Číslo 4

2006
Cena 5 Kč

Anička Skálová v Singapuru
Tento samostatný jeden a půlhodinový recitál, na kterém
zazněla v koncertním sále v Singapuru díla Beethovena,
Ysaye, Paganiniho, Wieniawského, Elgara, Ravela a Bazziniho, pořádaly firmy AkordKvint (ČR) a Gramercy Music
(Malajsie).
Náročný program, na který si leckdy netroufnou ani renomovaní umělci, sklidil velký ohlas. Firmy poté pořádaly
prodejní výstavu svých houslí – prý prodaly všechny nástroje včetně klavíru!!
Aničce byl tento nevšední výlet jistě odměnou za trpělivou, pečlivou, každodenní přípravu - a nám zase oceněním
pedagogické práce, které zahřeje u srdce, i když její ovoce
se už teď sklízí jinde…
Zázračná dívka ze
Střední Evropy –
pod tímto titulkem
vyšly upoutávky i
nákladné tisky
koncertního programu Aničky Skálové v Singapuru

Po koncertě ….

Autogramiáda …

Registrační číslo: MK ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 000 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54.
Tisk: TISKÁRNA František MATĚNA Police nad Metují.
Uzávěrka příštího čísla 4. května 2006. Distribuce 10. května 2006.

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

1

Město Police nad Metují podepsalo 14. 3. 2006 se
společností A+R s.r.o. smlouvu o budoucí kupní smlouvě,
kde předmětem budoucího prodeje jsou pozemky v k.ú.
Police nad Metují určené ke stavbě obchodního střediska
Penny Market. Konečná kupní smlouva bude předložena ke
schválení ZM až po řádném zaměření pozemků nutných pro
výstavbu. Na následující straně najdete situační nákres celé
stavby, podle kterého si můžete utvořit představu, jak as i
bude uvedená lokalita vypadat po dokončení. Po jednání s
majitelem firmy Pejskar a spol. s.r.o. je celý objekt prodejny
umístěn na pozemcích firmy a parkoviště pro 96 automobilů
bude na pozemcích města. K prodejně Penny Market se
bude najíždět a vyjíždět po kruhové křižovatce. Zahájení
stavby plánuje investor ihned po vydání stavebního povolení
v srpnu 2006. V rámci stavby marketu, která je umístěna na
bývalém rybníku a bude postavena na pilotech ,je nutné
přeložit mimo objekt kanalizační porubí o průměru 150 cm,
kterým protéká Bukovka a další sítě.
Od 1. 4. 2006 do 30. 7. 2006 bude uzavřena komunikace
okolo ZUŠ a firmy Pejskar a spol. s.r.o. ve směru na Žďár
nad Metují, a to z důvodu výstavby nového mostu u ZUŠ,
který je součástí přeložky II/303. Objížďka bude vedena
ulicí Soukenickou. Práce na stavbě mostu budou prováděny
v prodloužených pracovních směnách o sobotách a nedělích.
Na základě rozhodnutí Okresního soudu v Náchodě, RM
vyhlásila výběrové řízení na prodej nemovitosti čp.42
včetně pozemků a příslušenství ve vlastnictví manželů
Králových. Prodej bude uskutečněn obálkovou metodou, v
případě více zájemců bude zohledněna nejvyšší kupní cena a
nejkratší doba splatnosti. Základní kupní cena je stanovena
znaleckým posudkem ve výši 355.610,- Kč. Inzerát a
podmínky prodeje jsou na 4. stránce tohoto čísla PM.
Od 1. 4. 2006 vstoupila v platnost změna autobusových
jízdních řádů. Na základě průzkumu sčítání cestujících v
období měsíce října 2005 byly na několika linkách
provedeny drobné změny. Některé spoje byly zrušeny.
Zrušen byl spoj, který jezdil v pracovních dnech z Náchoda
v 7.45 hodin do Police n.M. a v opačném směru v 11.05
hodin. Spoj byl zrušen z důvodu souběhu se železniční
dopravou, dále byl zrušen víkendový spoj z Police n.M. do
Teplic n. M. s dobou odjezdu v 14.55 hodin a v opačném
směru s dobou odjezdu v 15.30 hodin. Došlo ke zrušení
sobotního spoje s dobou odjezdu v 7.25 hodin z Police n. M.
do Suchého Dolu, nedělní spoj v tomto čase byl zachován,
ale nebude zajíždět na Slavný. Všechny změny byly
projednány se starosty dotčených obcí a osadními výbory.
Většina těchto spojů byla zrušena z důvodu malého zájmu a
některé autobusy jezdily i prázdné.
Na základě smlouvy o dočasném užívání pozemku byla
dána výpověď z nájmu p. Janu Ševcovi majiteli novinového
stánku. Pozemek je třeba uvolnit pro vybudování parkoviště
u Pellyho domu. Město již v roce 2005 jednalo s
provozovatelem tohoto stánku o možnosti přestěhování na
jiné místo, ale nedošlo ke shodě na umístění.
Práce na 9 b.j. v býv. zem. učilišti pokračují dle
harmonogramu prací. Jsou dokončeny bourací práce v
bytových jednotkách, zazdívky nik a rýh, provádí se
montáže oken, dveří, elektrorozvody, odpady vč. kanalizace.
Finanční náklady dle smlouvy o dílo činí 7,195 mil. Kč, k
31. 3. 2006 je prostavěno 298.806,- Kč.
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Práce na zřízení expozice muzea Merkur pokračují.
Byly dokončeny zednické a malířské práce, v současné době
se provádí úklid prostor a začíná se s realizací umístění
expozice v připravených prostorách objektu. Založením
tohoto muzea vzniknou jedinečné výstavní prostory, které
budou přitahovat návštěvníky z celé naší republiky i ze
zahraničí. Termín otevření muzea Merkur je stanoven na
neděli 7. května 2006.
Zdeněk Kadidlo, starosta

UPOZORNĚNÍ NA GEODETICKÉ
PRÁCE NA ÚZEMÍ MĚSTA
Na základě smlouvy uzavřené mezi městem Police nad
Metují a sdružením správců sítí budou v období od 1.3.2006
do 30.11. 2006 probíhat na celém území města geodetická
měření související s tvorbou digitální technické mapy města
Police nad Metují. Žádáme tímto občany Police nad Metují,
Velké Ledhuje, Hlavňova, Pěkova, Honů a Radešova, o
případnou spolupráci ve smyslu §7 zákona č. 200/1994 Sb.,
o zeměměřičství, tj. o umožnění vstupu na pozemek
pracovníkům firmy Geodezie Náchod s.r.o, provádějícím
měření. Pracovníci se na požádání prokáží průkazem
zeměměřičského a katastrálního inspektorátu nebo
průkazem zaměstnance Geodezie Náchod s.r.o. Děkujeme
za pochopení.
Ing. Pavel Pohner, tajemník

Pellyho domy – centrum
celoživotního vzdělávání
Informace o projektu
Firma Kerson spol. s r.o. realizuje nadále v objektech
bourací práce, stěn, příček a stropů v souladu s projektovou
dokumentací Byly zahájeny betonářské práce základových
pásů a patek pro montáž s loupů v přísálí. Dorovnání
konstrukcí stropů a podlah je prováděno z lehkého
keramického kameniva (LIAPOR). Nadále se řeší a realizují
vícepráce, které jsou nutné pro provádění díla. Požadované a
nutné vícepráce způsobují čerpání rezervy rozpočtu. Na
posledním kontrolním dnu se nadále řešil způsob odstranění
vlhkosti zdiva. Projektant navrhuje například systém
Remmers, což je vodorovná injektáž thixotropním emulsním
krémem na bázi silan-siloxanů a vody, jehož aktivní složka
proniká do zdiva, kde hydrofobizuje vodivé kapiláry a
vytváří dlouhodobě fungující „bariéru“ (infúzní clonu) proti
vzlínající vlhkosti. Bylo dohodnuto, že dodavatel předloží
cenovou nabídku. Dále se řešilo umístění čistících zón
včetně způsobu provedení, úpravy výtahové šachty,
konstrukční zastřešení sálu, úpravy podhledů ve strojovně
vzduchotechniky, materiálová změna příček v sociálkách.
V dubnu bude provedena demolice rodinného domku čp.
259 U Damiánky, který jsme odkoupili od pana Petra Tůmy
jako nutné zařízení staveniště.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Prostředky
MIF (program podpory rozvoje komunální infrastruktury)
byly poskytnuty Evropským společenstvím.
Václav Tlapák investiční technik
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Ve čtvrtek 2. března odpoledne jsem navštívila
Mateřské centrum MaMiNa, kde se sešla skupinka
maminek zdobící bavlněná trička savováním,
prohlédla jsem si výstavku smaltů a popovídala si o
dosavadní činnosti a plánech do budoucna. Víc se
dočtete v příspěvku Štěpánky Tůmové na str. 21-23.
V sobotu 4. března uskutečnily pěvecký smíšený sbor
Bohemiachor společně s komorním smyčcovým
souborem Archi piccoli v kostele Nanebevzetí Panny
Marie koncert duchovní i světské hudby od středověku
až po současnost. Můžeme se těšit na letní vystoupení,
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které si jistě vychutnáme v příznivějších teplotních
podmínkách.
V neděli 5. března se vypravila na cestu do Anglie
výprava polických dětí ze ZŠ pod vedením učitelek –
Simony Jarešové a Květy Kuchtové. Str. 14-16.
Ve středu 8. března jsme se v přednáškovém odpoledni
PUVČ s panem Zdeňkem Streubelem vypravili po
stopách významných osobností Policka a Broumovska.
Str. 5-6.
Ve čtvrtek 9. března jsem se setkala se zástupci
oddílů TJ Spartak Police nad Metují a vyslechla
informaci o současném stavu ve vedení jednoty. K
5. dubnu jsem obdržela následující písemné oznámení:
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Z rozhodnutí Výkonného výboru Tělovýchovné
jednoty SPARTAK Police nad Metují se od 1. 4. 2006
stává statutárním zástupcem organizace Bedřich
Erben. Toto rozhodnutí odsouhlasil jednohlasně
výkonný výbor a bude platit nejpozději do měsíce
června, kdy se uskuteční valná hromada.
V úterý 14. března se uskutečnilo jednání DSO.
Tentokrát ve Velkých Petrovicích. Více na str. 3-4.
Od 16-ti hodin se sešla ve školní družině základní
školy na pravidelném měsíčním jednání školská
rada. Na programu byla mimoškolní činnost žáků,
hodnocení prvního pololetí a technický stav nové
budovy – oprava střechy.
Školská rada apeluje na rodiče, žáky, učitele,
správní zaměstnance i veřejnost. Je připravena
k řešení podnětů, které obdrží.
Od 15. do 19. března jsem byla na s lužební cestě
v anglickém Warringtonu. V květnovém čísle přinesu
obšírnější zprávu o spolupráci mezi partnerskými městy
Police nad Metují.
V pondělí 27. března odpoledne jsme se sešli k další
poradě nad vznikajícím muzeem Merkuru.
V úterý 21. března jsme vypravili do polské Kudowy
Zdroj autobus dětí naší základky k plaveckým
závodům.
Ve středu 22. března na PUVČ přednášel ředitel Úřadu
práce v Náchodě pan Michal Pejskar. Str. 5-6.
Studenti PUVČ měli možnost navštívit ve čtvrtek 23.
března i přednášku prof. Špeliny v Kolárově
divadle. Str. 5-6.
V pátek 24. března dopoledne jsem se byla podívat
v ZŠ na stav posilovny a jednala jsem s Jirkou Tillerem
o potřebnosti jejího dovybavení pro solidní nabídku
cvičebních hodin veřejnosti.
V podvečer jsme se sešli s turisty a diskutovali o
pokračování jejich činnosti bez Oldy Scholze.
Polický vandr se letos bude konat v sobotu 20. května a
doufáme, že budeme pokračovat v zaběhnuté tradici
kvalitního pochodu naším krásným okolím.
V sobotu 25. března jsme se v knihovně vypravili Za
pohádkou do světa. Str. 8-9.
Od 16-ti hodin měli své výroční sezení v Bukovici
rybáři. Zajímavá akce se plánuje na 13. a 14. května na
Honský rybník. Str. 31
V pondělí 27. března jsem byla účastna školení v HK
o standardizaci sociálních služeb.
Ve středu 29. března večer jsme byli v Kolárově divadle
svědky další zdařilé Diašou Petra Jansy.
Z 31. března na 1. dubna se i v naší knihovně konala
Noc s Andersenem. Str. 8-9.
Konec týdne patřil i Velikonoční výstavě v našem
domově důchodců. Str. 24.
První dva dubnové dny pořádaly Viktorky svůj
florbalový turnaj.
V pondělí 3. dubna byl v rámci DSO Policko vypraven
autobus s bezděkovskými, suchodolskými a polickými
občany na Velikonoční výstavu do polské Scinawky
Srednej.
Obdivovali
jsme nápaditá
aranžmá
velikonočních jídel i výzdob.
V úterý 4. dubna se tentokrát v knihovně sešla rada
školy. Na programu byla spolupráce školy a knihovny,
sběr starého papíru, léčivých bylin, Den Země a řešení
kázeňských problémů a absencí v sounáležitosti školy,
městské policie a sociálního odboru.
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Ve středu 5. dubna dopoledne jsme s ředitelem ZŠ
Mgr. Karlem Nývltem hodnotili dosavadní stav po
integraci bezděkovské školy a školky. Dále jsme
pokračovali v jednání se starosty z Velkých Petrovic a
České Metuje ohledně případné integrace jejich školek.
Při následném jednání jsme s Luborem Bořkem,
Vladimírem Beranem a Karlem Nývltem jednali o
vzájemné spolupráci základní a základní umělecké
školy.
Odpoledne jsme s Ing. Troutnarem připravili jednání
s panem Františkem Kollertem o zabezpečení pozemků
pod vodojemem v souvislosti s „velkou“ vodou.
Ve čtvrtek 6. dubna dopoledne jsme se sešli na
Správě CHKO ohledně úprav lyžařských tras. Str. 3-4.
V pátek 7. dubna dopoledne jsme se s Ing. Ladislavou
Eichlerovou věnovaly požární ochraně městských
objektů.
Ida Seidlmanová

Rozpis lékařů stomatologické
služby na duben a květen 2006
Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
Datum
15.4.
16.4.
17.4.
22. – 23.4.
29. 4.
30.4.
1.5.
6.5.
7.5.
8.5.
13. – 14.5.

Lékař

Tel. č.

MUDr. Jaromír Kopecký
17. listopadu 291, Police n. M.
MUDr. Libor Kapitán
5. května 14 - Meziměstí
Bc. J. N. Ogriščenko – dentista
ZS VEBA – Olivětín 66 – Broumov
MUDr. Vjačeslav Ogriščenko
ZS VEBA – Olivětín 66 – Broumov
MUDr. Ladislav Růžička
Masarykova 30, Broumov
MUDr. Daniel Blažek
17. listopadu 388, Police n. M.
MUDr. Jaroslava Neoralová
Horní 109 Teplice n. M.
MUDr. Jan Kubec
17. listopadu 291, Police n. M.
MUDr. Dana Kapitánová
5. května 14, Meziměstí
MUDr. Josef Práza
zdr. středisko Machov
MUDr. Marcela Růžičková
Masarykova 30, Broumov

491 543 543
491 582 381
491 502 425
491 502 525
491 521 839
491 543 844
491 581 394
491 543 398
491 582 381
491 547 139
491 523 607

Dobrovolný svazek
obcí Policka informuje
Starostové Policka se v lednu společně zúčastnili
veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně. Získané
zkušenosti a náměty jsme se snažili využít hned na první
schůzce svazku, kde se připravovala žádost o dotaci
z Programu obnovy venkova na projekt „Vybudování a
obnova informačních bodů pro turisty“. Projekt zahrnuje
opravu porušených map a stojanů na cyklostezkách,
rozmístění nových panelů i
mimo stezky, mobiliář
(odpadkové koše, stojany kol…), značení cyklotrasy Česká
Metuje – Dědov a vydání jednoduchého propagačního
materiálu. Partnerem projektu je Správa CHKO
Broumovsko a Branka. Rozpočet projektu Kč 500 000,-,
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požadovaná dotace Kč 350 000,-. Vzhledem ke krácení
všech žádaných dotací byla DSO Policka přislíbena částka
Kč 123 867,-.
Na další schůzce byl schválen rozpočet a změna stanov
svazku. Byly podány informace o tvorbě Strategie rozvoje
Královéhradeckého kraje i o semináři na téma „Aktuální
stav příprav Evropského zemědělského fondu pro rozvoj
venkova“. Řešila se problematika lyžařských běžeckých
stop a spolupráce s Gminou Radkow. K těmto bodům trochu
podrobněji:
Lyžařské běžecké stopy. Letošní „nekonečná zima“
byla pro lyžaře velmi příznivá. Díky Polickým lyžařům se
projížděly trasy na Policku (Ostaš, Hejda a Slavný).
Z podnětu paní Idy Seidlmanové a Správy CHKO vzešly 2
setkání lyžařů, provozovatelů skútrů, zástupců obcí, CHKO.
Účastníci navrhli propojení více tras v rámci Kladského
pomezí s návazností do Polska. Bylo by tak možné využít
naši oblast i pro vícedenní lyžařskou turistiku (přínos pro
obce i podnikatele). Přímo do mapy se zanesly dosud
projížděné trasy a návrhy do budoucna. Záměr Martínkovic
je zakoupit skútr a projíždět trasy na Broumovsku –
návaznost na Slavný, Machovsko. Bylo navrženo projíždět
trasy do Polska přes Machovský kříž (kvůli přijatelnějšímu
terénu). Důležitá je i legalizace projíždění tras v oblasti
CHKO, dohoda s vlastníky pozemků, značení na rozcestích
a propagace. S tou přislíbil pomoc Štěpán Horák –
webmaster stránek DSO i neoficiálních stránek města.
Plánuje se umístění info tabule v lyžařském areálu Na
Nebíčku.
Na příští sezónu je třeba vyřešit otázku financování i
lidských zdrojů. Jednou z možností financování je
sponzorství. Pro letošní rok se podařil získat příspěvek od
KM Promy 10 000,- Kč. Na příští sezónu se jedná s dalšími
sponzory. V březnu byl vyhlášen dotační program kraje. Ida
Seidlmanová se pokusí jednat i s pohraniční stráží, kdy by
k projíždění tras podél hranic nebylo možné využít
pracovníků stráže, který na skútru v dané oblasti jezdí. ??
Byla navržena i možnost příspěvků od členských obcí.
Otázkou je výše příspěvků - v některých obcích jsou trasy
udržovány, někde dosud ne. Snahou bude propojit všechny
obce. Informaci o této problematice předloží starostové obcí
k diskusi ve svých zastupitelstvech. Dále byl paní
Seidlmanovou předložen návrh zřídit zvláštní účet pro
dobrovolné příspěvky lyžařů na údržby tras nebo
financování formou nákupu nějakých samolepek např.
podporuji lyžaře….Důležité jsou i organizační záležitosti –
bylo by vhodné získat pro tuto práci někoho s dostatkem
volného času, zároveň je ale potřeba dobrá fyzická kondice.
S přípravou lyžařské sezóny 2006/2007 se začne již
nyní. Na Správě CHKO proběhla 6. dubna další schůzka za
účasti zástupců Radkova a Národního parku Stolové hory.
Spolupráce s Gminou Radkow. Zástupci Radkova nás
seznámili se svým dalším projektem podpořeným dotací
z programu Interreg III.A – „Krajina Stolových hor I“.
Cílem je tvorba a podpora přeshraničních turistických
produktů, rozvoj regionálního hospodářství. Bude
vybudováno Centrum přeshraniční spolupráce v Radkově,
organizovány různé akce pro lepší poznání sousedů
(umělecké plenéry dětí, stolovohorský jarmark). Pro děti
bude připravena dvoujazyčná interaktivní hra umožňující
virtuální putování po zajímavostech regionů. Vznikne nový
turistický produkt ZeroBorder (nulová hranice). Ten
obsahuje vyznačení 200 km tras (turistických, lyžařských,
cyklo) na obou stranách hranice, vydání dvoujazyčného
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turistického průvodce, doprovodné sportovní akce, vznik
nových internetových stránek.
Z loňského roku se již realizuje nákup rolby pro údržbu
běžeckých tras. Dále vydání knihy o lidových tvůrcích,
mapy a jednoduchého propagačního materiálu, vytvoření
CD ROMu + softwaru „Multimediální turistická databáze“.
Tato databáze bude obsahovat všeobecné informace o
přírodě, památkách a zároveň podrobnou nabídku
podnikatelů z obou oblastí. Oslovili jsme naše podnikatele,
kteří poskytují ubytování i další služby turistům, zda mají
zájem o tuto bezplatnou propagaci.
Je pravdou, že žijeme a rozvíjíme se v podobných
geografických podmínkách, máme obdobné problémy a
málo využívaný potenciál přírodního a kulturního bohatství.
Polská strana se snaží o vytvoření komplexní turistické
nabídky, jednotného názvosloví, společných grafických
znaků a celkové propagace. Připravuje široké spektrum
kulturních, vzdělávacích i sportovních akcí. Záleží jen na
nás, do jaké míry tuto nabídku využijeme.
Ing. Helena Ištoková

************************************************

Město Police nad Metují
jako zmocněný zástupce manželů Králových

nabízí k prodeji :
rodinný dům č.p. 42 s pozemkem st.p.č. 227 o výměře
172 m2 a pozemek - zahradu p.č. 186/1 o výměře 287 m2
v katastrálním území Police nad Metují.

Objekt se nachází poblíž centra města, v klidové zóně.
Jedná se o zděný přízemní dům s podkrovím. Přilehlá,
roubená část stavby byla požárem v roce 2002 zcela
zničena. Dům je ve špatném technickém stavu. Pozemek je
neudržovaný, zarostlý náletovým plevelným porostem.

Kupní cena dle znaleckého posudku činí
355.610,- Kč.
Zájemci mohou své písemné žádosti podávat do
31.5.2006 na Městský úřad v Polici nad Metují, Masarykovo
náměstí č.p. 98, Police nad Metují 549 54, v obálce
nadepsané názvem: „Dům čp. 42“. V případě více zájemců
bude zohledněna nejvyšší nabízená kupní cena a nejkratší
doba splatnosti kupní ceny.
Bližší informace lze získat na Městském úřadu v Polici
nad Metují, odbor investic, majetku a životního prostředí :
pí. Rutarová, tel.: 491 509 997,
E-mail: rutarova@meu-police.cz.
************************************************

Město Police nad Metují
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přijme
na dobu určitou (cca 3 roky)

referenta(ku) sociálního odboru.
druh práce :

Zajišťování agend při poskytování dávek
sociální péče občanům v evidenci úřadu
práce, rodinám s nezaopatřenými dětmi
a občanům společensky nepřizpůsobivým.

místo výkonu práce :
platová třída :

Správní obvod pověřeného
MěÚ v Polici nad Metují
8. platová třída

Předpoklady:
dosažení 18 let věku, způsobilost k právním
úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyku
Požadavky:
- dosažené vzdělání - úplné střední odborné
- umění jednat s lidmi i v těžkých životních
a sociálních situacích
- znalost obyvatel města a jeho okolí
- řidičský průkaz skupiny B
- znalost práce na PC (MS Office, Internet)
- praxe a vzdělání v oboru výhodou
Uzávěrka přihlášek : 5. května 2006
Termín nástupu : 1. června 2006
Náležitostí přihlášky jsou:
Jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo narození
zájemce, státní příslušnost, místo trvalého pobytu zájemce,
datum a podpis zájemce
K přihlášce připojte:
Životopis s uvedením dosavadních zaměstnání, odborných
znalostí a dovedností týkajících se správních činností, výpis
z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce a kopii
dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Přihlášky s požadovanými doklady doručte na adresu:
Městský úřad Police nad Metují
Masarykovo náměstí 98
549 54 Police nad Metují
tel: 491 541 113, e-mail: meu@meu-police.cz
Vybraní uchazeči budou pozváni k pohovoru.
Ostatním děkujeme za zájem.

„Pálení čarodějnic“
V souvislosti s blížícím se termínem „Pálení čarodějnic“,
bychom chtěli upozornit na některá ustanovení zákona
č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Podle
ustanovení §26 odst.1 zákona je na celém území CHKO
zakázáno zneškodňovat odpady a rozdělávat ohně mimo
místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody.
Vzhledem ke špatným zkušenostem z minulých let budou
pracovníci Správy CHKO Broumovsko a stráž ochrany
přírody opět provádět průběžné kontroly připravených
hranic a v případě, že v nich budou nalezeny odpady, jako
např. pneumatiky, plasty všeho druhu, PVC, koberce,
zaolejované nebo jinými látkami napuštěné hadry, tkaniny z
umělých vláken a pod., bude na takovéto „Pálení
čarodějnic“ pohlíženo jako na porušení zákona podle §26
odst.1 - nedovolená likvidace odpadů. S pořadatelem akce
pak bude zahájeno správní řízení a v případě prokázaného
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zavinění takovéhoto porušení zákona je možné udělit
pokutu, u právnických osob až do výše 1.000.000,- Kč. Na
základě žádosti jednotlivých pořadatelů je pro tento účel, na
území našeho města, již vyhrazeno několik míst, a to nad
Bělskou ul. v „Červeňáku“, ve Smetanově ul. na hřišti,
v Radešově nad návsí, v Hlavňově vedle rybníku a v Pěkově
u hřiště. Jiná místa zatím Správou CHKO Broumovsko
vyhrazena nejsou. Cílem výše uvedeného opatření není
zbytečně narušit nebo komplikovat tento tradiční jarní zvyk,
ale především chránit životní prostředí a zdraví vlastních
účastníků, zejména dětí, ale i širšího okolí. Pálením
uvedeného odpadu totiž vznikají jedovaté a rakovinotvorné
spaliny. Věříme, že nebude nutné přistupovat k uvedeným
sankcím a organizátoři sami zajistí kulturní průběh této
akce. Vždyť dřeva pro tento účel je dostatek.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Sběr a svoz nebezpečných a
objemových složek komunálního
odpadu v Polici nad Metují v
letošním roce
Již v předstihu bychom chtěli připomenout občanům, že
v úterý 16. a ve středu 17. května 2006, proběhne
„pouliční“ sběr a svoz nebezpečných a objemových
složek komunálního odpadu na území města Police nad
Metují. Sběr bude opět probíhat zastávkovým způsobem.
Odpady musí být vždy osobně předány ve stanovený čas a
na stanovených zastávkách obsluze svozového vozidla
společnosti Marius Pedersen a.s., která ho odebere a odveze
ke zneškodnění. Není přípustné, aby byly odpady na
sběrových zastávkách nebo kdekoliv jinde volně odkládány.
Odebrán nebude stavební odpad a odpad ze zeleně.
Svozový harmonogram je uveden v brožurce „Průvodce
pro nakládání s komunálním odpadem“. Pokud někdo
tuto brožurku nemá, je možné si ji vyžádat na městském
úřadě.
Ing. Jan Troutnar - MěÚ Police n.M.

Polická univerzita volného času –
aneb Z lavic polické alma mater
Polická univerzita volného času měla v měsíci březnu na
programu celkem 3 přednášky. Ve středu 8. 3. seznámil
bývalý starosta Broumova, pan Zdeněk Streubel, posluchače
s významnými osobnostmi Broumovska a Policka,
s osobnostmi, které se zde buď narodily nebo zde po určitý
čas žily a poutají je tedy s tímto krajem jisté vazby. Byla to
dlouhá plejáda jmen z mnoha různých oborů, především
z literatury, z nichž některá byla pro posluchače možná jen
zopakováním dříve získaných znalostí /Alois Jirásek, Václav
Vladivoj Tomek, Josef Škvorecký aj., ale na druhé straně
některá jména v této spojitosti znamenala pro mnohé
obohacení těchto vědomostí. Jen namátkou – byli zde
zmíněni např. Dr. C. Opitz, který u nás provedl první
operaci pod éterovou narkózou, zpěváci Josef Alois
Ticháček či Karl Kult, dirigent Jaromír Žid, z hudebníků
ještě, samozřejmě, Václav Hybš, geolog a paleontolog Jan
Koliha, mykolog Jan Bezděk, malíř Václav Luňáček, známý
polický horolezec, fotograf a spisovatel Mirek Šmíd, režisér
Milan Vošmik a mnozí další.
V další lekci dne 22. 3. absolvovali pos luchači
přednášku Ing. Michala Pejskara, ředitele Úřadu práce
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v Náchodě. Tématem přednášky byly služby zaměstnanosti.
I když drtivou většinu posluchačů tvoří lidé, kteří již dobu
aktivního zaměstnání mají za sebou a zdálo by se tedy, že
toto téma není pro ně právě aktuální, vyslechli se zájmem
slova odborníka v tomto oboru. Seznámili se tak ve
stručnosti s historií
tohoto
oboru
a metodami
zprostředkování práce od dob Rakousko – Uherska až po
dobu současnou, včetně možností na trhu práce, jednak
v samotné České republice, jednak v rámci Evropské unie.
Poslední březnová přednáška se konala dne 23. 3. a měla
poněkud netradiční rámec. Konala se totiž v Kolárově
divadle po skončení krajského kola soutěže základních
uměleckých škol ve hře smyčcových souborů a orchestrů.
Posluchači univerzity tak mohli být svědky nejen
závěrečného vyhodnocení soutěže, ale současně i triumfu
polické „zušky“. Po vyhodnocení se ujal s lova předseda
poroty profesor Karel Špelina z pražské konzervatoře,
violista České filharmonie. Promluvil ke zcela zaplněnému
sálu, kde kromě posluchačů Polické univerzity byla
zastoupena především generace stojící na opačném konci
pomyslné věkové škály – účastníci soutěže. Ve svém
vystoupení se vyznal ze své velké lásky k hudbě, přiblížil ve
stručnosti historii našeho světoznámého symfonického
tělesa od prvního dirigenta Antonína Dvořáka, přes další
velikány Rafaela Kubelíka, Václava Talicha, Václava
Neumanna či Karla Ančerla až po současného Zdeňka
Mácala. A je možno říci, že jeho krásná slova zaujala obě
věkové skupiny, o čemž svědčila po skončení přednášky i
řada dotazů, především z řad mladých.
Ing. Václav Eichler
Výše uvedený příspěvek je debutem Ing. Václava
Eichlera, studenta PUVČ, kterého jsem požádala o práci
archiváře, dopisovatele a dokumentaristy naší školičky.
Sejme ze mě velké břemeno a Vás, čtenáře PM, bude
informovat o všem, co se univerzity týká.
V měsíci dubnu /12./ nás čeká půldenní výlet do
České Skalice, do textilního muzea a 26. 4. setkání
s Vladimírem Beranem na téma Multimédia nekoušou.
Již nyní si můžete zapsat termíny podzimního
semestru:13. 9., 27. 9., 11. 10., 25. 10., 8. 11., 22. 11. 2006.
Setkání se konají většinou v sále hasičské zbrojnice od
14. 30 hodin. Školné na semestr činí 200 Kč. Do této částky
nejsou započítány ceny výletů.
Ida Seidlmanová

Deratizace domů a kanalizace
V jarních měsících letošního roku proběhne v Polici nad
Metují deratizace městských domů a veřejné kanalizace.
Vyzýváme občany města, aby upozornili na případný výskyt
potkanů ve svém okolí. Vaše informace o výskytu potkanů
přijímá pracovník technických služeb pan Michal Mucha
osobně nebo na telefonu 491 541 149, 602 772 284.
Ida Seidlmanová

Hasiči v akci
Letos nás voda moc nepotrápila, ale přece jenom jsme se
bez pomoci našich dobrovolných hasičů neobešli. Osvědčilo
se nově zakoupené terénní auto, potvrdila se nutnost
zakoupení výkonnějšího čerpadla.
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Následuje výčet výjezdů naší JPO II od začátku
letošního roku podle podkladů operačního střediska HZS
Velké Poříčí.
Jiří Hubka, Ida Seidlmanová

Poděkování hasičům
Chtěla bych touto cestou poděkovat Sboru dobrovolných
hasičů v Hlavňově za nezištnou a obětavou pomoc
s odčerpáváním vody ze zatopeného sklepa mé mamky paní
Hornychové. Nehledíce na čas ani vytrvalý déšť nám
pomohli najít příčinu problému, kterou bylo ucpané
odtokové potrubí. To se podařilo vyčistit až pomocí
proudnic. Ještě jednou díky.
Lenka Fulková

Prevence v požární ochraně
drobných podnikatelů
Právnické osoby a podnikající fyzické osoby plní
povinnosti na úseku požární ochrany ve všech prostorách,
které užívají k provozování činnosti. Povinnosti jsou vždy
směřovány k provozovateli činnosti a nikoli k majiteli
objektu.
Veškeré činnosti jsou z hlediska požární ochrany (zákon
č. 67/2001) rozděleny do činností
- bez zvýšeného požárního nebezpečí
- se zvýšeným požárním nebezpečím
K činnostem se zvýšeným požárním nebezpečím patří
pro drobné podnikatele zejména takové:
- kde se v provozovně skladují hořlavé kapaliny
v množství větším než 250 litrů /benzin, nafta,
oleje, nátěrové hmoty atd./
- kde se skladuje více než 1 000 kg hořlavých látek
v pevném skupenství /papír, dřevo, umělé hmoty,
atd./
- kde se vyskytují hořlavé nebo hoření podporující
/např. kyslík/ plyny – většinou tlakové lahve – o
hmotnosti větší než 60 kg
Někde se v souvislé vrstvě vyskytuje hořlavý prach
(vrstva již 1 mm) nebo páry hořlavých kapalin (uhlí, mouka,
dřevný prach, páry při lakování aut, natěračské práce atd.)
- kde se používá otevřený oheň v přítomnosti
hořlavých látek
Tyto provozovny mají ze zákona povinnost zabezpečit
osobou odborně způsobilou v požární ochraně zpracování
požární dokumentace, zaměstnanci musí být řádně
proškoleni v požární ochraně, mají povinnost zabezpečit
přenosné hasící přístroje a další prostředky požární ochrany
podle vypracované dokumentace.
Pokuty, které plynou ze zákona o požární ochraně při
jeho nedodržování jsou velmi vysoké a kontroly ze strany
kontrolních orgánů jsou očekávány.
Předpokládáme, že větší podnikatelé mají dokumentaci
požární ochrany podle zákona a vyhlášek o požární ochraně
již zpracovanou.
Veškeré dotazy z oblasti požární ochrany můžete
směrovat na místostarostku města Police nad Metují Idu
Seidlmanovou, 607 673 617, seidlmanova@meu-police.cz
nebo Ing. Ladislavu Eichlerovou, preventistku SDH Police
nad Metují, ladka.eichlerova@seznam.cz.
Ing. Ladislava Eichlerová
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Na polické radnici se zastavil čas
byl titulek článku Zuzky Kubečkové v Novinách
Náchodska na začátku posledního březnového týdne.
Příčinou poruchy bylo „shoření“ motoru s napětím
220 voltů dvakrát za sebou v průběhu 14 dnů.
Ve čtvrtek 30. března Petr Rutar s Františkem
Cvrčkem namontovali silnější motor s napětím 380
voltů. Hodiny již opět odměřují čas a tvoří nedílnou
součást polického náměstí. Možná, že Vás potěší
následující řádky Miroslava Pichla o historii radničních
hodin.
Ida Seidlmanová
Kdy a kde se v Polici objevily vůbec první mechanické
hodiny nevíme. První železné věžní hodiny se šířily ze
západní Evropy od sklonku 13. století, do Čech však pronikl
vynález mechanických hodin o něco později, nejspíše až za
vlády Karla IV., kdy se při jeho dvoře objevily kolem roku
1376 první zmínky o hodinářích a orlojnících. Pořízení
hodin však byla v té době záležitost vskutku luxusní.
Historie veřejných obecních hodin je v Polici poměrně
dost stará. Pomineme-li sluneční hodiny, které se
v městečku mohly tu a tam nacházet, první zmínka o
mechanických hodinách pochází již (nebo teprve) z roku
1569. V městských účtech z tohoto roku je totiž uvedeno, že
polická obec odměnila hodináře (či lépe zámečníka) jménem
Šimon za rok jeho služby jednou kopou míšeňských grošů;
je tedy nepochybné, že měl na starost hodiny v majetku
obce, jejich seřizování a natahování. Příštího roku (1570)
obdržel Šimon za svou službu dokonce kopy dvě. Tyto
hodiny se zcela určitě nacházely na budově která patřila
obci, na radnici, která v té době ještě stála uprostřed
náměstí, hned vedle obecního pivovaru. Tato stará, určitě
dřevěná radnice však byla polickým konšelům asi příliš
těsná, protože si roku 1595 postavili radnici novou na jižní
straně náměstí (dnešní čp. 77). Také tato nová radnice byla
opatřena věží se zvonem a s hodinami, které ještě ukazovaly
staročeský čas, dělící den na 24 hodin. Jak tyto hodiny
vypadaly dnes nevíme, můžeme však soudit podle jiných
exemplářů, které se z té doby dochovaly. Věžní hodiny té
doby bývala důkladná kovářská práce, ještě poplatná
tehdejší poměrně primitivní technologii výroby. Chod
hodinového stroje řídil tzv. lihýř, který ovládal primitivní
vřetenový krok; použití kyvadla v hodinách tenkrát ještě
neexistovalo. Přesnost takových hodin nebyla valná, což
však tehdejším polickým sousedům zřejmě moc nevadilo –
nějaká ta čtvrthodinka je určitě nemohla přivést z míry;
proto také měly tehdejší hodiny pravděpodobně jen
hodinovou ručku. Paměti nedochovaly, jak dlouho se o
hodiny na radnici hodinář Šimon staral, ale již roku 1612 se
v městských účtech objevil jeho nástupce. Byl to kupodivu
učitel Jiřík Sýkora, který kromě školy a kostelního kůru měl
na starosti také natahování městských hodin. Fyzická
životnost obecních hodin však nebyla nijak velká. Nemáme
na mysli snad ani tak jejich spolehlivost (která asi moc velká
také nebyla), mnohem spíše je ohrožovaly občasné, zato ale
mohutné požáry města. Bylo tomu tak roku 1617, kdy
vyhořelo 70 domů včetně radnice, na které se zničily hodiny
a rozlil zvon, bylo to tak i roku 1700, kdy 12. května „díky“
opilci Mikuláši Vondráčkovi vyhořelo celé město, jmenovitě
tři strany náměstí, obecní vězení a pivovar uprostřed
„rynku“, ulice Hořejší a Hlavní a velká část Záměstí i
panský dvůr. Za své vzaly samozřejmě i hodiny na radnici,
která rovněž lehla popelem. Obnova obecního majetku
(„rathaus, pivovár, šatlava a obecní chalupa“) tehdy přišla
na 1.769 kop míšeňských grošů – z toho „za nové hodiny
z Opočna 72 kop, staré se přidaly, zvonaři přidáno na ty dva

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

shořelé cimbály, jeden zvonec a jeden malý do rádní
světnice 55 kop.“ Přišly ty hodiny na dost peněz.
Roku 1740 koupila polická obec od své vrchnosti jako
svou novou radnici budovu čp. 98, postavenou na náměstí
roku 1718, původně soukromé sídlo panského úředníka
Františka Hradeckého. Nevíme, zda poličtí konšelé tenkrát
dali na věž svého nového honosného sídla přenést hodiny ze
své staré radnice, nebo již byly na věži instalovány jiné
hodiny (což se dá předpokládat téměř s určitostí). Jisté však
je, že hodiny na věži radnice pokojně odměřovaly čas po
celých dlouhých sto let. Až přišel osudný den 19. dubna
1842, kdy vyhořelo, až na západní stranu celé náměstí, celá
Kostelní ulice a část ulice Hořejší (Tomkova). Vyhořela i
radnice, která tak přišla o svou věž včetně hodin a zatím
byla jen prozatímně zastřešena. Toto provizórium se však
protáhlo na celých 34 let, do roku 1876, kdy se realizoval
projekt dostavby radnice místního stavitele Viléma Pohla,
který rovněž zakázku provedl. Nákladem obce byla na
budově radnice postavena nová osmiboká věž
v novogotickém (tudorském) slohu, která vzhled původní
barokní stavby, postavené (snad) podle návrhu stavitele
Kiliána Ignáce Dientzenhofera, známé např. z ilustrace
Adolfa Kašpara, poněkud pokazila. Na věž byly také,
rozumí se samosebou, pořízeny i nové hodiny se čtvrťovým
odbíjením, které dodal hodinář Jan Janata z Poděbrad. Stroj
se dochoval dodnes, jeho konstrukce se však od
středověkých strojů mnoho nezměnila. Stále je to festovní
kovářská práce; snad použití kyvadla a modernějšího
hodinového kroku umožnilo jeho přesnější chod.
Oslavit se musí pokud možno všechno – kronikář Josef
Brandejs zaznamenal i následující událost: „K oslavení a
spuštění těchto nových hodin byl určen den 2. září 1876
večer, kdež shromážděné obecenstvo na náměstí bylo četně
zastoupeno. Hudba městská vedením kapelníka Josefa
Špičáka koncertní skladby a národní kusy a píseň »Kde
domov můj« zahrála. Očekávalo se bití osmé hodiny na věži
klášterské a jak počaly se bíti na klášteře a tu samou dobu
spuštěny jsou nové hodiny na radnici a počaly též 8 hodin
bíti na cimbálech zvoncových, jenž jeden hodinový daroval
Josef Katschner a druhý zaplacen od obce. Tu se ozvalo
z kopce Strážnice několik výstřelů z hmoždířů a na vrchu
věže zaplápolaly rozličné barvy bengálskými ohni a házeny
z věže dolů jsou cukrovinky a obrázky na upamatování
onoho dne i dětské školní mládeži, toho významného večera
pro město, jenž bylo se dálo za velmi příznivého počasí; ono
oslavení věže u spolupřítomnosti všech okresních úředníků
polických od rady města Police přizvaných s purkmistrem
v čele zapěním hymny císařské, provoláním slávy císaři a
králi Františku Josefu, městské radě, též staviteli V. Pohlovi
a hlučným provoláním »Na zdar« jest v 9½ hodinu večer
slavnost skončená”…
S hodinami to však zřejmě všechno v pořádku nebylo.
Ze zápisu z jednání obecního zastupitelstva z 10. 9. 1877
zaznívá: „jelikož hodiny již v běhu jsou [pozn.: po roce!]
bude zapotřebí, kdo by je natahoval a ciferník osvěcoval.
Byl zavolán hodinář Fettr, se kterým se vyjednalo, že
dostane ročně za natahování a rozsvěcování 18 zlatých a
petrolej.“
Po pěti letech se na schůzi obecního zastupitelstva
10. 5. 1882 ozval městský hospodář Lambert Mrnka a hlásil,
že „po věžní tyči na radnici stéká voda dovnitř věže a na
hodinový stroj, čemuž nutno jest odpomoci; stroj hodinový
nutno jest reze očistit a barvou olejovou natřít. Bylo
rozhodnuto: „nechť se co zapotřebí jest po dobrozdání
znalců vykoná.“ Lambert Mrnka (ten samý, který postavil
dřevěnou suchodolskou kapličku v „Šolcáku“) dále
„oznamuje konečně, že podlahu pod stroj hodinový na věži
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radnice opatřil z opatrnosti pro možný případ, že by závaží
hodinové se utrhlo a snadno klenutí prorazilo.“ Což „vzato
k vědomosti a schváleno.“ Starost o hodinový stroj byla tedy
příkladná.
Hůře dopadl roku 1882 hodinář Josef Fettr, který měl
radniční hodiny na starosti. Ten provedl jakousi opravu
hodinového stroje, předložený účet 40 zlatých za jeho
opravu se však zdál slavné městské radě příliš vysoký.
Navíc byla oprava hodin provedena bez vědomí a svolení
obecního zastupitelstva toliko ze služební horlivosti a proto
byl účet vrácen hodináři k upřesnění. 26. listopadu na svém
zasedání předložil „pan purkmistr [Josef Katschner]
podrobný účet hodináře Josefa Fettra za opravení věžních
hodin na radnici k zdejšímu vyzvání ze dne 16. října č. 1272
v následku usnešení valné schůze zastupitelstva obce dne 15.
října předložený k prozkoumání, po případě ku schválení.
Valná schůze zastupitelstva obce nakonec vynesla tento
verdikt: „Poukázáno k vyplacení. Osvětlování a ošetřování
hodin však budiž Josefu Fettrovi odejmuto. K otázce pana
purkmistra na přítomného člena obecního výboru pana Jana
Berana, mistra hodinářského, přijímá tento ošetřování
osvětlování hodin od 1. ledna 1883 k obstarávání za tutéž
cenu, totiž 18 zlatých r.č. ročně s doložením, že každou na
hodinách se nahodilou potřebnou opravu než vykoná, prv
ohlásí.“
Hodiny se zřejmě bez větších závad dočkaly i 1. světové
války, pak však jejich odbíjení načas umlklo. Jejich bicí
cimbály byly totiž roku 1916 pro celkový nedostatek
barevných kovů, potřebných pro zbrojní průmysl,
rekvírovány. K nápravě došlo až za první republiky roku
1922, kdy byly připevněny bicí cimbály nové. Potřebné
práce tehdy provedli místní klempíři Albert Pišl a Josef
Skočdopole; cimbály byly zakoupeny za 5.852 Kč. Roku
1924 se hodinový stroj dočkal i jakés i generální opravy.
Války však odbíjení hodin nepřály – hlad zbrojního
průmyslu po barevných kovech byl příliš velký. Za
2. světové války roku 1942 (2. června) byla opět provedena
rekvizice: došlo na jeden ze zvonů ze hřbitovní zvonice a
rovněž byly zabaveny dva cimbály z bicího stroje radničních
hodin a také poplašný zvonek z průčelí radnice (dodnes je
tam po něm držák). Teprve až 5. května 1959 zaznělo (po 17
letech!) opět odbíjení hodin na radnici. Zásluhou Jaroslava
Feiga, Viléma Steinera, Otto Suchardy a místního hodináře
Josefa Plného byl bicí stroj věžních hodin opět opatřen
novými bicími cimbály. Roku 1964 místní hodinář Josef
Plný, který měl hodiny na radnici na starosti včetně
natahování, provedl (po 40 letech) generální opravu věžních
hodin na radnici; v srpnu roku 1981 bylo pořízeno i nové
bicí zařízení věžních hodin na radnici. Bylo však vidět, že
starý hodinový stroj v nejbližší době doslouží.
19. června 1987 byly na budově radnice instalovány
věžní hodiny nové. Moderní hodinový stroj se čtvrťovým
odbíjením dodal a instaloval za 80.000 Kčs tehdejší
monopolní výrobce věžních hodin v Československé
socialistické republice: Okresní průmyslový podnik
z Vyškova – což byl původně vyhlášený hodinářský závod
Aloise Dvořáka, založený ve Vyškově roku 1914, který byl
roku 1949 komunisty znárodněn a začleněn pod národní
správu Chronotechny Šternberk. Starý hodinový stroj, který
roku 1876 vyrobil Jan Janata, hodinářský mistr z Poděbrad,
byl po 111 letech věrné služby uložen na zasloužený
odpočinek do Městského památníku v bývalé klášterní
budově, kde na odpočivadle schodiště můžeme obdivovat
jeho provedení a konstrukci.
Miroslav Pichl
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Potřebujete pomoc a nemáte signál na
mobilu?
Jestliže se pohybujete v prostředí, kde není signál na
mobilu /platí pro všechny operátory/ a potřebujete nutně
pomoc, vyndejte SIM kartu z Vašeho přístroje a pak volejte
číslo 150 /funguje pouze na toto číslo/. Dovoláte se na
hasičský záchranný sbor.
Tuto radu nám dodal HZS Velké Poříčí při školení
preventistů.
Ing. Ladislava Eichlerová

¨ ¨¨

KNIHO VNA ¨ ¨ ¨

Co nového v knihovně
21. března jsme v knihovně vítali jaro při podvečeru
poezie. Autorky Alena Kordíková a Lenka Jiránková nám
přednášely své verše za doprovodu kytary Petra Turičíka.
Paní Kordíková knihovně věnovala básničku SLOVO
Před tichem poklekáš …
Na ústech prst, v samotě zalitý
jak vážka v jantaru.
Před tichem poklekáš …
V seknici holomrazů potajmu sníš si o jaru
a prosíš slovo, ať tě střeží,
když zpěněné tvé srdce bije
(ve věžních hodinách)
na česnu poezie.

25. března jsme se vydali Za pohádkou do světa ve
spolupráci se sdružením Vánek. Děti se aktivně zapojily do
dění, jak dokládá snímek:

31. března se knihovna připojila
k oslavám
Mezinárodního dne dětské knihy a spolu s dalšími
knihovnami v republice připravila pro děti Noc
s Andersenem.
Sešli jsme se už v 18 hodin a po uvítání děti čekala
dramatizace pohádky Zlatovláska v podání maminek a dětí
rodiny Kollertovy a Krpálkovy. Pak nás čekala knížka
Vladimíra Škutiny Kde bydlí čas a povídaní o čase. Mladší
děti si sestrojily hodiny a ty starší si troufly na stroj času a
s ním na cestu do pohádky. Pro své mladší kamarády si
vymyslely své vlastní pohádky, třeba o tom Jak si beruška
přála sedmou tečku.

9
Po osmé hodině mezi nás přišel opravdový mistr času –
hodinář kostelních hodin Jan Voborník a vzal nás postupně
na věž k hodinovému stroji. Děti si vlastnoručně vyzkoušely
natahovat hodiny.
Po návratu přišly na řadu písničky za doprovodu pana
Pavla Kusého. Ke spaní jsme se ukládali v pozdních nočních
hodinách. Ráno jsme se po chutné snídani (koláčích od
firmy Kvíčerovská pekárna) s úsměvem rozcházeli domů.
Celkem se nás sešlo 45 dětí a 10 dospělých. Nocovalo 42
dětí a 4 dospělí.
Na závěr chceme poděkovat všem, kteří přispěli ke
zdárnému průběhu večera – Františce Grossové, Janě
Jenkové, Idě Seidlmanové, Lence Krpálkové, Pavlíně
Kollertové, Věře Škraňkové, Pavlu Kusému a Janu
Voborníkovi. Dík patří i Kvíčerovské pekárně.

Zlatovláska

4. dubna nám lidové Velikonoce přiblížily mladé
maminky z mateřského centra MaMiNa. Návštěvníci měli
možnost vidět tradiční velikonoční symboly jako pečivo,
vajíčka, pomlázky atd. i moderní ukázky zdobení interiéru.
Slovem večer doprovodila paní Ivana Richterová. Na úvod
jsme si vyslechli skladby pro kytaru v podání žáků ZUŠ.
Připravujeme:
V prostorách půjčovny pro dospělé a čítárny můžete
shlédnout ve dnech 18. dubna až 5. května 2006 výstavu
fotografií Ptačí svět. Autor Vlastimil Osoba pořídil tyto
fotografie při svých toulkách světem. Pro děti bude
připraven soutěžní test ze znalostí života ptáků (zkusit si
ho mohou i dospělí). Vyhodnocení proběhne při
zakončení výstavy v pátek 5. května, kdy se dostaví i
autor, který rád zodpoví vaše dotazy.
Nabídka knih – tentokrát zaměřená na dům a zahradu:
Šrot, Radoslav: Rok v naší zahradě.
Všechno o okrasné a užitkové zahradě den po dni.
Šrot, Radoslav: Okrasné dřeviny.
Rady pro pěstitele.
Lloyd, Christopher: Květinová zahrada.
Podnětné rady pro pěstování rostlin s okrasnými květy a
listy.
Štursa, Jan: Cibulové a hlíznaté rostliny.
Větvička, Václav: Letničky a dvouletky.
Dijková, Hanneke: Encyklopedie záhonových rostlin.
Riotterová, Louise: Růže milují česnek.
Netradiční a zábavná příručka pro zahrádkáře.
Stein, Siegfried: Množení rostlin pro dům a zahradu.
Praktický rádce.
Böhm, Čestmír: Rododendrony a další vřesovcovité
rostliny.
Hlava, Bohumír: Tropické a subtropické zeleniny.
Pěstování a využití.
Traxl, Václav: Léčivé rostliny ze zahrady.
Vlk, Václav: Zahradní krby a grily.
Engelhard, Dietrich: Dřevo v zahradě a na terase.
Bastian, Hans-Werner: Dláždění teras, cest a nádvoří.
Malování, tapetování, nátěry.
Domácí kutil.
Vaše knihovnice

Zveme Vás na besedu s

Takto jsme natahovali hodiny na věži

universitním profesorem

Ing. Václavem Kubečkem DrSc.,
rodákem ze Žďáru nad Metují.
Mimo jiné nám sdělí své zážitky
z ročního pobytu v Japonsku,
dojmy ze svého působení na vysoké
škole ve státě New Mexico v USA,
využití laseru v kosmonautice a technice.
Rád zodpoví i Vaše dotazy
na další témata.

Beseda se uskuteční v pondělí

24. dubna 2006 v 18 hodin
ve Hvězdě (nad samoobsluhou)
Chystáme se spát a Vojta Kollert čte Andersenovy pohádky
na dobrou noc
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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

Pátek 21.4.2006

Zastupitelstvo obce České Metuje
srdečně zve
vážené občany města Police n/M. a okolí

na oslavu založení obce
a 2. setkání rodáků.
Oslava k 600. výročí založení obce a 2. setkání rodáků se
bude konat v České Metuji

v sobotu 27.5.2006 a neděli 28.5.2006.

(První písemný dokument o existenci obce je z r.1406).
Podrobné informace budou sděleny na plakátech a v dalším
čísle Polického měsíčníku.

® ®®

DIV ADL O

®®

®

v 19.30 hodin

FINTY D IC KA & J ANE
Dick pracoval jako drak, stejně ale nezabránil tomu, aby nepřišel o
práci. Jeho poctivý americký sen se zhroutil, z lu xusního domova
nezbylo nic – jen milující manželka, ochotná sdílet Dickův
brilantní nápad. Když mohli krást šéfové, proč ne on? Na dráhu
zločinu se v remaku komedie z roku 1977 vydávají Jim Carrey a
Téa Leoni. Film v původním znění s titulky. (90 min.,USA)
Mládeži přístupné.
Vstupné: 55,- Kč

Středa 26.4.2006

v 19.30 hodin

C O J E Š E P T E M…
Co se stane, když neurotická newyorská novinářka Sarah (Jennifer
Aniston) zjistí, že příběh slavného Absolventa byl inspirován její
vlastní rodinou, a ona tudíž dost dobře může vděčit za své narození
předmanželskému útěku své matky s nadějným mladíkem? Inu co?
Rozhodne se toho mladíka najít. Už to sice je spíše pán, nicméně
šarm, který okouzlil její matku, stále má… Film v původním znění
s titulky. (97 min.,USA)
Mládeži přístupné od 12 let.
Vstupné: 55,- Kč

Pátek 5.5.2006

v 19.30 hodin

JEŠTĚ ŽIJ U S VĚŠ ÁKEM,
PLÁC AČ KO U A ČEPI CÍ
Železniční stanice Žatec – západ a pestrá směs postav a postaviček,
které s ní spojily svůj život: přednosta Tonda (Jaroslav Dušek),
starší výpravčí Petr, mladší výpravčí Aleš, posunovači, pokladní…
Žijí tu své malé životy a řeší ty nejvšednější problémy, z nichž ten,
jak oblafnout kontrolora bezpečnosti práce Evžena, je ten
nejmenší. Podle divadelní hry Reného Levínského svorně natočili
Pavel Gőbl a Roman Švejda. (90 min.,ČR)
Mládeži přístupné.
Vstupné: 55,- Kč

Úterý 9.5.2006

v 19.30 hodin

RAFŤ ÁC I
Filip (Jiří Mádl) by konečně rád zasunul a Dany (Vojtěch Kotek) se
mu v tom snaží pomoct. Jen ať si zasune, ale ne do „jeho“ Kláry
(Andrea Kerestešová)! Do pubertálních let se mezitím stále víc
vracejí i Danyho rodiče (Veronika Freimanová, Milan Šteindler).
(104 min.,ČR)
Mládeži přístupné.
Vstupné: 40,- Kč
PŘIPRAVUJ EME :
Úterý 16.5.2006 v 19.30 hodin
Středa 31.5.2006 v 19.30 hodin

PÝCHA A PŘEDSUDEK
EXPERTI

!!!PŘEDPRO DEJ VSTUPENEK NA FILMO VÁ PŘEDSTAVENÍ J E
PO UZE V PO KLADNĚ KINA 1 HO DINU PŘED ZAČÁTKEM!!!
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Úterý 18. dubna 2006
v 18.00 hodin
David Novotný a Paganini Arts s.r.o. Praha za podpory
města Police nad Metují Vás zvou do Chrámu Nanebevzetí
Panny Marie na

KONCERT EDITY ADLEROVÉ
za doprovodu varhaníka Vlastimila Bičíka. Další host je velké
překvapení pro návštěvníky koncertu. Výtěžek bude věnován
Domovu důchodců a na opravu kaple Panny Marie Sněžné na
Hvězdě.
Vstupné: 120,- Kč.

Středa 19. dubna 2006
v 19.00 hodin
Mateřské centrum MaMiNa ve spolupráci s městem Police
nad Metují uvede v Kolárově divadle přednášku

CESTA TAM A ZASE ZPÁTKY
Pojďte se projet po cestách necestách čtyřmi státy Evropy. Prožijte
s námi putování na kolech krajinami řek a hor v rozmarném počasí
léta 2005. Naše cesta trvala 56 dní a ujeli jsme celkem 2752
kilometrů a to vše společně s našimi dětmi Matějem, Šimonem a
Daníkem.
Vstupné dobrovolné.

Úterý 25. dubna 2006
v 19.00 hodin
SSK Pedro a město Police nad Metují Vás zvou do
Kolárova divadla na

LUCIE a MICHAL NA KOLE VŠEMI
KONTI NE NTY
Lucie Kovaříková je první českou ženou, která na kole objela
svět. S Michalem Jonem absolvovala cestu v letech 2002 – 2005.
Přesně za tři roky projeli 34 zemí a navštívili všechny kontinenty
(Evropa, Asie, Austrálie, Jižní Amerika, Antarktida, Severní
Amerika, Afrika a opět Evropa). Lucie a Michal našlapali celkem
68 175 km. Cestovali sami, natěžko, bez doprovodných vozidel,
bez doprovodného týmu, non-stop. Vše potřebné si vezli na
horských kolech. Během cesty napsali tři knihy. Závěrečný díl
tetralogie vyšel po jejich návratu domů. Promítání z cesty všemi
kontinenty na kole je doplněno hudbou z projížděných regionů, při
besedách jsou k zakoupení i všechny čtyři knihy z cesty.
Vstupné: 40,- Kč

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

DNES VÁS BAVÍ HOLOHLAVÍ
Účinkují: Zdeněk Izer & Petr Freund.
Vstupné: 130,- 120,- 110,- Kč
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Sobota 13. května 2006
v 19.30 hodin
Divadelní soubor KOLÁR Police nad Metují uvede
v Kolárově divadle 4. reprízu hry P. Stona

NĚKDO TO RÁD HORKÉ
Komedie v rytmu swingu odehrávající se v Chicagu 30. let
minulého století. Režie: Jaroslav Souček.
Vstupné: 60,- 55,- 50,- 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 ie Marshall a
Kapela – TOUR 2006

Věra Martinová v současné době připravuje nové CD, které vyjde
na jaře roku 2006. U této příležitosti vydání tohoto nového CD se
zároveň uskuteční turné. Diváci v novém programu nebudou
samozřejmě ošizeni o největší hity – Až na vrcholky hor, Toulavý
džíny a další, ale mohou se také těšit na úplné novinky z čerstvě
pokřtěného CD, na kterém spolupracuje s britským zpěvákem a
kytaristou Jamie Marshallem, a který bude zároveň jejím
exkluzivním hostem na tomto turné.
Vstupné: 160,- 150,- 140,- Kč

Úterý 30. května 2006
v 9.00 a 10.30 hodin
Divadlo DRAK Hradec Králové uvede v Kolárově divadle
pro MŠ, 1. stupeň ZŠ a rodiče s dětmi pohádku

JAK SI HRAJÍ TATÍNKOVÉ

® ® KULTURA V OKOL Í

®

®

Pátek 14. dubna 2006
od 18.00 hodin
Kino Teplice nad Metují uvádí

BESEDA S EDITOU SIPEKY
Tato beseda je věnována všem ženám, které chtějí od základu
změnit svůj život k lepšímu, chtějí být štíhlé a atraktivní.
Vstupné: 40,- Kč.

Sobota 15. dubna 2006
v 19.30 hodin
Divadlo j. k. Tyla v Červeném Kostelci uvádí

NEJSTARŠÍ ŘEMESLO
Tragikomický příběh pětice stárnoucích dam odehrávající se
v New Yorku za vlády prezidenta Reagana. Účinkují: Lída
Janouchová, Milena Hořejší, Jana Jančíková, Jana Lelková,
Milena Langrová.
Vstupné: 80,- 70,- 60,- Kč.
Předprodej vstupenek v prodejně tabáku DALI.

Čtvrtek 20. dubna 2006
v 19.30 hodin
Divadelní společnost HÁTA uvádí v Jiráskově divadle
Hronov francouzskou komedii M. Camolletiho se
zápletkami, každému důvěrně známými z vlastního
manželství

KDY Ž TY , TAK JÁ TAKY , MILÁČKU!

Pět tatínků si jednoho dne do kutilské dílny, kde se jindy vrtá,
šroubuje, svařuje, slepuje, nýtuje přinese v krabici panenku. Má
problém. Neprozradím Vám jaký, abyste nepřišli o překvapení.
Tatínkové nezačnou panenku šroubovat, otevírat a montovat, ale
začnou si s ní hrát! Právě teď se jim chce zakusit slast z vyprávění
a hraní si. Postupně stvoří pohádku.
Vstupné: 30,- Kč

Naše dvojice se z důvodu manželské nudy rozhodne, že si zpestří
život nevěrou. Jsme v Paříži a autor banálních situací spřádá hry,
které šumí jako šampaňské. Hrají: Ivana Andělová/Lucie
Zedníčková, Vladislav Beneš/Marcel Vašinka, Milena Dvorská a
další.
Vstupné: 150,- 130,- 110,- 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

Čtvrtek 27. dubna 2006
v 19.30 hodin
Městské divadlo v Broumově uvádí hru D. L. Coburneho

Cesta kolem světa v Kolárově divadle.
Tři roky na kole, všemi kontinenty, 68175 km s bagáží
….neskonale mnoho poznání, zážitků, postřehů a dojmů.
Obrovské množství fotodokumentace a řada setkání se
zajímavými lidmi. To všechno nám do Police přivezou dva
cyklističtí světoběžníci – Lucie Kovaříková a Michal Jon. V
úterý 25. dubna Vám všem nabízíme setkání s nimi
v polickém divadle. Během cest napsali čtyři knihy, další
informace lze najít na www.luciemichal.info
Dovolte mi pozvání na jistě zajímavé promítání
s osobitým vyprávěním obou aktérů. Věřím, že prožijeme
společně opět pohodový večer.
Petr Jansa
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THE GIN GA ME
Džin je druhem karetní hry, ale i metaforou o životních prohrách a
nadějích. Slavná americká tragikomedie pro dva herce a publikum,
které umí vnímat smích i slzy „mezi řádky“. Divák tu najde vše,
čím sám denně žije - humor i smutek, malichernost i velkorysost. A
především jemnou psychologii i lidské soucítění, jež obdivuhodně
tvarují v blízkém kontaktu s publikem dva velcí herci. Účinkují:
Blanka Bohdanová a Josef Somr.
Vstupné: 100,- a 90,- Kč.

EDITA ADLEROVÁ
NEJMLA DŠÍ CARME N 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
v oratoriu B. Rejchy, dir. P. Altrichter, Pardubická filharmonie,
koncert v chrámu sv. Víta).
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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.

Víkend s Tarotem

Dne 13.-14.5. 2006
se koná víkendový seminář výkladu Tarotových karet.
Místo konání: místní pohostinství Žďár nad Metují
V čase: sobota 10:00-18:00
neděle 9:00-15:00
Přednáší paní Marie Plášilová,
která má vlastní ŠKOLU TAROTU v Liberci.
Cena je 1300.- Kč (v ceně 2x oběd)
Možno zajednat i bezmasou stravu
S sebou si vezměte tužku, papír, intuici, dobrou náladu a
kdo má, pak karty.
Počet účastníků je omezený na 8-15 a proto neváhejte. Máte
mimořádnou příležitost rozvinout své intuitivní schopnosti,
nahlédnout do sebe sama a popovídat si o vlastních
zajímavých zkušenostech .
Zájemci se mohou hlásit u paní Radky Kaufmanové
na tel: 491 543 520 mob: 607 240 250
E- mail: radka.kaufmanová@seznam.cz

BROUMOVSKÁ LITERÁRNÍ CENA
4. ročník

Rada města Broumova rozhodla dne 1. 2. 2006 o
vyhlášení 4. ročníku literární soutěže „Broumovská literární
cena“ na téma

„750 let města Broumova“
Vyhlášení: 1. 2. 2006
Uzávěrka pro odevzdání literárních děl: 30. 9. 2006
Vyhlášení výsledků: listopad 2006
Zaměření soutěžních prací:
- próza
- poezie
- publicistika
- odborné a popularizační práce (nikoli diplomové,
bakalářské, ročníkové)
Soutěžní kategorie:
1. díla autorů ve věku 14 – 25 let
2. díla autorů ve věku nad 25 let
3. dosud nevydaná díla publikujících autorů
4. významná publikovaná díla autorů z regionu nebo
díla s regionem související
Podmínky soutěže a pokyny pro soutěžící:
· respektování určeného tématu „750 let města
Broumova“ v libovolném pojetí či souvislostech
· vztah díla nebo autora k Broumovsku, tzn. že autor
na území Broumovska žije nebo odtud pochází, nebo
že se Broumovskem zabývá ve svém díle.
Broumovskem se pro „Broumovskou literární cenu“
rozumí území bývalého okresu Broumov.
· soutěž je anonymní. Díla zašlete označená heslem,
stejně označte přiloženou obálku, která bude
obsahovat potřebné údaje – jméno, bydliště, věk,
zaměstnání, kontakty. Nezapomeňte uvést kategorii,
do které své dílo přihlašujete.
· zasílejte
soutěžní
práce
v pěti
kopiích
v maximálním rozsahu 10 stran strojopisu jednoho
soutěžního díla
· Do 4. kategorie je možno přihlásit dílo, i když
přihlašovatel není jeho autorem. V tomto případě
přihlásí dílo s uvedením svého jména a kontaktu a
poskytne hodnotící komisi jeden výtisk k posouzení.
Podmínky ostatních kategorií se na tuto kategorii pro
její odlišnost nevztahují.
Vítězové jednotlivých kategorií budou odměněni
věcnými cenami. Soutěžní díla zasílejte na níže uvedenou
adresu, obálku označte heslem „BLC 2006“:
Informační centrum Broumovska
Mírové náměstí 56, 550 01 Broumov
tel. 491 524 168, e-mail: info@broumov.net
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Národní památkový ústav

Správa státního zámku v Náchodě
ZAHÁJILA V SOBOTU 1. 4. 2006
NÁVŠTĚVNÍ SEZÓNU
Provozní doba
duben – So, Ne, sv. - 10:00 – 16:00 hod.
květen - srpen – denně kromě Po – 9:00 – 17:00 hod.
září – denně kromě Po – 9:00 – 16:00 hod.
říjen – So, Ne, sv. – 10:00 – 16:00 hod.

Milan Vítek

V provozu jsou tyto expozice
- Piccolominská v I. patře
- Salóny II. zámeckého patra
- Exteriérový okruh – gotický sklep se studnou,
vyhlídková terasa a věž s hladomornou.
Objednávky prohlídek : Tel. 491 426 201
e-mail: objednavky.nachod@tiscali.cz
Pozn. Poslední prohlídka zámku začíná 1 hod. před
ukončením otevírací doby.
SRDEČNĚ VÁS ZVEME K NÁVŠTĚVĚ
NÁCHODSKÉHO ZÁMKU

Timmy O’Neill
V TEPLICÍCH NAD METUJÍ
Beseda s americkým horolezcem
Pátek 28. dubna v 18 hodin

Kino Teplice nad Metují

BESEDA
S EDITOU SIPEKY

Pátek 14. dubna 2006 od 18 hodin
ZHUBNĚTE S EDITOU !!

Tato beseda je věnována všem ženám, které chtějí od základu změnit svůj život
k lepšímu, chtějí být štíhlé a atraktivní.
(Studijní pobyt v zahraničí i vlastní zkušenosti Editě pomohly sestavit zeštíhlovací
program. Žádné léky na hubnutí, diety či nadměrná zátěž, a přesto lze za necelý
rok shodit i více než 30 kg! Stejně důležitý jako odbouraný tuk je i návrat
ztraceného sebevědomí a upevnění zdraví.)
Více informací na : www.ikar.sk/sipeky

Vstupné: 40,-Kč

Sponzoři: Město Teplice nad Metují, Obec Adršpach, Odborová organizace Siemens VDO Adršpach
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Timova šou je o jeho rekordním výstupu na Nose
(3h24min) a výstupech na Torre Egger a Cerro Fitz Roy. A
také zahrnuje desetiminutový film “Urban Ape”, oceněný
třemi cenami.Vstupné: 60,-Kč.
„Tim O’Neill se narodil v roce 1969 na předměstí
Philadelphie. První skála, na kterou si sáhl byly náhrobky
pomníků na místním hřbitově. Vyzbrojen jednosměrnou
jízdenkou do Wyomingu za 69 dolarů v devatenácti letech
nastoupil do autobusu směr divočina a nikdy se nevrátil.
V posledních letech Tim procestoval velká pohoří světa,
od Pákistánu po Patagonii. Na své nedávné cestě do Jižní
Ameriky s i čas rozdělil mezi splavování divoké řeky na
kajaku, prvovýstupy alpským stylem v argentínské Patagonii
a obrovské dobrodružství při divokých výstupech ve
venezuelské džungli.
O'Neill je jedním z nejrychlejších lezců na světě. Je tak
rychlý, že ho ještě nikdo neviděl v cestách, o kterých tvrdí,
že je vylezl v rekordních časech. Na svém kontě má několik
OS rekordů v Yosemitech, včetně světového rekordu z roku
2001 z výstupu na Nose na El Capitan, který činí 3 hodiny
24 minut (čas, který někteří Severoameričané stráví denně v
autě cestou do práce). Loni na podzim lezl opět s Potter a za
24 hodin vylezli na 3 masivní stěny obtížnosti VI, co spolu
dělalo přes 80 délek, nebo 3000 m.
Tim chce, aby se lidé uvolnili a více se smáli,
uvědomovali si chvíle, které právě prožívají a které se už
nikdy nemusí opakovat: “Chci, aby lidé zpozorněli, jako
zpozornějí například, když vidí vážnou nehodu na dálnici,
ale s tím rozdílem, že teď jsou na scéně exoticky ozdobené
cirkusácké maringotky plné klaunů, jakoby na chvilku ve
snách, možná jim upadly červené nosy. Prostě humor,
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kterým je naše společnost a náš svět propleten, je lehký i
černý a já je oba v mých šou bohatě využívám.” (Tim
O´Neill).

MŠ v Bukovici
vyhlašuje zápis dětí 3 – 6 letých, které nastoupí
v průběhu školního roku 2006 – 2007. Přihlášky si můžete
vyzvednout osobně v MŠ. Termín ukončení zápisu a podání
přihlášek je 31.5.2006.
Případné dotazy a informace získáte na tel. č. 491543395
u paní Balákové.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POLICE NAD METUJÍ

Vynášení Morany
Co letos se zimou? "Už se těšíme na jaro," ozývalo se v
březnu mezi lidmi. I děti ve školní družině s i zimu užily a
jaro s nadšením očekávaly. Od začátku března se učily
básně a písně k akci, která se pro ně stala tradicí - vynášení
Morany = Mařeny = paní Zimy. Letos jsme zvolily místo
"Smrtné neděle " všední den - pátek 31.3. Celé ráno bylo
docela pěkné počasí a děti se těšily, že ponesou Moranu.

ZÁP IS D ĚT Í DO MŠ VEL KÉ PET RO VIC E
MŠ Velké Petrovice vyhlašuje zápis do školky pro školní
rok 2006 – 2007. Přihlásit se můžete již nyní, zápis trvá do
30. 4. 2006. Naše malá, ale útulná školička nabízí dětem
klidné až domácí prostředí. Navštivte nás v pracovních
dnech od 8.00 do 15.00 hodin.
DOJÍŽDĚJÍCÍM NABÍZÍME PROPLÁCENÍ DOPRAVY!!!

Případné dotazy a informace získáte na tel.č. 491 541 141.
MŠ Velké Petrovice
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Ve 13 hodin jsme vyšli před školu, zazpívali zimní
píseň, vykřikovali básně např. "Zimo, zimo táhni pryč,...", a
v té chvíli začalo pršet. Déšť přidával na síle a my rychle
měnili trasu pochodu. Připadalo nám, jako kdyby zima ještě
chtěla ukázat svoje rozmary. Zastavili jsme před radnicí, kde
jsme opět zopakovali písně a básně, aby všichni občané
věděli, co chceme udělat se zimou. Došli jsme k potoku, u
kterého jsme Mařenu podpálili a hořící vhodili do vody. I
když byla "velká voda ", pod jedním můstkem se Morana
zastavila. Nechtělo se jí od nás? Oddechli jsme si, když se
po chvíli vydala dál na dlouhou cestu. Od vody jsme šli
veseleji s jarními písněmi a básní na rtech.
" Zimo, opravdu Tě už nechceme, my chceme JARO.
Eva Řeháková

Na zkušenou v Anglii
V neděli 5.března se skupinka 39 žáků základní školy se
svým doprovodem vydala na cesty. Cestovní kancelář paní
Zdeny Kopřivové nás dopravila přes území Německa,
Belgie a Francie k Eurotunelu, kterým jsme se dostali do
Anglie. Cesta pod mořským dnem byla určitě pro většinu
z nás očekávaným a jistě i zajímavým zážitkem.
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V pondělí 6. března ráno jsme stanuli na anglické
pevnině, na které jsme se chystali strávit celkem tři dny.
Naše první cesta vedla do města nad Temží – Londýna. Na
prohlídku této metropole jsme měli celé dva dny, během
nichž jsme měli možnost vidět to nejzajímavější. Prošli jsme
se po nábřeží kolem majestátního London Eye a slavné
hodinové věže známé podle zvonu Big Ben, která je součástí
komplexu budov britského parlamentu. V sousedství jsme
viděli Westminsterské opatství – místo korunovace,ale i
posledního odpočinku anglických panovníků. Prošli jsme po
třídě Whitehall kolem známé Downing Street – přísně
střežené uličky, která je domovem britského premiéra
směrem na Trafalgar Square – což je známé náměstí
s Národní galerií a monumentem admirála Nelsona – vítěze
nad Napoleonem v bitvě u Trafalgaru. Měli jsme možnost
shlédnout i výměnu královské jízdní gardy, která
nastupovala službu u hlavního sídla královny Alžběty II. –
Buckinghamského paláce. Prošli jsme nádherně jarně
rozkvetlý park sv.Jakuba s jezírkem plným vodního ptactva.
Někteří měli možnost vidět královské korunovační klenoty
v jednom z nejstarších míst v Londýně – v proslulém
Toweru. Jiní navštívili technicky i architektonicky zajímavý
Tower Bridge – poslední z Londýnských mostů před ústím
do moře, který se otevírá při proplutí velkých lodí. Třetí
skupinka navštívila vysloužilý válečný křižník Belfast –
zajímavou ukázku soběstačnosti posádky na moři v době
druhé světové války.

V Londýně jsme nemohli vynechat dvě známá muzea –
muzeum voskových figur Madam Taussaud, kde je možné
pohlédnout tváří v tvář slavným osobnostem historie,
filmového plátna a hudební scény, politického života,
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sportu, a dokonce i takovým typům lidí jako byli masoví
vrazi nebo hrabě Dracula. Další zkušenosti mohli všichni
získat v Britském národním muzeu, kde jsou soustředěny
především
rozsáhlé
sbírky
starověku
z Egypta,
Mezopotámie, Řecka i Říma, Středomoří a Blízkého
Východu, stejně jako památky na staré civilizace Ameriky a
Afriky a rozsáhlá knihovna starých tisků. Zajímavé na
těchto muzejních sbírkách je i jejich zabezpečení, protože je
možné volně vše fotografovat a filmovat.
Kilometrů jsme naběhali po Londýně víc než dost, takže
všichni přivítali možnost svézt se klasickým červeným
londýnským autobusem „double deckerem“ a také
rychlodráhou bez řidiče řízenou počítačem po oblasti
Docklands (bývalé doky) do Greenwich. Greenwichský
neboli nultý poledník je zobrazen nejen linií na dlažbě a zdi
Greenwichské observatoře, ale i vysílán laserovým
paprskem viditelným po setmění daleko za obzor.
Nejen Londýn byl cílem naší cesty. V rámci
jednodenního výletu jsme zamířili na jih k moři a poznali
dvě přímořská letoviska Hastings a Brighton. Hastings se
proslavilo bitvou, která proběhla v jeho blízkosti v roce
1066 a vítěz této bitvy Vilém Dobyvatel se stal i prvním
anglickým králem. Hastings je obestoupeno útesy, v nichž
se nachází mnoho chodeb a slují, které se staly útočištěm
pašeráků a úkrytem pro zboží, pašované na ostrov z Evropy.
Na dobrodružství,ale i strasti těchto pašeráků jsme se mohli
podívat při návštěvě těchto jeskyní a shlédnout show
„Smugglers adventures“.
Odpoledne nás očekávalo město Brighton a cestou
k němu jsme stanuli na strmých útesech Beachy Heads,
které přitahují nejen turisty pro svoji romantickou polohu,
ale bohužel i nešťastníky, kteří se rozhodli skokem z výšky
do moře ukončit svůj život.
Brighton se svými plážemi je v době sezóny hojně
navštěvovaným prázdninovým cílem, ovšem v době naší
návštěvy nás očekával jenom vítr a déšť zahalený do
mlžného oparu a početných hejn stěhovavých ptáků, kteří se
právě vrátili z teplých krajin. Kromě počasí, které nebylo
přívětivé, nás okouzlila budova královského paláce,
postavená v indickém stylu a jistě i potěšila možnost
návštěvy dětského casina na proslulém molu Brighton Pier.

Při pobytu v anglických rodinách na londýnském
předměstí Bexleyheath měli určitě všichni příležitost
procvičit si znalost angličtiny a poznat život v obyčejné
anglické rodině, ochutnat jejich stravu a vyzkoušet jejich
životní styl v klas ických domkách stojících v jedné linii
v jedné ulici – jeden jako druhý.

16
Naše cesta do Anglie se mohla uskutečnit za přispění
několika uznalých lidiček a firem, kterým bychom rádi na
tomto místě poděkovali za pomoc a příspěvek. Bez těchto
„sponzorů“ by někteří malí cestovatelé do Anglie neodjeli, a
proto hlavně jim patří naše „thank you“.
Simona Jarešová

bolel zadeček. Pohádka byla opět skvělá a děti byly vtaženy
do děje. Představení se všem velmi líbilo.

Sběr starého papíru v polické ZŠ
Po dlouhé letošní zimě bude opět v naší škole probíhat
sběr starého papíru. Tentokrát to bude ve dnech 18.20.4.2006 a v měsíci květnu 23.-25.5. 2006. Sběr probíhá
vždy v době od 7.00 – 8.00 hodin a od 14.00 – 15.00
hodin.
Prosíme o řádné roztřídění a svázání papíru. Papír
třídíme na novinový, kartón a ostatní směsný papír. Předem
děkujeme.

Třídní schůzky
Třídní schůzky rodičů proběhnou dne 20.4. 2006 od
15.00 – 17.00 hodin. Tyto schůzky začnou v každé třídě
společnou částí. Dále rodiče mohou individuálně navštívit
ostatní učitele.

Meteostanice v Polici nad Metují
Od 15.4. 2006 budou na www.zspolice.cz k dispozici
aktuální údaje o počasí v Polici nad Metují. Tyto údaje bude
poskytovat meteostanice WS3600, která je umístěna na
budově školy. Budete se zde moci dozvědět např. aktuální
teplotu, tlak, tlakovou tendenci, srážky, směr větru, rychlost
větru … Těšíme se na návštěvníky našich stránek.

Počítačový kurz - Základy práce s
PC
Základní škola Police nad Metují pořádá kurz Základů
práce s PC, který bude probíhat v květnu a červnu 2006 v
rozsahu 20 hodin. Cena kurzu 1 428,- Kč vč. DPH. Kurz
proběhne při účasti min. 8 účastníků. Přihlášky a další
informace na tel. 491 580 080 u pí. Killarové.
Ředitel ZŠ Mgr. Karel Nývlt

Březen ve škole a školce na
Bezděkově
I měsíc březen byl pro nás na Bezděkově velmi pestrý.
Začátek měsíce byl ve znamení jarních prázdnin.
Počasí i po nich zvalo k zimním radovánkám a sportům,
příjemně vytopené místnosti ke vzdělávání i odpočinku. Ale
nás zase čekala tvrdá práce i různé, zajímavé akce.
Hned po prázdninách jsme si všichni udělali společný
výlet do Machova, kde pravidelně dvakrát ročně
navštěvujeme zubního lékaře pana Prázu.
Pak jsme ve čtvrtek 9.3.2006 pozvali do školy naše
budoucí předškoláky, aby s námi strávili jeden pracovní den.
Během tohoto dne jsme je seznámili s tím, jak to ve škole
chodí, jaké činnosti zde děláme i jak se správně ve škole
chováme. Zapojili jsme je do všech našich prací i jsme si
s nimi zahráli několik her. Moc nás potěšilo, že všichni
návštěvníci byli u nás spokojeni a že se jim zde líbilo.
Další týden v pátek 17. 3. 2006 nás opět navštívilo
divadélko Na baterky, tentokrát s pohádkou O králi, kterého
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Hned druhý den pomohli školáci přivítat spolu
s představiteli obce nové občánky Bezděkova a zarecitovali
jim několik básniček.
V úterý 28.3.2006 jsme zajeli do divadla v Polici nad
Metují na pohádku Jak si princezna vzala draka. I tato
pohádka byla velmi zajímavá a to nejen dějem, ale i
písničkami s pěknými texty.
Mezi těmito zmiňovanými akcemi jsme se snažili
vzdělávat ( blíží se další čtvrtletí), vysvětlovat si a osvojovat
pravidla slušného chování, vzájemné úcty a tolerance
jednoho k druhému. Děti ze školky mimo tyto činnosti jezdí
stále ještě plavat do náchodského bazénu. Musíme prozradit,
že udělaly velké pokroky a začínají plavat ve velkém
bazénu.
Doufejme, že nacházející měsíc bude minimálně stejně
pestrý a že se výkony našich žáčků a předškoláčků budou i
nadále stále zlepšovat.
Marie Vaisarová

Zákl adní umělecká škol a
informuje ...
Krajská kola soutěží dechových a
bicích nástrojů
Letošní školní rok je ve znamení ministerských soutěží
v oborech „Hra smyčcových souborů a orchestrů“ a „Hra na
dechové nástroje dřevěné a žesťové a na bicí nástroje sólo“.
O průběhu okresních kol jsme vás již informovali,
v minulém čísle jsme přinesli zprávu o triumfu našich žáků
v krajském kole soutěže žesťových a bicích nástrojů v Jičíně
(kde jsme se stali nejúspěšnější školou se sklizní 7 prvních a
5 druhých míst) a nyní doplňujeme informaci o výsledky
z krajského kola dechových nástrojů dřevěných, které se
uskutečnilo 8. března v Novém Městě nad Metují. Zde jsme
měli tři finalisty, kteří nakonec získali dvě první a jedno
druhé místo v kraji!
Jsou to:

Matěj Pátek (klarinet) – 1. místo
Ondřej Rokoš (klarinet) – 1. místo
Kateřina Hejzlarová (hoboj) – 2. místo
Gratulujeme!
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Krajské kolo soutěže smyčcových
orchestrů

o

Ve čtvrtek 23. března proběhlo v Kolárově divadle
v Polici nad Metují krajské kolo soutěže základních
uměleckých škol ve hře smyčcových souborů a orchestrů,
kterého se zúčastnilo 172 hráčů (9 orchestrů)
z Královéhradeckého kraje. Naše škola byla zastoupena
třemi tělesy (smyčcovým souborem nejmenších žáků – tato
kategorie končila v krajském kole – a dvěma smyčcovými
orchestry), což samo o sobě vzbudilo údiv předsedy poroty,
profesora pražské konzervatoře a violisty České filharmonie
Karla Špeliny. S něčím takovým se prý nesetkal ani
v soutěžích pražských škol, které mají velkou tradici a také
koncentraci žáků, ze kterých mohou orchestry sestavovat. A
což teprve, když naši zahráli své soutěžní programy!
Všichni zahráli skutečně na výbornou a získali první ceny ve
svých kategoriích! Podle počtu získaných bodů se stal také
náš Studentský komorní orchestr absolutním vítězem celé
soutěže, následován Dětským komorním orchestrem – také
z naší ZUŠ. Oba orchestry si tak vysloužily postup do
celostátního kola, které proběhne 21. dubna v Olomouci.
Jistě nejen dirigentku všech našich orchestrů Michaelu
Michalovou zahřála slova uznání a obdivu prof. Špeliny na
adresu jejích svěřenců. Na závěrečné besedě pan profesor
vysoce ocenil úroveň celé soutěže a vyzdvihl přípravu a
práci hráčů, jejich pedagogů a také rodičů jako
nezastupitelnou a velmi užitečnou investici do budoucnosti
jednotlivých malých umělců i celé společnosti.

o

Návštěva a koncert pěveckého
sboru z Wroclawi
V letošním roce jsme dostali možnost stát se partnery
města Hradce Králové a občanského sdružení
Královéhradecké sborové slavnosti v mezinárodním
sborovém festivalu – Královéhradecké slavnosti sborového
zpěvu. Zvláštností festivalu je to, že probíhá současně
v Hradci Králové a v první den svého konání také ve
vybraných městech regionu. Letos se do užšího výběru
partnerských kandidátů dostala i naše ZUŠ a za vydatné
podpory našeho Městského úřadu se ujala role hostitele
pěveckého sboru z polské Wroclawi pod poetickým názvem
– Puellae Cantantes. Je to dívčí sbor žákyň tříd gymnázia a
lycea Všeobecně vzdělávací hudební školy (u nás typ
základní a střední školy se specializací na hudební umění).
V těchto dnech vrcholí přípravy organizačního zabezpečení
polského sboru u nás spolu s přípravami společného
koncertu s naším pěveckým sborem STUDÁNKA.
Zveme Vás na večerní koncert sboru PUELLAE
CANTANTES a sboru STUDÁNKA . května v 19 hodin
do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Polici nad Metují na
programu Schubert, Moniuszko, Chilcot, Rajchl, Rota,
Martinů, Stern, Ben – Amots a další.
Miriam Blažková
Co nás v nejbližší době čeká:
o Pátek 14. dubna v 17 hodin – Velikonoční koncert
o Čtvrtek 4. května v 18 hodin (Kolárovo divadlo) –
Koncert maminkám
o Pátek 5. května v 19 hodin (Polický kostel) – koncert
sboru PUELLAE CANTANTES
a sboru
STUDÁNKA
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o
o

Pondělí 8. května v 16 hodin (Náchodský zámek) –
Koncert Velkého dechového orchestru ZUŠ Police
nad Metují
Pondělí 8. května v 19 hodin (Kolárovo divadlo) –
Galakoncert vítězných orchestrů
Čtvrtek 11. května v 18:30 hodin (Koncertní sál ZUŠ)
– Koncert sólistů filharmonie HK
Čtvrtek 18. května v 19:30 hodin (Filharmonie
Hradec Králové) – Koncert našich sólistů s
filharmonií Hradec Králové

Matouš Michal do Dubaje…
Ve středu 5. dubna
odletěl čtrnáctiletý houslista Matouš Michal
spolu s prof. Pavlem
Prantlem na mezinárodní
houslovou soutěž a festival do Dubaje (Spojené
arabské emiráty). Emiráty Dubaj a Abú Dhabí
pořádají tuto soutěž pro
houslisty do 20 let již
potřetí a Matouš bude
jediným soutěžícím za
Českou republiku.
Soutěž projde sítem 3
kol a v každém kole jsou předepsány povinné skladby:
1. kolo: J.S.Bach – 2 kontrastní části ze sólové sonáty +
skladba od národního skladatele ze země každého
účastníka
2. kolo: H. Wieniawski – Capriccio Op. 10 + virtuózní
skladba skladatele 20. stol.
3. kolo: N. Paganini – Koncert D dur č. 1
(Na základě toho, že má Matouš tento Paganiniho koncert v repertoáru, byl do soutěže vybrán)
Po soutěži proběhne festival s mnoha koncerty a dalšími
doprovodnými akcemi.Držíme palce!
Michaela Michalová

Zveme Vás na večerní koncert pěveckých
sborů

PUELLAE
CANTANTES
Wroclaw
a

STUDÁNKA
Police nad Metují
5. května v 19 hodin
kostel Nanebevzetí Panny Marie
v Polici nad Metují
Na programu:
Schubert, Monius zko, Chilcot, Rajc hl, Rota,
Martinů, Stern, Ben – Amots a další.
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Velikonoční koncert
hrají žáci ze třídy Ladislava Michala

Markéta Nádvorníková,
Kateřina Soumarová,
Hana Stejskalová – housle
(držitelky 1. a 2. cen celostátní soutěže ZUŠ
a Kocianovy houslové soutěže)

Šimon Michal – housle
(vítěz ústředního kola soutěže ZUŠ
a Kocianovy houslové soutěže 2005)

Matouš Michal – housle

(vítěz ústředního kola soutěže ZUŠ 2002, 2005,
Kocianovy houslové soutěže 2002, 2003, 2004
a účastník mezinárodního houslového festivalu v Dubaji
6. – 13. 4. 2006)

Rodinné malování zahájeno.
Po náročných přípravách byl zahájen vzdělávací cyklus
„Rodinné malování, focení a filmování s počítačem“ pro
rodinné příslušníky žáků grafického studia výtvarného
oboru Základní umělecké školy. Jako první bylo vyhlášeno
téma „Tvoříme animovaný film“. První lekce se uskutečnila
ve třech dnech 20., 22. a 23. března.
Na chvíli se zde obrátily role, protože ze žáků se stali
učitelé a jejich rodiče je museli poslouchat. Bylo až
s podivem, jak se všichni „malí pedagogové“ do své nové
úlohy „zakousli“. Možná by někdo očekával, že děti využijí
příležitost k tomu, aby se mohly před dospělými vytahovat a
takzvaně si je „vychutnat“. Nestalo se to ani v jednom
případě, naopak se u většiny projevily dosud skryté
pedagogické vlohy a veliká trpělivost, se kterou se jim
povedlo dovést všechny zúčastněné dospělé „žáky“
k úspěšným výsledkům.

prof. Daniela Foltýnová – klavír

Na programu:
L. Jansa, F. Kreisler, N. Paganini, M. de Falla,
F. Spohr, J. Kocian, A. Glazunov, H. Wieniawski

Pátek 14. 4. 2006 v 17 hodin
Koncertní sál ZUŠ

Koncert
maminkám
v programu vystoupí:
· pěvecké sbory
Pramínek, Studánečka, Studánka,
·

žesťové soubory a sólisté

Karolína Sorokinová – klavír
Čtvrtek 4. 5. 2006 v 18 hodin
Kolárovo divadlo

Galakoncert
orchestrů
v programu vystoupí vítězové krajské soutěže
smyčcových orchestrů:

· Dětský komorní orchestr
· Studentský komorní orchestr
· Velký dechový orchestr
dirigenti:
Michaela Michalová a Lubor Bořek
sólisté:
K. Soumarová, M. Nádvorníková, M. Michal

Pondělí 8. 5. 2006
v 19 hodin
Kolárovo divadlo
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A co jsme tedy dělali? Na rozehřátí jsme si dali
jednoduchou okénkovou animaci. To znamená, že se musí
každé políčko budoucího filmu nakreslit znovu. Tématem
tohoto cvičení byla žížala. Pak už následovaly animace, kde
tvůrce nakreslí základní objekt, ale ten už dále
nepřekresluje, pouze s ním postrkuje po obrazovce. Když
předtím programu řekne, že tyto posuny budou onen kýžený
filmový pohyb, tak už program celou animaci spočítá sám.
Touto technikou jsme dělali cvičení „dělová koule“ a po ní
následovalo „autíčko“, u kterého se nám dokonce podařilo
roztočit kola.
Lekce animace se setkala s velkým zájmem, takže jsme
se s účastníky domluvili, že si přidáme ještě jedno
pokračování. Při něm budeme animovat „sluníčko“, „větrný
mlýn“ a na závěr uděláme krajinku, ve které naši dočasní
žáci využijí všechno, co se naučili.
Tato přidaná lekce se uskuteční v posledním dubnovém
týdnu v pondělí 24., středu 26. a čtvrtek 27. dubna jako
pokračování pro ty, kteří již prošli první lekcí.
Dílny rodinného malování se konají v rámci rozvojového
projektu Státní informační politiky ve vzdělávání s názvem
„Multimédia – děti učí svou rodinu“ a náklady na jejich
realizaci jsou hrazeny z dotace, kterou jsme na projekt
získali. Projekt dále podpořily firmy HOBRA ŠKOLNÍK
Broumov, AMOS SOFTWARE Praha, Internetové firmy
FG FORREST Náchod a GRAFIKA PUBLISHING Praha a
první grafický časopis FONT Praha. A samozřejmě nás
každodenně podporuje náš zřizovatel, město Police nad
Metují.
O vyhlášení nových témat budete včas informováni.
Vladimír Beran
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NAŠA opět „zvedla kotvy“.
Školní kosmická, vědecká a umělecká agentura NAŠA,
která v sobě zahrnuje i novopečenou redakci Dětské televize
se vydala do Prahy. Téma bylo velice atraktivní – navštívili
jsme výstavu „Zlaté časy médií“, která se konala
v Národním muzeu.

S TA TI S TI KA

œœ œ œ œ œ œ œ œ

K 31. 3. 2006 mělo město Police nad Metují dle
dostupné evidence celkem 4 309 obyvatel.

S V A TB Y

Z Z Z Z ZZ Z ZZ Z Z

Své „ANO“ si v únory řekly 2 páry, které si
nepřejí být jmenovány.
J U B I LE A

ZZZZZZZZZZ

V měsíci únoru 2006 oslavili životní jubilea:
70 let
4 občané
75 let
3 občané
80 let
9 občanů
85 let
2 občané
Na výstavě jsme si mohli prohlédnout velmi podařenou
instalaci historie médií od vynálezu knihtisku do
současnosti.
Největšímu zájmu dětí se těšily moderní televizní a
rozhlasové technologie, které si mohly na výstavě nejenom
prohlédnout, ale i prakticky vyzkoušet. Byla to pro nás
výborná příležitost si prakticky „osahat“ to, o čem se učíme
a co se v našich školních podmínkách pokoušíme také sami
realizovat.
V rámci projektu „Výukou multimédií k mediální
výchově dětí a mládeže“ jsme tak mohli uskutečnit další
z řady odborných exkurzí a výjezdů filmového štábu. I tento
projekt je financován v rámci Státní informační politiky ve
vzdělávání a podpořen městem Police nad Metují a našimi
sponzory.
Obrázek zachycuje část „výpravy“ při prohlídce.
Podrobnější obrazovou reportáž přineseme po zpracování
příspěvků.
Vladimír Beran

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

V Ý Z V A
Jako každý rok, i v tom letošním, chystáme malou
slavnost - Stříbrný podvečer. Připomeneme si s jubilanty
25 let od uzavření jejich manželství – tzv. stříbrnou svatbu.
Pokud patříte mezi ty, kteří by si chtěli svou slavnostní
chvíli připomenout společně s námi a zúčastnit se malého
obřadu a přátelského posezení – kontaktujte nás prosím:
Matrika Městského úřadu Police nad Metují, pondělí a
středa 8 – 11.30 12.30 – 17 hodin,
Telefon 491/ 509 990, e-mail: hambalkova@meu-police.cz

OBČANSKÉ PRŮKAZY
V letošním roce proběhne další etapa výměny
občanských průkazů bez strojově čitelné zóny.
Občané, kteří mají občanský průkaz vydaný do
31.12. 1996 jsou povinni provést výměnu do 31. 12. 2006
– tzn., že musí podat žádost nejpozději do 30. listopadu
2006.
Doporučujeme: v zájmu zabezpečení plynulé výměny
a co nejmenších front před kancelářemi podávat žádosti o
OP p o s t u p n ě v průběhu celého roku – nenechávát
to na poslední chvíli.
Výjimka: nadále platí
pro občany narozené před
1.lednem 1936 – na tyto občany se povinnost vyměnit
občanský průkaz nevztahuje. Pouze pozor – staré OP
neplatí jako cestovní doklad – a to ani do Polska.
Dagmar Hambálková, matrikářka

Je to tak a nebude tomu jinak.
Olda odešel…
ONDŘEJ KALENDA - ZAHRADNICKÉ PRÁCE
Police nad Metují, K Sídlišti 287
mobil: 603 314 401

- OŘEZY OKRASNÝCH DŘEVIN
- STŘÍHÁNÍ A OŘEZY OVOCNÝCH STROMŮ A KEŘŮ
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…věděl, že musí a z mých návštěv u něj mám dojem, že
chtěl. Nechtěli jsme mu to dovolit, ale on už neměl sílu.
Bolí to. Rozumné vysvětlování je prozatím zastíráno
emocemi. Chybí a chybět bude! Zanechal stopy, stíny i hlas.
V každém, kdo jsme s ním ušli kus života, zůstane.
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Už nikdy nevtrhne ke mně do kanceláře s „jahodovým
létem“ v podobě vitamínových bonbónů a nevychrlí další
nápady, úkoly, plány…
Požádala jsem některé jeho kamarády a známé
o vzpomínkové vyprávění pro toto číslo Polického
měsíčníku.

Odešel z našich řad obětavý člověk!
Smutnou zprávu, která zaskočila mnoho lidí jak
v Polici nad Metují, tak i všechny kamarády zimní
táborníky i pochodníky z celé naší vlasti. Bylo to oznámení,
že zemřel pan Oldřich SCHOLZ z Klubu přátel turistiky
z Police nad Metují.
Byl vášnivým
organizátorem
všech možných
turistických akcí. Jeho nenapodobitelnému šarmu odolal
málokdo! Byl dobrým, vtipným, oblíbeným společníkem při
všech akcích. Nikdy nepokazil žádnou zábavu.
Jak jsme jej všichni znali, určitě tam někde nahoře
organizuje jak zimní táboření, tak i dálkové pochody,
kterým se věnoval po mnoho dlouhých let. A shlíží na
všechny jak si povedou při pokračování jeho akcí!
Jen letmo si vybavuji jeden z jeho přístupů. Potkal jsem
jej, když šel od stavby pagody na Hvězdě při 42. ročníku
zimního táboření. Zmínil jsem se, jak je pagoda vysoká.
S nadšením odpověděl, že je v tento den určitě největší
v celé naší vlasti! Všechno co dělal pro společnost, dělal
nejen na 100%, ale určitě nejméně na 200%. Osobně jsem
si jej nesmírně vážil a měl ho rád! Neexistovala pro Oldu
žádná překážka. Všechno dokázal překonat. Samozřejmě
až na zákeřnou nemoc. Ta byla pro něj v 71 letech
nepřekonatelná.
Vzpomínám si na jeho památná slova, která budou
platit vždy! Pamatuj si, že budoucnost turistiky určují
obyčejní pořadatelé, kteří chtějí ukázat hezkou přírodu a
všechno nejlepší z každého kraje. Ne tedy funkcionáři na
nejvyšších místech, kteří většinou mají zájem o osobní
prospěch, zahraniční zájezdy apod. K tomuto není co
dodávat!
Všichni v něm ztrácíme obětavého člena a kamaráda.
Oldo, budeš nám všem moc chybět!
Za všechny kamarády zimních táboření Ota Juren,
zasloužilý mistr turistiky, Lanškroun

Jak jsem si naposledy vzpomněl na
Oldu Scholze
Když mě Olda požádal, jako již mnohokrát předtím,
o promítnutí nějakých diapozitivů při tradičním Zimním
táboření na Hvězdě, ani vteřinu jsem nezaváhal. Patřil
totiž k lidem, kterým se NE neříkalo.
V pátek 2. prosince 2005 jsme se tedy u pana
hoteliéra Nováka na hřebenu Broumovských stěn sešli.
Večer proběhl podle obvyklého scénáře. Tedy skoro
obvyklého. Neobvyklé na tom snad bylo jen to, že na
místo třeba rumem nebo fernetem jsme si připili
lahodným jägermaisterem a k obvyklému „honoráři“ mi
ještě přidal štangli voňavého Poličanu. Doma jsme ji pak
pověsili do špajzu na horší časy. No a tak zvané horší
časy nastávaly snad při každé návštěvě této komůrky.
V rovině teoretické pochopitelně. Prakticky, ale vždy
jsem si sloužil pohled na visící „šišku“ se vzpomínkou na
krásný hvězdecký večer, na Oldu.
Věříte na osud? Tři měsíce po nabytí uzenářské
lahůdky, ve čtvrtek 2. února jsem ji konečně,
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doprovázen obvyklými vzpomínkami, nakrojil. Ve
čtvrtek 2. února 2006 nás Olda opustil…
Oldo díky za lahodný dárek, díky za Tvůj život, díky,
že jsem Tě mohl poznat.
(Poslední vzpomínku vážu právě k datu 2. 3. 2006. Na
Oldu se zapomenout nedá a tomu odpovídá i četnost
vzpomínek i ve dnech následujících.)
Ctibor Košťál – Trutnov
Po šokující zvěsti o nenávratné ztrátě mého dávného
spolupracovníka, kamaráda a přítele Oldřicha Scholze
zůstává v mém nitru nadále vzrušení a dojetí.
Vždyť jsem měl to obrovské štěstí být s ním dlouhodobě
v nepřetržitém činorodém styku obzvláště v oblastech
tělesné výchovy, sportu a turistiky.
Vázalo nás přitom dokonalé přátelství a kamarádství
založené na obětavém a nezištném úsilí, směřujícím ke
zkrášlení, zradostnění a obšťastnění života lidí.
Zaměřeno bylo i na soustavnou a nevtíravou propagaci
přírodních krás našeho nádherného rodného kraje, a tím i
ke zviditelnění města Police nad Metují a jeho okolí
v očích široké veřejnosti.
Mám blahý pocit, že se nám toto společné úsilí dařilo.
Vždyťdokladem
toho
jsou
tradiční
každoroční
Mezinárodní Polické vandry a Zimní táboření, jejichž byl
Olda nejen obětavým spoluzakladatelem, ale následně i
věhlasným organizátorem a ředitelem.
Tento náš činorodý styk vytrval i po mém trvalém a
z vážných zdravotních důvodů nezbytném přesídlení do
Pardubic k rodině mé obětavé dcery Marie.
Dnes mi už bohužel zbývá za jeho lásku k lidem a
k rodnému kraji, za jeho vlastenectví, nezkrotnou
iniciativu, pracovitost a nezištnou obětavost, jakož i za jeho
upřímnou oddanost a vděčnost, které mi s dojetím
naposledy projevil po bolestné ztrátě jeho milované
Toničky, na něho s obdivem a s hlubokou úctou
vzpomínat.
Z Pardubic polický patriot K a r e l V a c e k.

Citelná ztráta polické turistiky
Nepočítám, kolikrát jsem v Polici – přijížděje
z Trutnova – v minulých letech vandroval! Poslední tři
vandry jsem se už účastnil „doma“, vloni jsem
doprovázel partu 21 trutnovských turistických seniorů.
Můžu srovnávat náš vandr s mnoha pochody v kraji.
Zatímco u nás dosahujem účasti kolem 500 turistů,
v okresním městě Trutnov nepřesahuje dlouhodobě
účast na čísle 150. Bývala tu před pár lety rekordní účast
1 800, při počtu členů odboru 270. Dnes počet členů klesl
na 75. Doba se podstatně změnila. Kde jsou počty turistů
na pochodu Prčice, Rumcajs aj! Příčin je celá řada. Pěší
turistiku nahrazuje cyklistika, motosporty a další druhy
sportovních aktivit, nezapomenem například na internet,
které vedle kladných stránek působí nepříznivě na
zdravotní stav současných generací, vzrůstající počty
obézních a na řadu vážných zdravotních potíží.
Účast na polickém vandru, zimním táboření a na
vejšlapu k Čertově skále se u nás udržuje na trvale
vysokých číslech. Vandr má štěstí, že ho pořádáme
v polické kotlině s překrásným okolím. Přitahuje nejen
velký počet lidí z města a okolí, ale i ze vzdálených míst
republiky. Trasy se každý rok mění a nabízejí návštěvu
mnoha atraktivních míst / Ostaš, Hvězda, Slavenské
skály aj./.
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Na dobrém jménu našich akcí měl dlouhou řadu let
zcela výjimečný podíl náš kolega Olda Scholz. Právem
mu patří přívlastek „tahoun polické turistiky“. Zemřel
půl roku po smrti své manželky, která mu obětavě
pomáhala. Ztráta těchto dvou lidí je pro naši skupinu
přátel turistiky velice citelná. Olda drtivou většinu úkolů
spojených s přípravou a s konkrétním průběhem akcí
zajišťoval sám. A těch úkolů bylo hodně, počínaje
propozicemi, propagací, kontaktem se sponzory a
vedením štábu, byla by to dlouhá řada, kdybychom je
chtěli vyjmenovat. Takových tahounů se rodí málo a
velice těžce se nahrazují.
Letos leží starost o pokračování našich turistických
aktivit na „Oldových sirotcích“. Budeme se snažit, aby
vandr, táboření i vešlap probíhaly stejně úspěšně jako
v dřívějších letech.
František Vacek
Na letošní ročník Polického vandru Vás zveme u ž nyní.
Protože se zatím nepodařilo sehnat Oldova nástupce, probíhá
příprava vandru ve spolupráci s městem. Obracíme se na Vás
všechny s několika prosbičkami.

-

Víte-li o někom, kdo by vedl Oldovy sirotky a udával
rytmus klubu přátel turistiky ve městě, dejte vědět.
- Přivítáme každou novou duši do úzké členské
základny.
- Budeme vděčni za každé sponzorské přispění na
uskutečnění vandru.
Děkujeme všem za podporu a pomoc!
Ida Seidlmanová
Klub přátel turistiky TJ Spartak Police nad Metují
a město Police nad Metují pořádají

v sobotu 20. května 31. ročník
mezinárodního pochodu

Polický vandr
Start: v 7 - 9 hodin na autobusovém nádraží
Trasy: 15 a 25 km
Uzávěrka pochodu: v 16 hodin
Startovné: 10 Kč, děti zdarma
Odměna: diplom a keramická plaketa
Zvláštní odměna čeká na nejmladšího, nejstaršího,
nejvzdálenějšího účastníka. Odměněna bude i nejpočetnější rodina
a třída Základní školy v Polici nad Metují.
Věříme, že budete s pochodem spokojeni a rádi zavzpomínáte
na pěknou turistickou sobotu na
krásném Policku.

Dovolte nám, abychom poděkovali za projevení
písemné či ústní soustrasti nad skonem našeho drahého
otce Oldřicha Scholze.
Za Vaši podporu v tak těžké chvíli děkují
Petr a Zdeněk

tu ceduli s pěknými malůvkami a zajímavými nápisy. Např.:
„Zapomeňte na zimu! Jaro je tady. Zahrajte s i fotbal, nebo
třeba kuličky!“ A právě kuličky jsme si šli zahrát do parku
proti hřbitovu. Ušlapali jsme si ve sněhu potřebný plácek
(občas jsme se při tom bořili skoro po kolena), umetli
plochu, udělali důlek a mohli jsme hrát. Kuličky se přece
vždycky hrají na jaře. A ve sněhu se dělal důlek mnohem
snáz, než do asfaltu nebo dlažby. Konec konců, před rokem
jsme marně chodili v květnu po městě a hledali vhodné
místo, kde by se dal udělat důlek a hrát kuličky. Teď to šlo. I
když bez rukavic mrzly ruce a v rukavicích se špatně
cvrnkalo do kuliček. A taky se kuličky po sněhové ploše
koulely mnohem pomaleji a dělaly podivné falše.
Pokud nevěříte a máte pocit, že se jedná o trochu
opožděný apríl, tak se můžete podívat do skautské skříňky
na autobusovém nádraží. Tam naleznete fotky dokládající,
že tohle povídání není žádný bluf.
Jaro jsme tedy přivítali. A to tak důkladně, že sebou
opravdu hodilo, aby dohnalo zpoždění. Jen se týden
s týdnem sešel a bylo bez sněhu. Ani jsme to tak nemysleli.
Josef Hejnyš, vedoucí střediska skautů

EXPOZICE MERKURU
Vážení spoluobčané,
mnozí z Vás jste již
zaregistrovali informace
o tom, že v Polici
budeme
mít
nové
muzeum. Ano, muzeum
stavebnice
MERKUR
v prostorách
bývalé
zemědělské školy se již
v připravuje na otevření.
Vážení spoluobčané, dovoluji si Vás pozvat dne
7.5.2006 na slavnostní otevření Muzea stavebnice
MERKUR v Polici nad Metují, Tyršova 341 od 15.30 hod.
Domníváme se, že takový unikát jako je stavebnice
MERKUR si zaslouží odpovídající uznání, které bude tímto
částečně naplněno. Naším cílem je v očích celosvětové
veřejnosti prezentovat Polici nad Metují jako místo vzniku
nejznámější české hračky – stavebnice MERKUR. Chceme
do Police nad Metují přilákat turisty z celého světa a věříme,
že se nám to společně podaří.
V Muzeu budete moci spatřit celoživotní dílo pana Jiřího
Mládka „Ocelové město“, inspirované stejnojmenným
románem Julia Verna. Dále budou v Muzeu umístěny
zajímavé modely a historické rekvizity související s historií
stavebnice MERKUR a celá řada dalších exponátů.
Přijďte a uvidíte.
Ing. Radko Kříž,
předseda správní rady MERKUR POLICE o.p.s.

MAMINA

( M a m i n k y , M i m i n ka a N á p a d y )

Vítání jara

Výprava na hory potěšila děti i
maminky

První jarní den jste mohli vidět v městských ulicích
podivný průvod dětí a dospělých. Někteří v tričku a
krátkých kalhotách, jiní zabalení do teplého zimního
oblečení. No sněhu kolem na to bylo dost. Někteří nesli
bubínek, jiní chrastítka a většina z účastníků nesla nějakou

První ročník výpravy na hory s MaMiNou je za námi.
Odvahu našlo osm maminek a stejně tolik dětí od 1 roku do
4 let. Do party zapadla i maminka z daleké Litomyšle
s roční dcerou Aničkou. Počasí bylo ukázkové, od neděle do
čtvrtka nás vítalo sluníčko a krásný sníh. Nejedna maminka
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si s radostí půjčila boby od své ratolesti a okus ila pravých
zimních radovánek. Největší radost nám dělaly naše děti,
které se hned kamarádily a v poslední dny nás dokonce
nechaly v klidu odpočinout u ranní kávy a samy si hrály v
herně. Malá Anička se naučila na horách i chodit! Skvělý
servis majitelů Petra a Ivany Kobrových nám ulehčil a
zpříjemnil chvíle strávené na horách. Domácí bábovka k
snídani nebo dýňový kompot od babičky nás vyvedl z
omylu, že na horách se dá zhubnout. Děkujeme maminkám
za skvělou partu a úžasné čtyři dny. Rodině Kobrových
děkujeme moc za péči a trpělivost, kterou s námi měli v
závěru letošní tak dlouhé sezóny. A v září se těšíme na
viděnou, tentokrát pojedeme na hory plést košíky.

dula pro matky důležitá také z toho důvodu, že je zde stále
ještě minimální možnost pozvat s i k porodu "svou" porodní
asistentku.

Pozvánky

Zasadíme stromy Života

Smalt a drátování v Ulitě

Po úspěšné výstavě smaltovaného šperku v našem centru
si dovolujeme znovu pozvat všechny zájemce o tuto
techniku. V DDM Ulita v Broumově budeme v sobotu 8.
dubna zdobit dózu: nejprve ji odrátujeme a potom na ni
vyrobíme smaltovaný štítek. Kurz je celodenní a začíná v 10
hodin. Cena kurzu je 200 korun. Zájemci se mohou hlásit
předem na tel. 777-844097 u Jitky Klímové, počet účastníků
je omezený.

Přednáška: Dula a partner u porodu

Mateřské centrum zve ve čtvrtek 13. dubna v 16.30
hodin všechny budoucí rodiče na přednášku duly Kateřiny
Minkové.
A kdo je vlastně dula? Dula je žena, která před porodem,
během porodu, ale také často po něm pečuje o blaho
maminky. Nemá za úkol starat se o ni po stránce
zdravotnické, ale zajišťuje jí zázemí po stránce citové. Dula
má speciální licenci. Duly ovládají masáže, podávají nápoje,
obklady, jsou prostě matce ku pomoci. Díky jejich
přítomnosti u porodu se významně snížil výskyt různých
komplikací.
Před porodem dula s budoucí maminkou (a jejím
partnerem) probere tzv. porodní plán a vůbec všechno, co
maminka při porodu považuje za důležité a co si přeje.
Doporučí jí vhodné porodní polohy, nezapomene na význam
správné výživy. Když začnou porodní bolesti, zavolají
rodiče dule, ta většinou přijede už domů. Dula dokáže
snadno poznat, jak porod postupuje. Dula stále sleduje
reakce maminky a může jí např. doporučit změnu polohy č i
nabídnout masáž, otřít čelo, nabídnout ovoce. Po narození
miminka radí dula s kojením a s péčí o novorozeně, pomáhá
vyřizovat nezbytné úřední záležitosti. V České republice je

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

Beseda: Po Evropě na kole – a s dětmi

Pojďte se projet po cestách necestách čtyřmi státy
Evropy. Prožijte s námi putování na kolech krajinami řek a
hor v rozmanitém počasí léta 2005. Putovat se bude s
Katkou, Alešem a jejich třemi malými dětmi, Matějem,
Šimonem a Daníkem. Beseda „Cesta tam a zase zpátky“ se
koná 19. dubna v 19 hodin v Kolárově divadle.
A co o svém putování říkají sami aktéři?
Katka: „Prostě to tak nějak přišlo. Jen jsme naplnili
jeden bláznivý sen. Ta cesta byla v nás. Byla radostná,
barevná, voňavá, daleká i deštivá.“
Aleš: „Na kole máte tu správnou cestovní rychlost. I po
několika měsících si dokážu dopodrobna vybavit každé
místo, kterým jsme projížděli. Krajinu, cestu i počasí. V autě
často po týdnu nevíte, kudy jste vlastně projížděli. Cestování
na kole je zkrátka jeden velký intenzivní zážitek.“
Matěj: „Nejlepší bylo, jak jsme se brodili na ostrov. Bylo
to dobrodružství.“
Šimon: „Bezva bylo moře a noví italští kamarádi.“
Daník: „Líbilo se mi ve vozejčku. Dobře jsem viděl
ven.“
Jako doprovod k povídání bude DVD projekce krásných
fotografií z putování. Na konci besedy si zájemci budou
moci zakoupit CD, kde naleznou průvodce (nákresy a
popisy jednotlivých cyklotras) vyprávění a fotografie
z cesty.
Díky městu Police nad Metují, finanční podpoře nadace
Partnerství a firmy SKANSKA ČR, a.s, vznikl projekt
Strom Života pro…, jehož záměrem je doplnit a zkvalitnit
veřejnou zeleň. Každá rodina si zasadí pro své dítě strom a
zapojí se tím do obnovy stromořadí v krásném prostředí
malých rybníčků, kam chodívají na procházky zejména
maminky s dětmi. Sázení stromořadí proběhne v sobotu
22. dubna od 9 hodin.
Velký zájem hlavně mladých rodičů – celkem se
přihlás ilo třicet rodin - nás přesvědčil o tom, že bude dobré
pokračovat v projektu na podzim letošního roku. Svůj strom
si tak bude moci vysadit dalších třicet rodin. Pokud máte
zájem o podzimní sázení stromů a nenavštěvujete mateřské
centrum, máme ještě několik volných stromů, můžete se
informovat na telefonu 777 844 097 u Jitky Klímové.

MUDr. Judita Hofhanzlová: Rady pro maminky
– příkrmy kojenců
(4. část)
První nemléčný příkrm - zeleninovo-obilná polévka - se
připravuje z těchto surovin: alespoň ze dvou druhů zeleniny,
celozrnných obilovin, zelené natě, tuku a vody. Postupně si
přiblížíme všechny tyto suroviny.
Začneme zeleninou. Vaříme ze zeleniny, která vyroste v
naší zemi, právě zraje anebo je přirozeným způsobem
uskladněna. Používáme zeleninu střední velikosti. Vhodné
je využít zeleninu z vlastní zahrádky nebo zeleninu bio
kvality, jež není uměle hnojena ani ošetřena chemickým
postřikem. Sdružení PRO BIO Šumperk vydává každý rok
bulletin se seznamem bio zemědělců ve všech krajích.
Každý den vaříme čerstvou polévku z čerstvě okrájené
nebo nastrouhané zeleniny. Základem polévky by měla být
mrkev, různé druhy dýní a cuket, zejména dýně hokaido.
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Dále přidáváme do polévek černý kořen, kedlubnu,
ředkvičku, zelený hrášek, bílou část pórku, brokolici, salát,
špenát a červenou řepu - tu však delší dobu vaříme.
Brambory přidáváme jen občas, ne častěji než 1 - 2x týdně,
raději je nahrazujeme dýní hokaido nebo obilovinami.
Brambory nesmí být zelené ani naklíčené. Malou část
zeleniny můžeme přidat do polévky ke konci varu, jemně
nastrouhanou a čerstvou. Polévku odstavíme a necháme 10
minut dojít.

Program na duben
§ 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
11. 4. 2006 od 10 hodin - BESEDA S LAKTAČNÍ
PORADKYNÍ – mateřské mléko je pro nejmenší děti tou
nejlepší stravou, odbornice poradí, jak se zdárně
vypořádat s kojením a jak řešit případné problémy
Informace o našich programech, fotografie z akcí a
užitečné odkazy najdou zájemci na naší internetové adrese
www.mamina.ic.cz.
Vaše MaMiNa

A S T RO NO M I CKÝ KL UB
POL IC E NAD M ET UJÍ

ze Rtyně v Podkrkonoší. Pan Drbohlav se v roce 1962
zasloužil o založení astronomického kroužku v Polici nad
Metují (viz PM 9 / 2005) .
Bližší informace o projektu AUGER :

www-hep2.fzu.cz/Auger/cz a www.aldebaran.cz

Pohledy do vesmíru
SLUNCE 20. dubna v 6 hodin 26 minut SEČ vstupuje do
znamení Býka,
v dubnu se den prodlouží o 1 hodinu a 44 min,
MĚSÍC
5. v první čtvrti, 13. v úplňku, 21. v poslední
čtvrti , 27. v novu,
MERKUR není pozorovateln,
VENUŠE ráno nízko nad jihovýchodním obzorem,
18. dubna v konjunkci s Uranem,
MARS
14. dubna vstupuje do souhvězdí Blíženců,
JUPI TER v souhvězdí Vah,
SATURN v souhvězdí Raka,
URAN
není pozorovateln ,
NEPTUN na ranní obloze v souhvězdí Kozoroha.
Karel VACEK , Astronomický klub Police
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Správa CHKO Broumovsko zve občany na výstavu o
významných ptačích územích v České republice. Tuto
výstavu správa uspořádala při příležitosti výročí 15 let od
jejího vyhlášení a také při příležitosti Dne země, který
ochránci přírody každoročně v dubnu slaví. Výstava o
ptačích územích se koná již tradičně v polygonální stodole
v areálu správy CHKO od 3. dubna do 5. května 2006.
Otevřena je v PO a ST od 9 do 16:30 hodin a v ostatní
všední dny od 9 do 14 hodin.

Komety na jarní obloze
73P Schwassmann Wachmann
„Ostře“ sledovaným objektem na letošní jarní obloze
bude kometa 73P. Tuto kometu objevili 2. 5. 1930
astronomové A. Schwassmann a A. Wachmann na
Hamburské hvězdárně. Dráha komety s periodou cca 5
roků) je silně ovlivňována gravitačním působením planety
Jupiter. Při návratu komety ke Slunci v říjnu 1995 došlo na
jejím jádru k explozi a následnému zjasnění až na hranic i
viditelnosti pouhým okem (tj. bez použití dalekohledu).
Na konci roku 1995 bylo pozorováním zjištěno, že se
jádro komety 73P rozdělilo na několik fragmentů , které
dostaly označení A , B , C , D , a později E .
Předpověď jasnosti komety pro letošní návrat je nejistá.
Optimistické prognózy však naznačují , že v první dekádě
května může být 73P nepřehlédnutelným objektem jarní
oblohy. Nechme se překvapit !!!
C2006A Pojmanski
Nová kometa C2006A, kterou 1. 1. 2006 objevil
G. Pojmanski z Varšavské univerzity je v průběhu dubna na
hranici pozorovatelnosti světelným triedrem a pohybuje se
souhvězdím Kassiopeja. Ideální podmínky pro její
pozorování byly na začátku března, nyní se kometa vzdaluje
a její jasnost klesá.
ÚSPĚCH ČESKÉ ASTROTECHNIKY
Zajímavá zpráva přišla z mezinárodní observatoře Pierra
Augera v Argentině. Specielní robotický dalekohled FRAM
české provenience dne 17. 1. 2006 zaregistroval a nasnímal
optický protějšek záblesku záření gama z vesmíru. Srdcem
tohoto zajímavého zařízení je dalekohled typu Cassegrain o
průměru 0.2 m , který na zakázku vyrobil pan Jiří Drbohlav
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Na 24 velkoformátových panelech jsou textem,
barevnými fotografiemi a obrázky představena všechna
území, která byla vyhlášena za účelem ochrany ptáků v naší
republice, je zde vysvětlen pojem NAT URA 2000 a další
témata související s ochranou přírody v rámci EU. Výstava
je vhodná zejména pro školy, které mohou tuto příležitost
využít jako doplněk k učivu z přírodopisu.
Správa CHKO
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Dobrovolní dárci krve jsou vítáni
každé úterky a čtvrtky na Transfúzní stanici v Náchodě.
Od 18. 4. do 21. 4. se však odběry krve z technických
důvodů neprovádějí!
Ida Seidlmanová

taková, která stále odolávají, a která vyžadují stále větší
úsilí, a tím i nemalé finanční prostředky.
Jednou z nejdůležitějších ochran je prevence a ta je
záležitostí každého z nás – při včasném zjištění je vždy
velká (téměř 100%-ní) naděje na vyléčení. A prevence a
laická pomoc každému, to je práce nás dobrovolných
pracovníků, na kterou jsou i z Květinového dne přiděleny
podpůrné finanční prostředky. V současné době se mimo
jiné zabýváme praktickou výukou samovyšetřování prsů
žen. Nádory prsů jsou velmi rozšířené. Za vydatné pomoci
společnosti AVON jsme již zaznamenaly jisté úspěchy a
věříme, že se nám podaří přispět k rozšíření prevence a
znalostí včasného odhalení této nemoci. Tuto naši činnost
rozšiřujeme po Náchodském i Trutnovském okrese a
věříme, že u Vás najdeme pochopení pro její podporu.
A tak až uvidíte ve středu l0. května na klopách žluté
kvítky, a až naše okolí jimi rozkvete, vzpomeňte, na co vše
získané prostředky jsou – a jestli se i Vy nepřidáte a
nepřispějete do zapečetěné kasičky malým obnosem. Za to
přijměte naše upřímné poděkování.
Liga proti rakovině Náchod
ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
Úřad ČČK
118 04 Praha 1, Thunovská 18

Konečně jsme se dočkali touženého jara a s ním vždy do
našeho domova přichází také velikonoční výstava. Tentokrát
se uskutečnila na přelomu března a dubna a byla velmi
úspěšná také díky krásnému sobotnímu počasí. Děkujeme
všem návštěvníkům, kteří přišli a podpořili tak naše
obyvatele v jejich aktivitách. Poděkování patří také všem
zaměstnancům, kteří se do příprav zapojili a stejně tak i
obyvatelům, kteří přiložili ruku k dílu. Na oplátku se zase
my chystáme podívat se na výstavy které chystají v Justýnce
v Hronově a v ÚSP v České Skalici.
Před velikonocemi se také těšíme na návštěvu dětí
z mateřské školy v Polici. Hlavně se nemůžeme dočkat
teplého počasí, až budeme moci více času trávit v naší pěkné
zahradě. Ale to vše přijde …. Přejeme pěkné jaro i Vám
všem.
Za DD V. Kašík ov á, M. Troutnarov á

Český červený kříž po zhodnocení očekávaného odhadu škod

vyhlašuje veřejnou finanční sbírku
určenou na projekty následné pomoci – k překonání následků
současných povodní.
Sbírka je vyhlášena na čísle účtu

20150217/0100
Český červený kříž děkuje všem, kteří svým příspěvkem
pomohou obětem povodní zvládnout jejich tíživou situaci.
Náklady svých dosavadních humanitárních aktivit obětem povodní

MEZINÁRODNNÍ KVĚTINOVÝ
DEN - středa 10. května 2006
Již po desáté je vyhlašován tento významný den boje
proti rakovině a my s velkou nadějí v srdci se na Vás, své
spoluobčany, jako v minulých letech obracíme s prosbou o
pomoc. Opět budete v tento den potkávat dvojice studentů,
skautů i jiných dobrovolníků, kteří Vám budou nabízet
žlutý květ měsíčku lékařského za symbolickou cenu 20,Kč.Tento den se stal nadějí a vírou pro mnohé onkologické
pacienty, kterým právě Vaše přízeň pomohla nebo možná i
zachránila život. Tato nemoc, kterou se stále nedaří pokořit,
stojí mnoho lidských sil všech vrstev obyvatelstva a je
nesmírně důležité, aby se boj s ní stal záležitostí nás všech.
A ze všeho nejvíce jsou zapotřebí finanční prostředky – na
prevenci, léčbu, péči o léčené a odléčené pacienty, výzkum,
studium, apod.. Dnes je již mnoho nádorových
onemocnění, která umí naši lékaři vyléčit. Jsou však i
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kryl ČČK ze svých prostředků.
RNDr. Marek Jukl, Ph.D.
prezident ČČK

JUDr. Jiří Procházka
ředitel Úřadu ČČK

Seniorské aktuality
15. března je datem opětovného setkání Senior klubu
Ostaš. Paní předsedkyně H. Pivoňková ho přivítala velmi
srdečně a krom známých tváří tu zazářily i nové. Seznámila
s náplní programu a uvedla naše příští s datem 19.4.06 opět
v hasičárně... Co to znamená pouhá jedna v tom koloběhu
života? Jen malý zlomek času, pozice, vzpomínáme-li
člověka všem blízkého, s mladistvým duchem,
neutuchajícím elánem se kterým nás pojil nejeden Polický
vandr, přátelství a tak se nám v mysli promítne celý dlouhý
film a my si musíme přiznat skutečnost, že kamarád Olda
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Scholz, zůstává pouhou legendou. Odešel a děkujme, že
mezi námi byl a nezapomínejme!
Paní I. Richterová nás seznámila s připravovanými
akcemi na které se můžeme těšit v průběhu roku:
§ 4.6.06 - „Toulavý autobus“ - objížďka po krásách
Policka
§ 8.6.06 - Za babičkou do Ratibořic - půldenní výlet
§ 6.7.06 - Všesokolský slet - Praha (vstupné není dosud
stanoveno)
§ Duben: Vše co nás zajímá o lécích, distribuci,
doplatky a další, nám sdělí člověk kompetentní a tím
je pan lékárník PharmDr. Pavel.
§ Květen: Pellyho park - S písničkou a doprovodem
opékati buřty budem
§ Svátek matek - miniraut
Hospodářka pí J. Němečková - její parketa jsou finance a
do začátků můžeme mít radost z hospodářského výsledku.
Organizační referentka pí H. Tremčinská má na starosti
záležitosti kolem rekreace a tak mezi námi koloval arch na
výběrovou rekreaci a bude umístěn v oknech Klubu
důchodců v ul. Hvězdecká. Informujte se včas!!! Podpisem
vstoupili zájemci závazně do cizojazyčného kurzu.
Setkání s Olympionikem Jiřím Beranem a jeho paní
nikoho nezarmoutilo. Ba, právě naopak. Doménou tohoto
sportovce jsou běžky celý život. Díky své píli, poctivému
tréninku a pochopení v rodině, dosáhl až na metu nejvyšší.
My tenkrát fandili od srdce, byl to náš borec z Police. Veliká
radost. A tak jsme byli zasvěceni do všeho dění kolem
závodu nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí, běhů, Jizerské
50, běžeckého stylu, životosprávy, mazání, to je věda až na
Olympiády. Příjemné, děkujeme oběma a přejem hodně
hezkého v bílé stopě a přijďte zase někdy mezi nás, rádi Vás
uvidíme. Skol! Plna dojmů z besedy jsem zalovila v albu své
paměti o více jak 60 let nazpět a uznejte, že to bylo
jednodušší. Prkýnka jsme namazali svíčkou, vypiglovali
nahřátou žehličkou a už se šlo. Havlatka, Šolcák v našich
očích náročné terény. Výstroj jednoduchá, tepláky na gumu,
ty když se nacucaly firnu (mokrý sníh), tak při excelentním
dojezdu zůstaly u kotníků a my předváděli trika s bleskem.
Jó, jo tak to bylo, ale že to mělo také své, viďte?
Text jedné písně „Tak kopni do tý bedny, ať panstvo
nečeká“, zřejmě inspiroval p. Pivoňku, on tak učinil a z
repra zněla sálem řízná polka. Škoda, že to už byl závěr
dalšího přátelského setkání, ale nic není ztraceno, před námi
je jaro a traduje se, že i ta babička stará je přítulnější z jara.
Tak to se máte opravdu na co těšit, dědečkové.
Tak zase příště.
H. Krejčová

cenné stopové prvky. Opožděným nástupem jara se nám čas
na práci na zahrádkách zkrátil. Měli bychom již mít
ostříhané rybízy a angrešty a měli řezat jádroviny, kde
chceme omezit růst řežeme později a naopak. Můžeme ještě
provádět výsadbu nových stromků a provést postřik proti
přezimujícím škůdcům. Jde hlavně o vajíčka mšic, svilušky,
méry jabloňové, píďalky aj., buď použít šetrnější Oleoekol,
či razantnější Talstar 10 EC, nebo Torant. Předem bychom
se měli přesvědčit nejlépe lupou, jak velký máme výskyt
těchto nevítaných "hostů". Proti obalečům a květopasu je
nejlépe zasáhnout též Oleoekolem, či Zolone 35 EC, nebo
Zolone WP a to ve fázi myšího ouška / vyvinutý, ale ještě
uzavřený květ před rozpukem / nejlépe při teplotě 17 st.C a
více. Máme-li napadení amer. padlým, či výskyt vlnovníků
je nutné ostříhat a spálit a provést ještě před rozkvetením
postřik, bližší v min. čísle. Koncem měsíce a v květnu
můžeme řezat peckoviny a provést postřik proti pilatce a
obaleči švestkovému nejlépe při dokvétání, vhodné je použít
některé Zolone /WP je prášek, 35 EC tekuté/.
Pokud jsme tak již neučinili, tak urychleně připravíme
záhony na výsev ředkvičky, mrkve, petržele aj. koncem
měsíce,pak vysejeme červ. řepu, fazole, hrášek a pod. Cibuli
sazečku vysadíme co nejdříve, v období sucha se hůře
přijímá. Do skleníku si vysejeme zeleninu, kterou chceme
po "zmrzlých" pěstovat na záhonech na př. pórek, kedlubny,
růž. kapustu, brokolici, kadeřávek aj. Před koncem měsíce
pak dáme do skleníku vyklíčit semena okurek, cuket a dýní,
které můžeme pěstovat úspěšně i mimo skleník, či
pařeniště,.v dobře vyhnojené půdě, kterou přikryjeme
netkanou folií. Lepšího výsledku dosáhneme, když položíme
na záhon černou folii, pozor na slimáky rádi se zde skrývají
- nutné hlídat. Kdo pěstuje brambory, měl by je mít do
"čarodějnic" v zemi. V dubnovém čísle Zahrádkáře vyšel
příspěvek o jejich úspěšném pěstování v trávě, není to nová
věc, a mnohdy se neví kam s ní, obzvlášť z veřejných
prostranství našich obcí. Na str. 4 je návod jak si počínat.
Do okrasné části zahrady patří i trávník, který bychom měli
co nejdříve shrabat a lehce přihnojit rozpuštěným cereritem,
či jiným, třeba i ledkem, nebo odleželým prosetým
kompostem.Měli bychom věnovat péči skalce, či jiným
plochám s květinami, je třeba odplevelit, příp. zredukovat,
nesmíme zapomenout ani zde na přihnojení, doplnit
substráty, kamínky či mulčovací kůrou. Tu je možné pořídit
velmi levně v Agro Meziměstí, kde ji mají volně loženou. Je
třeba si ji naložit do vlastních pytlů /lépe předem volat
491582022/. Je vhodná doba i na řez růží, které, pokud jsou
zimou poškozené, řežeme až do zdravého dřeva. Jinak
obrost na 2-5 oček, podle druhů a zkušeností.
ZO ČZS Police n.M. PG

Poděkování patří Vám.......

Polický zahrádkářský
receptář na měsíc únor
Letošní dlouhá zima konečně skončila
a i když se s sněhem určitě ještě brzy setkáme, bude to
jen krátkodobě a pohnojí nám to zahrady a pole, jak se dříve
říkávalo. Tání sněhu proběhlo velice rychle a způsobilo
škody i v nedalekém okolí a kdo to nesledoval, nestihl s i
zachytit vodu ze sněhu, která tak jako dešťová,obsahuje
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Učitelé ZUŠ v Polici nad Metují zasvěcují děti do světa
hudby již od těch nejmenších v předškolním věku. Svojí
tvůrčí činností a osobitým přístupem ke svým žákům
dosahují ve své práci vynikajících výsledků.
O tom svědčí rozsáhlé úspěchy v okresních, krajských
kol hudebních soutěží i postupy do celostátních kol ve
všech oborech ZUŠ.
Rádi bychom se zmínili o oboru žesťových dechových
nástrojů, v němž mají velké štěstí i možnost působit naši
synové.
Poděkování patří paní učitelce Lence Němcové, panu
učiteli Josefu Fialovi za vysoké profesionální učení, za
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důsledný i laskavý přístup, paní učitelce Karolíně
Sorokinové za vynikající klavírní doprovod žáků při
přípravě i na samotných koncertních i soutěžních
vystoupeních a za jejich velkou trpělivost, která nám
rodičům někdy ubývá.
Osobně si jejich práce velmi ceníme a přejeme hodně
radosti z toho, co se povedlo,pohody při vyučování a dětí
chtějících umět hrát na svůj hudební nástroj.
Rodiče Kollertovi

Vyzkoušejte se
Malý test ze všeobecných znalostí připravil
Mgr. František Janeček
1.

Určete, kdo pronesl tyto slavné výroky:
a) Kostky jsou vrženy!
b) A přece se točí!
c) Po nás potopa!
d) I Ty Brute?
e) Vím, že nic nevím.
f) Veni, vidi, vici.
g) Do roka a do dne, zvu tě na boží soud.
h) Toho bohdá nebude, aby český kál z boje utíkal.
i) Vidím město veliké, jehož sláva hvězd se dotýká.
j) Stát jsem já.
k) Neruš mé kruhy.

2.

Určete, které literární postavy řekly nebo měly říci:
a) To chce klid.
b) Být či nebýt?
c) Svůj širák odhazuji v dál …
d) Správná hospodyňka má pro pírko přes plot skočit.
e) Šťastná to žena …

3.

Doplňte jména druhých polovin slavných dvojic:
a) Laurel b) Werich c) Šimek
d) Suchý e) Hložek f) Sherlock Holme –
g) David h) Vinetou –
i) Pat j) Kain –

Dobročinný fond pro pozůstalé
v Polici nad Metují a okolí
V sobotu 4. března 2006 se konala na Bezděkově
výroční členská schůze – „valná hromada“. I přes nepřízeň
počasí e zúčastnilo celkem 88 členů a 32 hostů. Začátek
schůze se opozdil, protože v Bělém zapadl autobus i
s účastníky a museli jsme čekat.
Hned na úvod paní jednatelka oznámila, že se předseda
Josef Dostál omluvil a schůze se nezúčastnil. V říjnu 2005
rezignoval na svou funkci ze zdravotních důvodů a tak
výbor zvolil předsedu nového. Je jím pan Karel Macoun
z Police nad Metují a ten funkci přijal.
Dalším bodem bylo hodnocení práce výboru za uplynulý
rok. V roce 2005 se uskutečnilo celkem 5 schůzí, kde se
řešily převážně organizační a finanční záležitosti roku, tak
jak průběžně nabíhaly. Účastnilo se pravidelně 25 – 30
členů. To bylo hodnoceno jako velice dobré.
Během roku se uskutečnily i 3 celodenní výlety. Tyto
akce jsou velice oblíbené a fungují i jako nábor nových
členů a vždy je to pak znát.
Hlavní naše činnost a smysl fondu je podpora
pozůstalým při úmrtí našeho člena. Za rok 2005 zemřelo
celkem 21 členů a nově přijatých bylo 49 členů. Svědčí to o
dobré práci výboru a hlavně našich výběrčích.
Celý program schůze dále pokračoval podle uvedení na
pozvánkách. Již pravidelně součástí našich setkání jsou
kulturní programy. Schůze se vydařila a tak v 17 hodin nový
předseda schůzi ukončil a popřál všem dobrou zábavu.
Pro pobavení a trochu jarní nálady nám paní Škodová
s dětmi z České Metuje připravily „Hezkou půlhodinku“
s jarní tématikou. Děti měly trochu trému, ale moc se to
líbilo. Po dobré večeři nám děvčata z Velkého Dřevíče
předvedla zase trochu té zábavy spíše pro dospělé a měly
úspěch. Pan Čížek ze Studnice nám k tomu všem krásně
zahrál a zazpíval. Občerstvení jako vždy ke spokojenosti
všech připravili Vojtěchovi. A pro dobrou chuť napekla
věnečky paní Škodová s rodinou z České Metuje. Moc nám
chutnaly. V dobré náladě jsme se rozešli a autobus nás
v pořádku rozvezl domů. Končili jsme v deset večer. A
budeme jistě rádi vzpomínat a říkat – to bylo tenkrát, jak ten
autobus v Bělém zapadl!
Všem, kteří se podíleli na přípravě a zdárném průběhu
schůze patří upřímný dík.
Za výbor fondu jednatelka Marie Chaloupková

Moudré myšlenky
Nejlepší hrou se stává práce, která nás baví.
Nejlepší prací je ta, kterou děláme rádi a zároveň jsme
přesvědčeni, že je správná.
Nejlepší blahobyt je zdraví.
Největší dar, který můžeme dávat a dostávat je láska.
Vybral František Janeček
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4.

Určete, ke kterým slavným mužům patřily tyto ženy:
a) Xantipa b) Lady Hamiltonová –
c) Marie Waleská d) Olga Scheinpflugová –
e) Ulrike von Loewentzoew –

5) Určete druhé poloviny těchto slavných mileneckých
dvojic:
a) Romeo b) Jitka c) Radúz d) Ofélie e) Tristan f) Eva g) Antonius h) Markétai) Ctirad j) Manon Správné odpovědi najdete na následující straně !

V last ivědn é okén ko
Lidové pranostiky na měsíc květen
Prší-li na 1. máje, úroda píce malá je.
Květen má být chladný a vlhký, ne však studený a suchý.
V máji nemá oschnout pastýřovi hůl.
Když v májová rána zvučně žáby skřehotají, vydatný déšť s přívaly
znamenají.
Chladně v květnu, v červnu vlaze, to je sýpkám i sudům blaze.
Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena dají.
Když v máji blýská, tak si sedlák výská.
Omrznou-li kopřivy, omrznou i brambory.
Studený máj zakládá na chléb.
Studený máj, v stodole ráj.
Když máj vláhy nedá, červen se předá.
Teplý květen, studený červen; studený květen, teplý červen.
Chladný květen, červen vlažný, jest pro sýpky, sudy blažný.
Máj je krásný a hladový, září je krásné a syté.
Máj, otevírá ráj. Květen – čas z květin pleten.
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Kdo v máji nelenil – brzy se oženil.
1. Na sv. Jeremiáše chop se rozsévačky.
13. Před Servácem není léta, po Serváci s mrazy veta.
12. – 14. Sv. Pankrác, Servác, Bonifác – ledoví bratři – přinesou
chladna jak se patří.
15. Sv. Žofie políčka zalije.

Vybral František Janeček
Správné odpovědi testu ze strany 26:
1 a)Galus Julius Caesar, b) Galileo Galilei, c) Madame
Pompadourová, d) Galus Julius Caesar, e) Sokrates, f) Galus
Julius Caesar, g) Jan Sladký – Kozina, h) Jan Lucemburský, i)
kněžna Libuše, j) Ludvík XIV., zvaný Král Slunce, k)
Archimédes
2.a) Dobrý voják Švejk, b) Hamlet, c) Cyrano de Bergera, d)
babička ze stejnojmenné knihy Boženy Němcové, e) kněžna
Zaháňská o babičce v téže knize
3.a) Hardy, b) Voskovec, c) Grossmann (Sobota), d) Šlitr, e)
Kotvald, f) dr. Watson,g) Goliáš, h) Old Shatterhand, i)
Patašon, j) Abel
4.a) Sokrates, b) admirál Nelson, c) Napoleon Bonaparte, c) Karel
Čapek, e) Wolfgang von Goethe
5.a) Julie, b) Břetislav, c) Mahulena, d)Hamlet, e) Isolda, f) Adam,
g) Kleopatra, h) Causy, i) Šárka, j) rytíř des Grieux

Mlékárna ve Stárkově
Antonín Palata z Maršova
čp.15 chtěl původně studovat
mlékařskou školu v Plzni, ale
ještě před tím
v roce 1927
nastoupil jako praktikant do
družstevní mlékárny v Polici
nad Metují. Zde se seznámil
s dílovedoucím
Ivanem
Sypčenkem, který byl s poměry
v polické mlékárně nespokojen a
ten ho přivedl na myšlenku založit mlékárnu ve Stárkově.
Antonín Palata s bratrem Františkem založí nový podnik a
jako tichý společník bude Ivan Sypčenkov. S pomocí rodičů
Josefa Palaty rolníka v Maršově čp.15 a jeho manželky
Jenovefy dcery Augustina Heinzela polního zahradníka
z Honů čp.6 zakoupili ve Stárkově dům čp.10, kde po
určitých úpravách na přelomu roku 1927 a 1928 začali
mlékárenský provoz. Ivan Sypčenkov zde nastoupil v únoru
1928.
Mlékárna začínala ve 3 místnostech, kde byl příjem
mléka, odstřeďovna, máslárna a sýrárna, které sloužil ještě
zrací sklep. Zařízení bylo pouze na ruční pohon o výkonu do
400 l/hod. Pracovali zde pouze bratři majitelé a Ivan
Sypčenkov. Svoz mléka z vesnic obstarával jeden z majitelů
s povozem taženým jedním koněm. Začátky byly obtížné a
tak Sypčenkov, když mu bylo nabídnuto místo jinde,
odchází. Na podzim roku 1928 musel nastoupit Antonín
Palata vojenskou službu a na jeho místo přichází starší bratr
Josef, který pracoval s rodiči na hospodářství v Maršově
čp.15 a měl ho po nich převzít. Krize v mlékárně vrcholí a
vypadá to na bankrot. Bratři se však nevzdávají a jen díky
jejich nezměrnému úsilí se daří podnik držet nad vodou.
Firma byla zapsána pod názvem: František a Josef Palatovi,
sýrárna Stárkov. Bratr Antonín se po ukončení vojenské
služby už do Stárkova nevrátil a přebral hospodářství po
rodičích v Maršově čp.15. S bratrem Josefem si tedy
vyměnili role.
Postupně se však situace zlepšuje a výroba se začíná
zvyšovat. Byli přijati další 3 pracovníci a mlékárenské
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zařízení muselo být v roce 1930 vyměněno za výkonnější.
Svoz mléka prováděný koňmi byl pomalý a proto bylo
zakoupeno nákladní auto Laurin&Klement o nosnosti 1 t.
Byl to první nákladní automobil ve Stárkově a vzbudil
velkou pozornost a bohužel i závist. Bratři Palatové se tak
stali operativnější a mohli úspěšněji konkurovat okolním
družstevním mlékárnám. V této souvislosti si všimněte, že
v mlékárně v Polici n/Met. bylo první nákladní auto
koupeno až v roce 1937.
V roce 1932 byla provedena úplná přestavba závodu pod
vedením stavitele Josefa Šustra z Hronova. Byla přistavěny
nové místnosti pro výrobu sýrů a másla, velký sklep pro
zrání sýrů, nová kotelna a 2 garáže. Pro zaměstnance 2
místnosti s koupelnou a sociálním zařízením. Dosavadní
strojní zařízení bylo vyměněno za moderní od firmy
Ahlborn z Hildesheimu o výkonu 1000 l/hod. Jednalo se o
odstředivku Westfalia, deskový pastér Perkeo, dánskou
máselnici Silkebourk. Jenom uzrávač smetany byl od české
firmy Petr Appl z Verměřovic a parní kotel Bušek Hořice.
Pohon těchto strojů obstarával elektromotor prostřednictvím
transmise. Vzhledem k tomu, že firma Ahlborn
v Hildesheimu měla dlouholetou tradici a produkovala jedny
z nejkvalitnějších mlékárenských strojů, měli bratři Palatové
při poctivé a kvalitní práci zajištěn 100%-ní úspěch.
V roce 1933 byl zakoupen další nákladní automobil
Walter komercial o nosnosti 2 t a koňský potah byl
zlikvidován. Byl zakoupen motocykl Ariel 500 cm3, který
sloužil k rychlé dopravě menších objednávek. Na př. v letní
sezóně jezdil skoro každý den se šlehačkou do hotelu
Bohemia v Malé Čermné, který měl bohatou klientelu
z nedalekých lázní Chudoba.
Postupující hospodářská krize se na výsledku
hospodaření mlékárny ve Stárkově příliš neprojevila.
Proplácení dodaného mléka zemědělcům se provádělo podle
obsahu tuku, čistoty a podle výsledku zkoušky Alizarinem,
které se provádělo každý den a zjišťovalo výskyt
onemocnění dojnic. Cena za vykoupený litr mléka se až do
roku 1938 pohybovala kolem 1,30 Kčs a byla zhruba o 20
hal. vyšší než u sousedních družstevních mlékáren.
Proplácení vyšších cen umožňovala malá režie mlékárny a
dodávka vysoce kvalitního mléka zemědělci. Německé
hospodyně byly pověstné svojí pečlivostí a čistotou a
z tohoto mléka se dalo vyrábět výborné máslo a sýry, které
neměly v kraji konkurenci. Dobrému odbytu také
napomáhala dobrá organizace výroby, rychlá a spolehlivá
doprava a promptní vyřizování objednávek. Heslem bratří
Palatových byla poctivost, spolehlivost a kvalita a na to
Němci slyšeli. Dodávky mléka do mlékárny ve Stárkově
v roce 1933 dosáhly 3 350 l, tedy dvojnásobku toho, co v té
době odebírala mlékárna v Polici n/Met. a to ještě při vyšší
tučnosti. V mlékárně bylo zaměstnáno 9 pracovníků při
pracovní době, v létě od 4 hod., v zimě od 5 hod. do 17 hod
s polední přestávkou 1 hod. Takto se pracovalo každý den,
pouze v neděli a ve svátek odpoledne bylo volno. Nikomu to
nepřipadalo neobvyklé, zemědělci měli pracovní dobu ještě
delší.
Mlékárna měla dobře prosperující prodejny v Hronově,
Náchodě, Teplicích n/Met. a Červeném Kostelci. Mimo to
zásobovala desítky obchodů v celém kraji mléčnými
výrobky. Stárkovské zboží mělo dobrý zvuk a poptávka po
něm rostla. Zhruba 1 /3 dodávaného mléka se prodávala ve
formě pasterizovaného mléka, šlehačky a smetany. Zbytek
se zpracovával na sýry a máslo. Smetana určená na máslo se
zakvašovala čistou kulturou, dodávanou laboratoří prof.
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Laxy z Prahy. Sýry se vyráběly měkké kmínové, desertní,
smetanové a romadury. Z polotvrdých
Limburský,
salámový Eidam a holandská cihla. V zimním období, kdy
pravidelně nastávala stagnace odbytu sýrů, vyráběla se
surovina na tavení ve formě ze sýrů tvrdých. Tato surovina
Moravské bochníky a Gouda se posílala do továrny ing.
Jaklina v Nových Hradech. Za dodanou surovinu na
protiúčet byly v létě odebírána velká kvanta různých
tavených sýrů a prodávány v obchodech.
Na jaře 1936 začíná zkušební výroba sýra z kozího
mléka, který se expedoval hlavně do krkonošských
výletních středisek a horských bud, kde se těšil veliké
oblibě. Dostal tedy název „Krkonošský sýr“. Na jeho výrobu
byl přijat nový pracovník Gustav Fischer z Malé Úpy, který
tento sýr dosud vyráběl podomácku. I po zavedení jeho
výroby však poptávka po tomto sýru přesahovala možnosti
stárkovské mlékárny. Musíme si uvědomit, že kozy chovali
většinou jen chudší lidé a chalupníci a nadojené mléko
spotřebovávali pro výživu své rodiny. Mnohdy to byl jediný
zdroj obživy a tak kozí mléko na prodej měl málo kdo. Proto
scházelo k výrobě dostatek suroviny.
Bratři Palatové založili rodiny a prožívali nejkrásnější
období ve svých životech. Události v mezinárodní politice
však velice brzo zasáhly do jejich životů a také do
hospodaření v jejich podniku. S příchodem Adolfa Hitlera a
jeho pomahačů na scénu se začíná velmi rychle měnit klima
i v příhraničních oblastech naší republiky. Josef Palata
vzpomíná, že do té doby neměli žádné národnostní
problémy na Stárkovsku. Němečtí rolníci oceňovali, že
jejich mléko prodávají do Čech a tím je zbavují starostí o
odbyt. Výrobky byly kvalitní a mlékárna dodržovala
všechny závazky vůči nim.
Málokterá rodina v pohraničí mohla prokázat svůj ryze
německý původ a v českých rodinách to bylo stejné.
Vzájemnými sňatky a přesídlováním se obě skupiny
částečně promíchaly a nikomu to dosud nevadilo. Německy
a česky uměl skoro každý a jazyk nebyl nikdy překážkou ve
vzájemných vztazích. Daleko více lidi rozděloval majetek a
dosažené postavení, ale to je jiná kapitola. S příchodem
nacistické ideologie a rasové nenávisti se však začínají
vztahy měnit. Starší generace Němců pohlíželi na nacizmus
s nedůvěrou, sedláci na vesnicích prý dokonce s odporem,
ale mladší generace se nechala „hnědou“ propagandou lehce
ovlivnit. Bratři Palatové viděli, že situace ve Stárkově se pro
ně jako Čechy stává nebezpečnou a proto 15.9.1938
odstěhovali své rodiny do Ledečka nad Sázavou, ale sami
pokračovali v práci v mlékárně. Po vyhlášení mobilizace
23.9.1938 však byli povinni narukovat a tak museli provoz
mlékárny okamžitě zastavit. Zhruba po měsíci byl Josef
Palata demobilizován a vrátil se do Stárkova. Jeho bratr
František a jeho rodina už tam byli a mlékárna byla
z rozkazu okupačního oddělení Wermachtu opět v provozu.
Veškerou distribuci řídil Milchwirtschaft Verband v Liberci
(Reichenberg). Volný obchod ve Velkoněmecké Říši byl
zakázán, zemědělci museli veškerou produkci povinně
dodávat, pro svoji spotřebu si mohli nechat pouze 0,5 l
mléka denně na osobu. Veškeré přebytky výroby v mlékárně
Stárkov se vozily do mlékárny ve Friedlandu (dnes
Mieroszów) odkud byly distribuovány dále, převážně pro
potřeby Wermachtu. Všechny mlékárny v Sudetech musely
zavést jednotné účetnictví, pochopitelně v němčině a bylo
nutno přísně dodržovat termíny měsíčních hlášení a přesnou
evidenci výroby. K tomu bylo nutno přijmout účetního
Karla Lantu.
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Po několika měsících bylo jasné, že podnikání v Reichu
bude pro Čechy nebezpečné a proto se bratři Palatové
rozhodli postavit novou mlékárnu někde v Čechách a
Stárkov opustit. Volba padla na Českou Skalici a tak
začínají plánovat novou výstavbu, zatím v tajnosti. Po
obsazení republiky 15.3.1939 a vytvoření Protektorátu
Čechy a Morava se už se svým plánem nemohli tajit. Němci
ve Stárkově byli překvapeni, svolali schůzi na které je
přemlouvali, ať své plány přehodnotí a zůstanou ve
Stárkově. Bratry Palatovy těšila důvěra Němců, ale už
nemohli couvnout, protože výstavba v České Skalici už byla
v plném proudu. Odpověděli tedy dopisem, že jim děkují za
důvěru, ale že mlékárnu ve Stárkově povedou dále
prostřednictvím správce. Povolali tedy svého dobrého
obchodního přítele Rudolfa Reifa, který se přistěhoval do
Stárkova i s rodinou do uvolněného bytu po Josefu Palatovi.
Byl to Němec a tak ho Mlékárenský svaz v Liberci schválil.
Jinak to byl velice slušný a čestný člověk, kterého zájmy
Velkoněmecké říše nezajímaly. František Palata ještě zůstal
ve Stárkově jako technický vedoucí provozu do konce
listopadu 1939, kdy se přestěhoval do České Skalice také.
Po zavedení kontingentu mlékárna ve Stárkově přijímala
20 000 l mléka denně. Z této suroviny se vyráběla mimo
jiných sýrů, hlavně holandská cihla pro armádu. Výroba
kvalitní holandské cihly ve velkém byla zavedena
holandskými odborníky vedenými von Stockumem. Tento
pán zavedl výrobu cihly v obrovském měřítku za války po
celém sudetském území a v některých mlékárnách
v Protektorátě. Zřejmě jeho vliv působil i při zavedení
výroby Eidamu v Polici nad Metují.
Stárkovskou mlékárnu vlastnili bratři Palatové až do
konce roku 1943. Správce Rudolf Reif se totiž nepohodl
s místními zemědělci a ti na něj podali stížnost
k Milchwirtschaft Verbandu do Liberce. Během několika
dnů dostali bratři Palatové příkaz k uvolnění správce
Rudolfa Reifa a výzvu, aby se ujali vedení podniku osobně.
V případě neuposlechnutí bude mlékárna vyvlastněna. To
znamenalo, že jeden z bratří se musí vrátit do Stárkova, aby
majetek zůstal v jejich rukou. Po zvážení všech okolností
s těžkým srdcem odmítli vést podnik osobně a tak na jaře
1944 byla stárkovská mlékárna združstevněna bez náhrady.
Novým vedoucím združstevněné mlékárny se stal Karel
Kastner, nacista z Bartošovic v Orlických horách. Když
válka skončila ujal se vedení mlékárny družstevní podnik
Lakta Náchod. Vedoucím byl dosazen Jaromír Kříž
z Petrovic. Po jeho odchodu nastoupil jako vedoucí Václav
Valášek, který zde působil až do roku 1952, kdy byla
stárkovská mlékárna pro naprostý nedostatek mléka zrušena
a z provozních prostor vytvořeny byty.
Podle dekretu prezidenta republiky Dr.Edvarda Beneše
si podali 20.6.1945 bratři Palatové žádost na ONV Broumov
o vrácení stárkovské mlékárny. Žádost byla vyřízena kladně
9.8.1945, ale to už Lakta Náchod tuto mlékárnu
neoprávněně obsadila a s pomocí stárkovského MNV nikdy
nedovolila, aby se mohli bratři Palatové svého majetku
ujmout. Další události v roce 1948 jen zakonzervovaly tento
stav.
Z původních zaměstnanců mlékárny jich zhruba
polovina padla na různých bojištích v uniformě Wermachtu
a ti co přežili byli zase odsunuti po válce. Své první
zkušenosti zde za války získával také sýrař Tomáš Blažek,
který potom přešel do mlékárny do Police n/Met. a zde
dlouhá léta pracoval a žil, ale to už je úplně jiná kapitola.
Jiří Kohl
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8.00 - mše svatá

INFORMACE Z DĚKANST VÍ
Doba velikonoční
Po letošní dlouhé a vydatné zimě konečně nastalo
toužebně očekávané jaro. Velké sněhy s menšími či většími
problémy odtály a příroda se pomalu probouzí ze zimního
spánku. Je radost zase vidět ty každoroční skromné posly
jara - rozkvetlé bledule, talovíny, sasanky a další a
zaposlouchat se do symfonie veselého ptačího zpěvu.
Přicházející jaro probouzí i nás a přináší do našich srdcí
novou radost, naději a očekávání. V církvi je jarní období
tradičně spojeno s vrcholným obdobím křesťanského
liturgického roku, a to velikonočními svátky (Svatým
týdnem) a následnou velikonoční dobou. Tento čas se již
přiblížil a v tomto týdnu budeme prožívat Velikonočním
triduem, tedy Zelený čtvrtek (připomínku Ježíšovi poslední
večeře), Velký pátek (připomínku Ježíšova umučení), Bílou
sobotu a Velikonoční vigílii (připomínku Ježíšova vzkříšení
s obnova našich křestních závazků) a poté nedělní Boží hod
velikonoční (oslavu Ježíšova vzkříšení), kterým vstoupíme
do liturgické velikonoční doby. Do této doby pak bude patřit
ještě sedm následujících velikonočních nedělí. Velikonoční
doba letos končí v neděli 4. června Slavností Seslání Ducha
svatého. Velikonoce jsou nejstarším a také nejvýznamnějším
křesťanským svátkem. Boží láska, která se tak silně
projevila především v Ježíšově oběti a Kristovo vzkříšení,
jsou pro nás zdrojem radosti po celý rok.

Kalendárium a liturgický program letošních
velikonočních svátků v polické farnosti:
5. března - 1.neděle postní
9. dubna - KVĚTNÁ NEDĚLE
8,00 - mše svatá se zpívanými Pašijemi
Svatý týden:
11. dubna - 17.30 - mše svatá
12. dubna - 8.00 - mše svatá
13. dubna - ZELENÝ ČTVRTEK
17.30 - mše svatá na památku Večeře Páně
19.00 - 20.00 - příležitost k osobní modlitbě a adoraci
14. dubna - VELKÝ PÁTEK, den přísného postu
8.00 - ranní chvály (společná denní modlitba církve)
8.00 - 17.30 - příležitost k osobní modlitbě a adoraci
15.00 - pobožnost křížové cesty a po ní začátek novény
před Svátkem Božího milosrdenství
17.30 - bohoslužba na památku Umučení Páně
19.00 - 20.00 - příležitost k osobní modlitbě a adoraci u
Kristova hrobu
15. dubna - BÍLÁ SOBOTA
8.00 - ranní chvály (společná denní modlitba církve)
9.00 - 20.00 - příležitost k osobní modlitbě a adoraci u
Kristova hrobu
10.00 - svěcení velikonočních pokrmů
11.00 - svěcení velikonočních pokrmů
20.00 - VELIKONOČNÍ VIGILIE
16. dubna - VELIKONOČNÍ NEDĚLE
Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
8.00 - Slavná zpívaná mše svatá
17. dubna - Velikonoční pondělí
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17. dubna - 22. dubna - Velikonoční oktáv
18. dubna - Koncert Edity Adlerové, začátek v 18.00 hod
23.dubna - 2. neděle velikonoční, Svátek Božího
milosrdenství
24. dubna - Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka
17.30 - mše svatá
25. dubna - Svátek sv. Marka, evangelisty
30. dubna - 3. neděle velikonoční
1. května - Svátek práce, státní svátek
7. května - 4. neděle velikonoční
8. května - Den osvobození, státní svátek
14. května - 5. neděle velikonoční, Den matek
V měsíci dubnu budou bohoslužby podle obvyklého
pořadu:
§ v úterý a v pátek mše svatá od 17.30 hod,
§ ve středu mše svatá od 8.00 hod.,
§ v sobotu od 17.30 hod. a v neděli od 8.00 hod. mše
svatá s nedělní platností
Zároveň se pozmění i úřední hodiny děkanské
kanceláře: Út - Pá 16.00 - 17.00, St 9.15 - 10.00 hod
(V březnovém zpravodaji byly chybně uvedeny časy
večerních mší sv. a úředních hodin děkanské kanceláře,
správné časy jsou uvedeny nyní.)

Pozvánka

na koncert

Dne 18. dubna 2006 se v chrámu Nanebevzetí Panny
Marie uskuteční KONCERT zpěvačky EDITY
ADLEROVÉ, za doprovodu varhaníka Vlastimila
Bičíka. Začátek koncertu je v 18.00 hod. Výtěžek bude
věnován Domovu důchodců v Polici n. Met. a na opravu
kaple Panny Marie Sněžné na Hvězdě.

Májová pouť do Vambeřic
Dne 6. května 2006, se uskuteční MÁJOVÁ POUŤ do
Vambeřic v Polsku, k bazilice Panny Marie, královny rodin.
Putovat budeme již tradičně po památné vambeřické poutní
cestě s kamennými kříži a sochami. Tato cesta vedla
malebnou krajinou Policka přes Broumovské stěny do
Broumovské kotliny a odtud do Vambeřic. Pouť bude
zahájena v 8.00 hod. požehnáním poutníků v chrámu
Nanebevzetí Panny Marie v Polici nad Metují a ukončena
v 16.00 hod. mší svatou v bazilice Panny Marie ve
Vambeřicích. Zpáteční cesta bude opět zajištěna odvoz
autobusem. Podrobnější program bude uveřejněn na
plakátku. Všichni jsou srdečně zváni.
Rádi bychom všem popřáli radostné a požehnané
Velikonoce a krásné jaro. Všichni jste srdečně zváni na
velikonoční bohoslužby a slavnosti.
Jan Troutnar

Městská policie informuje
Zima je již snad konečně za námi, sluníčko má sílu a my
všichni radost.
Není dobré moc se při procházce městem rozhlížet
kolem sebe, lépe je koukat před sebe, aby si člověk něco ze
zbytků zimy nepřines l domů. Určitě víte kam míříme,
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páníčci pejsánků se jako vždy vyznamenali.
Co se dá dělat? Výchova domluvou zřejmě ztrácí smysl.
Nová vyhláška, která se chystá, přinese určité změny a hlasy
o nekompromisnosti k takovému počínání budou vyslyšeny.
Kdo chtěl kam, bude mu tam pomoženo.
Minule jsme popisovali dopravní situaci v Kostelní ulici.
Dnes se posuneme na náměstí.
Provoz na náměstí je řízen dopravními značkami a
vyhláškou města o placeném parkovišti.
Začneme u placení parkovného. To bylo zavedeno
z několika důvodů. První je ten, aby se z náměstí nestalo
pěkné osvětlené a nespícími občany hlídané parkoviště.
Další důvod je ten, že frekvence pohybu vozidel se
vzhledem k placení násobí, a nikdo v místě nestojí déle než
je zapotřebí.
Výjimku z parkovného mají vozidla policie, hasičů,
vozidla záchranné služby a vozidla označená jako vozidla
těžce zdravotně postižených. Pro ty jsou na náměstí
vyhrazena dvě místa, přičemž zastavit v místech určených
pro parkování mohou samozřejmě kdekoliv.
Poplatek se platí jako nájem za místo a ne jak se někdo
domnívá za hlídání. Poplatek je ten kdo parkuje povinen
zaplatit ihned. Výmluvy na drobné, či jakýkoliv krátký
časový úsek neexistují. Doklad o zaplacení (parkovací
lístek) je poplatník povinen umístit viditelně za čelní sklo
vozu. Lístky otočené, spadlé, v peněženkách, zásuvkách …
neplatí a postihnout povinného je možné i v takovém
případě.
Parkovné se platí na celém náměstí, dole i nahoře.
Nejmenší taxa je jedna hodina za pět korun a každá další je
za dalších pět korun. Je možné si zakoupit i předplacené
parkovné – na týden 30 Kč, na měsíc 90 Kč, na rok 900 Kč.
Kdo umí počítat, ví hned, jak je to výhodné.
Okružní koridor kolem náměstí je označen, mimo části
pod radnicí, zákazem zastavení a slouží pro plynulý provoz
a možnost zásobování. Zde se krátce zastavíme. Zásobování
je vyložení a složení nákladu, ne jeho vybírání, veselé
diskuse s dealery, či přátelské posezení a oběd s dealerem
v místním hostinci, přičemž jeho vůz stojí v zákazech
s honosnou cedulkou ZÁSOBOVÁNÍ na palubní desce, to
opravdu ne. Všechny obchody, které mají možnost
zásobovat se z místa mimo náměstí, by tak měly činit.
Shrnuto, na náměstí se platí parkovné – všichni mimo
shora uvedených, a to ihned po příjezdu. Všichni parkují
v označených „chlívcích“ - ne mimo ně. Zákaz zastavení
respektují všichni, mimo těch, kteří skládají zboží. Jej, to se
to po náměstí jezdí hezky...že?
Na vývěsce u naší kanceláře je možné seznámit se s
nejdůležitějšími pasážemi tabákového zákona, pokud něco
někomu není jasné, rádi vysvětlíme. Zastavte se, je to
zajímavé počtení.
Od 1.7. letošního roku začne platit nový silniční zákon.
Jednu důležitou informaci si dovolíme s předstihem
připomenout. Všichni cyklisté do 18 let budou od tohoto
data jezdit vždy s přilbami, a to bez ohledu na druhy
komunikací, prostě všude, stále máte ještě čas si je pořídit…
Mějte se hezky a hodně, hodně sluníčka…
Dary pro Diakonii Broumov můžete odevzdávat v
naší kanceláři každou středu v době úředních hodin.
Případně si telefonicky či osobně dohodnout jiný termín.
Darovat můžete staré ošacení, lůžkoviny, papír, staré
knihy.
MP
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PŘEDSLETOVÉ VYSTOUPENÍ
TJ Sokol Police nad Metují pořádá dne 14.5.2006
v místní sokolovně předsletové vystoupení. Začátek
programu je ve 14 hodin. Představí se rodiče a děti
(Korálky, Náchod), mladší žactvo (Počítadla, Studnice),
mladší žákyně ( Rozkvetlá louka, Police nad Metují a Dvůr
Králové), dorost a mladší ženy (Výlet s aerobikem, Police
nad Metují), mladší žákyně( Sluníčka, Dvůr Králové),
předškolní děti ( Kdo si hraje, nezlobí, Náchod a Studnice) a
nakonec starší žákyně (Pódiové skladby, Asociace Náchod).
Srdečně zvou pořadatelé

POZVÁNKA NA ŽĎÁRSKOU BURZU
SPORTOVNÍ CH POTŘEB A OBLEČENÍ

Přijďte se podívat v sobotu 15. 4. 2006
v čase od 8:00 -11:00
na burzu, která se koná na sále místního pohostinství
Těšíme se na Vaši návštěvu

31
zahradnictví specializovaná na produkci balkónových rostlin,
zeleninové a květinové sadby

OTEVŘENÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

ZAHRADNICTVÍ BROUMOV A HRONOV

„ZLATÁ RYBKA“

Vás zvou k návštěvě firemních prodejen

ZAHRADNICKÉ PRODEJNY
v Hronově

MO-ČRS v Polici nad Metují, Vás co nejsrdečněji zve,
na rybářské závody, které se budou konat
ve dnech 13. a 14. května,
na RYBNÍKU HONY v Pěkově u Police nad Metují.

( naproti spořitelně ) tel: 491 483 24 5

ZAHRADNICKÉHO MINICENTRA
v Broumově

13.5.2006
14.5.2006

( u hřbito va ) tel: 49 1 5 21 2 53

PRODEJNY SLUNEČNICE
v Teplicích nad Metují
tel: 491 581 463

ZAHRADNICKÉHO MINICENTRA
v Náchodě

( v prostoru Tržnice pod zámkem) tel: 732 420 872

Závody dospělých nad 18 let.
Závody mládeže do 18 let.

PROGRAM ZÁVODU DOSPĚLÝCH,
§
§
§
§
§
§
§

06.00 - 06.55 prezence, losování míst pro oba poločasy
06.55 - 07.00 zakrmení
07.00 -10.00 1. poločas závodů
10.00 -10.55 občerstvení a přemístění na 2. poločas
10.55 -11.00 zakrmení
11.00 -14.00 2. poločas závodů
15.00 -15.30 vyhlášení výsledků závodů

Lov na 1 prut * Startovné 150,- Kč
PROGRAM ZÁVODU MLÁDEŽE,

Těšíme se na Vaši náv štěvu !

CO NABÍZÍME ?
zelen in ovou sadbu
salát, kedlubny, gigant, květák, zelí, brokolici, kadeřávek, kapustu, celer, pórek,
papriky, rajčata, okurky, cukety, dýně aj.
květin ovou sadb u - letniček , d vouletek , trvalek
macešky, karafiáty, ledovky, hledíky, astry, cynie, afrikány, slaměnky, smilky,
statice, chryzantémy, nestařec, salvie, senecia, gazanie, šruchu, kosmatec aj.
balkonové květin y
muškáty páskaté - 6 barev, muškáty převislé - 4 barvy, begonie převislé - 6barev,
begonie vzpřímené- 6 barev, surfinie velkokvěté - 5barev, surfinie plnokvěté,
surfinie drobnokvěté - 3 barvy, fuchsie - 5 druhů, petunie -10 druhů, převislé
lobelky, molice, verbeny, bacopu, balkongold, impatiens, brachycome, coleus,
kopretiny - 3 barvy aj.
pokojové rostlin y
fikusy, draceny, juky, palmy, kapradiny, kaktusy, sukulenty, a jiné pokojové
rostliny
léčivé rostliny
bazalku, majoránku, dobromysl, libeček, mátu, yzop, saturejku, tymián, šalvěj aj.
růže
velkokvěté - 10 druhů, polyantky - 5 druhů, pnoucí - 5 druhů
ovocné stromky
jabloně, hrušně, třešně, višně, švestky, broskvoně, rybízy, angrešty, borůvky aj.
okrasné stromky
jehličnaté konifery - thuje, cypřiše, jalovce, tisy aj.
listnaté stromky a keře - šeříky, zlatice, trojpuk, mochny aj.
keře na živé ploty
listnaté opadavé, listnaté stálezelené a jehličnaté
sub stráty
hn ojiva
p ostřiky
keramické květin áče
truhlíky a plastové květin áče
semen a, cibule, h lízy
Dále n abízíme tyto služb y.
Podle Vašeho přání osazujeme truhlíky, mísy, květníky.
Zhotovujeme smuteční a dárkovou vazbu.
Prořezáváme ovocné stromy.
Zakládáme a udržujeme zahrady.
Sečeme trávníky.
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§
§

06.00 06.55 07.00 09.00 09.55 10.00 12.30 -

06.55 prezence a losování míst pro oba poločasy
07.00 zakrmení
09.00 1. poločas závodů
09.55 občerstvení a přemístění na 2. poločas
10.00 zakrmení
12.00 2. poločas závodů
13.00 vyhlášení výsledků závodů

Lov na 1 prut * Startovné 80,- Kč
PROPOZICE
Způsob lovu: Položená, nebo plavaná (maximálně 1
háček)
Výbava jednotlivců dle rybářského řádu (podběrák,
vyprošťovač háčků, koš nebo vezír na ryby)
Nástrahy a návnady rostlinného i živočišného původu.
Zakrmování povoleno 5 minut před každým poločasem a
také v průběhu lovu.
V závodu mládeže se budou hodnotit dvě kategorie a to
mládež do 15 let a dále mládež od 15 do 18 let. V kategorii
do 15 let smí rozhodčí, nebo jiná osoba pomoci závodníkovi
podebrat ulovenou rybu, jinak si musí závodník, se vším
ostatním, poradit sám! Započítávají se pouze ryby zdolané
v časovém limitu! Tento závod se nezapočítává do „ Poháru
Broumovských stěn“
Pro závodníky jsou zajištěny hodnotné ceny. Počet
závodníků je omezen kapacitou míst kolem rybníka.
V průběhu obou dnů bude možno zakoupit
občerstvení. Během soboty 13.5.2006 bude prezentováno
a případně i prodáváno rybářské náčiní a potřeby
firmou : Jan Pavelka- Rybářské potřeby Hronov.
Děkujeme na tomto místě všem sponzorům. Zveme též
veřejnost, na tuto velmi zajímavou akci. V průběhu
závodů bude možno zakoupit též hostovací povolenky
(denní, roční)
ředitel závodů: MVDr. Miroslav Kulich
přihlášky, informace a dotazy vyřizuje:
Jaroslav Obršál- předseda MO- Police nad Metují
Tel. 606474886 , nebo 491542912
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Zemní práce - minibagrem

Nabízíme povinné ručení na míru s balíčkem výhod
(připojištění srážky se zvěří,čelního skla a řidiče,
odcizení vozidla) a dále
- Havarijní pojištění motorových vozidel
- Životní pojištění s FILIPEM
- Úrazové pojištění
- Pojištění majetku
- Finanční způsobilost dopravce
Na pobočce lze také uzavřít Stavební spoření s HYPO
STSP nebo Hypoteční úvěr od Hypobanky i s možností
zakoupení družst.bytu.
Úřední hodiny:
Pondělí a Středa od 09.00 hod do 16.00 hod
s polední přestávkou od 12.00 – 13.30 hod.
Úterý a Čtvrtek od 09.00 hod do 12.00 hod.
Jinak s možností telefonické dohody
Broumov, Dlážděná 179 P.O.Box 53 – tel. 724 224 960

Hloubení základů, výkopy pro
vodovodní přípojky, plyn, telefon,
odpady... do hloubky 2 m,
možno i v uzavřeném a těžko
přístupném prostoru
(k průjezdu postačí 95 cm)
Spojení na tel. 602 531 460
Libor Fridrich Police nad Metují

VÝKUP STARÉHO
NÁBYTKU
A NEPOTŘEBNÉ VETEŠE

KOUPÍM
Pivní láhve,
500 Kč dám za pivní láhev LEDHUJ,
ostatní lahve koupím za nejvyšší ceny –
SBĚRATEL,
Přilby vojenské, hasičské
a vše z obou válek.
Dále nábytek

Nabízíme :
FINANČNÍ PŮJČKY PRO ZAMĚSTNANCE A
DŮCHODCE
10.000,- až 160.000,-Kč bez ručitele, neúčelové,
PRO PODNIKATELE A ŽIVNOSTNÍKY
od 30.000,- výše i na 0,- daňový základ
NOVINKA ÚVĚR 6.000,-Kč pro žadatele
s nízkým příjmem
Obchodní zastoupení Broumov, Dlážděná 179
tel.724 224 960
Hledáme nové spolupracovníky na HČ i VČ .
Práce v dobrém kolektivu s dobrými finančními výdělky.

Ma sér ské slu žby u Vá s do ma
Nabídka:
Klasické masáže
Reflexologie plosky nohy.
Ájurvédské masáže
(indické, olejové celého těla).
Masáž vlasů a obličeje.
Prodej bylinných preparátů
Kaufmanová Radka - Kontakt 607 240 250
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AUTOŠKOLA FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy skupin řidičského oprávnění
A1 , A , B , C , T , E , D

Broumov

Police n. Metují

Šalounova 87

Kostelní 7

Datum:
25. dubna 2006
v 15.00 hod.

Datum:
27. dubna 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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Jindřich Sokol
Společnost RUDOL F-elektro, s.r.o.
se sídlem v Bukovic i čp .5
p ř i jme

PROJEKTANTA ELEKTRO
pro projektování řídících systémů technologických zařízení na PC
a

VEDOUCÍHO

MONTÉRA

pro zajišťování realizace projektů a zakázek po celém území ČR

Požadujeme:

Nabízíme:

VŠ nebo SŠ vzdělání v oboru elektro
Částečnou znalost anglického nebo německého jazyka
Praxe v oboru vítána
Řidičský průkaz skupiny „B“ podmínkou
Časovou flexibilitu
Zajímavou práci v oboru automatizovaných systémů
Nadstandardní platové ohodnocení
Nástupní plat dle vzdělání a praxe

Dále přijm em e:
Pracovníka k vedení skladové evidence
a nákupu materiálu.

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

BROUŠENÍ ŘETĚZOVÝCH PIL
VÝR OB A CYL INDR IC KÝC H VL OŽ EK
D LE KL ÍČE
VÝRO BA KL ÍČE DLE VLO ŽKY
VYT AHOV ÁNÍ Z ALO M ENÝ CH KL ÍČ Ů
M ONTÁ Ž BE ZPEČ NOSTN ÍCH ŠT ÍTŮ

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

Požadujeme znalost práce na PC a vzdělání v oboru elektro.
Informace na telefonu: 491 541 705 nebo přímo pan Rudolf 602 62 44 32.

www.servissokol.kvalitne.cz

UCHAZEČI S PRAXÍ MAJÍ PŘEDNOST.
NÁSTUP MOŽNÝ IHNED

MÁTE PROBLÉMY
S PŘÍJMEM TV SIGNÁLU?
Anténní technika Červený Kostelec
Vám nabízí:
montáže televizních a rozhlasových antén;
opravy STA a TKR; dodávky STA na klíč bytovky, penziony; opravy a montáže na
rodinné domy

SLOUČÍME, ROZBOČÍME, ZESÍLÍME
a vše ostatní dle místních 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

Zveme Vás

Nabízíme
k prodeji:

obklady, dlažby, koupelnové doplňky,
sanitární zboží




Bližší informace
na tel. čísle: 777 788 164

do vzorkové prodejny

firmy JIKA
Tomkova ulice – tel.: 603 230197, 491 543 191
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