICE
POLICE - Hejtmánkovice
POLICE - So Provodov B
POLICE - Rasošky-Josefov
POLICE - So Malšovice
Třebechovice - POLICE
POLICE - Ji Machov
POLICE - So Zábrodí
POLICE - Kunčice
Olymp. H. Král. - POLICE
POLICE - Náchod-Deštné
So Stárkov - POLICE
So Božanov - POLICE
Hronov - POLICE
POLICE - AFK Hronov
POLICE - Sn. Broumov "B"
POLICE - Chlumec n.C.
Kostelec n.O. - POLICE
V.Jesenice - POLICE
POLICE - Rychnov B
POLICE - Meziměstí
POLICE - V. Poříčí B
POLICE - SK Přepychy
POLICE - Železnice
Opočno - POLICE
Teplice n.M. - POLICE
Machov - POLICE
Vrchlabí - POLICE
POLICE - Náchod B
POLICE - So Mezilesí
POLICE - Jaroměř
POLICE - Sn Broumov
SK Jičín - POLICE
Meziměstí - POLICE
Provodov - POLICE
POLICE - Teplice n.M.
POLICE - Solnice
POLICE - TJ Dobruška
Meziměstí - POLICE
Lázně Bělohrad - POLICE
POLICE - So Stárkov

ZAČÁTEK
15,00 hod.
16,30 hod.
16,30 hod.
16,30 hod.
9,30/11,15 hod.
16,30 hod.
9,30/11,15 hod.
14,45 hod.
17,00 hod.
17,00 hod.
17,00 hod.
9,30/11,15 hod.
14,45 hod.
16,00 hod.
9,30/11,15 hod.
14,45 hod.
17,00 hod.
17,00 hod.
17,00 hod.
17,00 hod.
15,15/17,00
14,45 hod.
17,00 hod.
9,30/11,15 hod.
17,00 hod.
9,30/11,15 hod.
14,45 hod.
17,00 hod.
17,00 hod.
14,45 hod.
17,00 hod.
9,30/11,15 hod.
17,00 hod.
17,00 hod.
17,00 hod.
9,30/11,15 hod.
17,00 hod.
9,30/11,15 hod.
17,00 hod.
9,30/11,15 hod.
17,00 hod.
16,00 hod.

ODJEZD
14,30 hod.

8,00 hod.

15,00 hod.
13,45 hod.
14,45 hod.
8,45 hod.

14,30 hod.
15,00 hod.

8,00 hod.
13,45 hod.
16,00 hod.
14,30 hod.

14,00 hod.
15,45 hod.
8,15 hod.

8,30 hod.
14,30 hod.

Floorbal, floorbal
Vážení
přátelé
i
nepřátelé
děravého
míčku.
S foorballovými turnaji se letos skutečně roztrhl pytel, a proto i
my „BULDOCI“ z Police jsme jeden uspořádali. V pátek 12.
března nám Jan Pavlík rozlosoval v hotelu U Berků v Bukovici
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týmy do jednotlivých skupin. Toto losování se stalo pro
Buldoky velkým poučením díky SC HYENY, které ukázaly,
jak je možné změnit rozlosování, sic bez porušení jakýchkoliv
pravidel, ale.... .
Turnaj „O pohár polického buldoka“ se konal ve dnech 13.
a 14. března v tělocvičně při ZŠ v Polici nad Metují.
Nepodařilo se nám sice uspořádat nejstarší turnaj v Polici,
avšak jedno NEJ se nám přece jen podařilo. Buldočí turnaj se
totiž stal největším floorballovým turnajem s počtem hrajících
týmu, který činil 19!!!
Celý turnaj se odehrával v přátelském, pohodovém,
příjemném a sportovním duchu, za což bychom rádi všem
účastníkům z řad hráčů i diváků poděkovali. Až na jeden malý
incident, který se odehrál na hřišti v zápalu boje, se nevyskytly
žádné problémy, které by bylo třeba řešit.
Příjemným zpestřením turnajového klání se určitě stala i
účast několika nových týmů, které nám přijely ukázat své
„umění“ odjinud. Výsledkem bylo 11 týmů z Police a 8 týmů
přespolních.
Rádi bychom také poděkovali všem sponzorům, kteří jsou
uvedeni o něco níž, hlavně p. Jiřímu Vlčkovi a Josefu
Stuchlíkovi z firmy Gussepe, jejíž pizza zpříjemňovala volné
chvíle všem hráčům. Poděkování si bezesporu zaslouží i
vedení základní školy, které nám umožnilo pořádání turnaje.

KONEČNÉ POŘADÍ

Poř.
Název týmu
1. LIBUŠČINY HOŠI
2. SÉPIE
3. MOZKY
4. HYENY „B“
5. JOKERIT POLICE
6. FBC ĎÁBLOVÉ
7. DEPO MEZIMĚSTÍ
8. VÁLEČCI
MEZIMĚSTÍ
PLÁSTEV
9. VČELÍ
TIKY
TÝM
10.
Pořadí střelců:
Poř.

1-2

Jméno

Poř.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Počet
branek

3-5

JIRÁK Honza
VÍTEK Pavel
KOREC Pavel
JIRÁK Ondra
TAUC Jiří

15
15
10
10
10

6 - 10

„MAZA“

9

MAZAČ Jiří
VLČEK Jiří
ŠVORČÍK Kamil
BALCAR Tomáš

9
9
9
9

Název týmu

VYSOKÁ SRBSKÁ
SKRBLÍCI POLICE
FBC KOMANDO
URQUELL TÝM
FBC NOVÉ MĚSTO
FBC PIRÁTI
ŽUMPA TÝM
U.S.M. POLICE
HYENY „A“
STYLBAU (DNF)

Nejtrestanější hráči: Marty Mc. Mánek (4 min.) HYENY
„B“Steiner Michal (4 min.) VÁLEČCI MEZ.

AUTOŠKOLA
FIEDLER, s.r.o.
provádí kurzy k získání

všech skupin řidičského oprávnění
A1,A,B,C,T,E,D
včetně kondičních jízd
školení řidičů-profesní průkazy řidičů
školení pro vysokozdvižné vozíky

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

Tým

SÉPIE
SÉPIE
LIBUŠCINY HOŠI
SÉPIE
MOZKY
VÁLEČCI
MEZIMĚSTÍ
JOKERIT POLICE
FBC ĎÁBLOVÉ
HYENY „B“
LIBUŠCINY HOŠI

Krátká statistika turnaje:
Odehráno zápasů:
68
Vstřeleno branek:
349
Počet aktivně hrajících týmů:
19
Nejmladší hráč: Tomášek Martin (ročník 1990) SKRBLÍCI
Nejstarší hráč: Pavlínek Luděk (ročník 1952) ŽUMPA TÝM
Brankář s nejmenším počtem obdržených gólů:
Jirásek Pavel LIBUŠČINY HOŠI
Brankář s největším počtem obdržených gólů:
„BOMBIČ“ - HYENY „A“
Nejlepší střelci: Jirák Honza SÉPIE, Vítek Pavel SÉPIE
Nejužitečnější hráč pro svůj tým: Švorčík Kamil HYENY „B“
Nejvšestrannější hráč: Korec Pavel LIBUŠČINY HOŠI
Nejzapálenější tým: JOKERIT POLICE

Likvidace pozůstalosti
výkup starého nábytku
a nepotřebné veteše
Petr Vágner
Broumov I/5
608 103 810
491 427 055
491 521 630 záznamník
Středoškolák, 36 let, se znalostí francouzštiny, ruštiny a
základů němčiny, držitel řidičského průkazu sk. C, E a
profesního průkazu,

hledá práci
řidiče nákladního vozu či tahače,
svobodný = časová flexibilita, nástup možný září - říjen
2004, kontakt tel.: 491 543 491
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@meupolice.cz. Registrační číslo: MK ČR E 11974. Cena 5 Kč.
Tisk TISKÁRNA František MATĚNA Police nad Metují.
Uzávěrka příštího čísla 6. května 2004.
Distribuce 12. května 2004
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Zemní práce - minibagrem

- hloubení základů, výkopů, úprava terénu

apod...
- dále odvoz kovového
odpadu
spojení na tel.
602 531 460
/platí stále/
L. Fridrich
Police nad Metují Komenského nám. 384

ŠKOLA HOTELNICTVÍ,
GASTRONOMIE,
OBCHODU a CESTOVNÍHO
RUCHU
V HRONOVĚ
JSME TU PRO VÁS!
Den otevřených dveří:
KAŽDÁ STŘEDA 8 - 17 HOD.
TEL.: 602 642 670 , 777 013 554 , 728 256
262
SRDEČNĚ ZVEME K NÁVŠTĚVĚ
JIRÁSKOVY
CHATY NA DOBROŠOVĚ.
TEL.: 491 520 185.

MÁTE PROBLÉMY S PŘÍJMEM TV
SIGNÁLU?
Anténní technika Červený Kostelec
Vám nabízí:

* montáže televizních a rozhlasových antén *
* opravy STA a TKR * dodávky STA na klíč - bytovky,
penziony * opravy a montáže
na rodinné domy *

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

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