Barokní průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie, postavené kolem roku 1723 opatem Otmarem a
prelatura benediktinského kláštera, dokončená za opata Fridricha roku 1772.
Obrázky na titulní stranu Polického měsíčníků vybíráme z cyklu kreseb
„Police jak ji známe a neznáme“ pana Josefa Voříška; slovy doplnil Miroslav Pichl.
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Dne 9. 4. jsem se zúčastnil zasedání Regionálního
kongresu EUROREGION GLACENSIS v Jeseníku,
jejímž členem je i město Police nad Metují. Hlavním
programem jednání byla zpráva o činnosti za rok 2003,
plán činnosti na rok 2004 včetně rozpočtu na letošní
rok.
Zástupci města se zúčastnili jednání s pracovníky
České televize o umístění vysílače ČT1 v lokalitě
Pěkov - Nad Březinou. Tento vysílač svým rozsahem
pokryje obce Pěkov, Hony a Hlavňov. Česká televize
obeslala tři společnosti, aby zpracovaly cenovou
nabídku na toto vysílání. Vítězná firma provede
osazení vysílačů. Město Police nad Metují má i nadále
zájem o osazení kanálu ČT2 a PRIMA, ale polská
strana povolila pouze 1 kanál. Rada ČT podala
odvolání, ale výsledek rozhodnutí zatím není znám.
Zatím se provede osazení kanálu ČT1 a pokud dojde ke
shodě provede se osazení zbývajících dvou kanálů.
Uskutečnilo se jednání s ředitelem Úřadu práce v
Náchodě ing. M. Pejskarem o možnosti zaměstnání
osob, které jsou zaregistrovány v evidenci úřadu práce
a byly by využity na veřejně prospěšné práce ve městě.
Město Police nad Metují má zájem odkoupit od a.s.
Veba Broumov 2 - 3 garáže, které jsou v přímém
sousedství Pellyho parku. Z těchto garáží by město
nechalo vybudovat zázemí pro kulturní akce konané v
tomto parku (toalety, kiosek, sklad atd.). Toto zařízení
je nezbytné pro konání společenských akcí v parku. O
koupi se jedná s technickým ředitelem společnosti ing.
M. Geislerem. Byla podána cenová nabídka, za kterou
by bylo město schopno tento odkup uskutečnit. Nyní se
čeká na vyjádření této společnosti a o průběhu jednání
vás budeme i nadále informovat.
V měsíci dubnu jsem se zúčastnil školení v Hradci
Králové ohledně strukturálních fondů z EU. Město
zpracovává projekt na získání dotačních titulů z těchto
fondů na rekonstrukci Pellyho domu.
Dne 26. dubna jsme společně s radním p.M.
Puchmannem jednali se zástupci Benediktinského
Arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze s pí
JUDr. Alenou Štumpfovou
a převorem administrátorem p.Petrem Siostrzonkem. Jednalo se o
převodu kláštera a chaty Hvězda do majetku
benediktinského opatství. V případě uskutečnění
převodu obou nemovitostí město trvá na dodržení
určitých podmínek. O vymezení přesných pravidel se
bude jednat v červnu v Břevnovském klášteře v Praze.
Obě strany mají zájem o co nejlepší využití prostor
kláštera.
Dne 29. dubna jsme se společně s ředitelkou
zemědělského učiliště paní ing. Jiřinou Hejnovou
zúčastnili jednání Královéhradeckého zastupitelstva.
Jedním z bodů jednání byl bezúplatný převod
nemovitostí a pozemků SOU a OU zemědělského do
majetku města Police nad Metují. Zastupitelstvo KHK
jednalo téměř hodinu než dospělo ke kladnému
stanovisku. Rada a zastupitelstvo města Police nad
Metují má již vytvořen určitý plán, jak tyto prostory
využít ve prospěch celého města. Pokud by měl někdo
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z občanů konkrétní nápad na využití tohoto komplexu,
může kdykoliv přijít a osobně ho prodiskutovat.
Dne 4. května jsme se zúčastnili návštěvy Polského
velvyslanectví v Praze, kam jsme byli pozváni panem
Andrzejem Krawczykem u příležitosti výročí vydání
polské ústavy.
Rada města na svém jednání dne 3. 5. vzala na vědomí
zprávu o hospodaření města, ZŠ, MŠ, ZUŠ a knihovny
města za I. čtvrtletí 2004. Rozborem byla provedena
kontrola dle zák.č. 320/2002
RM schválila vítěze výběrového řízení firmu Zdeněk
Dostál, STAFIDO na rekonstrukci chodníků ve městě
(hřbitov, Žďárská a Pěkov) za cenu 914.616,- Kč vč.
DPH.
RM též schválila vítěze výběrového řízení firmu
Strabag a.s. Hradec Králové na úpravu místních
komunikací včetně chodníků v ul. Na Prádle, Zahradní,
Hvězdecká a Na Bělidle za cenu 5.346.218,-Kč vč.
DPH.
RM doporučuje ZM ke schválení provedení
rozpočtových opatření na straně příjmů a výdajů ve
výši 331.250,40 Kč. Jedná se o výtěžek z výherních
hracích přístrojů a bude rozdělen následovně:
TJ SK Pěkov - 30 tis. Kč, TJ Sokol Hlavňov - 36 tis.
Kč, Osadní výbor Radešov - 20 tis. Kč, TJ Spartak
Police n.M 165.250,40 Kč (účelově vázaných 90 tis.
Kč pro fotbalový oddíl na údržbu trávníku a dokončení
tréninkového hřiště na kopanou) a TJ Sokol Police n.
Met. - 80 tis. Kč. Výtěžek z VHP musí být použit na
sportovní, kulturní a veřejně prospěšné účely.
Zdeněk Kadidlo

ČR v EU
Prvním květnem letošního roku vyústilo mnohaleté
snažení našich politických špiček a zahraniční diplomacie
podpořené výsledky celostátního referenda.
Česká republika je dalším členem Evropské unie.
Město podpořilo návrh studentů Polické univerzity
volného času. Ve středu 28. dubna byla u horního vchodu
na polický hřbitov zasazena k této příležitosti lípa.
Symbolické místo doplnila jednoduchá kamenná skulptura
„Eurodomu“ a deska opatřená citátem J. V. Sládka: Chcem
rovni rovným mluvit s celým světem, práv cizích nebrat, ale
svá mít cele! A v dobru, zlu je zachovat svým dětem.
Přejme si společně, aby naše současné konání bylo
plodnou půdou pro budoucnost, která nebude litovat
rozhodnutí minulosti.
Zdeněk Kadidlo a Ida Seidlmanová

Zveme Vás
do vzorkové prodejny
obklady, dlažby, koupelnové doplňky,
sanitární zboží

firmy JIKA
Tomkova ulice – tel.:
603-230197, 491 543 191
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Spolupráce s partnerskými městy
Město Police nad Metují se snaží před mnoha lety
podepsané partnerství s polskou Swidnicí a italskou
Saltarou udržovat v rozumné a finančně dostupné,
neformální poloze. Přesvědčily jsme se opět o tom, že vše
je o lidech a v lidech.
V sobotu 24. dubna jsme se s Petrou Jansovou a se třemi
učitelkami MŠ – Lenkou Noskovou, Lenkou Šimkovou a
Kateřinou Raisovou vypravily k dalšímu setkání
s kolektivem učitelek 14. MŠ Swidnice. Po prohlídce
školky, která doznala oproti loňskému roku další změny –
především v dokončení rekonstrukce sociálních zařízení a
vybavení školní zahrady pro aktivní pobyt dětí venku – děti
s učitelkami připravily eko bajku o Červené Karkulce.
Dalším programem byla prohlídka volnočasového zařízení,
obdoba našeho domu dětí. V nabídce pro 900 přihlášených
dětí je výtvarná, keramická, hudební, dramatická a
modelářská dílna.
Chloubou přilehlé základní školy je plavecký bazén.
Seznámily jsme se s podmínkami výuky tělesné výchovy a
s tím spojenými, především finančními, problémy.
Školské objekty, které jsme navštívily, se nacházejí na
sedmitisícovém sídlišti. I v Polsku demografický vývoj a
optimalizace sítě škol přináší konkurenční boj a existenční
problémy. Skutečnost, že ředitelka partnerské mateřinky
v době naší návštěvy měla již dvojnásobný počet žádostí o
umístění dětí, je jistě vypovídající.
is

Vstaň před hlavou šedivou,
čím jsi Ty, tím oni byli, čím jsou oni, budeš Ty.
Možná, že u mnohých z nás jsou tyto řádky z dětských
let v památníku od těch, kteří již dávno mezi námi nejsou.
Další, kterým již vlasy hodně zbělely a zdraví neslouží,
jsou koloběhem života odkázáni na pomoc těch, kteří
mohou a chtějí.
Do hledání zatoulané zmatené paní z domova důchodců
se zapojilo mnoho dobrovolníků. Všem patří poděkování.
Neodpustím si však jmenovitě poděkovat těm
nejmenším - Monče a Míšovi Cinkaničovým.
Ida Seidlmanová

Všechno pěkné jednou končí,
něco nové začíná….
se zpívá v jedné písničce.
Poděkujme Marcele Machové za její neúnavné, kvalitní
a dlouholeté vedení naší městské knihovny. Za nepřeberné
množství zážitků při setkávání v půjčovnách, studovně, při
Černých hodinkách a dalších akcích, které knihovna
pořádala nebo při kterých přiložila nápomocnou ruku.
Popřejme jí, aby další část života již nebyla zatížena
pracovním „musem“. Aby jí bylo dáno kromě vnoučat a
svých milých užívat života ve zdraví a osobní spokojenosti.
Aby si postupně naplňovala svá předsevzetí opírající se o
konstatování, to až jednou…Aby to nové, co ji čeká, bylo
pěkné, smysluplné a radostné.
Pomyslnou štafetu přebírá od 1. června 2004 paní Věra
Plachtová. Byla do funkce ředitelky Městské knihovny
v Polici nad Metují jmenována radou města na základě
výsledků výběrového řízení.
Po vyhlášení konkurzu se přihlásilo 8 zájemců. Rada
města vytipovala čtyři, kteří předložili koncepce knihovny

s výhledem na pět let a ve čtvrtek 15. května se zúčastnili
osobních pohovorů před výběrovou komisí ve složení:
předsedkyně -Věra Škraňková, členové- Marcela Machová,
Miloš Puschmann, Lubor Bořek, Ida Seidlmanová.
Rozhodování komise bylo zodpovědné a nelehké.
Věře Plachtové přejeme co nejméně bolestné zvládnutí
nových povinností a všem pracovníkům knihovny radost
z těch, kteří si v dnešní uspěchané době svůj život bez
knížky neumějí přestavit.
Ida Seidlmanová

Josef Dvorský
se řadí mezi ty nenápadné, ale hodně vitální lidičky,
kteří hýří nápady a zároveň se nebojí jejich realizace.
Neuvěřitelně dlouho působil jako předseda rodičů při naší
základní školy. Dnes se jedná o Unii rodičů. Jeho děti již
vyvádějí svá mláďata a on se přesto snažil pokračovat
v tradičních i netradičních akcích, které rodičům polické
základky přináležely. S ním odešel sehraný výbor, aby
uvolnil cestu dalším. Jim všem děkujeme a přejeme si, aby
nová generace rodičů dokázala, že škola není jenom o
dětech a kantorech, ale i o nezastupitelnosti těch
nejdůležitějších - o rodičích.
Nové předsedkyni paní Pavle Pavlové přejeme
vytvoření týmu, se kterým bude radost vymýšlet a tvořit.
Ida Seidlmanová

! Změna intervalu svozu
komunálního odpadu !
Oznamujeme občanům, že od 20. kalendářního týdne
(tedy tento týden) se přechází z týdenního na 14-ti denní
svoz zbytkového a směsného komunálního odpadu. V
tomto týdnu bude naposled proveden svoz v týdenním
intervalu, další svoz pak proběhne ve 22. a každém dalším
sudém týdnu. Změna na týdenní svoz pak opět nastane v
říjnu, ve 40. kalendářním týdnu.
Ing. Jan Troutnar, odbor IMŽP

Úklid města v rámci Dne Země poděkování naší základní škole
V pátek 23. dubna 2004, v rámci Dne Země, vyrazili
žáci 3.- 9. tříd naší základní školy se svými učiteli do ulic
našeho města a jeho okolí, aby provedli úklid odpadků a
drobných černých skládek, které kolem sebe bezohledně
vytvořili někteří z nás. Mezi žáky bylo rozděleno 270 párů
pracovních rukavic a 250 plastových pytlů, které městu
věnovala společnost Marius Pedersen, a.s. Naplněné pytle
pak byly soustředěny do kontejnerů, které žákům přistavily
Technické služby Police nad Metují.
Město Police nad Metují by proto chtělo žákům,
učitelům a vedení naší základní školy velice poděkovat
za provedení tohoto úklidu. Výrazně tak přispěli ke
zlepšení vzhledu a čistoty našeho města a dali dobrý příklad
všem, kteří nevědí, že odpadky patří do koše, do popelnice
nebo do kontejneru a ne všude tam, kde zrovna odpadnou
od ruky.
Ing. Jan Troutnar, odbor IMŽP

Telegraficky . . .
• V pátek 2. dubna jsme s kulturní pracovnicí Petrou
Jansovou přijaly pozvání na Večer pro dobrou věc do
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Jaroměře. Doufáme, že i již tradiční humanitární akce
Benefiční festiválek, která se uskuteční v pátek 14.
května na našem fotbalovém hřišti přinese kromě
dobré nálady i tolik potřebné finanční prostředky pro
další dobré věci.
V sobotu 3. dubna se poličtí Skrblíci za pomoci rodičů
velmi zdárně prezentovali svým prvním florbalovým
turnajem.
V pondělí 5. dubna na svém pravidelném jarním
sezení členové letopisecké komise diskutovali nad
konceptem zápisu událostí roku 2003, které
zaznamenala pečlivá kronikářka Jindra Vaníčková.
V úterý 6. dubna jsme se s panem starostou a ekologem
zúčastnili v Trutnově výročního jednání firmy Marius
Pedersen.
Od 20.00 hodin se v Hlavňově sešel osadní výbor.
Mezi mnoha problémy, které se týkají každodenního
života v obci, se diskutovala i možnost žádosti o grant
na zavedení veřejné internetové stanice v místní
knihovně.
Středa 7. dubna byla možností k setkání s legendou
českého dokumentu panem Janem Špátou. Buď na
odpolední přednášce PUVČ nebo večer v Kolárově
divadle.
Ve čtvrtek 8. dubna jsem se, tak jako mnoho dalších
návštěvníků, potěšila Velikonoční výstavkou v naší
mateřince.
Ve čtvrtek 15. dubna jsem osobní návštěvou
v Olivětínském pivovaře jednala o letošní spolupráci.
Ve stejný den byl na místním hřbitově instalován i
automat na svíčky. Jedná se o zkušební pronájem,
který bude podmíněn zájmem občanů.
Odpoledne proběhlo ve velké zasedací místnosti
městského úřadu výběrové řízení na funkci ředitele –
ředitelky městské knihovny.
V sobotu 18. dubna poličtí hasiči přivítali ve městě
hasiče z Tlumaczowa.
V úterý 20. dubna se sešla bytová komise. Kromě dalších
žádostí o byt řešila i stížnosti na některé nájemníky.
Podle dodaných podkladů z TS s.r.o. se podařilo na měsíc
březen snížit o 17 443 Kč celkovou částku dlužníků.
K 31. 3. 2004 dlužná částka činí 242 432 Kč.
Ve středu 21. dubna proběhl první oficiální pohovor
s paní Věrou Plachtovou, od 1.6. 2004 novou
ředitelkou naší městské knihovny.
V pátek 23. dubna díky základní škole, TS s.r.o. a firmě
Marius Pedersen proběhl další ročník Dnu Země, který se
již tradičně skládá z úklidu odpadků ve městě i v okolí.
Všem patří poděkování. Žákům a učitelům základní školy
především. Mnozí z nich se podíleli i na úklidu Pellyho
parku, sportoviště na sídlišti, autobusového nádraží a
dalších lokalit ve městě.
V pátek jsme se také vypravili sportovat do polské
Kudowy Zdrój. Čtyřicet dětí, Renata Teichmanová,
Karolína Vlčková, Petra Jansová a já jsme se
zúčastnily mezinárodních plaveckých závodů. Sedm
našich dětí se umístilo do třetího místa. Pan starosta
z následujícího pondělního vyhodnocení přivezl
upomínkovou trofej.
V sobotu 24. dubna se na Radešově uskutečnily další
hasičské závody, kterým však tentokrát nepřálo počasí.
Ve stejný den jsme se vypravily se třemi učitelkami a
Petrou Jansovou do polské Swidnice.

• V pondělí 26. dubna jsem se zúčastnila konference
Broumovsko v EU.
• V úterý 27. dubna dopoledne jsem se šla potěšit
s obyvateli domova důchodců. Jejich setkání bylo
tentokrát i u příležitosti Svátku matek.
• V podvečer jsme se sešli na Radešově se členy místního
osadního výboru. Mezi mnoha zajímavými myšlenkami a
plány zazněl i záměr realizace veřejného sportoviště. RM
k jednání ZM schválila přidělení 20 000 Kč z VHP, které
jsou určeny k veřejně prospěšné činnosti.
• Ve středu 28. dubna proběhla kontrola rekonstrukce
sportoviště ve Smetanově ulici, na kterou poskytl
Královéhradecký
kraj
finanční
prostředky
z dotačního titulu.
• Odpoledne se uskutečnilo poslední přednáškové
odpoledne PUVČ na téma Kořeny lidového tance a
zvyky u nás. Po skončení byla zasazena u příležitosti
vstupu ČR do EU lípa.
• Ve čtvrtek navštívil Polici nad Metují poslanec
Parlamentu ČR za KSČM Vlastimil Dlab. Po
prohlídce hasičské zbrojnice jsme ve více než
hodinové debatě povídali nejenom o hasičině.
• V pátek jsem přijala pozvání pana Jana Školníka
spolumajitele firmy Hobra Školník z Broumova, který je
od října loňského roku předsedou nově vzniklého
Podnikatelského klubu Broumovska.
• V 18 hodin se již jako každý poslední dubnový den
stavěla na náměstí májka. Na tradiční stavění máje,
které zajišťují poličtí skauti a hasiči, se přišlo podívat
dost občanů. Město je ochotno podpořit nápad a
realizaci pálení centrálního ohně. Máme na to celý
rok. Přivítáme jakoukoli Vaši aktivitu.
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• Ve středu 5. května v podvečer jsme zašli s panem
starostou do Kolárova divadla na besídku mateřské školy
potěšit se bezprostředností našich nejmenších.
• Ve čtvrtek 6. května jsme si Petrou Jansovou
„vychutnaly“ pořad Setkání – Stretnutie na
novoměstském zámku. Rády bychom Vám na září
letošního
roku
tento
pohodový
večer
s
hercem Ladislavem Chudíkem, děkanem Hudební
fakulty Janáčkovy akademie Bohumilem Smejkalem
a Vladimírem Hollým, pedagogem Janáčkovy
akademie ,zprostředkovaly.
• V pátek 7. května jsme s panem starostou položením
květin k pomníku na hřbitově uctili památku osvobození
Československa.
• V neděli 9. dubna jsme ve spolupráci se školní
družinou připravili oslavu Svátku matek.
• Městští radní, tajemník a kulturní pracovnice se
souhlasem ZM přijali pozvání /22.5.-25.5./ k návštěvě
Saltary, kde se s funkcí starosty po dvanácti letech loučí
Claudio Ugucionni.
Ida Seidlmanová

Mýtní těžba ve stráních před
provozovnou firmy CROSS
Prudké stráně s lesními porosty po levé straně údolí
Nádražní ulice, podél toku Ledhuje, a to až téměř po Velké
Petrovice, jsou součástí lesního hospodářského celku
(LHC) Městské lesy Police n. Met. a patří městu Police n.
Met. V závěru tohoto údolí, v prostoru před provozovnou
firmy CROSS se nachází přestárlý lesní porost s označením
6 D 14, ve stáří 145 let. Dřevinná skladba je tvořena
převážně smrkem a malým podílem jedle, javoru a jasanu.
Úměrný k jeho stáří je také jeho zhoršený zdravotní stav. Je
zde výrazný výskyt hniloby jádra kmenů, poškození
sněhem a slabé poškození imisemi, napadení kůrovcem a
souše. Již před 20-ti lety bylo naplánováno započetí obnovy
tohoto porostu. Prakticky k němu ale nedošlo a bylo stále
odkládáno. Zdravotní stav tohoto porostu se vlivem stáří
stále zhoršuje a v důsledku členitého terénu je zde velmi
obtížné provádět zdravotní zásahy. Proto na začátku
letošního roku přistoupilo město k provedení první části
obnovy tohoto porostu. Byly provedeny dvě seče, první
v jižní nejvíce poškozené a prořídlé části, druhá od
severního okraje. Lze konstatovat, že vzniklé seče nepůsobí
příjemným estetickým dojmem, ale vzhledem danému
terénu a stavu porostu, by byl jiný způsob obnovy těžko
proveditelný. Vzniklé paseky budou dočištěny a v zákonné
lhůtě (do 2 let) řádně zalesněny vhodnou dřevinnou
skladbou, aby zde mohl vyrůst nový les pro příští generace.
Ing. Jan Troutnar, odbor IMŽP

Ošetření jírovců
Z důvodu ochrany před škůdcem jírovců (tedy kaštanů)
- klíněnkou jírovcovou, bude i v letošním roce na cca 25-ti
kaštanech, rostoucích na veřejných prostranstvích našeho
města, provedeno firmou BONUS s.r.o. chemické ošetření.
Klíněnka jírovcová je drobný, okrově-hnědý motýlek,
původem z Balkánu. Jeho larvy napadají listy jírovců a
způsobují jejich usychání, opad a v konečné fázi odumírání
jednotlivých stromů i celých alejí. Ochrana se provádí
chemickým postřikem kmenů v květnu a korun v červenci,
a to přípravkem Dimilin 48 SC. Podle informací výrobce je

tento přípravek pro člověka, teplokrevná zvířata, ryby i pro
ostatní druhy hmyzu, včetně včel, prakticky neškodný.
Použití tohoto prostředku je povoleno rozhodnutím
Ministerstva zemědělství ČR.
Ing. Jan Troutnar, odbor IMŽP

OZNÁMENÍ
O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Město Police nad Metují
vyhlašuje výběrové řízení
na
Referenta státní správy a samosprávy

druh práce : Zajišťování agend při poskytování dávek
sociální péče občanům v evidenci úřadu práce, rodinám
s nezaopatřenými dětmi a občanům společensky
nepřizpůsobivým.
místo výkonu práce : Správní obvod MěÚ
platová třída :
8. platová třída
Předpoklady:
q dosažení 18 let věku, způsobilost k právním úkonům,
bezúhonnost, ovládání jednacího jazyku
Požadavky:
q dosažené vzdělání - úplné střední odborné vzdělání
q umění jednat s lidmi i v těžkých životních a
sociálních situacích
q znalost obyvatel města a jeho okolí
q řidičský průkaz skupiny B
q znalost práce na PC (MS Office, Internet)
q praxe ve státní správě nebo samosprávě vítána
q uvítáme zkoušku zvláštní odborné způsobilosti
Uzávěrka přihlášek : 14. května 2004
Termín nástupu : červen 2004
Přihlášky s požadovanými doklady doručte na adresu:
Městský úřad Police nad Metují, Masarykovo náměstí 98
549 54 Police nad Metují, tel: 491 541 113
e-mail: meu@meu-police.cz
Náležitostí přihlášky jsou:
Jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo narození
zájemce, státní příslušnost, místo trvalého pobytu zájemce,
číslo občanského průkazu, datum a podpis zájemce
K přihlášce připojte:
Životopis s uvedením dosavadních zaměstnání, odborných
znalostí a dovedností týkajících se správních činností, výpis
z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, popř.
doklad o jeho vyžádání a ověřenou kopii dokladu o
nejvyšším dosaženém vzdělání
Ing. Pavel Pohner tajemník MěÚ

Přeshraniční spolupráce SDH
V sobotu 18. dubna přivítal SDH Police nad Metují své
kolegy z polského Tlumaczowa. Po prohlídce zbrojnice
osm hostů obdivovalo především naši cisternu Tatra 815.
Oni nám na oplátku převedli vybavení svého vozu zn. Žuk.
Při kratším odpoledním posezení jsme promýšleli akce,
kterých bychom se mohli vzájemně zúčastnit. Už nyní se
těšíme na výjezd do Tlumaczowa.
jh
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INFORMACE O NOVELE ZÁKONA
č.252/1997 Sb. O ZEMĚDĚLSTVÍ
Městský úřad v Polici nad Metují Vás tímto informuje
o novele zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství , která
vstupuje v platnost dne 1.května 2004. Novela zásadním
způsobem mění dosavadní pravidla, podle kterých
probíhala registrace a evidence podnikatelů v oblasti
zemědělství.
Zásadní změny:
• dosavadní zákon č.105/1990 Sb. ve znění zákona č.
219/1991 Sb. o soukromém podnikání, který
upravoval podnikání soukromě hospodařících rolníků,
se ruší
• zavádí se pojem „zemědělský podnikatel“
• vzniknou nové evidence zemědělských podnikatelů
• dosavadní evidence soukromě hospodařících rolníků,
které vedly všechny obecní úřady bez rozdílu, se
předají na obecní úřady OBCÍ S ROZŠÍŘENOU
PŮSOBNOSTÍ – v našem případě na Městský úřad
v Náchodě, Obecní živnostenský úřad, paní Marie
Labíková, č.tel.491405469
• oproti stávající právní úpravě se budou muset
registrovat i právnické osoby, podnikající
v zemědělství
• registrační povinnost pro tyto právnické osoby bude
do 1.5.2005
Dosavadní osvědčení pro soukromě hospodařící
rolníky budou platit 5 let, tj. do 1.5.2009. Povinnost
zaevidovat se podle nových pravidel je však do 1 roku
od nabytí účinnosti zákona, tj. do 1.5.2005!

skutečnostem se jeví jako výhodné využít možnost nákupu
předplatních vstupenek na 10 dnů, nebo na celou sezónu.
Nezbývá než Vám všem popřát krásné a teplé léto
s příjemnými zážitky na našem polickém koupališti.
Ing. Vasil Bučok, ředitel TS

Letní koupaliště města Police nad Metují

C E N Í K ROK 2004
Provozovatel: Technické služby Police nad Metují, s.r.o.

Zálohy:
za klíče ke skříňce
za osobní šatnu
za slunečník

10,-Kč
30,-Kč
50,-Kč

Jednorázové vstupné:
děti do 6 let věku
děti od 6 do 15 let
osoby nad 15 let
klíček ke skříňce
osobní šatna
slunečník

zdarma
20,-Kč
35,-Kč
5,-Kč
20,-Kč
30,-Kč

Předplatní vstupenka:
děti od 6 do 15 let
osoby nad 15 let

10 dnů
130,-Kč
230,-Kč

sleva
od 17.00 hod.
zdarma
10,-Kč
20,-Kč

celosezónní
350,-Kč
600,-Kč

Slevy pro průkazy ZP, ZTP, ZTP-P
Jednorázové vstupné:
děti do 6 let věku
děti od 6 do 15 let
osoby nad 15 let

zdarma
10,-Kč
20,-Kč

Předplatní vstupenka:
děti od 6 do 15 let
osoby nad 15 let

10 dnů
60,-Kč
120,-Kč

sleva
od 17.00 hod.
zdarma
5,-Kč
10,-Kč

Vážení spoluobčané a návštěvníci
města Police nad Metují
Stejně jako v minulých letech otevřeme na začátku
června polické koupaliště. V dubnu a počátkem května
probíhaly poslední opravy zařízení. Koncem května
připravíme vodu tak, aby bylo možné koupaliště dnem
1.6.2004 otevřít. Hlavním předpokladem pro otevření
v tomto termínu je samozřejmě počasí. Provoz koupaliště
bude v červnu v pracovních dnech od 13.00 hod do 19.00
hod a v sobotu a v neděli od 9.00 hod do 19.00 hod.
V průběhu prázdnin, to znamená v červenci a srpnu, bude
koupaliště provozováno denně od 9.00 hod do 19.00 hod
v závislosti na přízni počasí. Nabízené služby budou stejné
jako v minulých letech, to znamená především čistá a
kvalitní voda, příjemné prostředí s vyškoleným plavčíkem a
dobře zásobený stánek s potravinami.
Mezi méně příznivé informace patří ta, že vzhledem ke
změnám v DPH bylo nutné navýšit vstupné. Abychom
neomezovali děti v přístupu na koupaliště, zachovali jsme
jejich vstupné ve stejné výši jako v roce minulém a
navýšení jsme promítli do cen vstupenek pro další
návštěvníky (viz ceník). Vzhledem k výše uvedeným

¨ ¨¨

KNIH O VN A ¨ ¨

¨

Čas plyne…..
Ano, vážení přátelé, čas plyne jako voda. Zdá se mi to
skoro nedávno, co jsem nastupovala do polické knihovny,
ale ve skutečnosti to bude letos 38 let. Knihovna tehdy byla
umístěna v ulici U opatrovny v objektu dnešní drogerie a
předával mi ji pan učitel Šeda se svými spolupracovníky.
Nebylo to pro mne lehké období, ale snažila jsem se do tajů
zdejší knihovny co nejrychleji vniknout a postupně
provádět nutné změny, které nebyly v silách dobrovolných
knihovníků. Z tohoto období nezapomenu na pana učitele
Šedu, jak nadával na tehdejší režim. Bylo to někdy hodně
ostré, až jsem se ho zeptala, proč přede mnou tak mluví,
vždyť mě nezná, co když to zneužiji. A on mi na to řekl :
„ale paní Marcelo, vždyť my víme, z jaké jste rodiny, Karel
Baudyš zná Vaše rodiče i manžela. My bychom si sem
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žádnou veš nedali nasadit“. A tak jsem byla do Police dobře
uvedena.
Prostory zdejší knihovny byly velmi neutěšené, čtenářů
přibývalo, narůstal i knižní fond. Tehdejší vedení města
uznalo, že je nutno knihovnu přemístit a tak se knihovna
v r. 1969 stěhovala na náměstí do 1. poschodí domu čp. 95.
Na úzké, točité schody si jistě někteří pamatujete. Ale
vlastní prostory knihovny měly kulturnější prostředí a také
dětské oddělení mělo samostatnou místnost. Přesto Černé
hodinky a jiné kulturní pořady se zde organizovat nemohly,
a proto se uskutečňovaly v sále Hvězda nebo v Divadelním
klubu. Myslím, že je už tehdy poličtí občané navštěvovali
rádi a těší mě, když i dnes na ně vzpomínají.
Knihovna se rozrůstala, nároky a požadavky veřejnosti
také. Brzy bylo jasné, že stávající knihovna nevyhovuje a
uvažovalo se o jejím přemístění do kláštera. Přiznám se, že
jsem se tomu zpočátku bránila. Představovala jsem si
nošení uhlí do poschodí, topení v několika kamnech a různé
technické svízele. Ale projekt, který byl vypracován, byl na
tehdejší dobu téměř velkolepý. Realizace však nebyla
vůbec jednoduchá a trvala několik let. Přesto byla nová
knihovna 1. března 1978 slavnostně otevřena. To už jsme
v knihovně byly dvě pracovnice. Čekalo nás hodně
knihovnické práce, ale dělaly jsme ji rády a těšila nás. Řady
čtenářů se rozrůstaly, knihovnické služby také. Regály,
zpočátku poloprázdné (to nám knihovníci jiných knihoven
záviděli) se postupně zaplňovaly. A děti rostly a stárly.
Polekalo mě, když ti, kteří chodili do čtenářského kroužku,
začali strkat kočárky. Později jsem si všimla tázavých
dětských očí, asi jsem je oslovila jmény jejich maminky
nebo tatínka. Ale to ten čas… Čas toho přinesl mnoho, zdá
se mi, že obzvlášť v knihovnictví nastalo tolik změn a v tak
krátkém čase. Nejsou to jen počítače, ale také čtenáři a
návštěvníci knihovny, jejich starosti a z toho vyplývající
požadavky, dotazy a přání na knihovnu. Po celá léta pro
mne byl důležitý dobrý pracovní kolektiv i spolupráce
s okolními venkovskými knihovnami.
A tak na závěr. Přilnula jsem k polické knihovně,
polickým čtenářům a Polici vůbec. Jsem ráda, že knihovnu
předávám do dobrých rukou, přeji jí další růst a
samozřejmě se s ní ani s Policí úplně neloučím.
Marcela Machová

ASPI - Automatizovaný Systém
Právních Informací
Další čtenáři využili služeb programu ASPI, ve kterém
lze najít zákony, vyhlášky a ostatní právní předpisy pro vaši
potřebu. Po nedávné aktualizaci zde můžete najít například
nejnovější Zákoník práce a i několik zákonů týkajících se
aktuálních témat, to jest např. náš vstup do EU.
Přijďte v půjčovní době čítárny, kde vám rádi
pomůžeme vámi žádané informace vyhledat.

Novinky ve studovně
Knihovny města
Současná doba přináší zvýšenou potřebu informací.
Rády bychom vás upozornily na jednu z knižních
novinek naší studovny
Jedná se o Příruční slovník občana od Marka Mičienka.
Je to vlastně příručka, která vymezuje důležité pojmy,
jež souvisí se životem v demokratické společnosti.

Pojednává o tématech, ve kterých by se měl na počátku 21.
století každý občan orientovat.
Na rozdíl od běžných slovníků, v nichž bývá heslo
definováno v několika větách, jsou v Příručním slovníku
občana všechna hesla vyložena v širších souvislostech.
Každé heslo obsahuje motivační článek, stručné
vymezení hesla, popis hesla, praktický příklad a odkaz na
další literaturu, právní předpisy a internetové zdroje.Každé
heslo je tak velmi přehledné a kromě jeho vymezení získá
čtenář i praktické informace prezentované v příkladu,
případně odkazy na další zdroje, z nichž se o daném
problému může dozvědět více. Vzhledem ke svému pojetí
je tato kniha určena široké veřejnosti, která v ní může najít
odpověď na celou řadu praktických otázek. Celkem 82
velkých hesel jsou spolu s 250 pojmy, resp. „malými“hesly
uspořádány abecedně od Advokáta přes Banky, Lidská
práva, Manželství, Podnikání, Sociální pojištění, Stavební
spoření, Úvěr, Zdravotní pojištění, Živnost až po Životní
minimum.
Na konci slovníku je seznam všech použitých zdrojů, tj.
literatury, zákonů a internetových odkazů. Seznam
internetových odkazů navíc obsahuje pro čtenáře i základní
informace o jednotlivých internetových stránkách - aby
měl základní představu o tom, co na těchto stránkách může
hledat. Doporučujeme vřele vaší pozornosti.
Již třetím rokem knihovna pravidelně dostává od
Ministerstva zahraničních věcí ČR tiskové materiály, které
mají občanovi pomoci orientovat se v problematice
související s Evropskou unií. Jsou zařazeny ve fondu
studovny a čítárny. Jistě i vám mohou zodpovědět mnohé
otázky.
Vaše knihovnice

® ® OK É N K O K S OUSE DŮM

®®

Zahájení sezóny v Muzeu Broumovska
Tak jako každý rok i letos zahajuje Muzeum Broumovska
svoji sezónu v sobotu 1. května. Zdejší muzeum bylo založeno
v roce 1945 jako středisko vlastivědné práce tehdejšího okresu
Broumov. Od roku 1980 sídlí v 1. patře opatského křídla
kláštera benediktinů, kde byla o deset let později instalována
stálá expozice s názvem „Historie Broumova a Broumovska“.
Díky velkému kulturnímu bohatství regionu se muzeum může
pochlubit kvalitním sbírkovým fondem. V šesti místnostech
prelatury, včetně monumentálního Kamenného sálu, je
přehledně představena historie kláštera, města a jeho okolí
zhruba v rozsahu bývalého klášterního panství, či pozdějšího
politického okresu. Každá dějinná etapa je zastoupena
nejcennějšími a pro tu kterou dobu charakteristickými
exponáty z muzejních sbírek. Expozice jistě potěší každého,
kdo má k historii Broumovska vřelý vztah, a poslouží těm,
kteří chtějí získat alespoň základní přehled o jeho kulturním
vývoji.
Zároveň lze v měsíci květnu ve výstavní síni muzea
zhlédnout výstavu obrazů, grafiky a fotografií Jindřicha
Růžičky nazvanou „Návrat do města B.“. Tento pražský malíř,
grafik, ilustrátor a autor výtvarné fotografie, který v Broumově
prožil své dětství a Broumovsko se mu v jeho práci stalo
inspiračním zdrojem, se v našem muzeu představuje již
poněkolikáté.
Na Vaši návštěvu se budeme těšit během celé letošní
sezóny, která potrvá od 1. května do 30. září. Muzeum
Broumovska je otevřeno denně, kromě pondělí, od 8 – 12 a od
13 – 17 hodin.

Muzeum Broumovska, Klášter 1, tel.: 491 522 185
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KINO

¸¸

Středa 19.5.2004

¸

v 19.30 hodin

BOLERO
V roce 1976 byla znásilněna a zavražděna studentka medicíny
Marika Čihanová. Dodnes nebyl případ uzavřen! Bolero se volně
inspirovalo tímto příběhem o zbytečné smrti a unikajících
vinících, kteří zametají všechny kompromitující stopy. Unesli ji,
znásilnili a utopili, aby nemohla promluvit. Teď vedou
„spořádané“ životy a dělají všechno pro to, aby nebyli nikdy
odsouzeni. Podaří se vyšetřovatelům prolomit jejich obranu a dát
konečně průchod spravedlnosti? (102 min.)
Mládeži do 12 let nevhodné.
Vstupné : 50,- Kč

Pátek 28.5.2004

v 19.00 hodin

LEPŠ Í PO ZDĚ N EŽLI PO ZD ĚJ I
Romantická komedie pro starší a pokročilé aneb láska kvete
v každém věku. Důkazem toho je obstarožní playboy v podání
Jacka Nicholsona, který dokáže provětrat každou sukni, která si
troufne do blízkosti jeho čilého libida, pravidelně masírovaného
Viagrou. Musí jí ovšem být pod třicet… Pak to hrdina přežene
s Marin a proti své vůli skončí v ošetřovatelské péči její postarší
neurotické matky (Diana Keaton). Zpočátku se s ní nesnáší – ale
potom… Film v původním znění s titulky. (129 min.)
Mládeži přístupné od 12 let.
Vstupné : 55,- Kč

Pátek 4.6.2004

v 17.30 hodin

MEDVĚD Í BR ATŘ I
Studio Walta Disneyho se znovu vrací do zvířecí říše, aby malým
i velkým dětem nabídlo zábavné a poučné vyprávění v klasickém
stylu. Hrdinou rodinného animovaného dobrodružství je tentokrát
lovec, který je proměněn v medvěda. V chlupaté kůži zvířete,
které dosud považoval jen za kořist, samozřejmě dostává
příslušnou životní lekci. Film v českém znění. (86 min.)
Mládeži přístupné.
Vstupné : 50,- Kč

Úterý 8.6.2004

v 19.00 hodin

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

PŘIPRAVUJEME :
Pátek 18.6.
Pátek 25.6.

Kill Bill 2
Choking hazard

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

® ®®

D I VADL O

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

FOLKO VÝ BEN EFIČN Í FESTIVÁLEK
pro mentálně postižené děti
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 26. května 2004

v 18.00 hodin

Základní umělecká škola v Polici nad Metují Vás srdečně
zve do Kolárova divadla na

KONCERT M AMIN KÁM
Vstupné : 30,- Kč, děti zdarma

Sobota 29. května 2004

ve 14.00 hodin

Sbor dobrovolných hasičů Police nad Metují, kantráčníci
a Město Police nad Metují pořádají v Pellyho parku

DĚTSKÝ D EN S KON CERTEM
MUSIKKAPELLE FELDTHURNS
z jižn ího Tyrolska
Orchestr se ve svém hodinovém vystoupení představí se svým
obvyklým repertoárem světových klasiků a hudbou ze svého
regionu. V neposlední řadě lze říci, že vzhledem k rakouskouherským kořenům, mají velmi vysokou interpretační úroveň
v oblasti české dechovky. Proto také představí i známé české
pochody ve zcela originálním podání a novém kabátu.
S orchestrem vystoupí i markytánky, které obvykle rozdávají i
něco dobrého pro svlažení hrdla.
Po skončení koncertu budou probíhat soutěže!
Vstupné dobrovolné. Občerstvení zajištěno!

Pondělí 31. května 2004

v 19.30 hodin

Pragokoncert Bohemia, a.s. Praha uvádí v Kolárově
divadle

NO VÉ SETKÁNÍ M ICHAL A
SUCHÁNKA & RICH ARD A GENZ ERA
aneb Pokračujeme v krasojízdě
Pořadem provází Michal Herzán.
Vstupné: 170,- 180,- 190,- Kč

Sobota 5. června 2004

ve 13.30 hodin

Unie rodičů a přátel školy ve spolupráci s Městem
Police nad Metují Vás srdečně zvou na Žděřinu na

POHÁDKO VÝ L ES
ve kterém na Vás čekají zábavné hry a odměny!!!
Vstupné: dospělí dobrovolné, děti zdarma
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Pátek 11. června 2004

v 19.00 hodin

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

SPIRITU ÁL KVINTET
Vstupné: 100,- 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 30.6.
Sobota 17.7.

PŘIVÍTÁNÍ PRÁZDNIN „VOSA JEDE“
KONCERT POPULÁRNÍ DÍVČÍ
SKUPINY „KOULE“

diváky potěšily a obveselily a bylo jim prominuto i drobné
zaváhání nebo chybička.
V nejbližší době nás čeká Týden dětské radosti, výlet a
loučení s předškoláky.
Pěvecký sboreček „Brouček“ se zúčastní ve čtvrtek 27.
května v 16 hodin okresní přehlídky pěveckých sborečků
mateřských škol „Hronovský Skřivánek“.
Rádi uvítáme, když si přijedete naše děti
poslechnout!
Děkujeme také všem rodičům, kteří nám pomáhají
všechny naše akce zajistit a přispěli nám při sběru starého
papíru!
***********************
Mateřská škola Police nad Metují vyhlašuje

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

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
První týden měsíce dubna byl
v polické mateřince
věnován přípravě velikonoční výstavy z prací dětí a
učitelek. Byla otevřena pro veřejnost dva dny. Velice nás
potěšila návštěva babiček a dědečků z domova důchodců
s paní Troutnarovou a Gáborovou, obyvatelek DPS s paní
Kejdanovou ze soc. odboru MěÚ, dětí z mateřské školy
Bukovice s paní uč. Balákovou. Naše děti jim zazpívaly a
zatančily, přednesly jarní básničky a na závěr návštěvy
předaly každému drobný velikonoční dáreček.
Ke Dni země jsme vyhlásili „Papírový týden“ –
pracovní činnosti se orientovaly na výrobky z papíru,
vyprávěli jsme si o knížkách, časopisech … Ve spolupráci
s rodiči jsme zorganizovali sběr starého papíru – celkem se
odvezlo 1300 kg.
Druhá část měsíce byla bohatá na kulturní události.
V úterý 20.4. naši předškoláci navštívili ZUŠ a vyslechli
koncert dechové sekce.
Hned druhý den jsme měli v mateřince hudební
představení „Ptačí svatba“. Členka skupiny Schovanky paní
Lída Helligerová ve svém vlastním pořadu vyprávěla
poeticky laděný příběh z ptačího světa. Děj byl zpracován
do deseti písní, děti si i zazpívaly a zahrály na jednoduché
nástroje, dostaly drobnosti na památku.
V posledním týdnu jsme navštívili v divadle představení
„O pejskovi a kočičce“. Děti shlédly tři pohádky, které se
jim velmi líbily.
Na přelomu dubna a května žila celá mateřinka
přípravou Jarní besídky pro maminky. Ještě poslední den
některé děti onemocněly a musel se měnit program. Po
dvou zkouškách v divadle nadešel den D – středa 5. května
a slavnostně naparáděné děti předvedly obecenstvu, co se
svými učitelkami nacvičily. Podle potlesku doufáme, že

Sportování na základce …
… s jarem vzrůstá i sportovní aktivita našich žáků.
Končí dlouhodobý florbalový turnaj.
V jeho 12. ročníku si pomyslné palmy vítězství odnesli
žáci 6. C a 8.B a v prestižní – nejstarší - kategorii zvítězili,
po urputných bojích, kluci z 9.C - Petr Jenka, Karel Pfeifer,
Jirka Kůra a Pepa Ducháč.
Nejlepší florbalistky naší školy jsou v letošním roce z
9.A, hlavně díky skvělé hře Andrei Teunerové.
V okresním finále žáků obsadili naši borci třetí místo a
postup na kraj jim unikl díky jednomu podceněnému
utkání. Florbal se stává masovým sportem nejen na škole,
ale i v celé Polici – a to je jenom dobře.
Fotbalová halová sezona pro nás letos nedopadla
nejlépe a v broumovské sportovní hale jsme dostali pěkně
na frak. Ani jarní utkání s tradičním soupeřem v Coca cola
cupu – Teplicemi n. M. jsme neuspěli. Snad poprvé v
historii jsme s nimi prohráli ( 1:2 ) a omluvou nemůže být
ani fakt, že jsme do Teplic vyrazili na kolech.
Ve středu 21.4. pořádala naše škola okrskové kolo Mc
Donald´s v kopané pro žáky 4. a 5. ročníků. Ze šesti týmů
obsadila naše omladina solidní třetí místo a jen těsně
zůstala za branami postupu na okres. O týden později pak
vyjeli naši nejmladší čutálisti – 2. a 3. třída – pod odborným
vedením Míly Kosové na stejný turnaj do Meziměstí. I
když podali bojovný výkon, nepoznali se čtyřmi soupeři
radost z vítězství... Další z okresních finále jsme pořádali
pod hlavičkou Asociace školních sportovních klubů opět na
domácím hřišti, tentokrát pro žáky osmých a devátých
ročníků. Ani zde jsme nedosáhli na postupové místo a tak
se kluci do Nové Paky nepodívají. I přesto zaslouží všichni
poděkování za snahu, bojovnost a solidní vystupování při
všech fotbalových akcích. Letos se s fotbalem roztrhl pytel
a tak byla Police určena jako pořadatel oblastního kola malé
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kopané pořádané OV ČMFS. Přijedou k nám Teplice a
Malé Poříčí . Uvidíme...
Zde bych rád také poděkoval polickým fotbalistům za
poskytnuté zázemí a vytvořené perfektní podmínky pro
pohodové sportování. Hlavně díky Jardovi Seidlmanovi, se
kterým jsem vše domlouval a správcům hřiště za zázemí.
Díky moc za všechny.
Před finálovými zápasy je také školní turnaj v
nohejbalu. Jasnými favority je trojice Petr Jenka, Tomáš
Třešňák a Tomáš Hauschke. Uvidíme, zda budou historicky
prvními majiteli školního poháru v tomto sportu.
Také jsme začali něco málo s volejbalem. Pravidelně se
schází několik borců a dvě borkyně k tréninkům a
11. května nás čeká první turnaj v Hronově. Na vítězství si
sice ambice neděláme, ale věřím, že nám ta trocha
zkušeností bude stačit k tomu, abychom nepropadli v
okresní konkurenci až na dno.
Květen patří tradičně atletice. Okresní soutěže, poháry,
to vše je již několik let soustředěno do Nového Města n.M.
Proto i naše žáky čeká cestování a boje o nejlepší časy a
výkony.
Všem přeji nejen úspěch, ale třeba pouhou radost z
povedeného výkonu.
P. Jansa

Sběr starého papíru
Od 19.4. do 23.4. proběhl v naší škole již tradiční sběr
starého papíru. Jako vždy se množství odevzdaného papíru
zvětšovalo úměrně s dny v týdnu. Pro zajímavost: v pondělí
bylo odevzdáno 2 218 kg papíru a v pátek 8 222 kg papíru!
Celkově potom v tomto týdnu bylo sebráno 26 781 kg. Z
toho žáci I. stupně přinesli 13 064 kg a žáci II. stupně 13
717 kg. Vzhledem k tomu, že se jedná o celoroční soutěž,
mohlo by Vás zajímat, že v podzimním kole bylo sebráno
21 284 kg papíru. Za celý školní rok to potom činí
celkových 48 065 kg papíru. Přesto jsme zůstali v množství
odevzdaného papíru za loňským rekordem o 13 tun.
A jak dopadla soutěž tříd na I. a II. stupni? Pořadí tříd a
množství odevzdaného papíru i množství papíru připadající
na jednoho žáka je uvedeno v následující tabulce.
I. stupeň
poř.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

třída
1.B
3.A
5.B
5.C
4.C
4.B
4.A
2.B
2.A
5.A
3.B
1.A

celkem žáků na 1 žáka
2 482,0 22
112,8
2 924,0 26
112,5
2 352,0 23
102,3
2 113,0 22
96,0
1 134,0 12
94,5
1 983,0 21
94,4
2 030,5 23
88,3
1 824,0 22
82,9
1 147,0 19
60,4
1 367,0 23
59,4
1 404,0 26
54,0
1 093,5 24
45,6

II. stupeň
poř.
1
2

třída
6.B
7.B

celkem žáků na 1 žáka
4 007,5 21
190,8
4 188,0 23
182,1

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

7.C
7.A
6.A
6.D
6.C
9.C
9.A
8.B
9.B
8.A

3 269,0
2 390,5
2 097,5
1 564,0
1 771,0
1 960,0
1 622,5
1 374,5
874,5
1 092,0

23
22
21
19
22
26
22
26
24
30

142,1
108,7
99,9
82,3
80,5
75,4
73,8
52,9
36,4
36,4

Blahopřejeme vítězným třídám a za jejich úsilí je čeká
finanční odměna a odměna ve formě dalších dnů na školní
výlet.
Velké poděkování a uznání si zaslouží žáci 8.B, kteří se
podíleli celý týden při vážení a nakládání papíru. Obzvláště
v pátek nám velice pomohli, protože přestože ostatní žáci
již skončili, někteří žáci 8.B dále pomáhali s nakládáním,
aby papír přes víkend nezmokl. Velké poděkování také
zaslouží naši školníci p. Král a P. Hanuš, kteří mají největší
zásluhu na průběhu a organizaci sběru, jeho třídění a
nakládání.
Sběr v příštím školním roce dozná určitých změn.
Soutěž bude více zaměřena na soutěž jednotlivých žáků s
tím, že sběr již nebude pouze 2x ročně, ale bude min. 1
měsíčně. Jednotlivci tak budou moci soutěžit o hodnotné
ceny, které se budou svou hodnotou pohybovat v řádech
tisíců Kč. Co byste řekli, kdyby první cenou byl např. malý
digitální fotoaparát? Kdo bude mít o tuto soutěž zájem,
může začít sbírat již dnes.
Karel Nývlt

Základní umělecká škola informuje …
Co je za námi:
•

•

•

Soutěž pěveckých sborů v Hradci Králové uskutečnila se 20. dubna a náš dětský pěvecký sbor
STUDÁNKA pod vedením sbormistryně Miriam
Blažkové zde vyzpíval stříbrnou medaili.
Celostátní finále soutěže ZUŠ ČR v komorní hře
dechových nástrojů -proběhlo ve dnech 23. až 25.
dubna ve Vysokém Mýtě. Z Královéhradeckého kraje
postoupily do tohoto finále tři žesťové soubory z naší
ZUŠ (Nejmladší žesťové trio, Junior Brassband a
Brassband) a přivezly odtud dvě první a jedno druhé
místo! Navíc porota udělila zvláštní uznání za
vynikající práci žesťového oddělení naší ZUŠ pod
vedením pedagogů Lenky Němcové a Josefa Fialy.
Celostátní finále soutěže ZUŠ ČR ve hře dechových
orchestrů - ve dnech 30. dubna až 1. května se
v Litvínově sešly vždy dva nejlepší dechové orchestry
z každého kraje naší republiky, aby zde změřily síly
před odbornou porotou, tvořenou hudebními skladateli
a profesionálními dirigenty. Z Královéhradeckého
kraje postoupil náš Velký dechový orchestr společně
s dechovým orchestrem z Úpice (ten tvoří základ
známé Koletovy hornické dechové hudby). Protože náš
orchestr je ještě velice mladým tělesem (vždyť nemá
ještě ani tři roky!), byla v nás malá dušička, zvláště
když jsme slyšeli vynikající orchestry z měst s takovou
tradicí, jako je třeba Kolín či Plzeň. Verdikt poroty byl
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•

•

pro nás proto o to větším překvapením – získali jsme
druhé místo v republice, když nás od prvního místa
dělilo pouhých 13 setin (!) bodu! Navíc porota vybrala
náš orchestr k účinkování na Koncertu vítězů, který byl
natáčen Českým rozhlasem a vyjde také na
samostatném CD.
Koncert na náchodském zámku - se uskutečnil
v neděli 2. května v rámci náchodské Prima sezóny a
vystoupil na něm Velký dechový orchestr naší ZUŠ
společně s vítěznými komorními soubory Žesťovým
triem, Junior Brassbandem a Brassbandem.
Mezinárodní Kocianova houslová soutěž - Od středy
5. května do soboty 8. května probíhal v Ústí nad Orlicí
již 46. ročník mezinárodní houslové soutěže
Kocianovo Ústí. Vedle několika desítek špičkových
mladých houslistů z celého světa (mj. z USA, Finska,
SRN, Mongolska, Číny, Ruska, Ukrajiny a
Kazachstánu) se do Ústí vypravila také početná
výprava houslistů z naší ZUŠ pod vedením svého
pedagoga Ladislava Michala a v doprovodu rodičů,
kteří si nechtěli nechat ujít tento největší svátek
houslové hry. V první kategorii pro nejmladší jsme
měli tři malé houslistky, které úspěšně prošly
s povinnou skladbou prvním – vyřazovacím – kolem a
ve finále se umístily takto: Hanička Stejskalová –
čestné uznání III. stupně, Kačenka Soumarová - čestné
uznání II. stupně a Markétka Nádvorníková jako vůbec
nejmladší účastník celé soutěže dokonce čestné uznání
I. stupně! Ve druhé kategorii jsme měli také tři
účastníky. Žanetka Obršálová jako nováček v této
soutěži předvedla skvělý výkon, který však nestačil na
umístění na nejvyšších příčkách. Zde svedli vyrovnaný
zápas bratři Šimon a Matouš Michalovi a v tvrdé
mezinárodní konkurenci vybojovali první (Matouš) a
třetí (Šimon) místo! Do finále čtvrté, nejstarší
kategorie, postoupila suverénním výkonem poslední
houslistka naší výpravy – Anička Skálová. Konečné
výsledky této kategorie však budou známy až v pátek
večer, tedy po uzávěrce tohoto čísla. Přesto však již teď
můžeme říci, naše houslová třída v Ústí dosáhla
dalšího mimořádného úspěchu.

Kateřina Soumarová – I. kategorie (do 10 let)

Hana Stejskalová – I. kategorie (do 10 let)

Došlo po uzávěrce:

V pátek v podvečer jsme obdrželi telefonickou
informaci, že Anička Skálová v nejstarší kategorii do 16 let
vybojovala 2. místo! Tím dovršila úspěšné tažení polických
houslistů. Gratulujeme!!

Účastníci mezinárodní houslové soutěže
Kocianovo Ústí:

Markétka Nádvorníková – I. kategorie (do 10 let)

Žaneta Obršálová – II. kategorie (do 12 let)

Šimon Michal – II. kategorie (do 12 let)
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Základní umělecká škola pořádá

KONCERT
MAMINKÁM

ve středu 26. května
od 18 hodin
v koncertním sále ZUŠ

Matouš Michal – II. kategorie (do 12 let)

Představí se na něm dětské pěvecké sbory
Pramínek, Studánečka, Studánka
a Komorní sbor Studánky,
a děti i soubory z dechových tříd učitelů Lenky
Němcové a Josefa Fialy.

Základní umělecká škola pořádá

Slavnostní koncert
k Roku české hudby
ve čtvrtek 13. května
od 17 hodin
v koncertním sále ZUŠ

Anna Skálová – IV. kategorie (do 16 let)

A co je ještě před námi:
•

•

•

•

Concerto Bohemia 2004 – ve středu 12. května
přijede do Kolárova divadla opět tým techniků a
zvukařů Českého rozhlasu Praha, aby zde pořídil
profesionální nahrávky našeho smyčcového i
dechového orchestru, které oba postoupily do finále
této prestižní rozhlasové soutěže. Tyto snímky posoudí
odborná porota a určí konečné vítěze, kteří se
v listopadu představí v přímém přenosu ČT a Čro na
Koncertu vítězů z paláce na Žofíně.
Celostátní finále soutěže ZUŠ ČR v komorní hře
smyčcových nástrojů - ve dnech 21. až 23. května v
Jindřichově Hradci. Z Královéhradeckého kraje
postoupily do tohoto finále opět tři soubory a opět
pouze ze ZUŠ Police. Jsou to dvě smyčcová kvarteta a
jedno trio ze tříd Ladislava a Michaely Michalových.
Koncert maminkám - si připravily děti z pěveckého a
dechového oddělení pro své nejmilejší ve středu 26.
května v Kolárově divadle od 18 hodin. Představí se na
něm dětské pěvecké sbory Pramínek, Studánečka,
Studánka a Komorní sbor Studánky, a děti i soubory
z dechových tříd učitelů Lenky Němcové a Josefa
Fialy.
Violoncellový recitál – studentek pardubické
konzervatoře Jany Ducháčové a Heleny Matyášové ze
třídy prof. Petra Lichého proběhne v pondělí 31. května
od 18 hodin v koncertním sále ZUŠ. V programu
uslyšíme skladby Josefa Haydna, Antonína Dvořáka a
P. I. Čajkovského.

Hudbu Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Josefa
Suka a Leoše Janáčka na něm představí vynikající
interpreti pardubické konzervatoře
Iva Kramperová – housle, Jan Žalud – violoncello
Vlastimil Jurčík – klavír, studující komorní hru
u profesora Josefa Krečmera.

Základní umělecká škola pořádá

Violoncellový recitál
studentek pardubické konzervatoře
Jany Ducháčové a Heleny Matyášové
ze třídy prof. Petra Lichého
v pondělí 31. května od 18 hodin v koncertním
sále ZUŠ.
V programu uslyšíme skladby Josefa Haydna,
Antonína Dvořáka a P. I. Čajkovského.
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Polická univerzita volného času
Jarní semestr byl ve středu 28.4. ukončen přednáškou
Michaely Soukupové a Evy Vavrouškové o tradicích a
krojích.
Součástí jara jsou i dva výlety. V úterý 11. května cesta
Broumovskem
s Oldou
Jenkou
se
zastavením
v Olivětínském pivovaře.
Ve čtvrtek 27. května se s manžely Klapalovými
vydáme na celodenní výlet po trase Pecka, Sobotka, Jičín,
Konecchlumí.
Program podzimního semestru 2004:
14. 9. Dr. Helena Kosek – Josef Škvorecký
29. 9. Výjezd do ZOO ve Dvoře Králové nad Labem
- prohlídka a přednáška
Historie a současnost ZOO
13.10. Ing. Jaroslav Rohulán – Ekologie
MUDr. Miroslav Švábl – Zdravotnictví
v současnosti
27.10. JUDr. Miroslav Antl – Základy trestního práva
v praxi
3.11. JUDr. Jan Šolc – Etika
24.11. Mgr. Jan Souček – Teplické a Adršpašské skály
Ing. Bohumil Šustek – Skalní záchranná služba
Přednášky se budou konat ve výše uvedených termínech
od 14.30 hodin v sále hasičské zbrojnice. Jiné místo bude
včas oznámeno.
Změna programu z důvodu nemoci nebo vytíženosti
přednášejících je vyhrazena.
Školné na semestr činí 200 Kč (občerstvení, lektorné,
dárky pro účinkující a lektory, kancelářský materiál,
jízdné…)
Cena výletů není ve výši školného.
Těšíme se na další zájemce.
Ida Seidlmanová

Zvláštní škola, Lachov 75, Teplice
nad Metují, IČO 70836396
Ředitelství Zvláštní škol v Teplicích nad Metují Lachově oznamuje, že škola bude od 1.9.2004, pod názvem
Základní a Speciální škola Teplice nad Metují, přemístěna
do nově upravených prostor budovy Základní školy v
Teplicích nad Metují.
Žáci si budou moci pobyt ve společnosti kamarádů
prodloužit ve školní družině, kde bude postaráno i o
všechny dojíždějící žáky.
Škola pořádá různé sportovní a kulturní akce např.
sportovní atletické hry, vybíjená, stolní tenis, každý rok jiný
zámek, poznávání okolí apod.; a každoročně týdenní pobyt
v Krkonoších.
Bližší informace na telefonním čísle 491 581 300.
Mgr. Anna Válkyová, ředitelka školy

Provozovna čistírny prádla
v ul. Soukenické čp. 183 v Polici nad Metují
opět v provozu.
Od 17. 5. 2004 navíc i prodej oděvů a
drogistického zboží.
Šárka Knotková

S T A T I S T I K A œœ œ œ œ œ œ œ œ
K 30.4.2004 mělo město Police nad Metují dle dostupné
evidence celkem 4331 obyvatel.
V průběhu měsíce dubna se:

H
D
¬

V

zemřelo

přistěhovalo

10 občanů

odstěhovalo

22 občanů

narodilo se

7 občánků

Josef Hlaváček /březen/
Petr Liskovský /únor/
Daniel Svoboda /březen/
Daniel Líbal
Marie Macounová
Filip Pirkl
David Scholz

7 občanů

paní Božena Jílková /leden/
pan Karel Peluněk / březen/
paní Alena Rusová /únor/
pan Zdeněk Škraněk /březen/
paní Marie Lichterová
paní Anežka Kopecká
pan Jan Friml

Vážení pozůstalí, přijměte projev hluboké soustrasti.

JUBILEA

ZZZZZZZZZ

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

5 občanů
4 občané
3 občané
paní Božena Marišková
paní Věra Reifová
pan Milič Kobr
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví a duševní pohody
do dalších let.

SŇATK Y Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
V měsíci dubnu si v obřadní síni polické radnice
řekli své „ANO“
pan Přemysl Jirma n a slečna Alena Hlavatá,
pan Jakub Kovář a slečna Martina Hotárková,
pan Jaroslav Meier a slečna Jana Brožová
pan Luboš Tér a slečna Zuzana Šmídová
Všem 4 párům přejeme hodně štěstí na společné cestě
životem.
JŤ
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U Pokorných se bude slavit!
Ve středu 12. května oslavuje 80. narozeniny pan
Vlastislav Pokorný z Police nad Metují a v sobotu 15.
května má 75. narozeniny jeho manželka Vlasta
Pokorná. Oběma děkujeme za jejich nezištnou
mnohaletou veřejnou práci a přejeme všechno
nejlepší, hlavně zdraví a spokojenost.
„Přátelé dobré hudby a pohody“
a kamarádi, kteří je mají rádi.

Upozornění Správy CHKO Broumovsko
pro občany a prodejce květin
V období květu bledule jarní, které právě probíhá, bývá
orgány ochrany přírody zaznamenáváno trhání nebo i
vyrýpávání bledulí za účelem prodeje. Správa CHKO
upozorňuje prodejce květin, že bledule jarní je chráněna
podle zákona 114/1992 Sb. Je-li nabízena k prodeji, musí
prodejce prokázat povolený způsob nabytí. Prodávat lze
rostliny vypěstované v zahradě, nikoliv získané sběrem
z přírody. Nelegální zasahování do vývoje ohroženého
druhu rostliny se dle zákona postihuje pokutou v řádu až
desítek tisíc korun. Správa CHKO žádá občany, aby
nekupovali bledule pocházející z pochybných zdrojů, neboť
poptávka po jarních květech podporuje poškozování
přírody.
RNDr. Aleš Hájek, botanik Správy CHKO Broumovsko

Stěnava a Podnikatelský klub
Broumovska
pořádaly v pondělí 26. dubna na sále Střelnice
v Broumově
konferenci
pod
záštitou
Rady
Královéhradeckého kraje Broumovsko v EU - Za týden
jsme tam …
Mezi hosty byli JUDr. Pavel Němec, ministr pro místní
rozvoj, Doc. Ing. Josef Zieleniec, CSc., senátor ČR, Ing.
Jan Zahradil, stínový ministr zahraničí ODS, Ing. Jiří
Hanuš, KDU-ČSL, poslanec Parlamentu ČR a mnoho
dalších.
Osobně mě velmi zaujalo vystoupení pana Jana
Školníka. Požádala jsem o souhlas s uveřejněním jeho
příspěvku
Dobrý den, dámy a pánové. Jmenuji se Jan Školník a na
tomto fóru zastupuji Podnikatelský klub Broumovska. Jsem
ředitelem a spolumajitelem menšího výrobního závodu
v Broumově, firmy HOBRA – Školník s.r.o. .
Podnikatelský klub Broumovska míní, že spolupráce a
komunikace je nezbytně nutná pro úspěšné fungování
podniků, ekonomicky aktivních lidí i regionu.
PKB byl založen právě proto, aby tuto spolupráci
inicioval a podporoval. Aktivním přístupem se zavázal
mapovat konkrétní potřeby a podmínky hospodářského
prostředí regionu a bude se zasazovat o jejich zlepšování.
K tomu je připraveno několik témat pozornosti.
Investorské centrum je nástroj spolupráce, který má za
úkol mapovat rámce investičních a podnikatelských aktivit.

Tím bude možné aktivně podporovat investiční činnost
v regionu, tedy jeho rozvoj. Tento rozvoj je pro jednotlivé
ekonomické subjekty určující pro jejich vlastní úspěšnost, a
proto pro PKB důležitý.
Na poli zaměstnanosti je nutné konstatovat, že místní
zaměstnavatel bojuje především s nevhodnou kvalifikací
uchazečů o práci. PKB proto bude mapovat potřebu
jednotlivých kvalifikací a spoluprací s různými partnery
(např. úřad práce, školy apod.) vhodnou kvalifikaci
doplňovat. Zároveň chce PKB vytvářet prostor a programy
dalšího vzdělávání a zvyšování kvalifikace současných
zaměstnanců.
Dalším tématem pozornosti jsou strukturální fondy EU,
národní zdroje podpory a rozvojové programy. PKB bude
kvalifikovaným poradcem při získávání této finanční
podpory a zároveň aktivním analytikem možných příjemců.
PKB se stane partnerem profesionálů na tomto poli a bude
proto schopný zvládnout úvodní fáze zpracování projektů a
být oporou v celé administrativní části.
PKB je financován z příspěvků svých členů, kterých je
v současnosti 18 a ti dohromady zaměstnávají přibližně
3000 zaměstnanců. Budoucí financování by mělo být
podpořeno právě příjmy za služby v oblasti poradenství a
v neposlední řadě se PKB bude snažit získávat prostředky
z veřejných zdrojů, jelikož plnění našich cílů považujeme za
obecně potřebné.
PKB nemůže a nechce řešit komplexně problémy
konkrétních podniků a firem, ale v rámci spolupráce
pomoci hospodářskému rozvoji regionu.
Na začátku jsem mluvil o premise nutnosti spolupráce a
komunikace a o tom, že našim zřejmým cílem je
hospodářský růst regionu. Nutným předpokladem
úspěšného rozvoje je dobré plánování. Tak jako musí
plánovat každá z našich firem, je pro region důležité
strategické plánování. Proto PKB přivítal iniciativu obcí a
měst na Broumovsku zpracovat Program rozvoje
Broumovska. Tento proces je pro nás důležitý, a proto se na
něm intenzivně podílíme. Nejen tím, že členové PKB se
aktivně účastní plánovacího procesu, ale zároveň i tím, že
jsme do rozpočtu přispěli významnou peněžní částkou , a to
na personální posílení koordinátorské kanceláře. Je pro
nás mírným zklamáním, že se nedaří vzbuzovat zájem více
lidí , více občanů v místě. Jejich neúčast v plánovacím
procesu bude následně citelná při jejich žádoucím využití
pro část realizační. PKB vyjadřuje svou aktivitou v
procesu plánování rozvoje především ochotu účastnit se
aktivně jeho realizace.
Poslední a neopomenutelnou funkcí PKB je vytvoření
místa pro setkávání a diskutování mezi jednotlivými
ekonomicky aktivními lidmi.
Nedávno jsem se zúčastnil zajímavého setkání, které
před 7 lety vzniklo z iniciativy firmy BOSCH a konkrétně
pana Dietzeho, který sedí mezi námi. Na tomto fóru
zaměřeném na český právní řád jsem zachytil několik
podmětů a formulací, nad kterými přemýšlím, formulací,
které hovoří o konkurenčních nevýhodách českých podniků
v Evropě. Tyto naše nevýhody bych já formuloval takto:
- atmosféra nedůvěry – nikdo nevěří nikomu a ničemu –
po zkušenosti se začátkem podnikání po roce 1989 a
několika zlatokopy, kteří nectili žádná pravidla se
státní instituce a banky, a koneckonců většina z nás,
zapouzdřili do krunýře nedůvěry a od podniků požadují
nesmyslné množství dokumentů, razítek a vyjádření – to
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-

-

-

je tedy v krátkosti první konkurenční nevýhoda našich
podniků.
presumpce viny – začínající na finančním úřadu, kde
na základě nerovnoprávného postavení musíme
nejdříve přistoupit na názor úředníků a teprve pak se
dovolávat případného soudu, v té době stát pracuje
potencionálně s našimi penězi, a končící pocitem, že
každý kdo něco aktivně vykonává je nejspíše zločinec,
je vinný z aktivity a svou poctivost musí teprve dokázat
– to je tedy druhá konkurenční nevýhoda.
hygienické předpisy – instituce vytvořené v ČR v rámci
kontroly a sledování hygienických parametrů
jednotlivých provozů jsou z hlediska Evropy nevídané –
to je další, třetí konkurenční nevýhoda.
stálý nedostatek kapitálu – veškerá harmonizace práva
a předpisů s EU vedou k nutným investicím, které jsou
pro podniky investující do transformace svých provozů
na standardní (nesocialistické) provozy velmi náročné
a často nemožné bez účasti zahraničního partnera
s přístupem ke kapitálu – viz.první konkurenční
nevýhoda – to je tedy nevýhoda číslo 5..

Nejsem zvyklý mluvit kriticky, přesto má dnešní slova
popisují současný stav kriticky. I přesto neztrácím
optimismus a sílu osobně se účastnit procesu narovnávání
těchto podmínek a podporovat každého, kdo je upřímný a
chce to samé – žít lépe. Současná situace nám nesmí kalit
mysl a znemožňovat nám dívat se do budoucnosti pozitivně
a věřit, že situace se zlepší.
Tématem konference je Broumovsko v Evropě. Je nutné
si uvědomit, že Evropa nám s Broumovskem příliš
nepomůže. Ten kdo Broumovsku pomoci může, jsme my
samotní. Broumovskem rozumíme každý něco jiného, někdo
jen Broumov, někdo broumovskou kotlinu, jiný broumovský
výběžek. Myslím, že není důležité jak kdo broumovsko
vnímá, faktem je, že na tomto území nebo v jeho
bezprostřední blízkosti žije.
Není nutné, aby každý, kdo žije na území Evropské unie
byl pravověrným Evropanem. Naopak je možné a žádoucí,
aby byl Čechem, Francouzem, Italem nebo Němcem plně si
uvědomujícím výhody vyplývající z členství ve skupině,
v rámci Evropy spolupracujících zemí. Málokdo a možná
nikdo z Francie neumí lépe určit co a jak vykonávat v Litvě,
stejně jako nikdo z Vižňova neumí určit priority Božanova.
V obou obcích by si však měli uvědomit, že participací
na užitečných cílech vyššího celku je možné dlouhodobě
profitovat. Je důležité si uvědomit, že tato v uvozovkách
lokální globalizace je proces pozitivní. Je koneckonců
doložen úspěchem podobné spolupráce v komerční sféře.
Jak velké celky a skupiny je vhodné sdružovat?
Zajímavá otázka. Je DSO (Dobrovolný svazek obcí)
Broumovsko dost velký na plnění všech funkcí, nemá se
začlenit a účinně pracovat v regionu Náchodském? Není
Náchodsko příliš malé? Neměl by to být Kraj? Tyto úvahy
jsou nešťastné a v podstatě úplně špatné.
Každý by měl začít sám u sebe. Broumovák by měl
primárně zaměřit svou pozornost na Broumov, Tepličák na
Teplice nad Metují atd.. Oba by si však měli uvědomovat
intenzivně své okolí, sledovat ho, podporovat a v případě
potřeby protěžovat. Region a jeho síla spočívá ve formulaci
společných hodnot a hodnot, které žádná z obcí nedokáže
realizovat sama. Regionem se rozumí území, které si svou
synergickou sílu uvědomuje a účinnou spoluprací tuto sílu
využívá. Součástí dobré kultury vztahů je i nadšení
z úspěchu druhého.

Jinak řečeno – Broumov bude silný v silném
Broumovsku, silné Broumovsko v silném Náchodsku, silné
Náchodsko v silném Hradecku, silné Hradecko v silné
České republice a silná Česká republika v silné Evropě. Vše
souvisí se vším a proto jak silný bude ten nejslabší, tak silné
bude celé společenství.
Každá obec by proto vedle své vlastní činnosti měla
participovat na širším území a vytvořenou platformu
spolupráce nutit spolupracovat opět ve vyšším celku.
Děkuji Vám za pozornost.
Dále jenom stručně.
Podnikatelský klub Broumovska, o.s.
Smetanova ul., 55001 Broumov
e-mail: pkb@broumovsko.cz
Po společném jednání s panem Školníkem jsme se
rozcházeli s konstatováním, že jsou vítání všichni
podnikatelé Policka, kteří mají zájem v neformální činnosti
PKB pracovat.
Ida Seidlmanová

Úspěch našich seniorů
Před Velikonocemi jsme zaslali několik výrobků našich
obyvatel do soutěže „Zlatá kraslice“, kterou pořádala
agentura MARETI CZ Ostrava, jako součást projektu
Senioři mezi námi. Jedná se o dlouhodobý projekt určený
seniorům žijícím v domovech a penzionech pro seniory a
klade si za cíl nabídnout seniorům zapojení do aktivit, které
by jim mohly přinést zábavu, poučení, vyplnění volného
času a zejména podpořit duševní a fyzické zdraví.
V letošním roce projekt obsahuje několik různých soutěží a
nás velice potěšil úspěch paní Amálie Vlčkové, která se se
svým výrobkem umístila mezi prvními třiceti v první
soutěži.
K tomuto úspěchu jí upřímně blahopřejeme a jsme rádi,
že činnost našich seniorů ocení i jinde. V minulém týdnu
paní Vlčkovou navštívila zástupkyně pořádající agentury a
předala jí diplom a hodnotnou cenu. Tato návštěva paní
Vlčkovou i nás velmi potěšila. O tom, že je to opravdu
velký úspěch svědčí i to, že se do soutěže zapojilo více než
700 seniorů ze 115 domovů a penzionů z celé republiky.
Těšíme se na spolupráci z agenturou MARETI CZ při
dalších soutěžích, např. tipovací soutěži MS v hokeji,
soutěži Zlatá křížovka nebo v soutěži nahrávek sólového či
sborového zpěvu.
M. Troutnarová, sociální pracovnice DD

Poděkování všem
V sobotu dne 17.04.2004 v odpoledních hodinách
opustila náš domov důchodců klientka bez vědomí
ošetřujících. Nejprve bych vám chtěla vysvětlit, proč
k tomu došlo a proč se tato situace může i opakovat. Jsme
domov důchodců, který je otevřený. Naši klienti mají
možnost kdykoliv jít kam ještě zvládnou, pouze podle
domácího řádu každý ví, že mají uvědomit ošetřující
personál, kam odchází. Není to z důvodů, že bychom byli
zvědaví, ale je to z důvodu jejich bezpečnosti, že v případě
nějakých zdravotních problémů víme, kde jsou a je možné
zareagovat. U nás v domově jsou umisťováni i lidé
s demencí a bohužel tito klienti nejsou schopni ošetřujícím
říci, kam jdou. Ani návštěvy, které k nám přicházejí situaci
nemohou odhadnout, kam mají klienta v pohodě
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nasměrovat. V pracovních dnech máme dveře otevřené pro
příchozí i odcházející. S počtem zaměstnanců, někdy i za
pomoci vstřícné veřejnosti, se dá situace v případě odchodu
dementního klienta zvládnout. V odpoledních hodinách,
v sobotu a neděli slouží na ošetřovatelském oddělení
dvoučlenný tým, který má zajištěný odchod proti
„utíkálkům“ uzavíráním dveří pomocí systému, který má
dvě možnosti. První je takový, že si mohou všichni
odcházející dveře otevřít pomocí stisknutí tlačítka, které je
pustí ven. Tuto obsluhu dementní obyvatel samostatně
nezvládne. Při příchodu do domova si příchozí zazvoní a
ošetřující personál mu otevře „bzučákem“. Druhý systém
je, že vstup i odchod lidí řídí ošetřující personál pomocí
kamerového systému a mechanického ovládání vstupních
dveří. Toto platí pro období , kdy není pěkné počasí. Teď se
sluníčkem, na které se všichni těší, je používán i boční
bezbariérový vchod, který je otevřen z důvodů volného
pohybu imobilních a ostatních klientů. Opět platí pravidlo
že klient oznámí, že domov opouští. Nemůžeme domov
zcela uzavřít, porušovali bychom tím Listinu lidských práv
a svobod. Chceme, aby náš domov byl co nejvíce otevřený
všem, kteří k nám přicházejí s dobrým úmyslem. Jde nám o
integraci našich klientů. Myslím si, že se nám to daří díky
všem, kteří se svou přítomností podílejí na aktivním životě
našich klientů.
Toto je k nastínění situace, kterou se nám tentokrát
podařilo zdárně zvládnout a věřím, že nezasvěcení mohou
k tomu zaujmout různá stanoviska. Proto bych Vám všem,
kteří jste se podíleli na pátrací akci, chtěla za sebe a
ošetřující tým v tuto sobotu poděkovat Všichni jsme měli
obrovskou radost, že se naše klientka našla. Domnívám se,
že největší poděkování patří naší pracovnici paní Radce
Cinkaničové, jejímu postřehu a náhodě, že s naší klientkou
žila v jednom domě. Poděkování patří i jejím dětem, které
statečně pomáhaly při hledání. Také je třeba ocenit ochotou
mladých lidí např. J. Fišara, M.Škopové a jejího přítele, T.
Krásného, kteří se opravdu zapojili do hledání klientky.
Velký kus práce odvedla i česká a městská policie, paní
Dáša Hauschková a někteří naši zaměstnanci. Také bych
chtěla touto cestou poděkovat všem, kteří nám již dříve
pomohli naše klienty nasměrovat do jejich domova.
Za DD V. Kašíková, ředitelka

Měsíc duben v polickém domově
důchodců
Opět je jeden měsíc za námi. Začal vystoupením dětí
z polické mateřské školky. Děti nás navštěvují pravidelně a
jejich vystoupení nám vždy přináší radost. Den po té jsme
se jeli podívat do hronovské Justinky na velikonoční
výstavku a také jsme navštívili ÚSP v České Skalici. To
ještě nebyl všem návštěvám konec. Těsně před
Velikonocemi jsme zavítali zase my na oplátku do školky
v Polici, kde pro nás děti připravily písničky a tanečky, na
které u nás v domově není místo. Byli jsme pozváni při
příležitosti výstavky. Obdivovali jsme výrobky dětí i
nápady jejich učitelek.
Oslavu narozenin jsme spojili s trochu předčasnou
oslavou Dne matek. Opět přišly mezi nás děti, tentokrát
z bukovické školky. Pozdravit nás přišla také paní
místostarostka Ida Seidlmanová s milým dárečkem. Všem
děkujeme za zájem a za vstřícnost.
S předstihem se oslava konala proto, že v květnu se
v domově konají stavební úpravy sociálních zařízení

v horním poschodí. Někteří obyvatelé toho využijí a tráví
dovolenou mezi svými blízkými. Ti ostatní musí mít
trpělivost s hlukem a jinými nepříjemnostmi s rekonstrukcí
spojenými. Těšíme se, až bude vše hotovo, ať jde firmě
STAFIDO práce od ruky! Bude se nám tu opět lépe bydlet,
budeme se mít i čím pochlubit. Malý domov – krásný
domov. Díky všem, kteří se na této záslužné akci podílejí.
Obyvatel DD Růža
Také letos zveme maminky s dětmi i ostatní veřejnost do
naší zahrady, kde se opět prohánějí krásná kůzlátka.
Máme je tu pro radost a budeme rádi, když se i vy přijdete
potěšit.

ČMS Praha organizace Broumov
zve všechny přátele přírody, hub a lesa na:

Vycházku „Odemykání lesa“
Datum konání:
v sobotu 22. května 2004
Místo konání:
lesy, louky, stráně v Hynčicích u
Broumova
Sraz účastníků:
restaurace „U Hamáčků“, Hynčice u
Broumova v 9.00 hodin
Dostupnost:
vlakem, zast. Hynčice u Broumova
Kontakt: Václav Fatka – tel. č. 723 21 77 91
Po návratu z přírody je zajištěno posezení a oběd
v restauraci „U Hamáčků“ v Hynčicích od 13.00 hodin.
Těšíme se na setkání s Vámi!

Polický zahrádkářský
receptář na měsíc květen
Problém zvaný „SRŠNĚ“

Poměrně častým problémem zahrádkářů jsou vosy a z
nich pak největší strach mají z největšího zástupce - sršně.
U nás žije jediný zástupce srní - sršeň obecná (vespa
crabro), která je až 3 centimetry dlouhá. Svá poměrně
veliká hnízda si staví z rozžvýkaného ztrouchnivělého
dřeva smíchaného se slinami a to především v dutinách
stromů, na půdách nebo pod podobnými přístřešky,
výjimečně i v půdě, především v navážkách. Hojnější bývá
v teplejších oblastech. Obdobně jako u i ostatních vos a
oproti včelám jejich žihadlo nemá zpětný háček, takže při
bodnutí nezůstává v místě vpichu. Je pravda, že u některých
citlivějších lidí může být bodnutí sršněmi i životu
nebezpečné, zejména je-li na hlavě. Ale podobné následky
může mít i citlivých lidí i bodnutí běžnou včelou. Sršně
jsou ale vysloveně plaší a pokojní tvorové a bodají pouze v
případě přímého ohrožení, především při ničení jejich
hnízd. Základní potravou sršní je různý hmyz, především
mouchy. Mnohokrát jsem pozoroval sršně, jak napadaly své
příbuzné - vosy, které škodily na sladkých dozrávajících
hroznech. Ty pak buď přímo na místě požíraly nebo je
rozžvýkané odnášely svému potomstvu do hnízd. Je však
ale pravdou, že občas si pochutnají i na nějaké té včelce.
Zejména v obdobích sucha pak mohou i sát mízu z
poraněných stromů (především jasanů, olší a bříz) a nebo i
nektar. S chutí si pochutnávají i na zralých plodech, např.
hruškách, slívách a jablkách. Včelaři pak mají i zkušenosti s
tím, že občas pronikají do úlů a odnášejí z nich med.
Zajímavá je i biologie sršní. Zimu přežívá jen velmi
omezená počet oplodněných samiček a všechny dělnice,
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samci i královna hynou s příchodem prvních mrazů.
Přezimující samičky na jaře začnou stavět vždy nové
hnízdo a proto strhávání starých opuštěných hnízd je z
důvodu zamezení jejich zahnízdění zbytečné. V několika
buňkách vychovají první generaci dělnic, které pak
pokračují v rozšiřovaní hnízda. Po vylíhnutí královny dojde
k masivnímu kladení vajíček, takže koncem léta může být v
jediném hnízdě i více než 5000 jedinců, většinou ale jen
200 až 400. Teprve koncem léta se vylíhnou samci a
samice. zajímavé je, že dělnice létají i v noci.
Zhodnotíme-li škodlivost a užitečnost sršní, zjistíme, že
jejich škodlivost není nijak vysoká a proto se většinou
nesnažíme je hubit a ničit jejich hnízda, ale snažíme se s
nimi žít v míru. Kromě toho, největší počet bodnutí připadá
na „akce“, při kterých se sršní hnízda likvidují. Chceme-li
je však přesto omezit (např. v bezprostřední blízkosti
obydlí, mateřských škol a škol) je možné hnízda likvidovat
postřikem nějakým kontaktním insekticidem, nejlépe
provedeným v nočních hodinách. Nadměrný počet sršní je
pak možné omezovat i odchytem do láhví se sladkými
roztoky nebo s pivem, obdobně jako se to provádí u vos.

Brokolice
Brokolice je u nás stále méně rozšířená zelenina,
zatímco v zahraničí se běžně pěstuje. Je to přechodná forma
mezi květákem a ostatní košťálovinami, má však
mohutnější ztloustlou lodyhu, která je ukončena prořídlou
růžicí s postupně narůstajícími zdužnatělými růžičkami. V
kuchyni se upravuje podobně jako květák nebo jako chřest.
Brokolice obsahuje podstatně více vitamínů než květák,
zvláště vitamíny C, E a provitamín A. Poslední výzkumy
zjistily, že brokolice je skvělá zásobárna vitamínů a
zdrojem kyseliny listové, beta-karotenu, železa i draslíku.
Látky v ní obsažené pomáhají v boji proti rakovině.
Brokolice se pěstuje snadněji než květák, je méně
náročná. Dobře se jí daří i ve vyšších podhorských
polohách s vlhčím ovzduším. Vysévá se nejčastěji v červnu
na výsevní záhon, v červenci rostliny vysazujeme na
vzdálenost 50 - 60 cm od sebe.
Z červnového výsevu sklízíme postupně od září.
Nejprve odřezáváme hlavní růžici s částí dužnatého stonku
v délce 15 až 20 cm a postupně pak až do zámrzu růžice
dorůstající z postranních výhonů. Pro ranou sklizeň lze
brokolici vysévat do teplého pařeniště v únoru.
Předpěstované sazenice vysazujeme začátkem dubna na
záhon. Při jarním pěstování je však doba sklizně podstatně
kratší, rostliny brzy vykvétají.
Podle vlastní zkušenosti doporučuji po výsadbě ošetřit
srdéčko brokolice proti plodomorce zelné buď netkanou
Textilií, nebo chemicky (Decis, Karate 2,5) proti
vyslepnutí. Brokolice má různé odrůdové formy. Naše
osvědčená odrůda staršího typu „Vitamína“, patří mezi
stonkové remontantní odrůdy. Novější je odrůda „Geba“, je
vhodná pro pěstování na zahrádkách.
V poslední době jsou k dostání i dovezené odrůdy
brokolice. Velmi dobré zkušenosti mám s těmito odrůdami
brokolice: MONTOP F1, LORD F1, CRUISER F1,
CHEVALIER F1.
Vybráno z časopisu: Rukověť zahrádkáře 2004

ZO ČSZ Police nad Metují:

oznamuje, že ten kdo by měl zájem získat zahrádku do
osobního vlastnictví od Pozemkového fondu, má v těchto
dnech poslední příležitost. Byly totiž provedeny poslední

měřičské práce a v průběhu týdnů až měsíců budou vyzváni
žadatelé k podpisu kupní smlouvy. Protože jde o pozemky
v zahrádkářské kolonii, která měla při svém vzniku všechny
potřebné náležitosti bude zde uplatněn zákon č.95/1999 Sb.,
vč. pozdějších novel. Cena bude tedy velmi výhodná a
pokud by chtěl někdo provést koupi po této první fázi, pak
bude cena daleko vyšší. Jde o zahr. kolonii Havlatka.
Cenové podmínky budou tedy výhodné, nevýhodou je
svažitý terén, který lze však upravit pomocí teras. Odměnou
Vám bude krásný výhled na město, uspokojení z vykonané
práce a vytvoření si určitého zázemí pro ty, kdo bydlí v
panelových domech, či z jiných důvodů nemohou mít
zahrádku.

Nabídka
ZO ČSZ v Polici nad Metují dále oznamuje, že uvažuje
o hromadné objednávce publikace Metodika ochrany
zahradních plodin z nakladatelství Květ. Jedná se o 4
přepracovaná vydání od Ackermana a spol. Bude-li více
než 10 zájemců, lze uplatnit při hromadné objednávce 25%
slevu, takže by stanovená cena 180,-Kč klesla na 135,-Kč +
podíl na poštovném. Objednávku může využít i nečlen ZO
ČSZ.
Bližší inf. na tel.: 491 542 113, Petr Geisler nebo
osobně, Gagarinova 290, Police nad Metují

Poličtí zahrádkáři
pořádají
v sobotu dne 5. 6. 2004

zájezd do Litomyšle a Ústí nad Orlicí.
Odjez v 7.00 hodin, návrat přib. v 18.30 hodin.
Program - návštěva zahr. školky v Litomyšli, prohlídka
města, kterou zajistí tamní průvodkyně, po obědě bude
následovat návštěva klášterní zahrady, cestou zpět bude
zastávka na rozhledně v Chlumu a v Ústí n. Orl. navštívíme
zahradní kolonii odkud asi v 17.00 hodin zamíříme zpět k
domovu.
Přihlášky budou přijímány opět v Knihkupectví u pí
Kohlové.
Členové ZS od 17. - 22.5, ostatní od 24. - 29.5.
Cena zájezdu je 150,-Kč
Na Vaši účast se těší výbor

Rada, informace, pomoc
To vše vám nabízíme v občanské bezplatné poradně.
Chceme posílit vaše právní vědomí a schopnost obhájit
svá práva.
Nejčastější dotazy jsou z oblastí:
bydlení, manželství a majetkoprávní vztahy v rodině,
dědictví, náhrady škod, sociální podpora, pracovněprávní
vztahy.
Navštivte nás. Jsme tu pro vás.
Kde? Hálkova ulice 432, Náchod
Hodiny pro veřejnost:
Po 10 - 16 hodin
Čt 10 - 16 hodin
Telefon: 491 421 723; e-mail: op.ops@email.cz
Občanskou poradnu provozuje Občanské poradenské
středisko.
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Radešovská osma 3. ročník
Vás srdečně zve na

od založení Sboru
1879 - 2004
Program oslav:
4.6 2004

18.00-20.00

5.6 2004

Slavnostní schůze (sál místního pohostinství)
Oslavy budou probíhat v okolí požární zbrojnice

8.30 – 9.00

Příjezd jednotek

9.00

Zahájení soutěže k 125 Výročí trvání sboru.
(požární útok,netradiční disciplíny)

13.00

Ukázky techniky(hasiči,záchranná služba)

17.00

Taneční ukázky v moravských krojích

18.00

Taneční zábava

Po skončení soutěže volná zábava v prostorách před hasičskou
zbrojnicí

Občerstvení zajištěno

Všichni jste srdečně zváni
Potvrzení účasti na tel. 606276907 pan Kaufman
nebo e-mail: jsdh.zdar@seznam.cz
www.hasicizdar.unas.cz

Po krásných dnech začalo z pátku na sobotu pršet a
ochladilo se. Což by tak nevadilo, kdyby se v sobotu 24.
dubna 2004 nekonala hasičská soutěž zvaná „Radešovská
osma“. I přes nepřízeň počasí do Radešova na třetí ročník
přijelo 9 družstev. Přesto neměly šanci a jak se říká „o
prsa“ vyhrál Radešov. Po vyhlášení výsledků začalo opět
pršet, ale i tak se akce vydařila a všichni byli spokojeni
Výsledková tabulka:
Radešov
Bezděkov n.M.
Suchý Důl A
Bukovice
Machov - Lhota
Ledhuje
Suchý Důl
Hlavňov
Nízká Srbská
Martínkovice - ženy

46.65
46.69
47.31
62.12
62.19
63.13
66.50
78.57
90.35
131.34

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Gratulujeme!
PS: Jeden radešovský hasič mě káral, že jsem o něm
ještě nepsala a hlavně ho nechválila. A proto to dělám nyní.
Celé družstvo je sehrané a skvělé, ale přesto musím
vyzvednout a pochválit Marečka a rozdělovače. Marečku,
seš dobrej!
Za SDH Radešov - tisková mluvčí

Klub přátel turistiky TJ Spartak Police nad Metují

pořádá v sobotu 15. května 2004
29. ročník mezinárodního pochodu

Květinový den - 12. květen 2004
Druhá středa v měsíci květnu je už tradičně dnem, který
členské země ECL (Asociace evropských lig) vyhlašují
jako den boje proti rakovině, s příznačným názvem
„Květinový den“. V tomto projektu je zapojena i naše
republika, letos již po osmé.
A tak opět 12. května budete potkávat dvojice
dobrovolníků, kteří Vám budou nabízet žlutý květ měsíčku
lékařského (symbol zdraví), výměnou za finanční příspěvek
(min. 20,-Kč), který Vám rádi umožní vhodit přímo do
zapečetěné pokladničky. Spolu s květinou Vám předají i
leták se zaměřením na prevenci proti rakovině prostaty,
která bohužel v posledních letech velmi narůstá. Rádi
bychom zdůraznili, že boj s rakovinou spočívá v první řadě
na prevenci, které by každý z nás měl věnovat největší
pozornost.
Účelem sbírky je podpora právě nádorové prevence,
zlepšení života onkologických pacientů a podpora
onkologického výzkumu, ve které nezůstávají naši vědci
pozadu za vědci světovými.
Za finanční příspěvek přijměte poděkování.
V rámci prevence nabízíme ženám ve věku 30-45 let a
nad 69, které nemají nárok na úhradu od zdravotní
pojišťovny, poukaz na bezplatné preventivní vyšetření prsu
na akreditovaných pracovištích v Náchodě, Hradci Králové,
Vrchlabí i jiných místech (Sponzoruje AVON Cosmetics).
Vyžádejte si je u nás. Rádi Vám ho poskytneme.
Liga proti rakovině Náchod, Masarykovo nám. čp.1,
PO BOX 15, 547 01 Náchod
(služba každou středu 9.00 - 16.00 hod.)
za: Mikšovská

„POLICKÝ VANDR“
Trasy 15 a 25 km vedou po východní části
Broumovských stěn (část zvaná Slavenské skály).
Start od 7 do 9 hodin v parku na autobusovém nádraží.
Cíl tamtéž do 16 hodin. Startovné symbolické 5,-Kč,
děti do 15 let neplatí.
Občerstvení bude připraveno na Slavném.
Odměna pro všechny účastníky: diplom a keramická
plaketa.
Mimořádnou odměnu dostanou:
- nejmladší, nejstarší a nejvzdálenější český a
zahraniční účastník
- nejpočetnější rodina a třída Základní školy v Polici
nad Metují
Srdečně zveme všechny, kteří mají rádi náš kraj bohatý
na přírodní krásy a chtějí si posílit své zdraví.
Váš Klub přátel turi stiky

POZVÁNKA
Dobročinný fond pro pozůstalé v Polici n. Metují a
okolí pořádá celodenní výlet pro členy i nečleny, který se
koná

v sobotu 15. května 2004
Odjezd je v 7.00 hodin z Police n. Metují CDS - garáže
a dále podle přihlášených obcí. Zastávky budou podle
zájmu účastníků.
Přihlášky přijímají výběrčí, nebo přímo na prodejně
Papírnictví v Polici n. Met. u paní Chaloupkové, nebo na
telefonní číslo 491 543 302.

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

19
Záloha činí 200,-Kč a je v tom zahrnuta cesta
autobusem a vstupné. Doporučujeme vzít si sebou dobrou
náladu.
Výběrčí předají počet svých účastníků do 12.5.2004
paní Chaloupkové, aby bylo možno zajistit a včas vše
připravit. Program zájezdu je bohatý a předpokládaný
návrat je navečer asi v 18.00 hodin. Účastníci budou opět
rozvezeni dle rozvrhu.
Přejeme všem dobrou pohodu a pěkné počasí na cestu.
Za výbor fondu jednatelka -Marie Chaloupková

ASTRONOMICKÉ OKÉNKO

Protože mě těší dětem vymýšlet zábavu, pro začátek
bych připravovala průběh setkání já sama. Ale jestli se
budeme pravidelně scházet, byla bych ráda, aby na mé
přítomnosti tolik nezáleželo. (Koneckonců i moje děti
bývají nemocné.) Smysl těchto setkávání vidím v tom, aby
rodiče v Polici i v okolí věděli, že ve čtvrtek si mohou jít se
svými dětmi hrát, zapomenout na každodenní kolotoč a
potkat podobně naladěné rodiče a děti. Také to může být
příležitost pro ty nejmenší jít poprvé mezi děti, ale i
příležitost pro maminky a tatínky seznámit se a promluvit
si.
Zkrátka, kdo se chce přidat, každý čtvrtek od 9 hod
se scházíme na Správě CHKO Broumovsko, můžete
přijít i později, pokud nás nenajdete, hledejte nás
v Pellyho parku, vezměte s sebou nějakou hračku, nebo
připravte zábavu pro všechny a přijďte.
Těším se na Vás i Vaše broučky a berušky.
Lenka Krpálková

Astronomické informace květen 2004

Vl a st i vědn é okén ko

Slunce vstupuje 20. května v 18 h 59 min do znamení
Blíženců.
Měsíc je 4.5. v úplňku, 11.5. v poslední čtvrti, 19.5. v
novu, 27.5. v první čtvrti. Přízemí nastává 6., odzemí 21.
května.
Planety viditelné okem: Venuše je - po Měsíci nejnápadnějším objektem večerní oblohy, 2. května měla
nejvyšší jasnost. Vyhledáme ji snadno již za soumraku, její
výška nad obzorem se však postupně snižuje a koncem
května ji spatříme už jen nízko nad severozápadem. Na
večerní obloze září také načervenalý Mars (na hranici Býka
a Blíženců), jasný Jupiter (Lev) a Saturn (Blíženci).
Zajímavé úkazy: 4. května nastalo úplné zatmění
Měsíce, u nás pozorovatelné. 21. května po poledni dojde k
zákrytu Venuše Měsícem, úkaz je pozorovatelný pouze
dalekohledem. Květnovou noční oblohu zpestří také kometa
viditelná pouhým okem; podrobnosti včetně mapky a
odhadů jasnosti zašleme zájemcům na požádání.
Jiří Kordulák, Hvězdárna v Úpici

Co se kdysi událo na„ čarodějnice“
– aneb příhoda z doby nepříliš
dávné

Milé maminky, milí tatínkové,
Jsem na mateřské dovolené s jedním broučkem a jednou
beruškou a často se mi stává, že pro samé „důležité“ věci,
jako je uklízení, vaření, nákupy a praní, netrávím čas se
svými dětmi tak hezky, jak bych si přála. Tak zkouším
udělat první krok ke vzniku klubu, kde bychom se mohli
setkávat a věnovat svůj čas tomu nejdůležitějšímu – radosti
a spokojenosti nás i našich dětí.
Mohli bychom společně jen tak řádit a hrát si, říkat
říkadla, zpívat, tancovat, malovat či modelovat, houpat děti,
masírovat je, cvičit s nimi, hrát jim maňáskové
pohádky…Všechno to, co můžeme dělat doma s dětmi
každý sám, ale na co si vždycky neuděláme dost času. A
navíc – čím víc lidí, tím větší legrace !
Správa CHKO Broumovsko mi vyšla vstříc a domluvili
jsme se, že bychom pro svá setkání mohli užívat hezkou
místnost, kterou najdete přímo v areálu Správy CHKO. Je u
ní kuchyňka i toalety. Dohodli jsme se na čase od 9 do 11
hod každý čtvrtek. Pokud by v této místnosti byl někdo
právě ubytován, nebo pokud by nás vylákalo počasí, mohli
bychom se scházet i v Pellyho parku.

V době kdy vychází tento Polický měsíčník, uplynulo
již několik dní od doby, kdy se v kalendáři objevilo jméno
kouzelného měsíce května. Poslední dubnový den je však
již od raného středověku opředen zvláštní pověrou;
dozajista se věřilo, že v nočním čase z 30. dubna na
1. květen, v noci filipo-jakubské, mají nečisté síly větší moc
než kdy jindy. Tato pohanská víra, stará jako lidstvo samo,
se během času proměnila v pověru, že ďábel může svou
moc na zemi uplatňovat pouze prostřednictvím lidí –
čarodějnic. Zvláště staré ženy bývaly často podezřívány ze
spojení s ďáblem a před uhranutím jimi se venkované
bránili různými praktikami. Na ochranu před nimi se před
stavení zapichovaly vidle a košťata; aby se čarodějnice
zahnaly, práskali mladíci na návsi biči, také se střílelo z
pušek. Hlavně se ale na ochranu před čarodějnicemi na
vyvýšených místech pálily ohně, které jsou v některých
krajích (zvláště v Německu) velmi starého původu.
Postupem doby se z výročních ohňů stalo „pálení
čarodějnic“ – mladíci zapalovali košťata a vyhazovali je do
výšky, prý proto, aby viděli čarodějnice létající na
košťatech v povětří. Na sv. Filipa a Jakuba (podle
katolického kalendáře 1. května) ještě odeznívaly různé
pověrečné praktiky, související s ochranou proti
čarodějnicím. V mnoha vsích odmítali toho dne prodat
cokoli z produkce, související s chovem dobytka, protože
by se prý s takovými věcmi dalo čarovat.
Bylo jistě velmi potěšující a úlevné, že se čarodějnice
po vítězství pracujícího lidu zalekly (právem) jiných
nečistých sil a z naší republiky časem zcela zmizely.
Protože se do zaběhlých tradic nemá příliš zasahovat, na
druhou stranu však musí vyhovovat oficiálním ideologiím,
staly se z „čarodějnic“ poznenáhlu tzv. „Mírové ohně“,
plápolající symboly sovětského sloganu, hlásajícího, že
„světový mír uhájíme i za cenu rozpoutání další světové
války“. Po celá léta bolševické čtyřicetiletky pak kráčely
každoroční průvody školních dětí s lampiony za doprovodu
břeskných budovatelských pochodů, vysílaných městským
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rozhlasem, na návrší Havlatky, kde připravenou hranici
odborně zapálil službu konající požárník (tedy hasič),
mající jediný zájem, aby hranice co nejdříve dohořela a byl
včas v posteli. Občas celý spektákl zpestřili příslušníci
Lidových milicí vystřelením několik vojenských signálních
raket a světlic. Mírová akce se nepovedla pouze jednou,
když roku 1969 předem uchystanou vatru, složenou z
hromady zaolejovaných prken a jiného sajrajtu, traktory
navezeného na Havlatku nádvorními partami Veby a
Kovopolu, zapálil neznámý nezbeda den předem.
Čarodějnice se po revoluci roku 1989 sice zase vrátily do
svých starých rejdišť, ale organizace jejich vyhánění se s
nevšední ochotou ujaly různé „orgány“, které samy určují,
kde a čím se budou nečisté síly vyhánět a které čarodějnice
požívají status státní ochrany. Jistě by mladíci, kteří se
někdy před sto lety sešli na kopci u filipo-jakubského ohně,
nevěřili svému sluchu, kdyby se dozvěděli, co všechno
musí jejich dnešní následovníci splnit, aby mohla tradiční
vatra vzplát. Ti musí podat písemnou žádost (!!)
s uvedením parcely uvažovaného ohniště, zakreslit ji do
pozemkové mapy, k tomu přiložit souhlas vlastníka
pozemku a obce. Pak „SPRÁVA“ (možná) vydá
blahosklonné rozhodnutí. Kdo se proviní proti všemocné
byrokracii – pak bububu – zaplatíš až zčernáš! Kdo nevěří,
ať si znovu přečte minulý Měsíčník, je to tam dokonce ve
dvojí verzi!
S příchodem měsíce května bylo také spojeno stavění
staročeských májů. Bývalo často prestižní věcí, aby máj na
návsi byl vyšší než měli v sousedních obcích. Někdy měl
máj v koruně velký věnec z chvojí a místní chlapci pořádali
soutěž, kdo se odváží vylézt k němu a přinést z věnce stuhu.
Někdy museli mládenci máj přes noc střežit, protože jejich
soci ze sousední obce se pokoušeli věnec z máje pod
rouškou tmy ukrást, což by přineslo hanbu vsi pro celý
příští rok. Krádeže postavených májů měly velkou tradici i
u nás. Jeden z posledních úspěšných pokusů toho druhu se
stal roku 1993 na návsi ve Lhotě, kdy se rozjaření
„Kamarádi osady 5“ po odchodu od Lidmanů zmocnili
tamní májky, kterou mínili dopravit až do Police, na počest
tehdejšího starosty Karla Šnábla. Vysilující výstup
„Volšovinou“, kde nebýt životodárného protiastmatického
spreje, málem zkolaboval Zdenda Vancl, však zavinil, že ji
nakonec dopravili pouze do Bělého, před chalupu Heřmana
seniora. Jiná podobná událost se však v Polici stala
mnohem dříve, již za první republiky. Byla mnohem
dramatičtější a snad proto tehdy celou událost neznámý
místní básník umně sestavil do dovedně skloubených veršů.
Možná, že si starší čtenáři vzpomenou i na jméno autora
tohoto eposu. Básnička určitě stojí za přečtení i dnes – je to
rovněž historický dokument, který svým způsobem dokládá
život v našem městě někdy před 70 lety.

Příhoda noci filipojakubské.
V restauraci u Richterů(1)
sedí pěkně pospolu,
stará parta kamarádů
při pivečku u stolu.
Seděli tak, jak to bývá,
řečí dost a dosti piva,
když politiky zanechali,
a když hovor vyčerpali,
vzpomínat se takto jali:

„Je dnes toho posledního,
tajemná noc, kouzel, bájí,
co bývalo pěkných zvyků,
noční ohně, stavba májí!“
„Jak to bylo všecko krásné,
když v nás hořel oheň mládí!“
„A proč bychom neomládli?“
Myšlenka ta tuze svádí!! …
„Tož než půjdem pod peřinu,
rychle vzhůru, ruce k činu!“
Dopili a hned se zvedli,
jak tu všichni seděli,
Axman, Šimek, Richter, Klíma
na Ticháčka hleděli:
„Ty máš nové, pěkné auto,
seber se a domů běž,
Rajman v Slavném viděl máji
vysokou prý jako věž!“
Rajman kývá: „Je to pravda,
šel jsem domů z čekání,
měli ji už skoro státi,
když zvonili klekání.“
Tedy vzhůru, jedem’ na ni?
Kosinko, Axmane a Mrkosi,
Ticháčkovi jděte tlačit,
my ji pěkně sundáme!
Zítra ráno za svítání,
než oživne ulice,
bude se jí hrdě pyšnit
naše město Police!“
V dřívějších dobách, v půlnočním času,
(aspoň tím kdysi strašili děti)
babizen houfy k hodům a kvasu
lítaly povětřím na koštěti.
Co je to dneska? Jak se časy mění!
Nevěří baby koštěte moci –
autem si jedou na rejdy v noci!
Motor si bručí, vše se jen třese,
a už je Tatra pod Slavným v lese.
Zůstane státi na silnici
a z auta skáčí – čarodějníci?
Ale ne, přátelé, i v nočním šeru,
poznáte partu od Richterů!
Vyskočil Jula(2), ni chvilku nelení,
hasičů vůdce, je znalý velení.
Zakřičí: „Nechati všeho, řečí i psinek!
U auta bude jen policajt Šimek!“
Ostatní za ním v zástupu
minuli první chalupu.
Jdou dále po půdě Slavného ráje,
a tu je před nimi – překrásná máje!
Opatrně chodí kolem – nikde ani hlasu.
„Do toho! A hezky rychle – nemařiti času!“
Starý Ježek(3) místo hlídky
raději se držel kamen,
mládenci jak rozohněni
dleli u oken svých panen –
no – a s májí – s tou byl amen!
Bez hlesu ji snesli dolů
na auto až k Suchodolu
a pak rychle a přec šťastně
dojeli až k staré kašně.
Když se trochu zotavili,
máji znovu postavili.
Starý Šimek, znalý práva,
paragrafy rozšťourává:
„Vem to jak vem“, posléz vece,
„ona krádež je to přece!“

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

21
Tak aby si nezadali,
pěknou firmu na ní dali;
hlásající ulici,
že tu máji věnovala
obec Slavný Polici.
Stojí máje, stojí, stojí,
pod ní hlídka sem tam chodí.
Ranní větřík profukuje,
Winter(4) hosty vyhazuje.
Poslední dva vyndal hladce,
ač šli oba trochu vratce?
První ruku druhu podá
(pan Němeček – Kalivoda)
druhý kousek dále „postál“
(prý to měl být mladý Dostál),
hledí, hledí, mne si oči,
a pak přímo vztekle skočí –
leč mu jeho nohy stačí,
cestou ke Slavnému kvačí.
Jak by troubil hlásnou polnicí,
zburcoval hned celou vesnici.
Pan starosta se svou mocí
prý to ihned udá obci!
(A starosta když se „katí,“
tak to přece něco platí!)
Hned zaujal postoj vůdce
strohý rozkaz vydal prudce:
„Mládeži, ať za čas krátký,
máj i s mrtvolami je tu zpátky!“
Rozběhli se ve vší moci
a to ihned téže noci
se sekerou, ostrou pilou
prý to vezmou se vší silou.
To by v tom byl rarach, čert,
osladíme jim ten žert!
A tak Dostál, Stodola, Ducháč i Němeček,
běží zpátky pro ten stromeček.
Za nimi jak svíce lojové
utíkají bratři Trojtlové,
utíkají, svíraj pěstě,
(stanou v půlhodince v městě.)
A tu hnedle kdesi svrchu
studenou dostali sprchu.
Nestačí si držet zadnici
jak to do nich perou hadicí!
Sem tam nějaká facka mlaskla –
když pak náhle hubice praskla
a boj byl zuřivější nežli prve,
neb se objevily stopy krve.
Konečně nechali nadávek, rvaní,
ubozí slavenští hastrmani,
neboť do krve se práti netěší
s takovou slavenskou veteší!
Poličtí jim máji dali,
šťastné dobré jitro přáli,
na co dělat hlučné ryky,
když neznají staré zvyky!
Máje mohla býti s slávou velikou
na Slavný nesena s muzikou,
všichni by něco k lepšímu dali,
všichni by pod ní tancovali,
co však chtíti od těch pánů,
od slavenských HASTRMANŮ????

NĚKOLIK POZNÁMEK:

(2) „Jula“ – Julius Richter (*1904, …1976), hostinský ve
zmíněném hostinci a agilní hasičský funkcionář.
(3) „starý Ježek“ – hostinský na Slavném Jaroslav Ježek (*1867,
…1937), v dnes již zbouraném vyhlášeném hostinci
„U zajíce“ na horním konci vsi. Podle data jeho úmrtí lze
přibližně určit i datum popisované události. Po jeho smrti
zde působil ještě jeho syn Jaroslav až do r. 1953.
(4) „Winter“ – Josef Winter, hostinský, od roku 1927 nájemce
hotelu na náměstí „Hvězda“ (dnes samoobsluha Purkert).
Miroslav Pichl

Duben v MP
V měsíci dubnu jsme provedli několik kontrol
v dopravě. Některé společně s Policií ČR. Několik služeb
jsme nastoupili od velmi brzkého rána, některé jsme sloužili
hluboko do noci. Od občanů jsme obdrželi 12 žádostí o
pomoc, evidujeme za duben 14 přijatých oznámení.
Podíleli jsme se na pátrání po osobě. Jednalo se o paní,
která opustila domov důchodců a nevracela se zpět. Paní
byla nalezena a nám všem spadl kámen ze srdce. Za pomoc
v tomto případě děkujeme sourozencům Cinkaničovým
Monice a Michalovi, díky jejichž pozornosti vše dobře
dopadlo.
Řešili jsme několik sousedských sporů, zejména
stížnosti na rušení nočního klidu.Z tohoto místa je nutné
připomenout, že právo každého z nás končí tam, kde začíná
právo někoho druhého, třeba na klid…
Přistihli jsme řidiče řídícího motorové vozidlo zjevně
rozveseleného alkoholem a ještě navíc zákazem vjezdu
v protisměru. Budiž mu doba, po kterou bude bez
řidičského průkazu, dobou k přemýšlení o ztropené
hlouposti. Řádná pokuta ho jistě také nemine.
Dnes jsme pro Vás vybrali pár rad, jak preventivně
působit na své ratolesti a tím předcházet trestným činům.
Rodiče, veďte své děti k tomu, aby:
ü nenosily klíče od bytu viditelně
ü uzamkly při odchodu z bytu, nebo z domu řádně dveře
ü neotevíraly neznámým lidem, když jsou samy doma, a
neříkaly do telefonu, kdy se rodiče
vrátí
ü nechodily nikam s neznámými lidmi
ü nebraly nic od cizích lidí
ü vás vždy informovaly, kde jsou a co dělají
ü oznámily neprodleně vám, ve škole nebo na policii,
když je někdo obtěžuje, když jim nebo jejich
kamarádům někdo ubližuje
ü dávaly pozor na svá kola. Jízdní kolo lze zvláště
snadno odcizit, proto si poznamenejte jeho výrobní
číslo. Kolo si můžete také nechat bezplatně zaevidovat
na městské policii
ü nenechávaly venku své kolo bez dozoru. Jinak je nutno
kolo připevnit k pevnému a stabilnímu objektu
řetězem, nebo lankem se zámkem.
Dary pro Diakonii Broumov můžete i nadále odevzdávat v
naší kanceláři každou středu v době úředních hodin. Případně
si telefonicky či osobně dohodnout jiný termín.
Darovat můžete staré ošacení, lůžkoviny, papír, staré
knihy, prostě vše, co doma nepotřebujete.

(1) Hostinec „U Richterů“ čp. 49 byl v Tomkově ulici od r. 1869
do r. 1954.
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6. června
10. června

Recept proti strachu
Teroristé usilují o to, aby se lidé báli.
Jel jsem onehdy metrem. Rozhlížel jsem se, zda v uličce
neleží „zapomenutý“ batoh – bomba. A o to jim právě jde –
aby se všichni báli strachem z neznámého nebezpečí, byli
nervózní, podezíraví, stále ve střehu.
Povím vám, jak se strachem bojují křesťané.
Ježíšův učedník Jan kdysi napsal: „Láska nezná strach;
dokonalá láska strach zahání, vždyť strach působí muka, a
kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce.“ (První Janova
epištola 4,18).
Teroristé jsou defektní, pokud jde o lásku – chybí jim.
Nezměním celý svět. Ale můžu naučit své děti milovat a
třeba někomu dát příklad, aby z něho nevyrostl zbabělec,
když nebudu s ostatními nadávat na ty a na ty. Snažím se,
aby si drazí lidé byli jistí, že je mám rád. Kdybych náhle
zemřel, to podstatné jsem už udělal. Snažím se milovat
Boha. Člověk život bere, Bůh ho dává. Miluji, abych se
nebál. Když mám rád, jsem vnitřně uvolněný, svobodný,
splnil jsem to, co se ode mne na světě očekávalo.
Samozřejmě, se mi nedaří vždycky stoprocentně jednat
podle tohoto receptu. Ruku na srdce – podařila se vám
bábovka podle kuchařky hned napoprvé?
P. Michal Kitta

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ

Doba velikonoční
Díky teplým slunečným dnům nám příroda rozkvetla do
krásy a zakryla šeď a špínu, která tu zůstala po zimě.
Krásné velikonoční svátky jsou za námi a snad napomohly
tomu, aby i naše duše a srdce rozkvetly do krásy a vytlačily
všechnu špatnost a zlobu. Středem křesťanských Velikonoc
je vzkříšený Kristus a jenom on nás může dokonale
proměnit. Důvěřujme mu. Nyní prožíváme dobu
velikonoční, kterou zakončíme 30. května Slavností Seslání
Ducha svatého. Při této slavnosti si připomeneme vznik
církve, její prostoupení Duchem svatým a počátky jejího
působení ve světě. Velikonoční dobu pak vystřídá období
liturgického mezidobí. Měsíc květen je jistě nejkrásnějším
měsícem roku. V katolické církvi je také více zaměřen na
Pannu Marii. Po celý měsíc květen budou proto večerní
bohoslužby obohaceny májovou pobožností. Každou
květnovou neděli od 18.00 hod. budou také májové
pobožnosti ve hvězdecké kapli P. Marie Sněžné.

Kalendarium
9. května
14. května
16. května

20. května
23. května
30. května

- 5. neděle velikonoční
- Svátek sv. Matěje, apoštola
- 6. neděle velikonoční, Svátek sv. Jana
Nepomuckého, kněze a mučedníka,
hlavního patrona Čech
- začíná novéna na Slavnost Seslání Ducha
svatého
- 7. neděle velikonoční, Slavnost
NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
- Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO,
Památka sv. Zdislavy

- Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
- Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

Mše svaté a bohoslužby budou podle obvyklého pořadu.
Navíc každou květnovou neděli (2., 9., 16., 23. a 30.) od
18.00 hod., bude v kapli P.Marie Sněžně na Hvězdě Májová
pobožnost.
Přejeme všem krásné májové dny.
JT

Poličtí lyžaři bilancovali
Na tradičním „posledním mazání“ se loučili v pátek
9.dubna se zimou poličtí lyžaři-běžci. Při ohlédnutí za
uplynulou sezónou bylo konstatováno, že největších
sportovních úspěchů dosahují poličtí muži, a to zejména
jejich veteránská složka. Nestárnoucí Jirka Beran vyhrál ve
své kategorii mj. již tradičně Jizerskou padesátku, Tomáš
Čada se stal krajským přeborníkem ve sprintu v kategorii
nad 40 let, když na záda mu dýchali další čtyři členové
Spartaku Police nad Metují, veteránská hlídka si dojela pro
vítězství na Krkonošské 70. Svoji dobrou výkonnost
potvrdili i solidním umístěním na Hančově memoriálu mistrovství republiky v běhu na 50 km (39. Čada, 45.
Blahna, 48. Demjanovič).
Tak trochu ústupem ze slávy zůstávají výkony dříve
úspěšných žákovských kategorií. Ale zdá se, že i zde by se
mohlo blýskat na lepší časy – příslibem do budoucna
zůstávají výkony mladších žáků Pavla Jiráska a snad i
Lukáše Karlece a Aleše Daňka, prapor staršího žactva třímá
prakticky osaměle Andulka Beranová. Za zmínku však stojí
určitě výkony nejmladších žáků, zejména Jirky Hoffmanna,
který v přeboru Královéhradeckého kraje v závodě na 1km
obsadil ve Vrchlabí třetí místo, v Polici dokázal vyhrát,
stříbrnou medaili má ze sprintu v Deštném a i v silně
obsazeném závodě na Benecku se dokázal protlačit mezi
šest nejlepších. Jirkovi se snaží sekundovat hlavně dvojice
Průša-Truhlář, kdy zejména prvně jmenovaný Libor Průša
kromě toho, že drží ojedinělý primát v účasti na všech
závodech sezóny, si dokázal v krajském přeboru v Deštném
dosprintovat pro bronzovou medaili. V nejmladších
děvčatech největších úspěchů dosahovala dvojice Zuzka
Kolářová - Šárka Jirásková. Zuzka ve sprintu, který byl asi
vůbec nejúspěšnějším závodem Poličáků (nepočítáme-li
domácí pohárový závod, kde se však letos sešla poněkud
slabší konkurence), vybojovala pěkné třetí místo. Věříme,
že tyto dílčí úspěchy budou povzbuzením nejen pro
jmenované, ale i pro ostatní mladé závodníky.
Co si přát na závěr? Snad aby i příští zima byla
k lyžařům v podobě sněhové nadílky alespoň tak milosrdná,
jako ta letošní, aby i přízeň sponzorů přetrvala a aby se
ministerští úředníci smilovali a přisoudili peníze na
zakoupení tolik potřebného nového sněžného skútru, aby
poličtí lyžaři mohli i nadále upravovat stopy na Nebíčku a v
okolí Ostaše k radosti nejen svojí a polické veřejnosti, ale i
všech ostatních sportovců, turistů i závodníků, zkrátka –
lyžařů. Skol.
Lyžařský oddíl TJ Spartak
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SILNIČNÍ BĚHY POŘÁDANÉ
POLICKÝMI LYŽAŘI
V sobotu 29. května v 10 hodin pořádáme s klubem
přátel pohybu na sídlišti a Městem Police nad Metují již
25. ročník silničního běhu pro všechny kategorie

BĚH SÍDLIŠTĚM.

Tratě jsou jako vždy, podle věku od 100 do 3000 m.
Přihlásit se může každý u prezentace v Gagarinově ulici od
9 hodin.
Prosíme majitele aut, kteří parkují v Gagarinově ulici, aby
byli tak laskaví a v sobotu 29.5. si svá auta do 9 h ráno
přeparkovali, aby ulice byla volná. Děkujeme předem.
Ve středu 2. června v 17 hodin pořádáme
21. ročník běhu

OD PÍPY K PÍPĚ.

Trať dlouhou 7,8 km od Krčmy k Lidmanom mohou běžet
všichni od dorostu až po veterány.
Přihlášky při prezentaci u Krčmy od 16 hodin.
Přijďte si vyzkoušet svoji rychlost a vytrvalost. Na vaši
hojnou účast se těší pořadatelé.
Lyžařský oddíl TJ Spartak

Florbalový klub
Rudá Hvězda Náchod

pořádá florbalový turnaj
Termín:
Místo konání:
Startovné:
Informace:

5.6.-6.6.2004
hala SK RUBENA Náchod
850,- Kč
p.Havel 602 894 648,
mato.havel@centrum.cz

Utajený úspěch Martina Frencla
Velmi pěkného úspěchu dosáhl v loňském roce žák
8. třídy naší základní školy Martin Frencl v seriálu
MOTOKROS 2003 – Východočeský pohár v kategorii
starších žáků. Ač nejezdí za žádný tým a jak říká, jezdí
sám za sebe, v konečném účtování si vyjezdil vynikající
třetí místo.
Martin se v poháru zúčastnil šestnácti závodů. Jeho
celková umístění v kubatuře 85 ccm se pohybovala mezi
čtvrtým a osmým místem, což svědčí o vyrovnanosti a
spolehlivosti nejen jeho výkonů, ale i jeho motorky
Kawasaki. Je jasné, že bez pomoci by Martin celou
náročnou sezónu nezvládl. Zvláště když se závody konají
nejen v našem kraji, ale i na Moravě. Své si vezmou i
tréninky. Jelikož chráněná krajinná oblast nemá ráda
motokrosaře, musí se jezdit na tréninky do Trutnova a
Rychnova. „Vše financuje taťka,“ říká Martin k důležitému
aspektu, který se nazývá peníze. A zároveň dodává:
„Nesmím také zapomenout na pomoc DĚDY a BABIČKY
FRENCLOVÝCH a nejbližších příbuzných. Nepřímým
sponzorem je MOTO HAVRDA HRADEC KRÁLOVÉ.
Plakát mi zhotovil LUKÁŠ VACEK.“
Letošní sezóna začala pro Martina 3. dubna kontrolním
závodem v Ostrově u Lanškrouna a skončí zhruba v září.
Na těchto závodech bude „Frenclik“ jezdit na motorce
Kawasaki model 2004. Bude letošní sezóna úspěšná tak
jako loňská? O tom bude po jejím skončení čtenáře
Polického měsíčníku Martin jistě informovat.

PS

Sokolové bilancovali
Minulý měsíc se v restauraci Sokolovna uskutečnila
výroční valná hromada TJ Sokol Police nad Metují. Starostka
Radka Rubáčková stručně zhodnotila činnost sokolů v krátké
příspěvku, který otiskujeme v plném znění.
Sestry a bratři, milí hosté,
poslední valná hromada Sokola Police nad Metují se
konala 31. 3. 2001 v této restauraci. Bylo to v době, kdy
starostka sestra Dagmar Svobodová byla již vážně nemocná.
Sestra Svobodová byla iniciátorkou obnovy Sokola v našem
městě a má velkou zásluhu na tom, že Sokol v Polici nad
Metují opět po 40 letech začal v našem městě pracovat a znovu
šířit myšlenky a ideály Tyrše a Fűgnera a navázal na činnost
v době první republiky, kdy potom byla jeho práce po únoru
1938 násilně na dlouhou dobu přerušena. Po roce 1989 se
podařilo znovu získat restitucí sokolovnu a obnovit činnost
nejen ve všestrannosti, ale i v četných oddílech. V uplynulém
období se nám rovněž mnohé podařilo. V roce 2002 jsme se
zúčastnili cvičení ke 140. výročí založení Sokola Borové a také
v Liberci. Jednotlivé oddíly nás reprezentovaly rovněž většinou
úspěšně. Je nutno připomenout četné úspěchy gymnastického
oddílu, práci našich horolezců a ani naše cvičenky a cvičenci
se neztratili v soutěži všestrannosti. Úspěšné byly i oddíly
sálové kopané a florbalu, který začal v naší jednotě pracovat
ve třech oddílech. Bohužel byla přechodně zastavena činnost
oddílu karate. My však doufáme, že se tato činnost v dohledné
době opět obnoví. V minulém roce jsme také důstojně oslavili
135. výročí založení Sokola v Polici nad Metují. Byli jsme
překvapeni, kolik materiálů se zachovalo o práci našich
předků o vzorném vedení zápisů o členské základně o placení
příspěvků a o celkové činnosti Sokola.
Také mnoho
zajímavých fotografii ze cvičení, společných výletů a zájezdů a
z různých jiných sokolských akcí, jak o tom svědčí i četné
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dochované plakáty. Podařilo se nám uspořádat výstavku o
činnosti Sokola u nás od jeho vzniku až do dnešních dnů. Tuto
výstavku si s velkým zájmem prohlédli pamětníci. Výstavka
byla součástí akademie, na které vystoupili naše cvičenky a
cvičenci a která, jak si myslíme byla velmi pěkná. A naše plány
do budoucna? Neustále se snažíme rozšířit naši členskou
základnu a získat pro práci v Sokole především mladé
cvičence a hlavně trenéry a trenérky pro naše oddíly. Budeme
mít samozřejmě i radost z případného zakládání i nových
oddílů.Vedle úkolů cvičení a práce pro mládež máme pro příští
období ještě jeden náročný úkol. Jedná se o přístavbu
Sokolovny pro restauraci. Plány a příprava na tuto přístavbu
nás provázela po celý rok 2003 a my pevně věříme, že
s pomocí MěÚ v Polici nad Metují ,Sokolské Župy a našich
příznivců tento velmi náročný úkol postupně splníme. MěÚ
nám navýšil dotaci o 50 000,-.
Závěrem bych chtěla poděkovat zástupcům MěÚ, všem
trenérům a trenérkám. Jitce Krásné za připravení pěkné
výstavky.
ps

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
25. května 2004
27. května 2004
Autoškola Fiedler, s.r.o., Šalounova 87, Broumov

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

Ø

Polykarbonátové komůrkové desky
MAKROLON, MARLON, LEXAN

(Ceny od 198,-/m2, tl. 10mm za 396,-m2 bez DPH)
SSK PEDRO
Police nad Metují
Městský úřad Police nad Metují

Záruka 10 tet na nerozbitnost
krupobitím a barevnou stálost na
PC vlnovky i komůrkové desky.

pořádají na atletické dráze pod sídlištěm sportovně společenskou akci
určenou veškerému obyvatelstvu bez rozdílu věku a výkonnosti

Polická stovka

Ø

(ceny od 134,-/m2 do 285,-/m2 bez DPH)

7.ročník

Jedná se o otevřené veřejné klání v běhu na 100 metrů pro všechny
věkové kategorie mužů i žen, od drobotiny až po zkušené pamětníky.
Nejlepší výkon získává putovní pohár.
Akce se koná v

úterý 18. května 2004 od 17:30 do 19:00

PVC vlnovky a trapézy MARVEC

Ø Ploché střechy, rekonstrukce, opravy
Ø Nátěry konstrukcí a omítek
Ø Tmelení spár panelových domů
Informace na tel. 777 200 452, 491 482 822

hodin.

BENO, Nádražní 902, 549 31 Hronov

V této době bude připraven tým rozhodčích změřit Vaše úsilí na sto
metrech a dosažený výkon zařadit do výsledků v jedné z 11 věkových
kategoriích. Ti nejmenší mohou běžet s doprovodem.
Přijďte si zkusit, za kolik „uděláte stovku“, vezměte své děti i rodiče,
příbuzné, kamarády, spolužáky, spolupracovníky a třeba i partu od piva a
udělejte si své malé mistrovství na 100 metrů.
Přijďte si zaběhnout jen tak ze zvědavosti nebo pro radost, přijďte
pobejt …
Proč ? A proč ne …
SSK Pedr o
P etr Ja nsa

Rekord dráhy :

12,4 s
Miroslav Holub
12,4 s
Josef Kalenda
V případě nepříznivého počasí se akce odkládá...

Prodám
zdvojená okna 120 x 120 cm, včetně žaluzií
8 ks = 8000,- Kč
Kontakt: p. Kubík 721 196 056

SBĚRNA OPRAV

OBUVI

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

Hledáte podnájem?
Byt 2 + 1 v Polici nad Metují.
K nastěhování ihned –
kuchyňská linka, el. vytápění.

Info: 732 763 246
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Vyjmenované druhy pojištění v naší kanceláři v Kostelní ulici
nejen sjednáte, ale budou Vám ke sjednaným produktům
POJIŠŤOVACÍ KANCELÁŘ
kdykoli poskytnuty i všechny následné služby. Otevřeno
(zákaznický servis) v pondělí a ve středu od 9.00 do 17.00
Obchodní zastoupení Kooperativa, pojišťovna,a.s.
hodin, možno domluvit schůzku s obchodním zástupcem též
telefonicky na číslech 491 541 544 (kancelář, fax) a 605 461 013 (mobil). Na setkání s Vámi se těší Zdeněk Pátek.

MIROSLAV JAROLÍMEK

Pojištění osob:
-

-

životní pojištění
životní vkladové pojištění
důchodová pojištění
úrazová pojištění
pojištění dětí
svatební pojištění
pojištění vážných onemocnění
pojištění léčebných výloh v zahraničí
cestovní pojištění

Pojištění majetku:
-

-

pojištění domácností
pojištění bytů
pojištění bytových a rodinných domů
pojištění chat a chalup
havarijní pojištění motorových vozidel
povinné ručení k motorovým a přípojným
vozidlům
pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu
povolání

Nejlevnější
VÝROBA
KLÍČŮ
1 ks =12,-Kč a další
množstevní slevy již
od 3 ks
Prac. doba:
Po a Čt
15 - 18 hodin
Jiří Šticha Žďárská
308 Police nad Metují
Tel.: 491 543 461

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

ŠKOLA HOTELNICTVÍ,
GASTRONOMIE,
OBCHODU a CESTOVNÍHO
RUCHU V HRONOVĚ
JSME TU PRO VÁS!
Den otevřených dveří:
KAŽDÁ STŘEDA 8 - 17 HOD.
TEL.: 602 642670 , 777 013554 , 728 256262
SRDEČNĚ ZVEME K NÁVŠTĚVĚ
JIRÁSKOVY
CHATY NA DOBROŠOVĚ.
TEL.: 491 520 185.

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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