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Tyhle stromy už rostou pro naše děti
Až necháte Polici za zády i s její industriální periferií a továrnami, ocitnete se v malé oáze přírody - u rybníčků u cihelny. Díky asi dvacítce rodin a sponzorských institucí zdobí od dubna tohle místo také nová alej o třiceti stromech. Jeden
každý stromek tu symbolicky poroste pro konkrétní dítě, ať malé nebo skoro dospělé.
V sobotu 22. dubna vládl od rána kolem asfaltky u rybníčků čilý ruch. Mužové od rodin se oháněli krumpáči, maminky
fasovaly stromy a oplocenky, děti vypomáhaly podle vlastních sil miniaturním zahradnickým náčiním. Duše celého projektu J itka Klímová přidělovala stromky, její muž radil nezkušeným sadařům a všude okolo kvákaly stovky žab. Před
polednem bylo hotovo, každému stromečku zahrál náš kytarista vlastní písničku, děti dostaly dřevěnou medaili a pamětní
list. Nakonec se všichni občerstvili čajem a domácími sladkostmi.
Projekt Strom Života pro… si klade za cíl zkvalitnit veřejnou zeleň. Finančně jej podpořila nadace Partnerství a akciová společnost SKANSKA ČR, uskutečnilo jej občanské sdružení MaMiNa ve spolupráci s městem Police nad Metují. Pro
velký zájem připravuje mateřské centrum ještě podzimní sázení, půjde o dalších třicet stromů. Těšme se!

Strom přání života
Sázím Tě, stromečku, do zeminy,
přijmi přání všech i od MaMiNy,
ať rosteš a vyrosteš v strom košatý,
svými kořeny pevně zaťatý,
zelené listy a květy ať máš,
z krajiny na vše ať se usmíváš.
Vaše MaMiNa
Registrační číslo: M K ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 000 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54.
Tisk: TISKÁ RNA František MATĚNA Po lice nad Metují.
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ZM na svém 2. zasedání v tomto roce pro jednalo 12
bodů.
Schválilo zahájení prací na 2. změně územn ího plánu
města Police nad Metují. Město obdrželo několik požadavků
na změny ÚP z řad podnikatelů, ale i ze strany města je
nutné ÚP doplnit o několik změn. Po žadavky občanů je
vhodné předložit do konce měsíce května 2006. Potom
budou projednány ve stavební ko misi a následně stavební
úřad ve spolupráci s URBAPLÁNEM s.r.o. Hradec Králové
zpracuje návrh změny územního plánu města. Projednání s
občany a orgány státní správy bude zahájeno na podzim
2006.
ZM schválilo obecně závaznou vyhlášku č.06/ 2006 o
městských symbolech a jejich u žívání. Nová vyhláška
nahrazuje vyhlášku č.4/ 1995, která se dostala do rozporu se
zákonem o obcích č.128/2000 Sb. V podstatě se jedná o to,
že znak a prapor města užívá město Police n.M. a jeho
orgány. Znak a prapor dále mohou užívat městem zalo žené
nebo zřízené organizačn í složky a právnické osoby. Jiné
subjekty mohou užívat znak města pouze se souhlasem RM.
K u žívání praporu již není nutný souhlas.
ZM schválilo na doporučení výběrové komise a RM
poskytnutí půjčky z fondu rozvoje bydlení pro jednoho
žadatele ve výši 25 tis. Kč. Půjčka bude využita v souladu s
vyhláškou města č.2/2000 na dodatečnou izolaci nemovitosti
proti spodní vodě.
ZM souhlasilo se zřízením věcného břemene ve
prospěch oprávněného T-MOBILE CZECH REPUBLIK a.s.
obsahující právo ulo žení a provozování přípojky na veřejný
rozvod el. energie v k.ú. Pěkov. Jedná se o rozšíření mobilní
sítě z vysílače EUROTEL pro Pěkov, Hony, Hlavňov a
ko munikaci Police-Brou mov. Věcné břemeno se zřizuje za
jednorázovou úhradu 10 tis. Kč.
ZM schválilo prodej dvou pozemků v k.ú. V. Ledhuje ul.
Slunečná k výstavbě RD. V současné době je z celkového
počtu 24 parcel 16 parcel prodáno a volných je 8 parcel.
Neprodaných 7 parcel v dolní řadě 1 parcela v horní řadě.
Město těší zájem o výstavbu rodinných domků na území
města. V druhé změně ÚP se počítá s přípravou dalších
volných parcel pro rodinnou výstavbu v našem městě.
Z důvodu připravované přístavby Domova důchodců v
Polici nad Metují, kterou bude financovat Královéhradecký
kraj, je nutné v letošním roce provést novou zemní
kabelovou přípojku včetně trafostanice v této lokalitě.
Stavba se dotkne ul. Ostašská (od bývalého vjezdu do
ČSA D), ul. K Drůbežárně a ul. Na Sib iři. V současné době
probíhá výběrové řízen í na dodavatele s termínem
dokončení k 31.8.06.
Další stavba, která se bude v r. 2006 realizovat je
rekonstrukce NN sítě, vč. VO a VR v ul. Ledhujská a Ke
Koupališti. Stavba zahrnuje ko mp letní kabelizaci včetně
nových přípojek k rodinným domů m na této trase.
dokončení je plánováno do 31.10.06.
Město Police nad Metují obdrželo od Státního fondu
rozvoje bydlení dotaci ve výši 2,2 mil. na výstavbu
4 nájemních bytů jako půdní vestavbu v Pellyho domech u
Damiánky. Město musí do 90-t i dnů na FRB d le nařízení
vlády č.146/ 2003 doložit všechny potřebné doklady vč.
výběrového řízen í k u zavření s mlouvy o přidělené dotaci.
Město Police nad Metují je akcionářem společnosti SHL
a.s. Marius Pedersen Group. Na schůzi představenstva této

společnosti dne 18.4.06 byla ro zhodnuto, že ze zdaněného
zisku za rok 2005 budou akcionářů m této společnosti
vyplaceny dividendy. Město obdrží od této společnosti cca
100 t is. Kč.
Z investičních akcí z ro zpočtu města na rok 2006 je
zahájena stavba dvou parkovišť a oprava komunikace na
Hvězdu. Tento projekt je podporován z Programu EU NP
Phare 2003. V současné době žádá město o zálohovou
platbu na financování tohoto projektu. Provede se též nové
ozelenění, budou osazeny dva mobiliáře a dojde k
odvodnění komunikace.
Práce na přeložce II/ 303 se realizu jí dle harmonogramu.
Zahajují se protihluková opatření (výměna oken v první
polovině trasy přeložky ). By ly dokončeny přeložky in ž. sítí
v návaznosti na kruhovou křižovatku a Penny market.
Zdeněk Kadidlo, starosta

Oznámení
o době a místu konání voleb do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Starost a města Po li ce nad Metují pod le § 15 zákona č. 2 47/ 199 5 Sb., o volbá ch do Parla m entu
České re publik y a o zm ěně a d oplnění n ěkt erých dalších zá ko nů, ve zněn í pozdějších před pis ů,

oznamuje :
1. Hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční:

v pátek 2. června 2006 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
v sobotu 3. června 2006 od 08.00 hodin do 14.00 hodin
2. Místem konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
v okrsku č.1
je místnost pro hlasování v Z ákladní um ělecké škole, Komenského náměstí 108
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v ulicích : Na Sibiři, Osta šská, Slunečná,

H orní, Sm etanova, Malá Ledhuje, K Drůbežárně, Pod Klůčkem, Komenského nám ěstí,
v okrsku č.2
je místnost pro hlasování ve školní jídelně při základ ní škole, Na Babí 190
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v ulicích: Soukenická, V

Rokli, Žď árská
Ma lý Rynk, Ke Strážnici, Záměstí, U Lesovny, Pod Jasany, U Opatrovny, Nad Pekárno u,
Ma sarykovo náměstí, Tomkova, Kostelní, Na Babí, Na Prád le, Hvězdecká, Zahrad ní,
v okrsku č.3
je místnost pro hlasování v Ko lárově divadle, Jiráskova 151
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v ulicích: K

Sídlišti, Fučíkova, Jiráskova,

Gagarinova,
v okrsku č.4
je místnost pro hlasování v h asičské zbrojnici, Rad im ovská 81
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v ulicích: Dvořákova, Dukelská,

Mírová,
Na Bělidle, K Vodojem u, Ledhujsk á, Ke Koupališti, Ochoz, Bělská, U Zahrád ek, Příčná,
Radimo vská, U Plovárny, Brandejsova,
v okrsku č.5
je místnost pro hlasování ve Středním odb orném učilišti zeměd ělském, Tyršo va 341
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v ulicích: 17. listopad u, Na Letné,H usova,

Tyršova, Pod H avlatkou, , Na Struze, U Dam iánky, Nádražní, Na Splachově, Radešovská,
Radešov,
v okrsku č.6
je místnost pro hlasování v b udově bývalé školy, Pěkov 60
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v katastrálním území : Pěkov, Hony,
v okrsku č.7
je místnost pro hlasování v klub ovně – Hlavňov 16
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v katastrálním území : Hlavňo v.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství (platným
občanským průkazem nebo cestovním pasem)
4. Každému voliči budou dodány 3 dny před dnem voleb hlasovací lístky. V den voleb může volič
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
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Pellyho domy – centrum
celoživotního vzdělávání
Informace o projektu
Financování
Dne 5. dubna 2006 pan starosta podepsal „Pod mín ky
k Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních
fondů EU na financování projektu“, které nahrazují smlouvu
o poskytnutí dotace. Dne 2. května město obdrželo limitku
pro čerpání prostředků na 1. etapu stavby ze státního
rozpočtu. Dosud byly uhrazeny faktury na stavební práce ve
výši 2 413 tis. Kč.
Stavební práce
Firma Kerson spol s r.o. realizuje nadále bourací práce v
objektech, dozdívky nosného zdiva, stropy nad 2. NP, zd ivo
suterénu, elektro rozvody, tesařské konstrukce. Současný
stav krovů posoudil statik, který stanovil další postup. Po
dokončení tesařských prací bude na střechu položena
tašková pálená krytina červené barvy. Vyboural se prostor
pro vchod do veřejného WC. Nadále se řeší způsob izolace
zdiva – provádí se výběr subdodavatele těchto prací.
Komise pro projekt Pellyho domů
Ko mise se zabývala přípravou studie využití a náplně
projektu po dokončení stavby (září 2008). Připravuje se
projekt řešení sítí. Hledá se optimáln í barevné řešení
interiérů. Poté se bude vybírat dodavatel vnitřního vybavení.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií
Prostředky MIF (program podpory rozvoje komunální
infrastruktury) byly poskytnuty Evropským společenstvím.
Helena Ištoková, finančně správní odbor

! Pravidelná změna intervalu
svozu zbytkového komunálního
odpadu !
Oznamujeme občanům, že od 19. kalendářního týdne
se přechází z týdenního na 14-ti denní svoz zbytkového a
směsného komunál ního odpadu. V týdnu od 8. do 14.
května bude naposled proveden svoz v týdenním intervalu,
další svoz pak proběhne ve 21. a každém dalším lichém
týdnu. Změna na týdenní svoz pak opět nastane v září, a to
po 39. kalendářním týdnu.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Sběr a svoz nebezpečných a
objemných složek komunálního
odpadu z domácností
Chtěli bychom připomenout, že ve 20. kalendářním
týdnu, tady v úterý 16. a ve středu 17. k větna 2006,
proběhne
pravi delný „ pouliční“
sběr a s voz
nebezpečných a objemných složek komunálního odpadu
z do mácností na území města Police nad Metují. Sběr
probíhá zastávkovým způsobem. Odpady musí být vždy
osobně předány ve stanovený čas a na stanovených
zastávkách obsluze svozového vozidla společnosti Marius
Pedersen a.s., která ho uloží do vozidla a poté odveze ke
zneškodnění. Není přípustné, aby byly odpady na sběrových

zastávkách nebo kdekoliv jinde volně odkládány.
Odebírány budou následující odpady z domácností: oleje
a tuky, barvy a ředidla, pryskyřice a lep idla, ro zpouštědla,
detergenty, odmašťovací přípravky, fotochemikálie, léky,
pesticidy (zahradní chemie), obaly od výše uvedených
odpadů, baterie (suché články), aku mu látory, zářivky a
ostatní odpad s obsahem rtuti, televizory, ledničky a další
elektroodpad, starý nábytek, podlahové krytiny, pneumatiky
z osobních automobilů, odpadní oděvy, rozměrné
nepotřebné předměty a podobný objemný odpad. Odebrán
nebude stavební odpad a odpad ze zeleně. S vozový
harmonogram je uveden v brožurce „Průvodce pro
nakládání s komunál ním odpadem“. Pokud někdo tuto
brožurku nemá, mů že si ji vy žádat na městském úřadě.
Ing. Jan Troutnar - MěÚ Police n.M..

Úklid města v rámci Dne Země poděkování naší základní škole
V pátek 21. dubna 2006, v rámci Dne Země, opět
vyrazili žáci 6.- 9. tříd naší základní školy se svými učiteli
do ulic našeho města a jeho okolí a uklízeli odpadky a
drobné černé skládky, které kolem sebe (na cizích
pozemcích) bezohledně vytvořili někteří naši spoluobčané.
Mezi žáky byly rozděleny plastové pytle, které městu
věnovala společnost Marius Pedersen, a.s. Naplněné pytle
pak v připravených kontejnerech odváželi pracovníci
Technických služeb Police nad Metují. Město Police nad
Metují by proto chtěl o také touto cestou velice
poděk ovat žákům, učitelům a vedení naší základní školy
za provedení tohoto úklidu. Výrazně tak přispěli ke
zlepšení vzhledu a čistoty našeho města o jeho okolí a dali
dobrý příklad všem, kteří nevědí, že odpadky patří do koše,
do popelnice nebo do kontejneru a ne kdekoli tam, kde
zrovna odpadnou od ruky. Velice nepříjemná a odstrašující
byla skládka autoskel a pneumatik za městem, po pravé
straně silnice na Bezděkov n.M., u odbočky na Radešov.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Anonym, pneumatiky, autoskla
Asi před třemi týdny jsem obdržel takovýto anonym:
„Chce se mi blít z toho, jak se motoristi starají o ekologii
krajiny - jděte se podívat na Havlatku, co je tam poházených
pneumatik + čelních a zadních skel. Co s tím uděláte?
Tomáš Fuk“
Je smutné, že i v dnešní době píší lidé anonymní dopisy
a nemají dost odvahy se pod ně podepsat nebo přijít osobně
problém sdělit, aby bylo s ký m ko munikovat. Jak se říká
anonym patří do koše, ale já tento nechci takhle řešit. Rád
bych s tazatelem osobně pohovořil nebo mu odepsal, ale
protože nemám konkrétní osobu, pokusím se odpovědět
tímto veřejný m způsobem.
O předmětné skládce autoskel a pneumatik, po pravé
straně silnice na Bezděkov n.M., před odbočkou do
Radešova (pravděpodobně je to ta, na kterou poukazuje
anonymní tazatel), víme. Ani městu není jev, který anonym
popisuje, lhostejný. Není to jediný případ, který se zde
vyskytl, s podobnými případy se město potýká více či méně
neustále. Autoskla od neznámých původců se nám objevují
i u skleněných kontejnerů a odložené pneumatiky se
naposledy objevily také na cestě na Žděřinu. Nelze obecně
říci, že to způsobují motoristé. Domn ívám se, že to
způsobují někteří podomní opraváři automobilů, překupníci
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nebo provozovatelé podobných nelegálních činností, kteří
zneužívají město a občany a řádně nenakládají
s vytvořenými odpady. Navíc to ani nemusí být lidé z Po lice
n.M. Protože se většinou nedá zjistit konkrétní pachatel,
nemáme po ko m vymáhat úklid a koho pokutovat. To první,
co v takových případech musí město udělat, jedná-li se o
pozemky města, je objednat a zaplatit Technické slu žby
Police n.M. s.r.o., aby odložené věci naložily a odvezly do
městského kontejneru na odpad, aby to nehyzdilo město a
nesvádělo to ostatní k podobnému nehoráznému chování. To
další co lze udělat, je provést kontrolu autoopraven na území
města, jaký m způsobem nakládají s odpady. To však
mů žeme provést pouze u polických firem a těch, o kterých
víme, že svoji činnost řádně vykovávají na základě
živnostenského zákona. K této kontrole v brzké době dojde.
Obávám se však, že od těchto firem uvedené divoké skládky
a odkládání odpadu nepocházejí. Vzh ledem k tomu, že
autoskla jsou lepená a nerecyklují se běžným způsobem jako
jiné sklo, firma, která odváží sklo z městských kontejnerů na
sklo, je neodebírá a není tedy možné je k těmto kontejnerům
odkládat. Přesto, že jsme to už několikrát psali ve zpravodaji
a je to uvedeno v odpadovém průvodci i na samotných
kontejnerech, stále znovu se tak děje. Autoskla by měl jejich
původce řádně likv idovat ve spolupráci s prodejci autoskel a
odpadovými firmami. S o jetými pneumatikami od
podnikatelů je to podobné. Co se týká ojetých pneumatik
z do mácností, lze je odkládat v rámci nakládání s objemný m
odpadem (sběrný dvůr, mobilní sběr). Navíc poslední
prodejce má ze zákona povinnost informovat spotřebitele o
způsobu zajištění zpětného odběru pneumatik a pokud tak
neučiní, je povinen tyto použité pneumatiky odebrat přímo
v provozovně. Takže výše uvedená skládka autoskel a
pneumatik je již uklizena, tentokrát díky žáků m naší
základní školy, kteří v rámci letošního Dne Země uklízeli
město a okolí od odpadů a doufáme, že nová skládka tu už
nevznikne. Závěrem bych rád položil otázku anonymnímu
pisateli i všem ostatním občanům. Jak mů žete městu s tímto
problémem po moci? Nemáte jak? Třeba tím, že se budete
více zajímat od koho kupujete ojetý automobil, kde a jak
tyto automobily opravuje a co dělá s odpady, u koho
necháváte automobil opravovat a jak nakládá s vytvořenými
odpady a všímat si dění u kontejnerů na tříděný odpad, ale i
jinde kolem sebe a v případě nějakých špatností na to
pachatele upozornit, případně to oznámit městské policii.
Třeba vás napadne ještě jiný účinný způsob „co s tím
uděláme“.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police nad Metují

Telegraficky . . .
• Předevší m díky Ing. Ladislavě Eichlerové skončila bez
větších problémů preventi vní proti požární kontrola
Kolárova di vadl a. Není jednoduché pro každý veřejný
objekt vypracovat dle platných zákonů a vyhlášek
předepsanou dokumentaci s následným prakt ický m
využitím.
• V pátek 7. dubna js me se s panem starostou při dali
k mnoha gratulantům, kteří popřáli Ing. Mgr. Jiřině
Hejnové, poslední ředitelce našeho středního
odborného učiliště zemědělského, všechno nejlepší do
dalšího žití u příležitosti krásných kulatých narozenin.
• V dubnu jsme neuskutečnili zamýšlené vyhodnocení
zimní sezony na kluzišti a lyžařském vleku. Zvláště pro
provozování lyžařského vleku se objevily nové
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skutečnosti, které značně ovlivní jeho další provoz. Jeho
obsluha musí mít list vázané živnosti. Proběhla jednání
s pracovníkem ČOI panem Pencem i se zhotovitelem
našeho vleku panem Vašíčkem. Nyní zajišťujeme další
podklady z finančního úřadu.
V počátku dubna jsme ales poň na dálku byli účastni
proží vání většího zdravotního zákroku dl ouholetého
předsedy Unie rodičů ZŠ, ale i neúnavného vlekaře,
Josefa Dvorského. Jsem potěšena, že srdíčko pracuje tak,
jak má a Pepa se rychle zotavuje.
Ve středu 12. dubna po poledni jsme se se studenty
PUVČ vypravili do České Skalice. Více na str. 13-14.
Ve čtvrtek 13. dubna jsme se sešli
z podnětu
božanovského starosty nad záměrem pří pravy
propagačního
materiál u
panoramatické
mapy
Stolových hor a Broumovských stěn. Rádi bychom ji
zrealizovali ještě pro tuto turistickou sezonu.
Odpoledne jsme se sešli při dalším jednání, které
předcházelo zprovoznění Muzea Merkuru ve městě.
V úterý 18. dubna js me se potěšili při charitati vní m
koncertu Edity Adlerové v kostele Nanebevzetí Panny
Marie, jehož hlavním organizátorem byl David Novotný.
Ve středu 19. dubna proběhlo neveřejné pracovní
jednání zastupi telstva města.
Ve čtvrtek 20. dubna jsem abs ol vovala semi nář
Prevence krimi nality dětí a ml adistvých v Broumově.
Přednášející Mgr. Michaela Veselá z ministerstva vnitra
přednášela o současné problematice protiprávních projevů
mladistvých a především o možnostech tyto prohřešky
řešit a trestat.
V pátek 21. dubna proběhl ve městě již tradiční „velký
jarní úkli d“ při příležitosti Dne Země. Opět se o něj
postarala základní škola, technické slu žby a náš odbor
rozvoje a majetku, který m patří velké poděkování. Str.2-3.
Slunečné počasí 22. dubna přál o 5. ročníku hasičské
soutěže Radešovská os ma a sázení stromků rodičů a
dětí. Str. 25, 17, titul.
V pondělí 24. dubna js me v knihovně při vítali
osmičlennou návštěvu ze s vi dnické knihovny. Str. 7.
V úterý 25. dubna odpoledne zasedal a bytová komise.
Na jednání byli po zváni tři nájemn íci městských bytů
k řešení problémů . Dostavili se pouze dva. Opětovná
pozornost byla věnována neplatičům, dodržování
domovních řádů, obsazování bytů a stížnostem
spolubydlících. Zv láště pak v lokalitě 17. listopadu a Na
Babí.
Ve středu 26. dubna se uskutečnila poslední přednáška
jarní ho semestru PUVČ. Str. 13-14.
V podvečer se sešla na městském úřadě letopisecká
komise. Hodnotila koncept zápisu kroniky za rok 2005 a
přivítala novou členku paní Šárku Pokornou z Pěkova.
Str. 4-5.
Ve čtvrtek 27. dubna odpoledne jsem v Broumově
jednala s panem Vratislavem Vaverkou. Zaujala mě
myšlenka zlepšení poslechu občanů s naslouchadly
s přispěním indukční s myčky. Připravuji návrh na její
umístění v Kolárově divadle. Pan Vaverka je ochoten
pomoci s její instalací i s dalšími radami pro sluchově
postižené. Požádala jsem ho o přispívání do Polického
měsíčníku. Str. 20.
Odpoledne se uskutečnilo veřejné jednání městského
zastupitelstva. Zápisy jsou k nahlédnutí v sekretariátu
města nebo na našich oficiáln ích internetových stránkách.
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• V pátek 28. dubna proběhl Stří brný podvečer za účasti
pěti párů, které letos slaví pětadvacetiletou manželskou
pouť. Byl zpestřen úžasnou recesní akcí známých jednoho
z manželských párů. Je fajn, kdy ž si u míme užívat života
v radosti a sousedské sounáležitosti.
• Večer jsem se zúčastnila další pří pravné schůzky
turistů před Polickým vandrem. Vedení turistů se ujal
Petr Scholz. Jab lko tedy opravdu nepadlo daleko od
stromu. Díky.
• V neděli odpoledne js me se sešli na náměstí, abychom
byli účastni při vztyčení letošního májky. Nevydržela.
Regulérně padla. Tradice jsou tradice. Měly by být se
vším všudy. I s jeho hlídáním. Prvního zájemce už máme.
Přidají se další?
• V úterý 2. k větna se školská rada zabýval a
problematikou školní jí delny, řešila záškoláctví a „tok
informací“ v základní škole. Hostem byla vedoucí školní
jídelny Rita Holečková. S paní učitelkou Chládkovou
jsme řešili velké množství neomluvených hodin jednoho
z jejich žáků. Protože nepomohly domluvy ani snížená
známka z chování, podala škola s podporou města –
sociálního odboru – na rodiče trestní oznámení.
• Ve čtvrtek 4. května js me byli s panem starostou na
setkání starostů a místostarostů v Dětenicích.
• V pátek 5. k větna js me s panem starostou položení m
květi n k pomníkům na hřbitově uctili památku
padl ých při příležitosti 61. výročí ukončení 2. s větové
války.
• Odpoledne js me se sešli v Di vadelní m klubu s panem
Jiřím Hrodkem, dlouholetým pracovníkem Kolárova
di vadla, u příležitosti jeho 80. narozenin. Děkujeme i
touto cestou za jeho nezištnou pomoc a lásku
k polickému di vadlu s přáním podpory zdraví, radosti
a optimismu.
• Večer jsme v kostele Nanebevzetí vyslechli koncertní
program wroclawského a polického pěveckého sboru.
• V neděli 7. k větna odpoledne byl o slavnostně otevřeno
Muzeum Merkuru.
Ida Seidlmanová

Rozpis lékařů stomatologické
služby na květen - červen 2006
Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodi n
Datum
13.5. a 14.5.

Lékař

Tel. č.

Dobrovolný svazek
obcí Policka informuje
Svazek obcí se sešel mimořádně 11. dubna. Paní Věra
Plachtová, ředitelka knihovny, předala starostům Požární
poplachové směrnice pro všechny knihovny v obcích.
Diskutovalo se o dalším fungování venkovských knihoven.
Knihovny i v současné „počítačové době“ mají svůj
význam, zajišťují často kulturní program, p lní regionální
funkci, u možňují p řístup k internetu, na jehož provoz je
mo žné získat dotaci.
Byla schválena smlouva o partnerství s organizací
MERKUR POLICE o.p.s. na realizaci projektu „Propagace
města Police nad Metují a celého mikroregionu Kladské
pomezí, jako místa vzniku a výroby světově proslulé
stavebnice MERKUR a elektrických vláčků M ERKUR“.
Dalším bodem jednání byl projekt „Vybudování a
obnova informačních bodů pro turisty“. Vzh ledem ke
snížení poskytnuté dotace bylo rozhodnuto o změně projektu
– zaměříme se pouze na přípravu a výrobu informačn ích
panelů.
Polský Radkow nás oslovil s nabídkou účasti na
1. Stolovohorském jarmarku, který se koná ve dnech 24.
6. – 2.7. 2006 v Radkově. Během jarmarku budou
představeny rukodělné výrobky lidové tvořivosti polsko českého pohraničí, regionální kuchyně, malířské a řezbářské
práce, fotografie a nabídky agroturistických hospodářství. Je
mo žnost aktivní účasti na jarmarku. Pro vystavovatele
budou připraveny výstavní stánky umístěné na náměstí
v Radkově. Dále existuje mo žnost bezplatného využití
noclehů a stravování v areálu rekreačního střediska GCKSiT
v Radkově během t rvání jarmarku. Organizátoři zvou
k účasti na Stolovohorském jarmarku a představení našich
prací a výrobků. Zájemci se mohou přihlásit do 1. 6. 2006
na Městském úřadě v Polici nad Metují u Heleny Ištokové,
tel. 491 509 991, e-mail: istokova@meu-police.cz
Další akcí, kterou Radkov připravuje je „S vatojánská
noc“. Ta proběhne 24.6.2006 a bude zahrnovat vystoupení
umělců (činoherní, hudební, apod.). I na tuto akci jsou
srdečně zváni umělci z našeho mikroregionu a mohou se
přihlásit do 1. 6.
Projekt „Tvorba
a
propagace přeshraničních
turistických produktů s využitím zdrojů kulturního a
přírodního dědictví – příležitost pro rozvoj regionálního
hospodářství Stolových hor – Etapa I – Krajina Stolových
hor“ je financován přes Evropskou unii z prostředků Fondu
regionálního rozvoje v rámci Programu společné iniciativy
INTERREG IIIA Česko-Polsko
Vyu žijte mo žnosti svojí prezentace v Po lsku,
podpořte oboustrannou spolupráci a kulturní vý měnu během
nové turistické sezóny. Konkrétní program akcí zveřejn íme
v příštím měsíčn íku.

MUDr. Marcela Růžičková
M asarykova 30, Broumov

491 523 607

20.5. a 21.5.

MUDr. Miloš Pastelák
Sadová 44 Broumov

491 524 334

27.5. a 28.5.

MUDr. Alena Slezáková
M asarykova 30, Broumov

491 523 607

3.6. a 4.6.

MUDr. Ludvík Neoral
17. listopadu 291, Police n. M .

Kronikářský sloupek

491 541 654

MUDr. Jaromír Kopecký
17. listopadu 291, Police n. M .

491 543 543

MUDr. Libor Kapitán
17. listopadu 388, Police n. M .

491 582 381

Na vedení kroniky našeho města se podílela dlouhá řada
kronikářů, naposledy to byl pan Jaroslav Vinter, který tuto
činnost vzorně vykonával 30 let. Zaznamenával pečlivě
veškeré události, které se v našem městě odehrály. Doba se
měn í, akcí, spolků a sdružení ve městě přibývá a tak se
stává, že není mo žné vše podchytit a leckdy i vý znamné
události uniknou. Informace jsou získávány z Polického

10.6. a 11.6.
17.6. a 18.6.

Ing. Helena Ištoková
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měsíčníku, ale ani tam není všechno, co bychom si třeba
jednou za nějaký čas přáli v záznamech kroniky přečíst.
Chtěli bychom Vás, všechny občany požádat, abyste i
Vy p řispěli k obohacení kroniky svým sdělením. Budeme
velmi vděčni za každou informaci o nějaké události, která
Vás zaujme a zhodnotíte ji tak, že by si zasloužila, aby byla
zanesena do kroniky. Stačí, kdy ž na lístek napíšete o jakou
událost jde s datumem a vložíte lístek do schránky v chodbě
radnice, případně ho předáte kulturní referentce sl. Jansové
anebo místostarostky pí Seidlmanové.
Ve městě máme různá sdružení a spolky, na které se
rovněž obracíme s prosbou o poskytování informací o jejich
činnosti. Rádi bychom zaznamenávali jejich nejdůležitější
akce.
Byli bychom rovněž vděčni za poskytnutí fotografií
pořízených na různých akcích, stavbách atd. Ve většině
případů snímky pořizujete buď normálním aparátem anebo
digitálním. Po kud normálním, tak bychom uvítali, kdyby
jste nám nějaký snímek věnovali (pokud by bylo třeba, tak
za finanční úhradu), pokud by byly snímky pořízeny
digitálním aparátem prosíme o zaslání na e-mailovou
adresu: vanicek@meu.police.cz anebo na e-mailovou adresu
města meu@meu-police.cz
Kopie kronik jsou k disposici v čítárně knihovny a
fotografie jsou v albech jako příloha kronik, a jsou uloženy
u zástupkyně starosty pí Seidlmanové. Po do mluvě je mo žno
do alb nahlédnout.
Letopisecká komise

Akce hasičů v letošním roce
Ze záznamů operačního střediska HZS Velké
Poříčí.
Pátek 06.01.2006, 17:33 K požáru plastového
kontejneru v Polici n.M., ul. 17. listopadu vyjely jednotky
PS Náchod, SDH Policie n.M.. Po příjezdu zjištěno, že se
jedná o kovový kontejner na plasty. Uhašeno před příjezdem
jednotek. Vý jezd CAS 24, CAS 32.
Středa 11.01.2006, 01:22 Požár zemědělské usedlosti v
Teplicích n.M.,ul. Horní hasily jednotky hasičů PS
Broumov, SDH Teplice n.M.,S DH Adrš pach, SDH Police
n.M., SDH Broumov, SDH Buk ovice, S DH Mezi městí.
Škoda byla předběžně stanovena na 200 000.- Kč. Zásah
ko mplikoval mráz -14°C, voda se dopravovala kyvadlově ze
vzdálenosti 4 km. Ob jekt se nachází ve strmé stráni s úzkou
příjezdovou cestou zasypanou sněhem. Výjezd TA-L3, 2 x
CAS 32, 5 x CAS 24, CAS 16, 3 x DA 8-L1Z, VEA-UL1.
Pátek 27.01.2006, 15:03 Jednotky hasičů PS Broumov,
SDH Mezi městí, SDH Adrš pach, SDH Teplice n.M.,
SDH Bukovice, SDH Police n.M., PS Náchod vyjely do
Teplic nad Metují, část Nový Dvůr, kde vychází silný kouř
z rekreačního oběktu. Po příjezdu na místo hasiči nasadili
přetlakový ventilátor. Došlo k požáru dřevěného obložení
stěn a stropů. Předběžná škoda stanovena na 100 000,- Kč.
Vý jezd TA-L2, 4 x CAS 24, CAS 32, 4 x DA 8-L1Z, CAS
16, DA-CTS + vysavač.
Sobota 04.03.2006, 08:00 Dvoudenní školení velitelů
dobrovolných jednotek požární ochrany kategorie JPO II a
III hasebního obvodu Broumovsko, Policko, Teplicko
proběhlo na Hasičské zbrojn ici v Polici n.M. Školení bylo
ukončeno zkušebními testy.
Sobota 04.03.2006, 21:30 Hasiči PS Náchod byli s
jedním vozid lem CAS 24 odvoláni od nehody ve Velkých
Petrovicích do Police n.M., u l. Ostašská, kde do jednoho z

bytů pronikal kouř. Navíc byla na místo události povolána
místní jedntka SDH Police n.M. s CAS 32. Hasiči zjistili,
že dehtuje ko mín a kouř pronikl do jednoho bytu. Provedeno
odvětrání, zákaz topení a nutnost sehnat kominíka.
Pátek 10.03.2006, 15:15 Jednotky hasičů PS Broumov,
SDH Police n.M. likvidovaly únik hydraulického oleje ze
sběrného vozu MARIO PEDERSEN v Po lici n.M ., u l. Na
Sib iři. Vý jezd TA-L3, TA-L1, CAS 24. Následně osádka
TA-L3 PS Broumov vyslána k těžké dopravní nehodě na
silnici č. 303 u "Ko zín ku" v katastru Velkých Petrovic.
Úterý 28.03.2006, 14:44 Ucpanou kanalizaci na ulici
Bělské v Policii n.M čistili hasiči JSDHO Police n.M..
Vý jezd DA 8 -L1 R.
Čtvrtek 30.03.2006, 17:08 Opět ucpanou kanalizaci na
ulici Bělské v Policii n.M čistili hasiči JSDHO Police n.M..
Vý jezd DA 8 -L1 R.
Pátek 31.03.2006, 07:22 Vyhlášen 2.SPA na řece
Metuji v katastru obce Česká Metuje.
Pátek 31.03.2006, 07:30 Vyhlášen 3.SPA na řece
Metuji v katastru města Teplice nad Metují.
Pátek 31.03.2006, 15:45 Hasiči PS Náchod vytahovali s
pomocí LAKATOŠE 10 kusů klád v řece Metuji v "
Polických zatáčkách" u Velkých Petrovic. Výjezd TA-L2,
CAS 24.
Pátek 31.03.2006, 15:52 Další čerpání v restauraci " Na
Mýtě" v Bezděkově zajistili hasiči SDH Police n.M.,SDH
V.Ledhuje,SDH Bezděkov, SDH Suchý Důl.
Pátek 31.03.2006, 19:44 Vyslána jednotka SDH Police
n.M do Police n.M., ul. 17.listopadu kde hrozilo nebezpečí
zaplavení Zdravotního střediska. Hasiči při příjezdu na
místo zjistili, že voda z polí již opadává a nedostala se do
vnitřních prostor.
Pátek 31.03.2006, 22:57 Jednotka provedla monitoring
ohrožených částí města
Sobota 01.04.2006, 02:08 Opět jednotka vyjela na
kontrolu toků a čištění zanešených odtoků
Sobota 01.04.2006, 09:14 Hasiči Police n.M čerpání
vody ze sklepních prostorů.
Jiří Hubka, Ida Seidlmanová

Žádost o spolup ráci při in form ovaní
veřejnosti v s ouvislosti se změnou
zákona č. 353 /20 03 S b., o
spotřebních daních
Celní úřad Náchod, jako správce daně dle §
1 odst. 3 zákona č. 353/2003Sb., o spotřebních
daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o SPD“), Vás v souvislosti se změnou
tohoto zákona žádá o
in formování
právnických a fy zických osob, které ve Vaší
obci pořádají kulturní, sportovní a společenské
akce (včetně tanečních zábav a diskoték), na kterých se
prodávají lihoviny ( i rozlévané) o povinnosti stanovené
tímto zákonem.
V § 133 odst. 5 zákona o SPD je osobě, které je
umo žněno prodávat na veřejnosti přístupných sportovních a
kulturních podnicích, včetně tanečních zábav a diskoték
stanovena povinnost nejpozději 3 pracovní dny před
konáním podniku o této činnosti písemně i nformovat
příslušný celní úřad. Písemná informace musí obsahovat
údaje o osobě, která lihoviny prodává, o časovém
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vymezení prodeje lihovi n a údaje o druhu a množství
prodávaných lihovin.
Lihovinami se dle § 132 odst. f zákona o SPD rozu mí
alkoholické nápoje obsahující nejméně 15 % objemových
etanolu, kro mě p iva (§ 81) a v ína (§ 93).
V případě nedodržení této povinnosti se výše uvedená
osoba vystavuje nebezpečí mo žnosti zajištění prodávaných
lihovin.
Informace o konání podniku se všemi údaji je třeba
písemně zaslat na adresu:
Celní úřad Náchod Českých bratří 488
547 01 Náchod
Tel.: 491 410 206, 491 424 547, Fax: 491 410 233
E-mail : info1264@cs.mfcr.cz
Děku jeme za spolupráci a jsme s pozdravem CR Mgr. Leoš
Vyčítal v.r. ŘCÚ Náchod
************************************************

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.
************************************************

Přehled nejdůležitějších tel. čísel MěÚ:
fax MěÚ
Podatelna, sekretariát: Hauschková D.

491 541 119
491 509 999
hauschkova@meu-police.cz
Starosta:
Kadidlo Z.
491 541 114
kadidlo@meu-police .cz
Místostarostka:
Mgr. Seidlmanová I.
491 541 118
seidlmanova@meu-police.cz
Tajemník: Ing. Pohner P.
491 541 113
pohne r@meu-police.cz
Ve doucí FSO:
Kosinková J.
491 509 994
kosinkova@meu-police .cz
Matrika:
Hambálková D.
491 509 990
hambalkova@meu-police.cz
Popl. odpady, pokl.:
Adamová D.
491 509 991
adamova@meu-police.cz
Popl. psi, z ábor:
Kollertová Jitka
491 509 991
kollertova@meu-police.cz
DSO, dotace:
Ing. Ištoková H.
491 509 991
istokova@meu-police.cz
Mz dy, popl.hroby:
Steinerová V.
491 509 998
steinerova@meu-police.cz
Účtárna, fakturace:
Králová V.
491 509 998
kralova@meu-police.cz
Ve doucí OV:
Pohlová R.
491 509 992
pohlova@meu-police .cz
Odbor OV:
Justová E.
justova@meu-police.cz
491 509 992
Čekalová J.
cekalova@meu-police.cz
Škop J.
skop@meu-police.cz
Jansová K.
jansova@meu-police.cz
Ve doucí IMŽP:
Ing. Troutnar J.
491 509 993
troutnar@meu-police .cz
Investiční tech:
Tlapák V.
491 509 993
tlapak@meu-police.cz
Prodeje, pronájmy
Rutarová A.
491 509 997
rutarova@meu-police.cz
Ve doucí soc. odb.:
Ke jdanová I.
491 509 995
kejdanova@meu-police .cz
Soc odbor:
Dis. Kaněrová M.
491 509 995
kanerova@meu-police.cz
Přestupky:
Ťoková J.
tokova@meu-police.cz
Městská policie:
Zima P., Valchař J.
491 541 115
zima@meu-police.cz
valchar@meu-police.cz
Kultura, IC
Pře dpr. vstupenek:
Jansová P.
491 509 996
kultura@meu-police.cz
Správce sítě:
Vaníček R.
491 541 830
vanicek@meu-police.cz
TS Police n.M. s.r.o.:I Ing. Bučok V.
491 541 150
bucok.ts@tiscali.cz
Mucha M., Škop I.
491 541 149
mucha.ts@tiscali.cz, skop.ts@tiscali.cz
Kotelna TS:
491 541 148
ČOV:
491 541 147
Koupaliště :
491 541 146
ZUŠ:
Bořek L.
491 541 155
borek.lubor@zuspolice.cz
CHKO:
Ing. Heinzelová H.
491 549 20-32
broumov@schkocr.cz
Knihovna: Plachtová V.
491 543 230
knihovna@knihovna-police.cz
Domov důchodců:
Kašíková V.
491 541 279
ddpolice@quick.cz
DPS:
491 541 122
Mateřská škola:
Švorčíkova A.
491 541 116
mspolice@tiscali.cz
VaK:
Lecnar Z.
491 541 205
lecnar@vakna.cz
Hasičská zbrojnice:
Hauschke K.
491 541 117
ÚPZS majetk.:
Bc. Král V.
495 853 111
Divadelní klub:
777 021 076
pavlikjan@tiscali.cz
Policie ČR OO:
491 541 333
Velitel HSZ:
Hubka J.
724 263 076, 725 086 504
hasici@netpolice.cz
Os. výbor Hlavňov:
Beneš K
491 543 337
Kontakní místo ÚP:
491 541 548
Ve ba:
491 502 611
Kovopol:
491 549 111
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Veřejné projednání tvorby Strategie
rozvoje Královéhradeckého kraje
Všichni občané se mohou zapojit k tvorbě Strategie
rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2007-20015.
Veřejné projednávání této strategie se uskuteční 16. 5.
v 17.30 hodin v Náchodě a 24. 5. v 17.30 hodin v Trutnově.
Jste srdečně zváni.
Více informací najdete na internetové adrese Centra
evropského projektování www.cep-rra.cz/strategie/ nebo pro
své dotazy můžete využít email: strategie@cep-rra.cz a tel.
495 817 281, 720 404 203.
Ida Seidlmanová

¨¨¨

K NIH O VN A ¨ ¨ ¨

Internet přichází za čtenáři
vesnických knihoven
Ministerstvo informatiky vyhlásilo Pro jekt internetizace
knihoven, v jehož rámci zajistilo mo žnost prostřednictvím
grantu připojit i ty nejmenší knihovny na vesnicích
k internetu. Také v Po lici nad Metují js me tuto mo žnost
využili pro naše pobočky. Obecní knihovna v Pěkově je už
připojena třetím rokem a nyní tuto možnost získala i
pobočka v Hlavňově. Z polické kn ihovny získali starší
počítač a v místnosti vedle knihovny je nyní počítač a
obyvatelé Hlavňova mohou od 4. května surfovat po
internetu. Hlavňov získal připojení s přenosovou rychlostí
512/128 kbit/s. Tato služba je pro uživatele zdarma.
Problémem v těchto případech je vždy zajištění
ko mpetentní osoby, která se o počítač i jeho programové
vybavení bude starat. Hlavňováci mají štěstí, tuto službu
bude zajišťovat pan Luděk Feranec každý čtvrtek odpoledne
1 až 2 hodiny podle zájmu. Samo zřejmě je možné se s ním
dohodnout i mimo tento čas. Přesný čas vám rád sdělí.
První čtvrtek v měsíci je mo žné navštívit i místní
knihovnu. Najdete v ní jak několik t itulů časopisů, tak knihy
starší z fondu hlavňovského a novější z fondu polické
knihovny. Řada encyklopedické literatury byla zakoupena
z peněz na regionální funkci náchodské knihovny. Tyto
knihy zůstávají trvale v Hlavňově. Dík patří paní Janě
Pavlíkové, která je obětavě již řadu let kn ihovnicí.
Samozřejmě jí po máhá celá rodina. Je jen na obyvatelích
Hlavňova, jestli svou knihovnu budou navštěvovat a jestli
využijí i nové služby, kterou poskytuje.

Výstava knih a informačních
pramenů půjčených z knihovny
ve Swidnici.
Již js me v Polickém měsíčn íku psali o spolupráci
knihoven v Polici n. M. a ve Swidnici. Jednou z akcí je i
vzájemné půjčení kn ih a dokumentů. V měsících květnu a
červnu budeme mít v naší knihovně výstavku knih
zapůjčenou z Miejske biblioteki publiczne ve Swidnici. Jde
o knihy, ve kterých najdete historii města a okolí, turistické

cíle, památky, ku lturní život a osobnosti literatury a
výtvarného umění reg ionu. Knihy jsou psány polsky,
některé německy a anglicky. Jazyková bariéra by nám
neměla bránit poznat Swidnici a o kolí – kraj, který je spjatý
i s našimi dějinami a ve kterém je mnoho zajímavých a
turisticky lákavých míst.
Věděli jste např., že do okolí Swidnice přišli první lidé
už v době kamenné a stálé osídlení zde bylo v době
bronzové? První zmín ky o města Swidnice pocházejí
z poloviny 13. století. Konec 14. a 15. století je spjat
s Čechami. Ovšem třicetiletá válka přinesla vylidnění a
úpadek města. Po jejím skončení v letech 1656-1657 vyrostl
protestantský Kostel míru, který je dnes zařazen mezi
památky UNESCO. Druhý m významný m kostelem ve městě
je katedrála sv. Stanislava a sv. Václava. Její věž je nejvyšší
ve Slezsku a druhá nejvyšší v Polsku. Zajímavostí je, že
jedna publikace uvádí její výšku 101,5 m a druhá 103 m.
Můžete zkusit přeměřit při v lastní návštěvě.
Doufáme, že p růvodce, mapy, knihy starých fotografií a
další se vám stanou inspirací k vlastnímu poznávání tohoto
kraje.
Náš dík patří spřátelené knihovně i za to, že některé
tituly nám předali darem do našeho fondu a vy si je budete
moci půjčit i později (v iz on-line katalog na webových
stránkách).
Některé vystavené tituly:
Czarnecki K.: Świdnica: przewodnik turystyczny
Świdnica na dawnych kartach pocztowych
Protasiuk A.: Świdn ica
Kościol Po koju w Świdnicy (Lista Światoweho
Dzied zict wa Kultury UNECO)
Historia świdnickiej Katedry
Nowotny S.: W ieza Kościola farnego pw. Św. Stanislawa
i sw. Waclawa w Swidnicy
Nowotny S.: Historia Kościola Po koju w Świdnicy
Rys krajoznawczo -turystyczny ziemi świednickiej
Dla turysty: przewodnik po najciekawszych miejscach
regionu welbrzyskiego
Pegaz nad Świdnica: almanach Świdn ieckiej Ku ltury
1945-2000

Prázdniny v knihovně
Prázdniny se blíží a jistě už uvažujete o využití volného
času Vašich dětí. Knihovna opět nabízí dětem akci „ Týden
v knihovně“. Proběhne v termínu : 21.8. – 25.8.2005
Každý den v tomto týdnu od 8°° do 14°° bude pro děti
v knihovně připravený program – letos se zaměříme na
poznávání historie partnerských měst Police nad Metují a
Swidnice. Přihlášku na akci obdržíte v kn ihovně.

Nabídka knih:
Halík, Tomáš: Noc zpovědníka. Parado xy malé víry v
postoptimistické době. (eseje a úvahy o náboženství,
křesťanství a víře)
Canfiel d, Jack: Slepičí polévka pro dědečka a babičku.
(optimisticky laděné skutečné příběhy o mezilidských
vztazích)
Petrů, J osef: Milý člověk Jan Li bíček (vzpomínky na
herce nezapomenutelných komických rolí)
Chmel, Ladislav: Irena Kačírková. Hvězda, která se příliš
nehodila. (vzpomínky doplňují fotografie Ladislava Chmela,
Milana Wolfa, Karla Ješátka, Hany Petrákové a z archivu
autora)
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Štětina, J aromír: Vykradači hrobů. Povíd ky o válce a o
lásce.
Stránský, Jiří: Perlorodky. Ro mán pro kluky (a trochu i
pro holky). (jedna dětská kniha, kterou si snad rádi přečtou
i dospělí)
Körner, Vladi mír: Slepé rameno. Střepiny v trávě.
(psychologický román a novela z války)
Sís, Petr: Ti bet. Tajemství červené krabičky. (deník odhalil
tajemství cesty do Tibetu).
Hrabal, Bohumil: Večerníčky pro Cassia. Vybrané texty z
let 1989-1994.
Vandenberg, Philipp: Údolí faraonů (napínavý historický
román ze stravěkého Egypta)
Vaše knihovnice

Středa 31.5.2006

v 19.30 hodin

EXPERTI
Debutující Karel Coma natočil další příspěvek k letošní úrodě
teenagerovských komedií a uvádí na scénu maturanta Oskara
(Kryštof Hádek), který se ve snaze radikálně změnit svůj život (ó,
ta zlomená srdce) rozhodne stát byznysmenem a vydělat spoustu
peněz. Což se mu sice daří, komplikace, do nichž zabředá, jsou ale
nemalé. (90 min.,ČR)
M ládeži přístupné.
Vstupné: 55,- Kč
!!!PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA FILMO VÁ PŘEDSTAVENÍ JE
PO UZE V PO KLADNĚ KINA 1 HODINU PŘED ZAČÁTKEM!!!

®®®

D IVAD L O

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 – Jami e Marshall a
Kapela – TOUR 2006
Věra M artinová 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 M arshallem, 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
Milan Vítek

¸¸¸
Úterý 16.5.2006

KI NO

¸¸

¸

v 19.30 hodin

PÝCHA A PŘEDSUDEK
Předmanželské rošády sester Benetových vzešly z pera Jane
Austen a debutující britský režisér Joe Wright našel pro klasiku
z konce 18. století jak neobvykle živoucí a dynamický obrazový
rámec, tak skvělé herecké obsazení, jemuž vévodí Keira Knightley
v roli temperamentní Elizabeth. Film v původním znění s titulky.
(125 min.,VB)
M ládeži přístupné od 12 let.
Vstupné: 55,- Kč

Pět tatínků si jednoho dne do kutilské dílny, kde se jindy vrtá,
šroubuje, svařuje, slepuje, nýtuje přinese v krabici panenku. M á
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
Vstupenky na výše uvedená představení jsou již v předprodeji
v kanceláři kulturního referenta na M ěstském úřadu (přízemí) nebo
na telefonu 491 509 996, 728 267 377 nebo
e-mailem kultura@meu-police.cz

Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910
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vyhlašuje výběrové řízení

na obsazení bytu 1 kategorie o rozloze 75,5 m2.
Možnost nastěhování během letních prázdnin.
Telefon 491 485 048.
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A KC E VE MĚ S T Ě
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Neděle 4. června 2006
CDS s.r.o. Náchod ve spolupráci s městem Police nad Metují
pro Vás opět vypravují

TOULAVÝ AUTOBUS
Okruh po krásách polického okolí – Ostaš, Hvězda, Slavný, Bělý,
M achov, M achovská Lhota, Velké Petrovice, M aršov a Žďár nad
M etují. Každý účastník jede zadarmo a obdrží ??? s razítkem. Snad
nám počasí bude přát a budeme se moci potěšit krásnými výhledy.
Autobus bude přistaven na autobusové zastávce na Českou
Metuji – naproti České poště – v 10.00 hodin, ve 13.00 hodin a
v 15.00 hodin.
Doprava je plně sponzorována firmou CDS s.r.o. Náchod.

®®

KU LT U RA V OK OLÍ

®

®

Čtvrtek 11. května 2006
v 19.00 hodin
Městské divadlo v Broumově uvádí

DOBRÝ VEČER KVINTET
Nabízíme repertoár složený ze zpívaných líbivých jazzových,
swingových, popových melodií a spirituálů v pojetí a´capella (bez
doprovodu hudebních nástrojů). DVQ vystupuje po boku
významných českých hvězd jako je Karel Gott, Helena
Vondráčková, Lucie Bílá a další.
Vstupné: 120,- a 110,- Kč.

Čtvrtek 25. května 2006
v 18.00 hodin
Pátek 26. května 2006 v 18.00 a 20.00 hodin
Kino Luník v Červeném Kostelci uvádí

ČERVENOKOSTELECKÉ DNY MÓDY
Již tradičně připravila krejčovská škola v Červeném Kostelci velmi
oblíbenou módní show. Květinovou výzdobu, líčení a účesy
manekýnek obstarala SOU služeb Hradec Králové.
Vstupné: 50,- Kč. Předprodej vstupenek od 9.5.2006
v prodejně tabáku DALI.

se nám krásně zazelenalo a spolu s vyrobenými
zapichovacími o zdobami nám tvořilo pěknou stolní
dekoraci. Nezapomněli jsme ani na tradiční velikonoční
zajíčky, kuřátka a kachňátka pro výzdobu školky. Děti
pozorovaly zdobení vejdumků netradičními technikami obalování v rozdrcených skořápkách a jiném drobném
materiálu. Do pěkného počasí jsme si zazp ívali jarní
písničky " Co schází jaru", "Návrat v laštoviček" apod.
Probouzeli js me básničkami první jarní kytičky a chodili je
pozorovat na zahrádky v oko lí MŠ.
Jak již se stává tradicí, navštívili js me také babičky a
dědečky v domově důchodců a domě s pečovatelskou
službou a vystoupením dětí jim p řinesli trochu toho jara a
drobné dárečky.
Blížící se Velikonoce nám denně připomínaly vy zdobené
vázy na venkovním schodišti - po svátcích jsme kraslice
vyměnily za srdíčka a kytičky.
Poslední dubnový týden jsme prožívali v duchu kouzel a
čarodějnictví se vším, co k to mu patří. Inspirací nám byla
knížka Malá čarodějnice, kde js me si proh lédli a přečetli, jak
se koná správný slet čarodějnic. Na vytvoření kouzelného
hada a mluvící žáby nám posloužila modelína a
čarodějnickou módu jsme o mrkli v kn ížce Lexikon
ohrožených druhů strašidel. Celý týden probíhala v prostoru
školky výstava nazdobených košťat - fantazie rodičů
předčila naše očekávání. K proh lédnutí byla spousta
unikátů: vymetadlo s myškami, zametátko s ptačím zpěvem,
několik typů startovadel, smeták „mňam“ o zdobený
bonbonky, knoflíkové a beruškové košťátko, kytičková
pometla a spousta dalších. V pátek se konal pravý
Čarodějn ický slet - všichni jsme si oblékli nejnovější
mag ické modely, připravili košťata a mohlo se startovat.
Užili js me si spoustu legrace při soutěžích a finálním běhu
kolem školky.
Moc děkujeme šikovným rodičů m za výrobu báječných
a nápaditých košťat - Vaše spolupráce je pro nás velkým
povzbuzením při vymýšlení dalších veselých akcí pro Vaše
děti. Příští rok na Filipojakubském bále nashledanou!
A tak už se těšíme na blížící se Svátek maminek vyrábíme dárečky a pilně nacvičujeme.
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Kulturní akce na
náchodském zámku:
3.6.

Hudební setkání – Velký sál na I.nádvoří 17 hod.
(Skřivánci- vokálně instrumentální soubor
Jiráskova gymnázia v Náchodě)
(sbormistra – Mgr. Lenka Borůvková, d irigent –
prof. Milan Poutník) Vstupné: Jednotné 40,-Kč
24.-25. 6. Renesanční a barokní hudba při prohlídkách
zámeckých expozic
(ZUŠ Po lice nad Metují – s myčcové a dechové
ko morní orchestry)
Kateřina Knittelová - SZ Náchod

Jaro v polické mateřince
Jarní svátky js me přivítali uprostřed velikonočních
příprav. Dělali js me pokusy se semínky luštěnin a obilí, vše

Mateřská škola Police nad Metují, Fučíkova ulice
vyhlašuje zápis pro děti od tří do šesti let
na školní rok 2006 - 2007.
Přijďte se podí vat do naší mateřink y a seznámit se
se vším, co je pro Vaše děti při praveno!
Přihl ášky si vyzvedněte v mateřské škole do 31. k větna.
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

MŠ

Nonstop školka v Bezděkově
Ve dnech 27.-28.4.2006 se u nás konala již trad iční akce
– nonstop školka.
Přípravy na tuto akci začaly u ž ráno, kdy si děti musely
upéci buchtu - jejich zít řejší snídani. Jinak probíhalo celé
dopoledne stejně jako jindy.
Pro večerní spaní ve školce se rozhodlo 10 dětí. Ty
nešly domů. Zůstaly ve školce celé odpoledne, které bylo
plné her a soutěží. Pak se vypravily do lesa zjistit, zda
zvířátka snědla všechny jejich dárky ze zimy. Samy si
musely namazat k večeři chléb s paštikou, který si každý
z n ich vyzdobil vlastní kresbou v soutěži „O nejlépe
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pomalovaný kousek“. Dět i tato soutěž tak zau jala, že nám
málem nestačil bochník chleba.

Co bude pro vaše dí tě při praveno?
povídání, malování, zpívání, tančení, pohádky,
verše a hádanky
prostředí pro vznik nových kamarádství
oslava svátků a narozenin dětí
hra na flétnu
plavecký výcvik
kulturní akce v M Š
fotografování dětí
odborná logopedická péče na MŠ
slavnostní rozloučení s předškoláky
Program naší MŠ vychází z toho, co děti budou
potřebovat v životě. Vybírá konkrétní poznatky, rozv íjí
vlastnosti, které jsou důležité pro praktický život.
Případné dotazy a informace získáte na tel. č. 491543395
u paní Balákové.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POLICE NAD METUJÍ

Závody ve skoku vysokém.

Po této chutné večeři byly opět soutěže a hry. Jedním
z ú kolů bylo připravit si pelíšek pro spaní – spacák a
karimatku. Protože se již venku setmělo, následoval nejtěžší
úkol – projít cestičkou za skřítky a vyzvednout si odměnu.
Většina dětí tento opravdu nelehký úkol zv ládla a tak se
mohlo jít pěkně do „Hajan“.
Ráno si děti snědly svou snídani – buchtu. Po snídani nás
doplnily děti, které spaly doma u maminek, a pak se
pokračovalo v činnostech stejně jako každý den.
Marie Vaisarová

První ročník akce – odvážně
nazvané Polický skokan – se konal
na místní základce. Trochu
opomíjená sportovní disciplína
přilákala z řad žáků sedmnáct
odvážných.
Díky
finanční
podpoře školy i sponzorskému
daru firmy Mr.SPORT dostal
každý závodník drobnou cenu a vítězové kategorií i něco navíc.
Svižný průběh dobře zajištěné akce měl několik vrcholů – podle
věku i výkonnosti závodníků a tak jsme byli svědky podařeného
sportovního odpoledne.

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.
Co na vás čeká?
příjemné prostředí prostor MŠ i ško lní zahrady
pořádání tradice a zvyků např.:
- vítání jara – vynášení Moreny
- čarodějnický slet
- mikulášská nadílka

I když rekordy školy zůstaly neohroženy, patří poděkování všem
zúčastněným za předvedenou snahu i výsledky.
V jednotlivých kategoriích zvítězili: T. Stejskalová, P. Jirásek,
M. Říhová a J. Šefc.
P. Lecnarová
105
T. Stejskalová
120
M. Bernardová
105
P. Scholzová
120
M. Fatura
105
P. Kinzelová
125
M. Slováková
110
K. Pfeiferová
130
A. Krymová
110
L. Jelínková
135
P. Jirásek
110
P. Veselý
135
H. Pacholová
115
J. Haluška
135
M. Klásek
149
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Nejlepší výkony prvního ročníku : Michaela Říhová 143 cm a
Jakub Šefc 152 cm.

Třídy se už pomalu chystají na školní výlety, na které se
moc těšíme.
nejlepší přítel člověka
sousední země na západě
mládě slepice
opak dne
Ý

B

pokrývka hlavy
rostou na hlavě
platidlo

Ň

obyvatel Antarktidy
naše planeta
nástroj na stříhání

přejí Marťa Dostálová a Bára Pátková
Na závěr první literárn í krůčky Pepy Cu lka ze 7.třídy:

P.Jansa

Obec Suchý Důl nabízí k prodeji
stavební řezivo:
prkna za cenu 3000 Kč/m3
a trámy za 4500 Kč/m3

DUBEN 2006 ve škole
V polovině dubna se oba dva stupně základní ško ly
postupně vystřídaly v polickém kině na filmu „JAK SE
KROTÍ KROKODÝLI“. Film se nám moc líbil, bylo to
příjemné zpestření školního týdne. Během května
navštívíme kino znovu, tentokrát jdeme na film
„RAFŤÁ CI“.
V pátek 21.dubna úklízeli žáci 4. - 9.tříd město a jeho
okolí v rámci Dne Země. Většina žasla nad tím, ko lik
odpadků všeho druhu bylo sesbíráno.
25.dubna se druhý stupeň zúčastnil zeměpisné přednášky
Lucie a Michala z Prahy, kteří navštívili všechny kontinenty
na horských kolech.
Sedmé třídy navštívily knihovnu a prohlédly si
fotografie ptáků od pana Osoby. V knihovně jsme se ocitli
ještě jednou na konci dubna. Ředitelka knihovny paní
Plachtová pro nás připravila přednášku s besedou o
detektivní literatuře.
Proběhlo další kolo sběru starého papíru. Nasbíralo se ho
opravdu hodně! Léčivé byliny mohou děti odevzdávat
každou středu ráno v kabinetu přírodopisu.

Zamilovaná víla

Jarní krajina

Na louce na pařezu seděla,
věneček z lučníc h květin vila.
Bosé nožky v rose máchala,
na svého milého vzpomínala.

Na loukách první květiny rozkvétají
a na horách poslední vločky tají.
Vysoké stromy pučí,
rozvodněné řeky v údolích hučí.

Na milého vzpomínala,
v srdci ji bolest upínala.
Jestliže jinou bude mít,
víla proklínat jej bude chtít.

Po lesích se šíří první vůně
stromů a lesní tůně.
Tu se tyčí velká hora
a pod skálou vykukuje liščí nora.

On tedy jinou si našel,
do temného lesa zašel.
Tam víla se mu zjevila
a do žáby jej zaklela.

Za lesem roste temný háj,
za ním krásný kraj,
kde voní koňská stáj,
kde bílé hřebce maj.

Z áklad ní umělecká ško la
inf o rmuje ...
DUBAI – 3. ročník mezinárodní
houslové soutěže mladých
houslistů do 20 let
13. dubna se vrátil z týdenního pobytu ve Spojených
arabských emirátech houslista Matouš Michal. Již js me vás
informovali, že odletěl do metropole Dubaj na mezinárodní
soutěž, jíž se účastnil jako nejmladší houslista mezi adepty
z celého světa. Nyní vás již můžeme informovat o výsledku,
který je skutečně fantastický. Čtrnáctiletý Matouš se
probojoval sítem náročných tří ko l do finále, kde nakonec
získal stříb rnou medaili! Od měnou mu bylo vystoupení na
Koncertu vítězů, kde zahrál Paganiniho Koncert D dur za
doprovodu
Symfonického
orchestru
Konzervatoře
P.I.Čajkovského z Moskvy. Jen pro zajímavost: Vítězem se
stal devatenáctiletý student moskevské konzervatoře…
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Celostátní kolo soutěže smyčcových
orchestrů Olomouc
Ve dnech 21. a 22. dubna proběhla v Olo mouci soutěž
smyčcových orchestrů ZUŠ, kam postoupily do závěrečného
finále ty nejlepší orchestry z každého kraje. Za naši ZUŠ
postoupily dva orchestry, což byl sám o sobě unikát. A
výsledky?
Dětský komorn í orchestr získal za svoje soutěžní
vystoupení 1. cenu a k to mu dvě zv láštní ceny poroty:
Kateřině Soumarové a Markétě Nádvorníkové za sólový
výkon ve skladbě A. Vivald iho a violoncellové a
kontrabasové skupině za mimořádný interpretační výkon.
Studentský komorn í orchestr získal 2. cenu a zvláštní
cenu poroty pro violoncellovou skupinu za mimořádný
výkon.

Galakoncert vítězných orchestrů
Zájemci si budou moci oba vítězné smyčcové orchestry
včetně sólistů vyslechnout společně s Velký m dechovým
orchestrem na Galakoncertu, který se uskuteční ve sváteční
den 8. května od 19 hodin v Kolárově divadle. Až toto číslo
Měsíčníku vyjde, bude již po koncertě, takže pro ty, kteří se
na tento koncert nedostanou, máme ještě informaci, že
během koncertu, nad který m převzala záštitu poslankyně
PČR Mgr. Zdeňka Horníková, dojde k předání daru z
Nadačního fondu Zdeňky Horníkové ve výši 20 000,- Kč
jako ocenění úspěšné práce naší školy.

Nahrávání Českého rozhlasu pro
soutěž CONCERTO BOHEMIA 2006
Tím však práce našich orchestrů nekončí. Hned ve
čtvrtek 11. května opět nastoupí oba smyčcové orchestry do
Kolárova d ivadla, aby absolvovaly nahrávací frekvence pro
Český rozh las. Oba orchestry totiž postoupily do finále
rozhlasové soutěže Concerto Bohemia 2006
a musí poříd it profesionální nahrávku pro závěrečné ko lo
soutěže. V něm se rozhodne, jestli opět uvidíme polické děti
na podzim v televizním p řenosu ze slavnostního Koncertu
vítězů.
Tak držíme palce!

Houslová soutěž Mistra Josefa Muziky
– Nová Paka
Tato soutěž proběhla 29. dubna a odjela na ni naše
„houslová mimin ka“ – děti 6 – 8leté ze třídy Lad islava
Michala a za klavírní spolupráce Karoliny Sorokinové. A
výprava slavila úspěchy:
1. kategorie (6 – 7 let)
stříbrná medaile – Maxim Vik
bronzová medaile – Kateřina Karpfová
4. místo – To máš Thér
6. místo – Gabriela Sou marová
2. kategorie (8 – 9 let)
zlatá medaile – Anna Novotná
čestné uznání – Karolína Karpfová
Blahopřejeme! – Dětem za mimo řádné výkony,
vyučujícím za péči a vynikající vedení a rodičů m za
trpělivost a touhu dát svým dětem to nejlepší v zdělání!

svátek špičkových mladých houslistů – „Kociánku“ – do
Ústí nad Orlicí. I letos Polici zastupovalo 5 (!) houslistů ve
třech kategoriích. Net rpělivě js me čekali u telefonů na
zprávy z Ústí, abychom vás stihli info rmovat, neboť soutěž
vrcholila právě v době uzávěrky tohoto čísla. Takže zde jsou
výsledky, jak js me je postupně dostávali:
V první kategorii jsme měli Markétku Nádvorníkovou,
která postoupila do druhého kola a nakonec dosáhla svého
životního úspěchu: Vybojovala 1. místo v I. kategorii!
Ve druhé kategorii soutěžila její kamarádka Kačenka
Soumarová, která měla tu smůlu, že se narodila o tři dny
dříve, než byla hran ice mezi kategoriemi. Stala se tak
nejmladší soutěžící ve druhé kategorii, ale společně s další
naší houslistkou, Haničkou Stejskalovou, předvedly skvělý
výkon a probojovaly se do finále, kde nakonec obsadily třetí
(Hanka) a šesté (Káťa) místo.
Ve třetí kategorii se letos sešli bratři Šimon a Matouš
Michalovi. Na poslední chvíli jsme získali informaci, že
Matouš získal 2. a Šimon 4. cenu.
Všem g ratulujeme!

Koncert sólistů Hradecké filharmonie
Ve čtvrtek 11. května vás zveme do koncertního sálu
ZUŠ, kde od 18:30 hodin proběhne koncert, na kterém se
představí houslisté Šimon a Matouš Michalovi a prof. Petr
Lichý, koncertní mistr a sólista Filharmonie Hradec Králové
(violoncello). Klavírní spolupráce prof. Vilém Valkoun.
Na programu:
J. Kocian: Intermezzo Pitoresque
H. W ieniawski: Original Variace
A. Glazunov: Koncert a mo ll pro housle
J. Brah ms: Koncert pro housle a violoncello
Koncert uvádí prof. Petr Lichý, který si pozval ke
společné interpretaci náročného Brahmsova Koncertu pro
housle a violoncello našeho Matouše Michala. Koncert
budeme moci vyslechnout v Polici s doprovodem klav íru, o
týden
později
v Hradci
Králové
s doprovodem
královéhradecké filharmon ie. Bude to také poslední
vystoupení Matouše v Polici před jeho odletem do
Meadowmount School of Music (USA), kde získal 7týdenní
plné stipendium a bude zde studovat od 23.6. do 12.8. u
prof. Charlese Avshariana.

Prémiový koncert Filharmonie HK
18.5. v 19:30 v sále Královéhradecké
filharmonie
Pouze ve výjimečných případech se stane, že žák ZUŠ
dostane příležitost hrát jako sólista se symfonický m
orchestrem. Matouš tuto příležitost dostal – ovšem nebude
to lehký úkol, protože debutovat v Brah msově Dvojkoncertu
pro housle a violoncello – o kterém kritici i interpret i říkají,
že je slo žitý jak po stránce technické, tak hlavně
interpretační a výrazové, a pouští se do něho jen vyzrálí
umělci – nebude snadné!
(MM)

Nab íz ím z ahr ad n ic ké s lu ž by:

Kocianov a mezinárodní houslo vá soutěž
Stalo se už tradicí, že každoročně na začátku května
vyráží z Po lice nad Metují početná výprava na mezinárodní
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- sečení trávníků (zahrad)
- zakládání nových travnatých ploch
- údržba a rekonstrukce
Kontakt: 721 697 431 nebo 731 579 373
Lokvenc Michal, Hronov
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Fotoreportáž z Dubaje

Polická univerzita volného času –
aneb Z lavic polické alma mater

Matouš na poušti …

… a na velbloudu

Měsíc duben byl závěrečným měsícem jarního semestru
již 6. ročníku Polické univerzity volného času. Na programu
byla jednak výjezdní přednáška spojená s exku rzí do
Textilního mu zea v České Skalici a jednak přednáška
konaná tradičně v sále hasičské zbrojnice se zajímavý m
názvem Multimédia nekoušou.
Zájezd do Textilního mu zea v České Skalici se
uskutečnil dne 12. 4. a autobus byl, jako obvykle, zcela
zaplněn. Po krátké cestě se posluchači shromážd ili p řed
budovou muzea, kde je uvítal sám ředitel muzea Ph Dr
Vlastimil Havlík, který pak, jako osoba nad jiné
ko mpetentní, se ujal i role průvodce a svým výkladem
účastníků m přiblížil h istorii i současnost tohoto, v našem
kraji velmi ro zšířeného, průmyslového odvětví. Tak mohli
posluchači mimo jiné vidět třeba nejstarší doklady textilní
výroby ve světě (fragmenty koptských tkanin ze 4. -8.
století), seznámit se s používanými surovinami, jejich
přípravou ke zpracování, předení, tkan í a zušlechťování i s
technologiemi dalších úprav text ilu jako je barvení či
potiskování a stroji, které se k to muto účelu používají. Na
závěr exkurze pak pan ředitel se svými spolupracovníky
seznámil posluchače s celkovou činností muzea, se způsoby
získávání exponátů, jejich
evidencí,
katalogizací,
udržováním a rozšiřováním sbírek a poukázal i na důležitost
mu zejních sbírek pro účely studijní. Vyvrát il tak i všeobecně
rozšířený, n icméně chybný názor, že pracovníci mu zea jsou
vytíženi prakticky pouze v sezóně, kdy je mu zeu m otevřeno
veřejnosti a že v mimosezónní době se snad ukládají k
zimnímu spánku. Obohaceni o nové poznatky - vždyť mnozí
do té doby ani netušili, co je to modrotisk či jak se provádí
filmový tisk, poprvé slyšeli slova jako perotina nebo
mo letovací stroj - a s pocitem účelně a současně příjemně
ztráveného odpoledne, odjížděli účastníci zpět do Police. A
někteří již ve skrytu duše plánovali další návštěvu tohoto
zajímavého objektu, třeba už při příležitosti tradiční výstavy
jiřinek.

Arabská architektura …

… i lidé
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Poslední přednáška tohoto semestru se konala dne 26.4.
v sále hasičské zbrojnice. Úvod přednášky patřil žákovi
polické ZUŠ Matouši Michalovi, kterého posluchačům
představil řed itel této školy pan Lubor Bořek. Ten mimo
jiné prozradil, že se Matouš právě vrátil z cesty do
Spojených Arabských Emirátů, kde velmi úspěšně (jak
jinak, je-li žákem polické ZUŠ !) reprezentoval nejen školu,
Polici nad Metují, ale celou Českou republiku na
mezinárodní houslové soutěži. A le o tom jistě bude ještě řeč
na jiném místě Polického měsíčníku. Matouš pak přednesl
náročnou ukázku z Paganin iho díla a posluchačům nezbylo
než obdivovat výkon mladého houslisty, který byl po
zásluze odměněn velký m potleskem.
Námětem vlastní přednášky byl jeden z fenoménů
moderní doby - mult imédia. Mo žná, že někteří posluchači
měli o tomto pojmu ne zcela správné představy a jistě by se
zapotili při pokusu o jeho definici. Leč od toho, aby byl
tento pojem vysvětlen a jeho význam uveden na pravou
míru, zde byl člověk velmi povolaný, pan Vlad imír Beran,
výtvarník a pedagogický pracovník výtvarného oboru
polické ZUŠ se svými dvěma mladými spolupracovníky. A
tak se posluchači dovídají, že médiu m je vlastně nosič či
zprostředkovatel pro předání určitého sdělení, při čemž
způsob předávání může být různý. V podstatě je mo žné
předávat tato
sdělení čtyřmi způsoby: psaným
textem(noviny, kniha), nepohyblivým obrazem(fotografie),
pohyblivým obrazem, tedy filmem a zvukem. A smícháním
těchto postupů vytváříme mu ltiméd iu m, obdobně - jak ve
svém podobenství vysvětlil přednášející - jako vzn iká
mu ltiv itamín smícháním několika vitamínů. Jak jednoduché,
že? Ovšem, jak pro koho. Pro normálního s mrteln íka sotva.
Ale jak ve svých ukázkách předvedl pan Beran, pro žáky
grafického studia výtvarného oboru ZUŠ to už asi
jednoduché, i když zřejmě dosti pracné, začíná být.
Posluchači pak měli mo žnost shlédnout kromě krátkých
humorných žákovských animací mimo jiné i mu ltimediální
prezentace vytvořené k příležitosti 750. výročí Police nad
Metují nebo 12. výročí spolupráce partnerských měst,
italské Saltary a Police nad Metují a někteří si připo mněli
třeba loňské akce agentury NAŠA, na př. její mu ltimediální
Měsíční koncert v Kolárově divadle. Přednáška i ukázky
byly přijaty s velký m zájmem a obdivem k tvorbě mladých
umělců i obdivem a úctou k práci pedagogů polické ZUŠ,
kteří touto prací nejen získávají pro Polici četná ocenění
doma i v zahraničí, ale především dokazují, že práce s
mládeží se vždy vyplácí. Posluchačům pak nezbývá, než
věřit, že toto nebylo poslední setkání s mult imédii na půdě
Polické univerzity.
Přednáška byla prvním setkáním z celkem tříd ílného
cyklu, který bude pokračovat po prázdninách a je součástí
projektu "Multimédia - děti učí své rodiče". Tento projekt je
zaměřen na osvětu v oblasti tvořivého využití dig itáln ích
technologií a na větší sepětí školy a veřejnosti. V rámci
projektu probíhají i tvůrčí dílny "Rodinného malování,
focení a filmování s počítačem", které jsou určeny rodinným
příslušníků m žáků grafického studia ZUŠ. Projekt je
financován z dotace v rámci ro zvojových projektů Státní
informačn í polit iky ve v zdělávání a spolufinancován
zřizovatelem, školou a sponzory.
Na závěr přednášky byla předána absolventská
osvědčení posluchačům a květinové pozornosti těm, které se
na úspěšném chodu univerzity nejvíce podílejí: paní Vlastě
Klapalové, paní Zdeně Šváblové a především hlavní
organizátorce, paní místostarostce Idě Seidlmanové.

Nyní se posluchači PUVČ rozběhnou na prázdniny, aby
obnovili své vyčerpané síly a po prázdninách opět NA
SHLEDANOU!
Ing. Václav Eichler

ST AT I ST I KA

œœ œ œ œ œ œ œ œ

K 30. 4. 2006 mělo město Police nad Metují dle
dostupné evidence celkem 4 304 obyvatel.

SV AT B Y

Z Z Z Z ZZ Z ZZ Z Z

Své „ANO“ si v dubnu řekly 3 páry
pan David Hurt a slečna Zdenka Rybová –
sňatek byl uzavřen na Hvězdě
pan Jan Doležal a slečna Marta Hůlková
Jeden pár si nepřál být jmenován.
J UB I L EA

ZZZZZZZZZZ

V měsíci dubnu 2006 oslavili životní jubilea:
70 let
2 občané
75 let
1 občan
80 let
7 občanů
90 let
paní Marie Vlčková
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví a duševní
pohody do dalších let.

S T Ř Í B R N É PO D V E Č E R Y Z Z Z Z
V pátek 28.4.2006 js me se sešli v obřadní síni městského
úřadu k malé slavnosti – společně s 5 manželský mi páry
jsme si připomněli 25 let od uzavřen í jejich man želství.
V příjemné at mosféře proběhlo i následné posezení
s občerstvením.
Dagmar Ha mbálková

Dne 23.4.2006 oslavili Josef a Marie Klimešovi
z Pěkova diamantovou svatbu. Štěstí a zdraví do
dalších let společného žití přeje celá rodina.

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

15
či obnovu silniční sítě, dobudování nebo provedení oprav a
úprav chodníků, zlepšení infrastruktury obcí. A ochrana
přírody? Věřte, že většina „malých“ lo káln ích topných
zdrojů, které dosud provozujeme, jsou o mnoho větším
nebezpečím pro naše životní prostředí a přírodu, než pár
automobilů navíc.

Podnikatelé k hraničním
přechodům a rozvoji regionu..
Podnikatelský klub Broumovska
stanovisku, které následuje:

se

shodl

na

V poslední době se na různých úrovních diskutuje o
otázkách týkajících se otevírání našeho regionu a dalších
mo žností a forem spolupráce s Polskem. Chceme proto touto
formou zveřejnit stanovisko členů Podnikatelského klubu
v Brou mově.
Veřejná diskuse o současném stavu a budoucnosti
našeho broumovského regionu, rozjit řená návrhem na
otevření hraničních přechodů pro středně velké nákladní
automobily opět ukázala, jak negativní mů že být smýšlení
nejen široké veřejnosti, ale i zastupitelů, a jak ve svém
důsledku může vytvářet nepřízn ivý pohled na celý náš
region. Často se jednostranně jako škodlivý trend
zdůrazňuje odliv mladých vzdělaných lidí a v jeho důsledku
nebezpečí vylidňování reg ionu. Všeobecně se používají
argumenty, které se opírají o tvrzení, že zde ubývá
vhodných pracovních míst. Jako záchrana před tímto
úpadkem se hledá řešení v turistickém ruchu, což vytváří
dojem přeceňování významu tohoto oboru na zaměstnanost
v regionu. Vzn iká tak začarovaný kruh, který také svědčí o
tom, že se hlavně „jen debatuje“ a skutečná východiska se
nehledají.
By lo by dobré se podívat na celou záležitost i z druhé
strany. Historicky se broumovsko řadí k oblastem s velmi
dobrým pokrytím prů myslovou činností, s tradicí bohaté
zemědělské výroby, nemalý podíl tvoří i péče o lesní
porosty. Byla doba, kdy potřeba pracovní síly dávala
prostor pro uplatnění polských pracovníků. Řešení každého
problému regionu bylo v ždy více než obtížné, přesto odsud
vzešlo a působilo zde plno progresivních, chytrých a
pracovitých lidí, kteří byli známi svým u mem nejen
v regionálním měřít ku, ale po celé Ev ropě.
Ani dnes nelze říci, že tato tradice pominula. Působí zde
řada firem, které se přes nemalé překážky dokázaly prosadit
i v celosvětovém měřít ku. Řada firem se svým zaměřením a
úrovní zařadila mezi špičkové specialisty ve svých oborech,
řada firem prostě poctivě podniká a dává tím příležitost
uplatnit se desítkám pracovníků. Tyto firmy zaměstnávají
velkou část místních obyvatel a jejich dnešním problémem,
který je brzdí v dalším rozvoji, je nedostatek vzdělaných a
kvalifikovaných lid í. Z těchto pohledů je pak stav v regionu
více optimistický a jeví se v pozitivní perspektivě.
Do mníváme se, že je třeba společně hledat rovnováhu
mezi rozvojem prů myslové činnosti, zemědělství,
turistického ruchu, rozvojem infrastruktury a ochranou naší
přírody a dalšími podstatnými aspekty pro náš život.
Region má potenciál růstu, pokud bude usilovat o otevření
se do všech světových stran. Místo, kde žijeme, odkazy
minulých generací, dovednost lidí, nám dává příležitost
udržet tempo a úroveň s náročnou Evropou. Budoucnost
nenajdeme v od mítání, naříkání a stěžování si na problémy.
Dívejme se na nové a jiné věci ne jako na ohrožení, ale jako
na příležitost. Vždyť i větší otevření hraničních přechodů by
mohlo být příležitostí k ro zvoji pracovních příležitostí, větší
přeshraniční obchodní spolupráci, snížení dopravních
nákladů a na konec i příležitostí k získání peněz na rozšíření

Seniorské aktuality
Na setkání seniorů se nás dostavilo šedesát. Již od
časného rána bylo ve vzduchu cítit jaro, a protože zahrádky,
hobby většiny z nás mají vzh ledem k d louhé zimě restíky,
tím více potěšila návštěvnost v hasičárně. Paní předsedkyně
Helena Pivoňková naši schůzku zahájila. Tahle žena je milá
za každého počasí, vnáší pohodu, které je tolik zapotřebí.
Dívat se do „kyselého obličeje“ není radostné, vyvarujme se
tomu, už pro své zdraví. Co ze srdíčka vychází, zase se do
srdíčka jako bu merang vrací. Vezměme si toto rčení každý k
tomu svému a věřte, bude nám moc dobře všem.
Ivana Richterová s Hanou Tremčinskou daly do oběhu
přehled akcí na první polo letí:
17.5. v 14.00 hodin Májové setkání v Pellyho parku,
občerstvení, hudba, zpěv v případě nepříznivého
počasí v hasičárně
4.6. Toulavý autobus - bližší info rmace v měsíci květnu
8.6. v 12.30 hodin 1/2 denní výlet do Oživlých Ratibořic sraz na autobus u radnice
- zámeček ve 14.00 hodin - 30,- Kč
- zámeček v 15.20 hodin - 35,- Kč
Záloha na osobu je 100,-Kč, p latíme hospodářce paní
J. Němečkové. Na zpáteční cestě zastávka na
občerstvení, každý účastník si toto občerstvení hradí
sám
21.6. Setkání seniorů v hasičárně
6.7. Všesokolský slet v Praze (bližší in formace v měs.
květnu)
11. - 18.8. Jiráskův Hronov - návštěva až po upřesnění
programu
Kávu, čaj ro znášely členky z výboru v dobrém ro zmaru a
upozornění, že „preclíkové dýchánky“ budou vystřídány v
měsíci máji buřtíky, párečkem, prostě tím, co je dobré, tudíž
nezdravé. Toto krmě bude zalito ch melový m mo kem t j.
pivečkem. To se bude pět...To budou zpívat i ti, co tvrdí, že
bručí! Už prosím Vás trénujte. Doporučuje se nejlépe v
koupelně, tam to má grády. Potěšila nás svou přítomností
mladičká redaktorka z oblastního deníku a tak se mnozí b rzy
najdete v tisku, sledujte, pokud už nebylo zveřejněno před
tímto vydáním.
Přednášku nesmírně poučnou a zajímavou si připravil
nás pan lékárník Dr. J. Pavel. Od rizika přílišného
vystavování se slunečnímu záření, stařecké p ig mentové
skvrny, osteoporózy, zlo men iny krčku, bylinkové čaje pro
dobré spaní, trávení a dobrou mysl. Řadu těchto sám
pěstuje. Dozvěděli jsme se mnohé též o doplatcích i marži.
Byl ochotný, a protože do diskuze vstupoval i pan Pivoňka,
který působil léta v Německu, mohli js me srovnávat.
Poděkování oběma a panu lékárníkovi za čas, který nám
věnoval, za přípravu přednášky i za vitamíny, který mi nás
obdaroval v tolik potřebném jarním období...
Na zpívání dnes nezbyl prostor, pobrukujte si do ma, v
přírodě, ale jak říkám znovu, hlavně v koupelně, to je super,
neboť:“ Jen ve zpěvu, jen ve zpěvu najdeš úlevu“, to není
všechno. Dobijete si tolik potřebné baterky. Přejme si, aby
sv. Žofinka (15.5.) nezkazila deštěm měsíc lásky - máj a sv.
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Medarda (8.6.), aby se na našem výletě choval rovněž slušně
a nekropil...
To je všechno, co jsem chtěla sdělit, hezký vstup do
nejkrásnějšího měsíce května a na viděnou ....
H. Krejčová

110 let organizovaného
včelařství na Policku
Po roce 1867 bylo v českých zemích, součásti
Rakousko-Uherského mocnářství možné se sdružovat do
spolků a společenství. toho využili i včelaři na Po licku k
založení spolku.
Z iniciativy p. říd ícího učitele Josefa Veselého z Police ,
sešlo se 11 včelařů, aby ustavili ko mitét spolku, vypracovali
stanovy a tyto 31. března 1895 předlo žili Veleslavnému c.k.
místodržitelství v Praze, které výnosem ze dne 26. dubna
1896 tyto schválilo. První ustavující schůze se konala 16.
května 1896 v hostinci pana Fr. Pejskara. Na té byl zvolen
předsedou pan Josef Veselý, říd ící učitel v Polici,
místopředsedou pan Lambert Mrn ka st. truhlář v Polici, pan
Vilém Konig z Ledhuje jednatelem, pan Lambert Mrnka ml.
Pokladníkem.
Členy výboru byli zvo leni p. Celestýn Vacek, starosta v
Pěkově, p. Antonín Krmaš, provazník v Polici, p. David
Kosinka říd ící učitel v Pěkově a p. Josef
Brandejs
obchodník v Polici.
Zachované záznamy dávají mo žnost nahlédnout do
činnosti spolku od jeho zalo žení až do dnešní doby.
Pan říd ící Veselý vedl spolek až do oku 1909, t.j. 13
roků, zemřel 30. 1. 1910. Pokračovatelem a jeho nejlepším
pomocníkem byl bývalý starosta a rolník v Pěkově pan
Celestýn Vacek až do roku 1922 předsedou, zemřel v r.
1922. By l to pokrokový včelař v každém s měru, svými
výrobky a včelařskými pomůckami oceněn na včelař.
výstavách v Červeném Kostelci a Novém Městě n.M. Byl
též vyznamenán stříbrnou medailí od Zemského ústředí
včelařského spolku v Praze.
Spolková činnost v počátečních letech byla velmi čilá.
Spolek pořádal i několikrát v roce odborné přednášky a
besedy s význačnými včelaři. To vše přispělo k velké osvětě
ve včelařství i k vyšším výnosům a menším pracnosti při
ošetřování včel.
Že byla činnost spolku pro včelaře zajímavá, svědčí i to,
že po 2. letech - v r. 1898 měl spolek 32 členů a v r. 1899
dokonce 44 členů z obcí Police, Pěkov, Hlavňov, Maršov,
Bezděkov, Suchý Důl, Radešov, Bukovice, Machov (tam
spolek zalo žen 1906), Vysoká Srbská, Žabokrky, Ledhuj a
Stárkov.
Díky obětavým funkcionářů m i akt ivním členů m přežil
spolek obě světové války a přes mnohé potíže vnitřní i
některé necitlivé zásahy z vnějšku činnost spolku
pokračovala i když od r. 1957 s novým názvem „Základní
včelařské organizace.“
Největší počet členů měla organizace v roce 1964 a to 76
členů, s počtem 333 včelstev z toho bylo 19 včelstev
družstevních z JZD Žďár a Suchý Důl.
V následujících letech docházelo k postupnému poklesu
členů a k celkovému nezájmu o včelaření. Přesto spolek
nepřerušil svou činnost a udržel ji na slušné úrovni dodnes.
K to mu v posledních desetiletích přispěli a velkou měrou
se zasloužili pan Miroslav Drejsl z Police, který téměř 60 let
vykonával významné funkce: revizor účtů, jednatel, soudní
znalec v oboru včelařství, člen OV, a až do ro ku 1999

předseda ZO ČSV Po lice. Zemřel 31. 1. 1999.
Nezapo menutelný zůstane jistě i pan Karel Drobník. Přes
svůj zdravotní handicap ošetřoval kolem 30-t i včelstev.
Hlavně však byl duší spolku, téměř 20 let jednatelem i
místopředsedou a doslova burcoval včelaře k aktivní
činnosti. Zemřel 23. 1. 2003.
V současné době má ZO ČSV Police 27 členů, kteří
pečují o 259 včelstev. Jako v minulosti jsou členy včelaři z
Police, Radešova, Bezděkova, Petrovic, S. dolu, Hlavňova,
Bukovice, Maršova, České Metuje a Vlásenky.
Bohužel musíme konstatovat, že nemáme ten zápal,
který měli zakladatelé našeho spolku před 110 lety, ale
přičin íme se, aby včelařská organizace v Polici žila úspěšně
i v příštích letech.
Při příležitosti 110. výročí zalo žení spolku děkujeme
všem zesnulým i současným členů m za vykonanou práci pro
české včelařství a v neposlední řadě i funkcionářům OV i
Ústřednímu výboru ČSV za podporu.
Do dalších let přejeme: včelařů m lepší ekonomické
podmínky, zdravou přírodu pro včely a hodně zdraví
včelařů m i všem spoluobčanům.
Český svaz včelařů
ZO Police nad Metují

Podruhé! Ale naposledy!!
Řeč je o májce v Polici. Její příprava a stavba letos vyšla
dost nevhodně uprostřed tří volných dní. Navíc byla zima a
poprchávalo, takže přip ravit věnce a májku samotnou bylo
docela nepříjemné. Ale zvlád li jsme to. Odpolední zdobení
už proběhlo v pohodě a nezvykle rychle a dobře. Stejně
dobře se nám dařilo s hasiči při stavbě.

Ale! Ale ráno ležela chudinka na zemi. Tak krásná, tak
mladá a žila tak krátce. Alespoň na obrázku můžete vidět
výsledek našeho snažení. A jak je uvedeno v titulku:
„Podruhé, ale naposledy!!“
J. Hejnyš
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MA MI NA

( M a m i nk y, M i m in ka a N á p a d y )

Film představí přirozený porod
Mateřské centrum Mamina zve budoucí rodiče,
mamin ky a všechny ženy na film Karin Berghammer „Rodit
a být porozen“. Film, který pro mítneme 16. k větna v 16
hodin v aule základní školy, nabízí velmi informativní a
podrobný popis nekomplikovaného porodu. V první části
snímku se autorka zaměřila na psychologické a emocionální
stránky porodu, druhou část věnovala fyziologii porodu.
Filmem „Rodit a být porozen“ se připojujeme k Světovému
týdnu respektu k porodu, který se koná 15. až 24. května
2006.
Tato akce vzn ikla ve Francii jako příspěvek
k hu manizaci moderního porodnictví, které se nejen tam
pozvolna přiklání k technickému přístupu s mnoha
nesprávně používanými prakt ikami. Výsledky výzku mů
přito m vyhodnocují přiro zený porod jako nejbezpečnější
volbu pro mat ku i dítě a u kazu jí, že do průběhu porodu by se
mělo zasahovat jen v odůvodněných případech.
Pořádající organizací je ve Francii AFA R (Franko fonní
aliance pro respekt k porodu), která zastřešuje další
organizace s podobnými cíli a sdružuje i jednotlivé
zainteresované osoby (rodiče, budoucí rodiče, porodní
asistentky, psychology a psycholožky, lékaře, lékařky …).
Její vzn ik podnítila známá britská organizace AIMS
(Asociace spotřebitelů služeb v mateřství).

fialky, lístek bršlice ko zí nohy a podobně. Zelené natě jsou
důležitým zdrojem vápníku a železa.
Tuk přidáváme do hotové polévky kvůli správnému
vstřebávání látek rozpustných v tucích. Použijeme máslo
v malém mno žství (na špičku nože) nebo 1 až 2 kapičky
panenského oleje lisovaného za studena - sezamového,
slunečnicového, olivového, dýňového.
Také kvalitní voda je pro přípravu polévky důležitá.
Můžeme využít dobrou pramenitou vodu ze známých
ověřených zdrojů. Pokud nemáme jinou mo žnost, vaříme
z balené kojenecké vody.
A čeho se při přípravě zeleninových příkrmů
vyvarujeme? Polév ky připravujeme v ždy čerstvé, výjimečně
podáváme kupované konzervičky. Do roku věku dítěte
nesolíme, spíše vaříme ze sladších druhů zeleniny. Zelen ina
nesmí být nahnilá, plesnivá, předem okrájená nebo
naporcovaná. Nejlepší je čerstvá zelenina, mražená zelen ina
ztrácí do značné míry svou výživovou hodnotu. Brambory
nesmí být naklíčené a zelené, nepoužíváme je déle než do
února. Do roka věku dítěte nezařazu jeme do polévek maso
ani vejce, p rotože představují příliš velkou bílkovinnou
zátěž pro organismus.

Program na květen
§ Každé pondělí od 16 hod. KURZ ANGLICKÉHO
JAZYKA
§ Každé úterý od 9.30 do 11.30 hod. MIMINKOVÁNÍ
(program pro budoucí mamin ky a pro maminky s dětmi
do 1 roku )
§ od 18.30 do 19.30 hod. KALANETIKA (cv ičení pro
všechny věkové kategorie. Info: 731217841)
§ Každou středu od 9.30 do 11.30 hod. KAPŘÍCI
(program pro maminky s dětmi od 1,5 do 4 let, výtvarná
dílna)
§ od 16 hod. ŠVÉDS KÉ MAS ÁŽE MIMINEK s PhDr.
Rejtarovou (navazující 4 lekce, nutno objednat na tel:
776686442)
§ Každý čtvrtek od 9.30 do 11.30 hod. CVRČCI
(program pro mamin ky s dětmi od 1,5 do 4 let, tanečky)

Jak trpaslíci putovali za dr akem
Mateřské centrum MaMiNa vás spolu s dětmi zve na
cestu pohádkovým lesem. Princeznu Doubravku unesl zlý
drak a je na vás, statečných trpaslících, abyste ji pomohli
vysvobodit. A když se to povede, čeká vás na konci
pohádky sladký poklad.
Výprava se uskuteční 31. května v 15.30 hodin.
Začínáme u polického vodojemu (s měr Ochoz).

MUDr. Judita Hofhanzlová: Rady pro maminky
– příkrmy kojenců
(5. část)
První nemléčný příkrm - zeleninovo-obilná polévk a - se
připravuje z těchto surovin: alespoň ze dvou druhů zeleniny,
celozrnných obilovin, zelené natě, tuku a vody. Minule jsme
se blíže věnovali zpracování zelen iny, nyní probereme
zbývající suroviny.
Pokud jde o obiloviny, do 10. měsíce věku podáváme
dítěti obiloviny bez lep ku. Vhodná je rýže, jáh ly, ku kuřičná
krupice, pohanka nebo amarantová mouka, již přidáváme do
polévky jen po špetkách. Starší děti mohou jíst i obilniny
s lepkem, jako jsou jemné ovesné vločky, kroupy, obilné
klíčky žitné a pšeničné. Pšeničná a špaldová mouka se
doporučuje podávat až v roce.
Obiloviny několik hodin namáčíme ve vodě. Vaříme
je15 až 20 minut do rozvaření, rý ži a kroupy vaříme podle
druhu déle, vždy do rozvaření alespoň 1 - 1,5 hodiny.
Obilovin přidáváme jen malé množství, na jeden hrnek (250
ml) asi jednu čajovou lžičku neuvařených. Amarantovou
mouku p řidáváme jen po špetkách.
Do každé polévky přidáme po odstavení z plotýnky
zelené natě - pažitku, petržel, vojtěšku alfalfa. Na jaře
přidáváme po lístečcích jedlé plané byliny - kopřivu, lístek

Doplňkový program
• Čtvrtek 4. k větna - CANISTERAPIE – vycvičený pes
pomáhá dětem, informace na tel: 777844097.
• Čtvrtek 11. května v 16 hod. - BESEDA S LA KTAČNÍ
PORADKYNÍ – Radka Kaufmanová radí při problémech
s kojením.
• Sobota 13. k větna v 10 hod. - CACHTÁNÍ S MaMi Nou
- návštěva bazénu v Kudowa Zdróji, sraz v 10 hod
před bazénem.
• Úterý 16. května v 16 hod. - film RODIT A BÝT
POROZEN od Karin Berghammer - film shlédneme
v aule základní školy v rámci celosvětové akce Respekt
k porodu.
• Čtvrtek 18. k větna – CANISTERAPIE.
• Pátek 19. května od 10 do 15 hod. - SECOND HA ND
LETNÍHO OBLEČENÍ - na své si přijdou maminky, malé
holčičky i kluci.
• Středa 31. k větna v 15.30 hod. - CES TA
POHÁDKOVÝM LES EM - (putování pohádk ovým
lesem za pokladem, sraz u vodojemu směr Ochoz).
• Čtvrtek 1. června – CA NISTERAPIE.
• Čtvrtek 1. června - LÁTKOVÉ HRAČKY,
VAŘEČKOVÉ LOUTKY A DĚTS KÉ KAPSÁŘE
Kl áry Šikové - prodejní výstava, která potrvá cel ý
měsíc červen.
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Informace a u žitečné odkazy najdou zájemci na naší
internetové adrese www.mamina.ic.cz.
Vaše MaMiNa

ASTR ON OMICK Ý KLU B
P OLIC E NA D ME T UJ Í

VENUŠ E

ráno nízko nad východním obzorem ,
24. května v konjunkci s Měsícem ,
MARS
v první polovině noci – v souhvězdí Blíženců ,
JUPITER celou noc – v souhvězdí Vah ,
SATURN v první polovině noci - v souhvězdí Raka ,
31. května v konjunkci s Měsícem ,
URAN
na ranní obloze v souhvězdí Vodnáře ,
NEPTUN na ranní obloze v souhvězdí Kozoroha
Karel VACEK , Astronomický klub Police

MĚSÍC KRÁTCE PO NOVU - ÚTOK
NA REKORD !
Kalendářní měsíc začíná v lunárním kalendáři dnem, kdy
se Měsíc po novu tzv. nový Měsíc objeví na večerní obloze.
Tento okamžik se nazývá neomenie a je očekáván
v některých zemích s islámský m náboženstvím .
Úzký srpek Měsíce mů žeme obvykle spatřit dva dny po
novu, ale za příhodných astronomických podmínek i
mnohem dříve. (Měsíc v novu můžeme v idět pouze během
zat mění Slunce. „Vy kousnutí“ Slunce během zat mění
způsobuje Měsíc v novu přecházející před Sluncem ).
Na příhodné podmínky čekají astronomové – amatéři,
lovci rekordů. Uvidět Měsíc co nejdří ve po novu je pouze
jakýsi „astronomický“ sport, který nemá žádný odborný
přínos. Nalézt Měsíc 24 hodin po novu je poměrně obtížné,
30 hodin po novu je jasnost tenkého srpku Měsíce cca
0,002% jasnosti Měsíce v úplňku a svítí pouhá 3%
viditelného povrchu Měsíce. Běžně se podaří uvidět Měsíc 2
dny po novu.
Astronom J. Stamm uviděl Měsíc pouhých 12 hodin a
7 minut po novu. Pozorování ovšem provedl dalekohledem
o průměru 20 cm .
Světový rekord pro pozorování volným okem – bez
dalekohledu drží již 90 let L. King a N. Collins z britského
Scarborough, kteří uviděli Měsíc dne 2. května 1916 jen
14,5 hodin po novu !!!
Následuje J. Pierce , který uviděl Měsíc dne 26. května
1990 15 hodin po novu.
27 května 2006 nastanou ideální podmínky pro
pozorování Měsíce krátce po novu .V o kamžiku kdy Slunce
zapadne, bude Měsíc 13,5 hodiny po novu a máme
teoreticky 63 minut na jeho nalezení! (Ten den zapadá
Měsíc 63 minut po Slunci).
Zkusme 27. 5. po západu Slunce (a případně ve dnech
následujících) stanovit svůj osobní – nebo snad vylepšit
světový rekord v pozorování Měsíce krátce po novu!
V případě úspěchu to bude jedinečný zážitek a navíc
světový rekord „ v kapse“. S sebou na pozorování vezměte
přesné hodiny, tužku a papír, triedr na po mocné hledání
Měsíce a věrohodné svědky!
Reko rdy se registrují jen při viditelnosti volným okem
bez dalekohledu.

Sokoli opět zahnízdili
v Teplických skalách
Skalnatá území Broumovska vždy
patřila mezi nejvýznamnější hnízdiště sokola stěhovavého
(Falco peregrinus) v České republice. Ve 40. až 50. letech
minulého století zdejší populace čítala okolo 4 až 6
hnízdících párů. Přímý m p ronásledováním ze strany člověka
a důsledkem používání nešetrných chemických přípravků v
zemědělství, jako např. DDT, druh během krátkého období
vymizel nejeno m z Brou movské vrchoviny, ale i z velké
části evropského areálu rozšíření. Po roce 1970 se tak na
našem území objevoval pouze sporadicky a hn ízd iště zůstala
na dlouhou dobu opuštěná.

KOMETA 73P SCHWASSMANN WACHMANN

se rozpadá ( viz PM duben 2006 ). Astronomové označují
nově vzniklé úlo mky dalšími písmeny abecedy. Přitom
původní úlomky – frag menty z listopadu 1995 označené A,
D, E, F u ž zan ikly. „ Přežily “ pouze B a C. Rozpad ko mety
73P bude dále pokračovat, kometa zaniká. Existující
frag menty jsou nyní na obloze ro ztaženy v délce 12° (úhlové
míry v astronomii viz PM listopad 2005).

Pohledy do vesmíru
SLUNCE

21. května v 6 hodin 31 min SELČ vstupuje do
znamení Blíženců ,
v květnu se den prodlouží o 1 hodinu a 21 min
MĚS ÍC
5. v první čtvrti , 13. v úplňku , 20. v poslední
čtvrti , 27. v novu - viz článek výše ,
MERKUR není pozorovatelný ,

Koncem devadesátých let se na Broumovsku začali
vzácně objevovat sokoli z divo ké populace a v roce 2000
úspěšně zahnízdil první pár. Do současnosti se za období 6
let podařilo doložit celkem 9 případů hnízdění, z toho 5
úspěšných, ze kterých vyletělo celkem 11 mláďat.
Vzh ledem k početnosti a pozitivnímu t rendu vývoje
populace v Brou movské vrchovině se krit icky ohrožený
sokol stěhovavý stal jedním z před mětů ochrany nedávno
vyhlášené Ptačí oblasti Brou movsko, která je součástí
evropské soustavy chráněných území NATURA 2000.
V roce 2005, po více než padesáti letech, zahnízd ili
sokoli také ve skaln ím masívu Chrámových stěn v
Teplických skalách, které patří mezi jeho historická
hnízdiště. Díky přímé ostraze hnízda a klidovému režimu na
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lokalitě pár v tomto turisticky exponovaném místě úspěšně
vyhnízdil a odchoval 3 mláďata. Silný m stativovým
dalekohledem se ornitologům podařilo odečíst značení
ptáků, a tak dnes víme, že samice je původem ze Saska a
samec ze severních Čech. V letošním roce se
pravděpodobně stejný pár opět na atraktivní skalní stěnu
vrátil. V současnosti samice, střídavě se samcem, sedí na
vejcích v hnízdě v těsné blízkosti turistické stezky.

Podobně jako v loňském roce byl v této lokalitě zaveden
takový prohlídkový režim na turistickém okruhu, který
zajistí klid po dobu hnízdění. Ostrahu hnízda zajišťuje
Správa CHKO Brou movsko ve spolupráci s ornitology a
dobrovolníky z o rganizace KODAS. Jedním z důvodů
ostrahy hnízd je zabránění případnému vykradení hnízda
nelegálními obchodníky se zvířaty. Největším nebezpečím
pro snůšky a sokolí mláďata je však přítomnost lidí
v blízkosti hnízda. Je-li samice rušena, opouští na delší dobu
hnízdní dutinu. V případě chladného počasí tak může dojít k
zastydnutí vajec nebo podchlazení a úhynu malých mláďat.
Hnízdo navíc zůstává nechráněno proti predátorům, kteří
mohou zn ičit snůšku anebo ukořistit mláďata. Za slunečného
počasí naopak hrozí dehydratace mláďat, pokud je vyrušená
samice nemů že účinně stínit.
Turisté mohou i nadále obdivovat většinu skalních
útvarů a navštívit vyhlídkový okruh vedoucí přes divoké
skalní plošiny s vyhlídkami na skalnaté Anenské a Teplické
údolí a dále projít po opravené kamenné cestě do Vlčí rokle.
Koncem června bude plně zprůchodněn i úsek okolo
Chrámových stěn, kde v případě úspěšného vyhnízdění bude
mo žné mladé sokoly i s rodiči s trochou štěstí zahlédnout. V
loňském roce se to podařilo několika stovkám návštěvníků.
Další moh li i s odborným výkladem sledovat ostatní dravé
ptáky, kteří lokalitu Chrámových stěn využívají k hnízdění
anebo zde krouží ve vzdušných proudech. V letošním roce
by Správa CHKO Broumovsko ráda rozšířila možnosti
odborného výkladu a pozorování s pomocí kvalitní optiky
pro všechny milovníky přírody, kteří se rozhodnou při své
návštěvě Broumovska zavítat i do Teplických skal. V
případě úspěšného hnízdění bude nejvíce k v idění v červnu,
kdy jsou dorůstající mláďata intenzivně krmena, vylétají z
hnízda a učí se létat a lov it.
Na závěr chceme velmi poděkovat všem návštěvníkům
skal, že respektováním opatření ochrany přírody napomohou
k úspěšnému vyhnízdění jednoho z přibližně dvaceti párů
sokolů stěhovavých, které v současnosti hnízdí na území
České republiky.
Ing. Petr Kuna, Správa CHKO Broumovsko
Foto: sokol - Jiří Vrána, skály – Ing. Petr Kuna

Duben
Dlouho očekávaného teplého a slunečného počasí jsme
se dočkali.Stále více času tráví naši obyvatelé v zahradě
našeho domova.
6.a 9. dubna měli někteří mo žnost navštívit velikonoční
výstavy v hronovské Justýnce a ÚSP Česká Skalice. Každý
takový výlet je vítanou změnou. Na dubnovou oslavu
narozenin za námi přišly děti z polické školky, které naše
obyvatele potěšily milý m, jarním programem. Spolu s nimi
přišly popřát paní Klicnarová a Hančová z ko mise pro
obřady a slavnosti při MěÚ. Zástupci této komise pravidelně
navštěvují obyvatele také při příležitosti jejich kulatých
výročí a velikonočních svátků. Také do našeho domova
zavítal dětský divadelní soubor Metujáček pod vedením
paní Škodové, který obohatil odpoledne našich obyvatel.
Jejich představení bylo velice pestré s ohromným nasazením
všech účinkujících. Naši zaměstnanci a obyvatelé se
zúčastnili koncertu Edity Adlerové v kostele Nanebevzetí
Panny Marie, který byl organizován Davidem Novotným a
Paganini Arts. s.r.o. Praha za podpory města Police nad
Metují. Chtěla bych tímto ještě jednou poděkovat všem
účinkujícím, organizátorům, návštěvníkům za uskutečnění
koncertu, za jejich podporu účastí a finančním darem. Jsem
ráda, že výtěžek z koncertu byl věnován rovným dílem na
opravu kaple Panny Sněžné a našemu domovu důchodců.
Sponzorský dar využijeme pro naše obyvatele na jarní výlet,
který již máme naplánován na 16.5. 2006 a další jejich
aktivity, které jim zp říjemňují žití v našem do mově.
Také js me využili pěkné dopoledne v pátek 28.4. ke
stavění májky v areálu domova. Tato činnost a pěkné počasí
nalákalo skoro všechny naše obyvatele ven a zúčastnili se
zdobení májky. Příjemné posezení proběhlo na novém
zahradním nábytku, při vyprávění, dobré náladě a májovém
přípit ku.
V červnu bude již tradičně po sedmé probíhat sportovně
– zábavné odpoledne Her seniorů, na které se těší nejen naši
obyvatelé ale i z o kolních do movů.
Sdělujeme veřejnosti, že na naší zahradě jsou pro radost
našich obyvatel a Vás příchozích dvě ovečky.
Děkujeme všem, kteří přispěli svou návštěvou, zájmem
obohatit dny našich obyvatel i zaměstnanců.
Za DD V. Kašíková, R. Cinkaničová.

HRY SENIORŮ
Do mov důchodců v Polici nad Metují si Vás dovoluje
pozvat na
7. ročník sportovně zábavného odpoledne HRY
SENIORŮ,
Více než o sportovní akci se jedná o událost
společenskou, kdy lidé budou mít mo žnost potkat se a
poznávat v netradičních situacích.
Budete mít mo žnost sami se zúčastnit „soutěže“
v různých disciplínách nebo můžete soutěží provázet své
rodiče, prarodiče či známé, kteří jsou obyvateli našeho
domova.
Všechno vypukne ve úterý 6. června, v pří padě
nepřízni vého počasí pak v čtvrtek 8. června ve 13,OO
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hodi n v zahradě Do mova důchodců v Polici nad Metují.
Ještě jednou srdečně zveme všechny přízn ivce i širo kou
veřejnost. Nebude chybět občerstvení i muzika k dobré
pohodě.
Za DD V. K a šík o vá

provoz sauny zasloužili . Věřím, že to ocenili i všichni
návštěvníci sauny, kterých však pořád ještě může být více.
Ve spolupráci s občanským sdružením se řada věcí povedla
a budeme v rozvoji saunování a aktivit souvisejících
pokračovat.
Návštěvnost sauny byla vcelku dobrá, přes propagaci a
další informace však je návštěvnost především z řad
„skaln ích“ saunérů. Po zkušenostech můžeme konstatovat,
že naše sauna je jedna z nejhezčích v širokém o kolí. Po
stránce technické a provozní není prakt icky žádných
problémů. Na tomto místě pouze uvádím, že se na veřejnost
dostala informace, že nedávné úmrtí v ubytovně bylo
v souvislosti se saunou. Není to však v žádném případě
pravda a v sauně za dobu mé činnosti nedošlo ani
k žádnému zranění nebo zdravotním problémů m. Je také
jasné, že saunu mohou navštěvovat pouze ti, kteří jsou
zdrávi nebo po konzultaci s lékařem saunu navštěvují pro
zlepšení zdravotního stavu nebo udržení se fit.
Přeji všem návštěvníků m a přízn ivcům příjemné prožití
teplých letních dnů po dlouhé zimě a na podzim
nashledanou.
Provozovatel Magda Macounová, Radimovská 82, mobil
605 730 580.

Základní kompenzační pomůcky
pro sluchově postižené.
V první řadě to je bezdrátový signalizační systém
bytového či domovního zvonku, zvonění telefonu, pláče
dítěte nebo klepání na dveře. Je to přerušovaný zvukový i
světelný signál a rozlišení aktivního vysílače barevnými
LED d iodami.
Dále je to zařízení p ro indukční poslech televize a rádia.
Toto zařízení se skládá z indukční smyčky a zesilovače.
Umo žňuje kvalitní poslech televize, an iž by se musel zvuk
televize zesilovat. Sluchadlo se přepne do polohy T a upraví
se hlasitost na sluchadle.
Zajišťuji odborné poradenské služby sluchově
postižený m. Provádím drobnou údržbu sluchadla i výměnu
hadiček k ušním tvarovkám. Též i výběr, zajištění a prodej
ko mpenzačních po můcek.
Slu žby sluchově postiženým /SP/ poskytuji každé
pondělí v prodejně zdravotnických potřeb v Broumově.
S pozdravem Vaverka Vratislav

Tři glosy

Sauna v sezóně rok 2005-6
Po ukončení sezóny saunování chci poděkovat všem
jednotlivcům i organizacím , kteří se o bezproblémový

Velikonoční :
Nezdá se mi ro zu mné, že se o Velikonocích v některých
rodinách nabízí a také nalévá 13letý m koledníků m alkohol.
Nejsou pak naše kritické připo mín ky k mládeži mnohdy
zbytečné a falešné?
Pejskařská:
Pustit batole na trávníky mezi paneláky je nemožné. Jsou
zaneřáděny psími výkaly.
Byl jsem se dvěma kamarády před 17 lety na návštěvě u
pí Věry Mazačové ve Švýcarsku. Znala po měry u nás a tak
nás upozornila na to, že i na okraji obce, kde bydlí, pejskaři
po svém miláčkovi u klízejí. U nás mnohdy není čisté ani
náměstí.
Ek ologická:
Před 6 lety žáci zdejší ZŠ na Den Země nasbírali a na
náměstí vystavili p lné dva vleky odpadků z okolí siln ic u
Police nad Metují. Myslel jsem si spolu s ostatními
organizátory, že se snad v nás lidech hne svědomí. Bohužel i
letos byly k vidění desítky pytlů s nasbíranými „poklady“.
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Určitě nejsem sám, kdo přemýšlí o tom, jak je to mo žné, kde
je chyba.
P.S. Kuřáci, nechtělo by to uklid it ty stohy špačků u
vchodu domu K Síd lišti 288?
Jaroslav Macoun

Toto je jedna z „malůvek“ v „Hamplíkově uličce“.
Trapné anonymní posilování sebevědomí.

Polický zahrádkářský
receptář na měsíc květen
V květnu bychom měli dohnat to, co jsme nestihli
vlivem dlouhé zimy v dubnu.
V ovocnářské části bychom měli u jádrovin provést
opravný řez, např. prosvětlit korunu, či odstranit uschlé
větve, které jsme přehlédli a nyní neobrůstají. Můžeme
pokračovat v řezu bujně rostoucích stromů, ale i později,
čímž o mezíme jejich růst. Pokud se začnou objevovat
„vlky“ je lépe je včas vylamovat, než později řezat. V době
květu, nebo krátce po něm bychom měli provést řez
peckovin, nejdříve broskvoní, které bychom měli zkoušet
pěstovat. Že je to možné i v naší chladné oblasti byly krásné,
velké a vybarvené plody u p. J. Stejskala, které se mu vloni
urodily. Po kud si uděláte koncem července procházku přes
Pohoří do Suchého Dolu, spatříte v zahradě p. Z. Čecha, ve
více než 500 m.n.m. něko lik stromů, ale i víno a meruňky,
nutno dodat, že pan Čech je zkušený odborník, který se
tímto léta zabývá. Neměli bychom zapo menout na postřik
peckovin proti pilatce, jinak nám z bohaté násady květů nic
nezbude. Tento problém má nejen p. Z. Krtička ze
„Stračáku“, ale i mno zí další. Na jeho dotaz jak p ředejít
ztrátám mu v časopise Zahrádkář odpověděl známý
odborník p. S. Peleška, který doporučuje provést postřik
Zolonem, Su mithionem či Reldanem v době dokvétání, kdy
je opadaných 80-90% květů a za 3-4 dny opakovat. Zde je
třeba zmínit, aby se jako s máčedlo nepoužívaly
odmašťovadla(Jar, Pur aj.), neboť snižují účinnost
přípravku. Např. do Su mithionu se má přidávat Eko l, což je
řepkový olej, který má patrně spec. přísady, protože ulpí
dobře na ploše, do hodiny zaschne a nesmyje jej ani déšť,
který by následoval. Měl by se, pokud jej seženete (většinou
bývá jen ve velkoobchodním balení pro zemědělce), být
používán jen v ovocnářství, ne na zeleninu. Novinkou je
Silvet L-77, který je dražší, ale používá se v koncentraci 2-5

ml. na 10 l. vody a je univerzální. Pokud ještě máme
zavřená poupata, či nepatrně narůžovělá, mů žeme i teď
stříkat proti obaleči, květopasu a likvidovat i stadia
přezimujících škůdců.
V zelinářské části sázíme do skleníků a foliovníků
rajčata, papriky, později o kurky, prohlédnout zda neobsahují mšice aj., jinak provést postřik.
Paprika se sází do stejné hloubky jako byly v kelímku,
rajčata našikmo a hlouběji, rovněž podobně i okurky, aby se
lépe rozv inul kořenový systém. Dokončujeme rů zné výsevy
a po „zmrzlých“ sázíme zeleninu, kterou js me si koupili,
nebo vypěstovali. Na okurky, pokud je pěstujeme na černé
folii a na záhonu umístíme netkanou folii, která vytváří
vhodné mikroklima pro zdárný vývoj rostlin. Je třeba
kontrolovat napnutí folie, kterou máme na krajích pevně
založenou, aby nám nepraskla při intenzivním po zdějším
růstu. V létě se pokud není chladné období shrne ke straně.
Cukety chráníme jen krátce, co se ujmou. Na výsadbu
brambor je nejvyšší čas!
V květinové části provádíme v druhé polovině měsíce
výsadbu předpěstovaných letniček, např. aster, cínií, h ledíků
aj., provádíme výsevy jednoletém. U odkvétajících tu lipánů
a narcisů odlamujeme semen íky, abychom rostliny
nezatěžovali tvorbou semen. Sázíme jiřiny, které potřebují
předem dobře vyhnojenou půdu, do hl. asi 10 cm. Letníme
všechny pokojové rostliny, ty které příliš slunce nesnáší
dáme do polostínu, např. pod strom, mů že jít o
azalky,bramboříky, citrusy aj. Nejlépe je začít letnit v době,
kdy je chladněji, nebo i deštivo, ale předpověď počasí
slibuje brzké zlepšení a teplo. Přechod je pak mírný a
neznamená pro rostlinu šok a případné spálení listů, či
záhubu. Vylo ženě tropické rostliny kvů li nočnímu chladu
necháváme raději v bytě.
Desátého června chystáme zájezd, b ližší na pozvánce.
ZO Č ZS Police n.M. PG
Český zahrádkářský svaz základní organizace
v Polici nad Metují
Nabídka zájezdu

Na Trutnovsko
Zájezd se uskuteční v sobotu
10. června 2006.

Odjezd z náměstí v Po lici nad Metují v 7.00 hodin.
Pojedeme z Po lice z náměstí do Brou mova k panu
Maslákovi (mo žnost nákupu bylinek aj.). Dále pojedeme
přes Mirošov do Křešova, kde si prohlédneme krásný
barokní kostel. Po kračovat budeme do Žacléře do mu zea,
kde je hornická expozice a výstava obrazů. V Žacléři
půjdeme i na oběd k Holubů m (Oběd bude jednotný za cenu
se slevou). Odpoledne navštívíme Malé Svatoňovice
s muzeem Bratří Čapků a zahradnictví se skleníky pana
Půbala. Nakonec se zastavíme u paní Kraslové v Bohdašíně
u Červeného Kostelce v jejím malém arboretu.
Předpokládaný návrat po 18 hodině. Na cestu je nutné
mít platný cestovní doklad – pas nebo novější občanský
průkaz (ověřte si, zda vám u mo žňuje výjezd za h ranice).
Přihlášky opět v prodejně Kniha na náměstí v Polici nad
Metují.
Člen naší ZO a jeden člen jeho rodiny zaplatí za jedno
místo 120,- Kč, nečlen naší ZO zaplatí 150,- Kč.
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Závazné přihlášky od členů naší ZO budou při jímány
od 17. do 25. k větna. Od ostatních od 26. do 31. k větna
2006.
V případě neúčasti na zájezdu si musí přihlášený sám
zajistit náhradníka, peníze se vracet nebudou.!!!
Všem účastníkům zájezdu přejeme dobrou pohodu a
pěkné počasí.
Výbor ZO Č ZS v Polici nad Metují

„Studený muži“ přišli dřív
Počasí ve druhé polovině dubna bylo velice nadějný.
Jakoby si nás nebe chtělo udobřit za tu dlouhatánskou
zejmu. Ráno bejvalo kolem osmi a vodpoledne (třeba ve
dnech 25.-27. dubna) bylo teplo třiadvacet stupňů! Už to
vypadalo, že se na svátek čarodějnic zahřejem. Jen že v pátek
29. dubna vodpoledne přišel studenej vítr a teplota prudce
klesla o víc než 12 stupňů. To byla jasná zrada nějakýho
pekelnýho belzebuba.
Osazenstvo Domu s pečovatelskou službou počínaje
pečovatelkami se na tu slávu řádně připravilo. Zemní vrták
nám včas vytvořil přiměřenou díru k bezpečnému ukotvení
májky. Na zahájen í js me si ji vyzdobili fáborkama. Bohužel,
déšť a vítr nám ji během noci poškodily. Zjistili jsme, že
přespolní chuligáni podřízli na polický m náměstí velkou
repremájku. Naše byla skromnější a řádění chuligánů přežila
bez ouhony.
Protože se „vohnivá voda“ v našem zařízení nevede,
byly naším hlavním vohřívadlem čaj a kafe. Zkraje bylo
mo žno vidět, že účastnící spěchali do svejch komnat a
z u loženého zimn ího ustrojení tahali kulichy, bundy a
mu žský snad i trénky s dlouhejma rukávama. Zásluhou toho
jsme všichni tu zimu ve zdraví přežili. Po skončení slavnosti
se spěchalo honem do bytů a naštěstí topení fungovalo.

Poděkování
V sobotu 22. dubna se uskutečnila v hospůdce „Pod
Jasanem“ multimediální přednáška o Hawaii. O svoje
zážitky z cest na Hawaiské ostrovy a ze závodů Xterra se
s námi podělili manželé Fulkovi. Chtěl bych jim za všechny
návštěvníky poděkovat za příjemně strávený večer u
neopakovatelných snímků a pravé hawaiské hudby.
Jiří Pavlík – penzion „Pod Jasanem“

Vla s t i vě d né o ké nk o
Sypací skála na Boru
Od kladského pomezí - vlastivědný časopis pro politický
okres broumovský, náchodský, novoměstský n. M. a
trutnovský – vybral František Janeček
V noci z 10. na 11. květen 1921 ke 3. hodině ranní byli
lidé pod Borem probuzeni a poděšeni silným zahřměním.
V tu chvíli spadla totiž s Boru na stranu k Machovu po bouři
po předešlém dni tzv. Sypací skála, mající podobu obrovské
obrácené boty. Váhu její odhadovali na 10.000 q i mnohem
více. Při pádu skála zpřerážela silné stromy a vyvrátila je
s kořeny. Nejprve valila se po svahu as 40 m, načež narazila
při hranicích zemských na jinou menší skálu a zřít ivší se
ještě as 30 m dolů na půdu českou do lesů machovských,
roztříštila se na menší balvany. – O „Sypací skále“ si lid
vypravoval různé pověsti a mezi nimi také tu, že – až se
skála zřít í – nastane úpadek moci Německa. Zajímavo je, že
právě v týž čas nová německá vláda s Wirthem v čele přijala
bez výhrady všechny podmín ky Německu dohodou
diktovaného míru.

Lidové pranostiky, moudrosti a
zvyky na měsíc červen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pohoštění vobstaraly naše vobětavý pečovatelky, měli
jsme zákusky a před našima vočima vopýkaný párky. Voheň
byl pod dohledem hasičů. Vobsluha v počtu čtyř stylově
vozdobenejch čarodějnic byla velmi čiperná, řek bych
vzorná.
Studený počasí způsobilo, že voproti jinejm podobnejm
akcím se u nás tentokrát vůbec nepělo. Jakoby nám v to m
prudkým návratu zejmy zamrzly pusy a hrdla.
Slavnost skončila tentokrát poměrně brzy, u ž v půl pátý.
Nepřízeň počasí doku mentuje fotka, na který vypadáme jako
polárníci po dobytí severního pólu.
F. Vacek

•
•
•
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Když je červen deštivý, polehává obilí.
Když je červen studený, krčí sedlák rameny.
Za chladu není ovádů.
Louku seč, když je t i jí nejvíce líto.
Letní bouřky při úplňku měsíce znamenají dešťů dalece.
Jaro je přízeň, léto trý zeň.
Červnové večerní hřměn í – ryb a raků nadělen í.
Co se v červnu vylíhne, velmi často pohyne.
Dá-li nebe deštíčka, bude pěkná travička.
Kdo se vyspí pod bezinkou, zbaví se sedmera nemocí.
Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom
přicházívá.
Jak se v červnu měsíc plní, náhlých bouřek moc se vln í.
V červnu deštivo a chladno – způsobí rok neúrody
snadno.
Na Svatodušní neděli (letos 4.) připadal začátek Letnic
– oslav spojených s hostinami, zpěvem a pálením
čarodějnic. Letnicemi končí liturg ické velikonoční
období. Na vesnicích projížděl průvod jezdců v krojích
na zdobených koních a volil se král a královna – jízda
králů. Král byl zvolen ze svobodných mládenců
bohatších rodin.
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•
•
•
•

•

Boží tělo (letos 15.)byla lidová slavnost vyjadřující
vděčnost
lidu
za
Kristovu
přítomnost
po
zmrtvýchvstání. Po slavnostní mši procházelo obcí
procesí prosící za přízn ivé počasí před nastávajícím
létem a ochranu před přírodními katastrofami.
Medardova kápě (8.), čtyřicet dní kape. Pláče-li
Medard, i ječmen zapláče. Jaké počasí na Medarda
bývá, šest neděl trvání mívá.
Svatý Antonín (13.), ochránce pekařů, po máhal při
hledání životního partnera a zt racených věcí. By l také
pomocníkem v nouzi.
Prší-li na sv. Víta (15.), bývá špatná sklizeň žita. Svatý
Vít byl ochráncem proti blesku, ohni a epilepsii – tanec
svatého Víta.
Na svatého Jana Křtitele (24.) se slavil letní slunovrat
pálením svatojánských ohňů. Do Jana Křtitele nechval
ječmene. Koření sebrané o svatojánské noci mělo
v lidovém léčitelství čarodějnou moc.
Na svatého Petra a Pavla (29.) bylo nebezpečné se
koupat, protože si řeka žádala obětí. Prší-li na svatého
Petra a Pav la, bude mnoho myší, urodí se hodně hub.
Vybral František Janeček

27. květen 1421 v Polici nad Metují
ANTONÍN KRTIČKA
(z časopisu Broumovsko, ročník III.-1949, vybral, stylisticky
a gramaticky upravil František Janeček)
Po upálení Mistra Jana Husa se jeho učení rychle šířilo
po celých Čechách. Uchytilo se u obyvatelstva v zapadlých
vískách a horských samotách i ve městech. Z klidných
Čechů se stávali nadšení husité a bojovníci za pravdu. I
obyvatelé města Police nad Metují přistoupili ke kalichu,
ačkoliv byli poddáni svému katolickému opatovi
v Brou mově. Brou movský opat Mikuláš napomínal své
poddané a žádal, aby se vrátili do lůna katolické církve.
Poličtí ale nedbali ani na jeho pozdější vyhrůžky.
V té době obsadili husité celou polickou krajinu a měli ji
v držení skoro patnáct roků. Podle pověsti razili si i svoje
peníze ze zlatých nádob a měděných kotlů. V roce 1420
vtrhlo velké křižácké vojsko do Čech a zle tu hospodařilo.
Proti němu se postavil tehdy slavný válečník Jan Žižka a ve
dvou bitvách, na hoře Vítkově a pod Vyšehradem, byli
křižáci krvavě poraženi a vypuzeni z Čech.
Císař Zikmund, neslavný český král, ustoupil do Slezska,
jemu poddané krajiny. Zde shro mažďoval nové vojsko, aby
se pomstil za porážky, které mu způsobil Jan Žižka a jeho
statečné husitské vojsko. Začátkem jara roku 1421 hnuli se
Slezáci v počtu 20.000 bojovníků sehnaných ze všech vrstev
k český m hran icím a zde očekávali další posily. Dne 25.
května slezské vojsko tábořilo u samotného Brou mova.
Tady se opat spojil s vojevůdci Slezáků a žádal o vojenskou
pomoc na neposlušné polické kacíře. Do kládal, že jiný m
způsobem je není mo žno přivést na dobrou cestu. A Slezáci
ochotně přislíbili. Jako žravé kobylky se rozlezli po celém
okolí a jen pálili a vraždili bezbranný lid.
Dne 27. května vtrhlo vojsko do Police a opuštěné
městečko vypálilo a vyplenilo . Obyvatelé prchli včas do
okolních lesů a hor, ponejvíce na blízkou a skalnatou horu
Ostaš. Tady se opevnili proti krutému nepříteli.
Slezáci chytili jediného člověka. Byl to podle pověstí
hlavňovský mlynář Holinka, známý lako mec. Ten, když mu
slezský vojevůdce přislíb il velikou odměnu, pro zradil úkryt
polických občanů a dovedl Slezáky až na horu Ostaš.

Tady byl Holin ka přivázán ke stromu a několika vojíny
hlídán. Ostatní slezské vojsko hnalo útokem na vrchol hory.
Přesilou dobylo vrchu a pak nastalo ukrutné zabíjení.
Katoličt í Slezáci se strašlivě mstili na bezbranných
„kacířích“.
Hro zba opata Mikuláše se zdařila nade vše očekávání a
zbývající lid byl později donucen přijmout znovu katolickou
víru.
Zrádce však trestu neušel. By l za odměnu slezský mi
vojáky sťat.
Přijdete-li někdy na Ostaš, spatříte mezi mnohý mi
skalními útvary velkou hlavu, která má podobu
hlavňovského mlynáře Ho linky. Na neblahou památku byla
nazvána „Zrádcem“.

INF ORM ACE Z DĚKANS TVÍ
Doba velikonoční
Toužebně očekávané teplé a slunné jarní dny nastaly a
daly přírodě ro zkvést do krásy. Čerstvá zeleň a první jarní
deště pak pomohly zakrýt šeď a špínu, která tu zůstala po
zimě. Krásná velikonoční doba se svými svátky a slavnostmi
bude pomalu za námi a jistě napomohla tomu, aby i naše
duše a srdce rozkvetly do krásy a vytlačily všechnu špatnost
a zlobu. Středem křesťanských Velikonoc je vzkříšený
Kristus a budeme-li mu důvěřovat, může nás dokonale
proměnit a nasměrovat nás, abychom došli spásy.
Velikonoční dobu zakončíme 4. června Slavností Seslání
Ducha svatého. Při této slavnosti si připomeneme vznik
církve, její prostoupení Duchem svatým a počátky jejího
působení ve světě. Opět také prožijeme radostnou událost 1.svaté přijímání našich dětí. Velikonoční dobu pak vystřídá
období liturgického mezidobí. Měsíc květen je jistě
nejkrásnějším měsícem ro ku. V církvi budeme v květnu
prožívat několik významných slavností a navíc je květen
více zaměřen na Pannu Marii. Po celý měsíc květen budou
proto večerní bohoslužby obohaceny o májovou pobožnost.
Každou květnovou neděli budou navíc májové pobožnosti
také na Hvězdě, v kapli P. Marie Sněžné.

Kalendarium
6. května 7. května 14. května 16. května 21. května 25. května 28. května 30. května 31. května 1. června 4. června -

Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
4. neděle velikonoční
5. neděle velikonoční, Svátek sv. M atěje, apoštola,
Den matek
Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka,
hlavního patrona Čech
6. neděle v mezidobí
Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
7. neděle velikonoční
Památka sv. Zdislavy
Navštívení Panny M arie
Den dětí
Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO, 1. svaté
přijímání dětí z polické farnosti

Mše svaté budou podle obvyklého pořadu. Navíc každou
květnovou neděli (7., 14., 21. a 28.) od 18.00 hod., bude
v kapli P. Marie Sněžné na Hvězdě Májová pobožnost.
Přejeme všem krásné májové dny.
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Městská policie informuje
Jaro je již v plném p roudu, k večeru je tepleji, noční
život v našem městě trochu ožívá.
S tím je spojené, možná že až někdy příliš časté, rušení
nočního klidu.
Na několika nočních službách jsme měli tu čest se
s alkoholem posilněnými křiklouny potkat. Není pravdou,
jak by se první pohled zdálo, že ten, kdo se po večerech
v našem městě chová nepřístojně, musí být vždy mladý a
nerozu mný. Mějte prosím na paměti, že od 22. hodiny
večerní, do šesté ranní,je noční klid. A jeho rušení může
bratru přijít, až na tisíc korun pokuty.
Co se týče dopravy, tak se v našem městě poněkud
ztížila průjezdnost. V ulici Souken ické jsou z důvodu
objížďky nainstalované semafory. Některý m řidičů m je
třeba připomenout, že na červenou se stojí a na zelenou jede
… ne jinak.
Z Ko menského náměstí ve směru na Ostašskou, je
z důvodu stavebních prací zú žená vozovka. Dbejte prosím
maximální opatrnosti při průjezdu tímto místem, protože ve
spleti značek lze lehce přehlédnout, třeba dítě na ko le…
K dopravě by to protentokrát stačilo…
Za poslední měsíc js me řešili po měrně dost různých
stížností na to , či ono…
Pravda, není pokaždé v naší ko mpetenci věc vyříd it
hned, ku spokojenosti stěžujících, ale cesta se vždy nějaká
najde. Velmi často se některý případ, na první pohled
jednoduchý a jasný, přenesen do řeči zákonů a paragrafů
stává složitý m.
Jsme připraveni se těmito věcmi zabývat, jsme
připraveni po moci, od toho tu jsme.
Hezký Máj a málo starostí.

Vše se podařilo na výbornou a výsledek byl nad
očekávání skvělý. 2. místo obsadila hlíd ka ve složení:Šárka
Jirásková a Klára Jelínková a 3. místo hlídka ve složení:
Zuzka Kolářová a Tereza Dušková. Všechna 4 děvčata
postupují do celostátního kola, které se bude konat na konci
května v Jeseníku.VELKÁ GRATULACE s přáním hodně
zdaru i tam.

Část družstva,které reprezentovalo školu na krajském
kole: (zleva)Kaufman,Kraus, Jirásková, pí Řeháková,
Jelínková,Dušková a Kolářová

Dary pro Diakonii Broumov můžete odevzdávat v
naší kanceláři každou středu v době úředních hodi n.
Případně si telefonicky či osobně dohodnout jiný termín.
Darovat můžete staré ošacení , lůžkovi ny, papír, staré
knihy.
MP

Nejúspěšnější dvojice:Šárka Jirásková a Klárka Jelínková
Jana Šulcová

PŘEDSLETOVÉ VYSTOUPENÍ

Helpíkův pohár
2. hlídky do celostátního finále
Chci mít radost, chci se smát,
chci vše vědět, chci si hrát,
už vím co je zdraví, co jsou nemoci,
už vím, že mé ruce mohou pomoci.
Toto je moto celostátní zdravotnické soutěže pro žáky
5.tříd.Krajské kolo proběhlo na konci dubna za krásného
takřka letního počasí na přehradě Rozkoš. Z naší školy se ho
zúčastnilo 6 dvoučlenný hlídek, jež byly vybrány na základě
výsledků školního kola.S dět mi odcestovala paní
vychovatelka Eva Řeháková,která se věnovala také přípravě
dětí na soutěž.

TJ Soko l Po lice 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, Po lice
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

Polickým děvčatům se dařilo
V Praze se uskutečnil prestižní mezinárodní závod ve
sportovní gymnastice. Byl vyhlášen jako Memoriál Evy
Bosákové. Jak si sportovní pamětníci asi vzpomínají Eva
Bosáková byla naše přední sportovní gymnastka - ještě před
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Věrou Čáslavskou, která se proslavila především na
kladině.Právě proto byl tento závod vypsán jako dvojboj:
kladina a akrobacie.
Medaile, ocenění a tentokrát i finanční od měny zde
sbíraly odchovankyně polické sportovní gymnastiky.
Simona Térová, zacvičila své sestavy bezchybně a
vyhrála soutěž juniorek. Probojovala se také do 10ti
členného finále na klad ině, kde skončila na 3. místě.
Petře Šulcové se dařilo stejně dobře a získala prvenství
v kategorii žen. Ve finále na kladině tentokrát obsadila 2.
místo.
JŠ

Radešovská osma
Opět na Radešově proběhla hasičská soutěž zvaná
„Radešovská osma“ a o v sobotu 22.4.2006. Na Radešově se
sjelo 10 družstev a ne každému se dařilo, a tak to dopadlo,
jak to dopadlo.
Výsledky :
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo
7. místo
8. místo
9. místo
10. místo

Termíny některých letošních akci …
23.5. Polická stovka
17.6. Polický dětský tria tlon
17.6. Kovaný kantor – TT
2. 9. Míčový víceboj trojic
23.9. Pivní triatlon

Petr Jansa

SSK Pedro Police nad Metují s podporou Městského úřadu Police nad
Metují pořádá na atletické dráze pod sídlištěm sportovně společenskou
akci určenou veškerému obyvatelstvu bez rozdílu věku a výkonnosti

A taky musíme poděkovat za zapůjčení pozemku
man želů m Jirmanovým.
Dále chceme poděkovat těmto sponzorům:
Kvíčerovská pekárna, Koloniál Purkert, Pejskar a spol.,
Zelenina Sucho mel, Zelenina Schreiberová, Ev žen Novotný
- prodej p iva, To mášovi - prodej v ína, Meierová - p rodejna
nápojů, Karel Šnábl, Kolba Václav, Generali Bottlers a
město Police nad Metují.
Počasí se vydařilo a tak se mů žeme u ž teď těšit na příští
„Radešovskou osmu“
Za SDH Radešov tisková mluvčí

9. ročník
jed ná se o otevřené veřejné klání v běhu na 100 metrů určené všem
věkovým kategoriím mužů i žen, od drobotiny až po zkušené pamětníky….
… nejlepší výkon získává putovní pohár …

úterý 23. května 2006 od 17:30 do 19:00 hodin

v této době bude připraven tým rozhod čích změřit vaše úsilí na sto
metrech a dosažený výkon zařadit do výsled ků v jedné z 11 věkových
kategorií… ti nejmenší mohou běžet s doprovodem.
přijďte si zkusit, za kolik „ ud ěláte stovku“, vezměte své rodiče i děti,
příbuzné, kamarády, spolužáky, spolupracovníky a třeba i partu od piva a
udělejte si své malé mistrovství na 100 metrů.
přijďte si zaběhnout jen tak ze zvědavost i nebo pro radost, přijďte
pobejt …
Rekord dráhy :

12,4 Miroslav Holub, Josef Kalenda

V případě nepříznivého počasí se akce odkládá …

novinkou letošního ročníku bude i atletický trojboj – běh na 100 m, skok daleký a vrh
koulí… výsledky budou obodovány a součet bodů určí letošního vítěze …
- přihlášení na technické disciplíny pouze do 18:00 v čase závodu nelze trénovat
- dálka – max. 5 pokusů, koule Ž 3kg, M 4kg

Proč ?

Bezděkov nad M etují
Bukovice
Radešov
M achovská Lhota
Hlavňov
Bělý
Suchý Důl
Velká Ledhuje
Nízská Srbská
Bězděkov - ženy

A proč ne ….
Přijďte pob ejt …
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vyhrál Jungwirth a M iler
8. kolo: SPARTAK Police n.M . - TJ Náchod „E“
2,5:2,5
všechny partie byly remízové
9. kolo: Vrchoviny „B“ - SPARTAK Police n.M .
2:3
vyhrál M iler a Hubka, remízoval Pasker s Jungwirtem
10. kolo: Orel Č. Kostelec - SPARTAK Police n.M .
2:3
vyhrál M iler, Pasker a Hubka
11. kolo: SPARTAK Police n.M . - So Č. Kostelec
3:2
vyhrál M iler, Jungwirth a Hubka
Individuální výsledky hráčů:
1. šachovnice: Jan M iler st.
4,5 bodů z 10 utkání
2. šachovnice: M ilan Pasker
4,5 bodů z 10 utkání
3. šachovnice: Jungwirth St.
6,5 bodů z 10 utkání
4. šachovnice: Hubka Oldřich
5,5 bodů z 9 utkání
5. šachovnice: Obst Josef
1,5 bodů z 8 utkání
Špimr Václav
1,5 bodů z 2 utkání

V Loňské tzv. letní „o kurkové sezóně“ nově založený
oddíl v Červeném Kostelci uspořádal Jarní turnaj v Rap id šachu za účasti 34 hráčů za Mezinárodní účasti. Zvítězil
Ro man Pyka z Po lska a Milan Rybák z Náchoda, oba se
dělili o 1. místo se 6,5 body. O 5. až 10. místo se dělil náš
Standa Jungwirth se ziskem 4,5 bodů - je to pěkný úspěch!
Ve víkendovém bleskovém turnaji „Šp inka cup“, byl
úspěšný i náš Jan Miler st., která se dělil o 6. až 9. místo s 8
body. Závěrečné finále o 1. místo vyhrál na tři partie Ringel
nad Čechurou - oba TJ Náchod.
Oldřich Hubka šach. oddíl TJ Spartak Police n.M.

TJ Sokol Police nad Metují
Florbalový oddíl Viktorky
Regionální přebor v šachu
Šachisté Polického Spartaku zakončili 2. dubna soutěž
RP roč. 05/06 pětičlenných družstev.
Po 1. kole hrálo dru žstvo téměř celou soutěž jen s pěti
hráči, oslabeni o V. Špimra, který nakonec nastoupil až v
posledním kole RP.
Musíme poděkovat všem hráčů m za příkladný přístup a
zodpovědnost ke kolekt ivu, který nemusel ani jednou
nastoupit v neúplné sestavě, což by byla citelná ztráta kont.
bodů. Naši šachisté tak obsadili velmi pěkné a cenné 5.
místo v konkurenci jedenácti dru žstev okresu.
Konečná tabulka po 11. kole:
1. TJ Hronov „C“ (postup do KS)
2. So Vrchoviny „A“
3. Vinota TJ Náchod „D“
4. Kuna TJ Náchod „E“
5. SPARTAK Police n.M .
6. Slovan Broumov „B“
7. TJ Hronov „B“
8. Orel Č. Kostelec
9. Sokol Č. Kostelec
10. Duha TJ Náchod „F“
11. Sokol Vrchoviny „B“

910
811
703
622
424
424
334
307
217
127
028

37,5
34
35,5
31,5
24
24
23,5
18,5
18,5
14
14

28
25
21
20
14
14
12
9
7
5
2

1.– 2. dubna 2006 Proběhl ve zdejší tělocvičně 1.
ročník Župního florbalového turnaje „O bláznivou
Viktorku .“
„Tak i my ženský jsme se na to daly …“
Protože se pravidelně zúčastňujeme všech florbalových
turnajů v Polici a chlapi si nás pořád dobírali, kdy uděláme
turnaj také my, neuváženě jsme se rozhodli, že do toho
půjdeme.
Protože js me se báli, aby se vůbec někdo přihlásil,
sepsali js me všechny týmy, které v Po lici hrají a těm bylo
oznámeno, že jejich účast je povinná.
Nakonec se zúčastnilo 14 týmů. Zahrálo si 97 hráčů a
v Základních skupinách padlo 196 branek.
Nejlepšími střelci v základních skupinách se stali:
1. Jan “čenda“ Jirák (Cirkus bude) – 14 b ranek
2. Vlad imír “banán“ Herka (Hyeny) – 13 branek
3. Martin “moták“ To mášek (Skrb líci) – 9 branek
Nejstarším hráčem byl Pavel Čižinský – Žu mpa
Nejstarším tý mem se stala tradičně Žumpa
Nejlepším gólmanem byl vyhlášen „náš“ Honza Klimeš.

1. kolo: TJ Náchod „F“ - SPARTAK Police n.M .
1,5:3,5
vyhrál Pasker, Jungwirth a Špimr, remízoval Hubka
2. kolo SPARTAK Police n.M . - TJ Náchod „D“
0,5:4,5
remízu uhrál Obst Josef
3. kolo: Vrchoviny „A“ - SPARTAK Police n.M .
3:2
vyhrál Jungwirth a Hubka
4. kolo: Hronov „B“ - SPARTAK Police n.M .
3:2
vyhrál Jungwirth, remíza Pasker s Hubkou
6. kolo: SPARTAK Police n.M . - Hronov „C“
2:3
vyhrál Pasker, remíza Jungwirth a Obst
7. kolo: Slovan Broumov - SPARTAK Police n.M .
2,5:2,5
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Vyn ikající a nedoceněný brankář bravurně likv idující střely
soupeřů a sem tam i ty naše. Brankář, který se nebojí
z bran koviště vyhazovat nejen míčky, ale i v lastní ženu.
Celkové u místění:
1. Cirkus Bude
2. Ďáblové
3. Hyeny
4. Karneval
5. Skrblíci
6. Hirscheni
7. Tiky team

8. Pilsner urquel
9. Žu mpa
10. Po rcaři
11. Sav ice
12. Petrov ice
13. Viktorky
14. So kol Ústí nad Orlicí

Byl to náš první turnaj. Jestli se povedl musí zhodnotit
zúčastnění. My se do příštího turnaje naučíme počítat body a
trochu se orientovat v tabulkách. Ty nám daly zab rat.
Velký dík patří našim krásným a usměvavým
kantýnským Janě a Majce, Karolíně na časomíře a Kubovi
za velké mno žství odpískaných zápasů a samozřejmě našim
Tikáčků m za rady a po moc s organizací.
Děku jeme Těmto sponzorům: Skrb líkův ráj, Guseppe,
Náchod net, Zelenina Suchomel, Is developer, Průša Libor,
Jiří Seid l – cestovatel, Autoramax, Zelen ina Ouško, Pejskar
a spol. , Hauk a syn, Trafika U Švejdara, Sport N a R,
Lékárna Ku klík, Lékárna Pavel, Maierová–nápoje, Ev žen
Novotný, Drogerie Vávrová,Butique-Břeská,Kn ihkupectví
Kohlovi, Cukrárna náměstí, Maruška Fousková, Zlatnictví
Vávrová, Servis Černý, Hračkárna Havlík, Švadlenka Jana,
Papírn ictví Chaloupková, Papírnictví Balákovi, Šmídova
mlíkárna, Jarda Kubín, Rijat, Elekt ro Grim-Bukovice,
Železářství Fulka, Květiny pod kostelem.
Viktorky

Vš ichni karatisté bukovického oddílu se se zkouškou
poprali statečně. Někteří ji sice vydýchávali ještě večer
v místní restauraci, ale všichni zkoušku vykonali úspěšně a
mohou se na příštím trén inku ovázat páskem vyššího
technického stupně. Není příliš obvyklé, aby celý oddíl byl
tak úspěšný a je třeba za to poděkovat obětavému a
trpělivému trenérovi, panu Mackovi.
Pro všechny, které povídání o karate zaujalo, máme
dobrou zprávu. Oddíl karate bude pořádat nábor pro nové
adepty karate, a to pravděpodobně v září 2006. O to mto
náboru vás budeme v Po lickém měsíčníku včas informovat.
Jmenovitě blahopřejeme:
8.kyu – bílý pás
6.kyu – zelený pás
Matouš Schirlo
Petr Kaněra
Jakub Zíma
Helena Navrátilová
Petr Zatloukal
David Št icha
5.kyu – fialový pás
Do min ik Porta
Milan Sch irlo
Petr Souček
Jiří Šticha
Filip Stuchlík
Lenka Lecnarová
4.kyu – pokročilý fialový pás
Natálie Zelená
Mart in Sch irlo
Radek Thé
Dan Pšenička
3.kyu – hnědý pás
Lu káš Linhart

„Páskování“ oddílu karate
Ve středu 19.4.2006 proběhlo v bukovické sokolovně
„páskování“ karatistů Sokolu Bukovice. Tento oddíl karate
funguje pod vedením pana Zdeňka Macka teprve od září
2005 a má v současné době 21 členů. Tvoří ho dvě družstva
– A tým je tvořen karatisty, kteří již mají nějaké zkušenosti
a B tým jsou nováčci, kteří se teprve seznamují s půvabem
tohoto „něžného“ sportu. A právě 19.dubna čekala členy
tohoto oddílu první velká zkouška. „Páskování“ je zkouška
před zkušebním ko misařem, kdy karatista musí předvést
určité techniky, předepsané k dosažení příslušného
výkonnostního stupně. Jednotlivé výkonnostní stupně se
odlišují barvou pásku. Tato zkouška je poměrně dost
náročná. Karatista musí nejprve předvést jednotlivé techniky
(kryty, údery, kopy) v postojích, poté dojde na „ku mite“, t j.
zápas dvou karatistů a nakonec musí každý předvést „kata“,
tj. boj p roti něko lika imag inárním protivníků m.
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zahradnictví specializovaná na produkci balkónových rostlin,
zeleninové a květinové sadby

ZAHRADNICTVÍ BROUMOV A HRONOV
Vás zvou k návštěvě firemních prodejen

ZAHRADNICKÉ PRODEJNY
v Hronově
( naproti spořitelně ) tel: 491 483 245

ZAHRADNICKÉHO MINICENTRA
v Broumově
( u hřbitova ) tel: 491 521 253

PRODEJNY SLUNEČNICE
v Teplicích nad Metují
tel: 491 581 463

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

Prodá se zděná chata v Ochozi.
Velký pozemek. Cena dohodou. Volat večer na
tel. č.: 491 542 906

Spolupracujte s námi!

První úvěrový hypermarket v ČR
Volejte ihned: 721 996 531, 723 563 312
Možnost přivýdělku, hlavního výdělku i
seberealizace
EURO MAKLER Holding a.s., Sokolská tř.
1263/24, 702 00 Ostrava, www.euromakler.cz

„U Beránka“ jako v bavlnce
„U Beránka“ Vám nejen ušijeme oděv přímo na
míru, ale čeká Vás velký výběr galanterie, látek a
ponožek. Najdete nás v Soukenické ulici čp.183
Provozní doba: Po - Pá 8.00 - 17.00 hodin
Kontaktní telefon: 737 176 269

Oprava obu vi Š tanc l n abízí
Výroba klíčů, Oprava obuvi
Šití tuning pytlů na řadící páku a ruční brzdu
různých barev na Vaše auto.
Najdete nás v Bukovici čp. 131
nebo na mobilu: 604 570 865
Bližší info na www.opravaobuvi.unas.cz

Těšíme se n a Vaši n ávštěvu !

CO NABÍZÍME ?
zeleninovou sadbu
salát, kedlubny, gigant, květák, zelí, brokolici, kadeřávek, kapustu, celer, pórek,
papriky, rajčata, okurky, cukety, dýně aj.
květinovou sadbu - letniček, dvouletek, trvalek
macešky, karafiáty, ledovky, hledíky, astry, cynie, afrikány, slaměnky, smilky,
statice, chryzantémy, nestařec, salvie, senecia, gazanie, šruchu, kosmatec aj.
balkonové květiny
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 rostliny
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
substráty
hnojiva
postřiky
keramické květináče
truhlíky a plastové květináče
semena, cibule, hlízy
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Dále nabízíme tyto služby.
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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Jindřich Sokol
Prodej a opravy šicích strojů, kol,
broušení nůžek,nožů,vrtáků
lišt k rotačním i bubnovým sekačkám
výroba klíčů
výroba autoklíčů pro imobilizér
s pevným i plovoucím kódem

BROUŠENÍ ŘETĚZOVÝCH PIL
VÝROBA CYLINDRICKÝCH VLOŽEK
DLE KLÍČE
VÝROBA KLÍČE DLE VLOŽKY
VYTAHOVÁNÍ ZALOMENÝCH KLÍČŮ
MONTÁŽ BEZPEČNOSTNÍCH ŠTÍTŮ

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

www.servissokol.kvalitne.cz

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

Broumov
Šalounova 87
Datum:

23. květen 2006
v 15.00 hod.

Police n. Metují
Kostelní 7
Datum:

25. květen 2006
v 15.00 hod.

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

Kopím garáž na sídlišti
v Polici nad Metují
Kontakt: 606 636 650 nebo 491 541 413

VÝKUP STARÉHO
NÁBYTKU
A NEPOTŘEBNÉ VETEŠE

KO UP ÍM
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
a starožitnosti

MÁTE PROBLÉMY
S PŘÍJMEM TV SIGNÁLU?

Petr Vágner Broumov I/5
608 103 810
491 427 055

Anténní technika Če rvený Kostelec

Zemní práce - minibagrem
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

Vám nabízí:
montáže televizních a rozhlasových antén; opravy STA a
TKR; dodávk y STA na klíč - bytovky, penziony; opravy
a montáže na rodinné domy
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SLOUČÍME, ROZBOČÍME, ZESÍLÍME
a vše ostatní dle místních možností a Vašich přání

YAGIEX ANTÉNNÍ TECHNIKA

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