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Dne 30.1.06 se uskutečnil 7. kontrolní den stavby
přeložky II/303 Police nad Metují. V současné době je
stavba přerušena pro špatné klimatické podmínky.
Projektanti přepracovávají projekt od křižovatky u
Drašnarovi kovárny až po firmu Pejskar. Hlavním důvodem
úprav projektu jsou změny tras inženýrských sítí z důvodu
stavby Penny marketu, ke kterému se bude najíždět přes
kruhový objezd. Původně se předpokládalo, že postačí
odbočovací pruhy, ale při místním šetření, kterého se
zúčastnili zástupci z DI Policie ČR Náchod, nám bylo
doporučeno z důvodu špatné rozhledové vzdálenosti při
výjezdu z parkoviště zřízení kruhového objezdu. DI Policie
ČR Náchod nám doporučuje ještě zřízení druhého
kruhového objezdu při vjezdu do města od nádraží hned za
mostem přes Bukovku u odbočky na Radešov.
V pondělí 6.2.2006 započne firma Delta Velké Poříčí
realizovat přestavbu bývalého domova mládeže v Husově
ulici na 9. b.j. Zahájení stavby bylo pozdrženo o tři měsíce z
důvodu podání námitky jedné stavební firmy, která se
umístila na 2. místě výběrového řízení, proti regulérnosti
výběrového řízení na tuto stavbu. Námitka byla podána
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v Brně. 26. ledna
2006 město obdrželo vyrozumění o výsledku šetření. Orgán
dohledu zde konstatuje, že shledal postup hodnotící komise
a tedy i zadavatele (města), který přidělil zakázku
vybranému uchazeči za učiněný v souladu se zákonem. Z
tohoto důvodu nebude zahájeno správní řízení z úřední
povinnosti a město může podepsat smlouvu o dílo s vítěznou
firmou a stavbu zahájit. Termín dokončení je určen na
31.10.06. Cena za dílo vč. DPH je 7.195.675,- Kč. Všech
9.b.j. bude vytápěno zemním plynem. V každém bytě bude
osazen samostatný
plynový kotel s akumulačním
zásobníkem TUV. Každý byt bude mít samostatné měření,
plyn, voda, elektro. V přízemí vzniknou 3 bytové jednotky 2
+ 1, v prvním patře 2b.j. 2 + 1 a 1b.j. 3 + 1 v podkroví 3b.j.
2+ KK. Město zde využilo dotačního titulu Státního fondu
rozvoje bydlení ve výši 550 tis. Kč na 1b.j. ke krytí části
nákladů spojených s výstavbou bytů pro příjmově vymezené
osoby dle nařízení vlády č. 146/2003 Sb. Všechny byty
budou nájemní bez finanční spoluúčasti.
7. kontrolní den stavby Pellyho domy se uskutečnil
1.února 2006. Na stavbě probíhají bourací práce dle projektu
statika, nové podchycení základů a zesilování krovů. Práce
jsou oproti harmonogramu v menším zpoždění z důvodu
extrémně vysokých mrazů. Město zadalo úpravu projektu o
rozšíření veřejného WC pro imobilní občany.
RM schválila parametry poptávkového řízení na opravu
věže radnice v čp. 98. Jedná se o izolaci střechy a vnitřní
opravy a nátěry. K podání nabídky byli obes lány firmy - Z.
Dostál STAFIDO, DELTA V. Poříčí, Pavel Hauck a
Stavitelství Klimeš Bukovice.
RM vzala na vědomí zprávu o bezpečnosti situace ve
městě předloženou ved. OO Policie ČR v Polici nad Metují
p.kpt. R. Vévodou.
V Polickém měsíčníku č.11/05 jsem Vás informoval o
připravované transformaci společnosti VaK Náchod a.s.
Město v měsíci lednu 2006 obdrželo dopis od
představenstva uvedené společnosti, ve kterém nás
seznamují s průběhem jednání ze dne 21.12.05. Na základě
výsledků při jednáních s dominantními vlastníky - obcemi,
představenstvo konstatovalo, že již není možné úspěšné

ukončení transformace k projednání na valné hromadě této
společnosti a to z důvodu nesouhlasu obcí s tímto
procesem. Proto představenstvo pozastavuje průběh
transformace a nebude ani svolávat mimořádnou valnou
hromadu k tomuto bodu.
Město Police nad Metují nechalo v r.2005 na své
náklady zrekonstruovat tunel u čp.101 v Kostelní ulici,
kterým se prochází k firmě Pejskar a zároveň sepsalo s
vlastníky dohodu o užívání volného průchodu přes tento
tunel. Všichni víme v jakém byl tento průchod stavu a jak
vypal po rekonstrukci firmou STAFIDO. Ovšem tak jak
průchod vypadá nyní po neznámém vandalovi či vandalech,
kteří stěny pískovce poničili sprejovými malbami je
hyenismus nejvyššího řádu. Věřím, že viník bude na základě
podaného trestního oznámení nalezen a patřičně potrestán.
Tímto žádám případné svědky, aby učinili své prohlášení k
odhalení pachatele či pachatelů.
Zdeněk Kadidlo, starosta
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Ve čtvrtek 12. ledna se uskutečnila valná hromada
hasičské mládeže Velké Ledhuje, v pátek 13. ledna
se k výročnímu jednání sešli dospělí ledhujští hasiči,
na Hvězdě dobrovolní hasiči Hlavňova. V sobotu 14.
ledna nebyla pro malý počet přítomných členů
usnášeníschopná valná hromada hasičů Police nad
Metují.
V pátek 13. ledna jsem se vypravili na veletrh
cestovního ruchu Regiontour do Brna. Večer jsme byli
účastni Novoročního koncertu učitelů naší zušky
v Kolárově divadle.
V úterý 17. ledna komise komunitního plánování
sociálních služeb konstatovala, že z důvodu
nedostatku informací nemůže pokračovat ve své
práci a dočasně přerušila činnost.
Ve čtvrtek 19. ledna jsme se byli rozloučit v Týništi
nad Orlicí s panem učitelem Miroslavem Polákem.
Předposlední víkend probíhal florbalový turnaj
Petra Jansy O pohár místostarostky. Především
jemu patří obrovský dík za zdařilý průběh.
V sobotu 21. ledna dopoledne jsme s panem starostou
navštívili výroční jednání Krčmasenátu.
V úterý 24. ledna zasedala na pravidelném jednání
bytová komise.
Ve středu 25. ledna začaly pracovat výkonné orgány
plánovaného Muzea stavebnice Merkur v Polici nad
Metují.
Ve čtvrtek 26. ledna večer jsme se vypravili
s polickým rodákem Jirkou Daňkem do Tibetu.
V pátek 27. ledna odpoledne se především díky
předsedkyni Unii rodičů ZŠ Pavly Pavlové, Petru
Scholzovi a dalším dobrovolníkům uskutečnily Hrátky
na ledě.
Ve středu 1. února dopoledne jsem se sešla
s výborem Senior klubu Ostaš. Na programu byl
roční pracovní plán. Všichni myslíme na Oldu
Scholze, který se v současné době zotavuje
v broumovské nemocnici. Posíláme mu mnoho
pozdravů a těšíme se, až v klubu přiloží ruku k dílu.
Jeho parketou je turistické vyžití členů.
Ve čtvrtek 2. února jsme jednali s Tondou Pohlem na
Správě CHKO Broumovsko o údržbě běžeckých tras
skútrem. Byli jsme potěšeni přístupem paní vedoucí
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Hany Heinzelové i pracovnice Karolíny Semerákové.
Naším cílem je vypracovat pro příští sezónu projekt
propojenosti tras s okolními obcemi v oblasti
Kladského pomezí včetně značení a informačního
systému. .
V pátek 3. února po poledni jsme s Jindrou
Vaníčkovou – současnou kronikářsku města a
Mirkem Pichlem – polickým historikem navštívili
pana Jaroslava Vintera, bývalého kronikáře, u
příležitosti jeho krásných pětaosmdesátin.
V lednu jsme díky příznivému počasí hodně sil
věnovali provozu lyžařského vleku a kluziště.
Zájem o sportování na sněhu i ledu je potěšující.

zajišťovat prostřednictvím oprávněné osoby měření
účinnosti spalování (nejméně 1x za dva roky), měření
množství vypouštěných látek a kontrolu stavu spalinových
cest (nejméně 1x za půl roku) u spalovacích zdrojů
provozovaných při podnikatelské činnosti a odstraňovat
zjištěné závady; tuto povinnost plní provozovatelé u zdrojů
spalujících tuhá paliva od jmenovitého tepelného výkonu 15
kW a u zdrojů spalujících plynná nebo kapalná paliva od
jmenovitého tepelného výkonu 11 kW. Dodržování této
povinnosti bude podle výše uvedeného zákona kontrolovat
městský úřad. Ten také na požádání sdělí oprávněné osoby,
které mohou provádět daná měření, zjišťování a kontroly.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Ida Seidlmanová

Péče o městskou stromovou zeleň

M ilan Vít ek

Rozpis lékařů stomatologické
služby na únor 2006
Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
Datum
11.2. a 12.2.
18.2. a 19.2.
25.2. a 26.2.
4.3. a 5.3.

Lékař
MUDr. Daniel Blažek
17. listopadu 388, Police n. M.
MUDr. Jaroslava Neoralová
Horní 109 Teplice n. M.
MUDr. Jan Kubec
17. listopadu 291, Police n. M.
MUDr. Dana Kapitánová
5. května 14, Meziměstí

Tel. č.
491 543 844
491 581 394
491 543 398
491 582 381

Poplatky za znečišťování ovzduší
a další po vinno sti pro vo zo vatelů malých
stacio nárních zdro jů znečišťo vání ovzduší
Upozorňujeme provozovatele malých stacionárních
zdrojů znečišťování ovzduší, na některé povinnosti, dané
zákonem č.86/2002 Sb. o ochraně ovzduší (dále jen zákon).
Jedná se o povinnost danou §19 odst.16 zákona, zaslat
do 15. února kalendářního roku, podklady pro stanovení
výše poplatku za znečišťování ovzduší. Podklady se
zasílají městskému úřadu. O výši poplatku rozhoduje a
poplatky vybírá, podle §19 odst.6 zákona, městský úřad, a
to podle zákona o správě daní a poplatků. Jedná se o
spalovací zdroje o jmenovitém tepelném výkonu 50 – 200
kW. Další povinnost je daná §12 odst.1 písm.f zákona, a to

V rámci péče o městskou stromovou zeleň, bude v tomto
zimním čase provedeno pokácení starých topolů a olší
rostoucích v prostoru mezi provozovnou spol. Pejskar a
spol. a odstavnou plochou vedle kostela. Tento zásah bude
proveden jednak z důvodu špatného zdravotního stavu
topolů a jednak z důvodu výstavby nového nákupního
střediska, která se v současnosti projednává. Náhradní
výsadba za tyto stromy bude provedena v prostoru
parkoviště před tímto objektem a v jeho okolí. Dále bude
provedeno pokácení velké lípy na rohu ulic Soukenická a U
Opatrovny, která je již ve špatném zdravotním stavu, tedy
provozně nebezpečná a v minulosti se z ní již odlomila
velká kosterní větev. Opodál v zahradě u domu Čižinských
(demolice) roste náhrada v podobě mladé nadějné lípy.
Dalším pokáceným stromem bude vysoký jasan se značně
zredukovanou korunou, rostoucí v přední línii stromů
v Pellyho parku, a to z důvodu redukce příliš husté výsadby.
Z důvodu provozní bezpečnosti bude také pokácen velký
proschlý jírovec (kaštan) u hřbitovní zdi ve Hvězdecké ulici.
Nahrazen bude lípou, v rámci pokračování nově zde
založeného lipového stromořadí. Neutěšený stav střední
části starého parku, po loňské větrné kalamitě, bude snad
v co nejbližší možné době zlepšen. Mělo by zde dojít
k vykácení jednak poškozených stromů a jednak několika
bezprostředně okolních, vesměs větrem ohrožených stromů
a vzniklý pruh pak bude vysazen vhodnými lesními
dřevinami. V letošním roce budou také provedena potřebná
kontrola zdravotního stavu a případné ošetření některých
stromů a stromořadí, a to v Hlavňově, na sídlišti, podél
silnice na Suchý Důl v prostoru nad plovárnou, v Pellyho
parku, na autobusovém nádraží, lipové stromořadí ve
Hvězdecké ulici, jasanové stromořadí Na Sibiři, stromořadí
v Radimovské, ulici, pod Žďárskou ulicí a u autobazaru na
Ostašské.
V rámci prevence proti klíněnce bude opět provedeno
ošetření jírovců vhodným postřikem.
Dokončena by měla být parková úprava u DPS a u
nových bytových domů nad sídlištní kotelnou a provedena
nová parková úprava v areálu mateřské školky. Budou-li
finanční prostředky, měla by také být v Pellyho parku,
v dětském koutku, osazena nová pryžová dlažba a v areálu
pod sídlištěm nová prolézačková sestava. Podél polní cesty
u cihelenských jezírek bude také založeno nové stromořadí,
které zde vysadí v rámci projektu „Strom života“ občanské
sdružení MaMiNa Police n. M., ve spolupráci s veřejností a
městem Police n. M. Úkolů je mnoho a jak se je podaří
realizovat uvidíme v průběhu roku.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.
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Pravidelné ověřování provozuschopnosti jednotného
systému varování a vyrozumění v roce 2006
bude opět probíhat každou první středu v měsíci ve 12
hodin po dobu 140 sekund. Spuštění dálkově ovládaných
poplachových sirén je prováděno ze zadávacího pracoviště
Hasičského záchranného sboru ČR GŘ, Královéhradeckého
kraje KOIS Hradec Králové nebo z územního odboru
Náchod. V našem městě se to týká sirény u hasičské
zbrojnice a na Radešově.
Ida Seidlmanová

Město Police nad Metují

nabízí k prodeji :
dům č.p. 334 s pozemkem st.p.č. 379/1 o výměře 947 m2
v katastrálním území Police nad Metují (bývalé sídlo
Technických služeb).
Objekt se nachází při centru města a je vhodný
k podnikání. Dům je rohový, jednopatrový s přízemní
přístavbou, nepodsklepený, s volným půdním prostorem.
Přízemí domu lze užívat jako dílny, v prvním patře se
nacházejí kancelářské prostory. Na pozemku u domu je
umístěna garáž pro nákladní automobil a řadové kolny.
Vyvolávací kupní cena je 1.840.000,- Kč, prodej bude
uskutečněn obálkovou metodou. V případě více zájemců
bude upřednostněna nejvyšší nabízená kupní cena.
Své písemné nabídky posílejte do 28.2.2006 do 14 hodin
na adresu Městský úřad Police nad Metují, Masarykovo
náměstí č.p.98, 549 54 Police nad Metují. Obálku nadepište
heslem „Dům č.p. 334“.
Bližší informace lze získat na Městském úřadu v Polici
nad Metují, odbor investic, majetku a životního prostředí pí Rutarová, tel.: 491509997, mail: rutarova@meupolice.cz.
A. Rutarová, odbor IMŽP

Pellyho domy – centrum
celoživotního vzdělávání
Vážení spoluobčané,
loňského 1. listopadu začala přestavba Pellyho domu na
náměstí. Projekt, který patří k největším v posledním
období. S vědomím zodpovědnosti vůči Vám bychom chtěli
každý měsíc v Polickém měsíčníku přinášet aktuální
informace o průběhu stavby.
Historie projektu
Investiční fáze projektu spočívá v rekonstrukci tří
historicky cenných budov, které jsou propojeny do jednoho
celku. O jejich existenci se objevila první zpráva v městské
knize již roku 1571. Původní budovu rekonstruoval v roce
1928 tehdejší továrník Vilém Pelly pro tovární účely. Od
roku 1992, kdy byly domy vydány v restituci, se pro objekt
nenašlo důstojné využití. Kromě bytů se zde nacházela
pouze prodejna textilu. Ostatní části domů byly prázdné a
vzhledem k jejich nevyužívání docházelo k postupnému
chátrání objektu. V roce 2001 zakoupilo tento objekt město
a začaly se připravovat plány na využití centra, přestavbu a
přístavbu. V roce 2002 byla podána žádost o získání

finančních prostředků z programu SAPARD. I přes dobrou
připravenost projekt vypadl v závěrečném kole pro
nedostatek finančních prostředků.
Došlo k přehodnocení původního záměru a přizpůsobení
současným podmínkám a potřebám a bylo nalezeno nové
využití prostorů Pellyho domů. Ve městě ukončila svoji
činnost zemědělská škola, která dosud poskytovala jako
svoji vedlejší aktivitu vzdělávání dospělých (kurzy rozvoje
osobnosti úřadu práce, kurzy počítačové gramotnosti a
účetnictví). Pro pokračování těchto, i dalších, pro
mikroregion významných aktivit v oblasti rozvoje
vzdělanosti, bylo třeba nalézt prostory. Vznikl tak projekt
„Pellyho domy – centrum celoživotního vzdělávání“, který
se úspěšně ucházel o získání finančních prostředků
z programu SROP.
Oproti původními záměru došlo k některým změnám.
Prostory 3. nadzemního podlaží, které byly určeny pro
komerční využití (kanceláře) budou sloužit jako učebny.
Z původního projektu byly vyňaty náklady na bytovou
výstavbu, která nebude realizována z prostředků SROP.
Z prostředků SROP bude také financována pouze ¼
konferenčního sálu, který bude sloužit i jiným účelům, než
které jsou podporovatelné ze SROP.
Celkem se podařilo získat příslib dotace ve výši Kč
26 797 156,- (Kč 24 361 051,- Evropská unie, Kč
2 436 105,- státní rozpočet).Odhadované náklady na projekt
včetně vnitřního vybavení a počítačů byly stanoveny na Kč
48 123 389,-. Úvěr na předfinancování projektu poskytne
Česká spořitelna a.s. Zároveň město získá Přímou investiční
podporu ze Speciálního Programu Evropské Investiční
banky 2002 pro příhraniční regiony MIF.
Co je cílem projektu
Při realizaci projektu dojde k vybourání zástavby dvora a
k vestavění přízemního objektu sálu s rozměry 19,5 x 11 m
a kapacitou 200 návštěvníků. Rekonstrukcí 1. nadzemního
podlaží vzniknou vstupní prostory do sálu (foyer, přísálí,
šatna, galerie), bistro s kapacitou 50 hostů (s technickým
zázemím), informační středisko, veřejné WC. V 2.
nadzemním podlaží bude umístěna knihovna se studovnou
a potřebným zázemím. 3. nadzemní podlaží bude obsahovat
5 samostatných učeben a studoven. Ve 4. nadzemním
podlaží bude situována centrální plynová kotelna a úložné
prostory.
Zcela samostatně budou zrekonstruovány i bytové
jednotky.
Současný stav
V září 2005 proběhlo výběrové řízení na dodavatele
stavby. Vítězná firma KERSON spol. s r. o. Dobré
v Orlických horách zahájila realizaci projektu 1. 11. 2005.
Stavební dozor provádí Ing. Jaroslav Jeništa, autorský dozor
Ing. Arch. Andrea Benešová. Na stavbě proběhly tři
kontrolní dny, na kterých se sledoval postup stavby,
s přítomným projektantem se řešily nutné úpravy projektové
dokumentace. Dosud se provádějí převážně bourací práce.
Zastupitelstvo města schválilo odkup domu č.p.259
s pozemkem st.p.č.242 a p.č.1048/27 (přilehlý objekt v
zadní části Pellyho domu, nemovitost p. P. Tůmy) za cenu
ve výši znaleckého posudku. Tato chalupa bude odstraněna
a pozemky využity pro zázemí stavby a posléze pro
parkoviště.
Pro vlastní sledování realizace náročného projektu
Pellyho domů i čerpání dotace byla jmenována při
městském úřadě zvláštní komise ve složení Josef Hauk,
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Ing. Helena Ištoková, Jindra Kosinková, Ing. Pavel Scholz,
Ing. Jiří Vlček. Tato komise se schází minimálně jednou
měsíčně a z jednání komise jsou pořizovány zápisy.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií
Prostředky MIF (program podpory rozvoje komunální
infrastruktury) byly poskytnuty Evropským společenstvím.
Ing. Helena Ištoková, MěÚ - správa dotací

Námět nejen pro seniory…
Japonské SUDOKU je v poslední době u nás velmi
populární. Vyplňování mřížek tak, aby každý řádek, každý
sloupec a každý čtverec o 3x3 políčkách obsahoval čísla od
jedné do devíti. Vůbec k tomu nepotřebujete matematiku –
sudoku vyluštíte pouze pomocí rozumové úvahy a logiky.
Více o sudoku na www.sudoku.cz. Na zkoušku si můžete
v novinových stáncích či knihkupectvích zakoupit sešitky
nebo brožury s touto zajímavou hrou.
is

¨ ¨¨

KNIHO VNA ¨ ¨ ¨

„Ať je zima, krutý mráz
nebo vedro úmorné
ať je u vás v knihovně
vždycky milo, příjemně“
Slova jednoho z novoročních přání našich čtenářů je nám
výzvou v naší snaze vytvořit pro vás opravdu příjemné
prostředí, kde u knihy, časopisu a při rozhovoru nad nimi
strávíte pár milých chvilek.
K tomu vám můžeme ale nabídnout i odborné informace.
Již několik let odebíráme Poradce podnikatele, ve kterém
najdete plná znění zákonů z občanského, obchodního,
trestního, pracovního práva, daňové a účetní zákony, zákony
z oblasti stavebního řízení, katastru nemovitostí, bydlení a
požární bezpečnosti, zákony pro státní a veřejnou správu a
školství, zákony z oblasti ochrany životního prostředí a
hospodaření energií. Sborníky obsahují plná znění zákonů
včetně platných změn a během roku jsou zveřejňovány
novelizace. Nejsme právníci, přesto vám poradíme se
základní orientací ve sbornících zákonů.
Tohoto Poradce najdete ve studovně. Jsou určeny ke
studijním účelům, tj. nepůjčují se domů, ale do čítárny ke
studiu.
Věra Plachtová
Další informace o čítárně se studovnou pro vás připravila
Luďka Jirásková:

Čítárna a studovna
4x týdně nabízí svým čtenářům a návštěvníkům služby
studovna a čítárna.
Knihovna je místem vědění, kam si přicházíme pro
informace.
V naší studovně je má každý možnost čerpat z více než
3 000 slovníků a encyklopedií., kartoték a dnes už
neodmyslitelného internetu. Na papírové encyklopedie čím
dál důrazněji útočí elektronické databáze. Internet a jeho
plnotextové vyhledávače se stávají stále respektovanějším

zdrojem informací. Pět počítačových stanic je každému
plně k dispozici. V knihovně hledá návštěvník potřebnou
informaci a my knihovníci mu s hledáním pomůžeme. V síti
internetu je podchyceno obrovské množství informací a
jejich vytěžení se stává čím dál tím složitějším. Např. při
zadání termínu „knihovna“ jsme našli na internetu 104 254
odkazů. V nepřeberném množství informací, které internet
nabízí, se snažíme pomoci vám orientovat se.
Se čtenářem se musíme nejprve domluvit, jak klást
otázky, abychom na ně dostali co nejlepší odpověď. Čtenář
si může informace přenést na disketu nebo tisk (tiskárna i
kopírka jsou v síti).
V čítárně se čtenářům nabízí denní tisk ( Mladá fronta
dnes a Noviny Náchodska ) a 112 titulů časopisů. Z toho je
8 titulů cizojazyčných a 7 titulů pro děti. Mimo posledního
čísla si každý může časopisy, stejně jako knihy, půjčit
domů.
Těší nás, že se naše čítárna stává místem setkávání,
doufáme i místem příjemného posezení s knihou či
časopisem.
Děti si navíc odpolední chvíle zpestřují prohlížením
výukových CD-ROMů či poslechem příběhů a pohádek
audio nahrávek.
Rádi se v čítárně spolu setkáváme při školních besedách,
Černých hodinkách a během všedního půjčování s vámi
všemi.

Nabídka knih tentokrát novější odborná literatura:
Praško, Ján: Nespavost.
Zvládání nespavosti.
Krch, František D.: Mentální anorexie.
Kolář, Michal: Bolest šikanování.
Cesta k zastavení epidemie šikanování ve školách.
Novák, Tomáš: Jak být dobře naladěn.
Pease, Allan: Řeč těla.
Jak porozumět druhým z jejich gest, mimiky a postojů.
Gurrentz, Sheryl: Maminkou spokojeně a beze stresu.
Rádce pro rodiče a vychovatele.
Selikowitz, Mark: Downův syndrom.
Definice a příčiny. Vývoj dítěte. Výchova a vzdělání.
Dospělost.
Portmannová, Rosemarie: Hry pro posílení psychické
odolnosti.
Borová, Blanka: Míče, míčky a hry s nimi.
Soubor her pro děti ve věku od 4 do 9 let.
Chauvelová, Denise: Náměty pro stolní hry dětí.
Rozvoj komunikace, vynalézavosti, myšlení a obratnosti
dětí od 3 let.
Neuman, Jan: Cvičení a testy obratnosti, vytrvalosti a
síly.
Tomeš, Pavel: Vyrábíme z provázků a jiných materiálů.
Podrobné návody, jak vyrábět zajímavé ozdobné předměty.
Simpson, Alan: Internet pro každého.
Singh, Simon: Kniha kódů a šifer.
Tajná komunikace od starého Egypta po kvantovou
kryptografii.
Baštecká, Lydia: Jak se žilo na kladském pomezí.
Čtení ze starých pamětí a kronik.
Koubek, Pavel: Krajem zapomenutých studánek.
Dagmar Ducháčová
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Knihovna a město Police nad Metují

PŘIPRAVUJ EME :

Černá hodinka

Putování Tichým oceánem
Se svými zážitky z cesty po
Galapágách, Novém Zélandě a Austrálii
se s námi podělí slovem a promítáním
polický rodák Vlastimil Osoba.
Tentokrát v Kolárově divadle

v pátek 10. února 2006 v 19 hodin.
Doba trvání 90 minut.Vstupné dobrovolné.
Knihovna a město Police nad Metují

Putování po Číně
v pátek 24. února 2006 v 19 hodin.
Doba trvání 90 minut. Vstupné dobrovolné.

¸¸

Pátek 17.2.2006

¸

v 19.00 hodin

ŘÍŠE VL KŮ
Bývalý policista (Jean Reno) vyšetřuje brutální a záhadné vraždy
tří žen. Film v původním znění s titulky. (130 min.,Francie)
Mládeži nevhodné do 15 let.
Vstupné : 55,- Kč

Středa 22.2.2006

v 17.30 hodin

HARR Y P O TTER a O hni vý pohár
Čtvrté dobrodružství nezletilého kouzelníka se rozehrává pod
čarodějnickou hůlkou režiséra Mikea Nesekla. Soutěžení
kouzelnických škol začíná a Harry potkává staré nepřátele i nové
přátele. Film v českém znění. (157 min.,VB/USA)
Mládeži přístupné.
VSTUPNÉ : 40,- Kč

Úterý 28.2.2006

v 17.30 hodin

STR AŠP YTL ÍK
Nový animovaný film z produkce studia Walt Disney vypráví
klasickou pohádku o kuřeti, které si splete padající žalud
s kouskem oblohy a způsobí velký zmatek.
Film v českém znění. (77 min.,USA)
Mládeži přístupné.
VSTUPNÉ : 30,- Kč

Úterý 14.3.2006

!!!PŘEDPRO DEJ VSTUPENEK NA FILMO VÁ PŘEDSTAVENÍ J E
PO UZE V PO KLADN Ě KINA 1 HO DINU PŘED ZAČÁTKEM!!!

® ®®

DIV ADL O

®®

®

v 19.30 hodin

Divadlo Radka Brzobohatého Praha uvede v Kolárově divadle
hru Miroslava Horníčka a Pavla Dostála

Se svými zážitky z cesty po Číně se s námi podělí slovem a
promítáním polický rodák Vlastimil Osoba.
Tentokrát v Kolárově divadle

KINO

Středa 12.4.2006 v 19.30 hodin

RESTART
DOMINO
JAK SE KROTÍ
KROKODÝLI
PANIC JE NA NIC

Úterý 21. února 2006

Černá hodinka

¸ ¸¸

Úterý 21.3.2006 v 19.30 hodin
Úterý 28.3.2006 v 19.30 hodin
Úterý 4.4.2006 v 17.30 hodin

v 17.30 hodin

LETOP IS Y N ARNIE:
Lev, čarodějnice a skříň
Před pětapadesáti lety otevřel oxfordský profesor C. S. Lewis
poprvé dveře do světa fantazie a vyslal pětici svých dětských
hrdinů, sourozenců Pevensieových, do tajemné země Narnie, v níž
lze potkat přátelské kentaury, mluvící bobry, ale i smrtelné zlo,
představované čarodějnicí Jadis, která uvrhla Narnii do věčné
zimy. Jedinou nadějí všech obyvatel je mytický lev Aslan… Bitvu
o Narnii režíroval Andrew Adamson (Shrek).
Film v českém znění. (141 min.,USA)
Mládeži přístupné.
VSTUPNÉ : 40,- Kč

DVA NA SMET IŠT I

Vtipně a nesmírně půvabně napsaná hra o slávě, pádu, lásce, ale i o
zklamání, prostě o životě. Se svým synem Ondřejem, v roli
klavíristy, se poprvé setkává na jevišti v roli stárnoucího herce
Radek Brzobohatý. Hrají: Sandra Pogodová, Radoslav
Brzobohatý a Ondřej Brzobohatý.
Vstupné: 150,- 140,- 130,- Kč

Středa 15. března 2006

v 19.30 hodin

Klicperovo divadlo Hradec Králové Vás zve do Kolárova divadla
na zpěvohru B. Smetany a K. Sabiny

PRODANÁ NEVĚS TA

Proslulý příběh o tom, jak nepřijít o lásku, ale ani o peníze, o české
povaze, také o pivu, ale především o tom, jak láska nad vším
zvítězí…. Režie: Vladimír Morávek.
Vstupné: 110,- 100,- 90,- Kč

Úterý 28. března 2006

v 9.00 a 10.30 hodin

DaP - divadelní agentura Praha uvede v Kolárově divadle pro
MŠ, 1. stupeň ZŠ a rodiče s dětmi pohádku

JAK SI PRIN CEZNA VZ ALA DRAK A

Nejnovější pohádka známé televizní a divadelní autorky Boženy
Šimkové. Lidským hrdinům v ní nepomáhá žádný pohádkový
dědeček, dobrá víla nebo skřítek, ale jen a jen jejich vlastní důvtip
a šikovnost. Představitelem zla také není – jak bychom se mohli
z názvu domnívat – žádný strašidelný netvor, ale člověk z masa a
kostí.
Vstupné: 30,- Kč

Středa 29. března 2006
v 19.00 hodin
Petr Jansa a město Police nad Metují uvádí
v Kolárově divadle

DIAŠOU III.

Podíváme se do Patagonie, po okolí Police, na dění ve městě,
stejně tak na nejkrásnější túry světa, zcela jistě uvidíme netradiční
pohledy na známá místa a nebudou chybět další překvapení. Svoji
účast přislíbili: Olda a Libor Jenkovi, Ctibor Košťál, Jana
Rutarová, Petr Hlubuček, Honza Hocek, Lukáš Faltejsek, Roman
Pavlínek a možná přijde i kouzelník.
Vstupné: 40,- Kč

Pátek 7. dubna 2006
v 19.30 hodin
Město Police nad Metují Vás zve
do Kolárova divadla na koncert

J. K. Bandu Pardubice

Program: pásmo ku 100. výročí narození Jaroslava Ježka a písně
Glenna Millera.
Vstupné: 80,- 70,- 60,- Kč
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Úterý 18. dubna 2006
v 18.00 hodin
David Novotný a Paganini Arts s.r.o. Praha za podpory
města Police nad Metují Vás zvou do Chrámu Nanebevzetí
Panny Marie na

KONCERT EDITY ADLEROVÉ

za doprovodu varhaníka Vlastimila Bičíka. Další host je velké
překvapení pro návštěvníky koncertu. Výtěžek bude věnován
Domovu důchodců a na opravu kaple Panny Marie Sněžné na
Hvězdě.
Vstupné: 120,- Kč. Předprodej vstupenek od 15. března 2006.

Pátek 28. dubna 2006
v 19.30 hodin
Středočeská agentura ATRIBUT uvádí v Kolárově divadle
hudebně zábavný pořad

TÝ DENÍK TELEV IZER aneb PRÁVĚ VY ŠLO
NOVÉ ČÍS LO
Účinkují: Zdeněk Izer & Petr Freund.
Vstupné: 130,- 120,- 110,- Kč

Pondělí 29. května 2006
v 19.30 hodin
Lenka Slavíková – agentura 4C Zdice Vás srdečně zve do
Kolárova divadla na koncert známé zpěvačky

VĚRA MARTINO VÁ – Jamie Marshall a
Kapela – TOUR 2006

Věra Martinová v současné době připravuje nové CD, které vyjde
na jaře roku 2006. U této příležitosti vydání tohoto nového CD se
zároveň uskuteční turné. Diváci v novém programu nebudou
samozřejmě ošizeni o největší hity – Až na vrcholky hor, Toulavý
džíny a další, ale mohou se také těšit na úplné novinky z čerstvě
pokřtěného CD, na kterém spolupracuje s britským zpěvákem a
kytaristou Jamie Marshallem, a který bude zároveň jejím
exkluzivním hostem na tomto turné.
Vstupné: 160,- 150,- 140,- Kč
Vstupenky na výše uvedená představení jsou již v předprodeji
v kanceláři kulturního referenta na Městském úřadu (přízemí) nebo
na telefonu 491 509 996, 728 267 377 nebo
e-mailem kultura@meu-police.cz

Pavlína Židová - Sulzbacherová
oznamuje zahájení činnosti MODELÁŽ NEHTŮ.
Objednávky přijímá na tel. čísle 776 668 964

® ® KULTURA V OKOL Í

®

®

Čtvrtek 9. února 2006
v 19.00 hodin
Městský klub Nové Město nad Metují uvádí v podání
divadelní společnosti HÁTA Praha hru M. Camolettiho

LÁSKA, S EX A ŽÁR LIVO ST
Komedie plná veliké legrace a různých nedorozumění.
Informace získáte na tel. 491 474 158 a 491 470 358
v pracovních dnech.

Neděle 11. února 2006
v 15.00 hodin
Městské divadlo Broumov uvádí
původní pohádkový muzikál

DOBRODRUŽSTV Í HAST RMANA
TATRMANA

Hastrman Tatrman bydlí v rybníčku na kraji lesa. Tam ho mají
všichni rádi, nejvíce však víla Malvína. Jemu to ale nestačí. Chtěl
by se stát vodnickým králem a bydlet v rybníku Svět. Vydá se tedy
na cestu, která se změní v jedno velké dobrodružství.
Vstupné: 50,- a 40,- Kč. Předprodej vstupenek v broumovském
Infocentru na Staré radnici.

Sobota 18. února 2006
v 19.30 hodin
Divadlo J. K. Tyla Červený Kostelec uvádí

KOMORNÍ KONCER T SVĚT LANY
NÁLEPKOVÉ

Večer slavných šansonů a swingových melodií. V několika
písňových blocích tak můžete slyšet to nejlepší z pěveckého
repertoáru Světlany Nálepkové.
1. Láska je Fata Morgana – nejznámější a nejkrásnější světové
písně o lásce.
2. Písně Marlene Ditrich.
3. Písně Edith Piaf
Vstupné: 90,- Kč. Předprodej vstupenek v prodejně tabáku
DALI.

Čtvrtek 23. února 2006
v 19.00 hodin
Městské divadlo Broumov uvádí

Z MÉHO ŽIVO TA, ANEB S HOW BÁRY
ŠTĚPÁNOVÉ
Bára hraje, zpívá, ale zásadně netančí … .
Vstupné: 130,- a 120,- Kč. Předprodej vstupenek
v broumovském Infocentru na Staré radnici.

KONCE RT EDIT Y ADLE ROVÉ

Po úspěšných akcích se tentokrát v Polici nad Metují uskuteční
koncert Edity Adlerové za doprovodu varhaníka Vlastimila Bičíka.
Další host je velké překvapení pro návštěvníky koncertu.
Koncert se uskuteční 18. dubna 2006 v Chrámu
Nanebevzetí Panny Marie Sněžné od 18.00 hodin v Polici nad
Metují. Pořadatel akce je David Novotný a Paganini Arts s.r.o.
Praha za podpory města Police nad Metují. Záštitu nad touto
akcí převzalo město Police nad Metují.
Výtěžek bude věnován do domova Důchodců a na opravdu
kaple Panny Marie Sněžné na Hvězdě.
Je to první koncert takového druhu, myslím si, že je potřeba
rozvíjet mé kulturní aktivity, proto jsem přišel s touto myšlenkou
spolu s Kateřinou Kašparovou, že uděláme tento koncert, a kde
jinde než v Polici nad Metují, kde je krásný kostel a vyšli nám
maximálně vstříc při pořádání tohoto koncertu.
Předprodej vstupenek: Městský úřad, v přízemí, Masarykovo
náměstí 98, Police nad Metují, tel. 491 509996, 728267377 os
středa 15. března 2006.
Generálním partnerem je Skrblíkův ráj s prodejnami v Polici
nad Metují, Hronově a Červeném Kostelci.
Přijďte podpořit dobrou věc a strávit příjemně prožitý večer.
David Novotný, hl. organizátor, 607 657 410.

EDI TA A DL EROVÁ je v současné době přezdívána
nejmladší Carmen v historii české opery. Narodila se v roce 1971
v Pardubicích, kde vystudovala i konzervatoř. Ve dvaceti letech na
sebe upoutala pozornost v plzeňském divadle J. K. Tyla jako
mladičká Carmen. Věnuje se interpretaci tradiční i moderní
klasické hudby doma i v zahraničí.

Police nad Metují na
Regiontour Brno
Již po patnácté se letos v Brně konal Mezinárodní veletrh
turistických možností. Police nad Metují a další města Náchodska
opět využila možnost se zde prezentovat.
Letošní veletrh se, kvůli vzrůstajícímu zájmu vystavovatelů, konal
v pavilonu V. Expozice Východní Čechy sdružovala kraj
Pardubický a Královéhradecký, v němž byla část nazvaná Kladské
pomezí. V té se prezentovala a návštěvníky lákala města
Náchodska a části Trutnovska, sdružená v obecně prospěšné
společnosti Branka Náchod.
Největší poptávka byla po turistických a cykloturistických
možnostech v našem regionu. V loňském roce vydaný turistický
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průvodce Policko doplněný turistickým produktem, který
návštěvníkům nabízí v létě i v zimě ucelenou nabídku služeb a
možností výletů, byl také velkým lákadlem.

Pet ra Jan so vá

Diašou III
Už šest let nás dělí od první Diašou v polickém divadle.
Akce, při které jsou promítány záběry pouze za doprovodu
hudby je postavena na kvalitní fotografii a náladě.
S drobnými obměnami se zde potkává kolem osmi autorů.
Ti předvedou své pohledy na krajinu a věci kolem nás.
Různí autoři, různá témata, různá muzika … I tak vznikne
jistě opět skvělá atmosféra, která nám kromě prožitků
nabídne i něco poznání .
Berte těchto pár řádek jako pozvání do Kolárova
divadla v Polici na středu 29. března . Podíváme se do
Patagonie, po okolí Police, na dění ve městě, stejně tak na
nejkrásnější tůry světa, zcela jistě uvidíme netradiční
pohledy na známá místa a nebudou chybět další překvapení .
Svoji účast přislíbili : Olda a Libor Jenkovi, Ctibor Košťál,
Jana Rutarová, Petr Hlubuček, Honza Hocek, Lukáš
Faltejsek, Roman Pavlínek a možná přijde i kouzelník.
Věřím, že opět společně prožijeme neopakovatelnou
atmosféru a příjemný večer.

D i a š o u III.
Kolárovo divadlo Police nad Metují
středa 29.března 2006
19 : 00 hodin
Berte tento pohled na Polici nad Metují / jehož autorem
je Libor Jenka / jako náznak toho, co Vás také čeká …
Přijďte pobejt, těšíme se na Vás .
Za všechny – Petr Jansa
TJ Sokol poøádá v nedìli 12.2.2006
dìtský karneval od 14.00 hodin
v místní sokolovnì.
Na Vaši návštìvu se tìší poøadatelé.

Přijedou stříbrní olympionici
První víkend v březnu k nám zavítají držitelé stříbrných
medailí z předloňské olympiády v Brémách!
Teď si asi říkáte, že jsem se zbláznil, protože v roce
2004 přece žádná olympiáda v Brémách nebyla. Jenže já
znovu říkám: byla! Ne však pro sportovce, nýbrž pro pěvce.
Od 8. do 18. července 2004 se tam konala již třetí olympiáda
pěveckých sborů, které se zúčastnilo několik set sborů z více
než 80 zemí světa.
Českou republiku reprezentovaly celkem čtyři sbory a
jeden z nich, smíšený pěvecký sbor BOHEMIACHOR,
který v kategorii velkých pěveckých sborů získal krásné
stříbrné medaile, bude od 3. do 5. března u nás v Polici nad
Metují.
BOHEMIACHOR, jehož jsem také členem, je sbor dost
zvláštní, a to hned v několika směrech. Jednak nemá žádné
stálé sídlo, takže zpěvác i a zpěvačky se sjíždějí téměř ze
všech konců republiky. Nekonají se ani pravidelné zkoušky
každý týden, jako u jiných sborů, ale za celý rok máme jen 5
až 6 víkendových soustředění a jedno delší, týdenní v létě.
Další zvláštností je, že sbor nemá jednoho, nýbrž hned
dva stálé sbormistry, kteří jsou oba – jak jinak – povoláním
učitelé.
Jedním z nich je Jan Staněk, vystudovaný teoretický
fyzik, který bydlí v Liberci a na částečný úvazek učí na
tamní Pedagogické fakultě Technické Univerzity. Hlavně se
však věnuje vedení několika pěveckých sborů (3 u nás, 1 ve
Švýcarsku a 1 v Itálii) a přednáší po celé Evropě. Nejčastější
tématikou jeho seminářů jsou spirituály, česká hudba,
hlasová výchova ve sboru a alikvótní zpívání. Na svých
webových stránkách (www.janstanek.org) o sobě
prozrazuje: „Pocházím sice z muzikantské rodiny – tatínek
je skladatelem a dlouho byl i dirigentem rozhlasového
orchestru – s mým vychováváním k hudbě to však trochu
přeháněl. Takže jako dospívající jinoch jsem věděl jistě
pouze to, že NECHCI být muzikantem, policajtem nebo
vojákem.“ Naštěstí jej tohle přesvědčení nakonec opustilo a
my jsme moc rádi, že ho máme!
Druhým z našich stálých sbormistrů je Libor Sládek,
který sice původně vystudoval stavební fakultu ČVUT, ale
potom začal na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského v Praze
učit kromě technických předmětů i hudební výchovu.
Jakožto bývalý člen Pěveckého sdružení pražských učitelů
tam založil i svůj první studentský pěvecký sbor. Když jej
po několika letech tehdejší ředitel gymnázia chtěl pro
chybějící aprobaci hudební výchovy propustit, studenti a
rodiče dokonce uspořádali na jeho podporu petici (blíže viz
článek „Zlatý Ámos na dlažbě“ v sekci „Sbormistři – Sládek
Libor“ na webových stránkách www.sbor.cz). Hudebka a
sborový zpěv ho chytily natolik, že na pedagogické fakultě
nejprve vystudoval tříletý obor Sbormistrovství chrámové
hudby a teď ve svých čtyřiačtyřiceti letech ještě studuje obor
Hudební výchova a sbormistrovství a navíc vede i několik
dalších sborů. No, prostě nadšenec!
Nám však ani dva sbormistři nejsou dost, a tak si na
některá soustředění zveme ještě hostující sbormistry. Ti
obvykle vyberou ty největší „pecky“ z repertoáru svého
sboru a snaží se je do nás co nejrychleji a nejlépe „natlouct“.
Když se jim to povede, naši stálí sbormistři si střihnou o to,
kdo kterou věc převezme, dopiluje a bude ji poté dirigovat
na koncertech. Většinou bývají hostující sbormistři od nás,
ale měli jsme i několik zahraničních hostů. Naposledy loni v
létě v Lipnici nad Sázavou s námi nacvičoval moderní
americkou duchovní hudbu (včetně několika svých vlastních
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skladeb) sbormistr a skladatel Kinley Lange z Houstonu.
Bylo to bezva a jen doufáme, že mu každoroční tamní
hurikány neublíží a některý z nich ho zase někdy přivane k
nám do Česka. Nejméně jednu z věcí, které s námi nacvičil,
budeme zpívat i tady na koncertě.
V sobotu 4. března se totiž BOHEMIACHOR po
skončení večerní mše přibližně od 19:00 hodin představí v
klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie spolu s
komorním smyčcovým souborem Archi piccoli z naší ZUŠ.
Přijďte si zpříjemnit sobotní večer a poslechnout si
ukázky duchovní i světské hudby od středověku až po
současnost. Vstupné na koncert je dobrovolné, a tak věříme,
že vás přijde dost, abychom my účinkující neměli
„přesilovku“. Těšíme se na vás.
Jaroslav Hejzlar, smíšený pěvecký sbor Bohemiachor
Město Police nad Metují a ZUŠ v Polici nad Metují
vás srdečně zvou na společný
KONCERT
SMÍŠENÉHO PĚVECKÉHO SBORU

BOHEMIACHOR
a komorního smyčcového souboru

Archi piccoli
ZUŠ v Polici nad Metují
Sobota 4. března 2006 v 19.00 hodin
v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie
V programu zazní duchovní i světská hudba od středověku
až po současnost. Vstupné dobrovolné
Přátelé hudby a dobré nálady
v Polici nad Metují zvou
příznivce starší a střední generace
na přátelské posezení při příležitosti MDŽ do

mrzne, jindy prší a další den svítí sluníčko, čím to je, že
máme den a noc a proč klokani v Austrálii spí, když my si
hrajeme.
Na závěr měsíce jsme navštívili divadlo – představení
divadélka Andromeda z Prahy „Loupežník a princezna
Anka“. Pohádka se dětem velmi líbila, tak milého čerta,
loupežníka a draka se vůbec nebály!.
Třída Sluníček
Leden je krásně ledový,
a jak to klouže, každý ví.
Sněhulák stojí na stráni
sáně už kolem uhání
rampouchy na slunci zazáří,
mrazík nás štípe do tváří.

Klouzanice, klouzanice,
tak jsem sebou plác!
Sníh mi vlezl do čepice,
svalila mě klouzanice,
udělal jsem bác!

Leden je krásně ledový…
nejen, že se tak zpívá v písničce - letos se nám leden
opravdu nadělil spoustu sněhu a ledu. Začali jsme si
připadat skoro jak na severním pólu, a tak jsme si oblékli
šály, čepice a rukavice a za“ kamarády Eskymáky“ jsme se
vydali.
Touto hrou děti poznaly, jak a kdo
na
severu
žije.
Pracovaly
s globusem, encyklopedií, učily se
z molitanových
a
cukrových
kostek postavit iglú, s jedním
„Eskymákem“ se daly do řeči. Při
výtvarných
a
pracovních
činnostech děti kreslily a vytvořily
iglú, které ním společně s tučňáky
zdobí chodbu mateřinky. Také
jsme si zatančily při písničce
Tučňáci.

Hasičárny v Polici nad Metují
v sobotu 4. března 2006
od 14.00 do 18.00 hodin.

Hudba pan Langr z Hronova.
Na Vaši účast se těší pořadatelé
Občerstvení zajištěno.Vstupné dobrovolné.

Zimní mateřinka
Máme za sebou již celý měsíc nového roku 2006 - Zimní
měsíc s velkým Z, protože silný mráz a dostatek sněhu nás
nenechávají na pochybách, že máme pravou zimu. Děti si ji
užívají, jak to jde: sníh při hrách na školní zahradě, a když
přijde doba ledová a mráz nám nedovolí jít na procházku,
mohou si děti do sytosti pohrát s novými hračkami a
stavebnicemi.
O zimě si také hodně vypravujeme – třída Sluníček
zaměřila svou činnost na zimní pohádky, sněhuláky a
počasí. Proběhl „Hrníčkový týden“ s pohádkou Hrníčku vař,
a to byste neřekli, kolik veselých hrníčků z papíru se nám tu
sešlo! V básničkách a písničkách o sněhulácích jsme zjistili,
že to jsou docela milá a hodná stvoření. V týdnu o počasí se
děti dověděly, jak to v přírodě funguje, že někdy sněží a
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V zimě nezapomínáme ani na naše ptáčky - nosíme jim
do krmítka na školkové zahradě zrníčka.
Třída Zvonečků
Ve čtvrtek 26. ledna jsme se třídou Berušek –
předškoláků navštívily Městskou knihovnu. Čekala na nás
tam paní Hana Jenková, která nás seznámila s oddělením
pro děti. Pohodlně jsme se usadily a povídaly si o
pohádkách, které se nám líbí, jmenovaly pohádkové bytosti.
Paní Jenková nám ukázala mapu světa a děti jmenovaly
místa, která jim jsou známá, např. Afrika, Severní pól, kdo
tam žije a jak vypadá, která zvířata tam žijí. Poslechly si
pohádku o Africe a potom o Eskymácích, kreslily k nim
ilustrace – lední medvědy, velryby, tuleně. Čas zbyl i na
prohlížení knížek, povídání o vypůjčování. Návštěva
knihovny se nám moc líbila a potěšilo nás, jaký zájem
projevily děti o knížky. Děkujeme paní Jenkové za poutavé
vyprávění.
Ve třídě předškoláků se také v zimě staráme o ptáčky, do
krmítka na zahradě jim pravidelně sypeme zrní. Zásluhou
dětí a rodičů máme zrní a jablíček stále dost, děti je rády
nosí z domu, a tak všem, kdo na ptáčky nezapomínají, moc
děkujeme!
Třída Berušek

vaření pro nejmenší - vedoucí pí Mohelníková
vaření pro pokročilé - vedoucí pí Mohelníková
dovedných rukou - vedoucí pí Kosová
zdravotnický - vedoucí pí Řeháková
volejbal - vedoucí pí Teichmanová
basketbal - vedoucí pí Michálková
stolní tenis - vedoucí p. Kozlovský
sportovní hry - vedoucí p. Jansa
Z činnosti některých kroužků
Při práci s dětmi mimo vyučování, tj. ve školní družině,
vedou vychovatelky ještě zájmové kroužky i pro děti, které
do družiny nechodí. Kroužky jsou tři: zdravotní - pí
Řeháková, kroužek dovedných rukou a aranžování - pí
Kosová a kroužek vaření - pí Mohelníková. Scházíme se
jednou týdně a poskytujeme dětem znalosti jak ze zdravotní
tématiky, tak se děti učí vařit a péci různé moučníky a
koláče.
V kroužku dovedných rukou a aranžování se učí, jak už
sám název napovídá, zacházet s různými druhy materiálů
(papír, provázky sisal, textilie, kůže apod.) a pokoušíme se i
aranžovat jednoduché věci - adventní věnce, dále sušené
trávy, kvítečka, bylinky do váziček nebo jako obrázek.

LEDEN 2006 ve škole
Lyžařské výcviky zahájila třída 7.A, která se ho
zúčastnila od 14. do 20.2.2006 na chatě Hoferka pod
vedením vyučujících Jitky Michálkové a Martina Mičoly.
Podle některých žáků ze zmíněné třídy si užili velikou
legraci, kromě lyžování hráli různé hry, ale vyskytly se tu i
dvě zlomeniny. Nejtěžší disciplínou bylo as i „běžkování“,
po kterém byli všichni unaveni. Lyžařské výcviky ostatních
7.tříd proběhnou v únoru.
V lednu také proběhlo školní kolo soutěže v anglickém
jazyce. pro žáky 8. a 9.tříd.
31.ledna skončilo 1.pololetí. Žáci obdrželi pololetní
vysvědčení, ale jednodenních prázdnin se dočkali až v pátek
3.2. S radostí se teď můžou vrhnout do druhého pololetí.
Od února se začne vybírat na 2.stupni pomerančová
kůra. Žáci ji mohou odevzdávat každou středu od 7.30 do
8.00 hodin stejně jako v předešlých letech v kabinetě
přírodopisu.
Martina Dostálová, Barbora Pátková
Soutěž v anglickém jazyce
V pondělí 23.1.2006 zorganizovali vyučující AJ školní
kolo soutěže v anglickém jazyce pro žáky 8. a 9.tříd.
Vzhledem k tomu, že soutěž byla zcela dobrovolná a konala
se v odpoledních hodinách po vyučování, velmi nás potěšil
zájem z řad žáků, kterých se zúčastnilo deset. Museli
zvládnout tři části: poslechovou, písemnou a ústní.
Některým se dařilo lépe, některým trochu méně. Pro
všechny to ale určitě byla dobrá zkušenost a možnost
porovnat si svoje získané znalosti. Na prvních třech místech
se umístili 1.Vojtěch Kraus, s minimálním odstupem
2.Lucie Térová a 3.Pavel Lokvenc - všichni tři jsou žáky
8.C. Vítěz postupuje do okresního kola, které by se mělo
konat koncem února v Náchodě. Všem soutěžícím děkujeme
za účast a za dobrý pocit, který jsme ze soutěže měli.
Za vyučující AJ Vilma Scholzová
Na naší škole je pro děti organizováno několik
kroužků s rozličným zaměřením.
Kroužky jsou následující:

Na podzim se dětem velice zdařily práce z ozdobných dýní.

Dále zkoušíme ubrouskovou techniku na vše, co se dá,
např. jako obrázek, na kuchyňské prkénko, na sklenici atd.
Malujeme barvami na sklo a hotovým výtvorem si děti
mohou vyzdobit svůj pokojíček, oddělení ve ŠD nebo
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vázičky. Nyní jsme zkoušely i vyrábět ruční papír
z toaletního papíru a vznikly nám zajímavé, fantazií
podmíněné, vkusné obrázky.

A tak bychom mohly pokračovat dále. Děti jsou šikovné,
nápadité a některé jejich výrobky jsou na vysoké úrovni.
Miluše Kosová
Kroužek vaření
na naší škole probíhá už osmým rokem. Děti se učí vařit
teplá jídla a připravovat různé pokrmy. Pečeme moučníky,
smažíme, připravujeme saláty, studené mísy a podobně.
Učíme se zkrátka všemu, co k správnému kuchtění patří
(včetně úklidu a mytí nádobí), ale i náležitému stolování a
tomu, jak se u stolu chovat.
Kroužku se účastní děti ze 3. až 5. tříd. V loňském roce
jsme zavedli také kroužek vaření pro nejmenší, tedy pro děti
ze 2. a 3. tříd. Těší mě, že děti k této zájmové činnosti
přistupují velmi svědomitě a mají o tento kroužek trvalý
zájem. Své „výrobky“ nosí rády domů, aby se pochlubily a
daly trochu ochutnat rodičům.
Každým rokem probíhá soutěž o nejlepšího kuchtíka. Tři
nejlepší obdrží hezké dárky, jako je například kniha pro
kuchtíky, blok na recepty nebo drobné dřevěné věci
(prkénko se zápisníkem, vařečka atd.)
Jsem ráda, že děti práce v kroužku baví a doma se pak
samy snaží připravit nějaké dobroty.
Jana Mohelníková

„Poličáci“ studují na
broumovském gymnáziu
Gymnázium
Broumov
oslavilo
v červnu
2005
60.
výročí založení českého
gymnázia. Jen těžko
bychom spočítali, kolik
absolventů z Police nad
Metují a okolí tímto
gymnáziem
prošlo.
Určitě by to byl úctyhodný seznam. Někteří odešli hodně
daleko - třeba až za velkou louži, jiní se vrátili do Police
nebo i do Broumova.
Nechci však pouze vzpomínat na úspěšné absolventy.
V současné době studuje na broumovském gymnáziu 40
žáků z Police nad Metují a okolí. Všichni přišli ze Základní
školy v Polici. Poděkování patří učitelům ZŠ, kteří dali
žákům dobré základy a pro studium na gymnáziu je dobře
připravili. Mnozí z těchto žáků v současné době vzorně
reprezentují gymnázium.

Velkého úspěchu dosáhly na podzim 2005 studentky
3.ročníku Zuzana Ducháčová z Police nad Metují a Radka
Šubířová ze Žďáru nad Metují. Ve znalostní soutěži
v polských Žabkowicích o České republice a Polsku na téma
„Turistické hodnoty a vzájemná spolupráce v Euroregionu
Glacensis“ v konkurenci 57 studentů z 19 středních škol
celého Euroregiony postoupily do finálové desítky. Dále už
nedaly nikomu šanci. Radka obsadila krásné 2. místo a
Zuzana Ducháčová celou soutěž vyhrála. Získala cenné 1.
místo a pro Gymnázium Broumov přivezla Pohár
generálního konzula České republiky v Polsku. Družstvo
doplnil ještě Lukáš Heinzel ze Suchého Dolu.
Ve dnech 8. - 9. 12. 2005 reprezentovala broumovské
gymnázium další polická rodačka - tentokrát ve stolním
tenise. V Kostelci nad Orlicí se konal přebor České
republiky středních škol. Jitka Klimešová a Ivana
Hofmanová (z Broumova) zvítězily v krajském přeboru a na
republikové soutěži pak obsadily 7. místo. Tím si polepšily
o 1 příčku proti r. 2004.
A kdo bude další? Věříme, že letošní deváťáci rozšíří
v příštím školním roce řady studentů broumovského
gymnázia. Pokud se ještě nerozhodli a nenavštívili naši
školu při Dnu otevřených dveří, mohou se přijet podívat
kdykoliv (doporučuji telefonickou domluvu).
Ještě jednou díky všem učitelům Základní školy v Polic i
nad Metují, díky také jejich bývalým žákům - našim
studentům.
Ing. Zdena Cikrytová, zástupkyně ředitele GB

Střední průmyslová škola v
Hronově.
V souvislosti s novým "školským zákonem" došlo od
1.1.2006 ke změnám názvu přibližně poloviny všech
středních škol v Královéhradeckém kraji. Tato změna se
týká i Střední odborné školy a Středního odborného
učiliště - Centra odborné přípravy v Hronově. Od 1.
ledna 2006 má tedy naše škola (známá ve zkratce jako COP
Hronov) nový název Střední průmyslová škola, Hronov,
Hostovského 910. Po letech je tedy i z názvu školy jasné, že
se skutečně jedná o střední průmyslovou školu (elektro a
strojní), která vyučuje stejné obory jako např. Střední
průmyslová škola Dobruška (elektro) a Nové Město nad
Metují (strojní).
Kromě toho však na škole v Hronově zůstává i výuka
tříletých učebních oborů (elektrikář, nástrojař a
automechanik). V tomto smyslu jsme pak obdobná škola
jako jsou střední průmyslové školy v Trutnově a Jičíně, kde
se kromě průmyslovky elektrotechnické i strojní vyučují i
tříleté učební obory, ač v názvu školy není střední odborné
učiliště (SOU).
Ing. Vladimír Holan, ředitel

Nejnižší teploty (ve fyzice)
zahájily kalendářní rok v SPŠ
(dříve COP) v Hronově.
Beseda o nejnižších dosud dosažených teplotách zahájila
nový kalendářní rok v SPŠ v Hronově. K besedě o moderní
fyzice jsme pozvali absolventa Matematicko - fyzikální
fakulty Univerzity Karlovy, v současné době pracovníka
Cavendish Laboratory v Cambridge (UK), pana Šimona
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Kosa, Ph.d., který pracuje ve fyzice nízkých teplot a
polovodičů.
V prvním úterním lednovém odpoledni se na besedě
sešlo 47 posluchačů, žáků z naší SPŠ a z broumovského
gymnázia, dále pedagogů našich, ze Soukromé střední školy
podnikatelské z Náchoda, z broumovského a náchodského
gymnázia a několik dalších zájemců. Besedu jsme
organizovali pod záštitou Jednoty českých matematiků a
fyziků. Výklad leckdy přesáhl středoškolské znalosti z
fyziky, což nebylo možné vyloučit vzhledem k současným
fyzikálním a technickým problémům, kterých se beseda
týkala. U žáků i pedagogů vzbudila beseda značný zájem,
jehož reminiscence budou ještě déle doznívat. Naše SPŠ
chce v "Besedách o moderní fyzice" pokračovat v pěkném a
příjemném prostředí naší školy, hledáme však alespoň
minimální finanční zajištění pro zvané lektory, špičkové
odborníky z Akademie věd ČR a z vysokých škol.
Ing. Vladimír Holan, ředitel

Všem účinkujícím učitelům hudebního, tanečního i
výtvarného oboru, již zmíněnému panu školníkovi, Aničce
Skálové, která v pořadu vystoupila jako host smyčcového
oddělení, technickému personálu divadla a především
konferenciérovi Jirkovi Trnovskému, který celý koncert
provázel svým osobitým a milým humorem.

Základní umělecká š kola
informuje ...
Ohlédnutí za Novoročním
koncertem
V pátek 13. ledna uspořádalo Město Police nad Metují
v Kolárově divadle tradiční Novoroční koncert, o jehož
realizaci tentokrát požádalo učitele naší ZUŠ. Úkol to byl
vskutku nesnadný a jeho příprava velmi náročná, ale
nakonec jsme dospěli k výslednému tvaru, který jsme
nazvali „Hudbou s humorem – aneb Jak je ještě
neznáte…“. Jednalo se o pásmo hudebních a tanečních
vstupů různých žánrů a hudebních seskupení, ve kterých se
představili skutečně všichni učitelé naší ZUŠ, dokonce
včetně pana školníka!

Na dotazy, kdy se bude
tento koncert reprízovat, jsme se pokoušeli reagovat rádoby
vtipnými
glosami
typu:
"Tento
koncert
byl
neopakovatelný...", či „Opakovaný vtip už přestává být
vtipem…“, nebo „Nelze vstoupit dvakrát do stejné řeky..“ a
tak podobně. Nakonec mi asi stejně nezbyde, než podat také
seriózní odpověď na tuto otázku: S reprízou skutečně už
nepočítáme, protože bychom už z praktických a provozních
důvodů ve škole toho nebyli schopni. Ačkoli se to možná
nezdá, je příprava takového koncertu organizačně velmi
náročná a současný pracovní nápor (začínající každoroční
maratón soutěží) i nevýhoda naší pracovní doby, kdy
končíme s výukou nerovnoměrně a mnohdy až v nočních
hodinách, už nedává možnost připravit tento koncert ještě
jednou.

Děkuji tedy i skvělému publiku za vytvoření krásné
atmosféry v divadle a ty, na které se už nedostalo, prosím o
porozumění…

Samotný koncert jsme očekávali se smíšenými pocity,
protože jsme si nedělali iluze, že by někoho příliš zajímal
„učitelský“ koncert, ale skutečnost předčila veškeré naše
představy: Divadlo nabité k prasknutí, a nakonec úspěch a
uznání dokonce i od našich žáků, kteří si přišli „vychutnat“
své učitele!! To byla ta nejhezčí odměna za všechnu tu
dřinu, která za přípravou tohoto koncertu stála.
Dovolte mi tedy, abych poděkoval všem, kteří k úspěchu
koncertu přispěli:

A tak ještě jednou: Děkujeme!!
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„Škola plná umění“

Lubor Bořek

Rodinné malování, focení a
filmování s počítačem
V minulém čísle měsíčníku jsme informovali veřejnost o
plánovaném cyklu tvůrčích dílen pro rodinné příslušníky
žáků grafického studia výtvarného oboru naší ZUŠ. Tento
záměr uskutečňujeme v rámci projektu „Multimédia – děti
učí svou rodinu“, na jehož realizaci jsme získali dotaci
v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání.
Trochu jsme zde obrátili myšlenku, která je zobrazena
v novém školním logu (představeném v jiném článku
zpravodaje). Zde budou do školy přivádět své rodiče jejich
děti, a také je zde budou, samozřejmě za spolupráce
pedagoga, učit tajům počítačové grafiky a multimédií.
K dispozici bude kvalitně vybavené grafické studio a
potřebná snímací, světelná i prezentační technika.
Cílem tohoto projektu je otevření školy veřejnosti a
posílení vztahu mezi školou, žáky a jejich rodiči. Navíc se
mladí grafici mohou „blýsknout“ před svými rodinami a
ukázat, že i oni již mohou „dospěláky“ něco naučit.
Dílny „rodinného malování, focení a filmování
s počítačem“ budou mít celkem čtyři témata, jako první
vyhlašujme dílnu s názvem „Tvoříme kreslený film“. Zde se
budete moci naučit základům počítačové animace a zároveň
poznat, jak je to snadné, když se ví, jak na to. My to víme a
vy se to u nás naučíte. Vstupní požadavky nejsou žádné, na
počítači nemusí naši noví „žáci“ vůbec umět a ani jejich věk
není nijak omezen. Nemusí tedy přijít jen rodiče, ale může
to být třeba dědeček nebo babička.

Představujeme
vám
nové
logo
Základní
umělecké školy v Polici nad
Metují.
Autorem
jeho
grafické podoby je učitel
výtvarného oboru Jaroslav
Soumar.
Nad školním logem
jsme přemýšleli už před
několika lety a je zajímavé, že již tehdy vzniklo naprosto
nezávisle na sobě několik návrhů. Všechny „vítězné“ měly
společný obsah. Jejich autoři se totiž nesnažili o poměrně
„otřepané“ variace not, štětců a tanečních střevíčků, ale
přišli s jinou myšlenkou. Naše škola je přece místem, kam
rodiče přivádějí své děti, nebo starší sourozenci ty mladší, a
také stávající žáci své kamarády. Všichni sem přicházejí
proto, aby se zde ve svém volném čase vzdělávali
v uměleckých oborech. A právě toto „přivádění“ a
„přicházení“ za uměním je obsahem nového loga.
Jednu z jeho prvních variant (kterou se nám už
nepodařilo najít) byla kresba tužkou žáka grafického studia
Jakuba Vondry. Ten ji před dvěma roky zrekonstruoval do
počítačové podoby a umístil na internetových stránkách naší
školy (www.sweb.cz/zuspolice), které celé vytvořil. Staré
stránky budou brzy nahrazeny novým redakčním systémem
již s novým logem a sloganem, který jste si přečetli v titulku
tohoto článku.
Vladimír Beran

Dětská televize v akci
Koncert učitelů ZUŠ měl kromě té jevištní podoby ještě
jednu. A tou byla činnost filmového štábu polické redakce
Dětské televize. Vlastně to byla jejich premiéra před
spoluobčany a dopadla vcelku úspěšně. Jako jejich učitel
jsem se jim nemohl příliš věnovat, protože jsem si sám
vychutnával adrenalinové zážitky na jevišti. Filmaři zase
podstoupili s drahou a těžkou videotechnikou „tlačenici“ ve
foyer divadla, když se snažili získat záběry z ankety
s návštěvníky koncertu. Pak je čekal maratón v přeplněném
sále. Diváci vyplnili každé volné místečko, takže se některé
kamery ani nedostaly na plánovaná místa.

Z natočeného materiálu připravujeme reportáž, kterou
bude možné shlédnout po spuštění našich internetových
stánek. Zatím Vám přinášíme alespoň několik snímků
z natáčené ankety.
V čase, kdy budete číst tyto řádky, tak budou žáci
grafického studia dostávat propagační letáky pro své rodiny.
Pokud tedy máte v počítačové grafice své ratolesti a nic
vám nepředaly, zeptejte se jich, nebo si zavolejte do ZUŠky
na číslo 491 541 155 a chtějte k telefonu pana učitele
Berana.
Vladimír Beran
Vladimír Beran
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Vzdělávání středního managementu
podniků na Broumovsku
Poslední víkend v prosinci skončil první kurz vzdělávání
středního managementu podniků na Broumovsku. Prvního kurzu se
účastnilo patnáct zaměstnanců firem z našeho regionu. Účastníci
absolvovali tři moduly. Náplní prvního bylo zaměření na
strategické řízení firmy. V rámci druhého modulu, který proběhl
v listopadu, získávali účastníci praktické dovednosti a teoretické
vědomosti z oblasti rozvoje osobnosti manažera. Poslední modul
byl zaměřen na řízení lidských zdrojů. Úkolem každého účastníka
bylo vypracování assignmentu z každého modulu. Téma si mohl
zvolit každý sám a nebo ho mohli zkonzultovat se
samotným vedením firmy.

Podnikatelský klub Broumovska
Mírové náměstí 56 (P.O.Bo x 81),
550 01 Broumov
e-mail: radkav@broumovsko.cz
www: http://invest.broumovsko.cz
tlf./fax: +420 491 521 108
mobil: +420 736 481 778

80 let
85 let

2 občané
2 občané

90 let

paní Františka Langrová

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví a duševní
pohody do dalších let.

1 0 0 . N A R OZ EN I N Y

Z Z Z Z ZZ

Naší největší lednovou jubilantkou byla paní

Emilie Ságnerová,

která v plném zdraví oslavila 30. ledna kulatých 100 let
svého života.
Gratulujeme a přejeme moc a moc zdraví a svěžesti!

Kontaktní osoba:
Radka Vlachová
manažerka projektu

Máte-li jakýkoliv dotaz z podnikatelského prostředí
neváhejte a navštivte
Informační místo pro podnikatele v Broumově
Mírové náměstí 56 (nad Komerční bankou)
úřední doba: pondělí 8:00 – 11:30, 12:00 – 16:30
A pokud nemáte čas se u nás zastavit,
piště na e-mail: VlachovaR@inmp.cz nebo na
radkav@broumovsko.cz
nebo volejte na 491 521 108
a my vám dotaz rádi zodpovíme!

S TA TI S TI KA œœ œ œ œ œ œ œ œ
K 31. 1. 2006 mělo město Police nad Metují dle
dostupné evidence celkem 4 311 obyvatel.

J U B I LE A

Z ZZ Z Z Z Z ZZ Z Z

V měsíci lednu 2006 oslavili životní jubilea:

70 let

2 občanky

V Í TÁ N Í O B ČÁ N K Ů Z Z Z Z Z Z Z
V sobotu 28.1. jsme pozvali 10 nových občánků
k slavnostnímu uvítání do života:
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Dana Vostřeze
Matěje Lecnara
Vojtěcha Švorčíka
Jiřího Kutíka
Martina Vajsara

Moniku Ondrašíkovou
Augustina Osobu
Mikuláše Jansu
Tomáše Rutara
Jakuba Pivničku
Dagmar Hambálková, matrikářka

Smutná zpráva
přišla 12. ledna z Opočna. Odešel pan Miroslav Polák.
„Mirek měl všechny znaky generace 20 – pracovitost,
přímost, vlastenectví a slušné chování. Do posledních dní
pracoval a hledal, jak o tom napsal ve vlastním epitafu
ve sbírce „Prohledaný čas“.
Hledáme výhledy
nejen oči
vykláníme se
aby ještě víc viděly
co nejvíc
a pak…
přes okraj světa
pak už nic
víc, více…
Ilja Trebichovský z Opočna
Všiml jsem si ho několikrát na vernisážích opočenských
výstav. Malý, starší, bělovlasý muž s vousem, malířským
baretem na hlavě, vzdáleně připomínající svým vzhledem
malíře Zrzavého. Zprvu jsem nevěděl, o koho jde /a dodnes
se za to stydím/. Byl jsem poučen, že tento starý muž patří
k Opočnu a jeho okolí stejně neodmyslitelně, jako třeba
Sedláček k Javornici. Člověk renesančního ducha, věnující
se kantořině, divadlu, poesii, fotografování, ale hlavně
výtvarnému kumštu, přišel do Opočna jako učitel, aby
s tímto krajem spojil valnou část svého bohatého a tvořivého
života. Přitom jenom zasvěcení věděli, jak bohatá je jeho
tvorba, jaké plody vydává jeho umělecký duch, jaké poklady
jsou ukryty v jeho archivu. Při loňské výstavě, u příležitosti
jeho významného životního jubilea, se podařilo část jeho
tvorby prezentovat veřejnosti. A alespoň touto cestou vzdát
dík muži, který pro Opočno udělal mnoho poctivé umělecké
práce. Práce, která zatím – bohužel – zůstává trochu
nedoceněná.
Maně napadají biblická slova o tom, že doma není nikdo
prorokem. Tak už to bývá.
Vzácný člověk, opočenský patriot, nestor výtvarného
kumštu tohoto regionu, pan Miroslav Polák, zemřel ve
čtvrtek 12. ledna 2006 ve věku 85 let. Přejme mu, aby jeho
nadpozemská paleta byla plná těch nejkrásnějších barev. A
jeho dílo, které nám zanechal, aby nás těšilo ještě po dlouhá
léta. Díky za všechno, Mistře!
Josef Ježek, Sedloňov
Za 5 minut 12
… poslední houslové sólo …
...Víte, tohle je moje životní událost. Vlastně si to dělám
ke svým pětaosmdesátinám. Raduju se z toho a doufám, že
se z toho budou radovat i ostatní, kteří se přijdou podívat.
Je to vlastně taková moje celoživotní bilance…
(malíř Miroslav Polák v osobním rozhovoru ke své vernisáži
v Opočně v září 2005)

Karel Růžička, Štítná nad Vláří

V pátek 20. ledna jsme se s Mirkem Šolcem jeli za
mnohé z Vás s panem Miroslavem Polákem rozloučit.
Dostali jsem souhlas otisknout výše uvedené autory,
kteří přispěli do regionálního šestinedělníku NUDLE pro
Dobrušku, Opočno a široké okolí /www.nudle.unas.cz/.

Lidé se potkávají a míjejí, lidé se zabývají lidmi
druhými, lidé se někdy navzájem obdivují a jindy naprosto
nechápou. Jak kdo, jak koho.
Pan Miroslav Polák k Polici nad Metují patřil, patří a
patřit bude. Zakořenil se u nás v paměti svých nesčetných
žáků, ale i jako výtvarník tvořící sám i se svými mladšími
kolegy.
Byl nezapomenutelnou osobností, která se do našeho
města vracívala především na pozvání ke školním srazům,
dnes již těch dříve narozených. Byl jedním z mála kantorů,
který, když mohl, přijel a potěšil.
Poslední velké setkání s polickou veřejností proběhlo
v době jeho osmdesátin před pěti lety. Připomněli jsme si
jeho tvorbu starší i novější. Nezapomenutelná byla osobní
setkání s panem Polákem při přípravě výstavy i v jejím
průběhu. Obdivuhodná, nezkrotná energie.
Dopis, který jsem od něho obdržela v povánočním
období měl nádech smutku. Zdraví trápilo. Nestihla jsem
odpovědět…
Vzdejme tichou vzpomínku s poděkováním za vše, co se
nás společně dotklo.
Ida Seidlmanová

Seniorské aktuality
18.ledna bylo v hasičárně jako v úle. Dnešním dnem
definitivně končí vedení naší seniorské organizace a tak
předseda p. Rohulán přednesl souhrnnou zprávu o činnosti
pod jeho vedením, v přítomnosti naší obětavé místostarostky
pí I. Seidlmanové, statistické údaje prostě vše, co náleží k
odchodu z postu, aby zůstal čistý stůl. Rovněž finanční
stránka po revizi komisí byla stoprocentní. Agenda předána
a nastal zlatý hřeb, volby. Vážení, to byl ukázkový akt
jednotnosti, stoprocentní zdvižení lesu rukou. Samozřejmě,
že vedení převzaly ženy! Energií nabité určitě důvěru
nezklamou. Ano, ženy, takže rčení:“ Běda mužům, kterým
žena vládne je tabu...“
Svůj slib plním a dovoluji si je představit:
pí Helena Pivoňková
předsedkyně
pí Ivana Richterová
místopředsedkyně
pí Jana Němečková
hospodářka
pí Hana Tremčinská
organizační referentka
Pisálkem a doufám i poslem dobrých zpráv zůstávám a
tím se budete o dění v organizaci dozvídat v Polickém
měsíčníku. Na této volbě má opět zásluhu pí místostarostka,
díky její iniciativě se našlo několik dobrovolnic a tak
organizace neztroskotala, opak je pravdou, zůstáváme
zaštítěni pod novým názvem:
„Senior - klub Ostaš města Police nad Metují“ Razítko
se symboly se bude rodit pod šikovnýma rukama výtvarníků
zdejší ZUŠ a zároveň nahradí známky a určitě bude dobrou
propagací našeho města i v průkazce.
Diskutovalo se též o místnosti a jejím dalším využití pro
seniory za ul. Hvězdecká. Co tomu říkáte milovnice
štrikování a karbaníci - kibicové zrovna teď, kdy mráz v
okna bije a ve světnici útulno, teploučko a milo?
Popřemýšlejte o tom! Rozvrh schůzí bude i nadále za
zmíněnou uličkou. Další je 15. 2. 2006 ve 14.30 hodin v
hasičárně!
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To se už setkáte s novým vedením, přijďte a rády
uvítáme i nové členy, vždyť budete mezi svými vrstevníky,
scházíme se 1x v měsíci, vyslechnete z úst renomovaných
hodně zajímavého, přijďte s i popovídat, zazpívat i zasmát. I
humor patří k našemu věku. Jedno veselé posezení už čeká
za dveřmi. Plánuje se i zájezd do Prahy na Všesokolský slet.
Není to lákavé? Přivítáme i dobré nápady, připomínky...
Do jaké míry se podaří všem, které nastoupily do
rozjetého vlaku, či zda to bude super Pendolíno, to prověří
čas. Nudit se rozhodně nebudete. Přáním je, aby v
Kvíčerově nevládla tolik opakovaná „blbá nálada“, ale
úsměv, s tím jde všechno líp, úsměv je křivka, která vše
vyrovná...
Poděkování patří vedení města, které pro naše seniory
dělá maximum, má ohleduplnost v pochopení a je vždy na
koho se obrátit. To není všude, važme si toho.
Do příští schůze v únoru se opatrujte, přiveďte i své
známé, čím víc tím líp, a protože se traduje, že na Hromnice
musí skřivánek vrznout i kdyby měl zmrznout, tak věřte , že
už jaro je hodně blízko. Snad nerozzlobím milovníky
zimních sportů, to rozhodně nemám v úmyslu.
H. Krejčová

Senior kl ub Ostaš vás srdečně
zve na 1. setkání , které se koná ve
středu 15. února 2006 ve 14.30 hodin v sále
hasičské zbrojnice.
Přijďte pobe jt!

Tříkrálová sbírka 2006
Letos již pošesté proběhla v Polici
nad Metují a okolí Tříkrálová sbírka.
První týden v lednu navštívily naše
domácnosti skupinky tří králů spolu s
dospělým doprovodem. Počet skupinek v
Polici zůstává přibližně stejný, letos jich bylo 8, včetně
jedné skupinky skautů. K naší radosti vznikla nově skupinka
místních na Radešově. Poprvé jsme umístili jednu
pokladničku do Knihkupectví u Kohlů, která tam byla až do
středy 11.ledna a ti, kteří se s koledníky minuli a chtěli
přispět tak nashromáždili ještě více než 400 Kč. Obdobně
jako minulé roky chodily skupinky také na Bezděkově, v
Machově, ve Žďáře, Bukovici, Suchém Dole a na Slavném,
Hlavňově, Pěkově a na Honech.
Kolednící si ze svých cest odnášejí různé zážitky.
Rozdělíme se s Vámi alespoň o jeden z těch milých, kdy
malá holčička koledníky vyhlížela, aby jim mohla přispět
svými penízky z prasátka. Chtěli bychom jí i jejím rodičům
touto cestou poděkovat. Tato setkání jsou pro nás posilou.
Také nás potěšilo, že ti z dětských koledníků, kteří dostali
nějaké dobrůtky, se rozdělili se svými kolegy, kteří nedostali
nic.
Za účasti města byly pokladničky rozpečetěny a
napočítány tyto částky:
P o lic e n a d Me tu jí
S u c h ý D ů l a S la v n ý
M ac h ov, S rbs k á
B e z d ě k o v n a d Me tu jí
P ěkov a H ony
Žď á r n a d M e t u jí
B u k o v ic e
H la v ň o v
C e lk e m

48
7
20
10
4
6
6
4
108

43 3,00
35 0,00
96 2,50
20 5,50
68 3,00
07 4,00
66 7,00
42 6,00
80 1,00

Jsou to úctyhodné částky a chtěli bychom tímto
poděkovat všem dárcům, kteří otevřeli své dveře a svá srdce
a přidali dar na pomoc potřebným. Velký dík patří také
koledníkům a dospělým, kteří věnovali svůj čas a nalezli
odvahu zazvonit u dveří domů. Také děkujeme učitelům a
žákům základní školy za zhotovení více než 1500 přáníček.
Dále děkujeme těm, kteří pomohli se šitím oblečků nebo
zdobením korunek pro koledníky a v neposlední řadě všem,
kteří dětem přidali nějakou tu drobnou sladkost, ovoce nebo
podali nápoj na zahřátí. Mnohokráte děkujeme všem.
Výtěžek sbírky bude použit na pomoc a podporu aktivit
pro starší, osamocené a nemocné lidi, na podporu práce s
mládeží, pomoc potřebným a rodinám v nouzi, na
národní a zahraniční humanitární pomoc a na
projekty farních Charit v oblasti sbírky.
Mgr. Kateřina Nekvindová
asistent pro místní sbírku

Přenechám zdarma dvouletého zlatého
anglického kokršpaněla. Kontakt: 720 546 415
KLUB PŘÁTEL TURISTI KY V POLICI NAD METUJÍ
Dovolujeme si Vám podat zprávu o účasti na

42.ročníku

Zimního táboření na Hvězdě
v Broumovských stěnách,
které se konalo 2.-4.12.2005 a je druhé nejstarší v ČR po
Klíči v Lužických horách.

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
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Stanující:
Evid. průchozí návštěvníci
Broumov
1
Bukovice
5
Bukovice
4
Holice
1
Český Brod
14 Hronov
3
České Velenice
3
Hradec Králové
1
Česká Třebová
1
Jaroměř
6
Frýdek-Místek
2
Liberec
1
Havířov
1
Martínkovice
1
Hoješín u Seče
3
Náchod
14
Hostinné
2
Neratovice
2
Hradec Králové
1
Pardubice
4
Hronov
1
Pěkov
2
Chlumec ( Ústí n/L )
1
Police nad Metují
27
Jablonec nad Jizerou
2
Praha
3
Jaroměř
3
Skuhrov nad Bělou 1
Lanškroun
3
Teplice nad Metují 2
Lázně Bělohrad
1
Tišice
2
Litoměřice
2
Trutnov
2
Martínkovice
11 Týnec nad Labem
3
Mladá Boleslav
3
Broumov
1
Náchod
4
Celkem
81
Návsí
1
Pardubice
4
Paseky nad Jizerou
1
Police nad Metují
19
Praha
5
Přibyslav ( Nové Město ) 3
Suchý Důl
1
Tanvald
2
Trutnov
2
Třinec
1
Týnec nad Labem
1
Ústí nad Orlicí
3
Víchová nad Jizerou
1
Vrbno nad Lesy
1
Vrchlabí
4
Zábřeh na Moravě
1
Celkem
113
Nejmladší: Anička Steinerová, 2001,
Jan Steiner, 1998
- oba Police nad Metují
Nejstarší: Oto Juren, 1931
- Lanškroun
Nejvzdálenější:
Ladis lav Žilka
- Třinec - 277km
Oldřich Holec, Rosťa Pavlík a Petr Mlčák
- České Velenice - 258km
Nejpočetnější skupina:
Český Brod – 14 (pravi delný účastník všech 42 ročníků !!!)

Táboření proběhlo bez problémů. Sníh byl, ale
především vládla silná mlha. Hodnocení táborníků bylo
kladné. Stále je přitahuje tento krásný kout naší vlasti a
tradice Zimního táboření na Hvězdě. Slavnostní vatru
zapálila poslankyně PČR za ODS Zdeňka Horníková,
starosta Police nad Metují Zdeněk Kadidlo, zástupce
starosty Ida Seidlmanová a nejstarší táborník Oto Juren.
Organizátoři ZT
Luboš Andrýs, Olga Duchatschová, Pavel Duchatsch, Marcel
Gros, Čestmír Končický, Václav Krb, Jaromír Matějec,
Zdeněk Procházka, Petr Starý, Jaroslav Vtípil, Oldřich Scholz
děkují všem sponzorům této náročné akce, která láká turisty z celé
ČR a propaguje krásy Policka.
Na shledanou na 43.ročníku 2006!!!
Klub přátel turistiky Police nad Metují
TENT O PROJEKT SE USKUT EČNIL DÍKY FINANČNÍ PODPOŘE
KRÁLOV ÉHRADECKÉHO KRAJE

Klub filatelistů 05-84 Police nad
Metují v roce 2006
Sběratelé poštovních známek našeho klubu se budou i
letos scházet třetí pondělí v měsíci v těchto termínech: 20.
února, 17. dubna, 19. června, 16. října, 18. prosince
A to opět v malé zasedací místnosti v mezipatře
Městského úřadu v Polici nad Metují. Schůzka bude vždy od
15 do 15.30 hodin, kdy se rozdají nové známky, vybere se
záloha na další novinky a upozorníme na aktuální události a
informace v oblasti filatelie.
Rádi mezi sebou uvítáme nové zájemce o sbírání
známek, ať už z řad dospělých nebo mládeže a dětí. Přijďte
v uvedené dny mezi nás.
Přehled o známkách vydaných v minulém roce si můžete
prohlédnout na plakátech v městské knihovně, v základní
škole nebo v prodejně hraček pana Havlíka v Polici nad
Metují.
Na závěr si popřejme mnoho sběratelských úspěchů
v novém roce 2006.
Předseda Miloslav Thér, novinkář Stanislav Plachta

MAMINA

( M a m in k y , M im i nka a N á pa d y )
Na hory s MaMiNou

Zveme všechny maminky na mateřské dovolené a jejich
děti na hory. Odjíždíme v neděli 19.3. a návrat plánujeme na
čtvrtek 23.3. odpoledne. Ubytování je zajištěno v penzionu
Kobr ve Velké Úpě v 2 až 5 lůžkových pokojích. Strava je
formou polopenze. Pro nejmenší děti je možné zajistit
postýlky. Po celou dobu pobytu na horách je připraven pro
děti a jejich maminky program. Přihlášky si můžete
vyzvednout v mateřském centru do konce února. Informace
podá Jitka Klímová na telefonu 777 844 097.

Tradice: Hromnice a masopust
Hromnice (2.února) jsou v české tradici svátkem, který
se několikrát proměnil, v současné katolické liturgii je dnem
Uvedení Páně do chrámu. Toho dne se světí svíce, které
během roku lidé zapalují při bouřkách, protože věří, že se
jejich stavení vyhne blesk, a vůbec jim přisuzují zvláštní
ochrannou moc. Nezapomeňte, že na Hromnice nesmíte šít,
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aby špička jehly náhodou nepřitáhla blesk, neklepejte a
netancujte, nemuselo by to s vámi dobře dopadnout!
Další známé obyčeje se pojí k masopustu. Nejstarší
písemné zprávy o masopustním veselí u nás pocházejí již ze
13. století. Dodnes ani ve městech nezanikly masopustní
tradice, i když málokdo přemýšlí o významu masopustu a
málokdo dnes ví, na které dny připadá. „Do Řehoře, kdy má
pluh již býti na poli, ještě hezká chvíle, proč tedy nepřáti s i
trochu radovánek, beztoho potom aby se člověk lopotil zas
až do zámrzu.“ Masopust je tedy jakýmsi posledním
vydechnutím uzavírajícím dobu zimního odpočinku.
Masopust zahajuje také předjarní půst, který končí
oslavou Velikonoc. Období masopustu trvá od Tří králů do
Popeleční středy. Tři dny před začátkem postu se nazývají
ostatky a byly vyvrcholením a zároveň ukončením
masopustu. Po něm následuje Popeleční středa a
čtyřicetidenní půst. Svátky začínaly zabijačkou na tučný
čtvrtek, v neděli se zadělávalo a v mnohých rodinách i
zadělává dodnes na koblihy a šišky a smaží se boží milosti.
Hlavním ostatkovým dnem je sváteční úterý.
V některých oblastech dříve bývalo zvykem slavit tzv.
jalové hody, které pořádaly selky. Sešly se v hospodě nebo u
starostové a každá přispěla pečivem. Veselily se „při kávě a
rosolce pořízené za společné peníze“. Oživení „jalových
hodů“, které si ženské pořádaly samy pro sebe (za soumraku
přicházeli také muži), je výbornou příležitostí, jak se sejít
spolu s dětmi a přítelkyněmi na předmasopustním
odpoledni. S dětskou pomocí se můžeme zabývat přípravou
maškar a dobrot. Abychom měly co přinést na společný stůl,
můžeme vyzkoušet masopustní Boží milosti.

Ovoce by nemělo tvořit větší část denní stravy a není
vhodné ho jíst ve větším množství.

MUDr. Judita Hofhanzlová: Rady pro kojící
maminky – strava a nápoje
(2. část)

Program na únor

Co by v jídelníčku nemělo chybět?
V první řadě připomeňme celá zrna: rýže natural nebo
paraboiled, jáhly, pohanka, kukuřice, oves, kuskus, bulgur,
kernoto, ječmen (kroupy), pšenice, žito, amarant. A to i ve
formě celozrnné mouky (pro přípravu koláčů, pečiva,
placek, chleba, kaší, k zahuštění a k zásmažkám), vloček
(pro přípravu müsli, kaší, do polévek), těstovin z celozrnné
mouky či jejích směsí. Celá zrna ve své vrchní vrstvě (při
výrobě bílé mouky se obrušuje) obsahují vápník, hořčík,
železo a celou řadu dalších prvků, minerálů, enzymů a
vitaminů. Velmi hodnotné jsou také klíčky. Při každodenní
konzumaci celozrnných obilovin není třeba mít starost o
nedostatek vápníku, hořčíku a železa.
Hojně zařazujeme do jídelníčku zeleninu - kořen, nať i
plod. Zejména zelené natě jsou velmi důležité jako zdroj
vápníku a železa. Vojtěšku alfalfa nebo řeřichu lze pěstovat
celou zimu za oknem na tácku. Důležitá je petrželová nať,
pažitka, v polévkách vyvařujeme nať jarní mrkve, mladé
listy květáku, kedlubny, brokolic atd. (ovšem jen ze zeleniny
z vlastní zahrádky). Je také dobré naučit se používat při
vaření plané byliny. Větší množství zeleniny alespoň krátce
tepelně upravujeme (dušením, krátkým restováním na oleji
do polosyrova, vařením v páře), je pak lépe stravitelná a
nenadýmá.
Luštěniny začneme přidávat do jídel po druhém až třetím
měsíci věku dítěte. Důležitou a nepostradatelnou součástí
jídelníčku kojící maminky jsou panenské oleje a semínka
(dýňové, slunečnicové, sezamové semínko, zlatý len, mák),
a to zejména pro vysoký obsah vápníku a nenasycených
mastných kyselin.

Co je vhodné k pití?
Pro zvýšení tvorby mateřského mléka se kojícím
maminkám doporučují obilné kávy: s labý odvar melty,
špaldové kávy nebo obilné kávy Caro vylepšený malým
množstvím mléka.
Můžeme využít také obilné nápoje. Na litr nápoje
potřebujeme čtyři polévkové lžíce celozrnné mouky
(špaldové nebo rýžové) a litr vody. Mouku v malém
množství vody rozmícháme, dolijeme zbytek vody a za
občasného míchání přivedeme k varu. Necháme čtyři
minuty projít varem a odstavíme. Teplé nebo chladné
rozmixujeme s čerstvým nebo kompotovaným ovocem.
Podle chuti můžeme osladit medem. Získáme tak velmi
výživný nápoj, něco jako ovocný koktejl, na zahnání hladu i
žízně.
Maminky mohou vyzkoušet i obilné čaje. Dvě polévkové
lžíce nasucho opraženého obilí (kroupy, bezpluchý oves,
pšenice, špalda) vsypeme do 350 ml vroucí vody. Vaříme 10
minut a 10 minut necháme odstát.
Tvorbu mléka lze podpořit také bylinným čajem z
kopřivy, anýzu, fenyklu a kmínu. Mohou ho pít i maminky,
jejichž děti trpí na nadýmání. Čaj se však nemá pít stále a už
vůbec ne preventivně.
Pít můžeme ovocné čaje z čerstvého nebo sušeného
ovoce. Vroucí vodou zalijeme jakékoliv měkké ovoce a
necháme vylouhovat.Tvrdé ovoce krátce povaříme.
Pijeme kvalitní pramenitou vodu, průmyslově
neupravovanou, ze známého a ověřeného zdroje.

Každé úterý 9.30 – 11.30 hodin: MIMI NKOVÁNÍ
- tématický program pro těhotné a rodiče s dětmi do 1 roku
************************************************
Každou středu 9.30 – 11.30 hodin: KAPŘÍCI
- cvičeníčko pro děti 1,5 – 3 roky, výtvarná dílna pro
mamky, pravidelná krejčovská poradna
************************************************
Každý čtvrtek 9.30 – 11.30 hodin: CVRČCI
- říkadla, pohádky a písničky s tanečky pro nejmenší 1,5 – 3
roky
************************************************

Doplňkový program:
11. 2. 2006 od 9.30 hodin
KURZ DRÁTOVÁNÍ – koná se v DDM Ulita Broumov,
podrobné informace získají zájemci v mateřském centru.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

16. 2. 2006 od 10.30 hodin
PREZENTACE FIRMY WELEDA – kontrolovaná
přírodní kosmetika vhodná pro kojence i dospělé, pro
všechny budou připraveny malé dárečky (nejde o
prodejní akci).
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

16. 2. 2006 od 16 hodin
PŘEDNÁŠKA - „Emoční vývoj dítěte“, 3. částí
pokračuje cyklus přednášek PhDr. Zdeňky Rejtharové
z Pedagogicko-psychologické poradny v Náchodě.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

19. 2. 2006 od 15.30 hodin
LOUTKOVÁ POHÁDKA – Dámská divadelní
společnost Na Baterky sehraje představení „O králi,
kterého bolel zadeček“, vstupné je 30 Kč za dítě.

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

18
Aktuální informace o našich programech, fotografie
z akcí a užitečné odkazy najdou zájemci na naší internetové
adrese www.mamina.ic.cz.
Vaše MaMiNa

Mt. Graham v Arizoně (USA). Pro porovnání : největší
dalekohled v naší republice slouží od roku 1967 na
observatoři v Ondřejově, byl vyroben firmou Carl Zeiss a
má průměr 2 m.

Kurzy domácího ošetřování aneb
chceme vám pomoci zvládnout
péči o vaše blízké

Pohledy do vesmíru

Pro velký zájem o kurzy domácího ošetřování, které
proběhly v Oblastní charitě Červený Kostelec v roce 2005
jsme se rozhodli pokračovat v nich i nadále.
Kurzy jsou určeny všem, kteří doma pečují o své blízké
nebo očekávají propuštění blízké osoby do domácího
ošetřování, tak i všem, kteří se těmto dovednostem chtějí
naučit.
Náplň kurzu:
Teoretická i praktická výuka, jak pomoci
nemocnému při
- pohybu a zaujímání pohodlné polohy
- udržování tělesné hygieny
- oblékání, svlékání a výběru oblečení
- zajišťování správné výživy, pomoc při jídle, pití
a užívání léků
- prevenci proleženin
Sociální poradenství
Prevence syndromu vyhoření pečujících
Řešení individuálních problémů účastníků školení
Školit se bude v malých skupinkách 10 – 12 osob a
účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.
Termíny kurzů jaro 2006:
6. – 10.2. * 13. – 17. 3. * 15. – 19. 5. * 12. – 16. 6.
Podrobnější informace a přihlášky poskytne: Mgr.
Marcela Frýbová, ul. Manželů Burdychových 245, 549 41
Červený Kostelec, tel.: 491 465 148,
e-mail: frybova@hospic.cz, www.hospic.cz

A S TR ON OM IC KÝ KLU B
P OL ICE N AD ME TU J Í
ČETLI JSME . . .

Dostala se nám „do ruky“ zajímavá kniha O vědě a víře,
jejímž autorem je Dr. Jiří Grygar CSc. Představovat Dr.
Grygara není jistě nutné. Široké veřejnosti je dobře znám
z cyklů televizních přednášek jako velmi úspěšný
popularizátor astronomie a též jako věřící člověk.
Útlá knížka O vědě a víře je určena především pečlivým
čtenářům schopným nejen uvažovat, ale i domýšlet.
V úvodních kapitolách se Dr. Grygar zabývá otázkou
společného racionálního základu vědeckého poznávání i
křesťanské víry. Do příkrého protikladu staví iracionalitu
různých „pavěd “ a dokládá, že na „pavědách“ byly
budovány i totalitní systémy v době nedávno minulé.
Ale zpátky k astronomii! Velmi zajímavá je kapitola
číslo 5, kde Dr. Grygar popisuje pro veřejnost téměř
neznámou observatoř Specola Vaticana ve Vatikánu.
Najdeme zde historii budování této výjimečné hvězdárny ,
přístrojové vybavení, ambiciózní výzkumné a pozorovací
programy i jména ředitelů od založení až po současnost.
Jako zajímavost je třeba dodat, že hlavním přístrojem
vatikánské observatoře je od roku 1995 moderní zrcadlový
dalekohled o průměru 1,8 m , který byl vybudován na hoře

SLUNCE 18. února ve 20 hodin 25 minut vstupuje do
znamení Ryb ,
v únoru se den prodlouží o 1 hodinu a 34 min.
MĚSÍC
5. v první čtvrti , 13. v úplňku , 21. v poslední
čtvrti , 28. v novu ,
MERKUR večer po západu slunce nad západním obzorem
nejlepší podmínky pro pozorování v roce 2006
(24. února téměř 11 ° nad obzorem !)
VENUŠE ráno nízko nad jihovýchodním obzorem ,
MARS
po většinu noci v souhvězdí Býka ,
JUPI TER ve druhé polovině noci v souhvězdí Vah ,
20. února v konjunkci s Měsícem ,
SATURN po celou noc v souhvězdí Raka , 11. února
v konjunkci s Měsícem ,
URAN
není pozorovatelný ,
NEPTUN není pozorovatelný
Karel Vacek, Astronomický klub Police

Nabídku nových mezinárodních
spojů doprovázejí zvýhodněné
jízdenky
Počínaje platností nového jízdního řádu představily
České dráhy řadu novinek v oblasti mezinárodní dopravy.
Jedná se o nové přímé vlaky například do Slovinska,
německého pohraničí a dalších destinací. Součástí nabídek
nového spojení je také nabídka jízdenek na tyto spoje za
zvýhodněných cen.
Z Prahy do Lublaně tak lze například cestovat přímým
vlakem již od cca 850 Kč (29 Euro), jízdenka z Prahy do
Benátek včetně místa v lehátkovém voze stojí od 1 440 Kč
(49 Euro), do Drážďan lze využít nové jízdenky EURegio.
Jízdenky MünchenSpecial (zpáteční jízdenka Praha –
Mnichov a zpět od 1 560 Kč) a NürnbergSpecial (zpáteční
jízdenka Praha – Norimberk a zpět od 1 260 Kč) platí ve
více spojích. V platnosti zůstává také možnost využít
víkendové jízdenky SONE+ za 160 Kč (pouze osobní vlaky)
nebo 360 Kč (také spěšné, rychlíkové a expresní vlaky)
v příhraničních oblastech Saska, Bavorska a do
pohraničních přechodových stanic v Rakousku a v Polsku.
Aleš Ondrůj - Tiskové oddělní Českých drah, a. s.
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Polický zahrádkářský
receptář na měsíc únor
V únoru se již přibližujeme k jaru,
rovnodennosti a tím i k možnosti trávit více času v přírodě a
tedy i na zahradě. Když počasí dovolí, můžeme provést
průklest starších jabloní a hrušní, můžeme zmladit rybízové
keře tím, že odstraníme starší větve tak, aby nejstarší byly
nejvýš čtyřleté. Dbáme na to, abychom je odřízli u země a
nezůstaly nám po odtátí sněhu pahýly. Můžeme též koncem
měsíce upravovat řezem i stromkové rybízy a angrešty. Měli
bychom sledovat, zda nemáme angrešt napaden americkým
padlím – konce výhonů jsou stříbřitě bílé až šedohnědé.
V tom případě je nutné řezat až do zdravého dřeva. Máme-li
napaden rybíz, hlavně černý, vlnovníkem, postupujeme
obdobně, odřezané větvičky bychom měli spálit. Před
květem bychom měli ošetřit angrešt proti americkému padlí
např. Bayletonem, Fundazolem apod., po odkvětu se
doporučují ještě 2 postřiky. Je to houbové onemocnění, zjara
se šíří konidiemi a askospory (výtrusy) nejvíce při teplotách
kolem 180 C. U vlnovníku na rybízech se jedná o bělavé
roztoče (0,2 mm), kteří vyhledávají nejprve vegetační
vrcholy a úžlabí listů, později napadají rodící se pupeny,
v nichž se intenzivně množí. Opět je pro ně optimálních 180
C. Zde je třeba stříkat těsně před květem OMITE 570EW,
OMITE 30W apod., a pak po sklizni. V obou případech je
nabídka ochranných prostředků širší a chce to postupovat
podle návodu výrobce. Důležité je ošetřit po řezu
stromovým balzámem, štěpařským voskem, latexem apod. a
vybrat si slunečný den (nemělo by pršet). Hlavně je též
důležité dezinfikovat – otřít nástroje po přejítí na další
stromek – keř štětečkem namočeným v lihu, abychom si
nezanesli napadení na zdravé porosty.
Pokud chceme podpořit růst, měli bychom jádroviny
řezat co nejdříve (ale pozor na silné mrazy), bujnější stromy
řezat co nejdéle, třeba až letním řezem. Pokud něco nyní
uřízneme, měli bychom pár větví hodit za plot, kde se toho
ujmou zajíci či srny, které potřebují třísloviny pro své
potomstvo. Po skončené zimě je uklidíme a spálíme. Avšak
nyní kdo může, měl by zvěři pomoci – senem, jablky, mrkví
apod., lépe to znají myslivci. Dík patří tomu, kdo umístil na
dva šípkové keře nad vodojemem kupky sena. Přidali jsme
tam též rozčtvrcená jablka a asi z 200 m vzdálenosti nás již
po západu slunce sledovalo menší stádečko srnčí zvěře.
Kdy skončí zima nelze přesně zjistit, ale když se začne
oteplovat, je dobré naházet sníh na záhony do skleníku,
které jsou zcela vysušené. A kde se na zahrádkách pouští
voda až v květnu (Kvůli možnému poškození vodoměrů
mrazem) je třeba si všechny nádoby naplnit sněhem, či včas
umístit vany pod okapové roury, aby nám tající sníh
„neutek“.
V únoru stoupá rozdíl mezi nočními a denními
teplotami. Z toho důvodu se doporučuje zastínit černé
kmínky nebo je natřít vápenným mlékem s přídavkem latexu
(vápno nesmí přijít na broskve).
V zimním období je nejvhodnější doba na kácení starých
a nemocných stromů na zahrádkách. Povolení musíme mít
jako vlastníci – fyzické osoby i na svých zahradách jen
tehdy, má-li kmen libovolného běžného stromu ve výši 130

cm nad zemí obvod větší než 80 cm, nebo u souvislých
keřových porostů nad 40 m2. Můžeme zasáhnout i přes limit,
ale jen tehdy, je-li ohrožen život, zdraví či majetek. Do 15
dnů máme v tomto případě povinnost informovat písemně
městský či obecní úřad. Bližší viz zákon 114/1992 Sb. A
prováděcí vyhláška č. 395/1992 Sb.
Pokud si chceme vypěstovat sadbu, měli bychom
neprodleně vyset papriky a celer (bylo popsáno v č. 1),
v půli února vyset salát (pro výsadbu do skleníku či
pařeniště kolem 20. března) a koncem února, začátkem
března vyset rajčata.
ZO ČZS Police n.M. P.G.

Dr.Rath si plete pojem a průjem
Lékárníci jsou stávkující milionáři. Z každé stokoruny za
lék má lékárník 32 korun zisk. Lékárna na malém městě je
luxus.
Tak toto jsou (asi) nejhlavnější lži našeho ministra
zdravotnictví MUDr.Ratha, které mu my – lékárníci zazlíváme. Jsou to lži, které se nám všem dříve či později
vymstí.
K té první lži. Počítejte se mnou. Lékárnu mám
otevřenou 53 hod. týdně. Pro jednodušší počty : 4 týdny do
měsíce x 53 hod. = 212 hod. za měsíc. V médiích byla
zveřejněna naše "milionářská" měsíční výplata 30 000,- Kč,
tzn. 30 000 : 212 = 141,50 Kč je hodinová mzda.
K té druhé lži. Do 31.12.2005 lékárny skutečně měly
32% obchodní přirážku. Ta lež Dr.Ratha spočívá v tom, že
obchodní přirážka v Česku je společná pro lékárnu a
velkoobchod. Když budeme počítat 10% obchodní přirážku
pro velkoobchod, zbývalo lékárně 22%. A navíc tato
obchodní přirážka se připočítává zdola, tzn. z výrobní ceny
bez DPH, nikoli jako marže shora od nákupní ceny lékárny,
takže když to propočítáte, tak lékárna má marži asi 17%,
tzn. z té zmiňované 100,-Kč za lék má lékárna 17,- Kč
hrubého zisku, místo Dr.Rathem vyzdvihovaných 32,-Kč.
To je jeho dost podstatná počtářská chyba (anebo zlý
úmysl), nemyslíte?
A do třetice. Aby lékárník takovýto "milionářský
obchod" mohl provozovat, musí zpravidla 5 let
vysokoškolsky vystudovat. Po promoci musí absolvovat
další zpravidla 3 leté před atestační období zakončené další
atestační zkouškou a pak teprve má šanci se "osamostatnit"
a provozovat svoji "milionářskou" lékárnu. Takže, když toto
vše podtrhnu a sečtu, nepřeju si, aby žádné z mých dětí bylo
lékárníkem.
Váš lékárník PharmDr. Jiří Pavel
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V last ivědn é okén ko
Mlékárna v Polici nad Metují
(Pokračování)

Dne 31.5.1929 se změnil název Mlékařského a
hospodářského družstva v Polici nad Metují na Mlékařské
družstvo zapsané společenstvo s obmezeným ručením v Polici
nad Metují.
Na podzim roku 1929 v znikl záměr M lékařského družstva
v Polici n/Met. postavit si zcela novou budovu mlékárny,
protože dosavadní prostory, kde bylo družstvo v nájmu,
nevyhovovaly. Vrchní odborný rada zemědělské rady
Dr.František Prachfeld slíbil býti celé věci nápomocen, ale
neshodl se s představenstvem Mlékařského družstva v Polici
n/Met. při volbě místa stavby a další spolupráci odmítl.
V listopadu 1929 se představenstvo mlékárny obrátilo na Svaz
mlékárenských družstev v Praze, kde vrchní rada Chocenský
slíbil spolupráci. Dne 1.1.1930 navštívil Polici n/Met.
konzultant J. Spisar, obhlédl již zakoupený pozemek č. parc.
93/6, u znal ho za způsobilý a slíb il spolupráci při vypracování
ideového návrhu. V březnu 1930 zkonzu ltoval tento návrh se
stavitelem ing. Josefem Erberem a ten potom vypracoval
ideový plán stavby.

Dne 11.4.1930 se konalo ko misionelní šetření na místě
budoucí stavby, ideový plán byl schválen zástupcem Svazu
mlékařských družstev ing. Františkem Dlabalem a zástupcem
České zemědělské rady Dr. Františkem Prachfeldem a bylo
doporučeno požádat Městský úřad v Polici n/Met. o povolení
stavby. Polický Městský úřad tuto žádost odmítl, protože se
jedná o živnostenskou provozovnu a žádost přesměroval
Okresnímu úřadu v Brou mově.
V té době mlékárna přijímala denně 1600 l mléka a tento
příjem během ro ku kolísal od 1200 l do 2600 l mléka.
Projektovaná kapacita mlékárny byla tedy stanovena na 3500 l
zpracovávaného mléka denně. V to m se naši předci velice
mý lili a je škoda, že nedokázali přiměřeněji odhadnout vývoj
v tomto směru. Už tenkrát byla produkce v oblasti Policka
podstatně vyšší, ale mlékárna nedokázala rolníky motivovat,
aby celou produkci dodávali do mlékárny. Pro ilustraci, dnes
toto množství mléka dodává jeden větší kravín.
Dne 26.8.1930 se konalo úřední stavební řízení.
Živnostenský inspektor nedoporučil stavbu podle předložených
stavebních plánů, které vypracoval ing.Josef Erber. Byla v nich
totiž závažná chyba, protože umístil kotelnu pod bytové
prostory, což by v případě výbuchu kotle mělo katastrofální
důsledky. Stavitel ing. Josef Erber plány přepracoval. Zároveň
byly vypsány nové členské podíly na zajištění prostředků na
stavbu.

Dne 7.3.1931 se konala VI. řádná valná hromada
Mlékařského družstva v Polici n/Met., která schválila stavbu
nové mlékárny podle stavebních plánů ing.Josefa Erbera.
V přízemí byla příjmová rampa a provoz, na straně do ulice
byla prodejna. V prvním patře byly kanceláře a zasedací
místnost. V druhém patře byly dva byty, jeden pro správce a
druhý pro dílovedoucího. Sklepní prostory sloužily výrobě
sýrů. Podle fotografie je vidět, že mlékárna byla kratší a celý
trakt do ulice „Na prád le“ se sklepy byl přistavěn později.
Dne 31.3.1931 se konalo posouzení plánů a finančního
stavu pro stavbu mlékárny za účasti ministerského rady
ing.Zdeňka Zemana, vrchního odborného rady Dr. Dvořáka,
konsultanta Svazu mlékařských družstev p. J. Spisara, předsedy
představenstva Mlékařského družstva v Polici nad Metují
Augustina Fulky a správce mlékárny Františka Meissnera.
Upsáno bylo za 100 000,- Kčs nových podílů, stávajících je 55
000,- Kčs. Dr.Dvořák říká, že je nutno mít minimálně 2/3
podílů pohromadě, aby se mohlo začít stavět. Ministerstvo
zemědělství však má pro letošní rok všechny zdroje vyčerpány,
takže odtud nedostane mlékařské dru žstvo nic. Augustin Fulka
počítá s podporou Republikánské strany venkova ve výši 200
000,- Kčs, takže při uvažovaném rozpočtu na stavbu a vybavení
stroji 450 000,- Kčs by to mělo stačit.
Na zasedání představenstva Mlékařského družstva dne
28.4.1931 byla zvolena užší stavební komise: Augustin Fulka,
rolník v České Metuji, Antonín Ducháč, zedník ve Žďáře
n/Met. a Štěpán Škop, zednický mistr z Bezděkova.
Do širší stavební komise byli zvoleni: Václav Klimeš,
rolník v Suchém Dole, Adolf Ansorge, továrník v Německé
Metuji a Antonín Janek, rolník ve Žďáře n/Met. Ti se pak po
celou dobu stavby pravidelně scházeli a koordinovali postup
stavby a řešili případné problémy.
Dne 20.5.1931 byla sepsána dohoda se stavitelem
Augustinem Plškem z Náchoda o provedení všech stavebních
prací spojených s výstavbou mlékárny v Polici nad Metují.
Stavitel poskytl Mlékařskému družstvu slevu 3,5% z ro zpočtu,
který činil 260 922,47 Kčs za stavební práce včetně zemních,
kamenických, tesařských, klempířských a pokrývačských prací.
Dne 2.6.1931 byla stavba vykolíčkovaná a zbývá stanovit
městskou stavební ko misí nivelaci stavby vůči okolní zástavbě.
Pískovcový kámen lo mový 140 m3 bude přivezen
z lo mu v Suchém Dole, opukový z lo mu ve Žďáře n/Met., byl
však dovážen z lomu u Radešova. Maltový písek do zdiva
dodají: 20 m3 František Dostál rolník na Slavném, 10 m3
Soumarová Antonie ze Slavného, 15 m3 František Hruška ze
Slavného a 20 m3 Antonín Kohl rolník v Suchém Dole čp.50.
Cih ly přib ližně 160 000 ks se koupí v cihelně Viléma Pellyho,
levnější nikde nejsou. Dovozy materiálu se zadají majitelům
potahů podle počtu podílů, aby připadlo asi 70,- Kčs hodnoty
práce na 1 podíl.
Na schůzi stavební ko mise dne 4.7.1931 bylo
zkonstatováno, že stavba vázne na dodávce kamenických prvků
(zárubní, ostění oken a schodů) od firmy Karel Pták& Antonín
Herzog. Ti sice přibrali další zaměstnance, ale vzhledem
k pozdnímu zadání rozměrů kamenických prvků, teď nestíhají.
Stavitel ing. Josef Erber totiž dělal projektovou dokumentaci
detailů během stavby a stavitel Augustin Plšek ho soustavně o
něco upomínal. Byla to stejně idylická doba, když dokázali
stavět rychleji, než projektant rýsovat plány.
Vzn ikly problémy s dodávkou písku z bukovického
„Borku“, který měl být použit na méně kvalitní malty, na
drenáž a na vyrovnávání terénu. Nájemce písníku František
Kaufman zvýšil cenu o 4,- Kčs/m3 a protože s ním žádná
dohoda nebyla možná, bude se vozit písek ze Slavného a od
Antonína Kohla ze Suchého Dolu a něco z Hronova od paní
Židové. Tím je potřeba pokryta a levněji než z Bu kovice.
Byly objednány hurdisky na stropy od Slovenských
akciových cihelen z Hodonína.
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Dne 19.7.1931 byly kamenické práce pro mlékárnu hotovy.
Konsultant J.Spisar vytkl použití rýhovaných dlaždic do
provozu, protože se v žádné mlékárně neosvědčily. Hladké
dlaždice jsou levnější a tak bylo jednáno se stavitelem o jejich
výměně. Zámečnické práce dostane Bohuslav Cvrček, protože
je levnější a je konsumentem našich výrobků. Vskutku pádný
důvod. Zde bych si dovolil malou odbočku, protože asi
málokdo v Polici n/Met. ví, že zámečník Bohuslav Cvrček má
vnučku Hanu, polickou rodačku, která vystudovala v Brně
medicinu, vdala se do Neapole a zde vedla 12-t ičlenný tým
lékařů radiologů a její manžel, doktor chirurg ie Alfano
prováděl už v osmdesátých letech speciální operace s minimální
pooperační jizvou a byl v týmu lékařů, kteří operovali papeže
Jana Pavla II. poté, co na něho byl v roce 1981 spáchán atentát.
Vrať me se však zase do Police n/Met.
Augustin Fulka navrhl vydat tiskem „Památník“, doklad o
historii založení a rozvoji mlékařství v Polici n/Met.
s fotografiemi všech funkcionářů. To bylo jednohlasně
schváleno a tak schůze skončila fotografováním u fotografa
Stanislava Šrůtka. Dovolil bych si poprosit případného majitele
tohoto Památníku o laskavé zapůjčení k prostudování.
Dne 29.7.1931 byla objednána ocelová okna do provozu od
firmy Doležal&Těhník z Prostějova. Písek na fasádu dodá 20m3
písník v Dolním Adršpachu, 15m3 p.Kracík z Hlavňova a 15m3
B.Židová z Hronova.
Místo tradičního pití při „zdvižení krovů“ na stavbě dá se
každému zaměstnanci u stavby 5,-Kčs a polírovi 20,- Kčs.
Dne 17.8.1931 začíná omítání fasády hotovou omítkovou
směsí „Teranovo“ – přesně 11 týdnů od prvního kopnutí do
země!
V srpnu 1931 byly zadány elektroinstalace firmě Karel Šulc
z Po lice n/Met. Vodoinstalace budou zadány Jaroslavu
Vanclovi, když se uvolí slevit 8 – 10 % z ceny. Natěračské
práce byly zadány lakýrnické firmě Jansa&Houštěk, protože
prý je solidní.
Dne 23.8.1931 bylo konsultantem J. Sp isarem navrženo
doplnění strojního vybavení mlékárny. Dne 23.8.1931 bylo
vypsáno a 4.9.1931 se konalo ofertní řízení na dodávku
některých strojů pro mlékárnu. Objednávky byly odeslány
7.9.1931 s tím, že do 13.9.1931 musí být potvrzeny
dodavatelem a stroje dodány mezi 10.–18.10.1931. Platba 1/3
ceny po uvedení do chodu, 1/3 ceny po 3 měsících a 1/3 po 3
měsících provozu.
Dne 27.8.1931 byla vyslovena staviteli Plškovi
nespokojenost, protože koupil vrchní o mítku již hotovou, což je
dražší a tak vznikla Mlékařskému družstvu škoda 8 –10,Kčs/m2. On se vymlouval, že neměl hydraulické vápno a čas ho
tlačil.
V Náchodě byl získán koloniál Václava Štěpána pro prodej
výrobků mlékárny a v Úpici se také rýsuje naděje na odbyt.
Bude nutno zakoupit v budoucnu 2 nákladní vozidla a proto by
se měla postavit garáž pro 2 auta.
Sklenářské práce byly zadány sklenáři Vilému Durdíkovi
z Po lice n/Met. a kamnářské Josefu Truhlářovi.
V září 1931 byla schválena výstavba garáží a kůlny pro
uhlí. Musí se zatrubit jalový náhon na Beranův mlýn
cementovými rourami, dohodnuto oplocení mlékárny a
zhotovení brány. Obrubníky se zakoupí u Antonína Nemejty ve
Lhotě u Machova.
Dne 4.10.1931 bylo rozhodnuto novou budovu pojistit proti
požáru a krádeži vloupáním. V listopadu se rozhodovalo o
zadání montáže strojního zařízení mezi firmami Petr Appl
z Vermeřovic a Fr. Ratzel z Moravské Třebové. Montáže byly
zadány Petru Applovi z Verměřovic, později pak ještě prováděl
další práce na úpravách mlékárenského a chladicího zařízení
v Polici n/Met. Tím zápisy stavební ko mise končí. Stavba byla
dokončena v rekordním čase a zbývá ji jen otevřít.

Slavnostní otevření nové mlékárny se konalo 6.12.1931 za
protektorátu Svazu mlékařských družstev, odboru ústřední
jednoty hospodářských družstev v Praze VII. zapsané
společenstvo s r.o. Zúčastnil se ředitel svazu ing. František
Dlabal a předseda J. Zářecký.
Od 1.10.1932 zahajuje prodej polického zboží prodejna
v nové čtvrti v Červeném Kostelci v domě Cecilie Pázlerové,
která žádá roční nájem 2000,- Kčs. Prodavačkou bude Vlasta
Jaglová, rozvedená s 16-tiletou dcerou, musí však složit kauci
1200,- Kčs.
Bylo také rozhodnuto zastřešit příjmovou rampu. V říjnu
1932 dala prodavačka slečna Z.Klikarová výpověď a bude
přijata M.Kheilová rozená Janková z Police n/Met. Usneseno
nechat natisknout podílové knížky členů družstva
s vyobrazením mlékárny.
V listopadu 1932 se začíná projevovat zvyšující se
nezaměstnanost na odbytu mléka a proto bude nutno opět snížit
cenu za dodávané mléko. V této době se pohybovala kolem 28
–29 hal. za 1% tuku, ale pak stále klesala až do roku 1934 kdy
v únoru dosáhla propláceného minima 19 hal. za 1% tuku a pak
ještě v prosinci 1936 a lednu 1937 klesla znovu na tuto hranici.
Mezi t ím se však pohybovala mezi 20 – 23 hal. za 1% tuku.
Tento stav trval až do roku 1939, kdy zavedení povinné
dodávky mléka Němci, prudce zlepšilo ekonomiku zpracování
mléka a cena vykupovaného mléka potom stoupla o více než
50%. Zde se jasně projevilo, že myšlenka mlékárenského
zpracování rolnické produkce byla vynikající, jen úporný
konzervatizmus zemědělců a jejich chytračení ji po celou dobu
1.republiky úspěšně brzdil. Bohužel ke škodě všech.
Vrať me se však do roku 1932. Koncem roku bylo zjištěno,
že na náhon protékající pozemkem mlékárny má mlynář Josef
Beran vodní právo a je jeho majetkem. Po zemek o výměře 47
m2 bylo nutno odkoupit, přestože při koupi pozemku pro
mlékárnu ho obec považovala za svůj majetek. By lo jednáno
s majitelem, ale cena 10,-Kčs/m2 se zdála vysoká a tak byla
koupě odložena.
Okresní úřad v Broumově žádá obec v Polici n/Met. o
provedení superkolaudace, aby mohlo být vystaveno povolení k
trvalému provozu mlékárny. Zatím totiž měla mlékárna
povolení dočasné, protože se při kolaudaci vyskytly závady,
které bylo nutno urychleně odstranit. Všechno asi bylo
provedeno, ale požadavek zesílení zdiva kotelny na 60 cm
případně výměna kotle s provozním tlakem do 6 atm. je
nemožný. Jak byl tento oříšek vyřešen však v zápisech není.
Na schůzi představenstva Mlékařského družstva 22.12.1932
byl vyloučen člen představenstva Jan Krtička z Bezděkova pro
jeho urážlivé výroky v hostinci, kdy obviňoval Mlékařské
družstvo, že si staví palác, staviteli Plškovi, že byly povoleny
věci nad rámec ofertu. Dále na veřejné schůzi politické
v Bezděkově nařknul poslance JUDr.Černého, že za udělení
čestného předsednictví v Mlékařském družstvu slíbil 50 000,Kčs. To se nezakládá na pravdě a proto byl jednomyslně
vyloučen.
Jan Krtička se však obklopil svými příznivci a sepsali petici
proti vyloučení, která se projednávala na schůzi představenstva
Mlékařského družstva 31.12.1932. Bylo mu vysvětleno, že
odvolat se může k valné hromadě. Odebírání 5 ks časopisu
Republikánské strany venkova „Pokrok“, které Jan Krtička
kritizoval, nepovažuje Mlékařské družstvo za politizování, ale
za malou daň této straně za pomoc, kterou zemědělství
poskytuje. Většina členů Mlékařského družstva je totiž u této
strany.
V únoru 1933 se Krtičkovo bezděkovské křídlo chtělo
odtrhnout od polické mlékárny a na schůzi valné hromady
v květnu byla kolem tohoto vyloučení znovu vzrušená debata.
Tato extempore vyčerpávala funkcionáře Mlékařského
družstva, ještě k tomu v době, kdy odbyt stále klesal a
hospodaření se trvale pohybovalo v červených číslech.
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V prosinci 1932 byly vypsány a do konce roku stanoveny
nové nabídky na dovoz mléka z vesnic. Metujský rajon dostal
Antonín Vitvar z České Metuje, pěkovský František Birke
z Pěkova, suchodolský Josef Reimann ze Slavného,
bezděkovský Karel Kříž a nízkosrbský Stanislav Žid. Náhrady
za dovozy mléka byly sníženy a proto v lednu proběhlo jednání
s kočími, kteří byli nespokojeni.
Cena másla klesla na 22,- Kčs/kg a stále přibývá ve skladě.
Bylo by možno dodávat Obchodní společnosti mlékařských
družstev do Prahy, ale za 13,- až 16,- Kčs/kg. Bylo rozhodnuto
ještě počkat a hledat odbyt jinde. Bohužel zásoba másla stoupla
až na 1950 kg a tak v květnu bylo 1100 kg napadeno plísní a
musel být stanoven nucený odběr másla. Dodavatelé mléka za
každých dodaných 10 l mléka museli odebrat zpětně 6 dkg
másla za 14,- Kčs/kg. Zbytek prodat za 12,- Kčs/kg
v prodejnách. Následně byly sníženy hodinové platy dělnicím o
2,- Kčs na 14,- Kčs/hod.
V únoru 1933 Zemský úřad v Praze schvaluje úvěr na
budovu mlékárny 200 000,- Kčs s podmínkou, že provozní úvěr
klesne z nynějších 150 000,- Kčs na 80 000,- Kčs. To je za
současné situace naprosto nemožné a tak byla Zemskému úřadu
zaslána žádost o zvýšení provozního úvěru.
Od 19. do 26.2.1933 probíhá celostátní akce „M léčný
týden“ k propagaci mléčných výrobků ve školách, podnicích,
kinech a přednáškových sálech. Bylo uvolněno 300,- Kčs na
pohoštění dětí při exkurzi v mlékárně.
Dne 6.3.1933 bude otevřena prodejna mléka u Hybšů,
kterou povede Božena Hybšová. Vyskytuje se však také
konkurence, slečna Z.Klikarová si chce otevřít svoji prodejnu
se zbožím ze starkovské mlékárny bratří Palatových. Pan Horák
ze Slavného rozšiřuje rozvoz mléka a tak byli upozorněni
občané na Slavném, že nemů žou dodávat mléko Horákovi a
teprve když ho nechce, mlékárně v Polici n/Met. Když budou
pokračovat v tomto neseriozním jednání budou vyloučeni
z M lékařského družstva.
Od 15.3.1933 byla po dohodě s okolními mlékárnami
snížena prodejní cena mléka ve všech prodejnách na 1,60 Kčs/l.
Dne 14.5.1933 se konala v hotelu „Hvězda“ VIII. Valná
hromada Mlékařského družstva v Polici n/Met. za účast 56
členů. Hospodaření minulého roku končí se ztrátou 92 597,45
Kčs. Dodávka mléka 2600 l denně, což je naprosto
nedostačující.
V červenci 1933 byla přijata nabídka fotbalistů na pronájem
prkenné plochy plotu hřiště k reklamě. Nájem 10,- Kčs/m2 na
10 let!
V září 1933 byly objednány etikety s motivem Hvězdy na
šestihranné krabičkové sýry. Schválen tisk 300 ks kalendářů
v tiskárně Ježek&Karmášek ve Dvoře Králové n/Labem.
Od ledna 1934 byla přijata opatření ke snížení režie. Bylo
rozhodnuto nepracovat přes zimu v neděli, požádat o snížení
vodného na 1,- Kčs/m2, pracovní pláště nekupovat úředníkům
vůbec a dělníků m jen 1 soupravu ročně. Používat levnější papír
na obaly a zrušit reklamu v biografu. Časopis Pokrok v počtu 5
ks se bude odebírat dále.
Dne 28.4.1934 vyšel zákon ve vyhlášce č.75, který zakazuje
prodej nepasterizovaného mléka. Kdyby byl důsledně
dodržován, mohl přispět k rozvoji mlékárenství v
Československu podstatně dříve, než k němu skutečně došlo.
Dne 21.5.1934 se konala v hotelu „Hvězda“ IX. valná
hromada Mlékařského družstva v Polici n/Met. za účasti 63
členů. Hospodaření vykazuje bilanční ztrátu 89 944,95 Kčs.
Bylo zkonstatováno, že mnozí členové se chovají
„nedružstevně“ a dodávají mléko do mlékárny jen v dobách
špatného zpeněžení. Proti nim je nutno tvrdě zakročit. Bohužel
jako vždy, zůstalo jen u silných slov. Než se rok s rokem sešel,
mluvilo se o tomtéž problému bezvýsledně znovu.

V září 1934 žádají náchodští o podporu stavby mlékárny
v Náchodě u Svazu mlékařských družstev v Praze. Souhlas se
stavbou byl dán, ale podpora ne.
V listopadu 1934 se Mlékařské družstvo účastní stravovací
akce Republikánské strany venkova pro děti nezaměstnaných.
V době hospodářské krize min isterstvo sociální péče
vydávalo lístky na mléko potřebným, nevím podle jakého klíče
se potřební určovali, ale byli to asi příslušníci chudších rodin,
jejichž živitelé byli nezaměstnaní. Na tyto lístky bylo možno
odebrat mléko v určených prodejnách bezplatně a tyto lístky
byly potom prodejně propláceny státem. To se vztahovalo
pouze na vybrané prodejny ministerstvem sociální péče a o
tento status byl pochopitelně ohromný konkurenční boj.
/Pokračování příště/
Jiří Kohl
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INFORMACE Z DĚKANST VÍ
Liturgické mezidobí a doba postní
Letošní zima je v plném proudu a ukazuje co umí.
Milovníci zimních sportů si přijdou na své a vlastníci či
provozovatelé domů a jiných objektů pomalu nestačí sledovat
jak mizí připravené palivo nebo jak fofru je plynoměr či
elektro měr. Věřme, že to všichni v pořádku přečkáme a
dočkáme se nového jara. V církvi si letos na příchod „nového
jara“ - Velikonoce, počkáme poněkud déle. Příprava na
velikonoční svátky, tedy postní doba, nebo také velikonoční
kající doba, začíná letos až 1.března, a to jak jinak než
Popeleční středou.
Při bohoslužbě v tento den posvětí kněz popel z
velikonočních ratolestí loňského roku a na znamení pokání s
ním označí věřící. Tento den je také dnem přísného postu.
Postní doba pak potrvá 40 dní. Liturgie postní doby nás povede
k vnitřní duchovní obnově. Vybídne nás k větší soustředěnosti,
sebeovládání, pokoře a především k pokání, k smírnému
odčiňování hříchů a vzájemnému smíření. Po celý měsíc únor
však budeme ještě prožívat období liturgického mezidobí. Ve
čtvrtek 2. února jsme si připomněli Uvedení malého Ježíše do
chrámu, kam ho jeho rodiče Josef a Marie, čtyřicet dní po
narození přinesli a podle pravidel Mojžíšova zákona představili
a zasvětili Hospodinu a kde došlo k setkání s prorokem
Simonem, který k údivu rodičů velebil Boha, že mohl uvidět
spásu, kterou Bůh připravil pro všechny národy a s prorokyní
Annou. V rámci liturgie tohoto svátku byly také posvěceny
svíčky „hromničky“, které se vkládají do rukou těm, kteří
umírají a putují do Boží náruče.
V průběhu února si připomeneme už jenom něko lik
pámátek světců a svátek Stolce sv. Petra.

Liturgické kalendárium:

Lidové pranostiky, moudrosti a
zvyky na měsíc únor
Po lednu nepřichází jaro, ale jen další zimní měsíc – únor.
Únor – úmor.
Záhy-li taje, na dlouho neroztaje.
Vánice a metelice v únorový čas neopustí nás.
Netrkne-li únor rohem, švihne ocasem.
Únor ledy jiskří, sněhy plíští, vodu pouští.
Únor plní přikopů míle, buď černě nebo bíle.
Únor zimě nakonec odporuje.
Na čem velký (leden) pracoval, na tom se malý vysílí.
I když únor mrazem jiskří, káže i časy příští.
Když v únoru mráz ostro drží, to dlouho nepodrží.
Na Hro mnice se světily kočičky, aby ochraňovaly při
bouřce před úderem blesku. Pekly se koblihy a hodovalo se při
hojnosti jídla a pití. Popeleční středa připadla na čtyřicátý den
před Velikonocemi a byla prvním dnem velkého půstu. Popelec
byl od 11. století církevní obřad, kdy kněz popelem z ratolestí
vysvěcených loňského roku o Květné neděli (neděle zahajující
pašijový týden před Velikonocemi) označoval křížkem na čele
věřící jako připomínku lidské pomíjivosti. Na svatou Agátu
vyvrcholil masopust.
Ze Zemědělského kalendáře 2006 vybral František Janeček

5. února
10. února
12. února
19. února
22. února
26. února
1. března
5. března

-

5. neděle v mezidobí
Památka sv. Scholastiky
6. neděle v mezidobí
7. neděle v mezidobí
Svátek Stolce sv. Petra, apoštola
8. neděle v mezidobí
Popeleční středa, den přísného postu
1. neděle postní

V měsíci únoru budou bohoslužby v Polici n.M. podle
obvyklého pořadu:
R mše sv. v úterý a v pátek od 17.00 hod., ve středu mše
sv. od 8.00 hod.,
R mše sv. s nedělní platností v sobotu od 17.00 hod. a v
neděli od 8.00 hod.
Jan Troutnar

„O pohár místostrostky města
Police nad Metují„
Víkend plný sportu prožila tělocvična místní základky.
Od pátku do neděle s i zde daly sraz týmy florbalových
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borců i nadšenců, aby zahájily další sezonu tohoto stále
populárnějšího sportu v Polici. Letošní ročník měl několik
novinek … vzhledem ke vzrůstající výkonnostním rozdílům
mezi jednotlivými týmy byla letos prvně vypsána kategorie
„pro radost“.
Mezi týmy, které florbal rády hrají , ale přeci jen to není
jejich parketa si první místo – a po zásluze – vybojovalo
družstvo Savice Police před ČZU Praha a Benfikou Špinka.
Hlavně pražští borci ( kamarádi Honzy Milera, který na ně
dodnes s láskou vzpomíná …) předvedli v neděli ráno řadu
originálních florbalových prvků. Značné sympatie si získali
také hráči Benfiky, kde spolu nastupují otcové se svými
syny …
Na čtvrtou Žumpu se zase a opět nalepila všechna smůla
– jinou výmluvu nemáme. Netrénujeme a ani nevyhráváme,
tak kde je ten zakopaný pes …?
A v čem byl ten letošní ročník historický … že proti
sobě poprvé v Polici nastoupila dvě družstva žen ! Místní
Viktorky po dramatickém boji porazily nejtěsnějším
rozdílem náchodský Top team.
V hlavní kategorii se už v základních skupinách prosadili
favorité. Je zkrátka vidět, kdo trénuje … řada velmi
kvalitních utkání musela uspokojit i náročné diváky.
Početné pole diváků v průběhu celého turnaje zcela jistě
nelitovalo svého času u mantinelů.A také jim a hlavně
hráčům na hřišti pak letos poprvé sloužila světelná časomíra
a ukazatel skóre. Podle vyjádření řady týmů tak kvalitní
nemají v širokém okolí…! Obrovský dík všem firmám i
jednotlivcům, kteří podpořili pořízení této časomíry a
využili také mantinely ke své propagaci.

V základních skupinách se srovnaly týmy v tomto
pořadí :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Buldoci 9
Jokerit
8
Mozky
7
Skrblíci 4
SOU N.M. 2
Tiky
0

34:5
28:7
26:13
18:17
6:50
8:28

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cirkus bude
Hokejbal
Nové Město n.M.
Hyeny
Válečci
Hirscheni

8 28:2
4 11:16
4 10:15
4 10:17
0 5:18
nedojeli

Nedělní finálové boje určily konečné pořadí letošního
ročníku. Zřejmě nejlepším a také nejdramatičtějším zápasem
byl boj o finále mezi Jokeritem a Cirkusem, kde po
remízovém konečném výsledku musely o postupu
rozhodnout penalty. V této loterii se až v osmé sérii
přiklonilo štěstí na stranu pozdějšího celkového vítěze –
Cirkusu .Atmosféra v hale byla skvělá a diváci, kromě
povzbuzování, odměňovali potleskem povedené akce obou

týmů. Družstvo bukovických borců doplněné svými
spoluhráči z náchodského ligového oddílu nakonec
zaslouženě získalo letošní pohár pro vítěze. Loňským
vítězům – Buldokům – už ve finále nějak došel dech a třetí
místo si jasným vítězstvím nad Hokejbalem Staré Město
vybojoval Jokerit.
Slavnostní vyhlášení bylo také poděkováním všem,
kteří se zasloužili o pohodový a bezproblémový průběh
letošního ročníku. Výborní rozhodčí z Olomouce, Radek a
Zbyňa, /kterým už má Axmánek problém najít noční podnik,
ve kterém ještě společně nebyli/, bufet pod vedením Jardy
Jarčušky/, který je jako známý abstinent mužem na svém
místě a má vše pod kontrolou/, Štěpánovi Horákovi s Pepou
Stuchlíkem za skvělou administrativní práci, Slávovi,
Vlčákovi, Honzovi a Idě za pomoc s přípravou a organizací.
A samozřejmě všem ukázněným hráčům i divákům,
kteří se zasloužili o historicky nejklidnější ročník.
Konečné pořadí 5. ročníku
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cirkus bude
Buldoci
Jokerit
Hokejbal St.Město
Nové Město n.M.
Mozky
Hyeny
Skrblíci
Válečci Meziměstí

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Tiky
SOU N.M.n.M.
Savice
ČZU Praha
Benfica Špinka
Žumpa
Viktorky
Top team Náchod

V průběhu turnaje bylo vstřeleno 359 branek ( 258 v zákl.
skupině a 101 ve finálových ) …
Nejlepší střelci
zákl./fin.
Tauc – Mozky
13/3
Hauschke – Buldoci
13/2
Axman – Jokerit
12/4
Třešňák – Tiky
11/0
Náprstek – ČZU
10/7
Bukovanová – Viktorky
2/2
Nejlepší střelci Tauc, Hauschke získali cenu Primátoru
– Pivovaru Náchod. Cenu pro nejlepšího brankáře M.Hála , Cirkus - věnovala Drogerie J. Vávrová, Police.
Cenu útěchy pro brankáře – R.Michel, Nové Město věnovala firma Blue Fly Police. Cenu družstvu s nejvyšším
počtem vstřelených branek – Buldoci 34 – věnoval Komap
Dědov. Ceny pro nejstaršího účastníka – Luďa Pavlínek,
Žumpa – a nejmladšího – Aleš Šenfeld, Benfica – věnovala
firma Mr. Sport – Zdenda Šefců. Cenu Primátoru Pivovaru Náchod pro nejstarší družstvo získal tým Žumpa.
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Cenu ředitele turnaje pro nejsympatičtější družstvo získal
tým Benfica Špinka.
S přáním dalších pohodových akcí … SSK Pedro.

POZVÁNKA
na pohárový závod
Královéhradeckého kraje
V neděli 26. února bude v lyžařském areálu na Na
Nebíčku uspořádán veřejný závod v běhu na lyžích pro
všechny věkové kategorie, který je zařazen do Poháru
KHK. Běží se klasickou technikou. Start prvn í
kategorie v 10.00 hodin.
Zve Lyžařský oddíl TJ Spartak

Her II. zimní Olympiády dětí
a mládeže České republiky
se z polické sportovky zúčastnili pod vedením Tondy
Pohla Zuzka Kolářová a Jirka Hoffmann (oba ročník
narození 1994).
Zúčastnilo se více než 1000 sportovců s doprovodem,
kteří v devíti sportovních odvětvích bojovali o medaile od
soboty 21. ledna do čtvrtku 26. ledna 2006.
Slavnostní zahájení proběhlo na zimním stadionu
v Hradci Králové, olympijský oheň zapálila lyžařka Květa
Jeriová-Pecková. Lední hokej se hrál ve Vrchlabí a
v Trutnově, krasobruslení a rychlobruslení probíhalo ve
Dvoře Králové, ve Špindlerově Mlýně se závodilo
v lyžování, snowboaringu a biatlonu, skoky a kombinace se
uskutečnily v Lomnici nad Popelkou.
Tondo, olympiáda je za Tebou. Jaká byla?
Olympiáda dětí a mládeže ČR byla z mého pohledu
dobrá akce. Pojatá trochu hogo fogo, to ale k takového akci
asi patří. Běžci na lyžích dokážou zorganizovat takového
soutěže celostátního významu za podstatně nižší náklady.
Běžci a biatlonisté soutěžili na Horních Mísečkách.
V běžeckých disciplinách se zúčastnilo celkem 13 krajů a
nás těší, že jsme byli nejlepší.
Soutěžilo se ve dvou věkových kategoriích, žactvo
mladší nar. 1995 a 94 a žactvo starší nar. 1993 a 92. Za
každý kraj mohli závodit dva kluci a dvě děvčata
v kategorii. Nás tedy bylo 8 závodníků a dva trenéři.
Z mladších byli vybráni Remešovi Hanka a Petr ze
Skuhrova nad Bělou, Zuzka Kolářová a Jirka Hoffmann
z Police, ze starších Karolína Kociánová ze Skuhrova,
Karolína Kalašová a Honza Petržela z Trutnova a Dan Máka
z Vrchlabí. Trenéři Oskar Šretr z Trutnova a já. S mazáním
nám přijížděli pomáhat Aleš Suk z Vrchlabí a Pepík Michl
ze Skuhrova.
Výsledky
- děvčata mladší 2 km – Remešová Hana 7. volně a 5. klasicky
- Kolářová Zuzka 13. volně a 18. klasicky
- chlapci mladší 2 km - Remeš Petr 10. volně a 7. klasicky
- Hoffmann Jirka 11. volně a 10. klasicky
- děvčata starší 3 km - Kalašová Karolína 1. volně i klasicky
- Kociánová Karolína 9. volně a 2. klasicky
- chlapci starší 4 km - Máka Dan iel 1. volně i klasicky
- Petržela Jan 9. volně a 5. klasicky

Děvčata vyhrála i štafetu a chlapci byli ve štafetě druzí
za krajem Vysočina.
Musím omluvit Zuzku. Namontoval jsem jí nové lyže,
trochu tvrdší a v klasice jí to dost smekalo.
Můj největší zážitek? As i suverénní vítězství Karolíny
na 3 km volně o 40 vteřin před druhou a totéž Dana na 4 km
o 46 vteřin. Navíc i jejich výkony na posledním úseku
štafety.
Ida Seidlmanová

Nová světelná časomíra
v tělocvičně základní školy.
V polovině měsíce ledna byla do tělocvičny místní školy
nainstalována nová světelná časomíra. Jedná se o
víceúčelové zařízení se světelnými ukazateli všech
technických údajů potřebných pro různé druhy halových
sportů. Vzhledem k vytíženosti tělocvičny a celé řadě
různých akcí a turnajů je potřeba takového informačního
servisu téměř nutností.A podle prvních ohlasů máme být na
co hrdí … tak kvalitní časomíru nenajdete v celém okrese.
Zařízení už má za sebou turnajový křest a posloužilo i při
hodinách tělesné výchovy. Zdálo by se, že stačí
konstatování o nové světelné časomíře a že jsme rádi…
Nestačí.
Na nákup tohoto zařízení byla potřeba poměrně značná
částka finančních prostředků, které škola nebyla schopná
vyšetřit z vlastních zdrojů. Jedinou cestou tak zůstala
možnost sponzorských peněz. Díky dlouholetým kontaktům
s řadou firem a jejich obětavé pomoci všem mým různým
akcím jsem byl vcelku optimistou. Jak ale postupně,
v návaznosti na naše požadavky, stoupala pořizovací cena
časomíry, optimismus se vytrácel. Obcházení známých,
veřejná výzva firmám na využití reklamní plochy na
florbalových mantinelech, žádosti o finanční pomoc nebo
dar na řadu dosud nazkoušených adres… Někde se ozvali,
někde zdvořile odmítli a někde to vyznělo do ztracena ….
I tak se postupně začaly finanční prostředky scházet na
účtu školy a z pocitu beznaděje jsem postupně nabíral
optimistický výraz.
Není snad ani důležité kdo kolik poslal … potřebné a
slušné se mi jeví poděkování všem těm firmám i
jednotlivcům, kteří pochopili, že toto zařízení tady bude a
bude sloužit všem. Dovolte mi tedy vyjádřit nejen své
osobní poděkování těm, kteří vyslyšeli moji žádost o
finanční pomoc, ale hlavně poděkování všech , kteří budou
toto nové zařízení využívat.
Poděkování patří - abecedně seřazeným- těmto dárcům :
Epex Náchod - ing Irena Tremčínská *Jan Pavlík - Prestaurant* Jindra Kosinková * Jirka Mazač – Broumov *
Jirkové a Kuba Vlčkovi * KŠK stavebniny - Pavel Šubíř *
Lékárna Kuklík Police n.M. * Společnost Horní Labe a.s.
Trutnov * Martin Tomášek - topenářství, instalatérství *
Město Police n.M. * Miroslav Sádovský - instalatérství
Bukovice * Nadační fond Z.Horníkové – Náchod * Pavel
Čižinský – Septik tank, šéf Žumpa teamu * Primátor pivovar Náchod * Rada KÚ KHK - hejtman ing Pavel
Bradík * Rijat - manželé Tučkovi * Skrblík Police - Milan
Schirlo * Stafido - Zdeněk Dostál * Technické služby Police
n.M. * Wikov MGI a.s. Zbečník - ing Pavel Kůtek
P.S. A kdyby někoho mrzelo, že nemá reklamu na
polických
florbalových mantinelech – máme ještě nějaké volné…
ozvěte se…
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Chatová osada Ostaš

přijme paní na uklízení.
Nástup možný od dubna. Bližší informace na tel.:
491 543 329, 603 781 832, 604 371 576

ŽALUZIE
S přáním hezkého dne Petr Jansa

AUTOŠKOLA FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy skupin řidičského oprávnění
A1 , A , B , C , T , E , D

Broumov

Police n. Metují

Šalounova 87

Kostelní 7

Datum:
28. únor 2006
v 15.00 hod.

Datum:
23. únor 2006
v 15.00 hod.

Informace na tel. číslech :
491 522 877 , 777 621 552
nebo http://autoskola-fiedler.wz.cz

* na plastová okna, eurookna*
* meziokenní, textilní žaluzie *
* venkovní rolety *
* sítě proti hmyzu *
* markýzy, garážová vrata *
Kontakt: 491 541 460
nebo mob.: 608 459 692
e-mail:zidova@tiscali.cz
MÁTE PROBLÉMY
S PŘÍJMEM TV SIGNÁLU?
Anténní technika Červený Kostelec
Vám nabízí:

VÝKUP STARÉHO
NÁBYTKU
A NEPOTŘEBNÉ VETEŠE

KOUPÍM
Pivní láhve,
Přilby vojenské, hasičské
a vše z obou válek.
Dále nábytek
a starožitnosti
Petr Vágner Broumov I/5
608 103 810
491 427 055

montáže televizních a rozhlasových antén;
opravy STA a TKR; dodávky STA na klíč bytovky, penziony; opravy a mo ntáže na
rodinné domy

SLOUČÍME, ROZBOČÍME, ZESÍLÍME
a vše ostatní dle místních mo žností
a Vašich přání
YAGIEX ANTÉNNÍ TECHNIKA
Zdeněk Kinzl, Všeliby 22
547 01 Náchod
Tel.: 491 462 124, 462 510, 462129
Inf. též na tel. 0441 / 462 124
Mobil: 602 940731 nonstop

Nabízíme k prodeji :
„Dubové podlahy,
schody,
støešní okna“.

Bližší informace na tel. čísle:

777 788 164
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Miroslav Jarolímek
Pojišťovací kancelář
Obchodní zastoupení Kooperativa, pojišťovna a.s. oznamuje
změnu úředních hodin v kanceláři v Kostelní ulici v Polici
nad Metují: Pondělí, středa a pátek 9.00 - 12.00
12.30 - 17.00 hodin

Jindřich Sokol
Prodej a opravy šicích strojů, kol,
broušení nůžek,nožů,vrtáků
lišt k rotačním i bubnovým sekačkám
výroba klíčů
výroba autoklíčů pro imobilizér
s pevným i plovoucím kódem

BROUŠENÍ ŘETĚZOVÝCH PIL

Společnost RUDOLF-elektro, s.r.o.
se sídlem v Bukovici čp.5

při j me
PROJEKTANTA ELEKTRO
pro projektování řídících systémů technologických zařízení na PC
A
VEDOUCÍHO MONTÉRA
pro zajišťování realizace projektů a zakázek po celém území ČR
Požadujeme:

Nabízíme:

VŠ případně SŠ vzdělání v oboru elektro
Částečnou znalost anglického nebo německého jazyka
Praxe v oboru vítána
Řidičský průkaz skupiny „B“ podmínkou
Časovou flexibilitu
Zajímavou práci v oboru automatizovaných systémů
Nadstandardní platové ohodnocení
Nástupní plat dle vzdělání a praxe
UCHAZEČI S PRAXÍ MAJÍ PŘEDNOST.
NÁSTUP MOŽNÝ IHNED.

Dále přijmeme pracovnici na úklid výrobní haly s pracovní dobou 2 – 3 hodiny denně.
Informace na telefonu: 491 541 705 nebo přímo pan Rudolf 602 62 44 32.
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VÝROBA CYLINDRICKÝCH VLOŽEK
DLE KLÍČE
VÝROBA KLÍČE DLE VLOŽKY
VYTAHOVÁNÍ ZALOMENÝCH KLÍČŮ
MONTÁŽ BEZPEČNOSTNÍCH ŠTÍTŮ

výroba jmenovek a psích známek
PRODEJ ŠICÍCH STROJŮ TOYOTA
5 LET ZÁRUKA
již od 3.450,-Kč
obnitkovací stroje od 8,990,-Kč
Soukenická 94
550 01 Broumov
( směrem k olivětínské Vebě )
tel.491 522 307 ,603 446 466

www.servissokol.kvalitne.cz

