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Cena 5 Kč

Masopustní minikarneval v DPS
Letošní zejma nám dává pěkně zabrat. Vyjít z baráku vyžaduje plnou soustředěnost. Lidi s i zvyknou na všechno i na
klouzačku po chodnících. Žádný úrazy jsem neviděl, protože
starý lidi radši seděj doma u kamen. Ráno jsem vobrátil list v
kalendáři a vidím vobrázek kvetoucích petrklíčů na zelený
louce. To asi měl bejt vobrázek března U nás v Polici bude
vidět takhle petrklíče někdy pozdějc, vodhaduju nejdřív na
konci dubna. Noviny píšou, že pod bodem mrazu má bejt do
konce března a pak teprv bude měsíc sníh tát. Není to radostná
vyhlídka.
Pro obyvatele domu pečovatelský služby uspořádali jeho
zaměstnanci pátek 24. února podnikový masopustní vodpoledne. Pořadatelky - pečovatelky paní Jaruška, Hanka, Jitka a
Renata se stylově ustrojily a bohatě ozdobily. Do pěknýho
houfku vil a skřítků přispěla i paní Kejdanová z úřadu města.
Několik maskovanejch postav (dřív se říkal „maškar“) přišlo z
řad obyvatel domu. Bylo podáváno občerstvení, díky polickým
pekárnám koblihy, k nim káva a čaj.

Hudbu a zpěv zajišťovala známá harmonikářka paní
Ryšavá, na vozembouch rytmus držela paní Bednářová.
Speciální - ve světě dosud neznámý hudební nástroj (koště
s vařečkou) - představila virtuózně naše kolegyně Jiřina.
Hlavní náplní vodpoledne byl sborový zpěv a dokonce
došlo i na tanec. Vloni se nám rozšířila o něco klubovna a
při dobrý vůli se našlo docela malý místečko na taneční
miniparket. U nás je skoro všechno mini. Díky velký
aktivitě našich pečovatelek, který si dovolovaly vyzvat
tanečníky z tý hrstky muskejch, se tu proháněly i tři páry
najednou. U nás vysoce převažujou a tak to vodnášeli
muský, který byli, chudáci, na roztrhání.
Kulturní a voddechovou vložkou byla bohatá tombola.
Nebyl to zdaleka žádnej jihoamerickej karneval, ale takový
naše milý malý potěšeníčko.
Naše masopustní zábava trvala plný čtyři hodiny. Zahnali jsme na ní všechny ty zimní chmury, nabrali síly do
překonání tý nekonečný zejmy. Kéž nám už brzy přijde
zabouchat na dveře jaro!
F. Vacek
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Tisk: TISKÁRNA František MATĚNA Police nad Metují.
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1. veřejné zasedání ZM v r. 2006 se uskutečnilo
16.2.2006 v zasedací místnosti hasičské zbrojnice. Na
programu jednání bylo 10 bodů. Hlavním bodem bylo
projednání rozpočtu města na rok 2006. Tento rozpočet je
pro stávající ZM posledním. Přípravou návrhu rozpočtu se
několik týdnů zabývala RM, ostatní zastupitelé měli
možnost vše detailně projednat na tříhodinovém pracovním
ZM, které proběhlo na radnici 14. února. ZM předložený
návrh rozpočtu města schválilo. Výdaje činí 81.893 mil. Kč
a příjmy 54.660 mil. Kč, třída 8 - financování 27.233 mil.
Kč. Dominantními položkami rozpočtu jsou 3 investiční
akce, na které město obdrželo dotace za předpokladu
finanční spoluúčasti z městského rozpočtu. Na akci místní
komunikace a parkovitě na Hvězdě je vyčleněna v rozpočtu
města částka 2,4 mil. Kč, na rekonstrukci bývalého internátu
zem. učiliště v ulici Husova na 9b.j. se počítá s částkou
2,246 mil. Kč a přeložka silnice II/303 včetně chodníků,
VO, VR, parkovišť a zeleně čítá částku 3,7 mil. Kč. Další
nemalou položku v rozpočtu je částka 21,730 mil. Kč určená
na rekonstrukci stavby „Pellyho domy“. Pasport místních
komunikací 100 tis. Kč, oprava střechy na II. stupni
základní školy, krček a teplá voda na WC 595 tis. Kč, ZUŠ
projekt na přestavbu 250 tis. Kč. Po dohodě s TJ Sokol má
město zájem postavit za podpory společnosti ČEZ tzv.
„Oranžové hřiště“ ( s dotací ČEZ 2 mil. Kč), jednalo by se o
hřiště s umělým povrchem o rozměrech 44 x 22m za cenu
okolo 3 mil. Kč, které by bylo umístěno za budovou
sokolovny. Další položku tvoří částka 330 tis. Kč která má
pokrýt běžnou údržbu obcí Pěkova, Hlavňova a Radešova.
V letošním roce dojde k přemístění kontaktního místa stát.
soc. podpory Úřadu práce v Náchodě (budova ZUŠ) do
budovy bývalého SOU zem. v Tyršově ulici, kde se počítá s
částkou 300 tis. Kč. Město připravuje na letošní rok II.
změnu ÚP obce, zde se počítá s částkou 80 tis. Kč. Město
uskuteční odkup nemovitosti čp. 259 ul. U Damiánky za
cenu 130 tis. Kč, kde bude po demolici objektu zřízeno
parkoviště pro potřeby Pellyho domu. Na zřízení nového
sběrného dvora v prostorách sídla TS Police n.M s.r.o. v
lokalitě V Domkách se počítá s částkou 180 tis. Kč.
Renovace kulturních památek ve městě představuje částku
167 tis. Kč. Také se v letošním roce počítá s rozšířením
zázemí pro návštěvníky a obsluhu lyžařského vleku
(vybudování šaten, kiosku, garáže a kompletního zastřešení)
v areálu „Nebíčko“. Město letos počítá s dokončením
rekonstrukce chodby a vstupních dveří v budově radnice. V
rozpočtu je také vyčleněna částka na údržbu majetku města,
o těchto a případných dalších akcích budete v průběhu roku
informováni.
V rámci průběžné kontroly výkonu státní správy a
samosprávy prováděné Odborem dozoru a kontroly veř.
správy Ministerstvo vnitra bylo město upozorněno na
nesrovnalosti v platných obecně závazných vyhláškách.
Některé vyhlášky byly navrženy ke zrušení, většinou z toho
důvodu, že regulují činnosti, které jsou upraveny platnými
zákony ČR. Proto ZM na svém jednání zrušilo vyhlášku
č.2/1995 o památkové zóně, a to z důvodu absence
zákonného zmocnění v přenesené působnosti. Zrušena byla
též vyhláška č.4/1993 o zachování klidu, zejména nočního,
protože rušení klidu je ošetřeno v zákoně o přestupcích (§
47 odst. 1 písm. b zákona č.200/1990 Sb.) a spadá do
výkonu přenesené působnosti. Dále byla zrušena vyhláška
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č.1/2001 o udržování čistoty v ulicích na veřejných
prostranství, o ochraně veř. zeleně a zařízení sloužících
potřebám veřejnosti ve městě. Skutkové podstaty přestupků
nebo správních deliktů jsou obsaženy např. v zákoně
č.185/2001 o odpadech a v zák. č.13/1997 o pozemních
komunikacích a v zákoně č. 200/1990 o přestupcích.
Některé povinnosti vyplývající z vyhlášky jsou obsahem
soukromoprávních vztahů. Poslední zrušenou vyhláškou je
vyhláška č.3/1996 o zákazu používání zábavné pyrotechniky
z důvodu kolize se zák. č. 61/1988 Sb,. o hornické činnosti,
výbušninách a státní báňské správě ve znění pozdějších
předpisů. Zák. č. 61/1988 nezmocňuje k právní úpravě
zacházení s pyrotechnickými výrobky obec, ale Český
báňský úřad. Prováděcí vyhláška Českého báňského úřadu
č.174/1992 Sb. o pyrotechnických výrobcích a zacházení s
nimi výslovně upravuje prodej a používání pyrotechnických
předmětů (např. v uzavřených prostorách, blízkosti kostelů,
nemocnic, dětských zařízení, domovu důchodců, škol,
ozdravoven, při sportovních akcí atd.)
ZM schválilo prodej bývalé cihelny, kde se v současné
době nachází sběrný dvůr a zázemí TS Police n.M. s.r.o.
Jedná se o pozemky, budovu čp.300, skladovací halu s
garážemi, dvě ocelokolny s příslušenstvím. Tento objekt
bude prodán p. R. Gumulákovi, který zde bude provozovat
autodopravu.
RM uskutečnila na svém jednání dne 13.2.2006 kontrolu
hospodaření základní školy, mateřské školy, knihovny a
města za rok 2005, včetně závěrečného účtu. Kontrolou
hospodaření byla zároveň provedena kontrola dle zák. č.
320/2002. Město požádalo o
přezkoumání svého
hospodaření Krajský úřad KHK - ekonomický odbor,
oddělení kontroly obcí a analýz. Zpracování auditu je
povinností obce dle zák. č. 128/2000 Sb. Přezkoumání
obsahovalo plnění příjmů a výdajů rozpočtu města včetně
peněžních operací týkající se tvorby a použití peněžních
fondů, dále vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke
státnímu rozpočtu, krajů a obcí, nakládání a hospodaření s
majetkem ve vlastnictví územního celku, zadávání veř.
zakázek, stav pohledávek, závazků, nakládání s nimi atd.
Roční audit k 31.12.2005 byl proveden v plném rozsahu a
nebyly jištěny žádné nedostatky.
Zdeněk Kadidlo, starosta

Kolik odpadů jsme
vyprodukovali v roce 2005
V roce 2005 bylo z míst určených k odkládání odpadu na
území města Police nad Metují svezeno, prostřednictvím
společnosti Marius Pedersen, a.s., pana Martince z Náchoda,
společnosti STEF Recycling, a.s., pana Pumra z Jetřichova,
Diakonie Brou mov a pana Fridricha z Bělého následující
množství ko munálního a drobného stavebního odpadu: 34.635
kg plastů, 55.550 kg skla, 63.953 kg papíru, 154.730 kg kovů,
1.204 kg pneumatik, 1.137 kg o lověných akumulátorů, 56 kg
baterií, 2.150 kg barev, 32 kg léčiv, 99 kg ro zpouštědel,
kyselin, zásad, fotochemikálií, detergentů a pesticidů, 38 kg
obalů se zbytky nebezpečných látek, 142 kg olejů a olejových
filtrů, 42 kg zářivek, 4.880 kg chladících zařízení, 5.258 kg
elektrických a elektronických zařízení, 46.570 kg bio logicky
rozložitelného odpadu, 100.240 kg objemného odpadu,
811.440,3 kg směsného komunálního odpadu a 128.300 kg
stavebního odpadu. Celkové množství svezených odpadů v roce
2005 tedy činí 1.410.456,3 kg. Z tohoto množství jsme vytřídily
308.868 kg využitelných odpadů (plasty, sklo, papír, kovy) a
13.834 kg nebezpečných odpadů a elektrických a
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elektronických zařízení, sběrným dvorem a mob ilními svozy
objemných odpadů a odpadů ze zeleně prošlo 273.004 kg
odpadů, popelnicemi a kontejnery u domů (včetně podnikatelů,
firem a organizací které mají s městem smlouvu) prošlo
708.920,3 kg odpadů a 105.830 kg odpadů bylo odvezeno ze
hřbitova, z odpadkových košů, z ulic (smetky) a ostatních
činností města. Průměrně tedy vytvoří 1 obyvatel našeho města
ročně 313 kg odpadů celkem, z toho vytřídí 68,5 kg
využitelných odpadů a 3 kg nebezpečných odpadů a
elektrických a elektronických zařízen í, 60,5 kg odpadů odloží
ve sběrném dvoře a do popelnice nebo kontejneru u domu
odloží 157,5 kg zbytkového odpadu; zbývajících 23,5 kg je
podíl na odpadu ze hřbitova, z odpadkových košů, z ulic smetky a ostatních činností města.
Ing. Jan Troutnar, ved.odboru IMŽP MěÚ

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2006
M ě sto Pol ic e nad Me tují

Příjmy rozpočtu města na rok 2006
v tis. Kč
Lesní hospodářství
650
Vnitřní obchod, služby a cestování
60
Parkovací automat
110
Odvádění a čistění odpadních vod /nájemné od TS za ČOV/
1 856
Knihovna - odvod prostř edků zřizovateli
104
MŠ - odvod prostředků zřizovateli
61
Divadlo
480
Kino
60
Sdělovací prostředky
80
Záležitosti kultury ostatní
10
Ost. tělovýchova /lyž. vlek + kluziště + splátka půjčky od Sokola/
75
Bytové hospodář ství / nájem né + splátka za byt čp. 401/
206
Předplacení odkupu bytu v čp. 337
570
Nebytové hospod. /nájemné od TS bez ČOV+ ostatní nájemné/
2 310
Pohřebnictví
35
Kom. služby a úz.rozvoj /nájemné od T S+pr odeje/
1 648
Nakládání s odpady
380
Pečovatelská služba
125
Městská policie /pokuty/
30
Požární ochr ana /nájemné/
15
Činnost místní správy
25
Příjmy z fin.operací /úroky z účtů/
10
Splátky půjček - TS
320
Nedaňové a kapitálové příjm y
9 220
tř. 1 Daňové příjmy
31 870
v tom: DP ze závislé činnosti a funkčníc h požitků
7 000
DP fyzických osob ze samosatné výdělečné činnosti
2 600
DP právnických osob
6 800
DP za město
DPH
11 000
Poplatk y za znečisť. ovzduš í, odvod za odnětí ze ZPF
0
Poplatek za lik vidaci komunálního odpadu
1 695
Poplatek ze psů
120
Poplatek za užívání veřejného prostranství
180
Poplatek ze vstupného
70
Poplatek z ubytovací kapacity
5
Poplatek za provozované výherní hrací přístroje
480
Správní poplatk y
570
Daň z nemovitos tí
1350
tř. 4 Přijaté dotace
13 571
v tom: Neinvestiční globální dotace /na státní správu a soc. dávky/
12 679
Neinvestiční přijaté dotace od obcí na provoz šk oly a přest. komisi
700
Neinvestiční dotace na rybník Hony - doplatek 10 % z min. období
119
Neinvestiční dotace na kanalizac i Bělská /doplatek 10 % z minulýc h období/
73
1032
2140
22xx
2321
3314
3111
3311
3313
3349
33xx
3419
361x
361x
3613
3632
3639
3722
4314
5311
5512
6171
63xx
2460

Ú hr ne m

54 661

Těžební práce ve starém parku,
palivové dříví
Město Police nad Metují provádí v současné době
těžební práce v lesním porostu „starého parku“ nad
Nádražní ulicí. Jedná se o zpracování větrné kalamity a
úpravu porostu z hlediska provozní bezpečnosti a pěstebního
záměru. Po pokácení stromů a zpracování dřeva na
sortimenty, které půjdou k prodeji, zůstanou na dotčené
ploše zbytky korun stromů, které budou vhodné ke
zpracování na palivové dříví. Město poskytne toto palivové
dříví zájemcům na základě smluvených podmínek. Bližší
informace Vám sdělíme na Městském úřadě v Polici nad
Metují, odbor IMŽP.
Ing. Jan Troutnar, ved.odboru IMŽP MěÚ

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

MĚSTO POLICE NAD METUJÍ

Výdaje rozpočtu města na rok 2006
1032 Pěstební činnost v lesním hospodářství
2140 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch
přís p ěv ek DS O na info rm ač ní p anely a m o biliář
2212 Silnice
opr av a k om unik ac e n a Hv ěz du /r ozd íl: c ena m inus do tac e a v r atk a DP H /
údr žb a T S + O O N č ek ár ny
doplate k za k om u nika c i n a hr áz i r y bník a Hon y
pas por t M K
2219 Chodníky + parkovací automat
par k ov ac í aut om a t
ch odník y + V O + V R + ze leň s ouv is ejíc í s př eložk o u
2321 Odvádění a čistění odpadních vod
sr áž k ov á v oda plac ená TS
úro k y z pů jč k y k ana liz ac e B ěls k á
23xx Vodní toky a voda v zem krajině
nájem né r yb ník H ony
3111 Předškolní zařízení - MŠ
dotac e m ěs ta na p rov oz
opr av y b udov y
3113 Základní škola
dotac e m ěs ta na p rov oz
kr y tí z trá ty Z Š z r ok u 2 005
opr av y h raz en é př ím o m ě s tem
3231 Základní umělecká škola
dotac e zř izov at ele na p rov o z
opr av y h raz en é m ěs tem vč . pr oje k tov é do k um e ntac e
3299 Pellyho dům - centrum celoživotního vzdělávání
3311 Divadlo
3313 Kino
3314 Knihovna
3315 Příspěvek Okresnímu muzeu
3319 Ostatní záležitosti kultury
3322 Zachování a obnova kulturních památek
vl. po díl k dota c i M K a o st . pož ado va ným do tac ím
opr av a s tar é š k oly , el. ene rgie a os tatn í pr ov oz ní v ý daje
3349 Sdělovací prostředky
3399 Ostatní činnosti v kultuře
3419 Tělovýchovná činnost + zájmová činnost
dotac e nez is k ov ý m s por tov ním or ganiz ac ím
kr y tí z trá ty k o upališ tě z a r ok 200 5
pro vo z ly ža řs k ého v le ku a k luz iš tě
vlas tní podí l p ři obd rž ení dotac e na " O ra nž ov é hř iš tě "
3612 Bytové hospodářství
úro k y z úv ěr u na 18 B J
byty v č p. 341 - bý v alý inte rn át Z em ě děls k é š k oly - v las tní p odíl
vr ác ená úhr ada za př edpl. od k up by tu v č p . 337
opr av y č p. 209
3613 Nebytové hospodářství
ve sn ic e - inte gro va né o bc e - pou žití d le os adní ch v ýbo rů
rek o ns tru k ce S O U p ro k ontak t ní m ís to S S P
daň z př ev odu nem ov itos tí č p. 3 34, 4 01 …
3631 Veřejné osvětlení
služ by T S
ele k tric k á en erg ie
3632 Pohřebnictví
služ by T S
ele k tric k á en erg ie + v od a + o pra vy
3633 Plynofikace - splátka přes DSO
3639 Komunální služby /MH/ a územní rozvoj
služ by T S
vý k up p oz em k ů
dig itá ln ě tec hn ic k á m ap a m ě s ta
přís p ěv ek DS O na ná k up te ch nik y p ro ú dr žbu
zm ěna úz em n ího plán u
odk up dom k u od p. T ům y
3722 Nakládání s odpady
3725 Projekt a realizace sběrného dvora
3733 Monitoring staré skládky
3743 Rekultivace půdy+ úroky - půjčka skl. Ostašská
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
služ by T S
IM Ž P + v od a
41xx Sociální dávky
4314 Pečovatelská služba
4318 Klub důchodců
5311 Městská policie
5512 Požární ochrana
6112 Zastupitelstvo obce
6171 Činnost místní správy
63xx Úroky, zálohy, pojištění majetku, převody
úro k y z r ev olvingu + b ank ov ní poplatk y
pojiš tě ní m ajetk u a zá k onné odpo vě dnos ti
příd ěl s oc iá lní m u fond u
S plá tk a pů jč k y z FR B na úpr av y vl. ob je k tů
6402 Vratky dotací z min. období - fin. vypořádání
6409 Ostatní činnosti - dotace občanským sdružením , ostatní rezervy atp.
rev ize plyn a elek tr o
opr av y - hav á rie
dotac e nez is k ov ý m org aniza c ím + os obá m
geode tick é pr ác e, z nalec k é p os udk y a os ta tní v ý daje p odle IM ŽP
ods tr aněn í s tav eb n aří zen é od bor em vý s tav by

ÚHRN EM

v tis . K č
690
233
39
4 517
2 4 00
1 9 42
75
1 00
3 720
20
3 7 00
79
75
4
2
2
975
9 14
61
4 033
3 0 53
3 85
5 95
1 360
1 1 10
2 50
21 730
1 160
117
1 861
150
19
345
2 70
75
200
220
1 807
5 30
3 50
1 00
8 27
2 884
48
2 2 46
5 70
20
730
3 30
3 00
1 00
1 000
5 19
4 81
400
3 49
51
1 460
1 834
1 1 29
1 00
3 00
95
80
1 30
2 430
260
85
6
1 046
5 86
4 60
9 800
999
30
950
470
1 740
10 768
893
3 30
1 95
2 25
1 43
93
800
70
1 20
3 10
2 00
1 00

81 8 96

Splátky půjček a úvěrů

971

Úhrnem výdaje + splátky

82 8 67

Vyrovnání
Příjmy
Zapojení zůstatku z minulého roku
Zapojení revolvingového úvěru /vč. zůstatku 600 tis. k 1. 1. 2006/
Zapojení úvěru na Pellyho domy - centrum celoživotního vzdělávání

Úhrnem zdroje

54 6 61
268
7 034
21 504

82 8 67
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Ve středu 8. února jsme se sešli na Správě CHKO
Broumovska a diskutovali jsme o propojení a
údržbě lyžařských stop. Naším cílem je v době
příhodných podmínek připravit pro další sezónu dobré
vyžití i pro lyžaře – běžce mimo oblast Ostaše a
Slavného.
Lyžařský vlek na Nebíčku prochází zatěžkávací
zkouškou. Zájem je potěšitelný. V době jarních
prázdnin jsme zajistili každodenní provoz. Večerní
lyžování se uskutečnilo v úterý, čtvrtek, pátek i
v sobotu.
Polické kluziště bylo v provozu plné dva měsíce.
Z důvodu malého zájmu byl provoz pro veřejnost
ukončen v pátek 3. března.
V příštím čísle přineseme zhodnocení / i finanční/
letošní sezony na vleku i na kluzišti.
Přivítáme jakoukoli přínosnou připomínku, která by
služby k zimním sportům ve městě pro příští zimu ještě
více zhodnotila a zatraktivněla.
Ve čtvrtek 9. února jsme v Polici přivítali návštěvu
z partnerské Swidnice. Našimi hosty byla ředitelka
knihovny, organizační pracovník knihovny a ředitel
Kupeckého muzea. Po přijetí na radnici jsme se
vypravili na prohlídku naší knihovny, pokračovali jsme
exkurzí v knihovně náchodské. Stihli jsme se podívat
do regionálního okresnímu muzea a na zpáteční cestě
uskutečnit návštěvu ve vesnické, pěkovské knihovničce.
Celý únor nás provázely starosti s údržbou místních
komunikací a chodníků. Zima potrápila. Snaha byla.
Ne všechno se dařilo. Časté byly i problémy
s pravidelným svozem odpadu. Po jednáních s firmou
Marius Pedersen bylo přis líbeno přistavení vhodnějšího
vozu pro omezenou sjízdnost vozovek.
V sobotu 11. února jsme se s panem starostou
zúčastnili
výročního
jednání
místního
automotoklubu v Sokolovně.
V neděli 12. února připravili místní sokolové dětský
karneval.
Ve středu 15. února dopoledne jsme byli hostiteli
delegace z anglického Warringtonu. Pan starosta
s manželkou, radním a organizačním pracovníkem
radnice se po uvítání a povídání o městě vypravili do
firmy Fine Glass. Po společensko-pracovním obědě se
v Hotelu Na Mýtě se vypravili do Hronova.
Ve středu odpoledne se pod novým vedením sešli
členové Senior klubu Ostaš. Více informací na str. 15
Ve čtvrtek 16. února odpoledne proběhlo veřejné
jednání městského zastupitelstva. Hlavním bodem
programu bylo schválení rozpočtu města na rok 2006.
Děkuji všem občanům, kteří svojí přítomností potvrdili
zájem o dění ve městě.
V sobotu 18. února se uskutečnil v hasičárně další
ročník radešovského Člověče, nezlob se. (str. 17-18)
V pondělí 20. února se vedení technických služeb,
sociálního odboru a domu s pečovatelskou službou
sešlo s obyvateli. Rádi bychom několikrát do roka tato
setkání uskutečňovali. Věříme, že přispějí k vysvětlení
případných nesrovnalostí a přejdou mnoha zbytečným
nedorozuměním.
V úterý 21. února odpoledne se ke svému
pravidelnému jednání sešla bytová komise.
Opět byli hlavním problémem dlužníci.
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Na faře se od 16ti hodin konalo jednání školské
rady. Byli jsme potěšeni přijetím pana faráře Mariana
Lewickeho. Školská rada je připravena k řešení
problémů týkajících se života základní školy. Oslovit
nás se svými problémy mohou žáci, rodiče, učitelé,
pracovníci školy i široká veřejnost.
Ve středu 22. února odpoledne proběhla další
přednáška PUVČ. Tentokrát s redaktorkou ČR Hradec
Králové paní Janou Tomkovou.
Ve čtvrtek 23. února jsme s ředitelem ZŠ Mgr.
Karlem Nývltem a kulturní pracovnicí sl. Petrou
Jansovou jednali s ředitelem Aqua parku v Kudowě
Zdroj panem mgr. inž. Jackem Królem a
naplánovali plavecké závody dětí základní školy.
Proběhnou v úterý 21. března a za Polici se má
zúčastnit 50 dětí z 1. až 9. ročníku.
V pátek 24. února proběhlo na DPS masopustní
veselí. Atmosféru Vám přibližují fotky a článek pana
Františka Vacka na titulní straně tohoto čísla.
V sobotu 25. února Veteráni unie rodičů s městem
v zádech připravili na Nebíčku Karneval na lyžích.
Snad se hry maskách i těm bez masek líbily.
V neděli 26. února organizovali poličtí lyžaři
v areálu na Nebíčku tradiční závody. Kéž by bylo
více takových zarputilých lyžařů jako čtyřletá Vendulka
Berková z Bukovice.
Přelom února a března se u mě nesl v duchu
nepopulárního, ale nutného papírování a přípravy
podkladů pro další jednání v oblasti dopravní
obslužnosti, bytové problematiky, přípravy jarních
prací ve městě….
Ida Seidlmanová

Rada města Police nad Metují
vyhlašuje dle vyhlášky č.2/2000

VÝBĚROVÉ

ŘÍZENÍ

na čerpání půjčky z Fondu rozvoje bydlení
na území města Police nad Metují.
Příjem žádostí o půjčku je od
10.3.2006 - 31.3.2006.
Adresáty půjček mohou být pouze osoby, které
vlastní obytné budovy na území města Police nad
Metují, Pěkova, Honů, Hlavňova a Radešova.
Z fondu budou poskytovány půjčky na:
Název/účel
doba splatnosti
úrok p.a.

max.výše

a) oprava či výměna krytiny vč. konstrukce
4 roky
5%
do 50 tis. Kč
b) dodatečná izolace proti spodní vodě
4 roky
5%
do 25 tis. Kč
c) obnova fasády starší 10-ti let
4 roky
5%

do 50 tis. Kč

d) zřízení nové byt. jednotky z nebytového prostoru
6 let

5%

do 80 tis. Kč

e) zřízení ČOV, kde nelze napojit na měst. kanalizaci

2 roky

5%

do 25 tis. Kč

4

Zimní údržba
Letošní zima nás i přes svoji dlouhodobost nepřekvapila,
ale jak všichni můžete vidět, je boj s ní velice obtížný. Jistě
jste si všimli, že jsme na úklidový stroj LADOG nasadili
radlici a tím jsme výrazně pomohli při úklidu především
chodníků. Vzhledem k velkým mrazům v lednu je pak
téměř celé město pokryté ledem, který se snažíme sypat
kamennou drtí a pískem. Ne vždy se to daří tak, abyste byli
stoprocentně spokojeni. Není však možné sypat v době, kdy
hustě chumelí nebo když je obleva, protože se posypová drť
okamžitě zajíždí do měkkého sněhu. O tom, jak je to tuto
zimu náročné, svědčí i následující čísla. V předešlých
zimách, tedy i v minulé, kdy nás zavalil sníh, byla spotřeba
drti zhruba na úrovni 50-60 tun. V průběhu této zimy jsme
nakoupili již 100 tun drti a zdá se, vzhledem k tomu, že
zima má trvat až do konce března, že toto množství nebude
stačit. K tomu je nutné ještě připočíst další tuny
rozsypaného písku.
To s sebou samozřejmě přináší problém, kdy se s
přicházejícím jarem začne objevovat na chodnících a
cestách vrstva tohoto posypového materiálu, který opět
musíme uklidit. Rádi bychom touto cestou požádali Vás
všechny o trpělivost a toleranci nejen ve zbytku zimy, ale
také na začátku jara, protože posypový materiál, který jsme
4 měsíce po městě sypali určitě neuklidíme za týden a bude
to po určitou dobu (předpokládáme 4 -6 týdnů) trvat.
Všem občanům přejeme klidný zbytek zimy a hlavně už
brzo teplé jarní dny, protože zima nás všechny trápí
zbytečně dlouho.
Technické služby Police nad Metují,s.r.o.

Náledí
Letošní zima je přejícná k provozování zimních
radovánek a sportování. V běžném životě, zvlášť u dříve
narozených, způsobuje však nemalé starosti. Pro mnohé
z Vás je noční můrou třeba i obyčejný nákup.
Technické služby, které se starají o údržbu chodníků a
místních komunikací, jsou často proti ledové mase
s povolenými možnostmi údržby bezmocné.
S vědomím špatné schůdnosti chodníků ve městě si Vám
dovolujeme pro případ potřeby nabídnout služby v terénu
dle platného ceníku – donášku nákupu, oběda, odvoz
k lékaři apod.
Svá přání a problémy můžete řešit telefonicky na čísle
491 509 995 s vedoucí sociálního odboru paní Ilonou
Kejdanovou nebo na čísle 491 541 122 s pečovatelskou
službou.
Ida Seidlmanová

Pellyho domy – centrum
celoživotního vzdělávání
Informace o projektu
Stavební firma Kerson spol. s r. o. provádí práce
v objektu dle plánu. Probíhají převážně bourací práce
stávajících objektů dvorního traktu. Provádí se demolice
konstrukcí stěn, příček, vnitřních omítek stěn a stropů,
odstranění násypů na klenbách, zásypy a hutnění, byla
zahájena výstavba základů, založení železobetonových
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patek. Provádí se zesílení trámových stropů „U“ nosiči ve 2.
a 3. NP a na půdě. Vzhledem k nepříznivému počasí jsou
práce v mírném zpoždění oproti harmonogramu.
Na kontrolních dnech, které probíhají pravidelně každou
středu, se kontrolují veškeré prováděné práce a řeší se nutné
odchylky od projektu. Některé změny jsou nutné vzhledem
k zjištění skutečného stavu na stavbě – například
odstraněním násypů na dřevěných trámových stropech došlo
k uvolnění štukových omítek původně zamýšlených
ponechat. Některé rákosové omítky začaly samovolně
odpadávat a musely se odstranit. U části stropů se čeká na
vyjádření statika. Byl proveden odběr vzorků zdiva
k vyhodnocení stávajícího stavu a na základě výsledků
generální projektant navrhne způsob izolace proti vlhkosti.
Další změny souvisí s novými návrhy investora – města.
V knihovně je požadována změna umístění dveří i jiná
podlahová krytina než navržené koberce. Veřejné WC bude
vyprojektováno tak, aby bylo přístupné i pro imobilní
občany, což současný projekt neumožňoval. Do 3. NP, kde
budou jednotlivé studovny, je navržena společná kuchyňka.
Ke všem vzniklým vícepracem i méněpracem jsou
připraveny změnové listy, které podléhají odsouhlasení
komise pro projekt Pellyho domů.
V současné době se řeší projekt počítačových sítí
v objektu. Zpracovává se statický posudek na opěrnou zeď
mezi objektem a zahradou pana Pavla. Dále se řeší zpětné
umístění soch na budovu Pellyho domů. Sochy se dosud
nacházejí v areálu podniku Veba.
Fakturace prací probíhá měsíčně po etapách.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií
Prostředky MIF (program podpory rozvoje komunální
infrastruktury) byly poskytnuty Evropským společenstvím.
Ing. Helena Ištoková, MěÚ - správa dotací

¨ ¨¨

KNIHO VNA ¨ ¨ ¨

Knihovna a město Police nad Metují
vás zvou v první jarní den na
podvečer poezie s autorským čtením

Přivítejte jaro s námi
posezením s básničkami
Alena Kordíková
Lenka Jiránková
Kytarový doprovod Petr Turičík
Čítárna knihovny 21. března
2005 v 18 hodin.
Vstupné dobrovolné.
Večerní pohodu zpříjemní prodejem vína
pan Jan Pavlík.
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KINO

Úterý 14.3.2006

BMI – březen měsíc internetu
Devátý ročník Března - měsíce internetu je zaměřen na
e-government, zejména na komunikaci úřadů s občany
prostřednictvím internetu.
Jeho motto je "Na úřad přes internet".
V rámci akce Březen - měsíc Internetu vyhlašuje SKIP
sedmý ročník soutěže o nejlepší knihovnické www stránky.
Ve své kategorii budou soutěžit odborné knihovny
(knihovny vysokých škol, ústavů aj.). Další kategorie bude
pro knihovny zřizované obcí, městem nebo krajem.
Cílem soutěže je udržovat kvalitu webových stránek
knihoven na dostatečné úrovni, případně ji dále zvyšovat a
dosáhnout, aby knihovnické www stránky sloužily jejich
návštěvníkům jako spolehlivý zdroj informací o knihovnách
i jejich službách a přilákaly je do nich.
Z toho důvodu budou hodnoceny stránky knihovny jako
celek.
Také polická knihovna se přihlásila do této soutěže a
nechá své stránky zhodnotit odbornou porotou. Hlavně však
chceme přilákat návštěvníky našich webových stránek do
knihovny a tak jim nabídnout co nejširší spektrum služeb při
zodpovídání jejich dotazů, při hledání informací nebo je
přivést ke knize či časopisu, tj. k prvotnímu zdroji
informací.
A tomu má pomoci i další akce – 30 minut internetu
zdarma pro každého uživatele. Vloni jsme nesměle začali
v průběhu jednoho týdne a letos chceme nabídnout tuto
možnost během celého měsíce. Přijďte si vyzkoušet, jak se
brouzdá v síti nebo si jen tak najít potřebné informace.
Ale v březnu nás nečeká jen internet, vždyť březen je i
měsícem knihy. K ní se vrátíme s dětmi při cestě za
pohádkou a s dospělými při podvečeru poezie (už v 18
hodin). Viz další pozvánky. Na konci měsíce se sejdeme
v knihovně s dětmi při Noci s Andersenem.
O tom, co je čeká zase příště.

¸¸

¸

v 17.30 hodin

LETOPIS Y N ARN IE : Le v, čaroděj nice
a s kříň
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

Úterý 21.3.2006

v 19.30 hodin

RESTART
Julius Ševčík debutuje jako režisér dynamickým vyprávěním, jehož
hrdinka Sylva v podání Lenky Krobotové – podobně jako kdysi
Lola Toma Tykwera – běží o život, ale především o lásku pod
tlakem řítícího se času, nevlídného lidského okolí a nevstřícných
okolností. Jak si Sylva poradí s vlastním osudem a jak potom
ovlivní postavy příběhu? (85 min.,ČR)
Mládeži přístupné.
Vstupné: 55,- Kč

Úterý 28.3.2006

v 19.30 hodin

DOMINO
Režisér Tony Scott (Pravdivá romance) a scenárista Richard Kelly
se volně inspirovali životem Domino Harveyové (Keira
Knightley), dcera hollywoodského herce, která našla samu sebe
daleko od města snů jako profesionální lovkyně lidí. Spolu se
svými kolegy Edem (Mickey Rourke) a Chocem (Edgar Ramirez)
se ale tentokrát zaplete do hry, jejíž pravidla určuje někdo úplně
jiný, a ocitá se v pasti mezi mafií a FBI.
Film v původním znění s titulky. (128 min.,USA/Fr.)
Mládeži přístupné od 15 let.
Vstupné: 55,- Kč

Úterý 4.4.2006

v 17.30 hodin

JAK SE KROTÍ KRO KOD ÝLI
Knihovna města a město
Police nad Metují
ve spolupráci se sdružením
Vánek
pořádají setkání s pohádkou pro
všechny postižené děti
z Policka

ZA POHÁDKOU DO SVĚTA
Sejdeme se v sobotu 25. března 2006 ve 13.00 hodin
v knihovně v Polici nad Metují, kde se vypravíme za
pohádkou na daleký sever a pak do Afriky. Čekají na nás
obrázky, písničky a hry.
Občerstvení zajištěno.

Těšíme se na Vás.
Vaše knihovnice
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Marie Poledňáková navazuje na úspěch svých proslulých
televizních inscenací a vrací do filmového života rodinu horolezce
Luboše, baletky Anny a jejich (nyní už dvou) dětí, Vaška a
Amálky. A byť se tváře jejich hereckých představitelů změnily,
jedno zůstává při starém – ať už tahle rodina naplánuje cokoli,
vždycky je to nakonec úplně jinak... (112 min.,ČR)
Mládeži přístupné.
Vstupné : 30,- Kč

Středa 12.4.2006

v 19.30 hodin

PAN IC JE NA N IC
Vaškovi, Honzovi a Jirkovi je poctivých šestnáct a jediné, co je
(kromě rodičů, samozřejmě) hněte, je naprostý nedostatek
sexuálních zkušeností. Což je ale naštěstí stav, který lze změnit, a
trojice přátel je rozhodnuta udělat všechno pro to, aby k oné
kýžené změně došlo právě o těchto prázdninách. I když to sice
zpočátku vypadalo, že Vašek skončí kdesi u Balatonu, sešli se
nakonec na českém venkově a v debutu Iva Macharáčka se do toho
mohli pustit... (99 min.,ČR)
Mládeži do 15 let nevhodné.
Vstupné: 55,- Kč
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PŘIPRAVUJ EME :
Pátek 21.4.2006 v 19.30 hodin
Úterý 25.4.2006 v 19.30 hodin
Pátek 5.5.2006 v 19.30 hodin
Úterý 9.5.2006 v 19.30 hodin

FINTY DICKA A JANE
CO JE ŠEPTEM…
JEŠTĚ ŽIJU S VĚŠÁKEM,
PLÁCAČKOU A ČEPICÍ
RAFŤÁCI

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

® ®®

DIV ADL O

®®

®

Středa 15. března 2006
v 19.30 hodin
Klicperovo divadlo Hradec Králové Vás zve do Kolárova
divadla na zpěvohru B. Smetany a K. Sabiny

PRODA NÁ NEVĚSTA
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 PRINCEZ NA VZALA DRAKA
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 II I.
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 Pardubi ce
Program: pásmo ku 100. výročí narození Jaroslava Ježka a písně
Glenna Millera.
Vstupné: 80,- 70,- 60,- Kč

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

TÝ DE NÍK TELEVIZER aneb PRÁVĚ
VY ŠLO NOVÉ ČÍSLO
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 MARTINOVÁ – Jam i e Marshal l
a Kapel a – 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

® ® KULTURA V OKOL Í

®

®

Čtvrtek 9. března 2006
v 19.30 hodin
Jiráskovo divadlo Hronov uvádí humorné povídání
z filmového prostředí

SETKÁNÍ S REŽISÉREM TROŠKOU
Vstupné: 150,- 130,- 110,- Kč.

Čtvrtek 9. března 2006 – neděle 12. března 2006
Divadlo J. K. Tyla Červený Kostelec uvádí

Východočeská přehl ídka amatér ského
či noherní ho di vadla
Podrobný program přehlídky najdete na www.mksck.cz.
Cena permanentky činí 150,- Kč, pro abonenty 50,- Kč .
Předprodej v prodejně tabáku DALI.

EDITA ADLEROVÁ
NEJMLADŠÍ CARMEN V ČR
Do pěveckého sboru chodila už od svých 3 let a na doporučení
učitelky začala brzy navštěvovat individuální hodiny zpěvu.
Ve věku pouhých 19 let se stala nejmladší Carmen v historii
české opery – v divadle J. K. Tyla v Plzni, v posledním roce studia
konzervatoře v Pardubicích. Následně působila půl roku v Komorní
opeře v Praze. Brzy se ale vydala na sólovou dráhu a neměnila by.
„Carmen je moje osudová záležitost.“
Opera, koncertní zpěv, oratoria, recitály, komorní vystoupení,
zpívání v činohrách, alternativní hudba… výčet profesionálních
aktivit Edity Adlerové je bohatý.
Na samém začátku umělecké kariéry vystupovala již se
Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK s dirigentem Serge
Baudo, s řadou dalších předních filharmonií v ČR (Brno, Hradec
Králové, Pardubice, Olomouc, České Budějovice ad.), natáčela pro
Český rozhlas a Českou televizi, přednesla vlastní recitál na
festivalu Pražské jaro (slavnostní koncert u příležitosti výročí P.
Ebena, kde zpívala Píseň Ruth s J. Tůmou, v roce 2005 sólo
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v oratoriu B. Rejchy, dir. P. Altrichter, Pardubická filharmonie,
koncert v chrámu sv. Víta).
Koncertuje s předními umělci (J. Tůma – varhany, I.
Kondratěnko – klavír, Jar. Novák – kytara, S. H. Šaturová –
soprán, M. Kociánová – soprán, Jar. Krček – autor, dirigent, A.
Miro – soprán, A. Vitouš – perkuse ad.).
„Zpěv je můj prožitek, moje slzy, přímá výpověď.“
Doménou mezzosopranistky je koncertní zpěv repertoárově
zaměřený mj. na soudobou tvorbu – zpívá díla Martina Smolky,
Ivana Kurze, Marka Kopelenta, Martina Marka, Miloše Boka aj.
Ve velké oblibě má improvizace.
Vystupuje též v oratorních a kantátových dílech hudby
minulosti, zpívala sólový part např. v Debussyho Utrpení sv.
Šebestiána s FOK a dir. S. Baudo (v roce 1999), v Händlově
Mesiáši na festivalu v Telči (2003) a na turné ve Španělsku, sólový
part v Mozartově Requiem či part v Pergolesiho nebo Dvořákově
Stabat Mater.
Patří k žádaným zpěvačkám i v jiných žánrech – často účinkovala
v divadle Archa, divadle Komedie, divadle Bří Mrštíků v Brně,
s jazzovými hudebníky.

DĚTSKÝ KARNEVAL
V POLICKÉ SOKOLOVNĚ

12.2.2006 ve 14hod ožila polická sokolovna
všemožnými maskami, mezi kterými bylo opravdu těžké
vybrat těch 15 nej... Po sokolovně se hemžili vodníci, víly,
princezny i různá zvířátka. Děti se mohly zúčastnit různých
soutěží a vyřádit se na ,,tanečním parketu“.K dobré náladě
všech pouštěl pěkné písničky Tomáš Fulka. Velký dík patří
také těm, bez kterých by se tato akce neobešla, sponzorům.
Letos jich bylo tolik, že kdybychom je zde chtěli
vyjmenovat, tak určitě na někoho zapomeneme. Takže ještě
jednou díky všem!
TJ SOKOL

DOMOV ZILVAR – Nové Město nad Metují
PŘIJME
Pracovníka montáží kuchyňských linek
-

řidičský průkaz B
maturita

Pracovníka(ci) kuchyňského studia
-

maturita
znalost práce na PC
schopnost komunikace se zákazníkem!!!

Průměrná mzda 20 000,- Kč.
Informace na tel. 491 470 508
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Milan Vítek

Zápis dětí do 1.třídy
Počátkem února probíhal, za přítomnosti
pohádkových bytostí, na naší škole zápis dětí
do 1.třídy pro školní rok 2006-2007.
Pozváno bylo 46 budoucích prvňáčků.
Několik z nich ještě před zápisem dalo
zprávu o svém dočasném působení
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v zahraničí, či o nástupu k 1.9. do jiné ZŠ (bližší svému
bydlišti).

Poprvé se u nás zapisovaly i děti z Bezděkova. Dostaly
se do nového prostředí, uviděly a pracovaly s jinými
učitelkami, než na které jsou zvyklé. Věřím, že záměr splnil
očekávání a spokojenost byla na obou stranách.

Prozatím jsme přijali do „odloučeného pracoviště“ na
Bezděkově 5 dětí a do Police nad Metují 33 dětí. Zbývající
děti se ještě podrobí lékařskému vyšetření a poté se jejich
rodiče rozhodnou.
J.Šulcová

ÚNOR 2006 ve škole
8.února se uskutečnil zápis do prvních tříd. Děti po
škole doprovázeli žáci přestrojení za pohádkové bytosti.
Došlo k významným změnám v placení obědů ve školní
jídelně. Obědy lze platit převodem na účet školy a stravu
objednávat na internetu. Podrobnosti najdete na
internetových stránkách naší školy (www.zspolice.cz).
V tomto měsíci se také začala vybírat pomerančová kůra.
Žáci ji mohou odevzdávat každou středu před vyučováním
od 7.30 hodin v kabinetu přírodopisu.
Sedmé třídy postupně navštívily polickou knihovnu, kde
pro byla připravena beseda o cestopisné literatuře. Žáci se
seznámili s cestováním v minulosti, se současnými
možnostmi cestování a s cestopisnými knihami. Vše sloužilo
k přiblížení a doplnění učiva v literární výchově.
V neděli 5.3. 2006 se zhruba 40 žáků studujících
angličtinu vypravilo s pedagogickým doprovodem
na
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poznávací cestu do Anglie, kde se chystají navštívit
především Londýn.
V únoru proběhly lyžařské výcviky dalších dvou
sedmých tříd - 7.C a 7.B. My dvě jsme se bohužel kvůli
nemoci výcviku nemohly zúčastnit, a proto jsme
vyzpovídaly některé naše spolužáky ze 7.B.
1)Jak jste si užili lyžařský kurz?
- Bylo to dobré, krajina se mi velmi líbila, jídlo bylo
vynikající a líbily se mi i večery.
2)Měli jste dobré počasí, bylo hodně sněhu?
- Sněhu bylo docela hodně, ke konci pobytu
obzvlášť.
3)Co jste dělali ve volném čase?
- Ve volném čase jsme hráli hry nebo odpočívali po
lyžování.
- Odpočívali jsme, ale mohli jsme i lyžovat nebo
jsme psali sms a volali domů.
4)Myslíš si, že ses naučil(a) nebo zlepšil(a) v lyžování?
- Na běžkách už jsem jezdila dřív, ale sjezdování
jsem se naučila teď na lyžařském výcviku.
- Neuměl jsem moc sjezdovat a za začátku jsem
trochu padal, ale pak jsem se to naučil.
5)Bavilo tě víc běžkování nebo sjezd?
- Určitě sjezdování!
- Sjezd!
6)Byl(a) jsi po běžkování hodně vyčerpaný (á)?
- Ano, byla jsem unavená a byla jsem ráda, když
jsme se vrátili.
7)Byli jste spokojeni s ubytováním a stravováním?
- Ano, ubytování bylo dobré, měli jsme největší
pokoj. A vařili nám skvěle.
8)Pořádala se ještě nějaká akce na sněhu kromě klasického
sjezdu a běžek?
- Ne, nic takového se nepořádalo, jen pár lidí občas
chodilo ven.
9)Líbil se ti kolektiv?
- Ano, kolektiv byl skvělý, ale bohužel zde byla také
onemocnění.
10)Jel(a) bys na lyžák znovu?
- Ano, bylo to skvělé, jela bych znovu.
- Jo, líbilo se mi to tam.
OTÁZKA PRO PANÍ UČITELKU TEICHMANOVOU:
Byla jste spokojena s chováním třídy? Líbilo se Vám tam?
- S chováním třídy jsem byla opravdu VELMI
spokojená. Líbilo se mi to tam, ale je škoda, že
bylo tolik nemocí.
DĚKUJEME VŠEM!
Martina Dostálová a Barbora Pátková

Nových sedm divů světa - minianketa
v 7.A
Určitě spousta z vás slyšela nebo četla o vyhlášení
ankety na nových sedm divů světa. Ve Švýcarsku byla
založena nadace „New Seven Wonders of the World“, která
anketu organizuje, a lidé z celého světa mohou po celý
letošní rok telefonicky hlasovat. Z původních sedmi
divů dodnes stojí jen nejstarší z nich - egyptské pyramidy
v Gíze.. Výsledky hlasování by měly být vyhlášeny na Nový
rok 2007.
Ve třídě 7. A jsme si udělali minianketu a uvádíme zde
výsledky hlasování, pro kterých sedm staveb se žáci
rozhodli:
§ Velká zeď, Čína
§ zámek Neuschwanstein, Bavorské Alpy, Německo
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§
§
§
§
§

Machu Pichu, Peru
Opera v Sydney, Austrálie
Eiffelova věž, Paříž
Stonehenge, Amesbury, Británie
Chichén Itzá, Yukatán, Mexiko

Celý minulý rok nadace vybírala mezi 77 památkami 21
finalistů, které na Nový rok zveřejnila na své internetové
stránce cms.n7w.com. Kdo má zájem, může si na uvedené
stránce všechny finalisty prohlédnout na obrázcích.
Vilma Scholzová, třídní uč. 7.A

Přijměte pozvání na

JARNÍ VELIKONOČNÍ VÝSTAVU
konanou od 20.3.206 do 12.4.2006 v
P apírnictví Zdeněk B alák
pondělí až pátek od 13.00 do 18.00 hod.
a v sobotu od 8.00 do 12.00 hod.
souběžně bude tato výstava probíhat v MŠ v Bukov ici
ve dnech 3.4. – 12.4.2006, pondělí až pátek do 9.30 do
15.00 hod.
-

Těšit se můžete na:
zdobená vajíčka
jarní dekorace ze sena a proutí
zápichy do květináče
závěsné dekorace na dveře
pomlázky zdobené
Vstupné je dobrovolné, výtěžek bude věnován
dětem v Mateřské škole v Bukovici.
Případné informace na telefonu 604823926.

Plavecký výcvik dětí MŠ
Od středy 8. února 2006 do středy 19. dubna 2006
absolvují děti z MŠ Bezděkov spolu s dětmi z MŠ Bukovice
plavecký výcvik.
Výcvik probíhá v plaveckém bazénu v Náchodě. A cílem
tohoto kurzu je především zbavit děti strachu z vody.

A jak to při výuce probíhá?
Po příchodu si nejdřív děti hrají - k dispozici mají řadu
plaveckých pomůcek ( lehátka, vodní klouzačku apod.)
Potom pracují podle pokynů paní instruktorky. Ta má pro
děti vždy připravenu spoustu pohádek a her, při kterých se
děti pobaví i naučí nebát se vody.

O slepičce a kohoutkovi
V pondělí 20.2.2006 nás ve škole a školce navštívila
paní Holasová s pohádkou O slepičce a kohoutkovi od
Boženy Němcové. Divadlo paní Holasové je divadlem
jednoho herce. Přesto pohádka, kterou nám předvedla
všechny děti nadchla. Nejprve nám ji přehrála sama. Ke
spolupráci vyzvala dva z nás. Protože musela některé věc i
trochu vysvětlovat, stalo se neštěstí a slepička kohoutka
nezachránila. Proto obsadila do většiny rolí děti a pohádka
se hrála ještě jednou, za naší velké spolupráce. Hlavním
úkolem bylo zahrát pohádku tak, aby se nám kohoutka
podařilo zachránit. Protože do role slepičky byla obsazena
skvělá holčička - Nikolka Benešová, pohádka dopadla
výborně. Kohoutek byl zachráněn a dostal šanci se polepšit.
Pak si děti mohly prohlédnout krásné vyřezávané postavičky
kohouta i slepičky, mohly si s nimi i zahýbat. Představení se
nám všem velmi líbilo.

Marie Vaisarová
Plavecký kurz je určen pro děti předškolního věku.
Protože mladším dětem bylo líto, že nemohou jezdit také a
rodiče byli ochotni uhradit cenu kurzu, domluvili jsme s
vedením bazénu, že když vypomohou paní učitelky s
výukou i ve vodě, mohou jet děti všechny.
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Karnevalový rej
Ve středu 22.2 byla školní družina a později školní
tělocvična k nepoznání. Hemžilo se to tu čarodějnicemi,
princeznami, vojáky, drakem, kočkami, pejsky, kovboji,
beruškami, čerty, ovečkou a dalšími pohádkovými
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postavami. Po představení svých masek, jsme děti rozdělily
do 6 družstev, ve kterých plnily úkoly – házení na šaška, běh
slalom mezi kuželkami, přírodovědný kvíz, driblování s
míčem a hledání rozdílů. A pak začal ten správný rej masek,
tancování v kruhu s dováděním, mašinka. Tečkou za
karnevalem bylo vyhlášení výs ledků soutěže. Děti s i
postupně od vítězného družstva vybíraly malé drobnosti.
Díky zápalu dětí (zúčastnilo se jich 65) a spolupráci rodičů
se karneval vydařil.

soutěže, při kterých Popelky přebíraly hrách, Maruška
sbírala jahody, Jeníček a Mařenka hledali cestu k Perníkové
chaloupce. Atmosféra byla provoněná perníčky, které dětem
upekly a rozdaly „Perníkářky“ – naše paní kuchařky. Mezi
jednotlivými soutěžemi si děti zatančily na známé
pohádkové písničky. A pak už zazvonil zvonec a karnevalu
byl konec. Při obědě si děti pochutnaly na dobrých
masopustních koblihách, domů si odnesly vyrobené
nazdobené perníčky, večerníčkové čepice a snad i pěkné
vzpomínky, jak si ten karneval užily.
MŠ

Základní umělecká š kola
informuje ...
Okresní kola soutěží ZUŠ již
máme za sebou

Vychovatelky ŠD

Únor v polické mateřince
Venku převládala barva bílá, zato mateřinka se v
„Barevném týdnu“ rozzářila žlutou, červenou, modrou a
zelenou barvou – každý den jsme věnovali jedné. Do určené
barvy nás rodiče oblékali, zdobili jsme si s ní třídu, stavěli
hrady, komíny a cesty, hledali barevné doplňky ke hře.
Nezapomněli jsme ani na básničky a písničky o barvičkách.
Během týdne jsme malovali sněhuláka, kterému jsme každý
den doplňovali barevné oblečení, předškoláci zase zdobili
barevného šaška. Děti z jednotlivých tříd se vzájemně
navštěvovaly a chlubily se, do jaké barvy je maminky
oblékly.
Kdo z vás mívá dlouhou chvíli
a vidí svět černobílý,
kdo chce poznat, jak ho změní,
ať se dá k nám do učení.
Třída Berušek – předškoláků se zajímala o zimní
olympijské hry v Turíně. Na globuse si ukázali světadíly a
povídali si o olympijských kruzích. Hledali jsme na mapě
Českou republiku, povídali si o našich sportovcích, děti
nosily jejich obrázky z novin, udělali jsme si výstavku. Děti
měly také svoji dětskou olympiádu- skákaly do sněhu,
házely sněhovou koulí do dálky, běhaly. Zasloužily si za to
medaili jako Kateřina Neumannová.
Poslední týden v únoru již nás čekal masopustní
karneval. Letošní byl celý pohádkový. Přišly postavičky
z nejrůznějších pohádek a večerníčků: víly, vodníci, princ a
princezna, Bořek stavitel, Večerníček, Kašpárek, čmelák,
Křemílek a Vochomůrka, Šípková Růženka, Červená
Karkulka, čarodějnice a čarodějové, Ferda mravenec, piráti i
kovbojové, různá zvířátka a kytičky. Nápaditost maminek
byla opravdu veliká, můžeme jen chválit.
Karneval byl zahájen pohádkou „O Perníkové
chaloupce“, kterou zahrály paní učitelky přestrojené za
Jeníčka, Mařenku, Ježibabu a Ježidědka. Pak následovaly
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V měsíci únoru odstartovaly okresními koly soutěže
základních uměleckých škol, vyhlašované ministerstvem
školství každoročně pro několik uměleckých disciplín, jež se
pravidelně opakují v tříletém cyklu. Letos se soutěží:
1) v sólovém a komorním zpěvu
2) ve hře na dechové nástroje dřevěné a žesťové sólo
a bicí nástroje
3) ve hře smyčcových orchestrů a souborů
A jaký je výsledek okresního klání?
• 10. února proběhlo v Polici nad Metují okresní kolo ve hře
na dechové a bicí nástroje. Za naši školu soutěžilo 23 žáků
(v oborech zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, hoboj,
trubka, tenor, lesní roh, tuba a bicí nástroje), což byl
historicky vůbec nejvyšší počet nominací z jedné školy
v našem okrese! A výsledky potvrdily oprávněnost těchto
nominací. Získali jsme totiž celkem 17 prvních míst a šest
druhých míst. Navíc celkem 15 žáků naší školy
s nejvyšším bodovým hodnocením bylo vybráno na
postup do krajských kol, která proběhnou 2. března
v Jičíně (žesťové a bicí nástroje) a 8. března v Novém
Městě nad Metují (dřevěné dechové nástroje).
Gratulujeme úspěšným žákům i jejich pedagogům (Lenka
Němcová, Josef Fiala – žestě, Gabriela Beranová – flétny,
Roman Rokoš – klarinet, hoboj, flétny, Jan Nývlt – bicí
nástroje).
• 23. února proběhlo v Broumově okresní kolo soutěže ve
zpěvu. I přes handicap nastupujících chřipek zde naše
škola získala tři první místa s postupem do krajského kola
(Markéta Valchařová, Kristína Tomášová a Kateřina
Teuberová), dvě druhá místa (Zuzana Rainová a Kristýna
Slavíková) a jedno třetí místo (Barbora Pátková). Opět
blahopřejeme soutěžícím, které připravovala paní učitelka
Miriam Blažková, k vynikajícím výsledkům. Poděkování
patří také paní učitelce Karolině Sorokinové, která u všech
soutěžících zajišťovala klavírní korepetice a svou
obětavostí a erudicí přispěla nemalým dílem k úspěchu
naší školy.
• 2. března byla odstartována krajská kola, a to nejprve pro
žesťové nástroje a bicí v Jičíně. Zde byla naše škola
zastoupena dvanácti vítězi z okresního kola. Soutěž byla
velmi náročná a měla vysokou úroveň, jak potvrdili
předsedové obou odborných porot. Přesto naši žáci získali
svým výkonem pro naši školu titul „Nejúspěšnější ZUŠ“
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díky zisku sedmi prvních a pěti druhých míst! I titul
absolutního vítěze soutěže putuje do Police – stal se jím
trumpetista Jaroslav Kollert. Navíc tři naši žáci budou
reprezentovat náš kraj v celostátním kole této soutěže.
Zde jsou výsledky:
žesťové nástroje:
Kollert Jaroslav (trubka)
Bartoš Marek (trubka)
Němcová Monika (lesní roh)
Kašpar David (lesní roh)
Havlík Jakub (lesní roh)
Sichrovský Josef (tenor)
Podstata Jan (baryton)
Kubeček Lukáš (tuba)
Gábor Dan (tuba)
Gábor Tomáš (tuba)
bicí nástroje:
Soukup Jakub
Kollert Tomáš

-

1. místo s postupem
1. místo s postupem
1. místo s postupem
1. místo
1. místo
2. místo
2. místo
1. místo
2. místo
2. místo

- 1. místo
- 2. místo

• Do krajské soutěže orchestrů, která se uskuteční ve čtvrtek
23. března v Kolárově divadle v Polici nad Metují, se
nominovaly všechny tři naše smyčcové orchestry:
- Smyčcový soubor nejmladších žáků (rarita
našeho kraje)
- Dětský komorní orchestr
- Studentský komorní orchestr Archi Piccoli
Poprvé tak bude Police hostit nejlepší mládežnické
smyčcové orchestry z celého Královéhradeckého kraje.
Předsedou odborné poroty byl jmenován prof. Karel
Špelina, profesor pražské konzervatoře a dlouholetý člen
České filharmonie. Jeho vzácné přítomnosti proto využijeme
ještě k jedné akci: Po skončení soutěže uspořádáme
v Kolárově divadle přednášku a besedu s prof. Špelinou,
nazvanou "Česká filharmonie a můj život s violou".
Přednáška je zařazena do programu Polické univerzity
volného času, ale srdečně zveme i všechny ostatní zájemce
na zajímavé vyprávění nestora České filharmonie. Začátek
je stanoven na 14:30 hodin.
Lubor Bořek

S TA TI S TI KA œœ œ œ œ œ œ œ œ
K 28. 2. 2006 mělo město Police nad Metují dle
dostupné evidence celkem 4 307 obyvatel.

S V A TB Y

Z Z Z Z Z ZZ Z ZZ Z Z

Své „ANO“ si v únory řekly 2 páry:
Pan Josef Mach a paní Miloslava Bůnová
Pan Jaromír Giňa a paní Eva Marcinová

J U B I LE A

Z ZZ Z Z Z Z ZZ Z Z

V měsíci únoru 2006 oslavili životní jubilea:
70 let
1 občanky
80 let
2 občané
85 let
2 občané
90 let
paní Františka Langrová
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví a duševní
pohody do dalších let.
Dagmar Hambálková, matrikářka

Pozemský v andr Oldy Scholze

skončil ve čtvrtek 2. března večer.

Měli bychom být smíření s věcmi, které nezměníme.
Měli bychom mít odvahu změnit věci, které
jdou.
Olda tu odvahu měl.
Jeho odchod změnit
nemůžeme. Můžeme pokračovat.
Můžeme
a
chceme. Nejen proto, že
jsme to slíbili. Především
z úcty, s poděkováním.

Město Police nad Metují
a ZUŠ v Polici nad Metují
vás zvou

na přednášku

prof. pražské konzervatoře Karla Špeliny

Česká filharmonie
a můj život s violou
ve čtvrtek 23. března 2006
v Kolárově divadle.
Začátek ve 14:30 hodin
Chatová osada Ostaš

přijme paní na uklízení.
Nástup možný od dubna. Bližší informace na tel.:
491 543 329, 603 781 832, 604 371 576
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Jeho duch bude navždy
provázet každý další ročník
Polického vandru, Zimního
táboření na Hvězdě, Silvestrovského pochodu k Čertovce…

Vzpomínejme na příjemná setkání s jeho nevyčerpatelným elánem, neunavitelnou
zvídavostí,
osobitým kouzlem, nezpochybnitelnou obětavostí.
Děkujme za všechno, co nám bylo společně dáno prožít!
Foto: Olda Jenka
Ida Seidlmanová
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Aktuální téma – ptačí chřipka
Ze sdělovacích prostředků se stále častěji dozvídáme, jak
se vir ptačí chřipky H5N1 šíří po Evropských zemích. V
současné době je již hlášen ze všech zemí okolo naší
republiky. Postupně jsou jednotlivými státy přijímána
opatření za účelem snížení a omezení nebezpečí, která sebou
tato choroba ptáků, v ojedinělých případech přenosná i na
člověka, může přinést. Jedním z opatření je i ohlášení nálezu
nemocných a uhynulých ptáků. Hlásí se Krajské veterinární
správě (oblastní inspektorát je například v Náchodě – 491
428 748 ) dále i prostřednictvím všech veterinárních
zařízeních a veterinárních lékařů. Je možno se obrátit i na
obecní a městské úřady, případně i na policii.
Správa CHKO Broumovsko vyzývá jednak občany,
ale také výše jmenované instituce, které se při výkonu
své činnosti setkají s případy úhynů volně žijících zvláště
chráněných ptáků, aby je oznámili také na pracoviště
správy v Polici nad Metují. Kontaktní osobou je zoolog
správy Jiří Spíšek, číslo telefonu 491 549 027. Týká se
všech zvláště chráněných druhů a to zejména dravých ptáků,
kteří jsou potenciálně ohroženi nakažením. Draví ptáci
nemocné a oslabené živočichy přednostně loví. Protože
převážná většina dravců a sov patří mezi živočichy chráněné
zákonem, je každý takový nález i pro pracovníky CHKO
významným. Dle zákona je totiž zvláště chráněný druh
živočicha chráněný i mrtvý, proto s ním nelze nakládat
podle vlastního uvážení, nelze jej sebrat, preparovat, nebo
jím jinak manipulovat. Je pochopitelné, že v případě
ohrožení veřejného zdraví, mají zoohygienická opatření
přednost, proto Správě CHKO Broumovsko postačí jen
informace o případech nálezů, které prověří a další postupy
budou plně v kompetencích příslušných orgánů řešících
protinákazovou situaci. Při nálezu mrtvého ptáka je třeba
obezřetnosti a preventivně postupovat tak, jako by se
jednalo o infikovaný kus. To znamená, je třeba dělat vše
proto, abychom neohrozili sebe a také, aby nedošlo k nákaze
jiných osob, případně zamezit nakažení jiných ptáků. Není
třeba se domnívat, že každý nalezený pták uhynul na ptačí
chřipku. Zvláště nyní v jarním období se budeme setkávat s
případy úhynů ptáků způsobenými letošní krutou zimou.
Dále mohou uhynout i ptáci navracející se z jihu na
následkyvyčerpání, nebo i na choroby, kterým podlehnou z
důvodů oslabení po dlouhé cestě ze zimovišť. Dosud
nejčastěji se ptačí chřipka vyskytla u ptáků vázaných na
vodní prostředí, například u labutí a dá se dále předpokládat
například u kachen, racků apod. Bližší informace o
samotném onemocnění a prevenci je možno získat na
stránkách : www.ptaci-chripka.cz

Chovy drůbeže a ptačí chřipka.
I když velkochovy drůbeže většinou nekomunikují přímo
s vnějším prostředím, přijaly a řídí se již v současné době
opatřeními, která by měla v maximální míře omezit rizika
zavlečení ptačí chřipky do těchto provozů. Větší nebezpečí
však hrozí v případě drobných chovů. Někteří drobní
chovatelé na venkově jsou zvyklí držet drůbež ve výbězích,
nebo ji volně pouštět na pozemky okolo svých stavení. Toto
nebezpečí spočívá v možnosti kontaktu drůbeže s volně
žijícími ptáky, kteří se zdržují v blízkosti domácích zvířat a
většinou se i přiživují na zbytcích potravy po drůbeži. K
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nakažení virem ptačí chřipky dochází dýchacími cestami,
dále i masem a krví z nakaženého kusu a trusem. Věříme, že
po tomto logickém vysvětlení situace a možných rizik se
nenajde nezodpovědný hospodář, který by i ve vlastním
zájmu iniciativně nepřistoupil k opatřením, která by
případné nebezpečí snížila. Je to například omezení pobytu
drůbeže v prostoru, kde by mohli přijít do kontaktu s
divokým ptactvem a jejich trusem. S tím také souvisí krmení
a napájení drůbeže, které je vhodné provádět například
uvnitř takových objektů, kam nebudou mít divocí ptáci
přístup. Také je vhodné ochránit své chovy minimálně
zastřešením v kombinaci se sítěmi. Samotné sítě totiž
nemusí zabránit propadávání trusu sedících divokých ptáků.

Jak poznáme onemocnění:
Drůbež (ptáci) přestávají přijímat potravu a pití, jsou
načepýření, objevují se u nich změny na holé kůži na hlavě a
na běhácích. Vlastní ochrana osob, doporučuje se používat
ochranné rukavice, obuv, oděvy, roušky na nos a ústa. Před
příchodem do obytných částí obydlí bychom se měli
převlékat a přezouvat.
Jiří Spíšek, zoolog Správy CHKO Broumovsko

MAMINA
( M a m in k y , M im i nka a N á pa d y )
Česká televize navštívila mateřské
centrum
Ve čtvrtek 23. února jsme přivítali v MaMiNě štáb
České televize, která natáčela ukázku canisterapie pro
dokument o Miladě Andrové. Ta předváděla canisterapii se
svým psem. Udělalo nám to velikou radost a moc nás hřála
u srdíčka i pochvalná slova pana režiséra na práci a
vyzdobený prostor mateřského centra. Věříme, že se s ním
ještě potkáme při dalším natáčení.

V Ulitě jsme drátovali
Tajemství starého řemesla - tentokrát drátenického jsme si mohli vyzkoušet v DDM Ulita v Broumově během
další rukodělné soboty. Pod vedením Jany Klímové šlo
drátování od ruky i těm méně šikovným. Začínali jsme
jednoduchým seznámením s drátem, který nám ožíval pod
rukama. Vytvářeli jsme ozdobné ornamenty, zdobili s i
kořenky a vyráběli malý šperk. Pro naše nejmenší byl
připraven dětský koutek. Moc děkujeme Dáše Zbořilové za
vytvoření domácí atmosféry. A na co nás zve v tomto
měsíci? V sobotu 18. března si znovu vyzkoušíme drátování,
tentokrát láhve, a techniku smaltu.

Nošení v šátku dětem prospívá
Pro miminka je nošení na těle maminky naprosto
přirozeným pokračováním života. Vždyť se přece nosila
celých devět měsíců uvnitř jejího těla. Mohou tak zažívat
naprosté přijetí a bezpečí, jsou chráněna před nebezpečím a
hlavně nejsou osamocena.
Bylo zjištěno, že denně nošené děti lépe prospívají jak
fyzicky, tak psychicky, než děti nenošené. Jejich mozek
dostává více podnětů než mozek dítěte ležícího v kočárku
nebo v postýlce, a může se tak lépe rozvíjet. Nošené děti
bývají méně bojácné a méně plačtivé, dříve se
osamostatňují. Nošením si děti cvičí rovnovážný systém a
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vykazují proto mnohem lepší motorický vývoj. Nošení v
šátku velmi prospívá dětem předčasně narozeným či dětem
handicapovaným (LMD). Pomáhá také při špatném usazení
a vývoji kyčelních kloubů. Při chůzi se miminko na vašem
těle rytmicky pohupuje, stejně jako když bylo v bezpečí
v bříšku, což přispívá ke zklidnění a následnému spánku.
Koneckonců - šátek oceníte i při cestování a pochůzkách
(např. při přepravě přeplněnou městskou hromadnou
dopravou, pokud už máte zážitek s cestováním s kočárkem)
a v domácnosti (miminko nepláče, je s vámi a vy máte obě
ruce volné k tomu, co právě potřebujete - práce, jídlo).
Existuje mnoho druhů úvazů šátků a je třeba vybrat ten
vhodný. Vhodný pro vás (dle vaší postavy a fyzické
kondice) i pro miminko (dle velikosti a vyspělosti miminka).
Některý úvaz se hodí pro novorozence, jiný zase pro roční
batole. Dítě se dá nos it na břiše, na boku nebo na zádech.
Důležité je též vybrat vhodnou délku šátku - na některý typ
úvazu potřebujete látky méně, jiné jsou na délku náročnější.
Pokud bude dítě nosit i někdo jiný než vy, berte v úvahu
jeho fyzické rozměry (statný muž spotřebuje více látky na
úvaz nežli subtilní žena).
Jak na to, vám rádi poradíme každý čtvrtek dopoledne
v mateřském centru. Maminky, které šátek nemají, mohou si
jej objednat právě naším prostřednictvím.

nikdy ne v mikrovlnné troubě. Do čtvrtého měsíce se
snažíme neochucovat, později můžeme přisladit medem
nebo ječmennou nebo rýžovou sladěnkou nebo rozmixujeme
s oloupaným čerstvým nebo dušeným jablkem, kouskem
banánu, větším dětem s jiným ovocem, které jim chutná.

Tradice na březen: Svatý Řehoř
Zcela zapomenutý je už dnes den sv. Řehoře, který byl i
podle pranostik počítán mezi první jarní svátky. Ještě v
minulém století pořádaly tento den školní děti slavnost.
Řehoř byl považován za patrona školáků a děti směly 12.
března chodit po vesnici s bubnem v průvodu podobném
vojsku, s prapory a svatým Řehořem v čele. Průvod
uzavírali andělé a děvčata ve slavnostních šatech nesoucí
koše na výslužku.
Na svatého Řehoře památka se činí,
každému se oznamuje, který o tom neví.
Učitele velkého, Řehoře svatého,
dnešního dne slavnost máme,
radujme se z toho.
Hospodář děti obdaroval penězi, hospodyně daly mouku,
kroupy, jáhly, hrách, vejce nebo sušené švestky. Paní
učitelová pak z výslužky uvařila žáčkům oběd. Co zbylo,
zůstalo učitelově rodině jako řehořská nadílka, byla to
součást učitelových příjmů.

POZVÁNKY
Canisterapie v mateřském centru

MUDr. Judita Hofhanzlová:

RADY PRO

K OJ Í CÍ

M AM I NK Y,

3. část - příkrmy kojenců

Kojené děti
Oficiálně se doporučuje zařadit první příkrm po
ukončení šestého měsíce. Pokud však dítě příkrm odmítá, je
plně kojené a prospívá, je čiperné, čilé a dobře se vyvíjí,
můžeme plně kojit dále celý sedmý a osmý měsíc. Maminka
sama nejlépe pozná, co její děťátko potřebuje.

Částečně kojené nebo nekojené děti
Zařazujeme příkrm po ukončení pátého měsíce. Částečně
kojeným dětem je možné místo mléčného příkrmu vařit
rýžové odvary již od jednoho měsíce, pokud ovšem
maminka také kojí.
Rýžový odvar připravíme tak, že půl hrnku (250 ml)
směsi rýže natural a sladké rýže namočíme na 12 hodin do 1
l vody a v téže vodě vaříme na mírném ohni 2 až 3 hodiny v
normálním hrnci, ne v tlakovém. Přes husté síto
propasírujeme, případně ještě naředíme převařenou vodou
na požadovanou hustotu. Můžeme uvařit na dva dny
dopředu, uchováváme v chladničce. Ohříváme v teplé lázni,
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Canisterapie využívá blahodárného působení psa na
člověka. Právě tuto terapii - vhodnou i pro děti - nabízíme
od března v našem mateřském centru. Udělalo nám velikou
radost, že jsme jako sponzora získali firmu Skrblíkův ráj,
díky jejíž finanční pomoci se můžeme setkávat každých
čtrnáct dní. První setkání je už 9. března v 16 hodin v
prostorách mateřského centra. Pracovní skupinky budou po
3 až 5 dětech. Prosíme rodiče, kteří by měli zájem o
canisterapii pro své dítě, ať se objednají v mateřském centru
nebo na tel. 777 844 097. Děkujeme firmě Skrblíkův ráj za
poskytnutí finanční pomoci.
A jak působí canisterapie? Přispívá k rozvoji hrubé a
jemné motoriky, podněcuje verbální i neverbální
komunikaci, rozvoj orientace v prostoru, nácvik
koncentrace, rozvíjí sociální cítění, poznávání a složku
citovou. Působí také v rovině rozvoje motoriky s atributem
rehabilitační práce, v polohování a v relaxaci. Na druhou
stranu ale tam, kde je to třeba, psi podněcují ke hře a k
pohybu. Zároveň mají velký vliv na psychiku a přispívají k
duševní rovnováze. Canisterapie je určena pro tělesně
postižené (nejčastěji DMO, LMD, svalová dystrofie,
epilepsie), pro mentálně postižené, pro staré a nemocné. U
autistů potom dlouhodobým působením může pes plnit roli
prostředníka mezi jejich světem a okolím.

Cachtání v Polsku
V sobotu 11. března vás opět zveme ke společné
návštěvě bazénu v Kudowě Zdróji – je to jediný bazén
v regionu, kam můžete s dětmi do 1,5 roku. Využít můžete
plavecký bazén o délce 25 metrů (1,20 – 1,80 m hloubka),
rekreační bazén, rehabilitační sprchy, vodní proudy, řeku,
dětský bazének se skluzavkou, vířivé koupele o teplotě 38
°C, saunu (zvláštní vstupné), tobogán (92 m). Děti do 5 let
mají vstup zdarma.
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Sraz účastníků bude v Kudowě Zdróji před bazénem
v 10 hodin. Dopravu si zajišťujeme samy vlastními auty
(domluva v MC MaMiNa).

Pokračujeme ve výuce angličtiny
Zveme vás na pokračovací kurz anglického jazyka do
MaMiNy. S Mgr. Simonou Jarešovou se setkáváme každé
pondělí od 16 do 17 hodin. Výuka je vhodná pro mírně
pokročilé studenty. Zápis do dalších lekcí se uskuteční 13.
března 2006 v 15.45 hodin v MC MaMiNa. Cena za deset
lekcí činí 450 Kč, informace podá Karolina Havlíčková na
tel. 776 686 442.

Vydejte se na hory s MaMiNou
Zveme všechny maminky na mateřské dovolené a jejich
děti na hory. Odjíždíme v neděli 19. března a návrat
plánujeme na čtvrtek 23. března odpoledne. Ubytování je
zajištěno v penzionu Kobr ve Velké Úpě v 2 až 5lůžkových
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. Informace podá
Jitka Klímová na telefonu 777 844 097.

Naučte se švédskou masáž
Opět zveme maminky a tatínky s dětmi do jednoho roku
na cyklus uklidňujících masáží miminek s PhDr. Zdeňkou
Rejtharovou. Setkávat se budeme v dubnu 2006 v Mateřském
centru MaMiNa v přízemí 1. stupně Základní školy v Polici
nad Metují. Kurzovné za čtyři lekce činí 300 Kč.
Podrobnější informace se dozvíte na plakátech nebo u
Karoliny Havlíčkové na tel. 776 686 442.

A S TR ON OM IC KÝ KLU B
P OL ICE N AD ME TU J Í
DVĚ ZATMĚNÍ NA BŘEZNOVÉ
OBLOZE
V noci ze 14. na 15. března bude u nás viditelné
polostínové zatmění Měsíce. Pro pochopení úkazu uvádím
krátké vysvětlení. Při tomto zatmění projde Měsíc ( jak
název napovídá ) zemským polostínem. Protože „ hustota“
polostínu je malá , bude výsledné ztmavnutí povrchu Měsíce
poměrně nenápadné.
Průběh polostínového zatmění Měsíce 15. března :
vstup Měsíce do polostínu 14. března ve 22 hod. 24 min
střed zatmění
15. března v 0 hod. 48 min
výstup Měsíce z polostínu 15. března ve 3 hod. 11 min
Jakékoliv zatmění Měsíce může nastat pouze je-li Měsíc
v úplňku. Příští zatmění Měsíce bude částečné a proběhne 7.
září letošního roku.
Zajímavějším úkazem bude úplné zatmění Slunce
v poledních hodinách dne 29. března. Toto zatmění u nás
bude pozorovatelné jako částečné. ( Za úplným zatměním
bychom museli vycestovat např. do Turecka ). Podstatou
tohoto úkazu je postupné zakrývání Slunce Měsícem.
Průběh částečného zatmění Slunce 29. března :
začátek zatmění
10 hod. 48 min SEČ
střed zatmění
11 hod. 50 min SEČ
konec zatmění
12 hod. 53 min SEČ
Jakékoliv zatmění Slunce může nastat pouze je-li Měsíc
v novu. Příští zatmění Slunce bude u nás pozorovatelné až 1.
srpna 2008.
Grafické znázornění průběhu částečného zatmění Slunce
29. března 2006

PROGRAM NA BŘEZEN
§
§
§
§
§

Každé úterý 9.30 – 11.30 hodin: MIMI NKOVÁNÍ
tematický 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:
16. 3. 2006 od 16 do 17 hodin
BESEDA S DĚTSKOU PSYCHOLOŽKOU – PhDr.
Zdeňka Rejtharová tentokrát přiblíží vývojové záludnosti a
zajímavosti dětského věku. Vstupné dobrovolné.
17. 3. 2006 od 10 do 16 hodin
BAZAR JARNÍHO DĚTSKÉHO OBLEČENÍ – Dětský
second hand opět v MC MaMiNa. Na výběr bude skoro
nové oblečení pro děti z Anglie, na své si přijdou i
maminky.
18. 3. 2006 v DDM Ulita v Broumově
KURZ SMALTU A DRÁTKOVÁNÍ – Sobotní program
pro ty, které zajímají výtvarné a řemeslné techniky.
Aktuální informace o našich programech, fotografie
z akcí a užitečné odkazy najdou zájemci na naší internetové
adrese www.mamina.ic.cz.
Vaše MaMiNa
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Jak a čím pozorovat zatmění Slunce?
Na pozorování průběhu zatmění Slunce musíme být
vybaveni vhodnými pomůckami pro tento účel určenými!
Dívat se přímo do Slunce je mimořádně nebezpečné a
riskujeme při tom vážné poškození zraku! Nejlepším
řešením je zakoupit speciální solární brýle v obchodě
s astronomickou technikou. (Kvalitní brýle by měly mít
známku CE) .
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Dobrou pomůckou je ochranný štít pro svařování
elektrickým obloukem. Stačí i pouhý filtr ( tmavé sklo ) do
tohoto štítu označený číslem 12 nebo 13. Tento filtr by měl
být k dostání v každém obchodě s řemeslnickými potřebami.
Pro fotografování a pozorování zatmění Slunce
dalekohledem nebo triedrem doporučujeme moderní solární
folie typu BAADER – Astro – Solar (viz například
internetovou stránku www.celestron.cz. Jedná se o
dokonalou ale finančně poměrně nákladnou technologii.
Pro pozorování zatmění Slunce jsou zásadně nevhodné
obyčejné sluneční brýle , barevné fotografické filtry a tzv. „
začouzená sklíčka“. Pamatujte na to, zrak máte pouze
jeden !!!

Pohledy do vesmíru
SLUNCE 20. března v 19 hodin 25minut vstupuje do
znamení Berana, nastává jarní rovnodennost tj.
začátek astronomického jara,
v březnu se den prodlouží o 1 hodinu a 52 min.
MĚSÍC
6. v první čtvrti, 15. v úplňku, 22. v poslední
čtvrti, 29. v novu,
MERKUR na začátku měsíce nízko nad západním obzorem
VENUŠE ráno nad jihovýchodním obzorem,
MARS
v souhvězdí Býka,
6. března v konjunkci s Měsícem
JUPI TER v souhvězdí Vah,
19. března v konjunkci s Měsícem,
SATURN v souhvězdí Raka ,
URAN
není pozorovatelný,
NEPTUN není pozorovatelný.
Karel VACEK , Astronomický klub Police

Seniorské aktuality
První schůze v hasičárně pod novým logem „Senoir klub
Ostaš“, účast velkolepá, rozdány dobře vyvedené průkazky,
roční poplatek zůstává 50,-Kč. Hned v úvodu nová
předsedkyně pí Helena Pivoňková postupně jmenovitě
představila členy výboru. Bylo to srdečné, neformální a
určitě si získala při své první premiéře přízeň.
Místopředsedkyně pí I. Richterová nezapřela ochotnici
velkého kalibru, seznámila s koncepcí programu pro
seniory v rozsahu až do měsíce srpna všech navrhovaných
akcí, kulturních, turistických, doplňovala ji pí Hana
Tremčinská a tak jsme byli vyzváni přispět i svými nápady.
Diskuze byla pestrá, nabídky lákavé: „Toulavý autobus“,
posezení s opékáním a písničkou v Pellyho parku, okružní
zájezd Orlickými horami a jeho nádherným koutem se
zastávkou v „Šerlišském mlýně“, Ratibořice v době, kdy zde
figurují oživlé postavy nesmrtelné „Babičky“, naší generaci
tak blízké a obdivováni pro svoji laskavost a dobrotu,
návštěva přírodní skalky s květenou, krásnými stromy, keři,
vrbičkami u pana Grulicha, budeme svědky ochotnického
klání „Jiráskova Hronova“ a sletu na Strahově dne 6.7.06. Je
to obrovská škála zajímavostí a do příští schůzky si budeme
připravovat již konstruktivní řešení. Paní místostarostka I.
Seidlmanová se jasně a věcně vyjádřila k dotazu ohledně
rekonstrukce a využití Pellyho domu na náměstí i s ohledem
na komunální volby a s nimi souvisejícími možnými
změnami, musí se postupovat obezřetně bez riskování, aby
se případné riskování nevymstilo na těch, kteří nastoupí v
dalším období. Pevně věřme, že se tak nestane a dobře víme,
že vedení radnice dělá maximum a našemu „Senior klubu“
pomáhá seč se dá. Finance má pod palcem hospodářka pí
Němečková a tak jsou ve spolehlivých rukou, při kontrole
klaplo vyúčtování na haléře. Revizní komise má 2 členy, pí
D. Vávrovou a pí V. Hančovou.
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Chvilkou ticha, ke které nás vyzval p. Rohulán jsme
uctili památku nejstarší naší členky, milé Toničky Hronové.
S ní odešla nejedna hezká vzpomínka, byla milovnicí
turistických výletů, ale svým odchodem se zařadila mezi své
sokolky „cestovatelky“. Bohužel z celé té party zůstalo malé
torzo. To byla děvčata do nepohody a na svá léta výjimečná
a obdivuhodná.
A teď trochu veseleji. Manžel naší nové předsedkyně,
veselá kopa, za spoluúčasti Ivany sehráli na adresu seniorů
scénku z gratulace ke kulatinám o stáří a jeho neduzích.
Byla vtipná, trefná, tak alespoň víme do čeho jdeme... Ke
každé schůzi je občerstvení a tentokrát nás „Kvíčerovská
pekárna“ podarovala výbornými koblížky. Děkujeme všem.
Naše setkání jsme zakončili čím jiným, než písněmi:
„Pec nám spadla“ a „Nemelem nemelem“. Mlynářské hity
jsme slušně zazpívali a rozcházeli se tak s úsměvem, ale i s
domácím úkolem do příští schůzky. Pí H. Tremčanská je
bývalá učitelka a tak nám pomůže vymyslet náplň činnosti
našich setkání (ruční práce, stolní hry) a možná z místnosti
ve Hvězdecké ulici budou znít i světové jazyky a proč ne?
Nedávno jsem zaslechla v Kvíčerově od Kynyšky, že umí
dvě řeči a to potichu a nahlas!
Tak se mějte, přemýšlejte i dumejte a zase přijďte, bude
nám dobře všem.
H. Krejčová

Oblastní nemocnice
Náchod a.s. informuje
Současná situace ve zdravotnictví
Zdravotnická
zařízení
jsou
v poslední
době
konfrontována s celou řadou legislativních norem, které
zásadním způsobem mění situaci ve zdravotnictví. Ve všech
těchto opatřeních jsem ale bohužel nenašel ani jedno, které
by bylo pro pacienta výhodné.
Na sklonku loňského roku vydalo MZ úhradovou
vyhlášku, která mj. snižuje množství úhrad za předepsaná
léčiva a spotřební zdravotnický materiál na úroveň 98 %
roku 2005. Při odesílání
na vyšetření do jiných
zdravotnických zařízení (i na rentgenové vyšetření) zaplatí
zdravotní pojišťovny na základě této vyhlášky MZ pouze
100 % této skutečnosti. Co ovšem bude s pacientem, který
se dostaví k lékaři ke konci referenčního období a již se
nevejde do zmíněných 98 % u léčiv a zdravotnického
materiálu a do 100 procent u vyžádané péče? V případě
chronické péče bude „odložen“ zdravotnickým zařízením (i
praktickým lékařem nebo ambulantním specialistou) do
dalšího referenčního období.
Pokusím se vysvětlit další dopady vyhlášky na pacienty
na konkrétním příkladě. Naše nemocnice např. každoročně
navyšovala v minulých letech počet operací totálních
endoprotéz kyčelních a kolenních kloubů o cca 10 %. Přesto
se nám nedařilo zkrátit čekací lhůty výrazně pod 2 roky.
Tyto operace jsou náročné na drahý materiál a od počátku
letošního roku proplatí zdravotní pojišťovny naší nemocnici
a tím také pacientovi pouze 98 % loňské skutečnosti.
Musíme tedy na rozdíl od předešlých let snižovat počet
takovýchto operací. Z těchto důvodů dojde k výraznému
prodloužení čekacích lhůt. Na základě nové vyhlášky dojde
tedy zcela evidentně ke snížení dostupnosti zdravotní péče
pro pacienty v případě velmi bolestivých chronických potíží.
Dopady úhradové vyhlášky ministra Davida Ratha jsou
okamžité, nicméně legislativním procesem prochází další
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„balík“ zákonů, které vejdou do platnosti teprve v příštích
měsících a letech. Ani v těchto zákonech se mi nepodařilo
najít nic pozitivního pro pacienty. A tak se direktivně změní
u vyjmenovaných nemocnic právní forma na tzv. veřejné
neziskové zdravotnické zařízení i proti vůli jejich majitelů.
Zároveň se direktivně mění obsazení statutárních orgánů u
soukromých zdravotních pojišťoven ve prospěch státu.
Vítězné politické uskupení ovládne kromě ministerstva také
zdravotní pojišťovny a také zdravotnická lůžková zařízení.
Pokud vstoupí všechny připravované zákony do
účinnosti, bude to jednoznačně znamenat ve zdravotnictví
návrat hluboko před rok 1989. Zcela se tak likviduje to málo
pozitivní, co se podařilo udělat po roce 1990 a to částečné
oddělení zdravotnictví od přímého vlivu politiků a vytvoření
pojišťovenského systému.
Všechny zmíněné zákony zároveň zcela obcházejí
demokratický legislativní proces.
Zákony zásadního
charakteru vznikají poslaneckou iniciativou některých
poslanců za úzké součinnosti České lékařské komory.
Zákony zásadního charakteru jsou předloženy přímo na
plenární zasedání sněmovny bez předchozího resortního i
mimoresortního připomínkového řízení, chybí rovněž
stanoviska legis lativní rady vlády, samotné vlády
a
jednotlivých výborů sněmovny. K takovémuto schvalování
zákonů určitě není určen institut poslanecké iniciativy.
Vzhledem k absenci demokratické diskuse se tedy jedná o
legislativní puč.
Všechny připravované legislativní změny nevěstí
bohužel pro pacienta mnoho dobrého a až se v budoucnosti
budou muset napravovat chyby současných odpovědných
osob, opět se nenajde žádný viník.
Ing. Josef Šimurda
ředitel Oblastní nemocnice Náchod a.s

závidět. V neděli čekal paní Ságnerovou rozhovor
s redaktorkou Novin Náchodska. Netrpělivě pak očekávala,
až si bude moci článek přečíst.
* * * * * * * * *
Během února měli naši obyvatelé možnost zúčastnit se
několika rozmanitých programů, které se v domově
uskutečnily. Začátkem měsíce jsme pořádali Masopustní
ples, na kterém se to jen hemžilo maskami a kde opravdu
výbornou náladu pomohli vytvořit muzikanti z Machovské
Lhoty. Opakovaně nás v únoru navštívil pan Jaroslav Seifert
a svým vyprávěním i diapozitivy nám přiblížil vzdálené
exotické kraje, které navštívil. Jsme vděční za každou
takovouto nabídku a aktivitu. Děkujeme.
Zástupci obyvatel v doprovodu zaměstnanců navštívili
také tradiční Obecní suchodolský ples.
Poslední únorový pátek pořádali masopustní posezení
v domě s pečovatelskou službou a milé pozvání dostaly ty
z našich obyvatelek, které tam dříve bydlely. Prožili jsme
společně pěkné odpoledne i s muzikou. Většina využila
možnost pozdravit se a popovídat se starými známými.
Děkujeme za pozvání.
Měli jsme také možnost shlédnout zajímavý artistický
program rodiny Berouskovy a začátkem března proběhlo
očekávané vystoupení pana Šedivého z Prahy s písničkami
Karla Hašlera. Rádi jsme ho po roce uvítali s pokračováním
pěkného programu.
Protože se jaro a s ním i Velikonoce blíží, chystáme opět
v domově velikonoční výstavu. Srdečně Vás všechny na ni
tímto zveme a těšíme se, že přijdete potěšit sebe i naše
obyvatele návštěvou a svým zájmem.
Kolektiv DD

Oznamujeme všem příznivcům
i široké veřejnosti,

31.března a 1. dubna 2006
se v polickém domově důchodců

že ve dnech

Drobným nedopatřením se do minulého čísla nedostal
náš článek, a proto Vám ho doplněný o aktuální informace
předkládáme nyní.
Tak jako každý měsíc se u nás v domově důchodců
konala oslava narozenin. Ta lednová v pátek 27. byla však
opravdu výjimečná. V plné síle a svěžesti se paní Emilie
Ságnerová dožila úctyhodných 100. narozenin. Tento den
byl pro jubilantku velmi rušný. Oslavy zahájila na
Městském úřadě v Polici nad Metují v doprovodu rodiny a
za účasti zástupců zaměstnanců domova, pana starosty a
paní tajemnice z Teplic nad Metují, některých obyvatel
Dědova, kde prožila velký kus života. Mezi hosty byl i
ředitel ČSSZ Náchod, který předal oslavenkyni osobní dopis
ministra Škromacha. Oslavu zpestřily svým vystoupením
malé šikovné žákyně houslového oddělení ZUŠ sestry
Karpfovy. Slavnostní setkání na radnici organizoval
Městský úřad Police nad Metují.
Po obřadu na radnici pokračovaly oslavy v domově
důchodců, kde byla připravena s lavnostní tabule, které
vévodil nádherný, veliký dort ozdobený fotografií
oslavenkyně a našeho domova. K poslechu a dobré náladě
zahrál na harmoniku pan Josef Nentvich z Hlavňova, o
focení se postaral Štěpán Horák.
Odpoledne pak strávila paní Emilie v kruhu svých
nejbližších. Vše zvládla s elánem, který by jí mohl kdekdo
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koná

VELIKONOČNÍ
VÝSTAVA
Budete si moci prohlédnout co tvoří naši obyvatelé
společně s těmi kdo o ně pečují, drobné dárečky
pro radost i velikonoční dekorace. V neposlední
řadě můžete tuto návštěvu spojit i s posezením se
svými blízkými, sousedy nebo přáteli, kteří jsou
v současné době obyvateli našeho domova.
Výstava bude otevřena:
v pátek odpoledne od 14.00 do 17.00 hod.
v sobotu dopoledne od 9.00 do 11.00 hod.
a odpoledne od 13.30 do 16.30 hod.
Těšíme se na vaši návštěvu!
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České dráhy zavádějí In-kartu –
nový snadnější způsob
výhodného
cestování
České
dráhy
zavedou od 1. 6. 2006
pro své zákazníky
bezkontaktní čipové
karty, které nahradí
téměř
milion
dosavadních papírových zlevněných jízdenek a slevových
karet. Tyto víceúčelové karty se objeví pod obchodním
názvem In-karta a bude je možné využít jako průkaz na
slevu, elektronickou jízdenku ve vlacích a do budoucna i
v ostatních druzích veřejné dopravy a jako elektronickou
peněženku.
Aplikace In-karty plynule nahradí papírové průkazy Z
karta, Junior pas a Senior pas, které však budou vydávány až
do 31. 5. 2006, a to standardně s roční platností. Aplikace
In-zákazník, In-junior a In-senior nově nabídnou
mezinárodní slevu Rail plus, která je platná u mezinárodních
železnic. Samotnou výrobu In-karty použitelné 3 roky
zaplatí České dráhy. Zákazník uhradí pouze hodnotu
příslušné aplikace. Konkrétně In-junior bude stát 600 Kč za
rok, což je o 100 Kč méně než cena stávajícího junior pasu,
za In-senior zákazník zaplatí 600 Kč za rok a za In-zákazník
600 Kč za celé tři roky, což je výhodou oproti stávající roční
platnosti tohoto papírového průkazu. Úplnou novinkou je
zavedení aplikace In-gold. Jedná se o elektronickou roční
síťovou jízdenku pro všechny vlaky ČD, jízdu na lanovce
Liberec - Horní Hanychov - Ještěd a bezplatnou přepravu
spoluzavazadla. Za cenu 22 000 Kč odpovídající zhruba
třem stávajícím čtvrtletním síťovým jízdenkám získá navíc
zákazník možnost cestovat bez doplatku i v 1. vozové třídě
a používat mezinárodní slevu Rail plus platnou
u evropských železnic.
Aleš Ondrůj - Tiskové oddělní Českých drah, a. s.

pro kontrolu léčiv v Praze (SÚKL). Ve vyspělých zemích,
mezi které se snažíme zařazovat, platí, že u generických
léčiv musí existovat dostatečné a pravdivé důkazy o jejich
účinnosti, bezpečnosti a kvalitě. Zpravidla jsou součástí
registračního řízení na SÚKL.
A teď něco k předepisovaným lékům. Platná vyhláška
ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví správná
lékárenská praxe č. 255/2003 Sb. stanoví v případě, že
lékárník nemá léčivý přípravek předepsaný lékařem a
zároveň je nezbytné jeho okamžité vydání, vydá lékárník
pacientovi náhradní léčivý přípravek, který má k dispozici.
Je to logické i u nás v době, kdy počet registrovaných léků
strmě stoupá a je prakticky vyloučeno, aby každá lékárna
měla sortiment cca 10 000 položek léků. Takže se pak může
stát, že jednou pacient na bolest užívá Voltaren, podruhé
Veral, potřetí Diclofenac Al tablety, ale stále je to, dalo by
se říci, totéž, účinnou látkou je vždy diclofenak.
Ty tam jsou doby, kdy lékaři znali léky podle názvů, a
zrovna tak pacienti. Dnes, v době nástupu generické
substituce je rozhodující znát účinnou látku a její množství.
Tím samozřejmě není dotčena možnost výdeje
originálního léku, anebo léku předepsaného. Distribuce dnes
funguje daleko pružněji než dříve a v Polici je možnost
dodávek 2x denně.
A hlavní význam generické substituce jsou samozřejmě
peníze. Takže kdo bude chtít ušetřit, zvolí právě generický
lék. A je vcelku jedno, jestli chce ušetřit pacient, anebo
ministerstvo zdravotnictví. Tuto možnost mají oba.
A je to jeden z mnoha návrhů českých lékárníků
ministrovi zdravotnictví, kterým nechce naslouchat, místo
jeho nesystémových chaotických rozhodnutí.
Takže až si příště přijdete koupit Aspirin a budete chtít
ušetřit, tak si kupte generický český Acylpyrin. Nejlevnější
Aspirin stojí 30 korun, zatímco Acylpyrin pořídíte za
desetikorunu.
A když si nebudete vědět rady, tak se klidně zeptejte
lékárníka, od toho tam je, má to v popisu práce (dokud ho
ještě místo anonymních supermarketů máte k dispozici).
A nevěřte tomu, že lékárník má hlavní zájem prodat vám
ten dražší. Pro něj je výhodnější spokojený pacient, než ten,
který si myslí, že byl podveden nebo ošizen.
Váš lékárník PharmDr. Jiří Pavel

Člověče nezlob se!
Léky-peníze, peníze-léky
(generika)
"Dejte mi Brufen!"
"83,-korun."
"Ty Voďo, to ho máte tak drahej?! Vždyť jinde je za 39,-!"
"Omyl, pane! Brufen nikde, ani jinde, nemůže být za 39,-.
Jen Vy jste si spletl lék originální za lék generický-licenční
(Ibalgin, Ibuprofen)."
Vývoj nového - originálního léku stojí hodně peněz, říká
se, že asi 800 milionů US dolarů. Je logické, že náklady si
originální farmaceutická firma nechá zaplatit a originální lék
požívá patentové ochrany, zpravidla 12 let. Po vypršení
patentové ochrany mohou jiné farmaceutické společnosti
vyrábět a prodávat generika - léky licenční.
Samozřejmě i tato generika musí být zaregistrována u
příslušné státní autority, v případě Česka to je Státní ústav
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V sobotu 18.2.2006 se v polické hasičské zbrojnici konal
turnaj Radešováků ve hře „Člověče nezlob se“. A o co se
hrálo? Vítěz bude mít příští rok kupu práce se zajištěním
místa a potom i s jeho úklidem. Tak už víme, že motivace
byla a je veliká. A o tom to je. A tak proto k hracímu poli
nejdřív zasedly děti. Hra byla úžasná, plná úsměvů a někdy i
slziček. A kdo vyhrál?
1. místo Plná Nikola
2. místo Kolba Petr
3. místo Plný Petr
4. místo Krtičková Denisa
A pak začali hrát dospělí. To bylo najednou hluku a
křiku. Nakonec se do poslední hry probojovali tyto adepti na
úklid: Krtičková Petra, Pavel Papaia, Anna Papaiová, Šárka
Jirmanová, Láďa Horáček a moje maličkost. Hra to byla
úžasná, figurka na figurku, ale nakonec po sto minutách byl
znám vítěz. Vítězem se stala slečna Anička Papaiová. A
musím říci, že už teď se těším na příští rok, protože vítězka
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pochází z rodiny, která už to tolikrát chystala a uklízela, že
už to má v malíku.
Za SDH Radešov Tisková mluvčí

Polický zahrádkářský
receptář na měsíc únor
Březen se již pokládá za jarní měsíc, což se
ale většinou nevztahuje na Policko a jeho okolí.
Koncem února ležela přímo ve městě tvrdá, 30 cm
sněhová pokrývka, na zahradách za městem ještě vyšší, v
okolních výše položených obcích nechybělo moc do půl
metru.
Již dnes lze říci, že letošní zima vstoupí do historie
meteorologických měření, jako jedna z nejdrsnějších a
velice připomíná zimu 1969-70, když s přibližujícím se
jarem stále stoupala sněhová pokrývka.Tenkrát se ve
Vrchlabí zřítila střecha krásné sokolovny a v ruinách ležela
přes deset let, než byla obnovena. Štěstím bylo, že nespadla
v době, kdy zde při lyžařských závodech připravovali své
lyže stovky závodníků.
Práce na zahrádkách by měly začít až to počasí dovolí a
neřídit se podle nějakého klišé, většinou se nic neuspěchá,
spíš člověk nastydne. V březnu bychom měli provést
základní řez jabloní a hrušní, větší rány ošetřit strom.
balzámem, latexem, či štěpařským voskem, který je
vhodnější pro řez nové výsadby, neboť není tak agresivní nepálí. Na starších stromech oškrábeme podle potřeby
starou kůru, kterou pak spálíme a po oschnutí natřeme
kmeny vápnem, s přídavkem latexu. Snížíme tak nadměrné
přehřívání kmenu slunečním zářením. Trhliny, které vznikly
mrazem,odstraníme řezem do zdravého dřeva a ošetříme
štěp. voskem a pod. Dříve se doporučovalo zacelit po řezu
směsí kravince a jílu. Vykopáváme staré, nemocné a
usychající stromy a keře a nahrazujeme je jinými druhy. I
zde zvažujeme jestli je možné již začít, abychom neměli "
bláto až za ušima " a vysazený stromek nebyl obílen koulí z
bahna.Počkáme raději s vykopáním zdánlivě uschlých keřů
a pod., které začnou pučet i o tři týdny později vlivem tuhé
zimy, pokud se rašení stále nedostavuje, často pomůže
důkladná zálivka. Výsadbu nových stromků letos o něco
oddálíme, pokud si je již s předstihem opatříme, budeme je
muset na pár týdnů uložit do studeného sklepa a zasypat
kořeny a občas zvlhčit. Před výsadbou je třeba stromek
prohlédnout, lehce zakrátit kořeny, nalomené, či jinak
poškozené odstraníme. Sázíme tak, aby roubovaná část
vystupovala asi 10 cm nad terén, jako opěrný sloupek
použijeme nejlépe trubku, která je chráněna proti korozi,
umístíme ji z jižní strany a stromek k ní uvážeme, po
slehnutí úvazek příp. převážeme. Nezapomeneme na řádnou
zálivku a na zakrácení větví, které pak ošetříme štěp.
voskem.Měli bychom provést řez vinné révy (až pominou
silné mrazy ), aby při opožděném řezu nedošlo k slzení a tím
k oslabení keříku. Vysazujeme do skleníku sadbu salátu,
kedluben aj. Vyséváme ředkvičky, např. odr. Duo, která
vytváří méně list. plochy, čímž se zlepšuje přístup světla k
rostlinám. Protože v zahr.koloniích musí být vypnutá voda,
využijeme k provlhčení zeminy sníh (viz minulé číslo měs.)
s patřičným předstihem. Pro venkovní výsadbu zeleniny,
kterou dáváme na záhony až po " zmrzlých", provedeme
výsev počátkem dubna, aby
nám sazenice příliš
nevzrostly.Letos se zdá, že se bude muset vysévat na záhony
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mrkev, petržele, ředkvičky, mrkev, cibule aj. až v dubnu,
rovněž výsadba cibulí - sazeček.
Po vyschnutí zimní vláhy v okrasné části zahrady lehce
okopeme cibuloviny, petrklíče aj. a doplníme podle druhů
vhodnými substráty, rozleželým hnojem a pod.
Též zkrátíme výhony u popínavých růží na 2 - 5 oček,
odstraníme slabé a poškozené a přihnojíme cereritem.
Zkracujeme a upravujeme okrasné keře kvetoucí v létě a
později. Po roztání sněhu se velmi osvědčilo rozhodit mezi
maliny a jiné drobné ovoce přípravek Casaron, který udržuje
bezplevelný stav. Zjara je práce na zahrádkách nejvíc a tak
tento příspěvek nemůže obsáhnout veškerou činnost, která
by se měla provádět.
V sobotu 11.3.06 zveme všechny členy ZO ČZS v
Polici n. Met. na výroční členskou schůzi, která se koná
od 13.30 hod. v naší hasičské zbrojnici.
Přednášku na téma EKOLOGICKÉ PĚSTOVÁNÍ NA
ZAHRÁDCE přednese absolvent Ústř. zahrád. akademie
přít. František Němejc z Červ. Kostelce. Účast přislíbil i
předseda ÚR ČZS v Náchodě přít. L.Groh z Teplic n.M.,
který nám nabídne v omezené míře semena a ochranné
prostředky. Budou se vybírat členské příspěvky a podávat
menší občerstvení.
ZO ČZS Police n.M. PG

Poděkování

Tímto bych chtěla moc a moc poděkovat neznámému
nálezci klíčů s čipem, které jsem ztratila v neděli 26.2. na
procházce pod Klůčkem. Nálezce mi ušetřil hodně starostí i
peněz. Je vidět, že s lhostejností k lidem v našem okolí to
přece není tak špatné.
Ještě jednou moc děkuji.
Dagmar Hanušová

Ještě k „vostatkům“, popelci
a letošním velikonocím

Bujaré masopustní veselí, období plesů, bálů, karnevalů,
šibřinek, maškarních merend a dalších společenských
taškařic trvalo tentokrát přes sedm týdnů, až do konce února.
Doba masopustu bývá však někdy pět, jindy až devět neděl.
Na čem to závisí?
Zkusme trochu zabrousit do tradic a zvyků křesťanských
i předkřesťanských, je to však kapánek složitější. Pokud
nemáme po ruce liturgický kalendář, určuje se délka
masopustu podle velikonoc, pro nekřesťany svátků jara.
Velikonoce jsou svátky pohyblivé. Co to znamená? Že se
v kalendářním roce nedrží (neslaví) ve stejnou dobu,
v tomtéž termínu.
A jak se určuje datum velikonoc?
Boží hod velikonoční je hned první neděli po prvním
jarním úplňku, tedy po jarní rovnodennosti 21. března. Např.
letos bude první jarní úplněk měsíce až ve čtvrtek 13. dubna,
takže velikonoce připadnou na tzv. Velký pátek – 14. (ten je
letos poprvé svátečním dnem), Bílou sobotu – 15., Boží hod
velikonoční – neděli 16. a pomlázkové pondělí 17. dubna.
Jak se tudíž dlouho letos drželo masopustní veselí?
To začalo od Tří králů (6. ledna) a trvalo do
masopustního úterý (28. února), po němž nyní následuje
čtyřicetidenní postní doba až do předvelikonočního
pašijového týdne, do Květné neděle (letos 9. 4.). Posledním
masopustním dnům se v našem kraji, ale i na Domažlicku,
říká ostatky, spíš vostatky, jinde bláznivé dny, na Moravě
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fašank, na Slovensku fašiang. V tyto dny se u nás zejména
na venkově pořádají veselé průvody pestrých tradičních
masek, jinde v Evropě, např. v Kolíně nad Rýnem č i
Benátkách mohutné a pověstné karnevalové průvody. Snad
nejproslulejší karnevalová křepčení jsou v latinské Americe
a zejména pak značně nevázaný karneval v brazilském Riu
de Janeiro, zpravidla prezentovaný v televizi.
K tomuto masopustnímu úterý a následné Popeleční
středě, letos 28. února a 1. března, dospějeme, když od
velikonoc odečteme šest neděl (první – Květnou, druhou –
Smrtnou, třetí – Družebnou, čtvrtou Kýchavnou, pátou –
Pražmovou či Pražemnou a šestou – Liščí nebo též Černou
či Pučálku). Názvy těchto nedělí mají svá vysvětlení, např.
Květná biblické, na Liščí neděli prý hospodyně pekly
preclíky, neděle pražmová (též pražná nebo pražemná) se
odvozuje od pojmu pražmo – nalistujeme-li ve Starém
zákoně o čtyřicetiletém putování izraelských kolem roku
1200 př.Kr., vedených Mojžíšem z Egypta do země
zaslíbené, narazíme v Knize Jozue, kap. 5., odst. 10, 11.
I jedli z úrod té země na zejtří po velikonoci chleby
nekvašené, a pražmu téhož dne. V historicko-národopisných
knihách zjistíme, že i naši předkové pražmo dobře znali: a)
pražmem se nazývá pokrm z obilí; takové jídlo se obřadně
podávalo o letním slunovratu. Nad ohněm se pražilo
nedozrálé obilí; b) pražmo je zřejmě nejstarší dochovaný
obilní pokrm, připravovaný nad ohněm. Uvádí se, že jeho
podávání bylo spojeno s obřadem, vázaným k zimnímu
slunovratu a velikonocům.
Masopustem vrcholí zimní obřady a nespoutané zábavy.
Ty se kdysi na venkově konaly k poctě boha úrody.
Zajišťovaly hojnost chleba a vína po celý příští rok. Tohle
společné barevné divadlo od nepaměti uchvacovalo
účastníky a diváky nádhernými maskami, rytmickou a živou
hudbou, jíž se podřizoval zpěv a pohyb. Někde dokonce
ještě dnes o půlnoci v masopustní úterý pochovávají basu!
V letošních Polických měsíčnících jsem se zatím v tomto
duchu mnoho nedozvěděl, byl to dětský karneval polického
Sokola, 11. bál v Suchém Dole, 7. Babský ples
Hlavňovských
žen
na
Hvězdě,
maškarní
ples
Českometujských a Harrypotterovský karneval dětí na
bruslích – plakátované akce jsem neměl možnost sledovat.
Pokud mne neobelhává paměť, zažil jsem jako školák na
počátku protektorátu ještě před otevřením Kolárova divadla
mohutný průvod, pořádaný polickými ochotníky od divadla
„U Rychterů“ přes rynk na sál „ U Vacků“ – bylo to na
vostatek. Jako mladík jsem pak absolvoval v sokolovně
několik maškarních plesů a byl svědkem, že před půlnočním
odmaskováním se pravidelně vytratily některé rozverně
řádící dámské masky. Zlí jazykové tvrdili, že šlo o starší
neprovdané místní dámy, rekrutující se zejména
z učitelského sboru. Poslední maškarní merendu, pořádanou
polickými sportovci na sále „U Vacků“ někdy v letech
krátce po válce, jsem absolvoval coby toreador s červeným
šátkem a opásán ve scénce s rozlíceným býkem, jehož
konstrukci měl na svědomí můj bratr a spolu se Zdíšou
Košťálem představovali bíločerné strakaté plemeno. Tolik
osobně k svému polickému masopustu.
A ještě k Popeleční středě, letošnímu 1. březnu:
v katolických kostelech (jak již zmíněno v Polickém
měsíčníku 2/06) se světí popel ze spálených ratolestí loňské
Květné neděle a kněz věřícím uděluje „popelec“ – popelem
jim nakreslí na čele křížek, který se neomývá a nechá volně
opadat. Obřad doprovází slovy „Pomni, člověče, že prach jsi
a v prach se obrátíš.“ Výrok, platný pro nábožensky věřící,
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ale stejně tak i pro nás, co dáme spíše na „velký horký
třesk“. Takže nyní máme šanci se postít po celý březen a
ještě kus dubna.
Dr. Boža Strauch

(Před)velikonoční lexikon
Beránek symbolizuje památku Krista. Ten byl jako
nevinný beránek obětován na kříži. V židovské tradici
připomíná dobu, než Židé odešli z Egypta. Beránek se
v souvislosti s Velikonocemi objevuje nejen u Židů, ale také
u křesťanů. Spojení Ježíše s výrazem „beránek Boží“ má být
podle Slovníku biblické kultury připomínkou faktu, že
rozsudek smrti, jímž se obětoval za ostatní, přijal právě ve
chvíli, kdy býval obětován židovský velikonoční beránek.
Jidáše – pečivo z kynutého těsta ve tvaru válečku. Ten
symbolizuje provaz, na kterém se oběsil Jidáš. Mohou být i
různě motané, mít tvar placky nebo ptáčků.
Kočičky,
přesněji svěcené kočičky souvisejí
neodmyslitelně se svátky jara, jak se někdy Velikonocům
říká. Ty byly v Evropě zvoleny coby „poslové jara“
nahrazující palmové ratolesti, jimiž byl Ježíš při svém
příjezdu do Jeruzaléma vítán.
Kraslice – slovo, které původně označovalo červené
velikonoční vejce. Za typické barvy pro Velikonoce (také
proto, že bylo možné získat je z přírodních látek) se
považují: červená, žlutá, zelená, červenohnědá, hnědá, ale
také černá. Barevnými vejci dívky platily za blahodárný akt
vyšlehání.
Lidová legenda z Blešna u Hradce Králové vysvětluje
vznik tradice malování vajíček: Když Ježíš se svatým Petrem
chodili po světě, přišli do jednoho statku a poprosili
hospodyni o kousek chleba. Ta však neměla v celém stavení
ani skývu. V tom uslyšela kdákání slepice, seběhla ke
kurníku a našla vejce. Upekla ho v teplém popelu a jím
nakrmila pocestné. Když odešli, chtěla smést pohozené
skořápky. Jaké bylo překvapení, když uviděla, že se
proměnily ve zlato. Selka potom každého pocestného
častovala vejci, ale žádná skořápka se ve zlato už
neproměnila. Časem začala vejce rozdávat na výroční den
návštěvy oněch dvou pocestných.
Pomlázka patří k nejznámějšímu symbolu Velikonoc
v našich zemích. Vyplácení děvčat pomlázkou spletenou
z vrbového proutí (označení “pomlázka“ je od slova
pomladit) má zajistit předání pos ilující životadárné mízy
stromů, ze kterých byly pruty vzaty. Význam tradice je
z dob předkřesťanských – mladé mízou se plnící větvičky
byly symbolem plodnosti. Odměnou za pošlehání bývalo
zdobené vajíčko jako symbol života a vyznání lásky.
V mnoha krajích se také polévá čerstvou vodou, která má
stejně ozdravné a životadárné účinky.
Návod na upletení pomlázky:
• Nařežte si osm stejně silných vrbových proutků.
• Svažte je dohromady a rozdělte je na čtyři a čtyři.
• Krajní z levé čtveřice vložte mezi druhý a třetí prut
z pravé čtveřice, provlečte a vraťte zpět na levou
stranu.
• Potom postup opakujte z druhé strany. Vezměte
krajní prut z pravé čtveřice a vložte ho mezi druhý
a třetí z levé čtveřice.
• Postup opakujte, střídejte strany a neustále dbejte
na to, abyste měli pruty rozložené na dvě čtveřice.
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•

Na užším konci pomlázku zavažte a ozdobte
pestrými mašlemi.

Pondělí
velikonoční
(Červené
pondělí)
je
nejvýznamnější den velikonočního cyklu. Věřící si
připomínají zjevení vzkříšeného Krista dvěma učedníkům
jdoucím do městečka Emauzy. Chodilo se na pomlázku,
šlehačku, dynovačku, mrskačku, oblévačku, šmigrust, či jak
se pondělnímu veselí různě říkávalo. Mládenci si vyšlehali
od děvčat malovaná vejce – červené kraslice. Je dnem
uvolnění a veselí, dnem vzývajícím nový život a
zajišťujícím zdraví. Zalistujme stránkami Babičky Boženy
Němcové:
V pondělí byl ale na ženské zlý den, byla dynovačka a
koleda. Sotva byli Proškovi ráno vstali a se ustrojili, již
ozývaly se za dveřmi hlasy: „Já jsem malý koledníček“ atd.
a tu najednou zaklepal kdosi na dvéře; Bětka šla otevřít, ale
opatrně otvírala, mohli to být i chlapci, neboť jisto bylo že
žádný ze známých vyšlehání nedaroval. Byl to pan otec,
nejranější ze všech. Přišel jako svatoušek, přál „šťastné a
veselé hody“, pod kabátem měl ale schovanou vrbovou
dynovačku; tu najednou s ušklíbnutím vytáhl a začal ženské
šlehat. Dostaly všechny, i hospodyně, Adelka, i babičku šlehl
přes faldy, „aby blechy neštípaly,“ dodal se smíchem. A
jako každý jiný koledník, dostal také pan otec po vajíčku, po
jablíčku.
Předvelikonoční postní doba trvá vždy 40 dní (neděle
se v to nepočítají) – od Popeleční středy do velikonoční
neděle (Božího hodu velikonočního). Její délka je odvozena
od čtyřiceti dní a nocí, kdy se Kristus postil v poušti. Půst
má šest nedělí, které se nazývají: Černá (Pučálka, Liščí),
Pražná, Kýchavá, Družebná (Středopostní), Smrtná
(Smrtelná, Černá) a Květná (Květnice), latinsky Invocabit,
Reminiscere, Oculi, Laetare, Judica a Palmarum).
Řehtačky, ale i klapačky, mlýnky, trakářky a různé
doma vyrobené nástroje vydávající rámus mají svolávat
k bohoslužbám v době, kdy na Zelený čtvrtek umlkají zvony
(odlétají do Říma). Zvony se opět rozezní na Bílou sobotu
při zpěvu Gloria.
Velikonoce jsou pohyblivými křesťanskými svátky, jimž
se připomíná a oslavuje Ježíšova pos lední večeře (Zelený
čtvrtek), jeho ukřižování (Velký pátek), pohřbení (Bílá
sobota) a zmrtvýchvstání (velikonoční neděle – hod Boží
velikonoční). Jejich datum není pevně stanoveno,
velikonoční nedělí je první neděle po prvním jarním úplňku
po jarní rovnodennosti. Proto mohou být kdykoli mezi 22.
březnem až 25. dubnem. Byly vždy oslavou jarního
slunovratu, zániku zimy, vítáním jara, probouzení se
přírody, víry v obnovení sil a zdraví člověka i domácích
zvířat. Velikonoční svátky předznamenávají postní neděle,
které vystřídaly masopusty. Velikonoce jsou považovány za
vyvrcholení křesťanského liturgického roku, zpočátku
navazovaly na židovský svátek pesach. Jsou spjaty
s četnými lidovými křesťanskými i předkřesťanskými
zvyky.
Velikonoční koledy. K barvení vajec a šlehání se váže
mnoho říkanek a koled – tady jsou některé z nich:
Velikonoční čas přišel,
budiž z toho každý vesel,
pochválen buď Pán,
přišel jsem já na pomlázku k vám.
(z Pardubicka)

Panímámě lívanec,
pantátovi mazanec,
pacholkovi pár vajec
a děvečce šupanec.
(z Čech)
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Pomlázka se čepejří,
panímáma nevěří,
poženem se do dveří
a ze dveří do kuchyně

a z kuchyně šup do síně,
tam ji hodně vyšupáme!
Dáme-li se do toho,
budem šlohat kdekoho!
(z Turnovska)

Hody, hody, do provody,
dejte vajíčko malovaný!
Nedáte-li malovaný,
dejte aspoň bílý,
slepička vám snese jiný.
Za kamny v koutku,
na zeleným proutku,
proutek se ohýbá,
vajíčko se kolíbá,

proutek se zláme,
slepička z něj spadne,
vajíčko se odkulí,
do strejčkovy stodoly,
vajíčko křáp,
slepička kdák,
panímámo,
máte mi ho dát!
(od Prahy)

Velikonoční týden - poslední týden čtyřicetidenního
půstu před Velikonocemi, kterému se říká pašijový (též
svatý nebo veliký) a ve kterém se podle evangelia odehrálo
drama umučení, ukřižování a vzkříšení Krista. Začíná
Květnou nedělí, kdy Kristus vstoupil do Jeruzaléma. Na
Zelený čtvrtek večeřel naposledy s apoštoly a ustanovil
svátost eucharistie, v noci ze čtvrtka na pátek byl zrazen,
souzen a mučen a na Veliký pátek ukřižován. Na Bílou
sobotu odpočíval v hrobě a třetího dne, na Neděli
velikonoční, vstal z mrtvých.
V tomto týdnu se hrály pašijové hry a důkladně se
uklízel dům. Na Škaredou středu se vymetaly komíny od
sazí a připravoval se velikonoční beránek. Na Zelený čtvrtek
odletěly zvony do Říma (umlkly na znamení smutku nad
smrtí Ježíše Krista) a vesnicí táhly děti s řehtačkami a
klapačkami, které zvony nahrazovaly. Pekly se koláče a
jidáše. Velký pátek byl dnem přísného půstu a hlubokého
smutku. Na Bílou sobotu se slavilo vzkříšení. V neděli, na
Boží hod velikonoční, se světily mazance, chléb, víno, sýr a
maso.
František Janeček

V last ivědn é okén ko
Mlékárna v Polici nad Metují

(Pokračování)
Situace s odbytem mléka a mlékárenských výrobků byla
stále kritická a s prohlubující se hospodářskou krizí se stále
zhoršovala. Mlékárna měla prodejny v Náchodě, Bělovsi,
Hronově, Úpici, Červeném Kostelci, Novém Městě
n/Metují, ať už vlastní nebo spolupracující, ale zpeněžení
výrobků přes ně bylo velmi nízké. V Náchodě díky
vysokému nájmu se prodejna velmi často stěhovala, v určité
době zde byly dokonce dvě, ale na odbytu se to nijak
výrazně neprojevovalo. Na př. v Náchodě v červenci 1936
prodavačka Štrofová prodávala i jiné zboží než naše a tak ji
správce Karel Pospíšil upozornil, že je to podle smlouvy
nepřípustné. Ta se strašně rozčílila, mlátila se vším
v prodejně, plakala a nadávala, že náš tvaroh nestojí za nic a
poslala správce na policii. Dostala výpověď k 15.7.1936.
V Červeném Kostelci zase prodavačka Vlasta Jaglová
stále odebírala zboží a neplatila. Koncem roku 1933 už její
dluh dosahoval 5000,- Kčs a tak s ní bylo jednáno. Bylo
dohodnuto, že 2% z provize se ji srazí už v účtárně v Polic i
n/Met. na úhradu dluhu a peníze za prodané zboží musí při
každé dodávce dávat šoférovi v hotovosti. Pokud by se jí
dluh zvyšoval, bude s ní okamžitě ukončena smlouva.
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Koncem roku 1934, kdy její dluh dosahoval ještě 4000,Kčs, si stěžovala na jednání správce Františka Meissnera,
což se ukázalo jako neopodstatněné. Při jednání s ní bylo její
počínání tak vášnivé a umíněné, že musela být přítomnými
okřikována. Trvalo však ještě celý rok než vedení mlékárny
v Polici n/Met. uznalo, že tudy asi cesta nepovede, předalo
prodejnu v Červeném Kostelci majitelce Cecilii Pázlerové a
na Vlastu Jaglovou byla podána žaloba.
Rozvoz výrobků a mléka do těchto prodejen byl
prováděn autodopravci, kteří svoje náklady mlékárně
účtovali. Pouze do Úpice od roku 1933 se vozilo zboží
vlakem, ale stěžovali s i, že klesl odbyt. Delší dobu se
uvažovalo o koupi vlastního nákladního auta, ale po
vykalkulování
provozu
se
zdálo
představenstvu
Mlékařského družstva, že s tím podnik mnoho nezíská. Až
7.3.1937 bylo rozhodnuto koupit starší auto od prodavače
prodejny v Hronově p. Kříže za 12 000,- Kčs. Asi se moc
neosvědčilo, protože už za měsíc bylo jednáno
s Hospodářským družstvem v Polici n/Met. o využití a
podmínkách provozu v kooperaci s tímto družstvem.
Ostatně členy těchto dvou subjektů byli téměř jedni a titíž
lidé. Dne 6.6.1937 bylo rozhodnuto koupit nové nákladní
auto (Oppel) a na protiúčet dát bývalé Křížovo za 7000,Kčs. Řidičem od srpna 1937 se stal Bohuslav Kubeček
z Nízké Srbské.
Toto auto však bylo mlékárně odebráno v září 1938 při
všeobecné mobilizaci a ještě v listopadu 1938 si
představenstvo mlékárny stěžuje, že nebylo vráceno.
V únoru 1939 bylo rozhodnuto koupit ještě jeden starší
nákladní automobil (Škoda 110) kvůli rozvozu na
Českoskalicko a Úpicko od p.Šulce za 10 000,- Kčs. Za
šoféra byl přijat p.Kaiser ze Žďáru n/Met.
Kromě těchto nákladních vozidel ještě zajišťovaly
kurýrní službu motocykly, ale ty byly majetkem dopravců,
pouze mlékárna přispívala na zakoupení nebo provoz. To už
bylo značně individuální.
Svoz mléka od rolníků byl zajišťován koňskými potahy.
Na obsazení rajonů se konal každoročně ofert (výběrové
řízení), kdy se upravovaly dovozní podmínky podle s ituace.
Tak na př. petrovičtí rolníci si stěžovali koncem roku 1934,
že od nich mlékárna neodebírá mléko, svozce totiž odmítl
vozit mléko z Petrovic, když průměrná denní dodávka od
jednoho rolníka kles la na 0,8 l ! K tomu není třeba co
dodávat. Stali se tak obětí vlastní vychytralosti.
V únoru 1934 byla uskutečněna propagační akce
mlékárny, při které bylo navštíveno 203 rodin. Byly jim
předány natištěné letáky o výhodách mlékárensky
ošetřeného mléka a byli upozorněni na slevu – dnes bychom
to nazvali „Akce“. Za každých odebraných 16 l mléka
dostanou 1 l navíc zdarma nebo jiné zboží v hodnotě 1,60
Kčs. Byl zjišťován zájem o donášku mléka po domech. Byly
zavedeny prémie za vyšší odběr mléka za období jednoho
pololetí. Tato akce však byla vyhodnocena jako málo účinná
i když k jistému oživení prodeje došlo.
Velmi zajímavé bylo řešení stížnosti občanů bydlících
v blízkosti mlékárny na kouř z kotelny v červenci 1933.
Nejprve se s tím vedení zabývalo, ale když zjistilo, že ani
zvýšení komína by závadu neodstranilo a peněz na
rozhazování není nazbyt, bylo na schůzi v květnu 1935
řečeno: Nechť nevraživé sousedstvo namáhá se dožadovati
svého práva cestou soudní. Tím vše skončilo. Slovo
ekologie byl ještě zcela neznámý pojem a brzy přišly úplně
jiné starosti.
Dne 8.6.1935 se konala v hotelu „Hvězda“ X. Valná
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hromada Mlékárenského družstva v Polici n/Met. za účasti
29 členů. Celoroční uzávěrka vykázala ztrátu 38 056,20 Kčs,
což bylo sice méně než loni, ale stálé hospodaření mlékárny
v minusových číslech by nebylo trvale možné, kdyby nebylo
státních podpor. Ty byly sice určeny na investice, ale i tak
pomáhaly v hospodaření.
Na této schůzi se jednalo o fámě, kterou rozvířil Jan
Krtička z Bezděkova, který byl v roce 1932 vyloučen
z Mlékárenského družstva a nyní rozšiřoval zprávy, že
družstvo je zadlužené a každý člen, že bude muset
podepisovat směnky na pokrytí tohoto dluhu. K tomu se
rozvinula vzrušená debata, ale vše se vysvětlilo ke
spokojenosti přítomných. Bylo vysloveno politování nad
takovým jednáním a zejména postojem některých
funkcionářů z Bezděkova.
V červenci 1935 odchází správce mlékárny František
Meissner, který vedl tento podnik od založení a na jeho
místo nastupuje Karel Pospíšil. Po zkušební době zaplatil
kauci 10 000,- Kčs, aby mohl tuto činnost vykonávat. V té
době to bylo zcela normální, čím důležitější funkce, tím
vyšší kauce. Pro zajímavost, při přebírání funkce se vyskytl
problém při přebírání zásob naložených vajec, kterých mělo
být 43 kop, ale nebylo je možno spočítat, protože do kádí
s vápennou vodu, v kterých byly naloženy, nebylo
pochopitelně vidět.
Neznáme přesný důvod odchodu správce Františka
Meissnera, svoji funkci vykonával ke spokojenosti jak
vedení, tak podřízených, ale možná k němu přispěly
problémy, které měl s prodavačkou M.Khailovou. Nebyl
s její prací spokojen a tak jí to několikrát vytýkal. Ona však
se cítila poškozena a podala na něho žalobu pro urážku na
cti. Po dvou stáních u soudu se o tom dozvědělo ústředí
Mlékárenského svazu v Praze a konzultant Spisar ostře
vytýkal vedení Mlékárenského družstva, že nebyl tento
incident řešen vnitropodnikově, protože to vrhá špatné
světlo na celý podnik. Je proti dobrým mravům řešit spory
mezi zaměstnanci mimo podnik cestou soudní. Prodavačka
M.Khailová však žalobu nestáhla a tak správce František
Meissner odešel z podniku.
Už v září 1935 však byl projednáván další problém
týkající se této prodavačky. Dosavadní dílovedoucí
mlékárny Jaroslav Heš se s ní dopustil přestupku
společensko-mravního a protože měl tyto problémy již na
minulých pracovištích v Poličce a v Benešově a protože
nedokonale ovládal svůj obor, byl propuštěn. Na konci září
dostala výpověď i prodavačka M. Khailová. Na protest proti
tomuto rozhodnutí její bratr rolník Antonín Janek ze Žďáru
n/Met. opustil schůzi.
Na místo dílovedoucího nastupuje Antonín Bílek.
Dlouho však v Polici n/Met. nepobyl, protože už v listopadu
1935 byl ústředím dosazen za správce mlékárny Orlice
v Kunčicích v Orlických horách. Na jeho místo nastoupil
dílovedoucí Václav Kotyza.
Bylo schváleno zakoupení lisu na sýry a tvarohy. Do té
doby se toto zboží zatěžovalo kameny, což mělo špatný vliv
na jeho kvalitu. Na začátku roku 1938 byla koupena
hnětadlová máselnice od firmy Petr Appl z Verměřovic u
Letohradu za 10 800,- Kčs. Předtím několik let měla
mlékárna stálé problémy s chladicím zařízením, tenkrát se
nazývalo zimotvorné zařízení. Bylo málo výkonné a mělo
často poruchy. S tím se vedení potýkalo několik let.
V roce 1936 byla otevřena mlékárna v Opočně a tak
zesílil konkurenční tlak na Novoměstsku a v Náchodě. Na
konci tohoto roku odchází správce mlékárny v Polici n/Met.
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Karel Pospíšil a od 1.1.1937 nastupuje na jeho místo
Stanislav Vybíral.
Začíná 2.světová válka a s ní diktát nacistické
Velkoněmecké Říše. Velmi rychle byla zavedena opatření,
která změnila život mnoha obyvatel, většinou k horšímu, ale
některá z nich měla i pozitivní důsledky. Koncem roku 1939
byla stanovena povinná dodávka vybraných zemědělských
produktů všem zemědělcům v Protektorátu Čechy a Morava.
Jednalo se zejména o obiloviny, technické plodiny,
okopaniny, maso, mléko a vejce. Všem obyvatelům na
území ovládaném Němci byly stanoveny limity denní
spotřeby potravin, později i oblečení a na tyto limity dostali
odběrní poukázky. Prvovýrobci si toto stanovené množství
mohli ponechat ze své vlastní výroby. Ostatní všechno
museli povinně odevzdat pod hrozbou vysokých trestů,
nezřídka i trestů smrti. Tím dostali Němci veškerou výrobu
a obchod s potravinami pod kontrolu a prakticky
zlikvidovali „černý“ obchod.
Pro mlékárnu v Polici n/Met. měla tato opatření
blahodárný vliv. Každá mlékárna měla určený obvod odkud
musela odebrat veškeré mléko, to zpracovat a výrobky dodat
na určená místa. Vše bylo řízeno
centrálně
Českomoravským svazem pro mléko a tuky v Praze a
v Sudetech Milchwirtschaft Verbandem v Reichenberku
(Liberci). Všichni rolníci museli dodávat mléko do
mlékárny povinně, takže prakticky přes noc odpadly letité
spory mezi selskými furianty, které 15 let silně brzdily
rozvoj v tomto odvětví.
Musely být rozšířeny svozové rajony, přikoupeny další
stroje a protože vodovod nestačil zásobovat provoz, bylo
nutno zřídit vlastní studnu. K tomu musel být zakoupen
pozemek od Josefa Berana, tentokrát už za 20,- Kčs/m2.
Dosavadní vozový park nestačí a tak se musí v dubnu 1940
koupit nový nákladní automobil Škoda diesel 2,5 t za 92
600,- Kčs.
XV.valná hromada, která se konala v restauraci Pošta
13.3.1940 zkonstatovala, že díky povinné dodávce od
zemědělců vykazuje hospodaření mlékárny čistý zisk přes
20 000,- Kčs a to při ceně 33 hal. za 1% tučnosti mléka a 1 l.
Jinak řečeno mlékárna vykazuje zisk i při 50%-ním
navýšení výkupní ceny mléka proti předcházejícím létům,
kdy pracovala s obrovskými ztrátami i při výkupních cenách
o 1/3 nižších.
V květnu 1940 bylo rozhodnuto zřídit v Úpici
pasterizační stanici v důsledku nedostatku pohonných hmot.
K tomu bylo nutno upisovat podíly na Úpicku za 25 000,Kčs. V červenci 1940 nastupuje na místo vedoucího do
Úpice dílovedoucí Václav Kotyza a jeho v Polici n/Met.
nahrazuje Karel Dvořák. Ten však byl už v listopadu 1940
propuštěn pro nepořádek v evidenci a neshody se
zaměstnanci.
Již v minulosti byly úvahy o sloučení mlékárny Police
n/Met, s mlékárnou v Náchodě, ale nevedly nikdy ke
zdárnému konci. Výše zpracovávané produkce si v září 1940
vynutila jednání, jež vyústilo 29.9.1940 na mimořádné valné
hromadě Mlékařského družstva v kavárně hotelu „Hvězda“,
kde bylo schváleno spojení Rolnické mlékárny v Náchodě
s Mlékařským družstvem v Polici n/Metují. Společný
podnik ponese název: „Policko-náchodské mlékařské
družstvo zapsané společenstvo s obmezeným ručením pro
politický okres Náchod v Náchodě“. Věru název stručný a
snadno zapamatovatelný. Do roka však byl doplněn
v krajském podnikovém rejstříku německým zněním, které
muselo být uvedeno vždy jako první: „Politzer-nachoder
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Mölkereigenossenschaft mit beschränkter Haftung für
politischen Bezirk Nachod in Nachod“.
Počet členů představenstva byl stanoven na 6 a skládal
se ze 3 delegátů z obvodu Police n/Met., 2 delegátů
z obvodu Náchod a jednoho z obvodu Úpice. Schůze se
budou konat střídavě v Polici n/Met. a v Náchodě. Nutno
dodat, že jejich počet se pronikavě snížil.
V listopadu 1940 byl schválen prodej nákladního
automobilu Oppel firmě J. Jůna v Semilech za 30 000,- Kčs.
Byla prodloužena garáž o 2 m, aby se tam vešel nový vůz
Škoda diesel a přistavěna kůlna pro uhlí.
Výnos ministerstva zemědělství nařizuje od 1.1.1941
ustavení mléčných komisí v každé obci. Všichni chovatelé
dojnic musí denně zapisovat do mléčného výkazu množství
nadojeného a prodaného mléka, počet a stav krav, dále počet
a spotřebu členů domácnosti chovatele. Mléčné komisi se
musela bezodkladně hlásit každá změna mající vliv na
produkci mléka jako koupě, prodej, nemoc, zabřeznutí a
otelení dojnice. To bylo úředně kontrolováno mléčnou
komisí a každoročně stvrzováno razítkem.
Od 1.1.1941 začínají mlékárny v Polici n/Met. a
v Náchodě pracovat společně. Nutno dodat, že náchodská
mlékárna byla podstatně menší, vystavěná rolníky z Bělovse
a Babího na obecních lukách u řeky Metuje naproti dnešním
Uhelným skladům. V roce 1975 musela ustoupit panelové
výstavbě, takže dnes byste ji marně hledali.
Dne 25.5.1941 se konala XVI. Valná hromada Polickonáchodského mlékařského družstva v kavárně hotelu
„Hvězda“ v Polici n/Met. za účasti 30 členů. Režijní náklady
na 1 l mléka se snížily z loňských 41 hal. na 34 hal. letos.
Hospodaření za uplynulý rok skončilo přebytkem 265
933,10 Kčs. Výsledek o jakém se nesnilo zakladatelům
mlékárny ani v nejbujnější fantazii. Bylo uloženo vedení
zřídit pobočný závod v Úpici v domě p.Váchy. Bylo
schváleno přistoupení za členy Pastevního sdružení v Polici
n/Met. s 20 podíly po 500,- Kčs. Vedení bylo uloženo
projednat postavení vlastní drůbežárny.
V červenci 1941 bylo nutno postavit na dvoře mlékárny
v Polici n/Met. vedle uhelny třídírnu vajec se skladem.
Muselo se zakoupit 4 m2 pozemku od Bohuslava Cvrčka.
Bylo zadáno zhotovení projektové dokumentace na
výstavbu drůbežárny v Polici n/Met. Původně se uvažovalo
o pozemku p.Rokytenského při silnici k nádraží.
Jak postupovala válka a zvyšovala se nouze o potraviny,
bylo rozhodnuto od roku 1942 prodávat místo plnotučného,
mléko odstředěné. Tím se zvýšilo množství zpracovávané
smetany a bylo nutno zvětšit máslárnu.
V říjnu 1944 proběhlo úřední řízení o přestavbě kotelny,
kterou prováděl stavitel Štěpán Škop.
Po válce přešly všechny mlékárny v okolí pod podnik
„Lakta“ družstevní podniky kladského pomezí zapsané
společenstvo s obmezeným ručením v Náchodě. Polická
mlékárna byla do podnikového rejstříku zapsána 10.6.1947.
V letech 1947-1949 bylo přistavěno k mlékárně křídlo
v ulici Na prádle. Po válce byla zahájena výstavba
drůbežárny na polích vedle domova důchodců. Na výstavbě
pracovali i zajatí Němci, kteří bydleli v lágru na Babím a
pak byli postupně zařazováni do odsunů. Nejprve byly
postaveny dřevěné typové drůbežárny v dolní části pozemku
a pak zděný objekt kanceláří, líhně a bytů. Dokončeno
v roce 1949.
Dne 4.5.1948 byla zavedena Zemským národním
výborem v Praze Národní správa na polickou mlékárnu.
Národními správci byli jmenováni: Norbert Petera z
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Machova 140, Rudolf Nývlt z Velkého Poříčí 47, František
Vintr z Božanova 94, Antonín Hejzlar z Náchoda Nového
Světa 948, Josef Seidl z Radešova. Ke každému právnímu
aktu, aby byl právoplatný, museli vždy nejméně 2 členové
národní správy připojit vlastnoruční podpisy s dodatkem
„Národní správa“.
Valná hromada dne 27.10.1948 doplnila společenskou
smlouvu družstevního podniku Lakta o výkup, líhnutí,
odchov, výkrm a porážku drůbeže.
V roce 1951 a 1952 byli ještě změněni členové národní
správy, kteří však už na vedení podniku měli pramalý vliv a
pak podle zákona č.100/1950 Sb. byl
celý podnik
znárodněn. Všechna mlékárenská družstva byla direktivně
znárodněna a 28.9.1952 byla v Československu zrušena
družstevní forma mlékáren. Tak neslavně skončila éra
družstevního mlékárenství na Policku. Zároveň se oddělila
družstevní drůbežárna a od té doby byla samostatným
podnikem. Dnes už málokdo ví, že to byl kdysi pobočný
závod mlékárny.
Po listopadových událostech roku 1989 se zemědělci
domnívali, že jim bude mlékárna vrácena, když si ji jejich
otcové vybudovali za nesmírných osobních obětí a
z vlastních prostředků. Bohužel podle tehdy schválených a
stále platných zákonů se družstevní společné podniky jako
mlékárny, pivovary, lihovary a pod. nevrací původním
vlastníkům. Mnohé z nich se staly předmětem prvních
tunelářských praktik a nekalých obchodů a tak paradoxně
přispěly místo ku prospěchu zemědělců, k jejich ještě
většímu okrádání. Novodobí majitelé těchto objektů
využívali toho, že zemědělci nemohou mléko skladovat, ale
denně ho musí dodat mlékárně, která si začala diktovat
podmínky naprosto v rozporu s právem a dobrými mravy.
Mlékárny zpožďovaly platby za dodané mléko i o několik
měsíců, pak část plateb uskutečňovaly v naturáliích, takže
někteří zemědělci dostávali část výplat v másle, sýrech,
jogurtech a smetaně. Když už byla situace neudržitelná a
jejich konta dostatečně tučná, vyhlásili na svůj podnik
konkurs a správce konkursní podstaty, s kterým obyčejně
byli manažeři mlékárny domluveni, nejprve uspokojoval
pohledávky státu a na vlastní zemědělce už nezbylo nikdy
nic.
V naší oblasti se takto vyznamenával Průmysl mléčné
výživy Hradec Králové, který se v roce 1991
přetransformoval na Krkonošské mlékárny státní podnik
Trutnov a pod který patřila i mlékárna v Polici nad Metují.
V Trutnově tento podnik investoval desítky milionů do
nesmyslné přestavby, kterou nikdy nedokončil a „utopil“ tak
spoustu milionů o které připravil zemědělské podniky
zhruba z poloviny kraje. Jenom Družstvo vlastníků v Polici
nad Metují připravil o 2,5 mil. Kč. a okolní podniky dopadly
podobně.
V roce 1992 založila desítka čelných funkcionářů
zemědělských podniků v okrese společnost s ručením
omezeným Milpo a převzala hospodaření polické mlékárny
do svých rukou. Zemědělské podniky však dodávaly mléko
tomu, kdo jim momentálně dokázal nabídnout výhodnější
podmínky a tak tato roztříštěnost nahrála různým
nadnárodním společnostem, které dnes ovládají trh
s mlékárenskými výrobky. Postupně zanikají všechny
mlékárny v okolí, Mika Josefov ukončila výrobu v roce
1999, Milpo Police nad Metují ukončilo zpracování mléka
v roce 2003 a je jen otázkou času, kdy se příští generace
budou ptát, proč se říká té budově mlékárna, když tam žádná
není. Produkce mléka v naší oblasti klesla na méně než
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polovinu, naše mléko je zpracováváno v Německu a
budoucnost v tomto odvětví je v nedohlednu. Abychom však
nekončili tak pesimisticky, zaniklá řemesla se nám
zachovala v muzeích a pohádkách, muzeum másla už
máme, jen ty pohádky ještě chybí. Snad naše vnoučata
budou znát i jiné krávy než fialové.
Jiří Kohl

Zelený čtvrtek
v Bělém u Machova

Marie Metyšová
Z časopisu Od Kladského pomezí, roč. IV., 1926 – 1927
vybral F. Janeček
U Dostálů bylo dnes zrána neobyčejně čilo. Život tu
prudce proudil z kuchyně na dvůr, do chléva, na stáj a
k potoku. Hospodyně Dostálová pekla velikonoční mazance.
Práce spojená s pečivem připadla každého roku pravidelně
na tento den. Běhání a shánění nemělo tu konce, třebaže
děti, Frantíka a Miladu, blažil ještě velikonoční sen.
Hospodář vyjel časně zrána do pole. Hospodyně
připravovala těsto na mazance a služka Kristýna měla zatím
obsloužit všechen dobytek.
„Než přijdou dynovači, musím být v chlévě hotova“,
umiňovala si, „pak se už člověk s prací sotva někam
dostane“. Samým chvatem zapomněla, kam si prve postavila
dojačku. Brzo ji ale našla, a už zmizela za dveřmi. Práce jí
šla rychle od ruky, ale než skončila, byla již celá ves na
nohou.
Den se probudil jako ze snu, sluníčko boží si vyskočilo
nad hory. Jarní výdech země provanul časně otevřenými
dveřmi. Dětské těšení, kterému nedalo skákavé srdíčko
téměř ani usnout, také nezaspalo.
Jak by mohlo ? Byl dnes Zelený čtvrtek, nejočekávanější
den všech bělských dětí – i těch nejmenších, které ještě ani
dobře zpívat neumějí. Co se natěšily, až budou na Zelený
čtvrtek chodit po vsi dynovat a litovat! Vždyť už celých
čtrnáct dní předem chystala si děvčata líta a chlapci pletli
rozmarynkové dynovačky.
Proto vyskákaly rychle z pelíšků, umývaly se a ještě
rychleji jedly. O čistý oblek a hladkou hlavinku, to se
musela postarat maminka, aby sousedky nepomluvily.
A již se rozběhly po vsi jako kapky dešťové vody. Párem
i v houfech šly od stavení ke stavení, žádného nevyjímajíce.
I ty nejmenší děti v sukénkách běžely, co dech stačil a co
krátké nožky mohly zmoci. Letěly za staršími, až brkaly o
zem.
„Hořejšáci“ ku podivu brzy byli u školy, která stojí
v dolní polovině vesničky. I „dolejšáci“ pospíchali. Tvořili
několik skupin, přitom jedna druhou předháněla jako
z obavy, že by se mohlo na někoho nedostat.
Frantík a Milada Dostálovi seděli už v okně, když první
známý nápěv koledy zazněl odkudsi z blízkého sousedství.
„To jsou Bitnarovy holky“, oznamoval mamince
sedmiletý Fanouš. „Jdou k nám, už jsou tu, honem,
honem!“
V síni Dostálova statku se ozvalo sborem:
My k vám jdem dnešní den,
milí přátelé,
jak jste se tu měli
všichni vesele.

Prosím, dejte grešličku,
nebo chleba trošičku,
my vám chcem políbit
zato ručičku.

Hospodyně přinesla z police několik perníkových
kousků, srdíček a děťátek a nadělila každé do uzlíku.
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„Není ti zima, Toničko ?“ ptala se při tom nejmladší
z nich. Tonička kroutí hlavou, že ne a dobrácky se usmívá,
jako by chtěla říci: „Koukejte, jaké si nesu pěkné líto, že se
vám líbím ?“
A měla věru pěkný zelený vršíček, ověšený barevnými
fáborky. Všecky větévky mladé jedličky byly dohromady
svázány červenou tkanicí.
„Zaplať pánbu“, loučí se holky odcházejíce.
Frantík se za nimi smutně díval. Šel by také rád dynovat.
Maminka mu asi nedovolí, leda jen k tetě. Však on jí stejně
uteče. Byl pozván od sousedky Lokvencové i od babičky
Vintrové.
Ještě se za holkami vrata nezavřela, přicházeli chlapci.
Jako by se byl s nimi pytel roztrhl.
„Spočítej, Milado, kolik jich je“, poroučí maminka.
Milada se ale bojí, že by dostala naflákáno.
Zatím hoši spustili. Nezpívají, ale křičí jeden přes
druhého:
O srce jediný,
na peci v koutku
probuď mě čas,
na zeleným proutku
loni sem dynoval,
pěkně bílý.
letos du zas.
Já jsem se přišoural,
Dejte mně vajíčko
buchtičky vyšoural,
třeba bílý,
dříu než byl den,
šak vám ta slepička
na peci svítalo,
snese iný,
v peci byl den.
Po zpěvu byli i chlapci hospodyní štědře obdarováni.
Každý dostal po barevném „vajínku“. Ukládali do uzlů
nadílku, když náhle nějaká ženská ruka vstrčila do síně
maličkého koledníka, opozdilce, který vzbudil pozornost
všech. Nesl si dynovačku větší než byl sám a ostýchavě se
dal do zpívání:
Já jsem malej koledníček,
Vajíčko mně dejte,
tetičko,
nic se mně nesmějte.
přišel jsem si pro červený
Budete-li se mně smát,
vajíčko.
musíte mně krejcar dát.
Všichni chlapci se smáli, když maličký dozpíval. Ale
hospodyně jej pochválila, jak to pěkně provedl a obdarovala
ho penízem. Maminka skrytá za dveřmi radostně si ho
odváděla. Za nimi vyšli ze statku i hoši.
Tak to trvalo až do poledne. Jedni přicházeli, druzí
odcházeli. U školy se potkávali hořejší s dolejšími. Chlubili
se navzájem a upřímně si sdělovali, kolika sladkostmi je už
obtěžkán čí uzel. Vískou rozléhaly se úryvky zpívaných
veršovánek, jimiž dynováči a lítovačky vyprošují si dárek …

Pranostiky lidu na měsíc duben:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Aprílové počasí jsou časy a nečasy.
Duben – zimy a léta pleten.
Duben je napůl březen a napůl květen.
V dubnu se za den i devět druhů počasí sejde.
Panská láska a dubnový sníh dlouho nevydrží.
Aprílové počasí je nad ženu vrtkavější.
Na duben neměj spoleh valný, bývá jasný dnes a zítra
kalný.
V dubnu svrchu hřeje, od spodu mrazí.
Duben sebekrotší, sněhem nás přece pohání.
Větrný a suchý duben zastaví veškerý vzrůst.
Když záhy trn rozkvétá, záhy se žito vymetá.
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Čím kvete trní později, tím méně se urodí sena a obilí.
Sníh dubnový jak mrva pohnojí.
Je-li Zelený čtvrtek bílý, bude teplé léto.
Na čtvrtek Zelenej hrách zasívej.
Velký pátek deštivý dělá rok žíznivý.
Když hřmí na Velký pátek, bude dobrá úroda.
Na Velký pátek zemí nehýbej.
Na Velký pátek když prší, sucho úrodu poruší.
Prší-li v noci na Bílou sobotu, bude málo třešní.
Na Bílou sobotu štěpy zasazuj.
Prší-li o velikonočním Hodu, bude v létě nouze o vodu.
Na velikonoce jasno – bude laciné máslo.
Ondřej mosty staví, Jiří (24.) je odplaví.
Kolik mrazů do svatého Jiří, tolik do svatého Václava.
Před Jiřím sucho, po něm mokro.
Přijde-li před Jiřím bouře, bude dlouho za kamny dobře.
Svatého Marka (25.) deštivo, sedm týdnů blátivo.
Vybral F. Janeček

Setkání po letech

Dne 10. února t.r. se uskutečnilo v bukovickém Hotelu U
Berků setkání staré gardy členů a pracovníků zemědělského
družstva „Hvězda“ v Bukovici, které ukončilo činnost před
33 lety s loučením s okolními družstvy na Policku. Družstvo
hospodařilo ve střediskové obci Hvězda spojené s obcí
Bukovice a Hlavňov. Patřilo mezi ty poměrně dobré, zvláště
pak poslední dva roky 1972 a 1973, kdy byl posledním
předsedou Ing. Josef Prokopec. Na jeho podnět jsme
uspořádali společné posezení dosud žijících pamětníků.
Několik se nás sešlo, abychom tuto akci připravili a hlavně
vzpomněli na všechny, kteří v družstvu pracovali a mohli je
pozvat. To se podařilo. S některými jsme se neviděli celou
řadu let, neboť ne všichni přešli do nového družstva. Našli si
zaměstnání jinde i někde dále. Sešli jsme se téměř všichni –
celkem 40 lidí - , na které jsme vzpomněli a pozvali je. Bylo
také vzpomenuto spolupracovníků, kteří už odešli odkud
není návratu a nemohli mezi námi být. A bylo na co
vzpomínat, na události zajímavé, příhody humorné i veselé a
třeba i méně veselé, jak to už u každé činnosti bývá. Bylo
potěšitelné, že se nás tolik sešlo po neuvěřitelných 33 letech.
Je to dlouhá doba, rádi jsme se viděli, popovídali si a
zavzpomínali. Nálada byla výborná a určitě bude každý na
toto setkání dlouho vzpomínat.
Ladislav Rudolf

INFORMACE Z DĚKANST VÍ
Postní doba
Většina z nás se po průběhu letošní zimy už jistě těší na
jaro, ale budeme si na něho muset asi ještě chvíli počkat.
V církvi je toto očekávání vyplněno aktivní přípravou,
protože tou nejdůležitější jarní událostí jsou pro nás
velikonoční svátky. Onou dobou aktivní přípravy a
očekávání Velikonoc je čtyřicetidenní doba postní, do které
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jsme vstoupili ve středu 1. března Popeleční středou.
Velikonoce a jejich jednotlivé svátky jsou svátky pohyblivé,
to znamená, že nemají v našem kalendáři své pevné datum.
Vysvětlení této zajímavé skutečnosti a stanovování termínu
Velikonoc nám přibližuje článek pana Štraucha na straně 18
a 19. Při liturgii Popeleční středy kněz žehná popel a uděluje
popelec, tedy označuje věřící na viditelném místě - na čele,
tímto popelem s slovy „pamatuj, že prach jsi a v prach se
obrátíš“, a především „čiňte pokání a věřte evangeliu“. Celý
letošní březen tedy budeme prožívat dobu postní a
připravovat se na velikonoční svátky. Pilíři dobré přípravy
na Velikonoce jsou modlitba s četbou Písma svatého, pro
obnovu vztahu k Pánu Bohu, dále střídmost, zdrženlivost a
odřeknutí, a to nejen v jídle ale i v zábavě a jiném
nedůležitém užívání si, tedy půst, pro obnovu vztahu k sobě
samým a v neposlední řadě otevřenost, štědrost, laskavost,
milosrdenství a pomoc druhým, pro obnovu vztahů s lidmi
kolem nás, tedy almužna. Všechny tyto tři pilíře se mají
vzájemně podporovat. Nosnou výzvou je již uvedené
evangelijní poselství „čiňte pokání a věřte evangeliu“.
Významnou příležitostí pro přiblížení se k Ježíši Kristu a
prožití jeho lásky k lidem je liturgie křížové cesty. V našem
kostele společně procházíme křížovou cestu každý pátek od
17.00 hod. před bohoslužbou. V březnu také prožijeme dvě
významné slavnosti - 20. března Slavnost Svatého Josefa,
snoubence Panny Marie a 25. března Slavnost Zvěstování
Páně, tedy událost, kdy „anděl Páně zvěstoval Panně Marii,
a ona počala z Ducha svatého“. 9. dubna na Květnou neděli,
si připomeneme Ježíšův poslední příjezd do Jeruzaléma na
tradiční židovské Velikonoční svátky. V týdnu po Květné
neděli pak končí doba postní a začíná, Svatým týdnem, doba
velikonoční.

Liturgické kalendárium:
5. března 12. března 19. března 20. března -

1.neděle postní
2. neděle postní
3. neděle postní
Slavnost SVATÉHO JOSEFA,
SNOUBENCE PANNY MARIE
25. března - Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
26. března - 4. neděle postní
2. dubna - 5. neděle postní
9. dubna - KVĚTNÁ NEDĚLE (mše svatá se zpívanými
Pašijemi)
V měsíci březnu, budou bohoslužby podle obvyklého
pořadu:
§ v úterý a v pátek mše svatá od 17.00 hod, každý pátek
(po celou postní dobu) se koná přede mší svatou
pobožnost křížové cesty,
§ ve středu mše svatá od 8.00 hod.,
§ v sobotu od 17.00 hod. a v neděli od 8.00 hod. mše
svatá s nedělní platností
Se změnou na letní čas, se pořad bohoslužeb pozmění
obvyklým způsobem:
§ v úterý a v pátek mše sv. od 18.00 hod.,
§ ve středu mše sv. od 8.00 hod.,
§ v sobotu od 18.00 hod. a v neděli od 8.00 hod. mše
svatá s nedělní platností.
Zároveň se pozmění i úřední hodiny děkanské
kanceláře: Út - Pá 16.30 - 17.30, St 9.00 - 10.00 hod
Změna ze zimního na letní čas se letos uskuteční z 25.
na 26. března.
Jan Troutnar
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Městská policie informuje
Letošní, velmi dlouhá zima, trápí řidiče, chodce… trápí
nás všechny.
Znovu si dovolíme poprosit všechny nezodpovědné,
prosím Vás, než kdekoli zaparkujete svůj vůz, rozhlédněte
se kolem sebe. Pokud se má cesta udržet alespoň trochu
sjízdná, musí se tam vozidla údržby dostat. Není v zájmu
nikoho takové řidiče pokutovat…ale nebude-li jiné cesty ??
Mnohokrát se vznášejí otazníky nad tím, kde řidič může
zastavit a stát…
Nebudeme zde citovat paragrafy zákona, ale na místních
příkladech se pokusíme situaci vysvětlit …
Diskutována bývá Kostelní ulice. Zde je zákaz zastavení,
tudíž zde nesmí nikdo zastavit a stát. Výjimku dává na místě
policista a to jen v případě, že se zde nakládá či vykládá
náklad s ohledem na jeho objem. Nelze udělit výjimku na
balíček fotek, deset zákusků, či krabičku zvící krabice od
bot. A to nakládá a vykládá je důležité. Není nikde psáno,
nabízí a vybírá, a vykládání nemá nic společného se slovem
mluvit. Jedná se o fyzický úkon rukou a nohou, ne úst - to
pro dealery. Nakládání a vykládání není ani výběr peněz
z bankovního automatu KB, nákupy a tomu podobné úkony.
Pokud zde řidič byť i při nakládání či vykládání zastaví
na chodníku,bude s ním přestupek bez výjimky řešen také.
Tolik ke Kostelní ulici.
V našem malém útulku pro psy je v současnosti jedna psí
slečna ve věku do tří let. Je to německý ovčák. Poslušný
hodný. Jestli víte o někom kdo by měl o ni zájem, můžete
nás kontaktovat.
Tak se mějte hezky, opatrujte se a zase za měsíc. Snad
už bude líp.
Dary pro Diakonii Broumov můžete odevzdávat v
naší kanceláři každou středu v době od 8 do 9 hodin a od
14 do15 hodin. Případně si telefonicky ( tel. 491 541 115,
602 117 156) či osobně dohodnout jiný termín.
Darovat můžete staré ošacení, lůžkoviny, papír, staré
knihy.
MP

Fotbalové zprávy.
Počasí tomu sice vůbec nenasvědčuje, ale na poslední
víkend měsíce března je naplánován výkop jarní části
fotbalové sezóny krajských soutěží.
Naše A mužstvo přivítá na svém hřišti výjimečně v
sobotu 25. března soupeře z Nového Hradce Králové.
Výkop je plánován na 15,00 hodin. V neděli 26. března hrají
naši mladší a starší žáci své mistrovské utkání
s Třebechovicemi. Začátky utkání jsou v 9,30 hod. a 11,15
hod.
V následujícím víkendu, a to v neděli 2. dubna hraje naše
A mužstvo derby utkání v Broumově s tamním Slovanem.
Začátek v 16,30 hod. Toto utkání bude velmi důležité pro
další vývoj v tabulce soutěže, a proto zveme všechny fandy
polické kopané k jeho návštěvě.
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Ještě chceme upozornit příznivce kopané a hráče, že
vývěska oddílu, která musela být odstraněna z Pellyho domu
bude umístěna na rohu prodejny Drogerie paní Vávrová. Za
poskytnutí prostoru a vstřícnost pí Vávrové velmi
děkujeme.Těšíme se na Vaši návštěvu na našem hřišti,
kterou se Vám budeme se snažit opět něčím zpříjemnit.
Výbor oddílu kopané

Liga neregistrovaných
hokejistů
Konec měsíce února byl vyvrcholením turnaje
neregistrovaných hokejistů na zimním stadionu v Hronově,
kterého se každoročně účastní tým hráčů Police. Tento
turnaj je v Hronově pořádán více než 10 let za účasti
nadšenců z řad amatérů i bývalých hokejistů. Až do roku
2004 byl turnaj organizován sportovním klubem HC Hronov
a pravidelně se ho účastnilo okolo 10 týmů z Hronova,
Radechové a širšího okolí. Každoročně jsme se umisťovali
v horních patrech tabulky a několikrát skončili i na 3. místě.
Od sezóny 2004-2005 spolu s přestavbou zimního
stadionu převzalo záštitu nad tímto turnajem zastupitelstvo
města Hronova. Nejen kvalita stadionu, dobrá organizace,
ale i zvýšený zájem ze strany bývalých hokejistů pozvedl
tento turnaj na úroveň místního přeboru. Letošního ročníku
se účastnilo rekordních 16 týmů, které byly rozděleny do
dvou skupin. Police byla po konečném 9. místě z 15
účastníků v minulé sezóně zařazena do 2. ligy
neregistrovaných hokejistů. Hrálo se dvoukolově systémem
každý s každým, čtyři nejlepší pak play-off o postup do lepší
skupiny.
Naše mužstvo hrající pod hlavičkou města Police
skončilo ve druhé skupině na pěkném třetím místě a
postoupilo do play-off. V semifinále jsme po urputném boji
prohráli 3:4 s GZ Hronov a v boji o 3.místo porazili Velké
Petrovice 4:0. Vítězem se stal náš přemožitel ze semifinále –
mužstvo GZ Hronov.
V neděli 26.2.2006 po odehrání posledního finálového
utkání byly z rukou starostky Hronova předány poháry a
drobné ceny. My jsme si odvezli pěkný pohár za konečné
3. místo v 2.lize neregistrovaných hokejistů.
Poděkování
Jako většina sportů a nevýdělečných aktivit je i tato
soutěž finančně náročná a o hokeji to platí dvojnásob. Na
základě finančního nedostatku skončila většina hokejových
sportovních klubů v malých obcích včetně Spartaku Police.
Rozpadl se i systém nižších soutěží . Jen startovné do
turnaje neregistrovaných bylo letos 14.500 Kč, k tomu je
třeba započítat náklady na dresy, výzbroj a cestování.
Každoročně i my máme potíže s financováním a nedaří se
získávat mladší hokejisty do našeho týmu. Protože hrajeme
prakticky bez sponzorů, musí si nemalé částky hradit každý
hráč sám. Tímto bych rád poděkoval za příspěvek
Zastupitelstvu města Police nad Metují. K tomu dodávám,
že tento příspěvek se přes naše aktivity přenáší na
spolufinancování krytého zimního stadionu v Hronově, kde
je umožněno sportovní vyžití na ledě i občanům Police a
okolí.
Další poděkování patří Motorestu Lucky Luck
v Bukovici za sponzorský dar a poskytnutí domovského
zázemí pro taktické porady a v neposlední řadě našemu
manažerovi Pavlu Topolnickému za organizační i trenérské
vedení týmu.
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Několik řádek o mužstvu:
Vznik našeho týmu se datuje okolo roku 1984, kdy
začaly populární „zemědělské“ a „odborářské“ turnaje.
Pamětníci si možná vzpomenou na líté boje na polickém
kluzišti mezi JZD, Vebou, OSP, Petrovicemi a členy VB i
města. Se změnami v roce 1989 a také vlivem počasí s
nedostatkem přírodního ledu skončily i tyto druhy
společenských akcí v Polici. Jedinou příležitostí pro nás byl
nekrytý zimní stadion v Hronově s umělým ledem. Mužstvo
se udrželo do současné doby díky vytrvalosti a soudružnosti
původních členů. Bohužel roky nezastavíme a také z důvodů
vzrůstající úrovně mužstev z Hronovska bychom pro dobrou
reprezentaci Police rádi přivítali do našich řad mladé kluky
z okruhu bývalých hokejistů a zejména jednoho brankáře
pro další sezónu.
Letošní soupiska týmu:
Vedoucí mužstva, a hrající manažer – Pavel Topolnickyj
(Hronov), brankář – Pavel Vítek (Slavný), hráči:
Miroslav Pfeifer, Vladimír Čech, Pavel Berka, Josef
Martinec (Police), Antonín Jansa, Milan Hofman (Pěkov),
Dušan Kraus (Hlavňov), Petr Jenka, Jan Jirák, Adrian
Lautský (Bukovice), Jiří Thér (Metuje), David Vaněk a
Tomáš Vít (Bezděkov), Martin Porta (Broumov), Luboš
Stuchlík (Náchod)

Foto – 26.2.2006 s pohárem starostky Hronova za 3.místo:
Vpředu – Pavel Vítek
Klečící zleva: Pavel Berka, Tonda Jansa, Honza Jirák,
Milan Hofman
Stojící zleva: Vláďa Čech, Míra Pfeifer, Ondra Lautský ,
Luboš Stuchlík, David Vaněk,Pavel Topolnickyj
Závěrem:
Veškeré další
podrobné
informace o
Lize
neregistrovaných hokejistů a o provozu zimního stadionu
naleznou
zájemci
na
internetových
stránkách
www.hchronov.cz a na oficiálních stránkách Hronova
www.hronov.cz .
Děkujeme všem nejmenovaným fanouškům a
příznivcům a věříme, že právě skončená sezóna nebyla
poslední.
Za mužstvo Police nad Metují Pavel Berka

Hledám podnájem

bytu v Polici nad Metují a okolí
Kontakt: 732 141 585
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Na nohejbalovém turnaji se
bylo na co dívat
Třetí ročník memoriálu Radima Téra a zároveň 5.
ročník turnaje v nohejbalu trojic se vydařil.
V únoru se ve školní tělocvičně uskutečnil již tradiční
turnaj v nohejbalu trojic. Jeho vítězem se stal tým Vichřice
z Police ve složení Stanislav Pavelka, Milan Kollert a
Milan Hauschke.
Na druhém místě skončilo družstvo Meziměstí, třetí pak
Prcačky a na čtvrtém Savci.
Turnaje se zúčastnilo několik týmů jako například USM
ve složení Říha, Antl a Vídeň, kteří svojí účastí na turnaji
chtěli hlavně uctít památku Radima Téra. Přesto se jim
podařilo jeden zápas vyhrát a několik
jich pěkně
zdramatizovat.
Pořadatelé děkují těmto sponzorům: Vinárna Bombič,
OS Veba, Veba, Kvíčerovská pekárna Police nad Metují,
Broušení skla Jaroslav Beran Bezděkov, Potraviny
Česká Metuje, Drogérie Vávra Police nad Metují,
Občerstvení Prima Karel Šnábl, Vinárna V, Skrblíkův
ráj, Truhlárna Tauc a areál Žděřina.
ps

Pavel Brýdl se připravuje na
mistrovství světa
V současné době Pavel Brýdl jezídící za SKI KLUB
Jablonec na Nisou a studující VŠB Ostrava úspěšně zvládá
dvě sportovní odvětví. V běhu na lyžích vybojoval na
Akademickém MČR v Novém Městě na Moravě 1. místo ve
skatu, další titul pak vybojoval ve štafetách a na 10 km
klasickou technikou obsadil třetí místo. Dařilo se mu i na
delších tratích. Na závodě Eurollopet - Biela stopa ( SVK )
na 48 km (skate) vybojoval první místo, na Jizerské 30
km volnou technikou 2.místo a Jizerské 25 km klasicky
1.místo. Na MČR v Jablonci nad Nisou na 10 km volně
obsadil 6.místo.
Dále se zúčastnil několika zimních triatlonů. V Novém
Městě na Moravě získal na MČR 2.místo a na
Akademickém MČR 1.místo. Vyhrál mezinárodní
Mistrovství Německa v Oberstaufenu a na SP
v Lichtensteinsku obsadil 3.místo.
V březnu čeká Pavla několik důležitých závodů: ME
v Itálii a MS v Lilehameru v Norsku v zimním triatlonu a ve
Švýcarsku Akademické mistrovství.
ps

Novoroční Open 2006
Dne 14. 1. 2006 proběhl v polické sokolovně tradiční
závod s tradičním flashovým systém kvalifikace, ze které
pak přímo do finále - náš Váš Novoroční Open. Zprávu o
něm podávám bohužel poněkud později, než bývalo
zvykem, ale doba je zlá a „času čo raz menej“:-)
Tradičně dobrá účast závodníků, kterých se letos sjelo
pod polický strop 52 z Česka a Polska (40 mužů a 12 žen).
Dobře postavené kvalifikační cesty prověřily schopnosti a
dovednosti všech závodníků, přičemž do finále postoupily,
dalo by se říci, „známé firmy“. Finále byla díky kratší délce
cest postavena tak, aby v cestě nebylo možné odpočívat, ale
i tak byla obě finále divácky velmi atraktivní.
No jak to vlastně dopadlo?
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Juniorky:
1. Dominika Dupalová (HOM Alpin IV)
2. Eliška Karešová (Slávia Liberec)
3. Martina Gláserová (Slávia Liberec)
Junioři:
1. Martin Stráník (Saltic, Singing Rock, Choceň)
2. Adam Ondra (Saltic, Singing Rock, Sun Sport, Brno)
3. Jakub Volf (Climbing club Ruzyně, Rock Pillars)
Ženy:
1. Jitka Mázlová (Kuhn-Gaberová) (Saltic, Singing
Rock, Vrchlabí)
2. Kateřina Chudobová (CC Ruzyně, Rock Pillars)
3. Kristýna Ondrová (Saltic, Kadett)
Muži:
1. Jiří Dragoun (Altra Ant, CC Ruzyně)
2. Dalibor Muráň (Elamada Klub Liberec)
3. Luboš Mázl (Saltic, Singing Rock, Vrchlabí)
Po té již následovalo vyhlášení vítězů, poděkování všem
soutěžícím za účast, divákům za kulisu, a všem sponzorům
za tradiční výbornou podporu. Letošní ročník Novoročních
Open závodů by nebylo možné uspořádat bez pomoci
Českého horolezeckého svazu, města Police nad Metují, a
firem MAMMUT-Štáva, MAKAK, BLUEFLY, Bufo,
Saltic, Sportiv Redpoint, Ocún, Lizard, Lanex,
Nakladatelství JUKO, Guseppe, aIX, Kvíčerovská pekárna,
Ovoce-zelenina Schreiberová, Ovoce-zelenina Suchomel,
Rock Pillars, HUDY sport - Hradec Králové, DOLDY,
MANMAT, Hauk a syn s. r. o., VEBA, textilní závody a. s.
Special thanks samostatné výpočetní jednotce Bonati za
zpracování výsledků, Ádovi za soudcování a všeobecně
nezištnou pomoc, autorům cest — Jirkovi Koutskému a
Pavlu Hrubému — za moře práce, kterou odvedli. Nelze
samozřejmě zapomenou na všechny ostatní, kteří jakkoliv
pomohli s přípravou a průběhem závodů.
Ještě jednou díky všem a příště pod polickou stěnou - o5
na viděnou! (...se to i rýmuje...)
Jiří Heřman Škop

BULDOK CUP 2006
Další víkend plný florbalu zažila tělocvična místní
základky.
Celkem 20 týmů ze všech možných i nemožných koutů
republiky se zúčastnilo již 3.ročníku nejkvalitnějšího
polického turnaje. Ubals Špindl předvedl stejně jako
v minulém roce nejlepší výkon a zaslouženě obhájil
vítězství (ještě jednou a máme po poháru !!!). Na druhém
místě skončil tým Orel Rtyně „A“, překvapivý přemožitel
notoricky posíleného Jokeritu, který skončil již ve
čtvrtfinále. Na třetí příčku se v tichosti a po taktických
tazích dostaly SC Hyeny (zřejmě prospěla absence
zraněného slávisty Mánka juniora – dle důvěrných informací
již dlouho dopředu plánoval zhlédnout olympiádu). Čtvrté
místo si odvezli pardubičtí dorostenci, kteří v semifinále
výrazně zavařili Ubalsu, kde vypadli až na nájezdy.
Pardubičáci se po loňských dýcháncích letos soustředili na
florbal a ihned nastalo výrazné zlepšení. Nejlepším střelcem
se stal Lukáš Hayek z Ubalsu se 14 trefami.
Cenu pro nejlepšího hráče převzal Zdenda Batěk opět
z Ubalsu. A konečně se dočkal Karel Klimeš, který urval
cenu pro nejlepšího gólmana (zřejmě skončí s kariérou,
jelikož většího ocenění snad už nemůže dosáhnout).
Odehrálo se celkem 1152 minut v 94 zápasech. Padlo 460
branek a bylo rozdáno 67 trestných minut. Děkujeme všem
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zúčastěným, sponzorům, rozhodčím, ZŠ Police a prostě
všem, kteří se na turnaji jakkoli podíleli. Díky a za rok snad
znova.

A jak to dopadlo:
1. Ubals Špindl
2. FBK Orel Rtyně „A“
3. SC Hyeny
4. Sokol Pardubice jun.
5. Jokerit
6. Lemplové
7. Dizgrafix Jeseník
8. Dobruška
9. FBC Skrblíci
10. FBK Orel Rtyně „B“

11. FBC Buldoci
12. Kácov „B“
13. Sokol Ústí n.O.
14. Krvesajové
15. Válečci
16. Tiky Team
17. Kácov „A“
18. Viktorky
19. Hircheni
20. Benfica Náchod

Nejlepší střelci:
14g. - Hayek Lukáš
12g. - Kubů Tomáš
11g. - Pokorný Vladimír
- Černý Štěpán
- Tauc Jiří
10g. - Herka Benymír
- Krysl Milan

(
(
(
(
(
(
(

Ubals )
Pardubice )
Ubals )
Pardubice )
Jokerit )
Hyeny )
Rtyně „A“ )

KOSMETIKA - PODÁVKOVÁ JINDRA
Tomkova čp. 62 - Police nad Metují - telefon
728 835 201
Letošním rokem jsme již desátou sezónou součástí
Vašeho života, Vašeho odpočinku a Vaší relaxace.
I nadále se těšíme na příjemné setkávání s Vámi a
těšíme se na Vaši návštěvu.

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

Velký dík sponzorům:
Rockpoint, Guseppe, Jan Pavlík P-restaurant, Město Police
n.M., Drogerie Vávrová, Discoclub Bonton, Sport Hotárek,
Den Braven, Pro ma CZ, Sport N+R, Kavárna V, Pneu Doležal,
Zelenina Ouško, Krásné věci, Autodoprava Gennert, Kovopol,
Lo ma Sport, Nika Cleaning, Nápoje Meierová, Autojeřáby
Řehák, Veba Broumov
a MusicHall Žděřina.

Buldoci

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
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Broumov

Police n. Metují

Šalounova 87

Kostelní 7

Datum:
28. března 2006
v 15.00 hod.

Datum:
30. března 2006
v 15.00 hod.

Informace na tel. číslech :
491 522 877 , 777 621 552
nebo http://autoskola-fiedler.wz.cz
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MÁTE PROBLÉMY
S PŘÍJMEM TV
SIGNÁLU?
Anténní technika Červený
Kostelec
Vám nabízí:
montáže televizních a
rozhlasových antén; oprav y STA a
TKR; dodávky STA na klíč bytovky, penziony; opravy a
montáže 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

Jindřich Sokol
P rodej 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

B ROUŠENÍ ŘETĚ ZOVÝC H PIL
VÝROBA CYLINDRICKÝCH VLOŽEK
DLE KLÍČE
VÝROBA KLÍČE DLE VLOŽKY
VYTAHOVÁNÍ ZALOMENÝCH KLÍČŮ
MONTÁŽ BEZPEČNOSTNÍCH ŠTÍTŮ

vý ro ba jmeno vek a p sích zn ám ek
PRODEJ ŠICÍCH STROJŮ TOYOTA
5 LET ZÁRUKA
již od 3.450,-Kč
obnitkovací stroje od 8,990,-Kč
Soukenická 94
550 01 Broumov
( směr em k olivětínské Vebě )
tel.491 522 307 ,603 446 466

www.servissokol.kvalitne.cz

Nabízíme
k
prodeji:





Bližší
informace
na tel. čísle:
777 788 164
*****
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