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Senior klub Ostaš
se ve středu 17. k vět na 2006 sešel v P ellyho parku. Popřálo se let ošním oslavencům i matkám. Tancovalo se, zpívalo, jedlo, pilo, povídalo ...i pršelo. Od vš eho něco jako v životě. Příští setkání bude ve středu 21. června na Vražedném pobřež í na fotbalovém hřišti.
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Dne 7. května 2006 bylo v Polici nad Metují otevřeno
Muzeum stavebnice Merkur. Je u místěno v prostorách
prvního podlaží bývalého zemědělského učiliště. Záštitu nad
slavnostním otevřením převzal předseda vlády ČR p. Jiří
Paroubek, místopředseda Senátu ČR p. Petr Smutný,
hejtman Královéhradeckého kraje p. Pavel Brad ík a starosta
města Police nad Metují p. Zdeněk Kad ilo. V mu zeu čeká na
návštěvníky expo zice Ocelové město, kterou zhotovil a
mu zeu daroval sběratel p. Mládek (prozat ím je hotova pouze
z 30%), pro přízn ivce modelové železn ice je zde připraveno
klasické kolejiště včetně velkého množství typů lokomotiv a
vagónků atd. Také jsou zde u místěny zajímavé modely a
historické rekvizity související s celkovým vývojem této
stavebnice, ale i řada dalších exponátů. Založen ím tohoto
mu zea se zvýší zájem o Polici a okolí. Cílem zalo žení
mu zea je přitáhnout návštěvníky a tím ro zvíjet cestovní ruch
v našem regionu. Město poskytlo mu zeu prostory,
zastupitelstvo města uvolnilo ze svého rozpočtu 50 tis. Kč
na zřízení expo zice. Královéhradecký kraj poskytl dotaci ve
výši 100 tis. Kč a zbytek dofinancovali sponzoři. Byla
založena obecně prospěšná společnost MERKUR POLICE
za účelem šíření a popularizace odkazu světově proslulé
stavebnice Merkur a elektrických vláčků Merkur
vyrobených v Polici nad Metují. Tato společnost je
zakladatelem a provozovatelem Muzea Merkur. Orgány
společnosti jsou správní rada, dozorčí rada a ředitel.
Společnost bude usilovat o získání dotací z prostředků EU,
příspěvků, grantů, darů a jiných finančních forem po moci.
RM schválila vítěze poptávkového řízen í na opravu
střešní krytiny ZŠ firmu IPOSY v.o.s. Náchod za
nabídkovou cenu 296 855 Kč vč. DPH. Práce budou
zahájeny v měsíci červnu 2006.
RM projednala a vzala na vědomí hospodaření města
Police nad Metují, ZŠ, M Š, ZUŠ a knihovny. Ro zborem
hospodaření byla zároveň dle zák. č. 320/2002 Sb. a
finanční kontrolou ve veřejné správě. Nedostatky nebyly
zjištěny.
RM schválila poskytnutí příspěvku na podporu nového
vydání „Bájí a pověstí z Kraje Jiráskova“ od Antonína
Krtičky ve výši 5000,- Kč
RM vzala na vědomí ukončení činnosti dlouholeté
kronikářky pro obce Pěkov a Hony (ve funkci byla v íce jak
20 let) paní Evy Vackové z Pěkova a zároveň jmenovala
novou kronikářkou paní Šárku Po kornou.
Z investičních akcí, které se realizují se uskutečnil
kontrolní den stavby 9b.j. v bývalém areálu zemědělského
učiliště. V současné době se provádějí omít ky v 1. a 2. patře
a realizu jí se montáže dveří. Byly dokončeny sítě elektro,
kanalizace, voda a montáž p lastových oken. Kolem celého
objektu bylo postaveno lešení a zahajují se bourací práce
ko mínů a půdních prostor. Smlouva o dílo je na částku
7,195 mil. Kč a v současné době je vyfakturováno 2,856
mil. Kč.
4. kontrolní den stavby „Úprava parkovišť a místní
ko munikace na Hvězdu“ se konal dne 25.5.2006. Řešila se
problemat ika nevyhovujícího podloží na parkovišti v
Hlavňově a s dodavatelem stavby bylo dohodnuto, že odtěží
30 cm zeminy na ploše cca 720 m2 . Muselo se navést celé
nové podloží z makadamu a nově zhutnit, tím došlo ke
změně
povrchu
parkoviště
místo
plánovaných
zatravňovacích dlaždic bude povrch ze stříkaného

penetračního makadamu. Vybudovalo se nové odvodnění
včetně zatrubení okolo sousoší a pod parkovištěm do
vodoteče. Provádí se osazení obrubníků na obou
parkovištích. Připravuje se plocha pro altán na dolním
parkovišti a pro čekárnu BUS na hranici horního parkoviště.
Zastupitelstvo města v rozpočtu na rok 2006 počítá s
pokračováním rekonstrukce interiéru radnice. Další etapou
bude prostor vestibulu včetně nových vstupních vrat.
Výtvarný návrh zpracoval ak. arch. Z. To mek.
Rekonstruovat se bude podlaha, sítě, stěny, osvětlení,
topení, vstupní dveře a niveleta. Dveře se budou realizovat z
masivního dubu, dvojskla a budou osazeny ocelovými
mřížemi a závěsy. Chodník před vstupem bude předlážděn
ve formě p lynulé rampy. Návrh byl projednán s památkáři a
odsouhlasen. Akce se bude realizovat ve druhé polovině
roku 2006.
TS Police n.M. s.r.o. realizují pro město dvě zakázky.
První v prostorách bývalé zem. školy, kde se v přízemí
připravují nové prostory pro kontaktní místo státní sociální
podpory ÚP Náchod. Stavba bude dokončena v červenci
2006 a v srpnu dojde k přestěhování KM SSP z p rostor v
objektu ZUŠ do této budovy. Druhou stavbou je zřízení
nového sběrného dvora v sídle TS v lokalitě V Do mkách za
hasičskou zbrojnicí. Stávající sběrný dvůr je nedostačující a
kapacitně nevyhovující. Část nového sběrného dvora bude
zastřešena. dokončení této stavby je plánováno na červenec
2006.
Situace okolo výstavby „Penny marketu“ je následující.
Byla dokončena projektová dokumentace k ú zemnímu řízení
a všichni obeslaní účastníci již doložili svá vyjádření. Je
požádáno o vydání územního rozhodnutí a po jeho vydání
se požádá o stavební povolení. Po nabytí právní moci stav.
povolení se začne realizovat samotná stavba. Termín
zahájení je stanoven na konec srpna - září po dohodě s
vedoucím expan ze Penny market.
Zdeněk Kadidlo, starosta

Projekt „Úprava parkovištˇ a
místní komunikace na Hvězdu“
Opravy parkovišť a ko munikace realizuje
firma STRABA G a.s. Hradec Králové.
Stavební práce byly firmou zahájeny v
květnu 2006 na základě uzavřené smlouvy o dílo. Spočívají
v úpravě parkoviště v Hlavňově cca 720 m2 plochy, včetně
provedení štěrkových konstrukčních vrstev s asfaltovým
zástřikem. Dále v provedení odvodnění vozovky z Hvězdy
podélnými příkopy, (jejich pročištění) se zaústěním do
vodoteče přes parkoviště v Hlavňově. Vozovka na Hvězdu
o výměře 6 833 m2 , bude opravena novým asfaltovým
povrchem. Parkoviště na Hvězdě o výměře 629 m2 , bude
mít rovněž nový asfaltový povrch. Na parkovištích bude
umístěn
dřevěný
mobiliář,
v
Hlavňově
altán
s pětiúhelníkovým půdorysem a na Hvězdě obdélníková
čekárna se sedlovou střechou a vikýřem. Po provedených
úpravách ploch a cesty, bude doplněna výsadba keřů a
stromů.
V současné době jsou provedeny potřebné propustky
včetně provedených kamenných zídek. Je položeno potrubí
nad parkovištěm, oko lo sousoší s nátokem do vodoteče pod
parkovištěm. Na parkovišti v Hlavňově jsou provedeny
zemn í práce, odvodnění a konstrukční vrstvy. Je připraven
prostor pro umístění stavby altánu. Na cestě na Hvězdu a
horním parkovišti jsou strženy krajnice. Pro u místění
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čekárny byl proveden zářez a pro osazení obrub provedeno
vyfrézování drážky. Práce jsou prováděny v souladu s
časovým harmonogramem. Stavební práce by měly být
firmou dokončeny v srpnu 2006. Stavební dozor provádí na
stavbě Ing. Jan Tomek.
Smluvní cena díla činí 6 277 tis. Kč včetně 10 % rezervy
a DPH. Podpora z programu EU Národní program Phare
2003 bude činit 104 920 EUR. Dále bude možné žádat státní
rozpočet o navrácení části zaplacené DPH.
Tento projekt je spolufinancován z prostředků EU
v rámci programu Phare - Grantové schéma na podporu
turistické infrastruktury
Václav Tlapák – investiční technik
Helena Ištoková – správa dotací

Pellyho domy – centrum
celoživotního vzdělávání
Informace o projektu
Financování
Úhrada faktur probíhá pravidelně měsíčně. Dosud byly
zaplaceny faktury na stavební práce ve výši 3 700 tis. Kč.
Dále jsou hrazeny faktury na ostatní práce související se
stavbou (autorský, stavební dozor). Další faktury
k proplácení
budou
připraveny
k financování
prostřednictvím státního rozpočtu. Po odsouhlasení faktur ze
strany implementační agentury - Centra pro regionální
rozvoj budou proplaceny pomocí limit ky.
Stavební práce
V současné době firma Kerson na stavbě provádí
podkladní podlahové betonové konstrukce, dále stužující
konstrukce, tj. zesilování stropů ve 2 NP, (druhé nadzemní
podlaží) v ko mpresorovně a v budoucím skladu knih, budují
se příčky 2. NP. Jsou položeny rozvody („husí krky“) v
podlahách pro kabeláž elektro a počítačovou síť. Jsou
zahájeny práce na
rozvodech elektro v jednotlivých
místnostech objektu. V podlahách se ukládají i rozvody
topení.
Dále se tesařskou firmou provádí demontáž stávající
střešní krytiny na přední budově do náměstí a stávající
konstrukce krovu se ztužuje (zesiluje) pro budoucí taškovou
krytinu. Ve dvorním traktu byly započaty práce na patkách
pro budoucí sál. Veškeré práce probíhají v souladu s
časovým harmonogramem.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Prostředky
MIF (program podpory rozvoje komunální infrastruktury)
byly poskytnuty Evropským společenstvím.
Helena Ištoková, finančně správní odbor

Odpady - téma věčné,
diskutované, rozporuplné…
Vý měna lát ková, zákon zachování hmoty - zákonitosti,
které jsou učivem již základní školy. Všichni víme, že když
přijímáme, musíme taky vydávat. Stejné je to i s odpady.
Teorii všichni ovládáme. Praxi – zvlášť je-li spojena
s výdejem peněz z naší kapsy, s plněním dohodnutých
norem, nařízení, která nás mohou i časově omezovat – si už
většinou přizpůsobujeme ku obrazu svému. Jedním

z nejčastějších argumentů obhajoby je neznalost, nedostatek
informací.
Průvodce pro nakládání s komunální m odpadem
/dostal každý v roce 2002 – 2003, je mo žné osobně odebrat i
nyní na odboru investic, majetku a životního prostředí/,
hlášení v městském rozhlase, pravi delné i nformace
v Polickém měsíčníku, naše nabí dka k podávání
informací při osobních jednáních, to vše podpořené
dlouhodobou praxí.
Sběr odpadků v rámci letošního Dne Země, kterou
zajišťovala ve spolupráci s městem, technický mi službami a
firmou Marius Pedersen polická základní škola i květnový
svoz nebezpečného a objemného odpadu byly pro mě další
nepěknou zkušeností lidské bezohlednosti, lenosti a
pohodlnosti.
Nějak js me si poslední dobou zvykli hodně kritizovat,
upozorňovat na ty druhé. Vyžadovat povinnosti, které
povinnostmi vůbec nejsou. Brát za samozřejmost věci
veřejné a přizpůsobovat si je ve svůj prospěch. Za skoro osm
let na radnici mohu posuzovat objem prací spojených např.
s letní a zimn í údržbou města. Nesrovnatelné! Možná by
stačilo si uvědomit jednoduchost přímé ú měry. Čím víc
prací budeme muset za nás všechny udělat, tím víc za ni
zaplat íme – my všichni.
Ida Seidlmanová

Telegraficky . . .
• Ko mpletní usnesení z jednání rady i zastupitelstva města
jsou k dispozici na webových stránkách města www.meupolice.cz.
• Dů m s pečovatelskou službou v Polici nad Metují se
zapojil do procesu standardizace terénních sociálních
služeb a ztotožňuje se s posláním, cíli a cílovou skupinou
pečovatelských služeb. Konzultační den
tohoto
dlouhodobého procesu, který by měl přispět ke
zkvalitnění služeb seniorům, proběhne ze strany
nadřízeného orgánu dne 22. června 2006.
• Na oficiálních internetových stránkách města www.meupolice.cz jsou postupně doplňovány tiskopisy různých
žádostí, které na našem ú řadě vyřizujeme. Můžete si tedy
ten správný tiskopis vybrat a vyplnit jej přímo v počítači.
• Státní svátek 8. květen byl v Ko lárově divadle korunován
Galakoncertem v ítězných orchestrů a sólistů naší základní
umělecké ško ly.
• V pátek 12. května js me se sešli na jedno m z něko lika
jednání ohledně tvorby Panoramatické mapy a dalších
propagačních materiálů, které bychom chtěli letos
zrealizovat.
• Tento den se v polickém domově důchodců slavil Svátek
matek. Z radnice jako poděkování putovala exotická
květina.
• V sobotu 13. 5. a v neděli 14. 5. pořádali rybáři v areálu
rybníku na Honech závody. Celá akce byla výborně
připravena. I laiků m nabíd la nespočet zajímavých
informací této oblíbené a ro zšířené záliby.
• V nedělním popoledni předvedli své předsletové
vystoupení naši sokolové.
• V úterý 16. května zasedala na pravidelném jednání
bytová komise. Neplat iči, obsazení a výměny nájemn íků
v městských bytech, stížnosti na sousedské soužití…
opakující se témata všech jednání.
S účinností zákona o jednostranném zvyšování
nájemného od 31. března 2006 byl v několika
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ustanoveních pozměněn i občanský zákoník. Nájemníci
městských bytů bychom rádi na některé změny
upozornili:
- pronajímatel je oprávněn požadovat, aby nájemce
složil peněžní prostředky k zajištění nájemného a
úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním
bytu při sjednání nájemní smlouvy, a to ve výši , která
nesmí přesáhnout trojnásobek měsíčního nájemného.
/§ 686a/.
- novou povinností nájemce je písemně oznámit
pronajímateli veškeré změny v počtu osob, které žijí
s nájemcem v bytě, a to do 15ti dnů ode dne, kdy ke
změně došlo. V písemném oznámení nájemce uvede
jména a příjmení, data narození a státní příslušnost
těchto osob. Nesplní-li nájemce tuto povinnost ani do
jednoho měsíce, považuje se to za hrubé porušení
povinností nájemní smlouvy a pronajímatel může
vypovědět nájem bez přivolení soudu.
- V §711 odst. 2) a – e jsou uvedeny důvody, pro které
může pronajímatel vypovědět nájemní vztah bez
přivolení soudu. Je to např. hrubé porušení dobrých
mravů, neplacení nájemného a úhrad za plnění
poskytovaná s užíváním bytu, neoznámení zvýšení
spolubydlících osob, neužívá-li nájemce byt bez
vážných důvodů nebo byt bez vážných důvodů užívá
jen občas.
Všem nájemníkům doporučujeme seznámení se
s novelou občanského zákoníku, abychom společně
předešli případným zbytečným nesrovnalostem.
Při jednání byli účastni dva stěžovatelů na sousedské
soužití. Jejich stížnosti byly shledány jako oprávněné.
Ko mise předlo žila radě města řešení této záležitosti.
Skloubením sociálního, občanského i ekono mického
pohledu se snažíme obsazovat městské byty ke
spokojenosti všech. Je to velmi slo žitý a zdlouhavý
proces.
Ve středu 17. května se polická mateřin ka vypravila na
návštěvu do své partnerské školičky ve Swidnici.
Odpoledne jsme se sešli v Pellyho parku se Sen ior klubem
Ostaš.
Poděkování posílám panu Tichému, který na motorická
cvičení seniorů věnoval síťky s mnoha barevnými míčky,
které jsem předala do domu s pečovatelskou službou a
domova důchodců.
V sobotu 20. května js me vandrovali při 31. ročníku
Polického vandru.
V neděli 21. května jsem se zúčastnila synotu evangelické
církve ve Stroužném na pozvání man želů Klapalových a
faráře M ichala Jab lonského – aktivních pomocníků
PUVČ.
Tuto neděli bylo napilno v základní škole, kde někteří
zaměstnanci a naši dobrovolní hasiči pod vedením pana
ředitele likvidovali spoušť, kterou způsobila voda
vytékající v porušeného kohoutku ve třídě ve III. patře.
Celá záležitost se řeší jako pojistná událost, která urychlila
plánované i neplánované malování v letošním roce.
V úterý 23. května v podvečer proběhl pod taktovkou
Petra Jansy další ročník Polické stovky rozšířený o Atleta
roku.
Ve čtvrtek 25. května js me měli jednání s panem M ilanem
Vašíčkem o novinkách v provozování ly žařského vleku.
V sobotu především díky ly žařů m proběhl další ročník
Běhu sídlištěm.

• v posledním květnovém v íkendu slavili v České Metuji.
Druhé setkání rodáků a šestisté výročí první písemné
zmínky o obci mělo bohatý program a jistě uspokojilo
všechny návštěvníky mezi nimiž nechyběli ani Poličáci.
• V pondělí 29. května dopoledne proběhla další schůzka
nad přípravou propagačních materiálů.
• V úterý ráno začal v Trutnově projekt Partnerství měst
střední Evropy pro efektivní mobilitu pracovníků, kterého
se za Polici nad Metují zúčastnila sl. Renata Šotolová a sl.
Radka Vlachová, ta především díky pochopení pana Jana
Školn íka z Brou mova.
Další týdenní setkání zástupců Swidnice, Trutnova,
maďarského Kazincbarciku a Police nad Metují se
uskuteční u nás v Polici 26. 6. do 2. 7. 2006.
• Ve středu 31. května jsme na radnici uvítali 7. A. Jsem
ráda, že další třída využila našich nabídek k seznamování
se s prací samosprávy i státní správy přímo v p raxi.
• Ve středu odpoledne jsem svolala na radnici jednání
zástupců příspěvkových organizací a osadních výborů.
Záměrem bylo setkání s panem starostou a investičním
technikem ve věci spolupráce na údržbě a opravách
městských objektů.
• V pátek 2. 6. a v sobotu 3. 6. proběhly i v našem městě
parlamentní volby. Poděkování patří všem, kteří se na
jejich přípravě a bezproblémovém průběhu podíleli i Vám
všem, kteří jste využili svého hlasovacího práva.
• V neděli se naším krásným oko lím opět toulal autobus.
Díky sponzorství CDS s.r.o. se mohli mno zí z Vás potěšit
jarní přírodou Policka.
• Na vývěsce na hřbitově je vyvěšen seznam hrobových
zařízení, u n ichž nejsou dosud uzavřeny nájemní smlouvy.
Paní Věra Steinerová postupně zasílá dle abecedního
pořadí na zavedené adresy upozornění na nutnost sepsání
nájemní s mlouvy.
• Denně zodpovídám mnoho dotazů na prázdninové
pracovní brigády studentů. Všichni víme, že je dost
výchovné nechat mladé lidičky v prázdninovém čase ráno
vstát a jít týden, čtrnáct dní plnit pracovní povinnosti,
nejlépe rukodělného charakteru. Poznají chuť povinností,
váží si vydělaných korun. Brigád je málo. Je to škoda.
Vůbec je škoda, že pro mladé je práce málo.
Budu jednat s úřadem práce o mo žnostech podpory
letních brigád. Uvid íme….
• Nastal pomaturitní čas. Někdo uspěl u zkoušek na
vysokou či vošku, jiný hledá práci do ma nebo za
hranicemi. Možná, že pro někoho budou přínosné
kontakty do Warringtonu. Zkuste štěstí na adresách:
mrncgarry@warringtonedt.com, www.propertyjobs.co.uk
nebo www.purejobs.net.
• Část polického náměstí je monitorována. Podívejte se na
adresu: www.viridiu m.cz/ kamera.
Ida Seidlmanová

Kvíčerovské pouťové noviny budou
i díky Vám, protože víme, že i Vy přispějete k odlehčení
a pobavení. Příspěvky přijímáme v infocentru nebo
elektronicky na adrese: seidlmanova@meu-police.cz.
Radujme se a nebojme se. Každému z nás se jistě zadaří
nějaký trapásek.
Děku jeme za každý slušný příspěvek.
Ida Seidlmanová
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Žijí mezi námi a s námi
Předsedou okresního výboru Sdružení zdravotně
postižených v České republice je pan Květoslav Kábrt,
Pražská 1759, 547 01 Náchod. Privat: Příkopy 1105, 547
01 Náchod, mbt. 724 11 33 29, e-mail: kkabrt@seznam.cz .
Z důvodu zániku místní organizace jsme s panem
předsedou v kontaktu alespoň mailovém. Požádala jsem
pana předsedu o souhlas sdělování zajímavostí, informací a
zpráv pro Vás všechny, kteří máte nějaké zdravotní omezení
spojené se specifickými potřebami.
Informace pro zdravotně postižené spoluobčany můžete
získat na adrese: www.helpnet.cz.
K odběru novinek se můžete přihlásit zadáním své emailové adresy.
Na pracovní uplatnění lidí se zdravotním postižením se
zaměřuje bezplatná internetová poradna, o kterou v těchto
dnech rozšiřuje svoji poradenskou činnost server
InternetPoradna.cz. V dubnu spustil poradnu zaměřenou na
menšiny a cizince, takže nyní ve spolupráci s odborníky
z mnoha organizací poskytuje poradenství již v deseti
oblastech. www.helpnet.cz, www.internetporadna.cz.
Ida Seidlmanová

kraje a své služby dle potřeb a přání rodiny poskytují
zdarma. Nab ízejí odborné poradenství v oblasti podpory
psychosomatického vývoje dítěte, rady pro práci, hru a
ko munikaci s dítětem, sociálně právní poradenství, pomoc
při opatřování různých rehabilitačních a ko mpenzačn ích
pomůcek, zprostředkování konzultací o odborníky /logoped,
psycholog, atd./, pomoc při výběru vhodného předškolního
nebo školního zařízen í a mnohé další služby.
Kontakt: Mgr. Radk a Odehnalová, vedoucí SRP
Sluníčko, Harmonie II., Souběžná 1746, 500 12 Hradec
Králové,
mbt
777 721 642,
495 260 732,
slunicko@hk.caritas.cz.
Konzultační hodi ny na středisku: úterý 13.00-15.00,
čtvrtek 9.00-11.00
Ida Seidlamnová

Termíny – Polická pouť a trhy ve
městě v roce 2006
Kvíčerovská pouť
Martinský trh
Vánoční trh
Vánoční trhy

Upozornění
Od 1. ledna 2007 vejde v p latnost zákon o sociálních
službách, který se dotkne téměř každého zd ravotně
postiženého občana. Chcete-li se dozvědět o nastávajících
změnách více, můžete se informovat na bezplatné telefonní
lince poradny „Paragrafík“ - 800 100 250 - nebo na
www.ligavozic.cz
Ida Seidlmanová

Rozpis lékařů stomatologické
služby na červen - červenec 2006
Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodi n
Datum
10.6. – 11.6.
17.6. – 18.6.
24.6. – 25.6.
1.7. – 2.7.
5. 7. – 6.7.
8.7. – 9.7.
15.7. – 16.7.

Lékař
MUDr. Jaromír Kopecký
17. listopadu 291, Police n. M .
MUDr. Libor Kapitán
5. května 14 - M eziměstí
Bc. J. N. Ogriščenko – dentista
ZS VEBA – Olivětín 66 – Broumov
MUDr. Vjačeslav Ogriščenko
ZS VEBA – Olivětín 66 – Broumov
MUDr. Ladislav Růžička
M asarykova 30, Broumov
MUDr. Jan Kubec
17. listopadu 291, Police n. M .
MUDr. Jaroslava Neoralová
Horní 109 Teplice n. M .

Tel. č.
491 543 543
491 582 381
491 502 425
491 502 525
491 521 839
491 543 398
491 581 394

Sluníčko – středisko rané péče
zastřešuje Oblastní charita Hradec Králové. Poskytuje
celý ko mplex sociáln ích služeb již v souladu s novým
zákonem o sociáln ích službách rodinám s dítětem či dětmi
se speciálními potřebami z důvodu zdravotního postižení
nebo ohrožení vývoje různými dalšími okolnostmi. Poradci
vyjíždějí přímo do rodin v rámci celého Královéhradeckého

-

12. a 13. srpna
11. listopadu
9. prosince
15. a 16. prosince

Ida Seidlamnová

Dobrovolný svazek obcí
Policka informuje
Dne 25. května 2006 proběhlo ve Dvoře Králové nad
Labem setkání svazků obcí celého Královéhradeckého kraje.
Tohoto setkání se zúčastnilo celkem 29 svazků obcí. Také
Policko vyslalo své zástupce. Příto mn í byli seznámeni s
projektem " Evropské projektové centrum - budování
regionálního partnerství". Poté se svazky krátce představily,
prezentovaly své úspěchy. Ze závěrečné zajímavé diskuse
nad tématem "Co trápí svazky obcí" vzešlo p lno nápadů na
příští setkání.
V současné době svazek řeší přípravu projektu výroby
informačn ích panelů pro turisty. Připravují se textové i
grafické podklady. Byli osloveni truhláři, aby předložili
nabídky na zhotovení stojanů pro mapy.

Projekt „Krajina Stolových hor“
Dne 26. 5. 2006 proběhla v Dolnem Ratnu pracovní
schůzka zástupců DSO Policka a Gminy Rad ków k realizaci
projektu zaměřeného na podporu vzájemného poznání a
spolupráce i rozvoje oboustranného cestovního ruchu. Od
zástupců Radkówa jsme obdrželi 200 ks výtisků turistické
mapy: „Gmina Radków i mikroreg ion Police“. Bohužel
jsme tento propagační materiál nedostali ke korekturám p řed
tiskem, takže jsou v něm některé nepřesnosti. Na tuto
skutečnost jsme naše partnery již upozornili a věříme, že
v budoucnu bude naše spolupráce lepší.
Na setkání se připravovaly
také další ročníky
uměleckých plenérů dětí.
I přes nadcházející léto se již řešilo otevírání příští zimní
lyžařské běžecké sezóny - akce s názvem " Ly žařský běh o
pohár Stolových hor" (předběžný termín 20. nebo 21. 1.
2007).
Hlavním bodem celého jednání byla příprava velkého
Stolovohorského Jarmarku, který proběhne v Radkově od
24. 6. do 2. 7. 2006. Stále trvá nabídka účasti na jarmarku
(viz in zerát Radkova). Úvodní akcí bude „Noc Svatojánská
nad Radkovským Zálivem“ dne 23. 6. 2006. Připravuje se
stavba pódia přímo nad zálivem, vystoupí zde rů zní
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hudebníci (je zájem získat i kapely z Policka). Součástí
programu bude i pouštění světýlek po vodě. Na konec
jarmarku dne 1. 7. 2006 bude rockový koncert nad vodou.
Součástí celého jarmarku budou různé doprovodné akce
- např. turnaj měst a obcí, soutěž hasičů, kulturní program.
Bližší informace k programu budou zveřejněny na plakátech
- přijeďte se do Radkova podívat.
Ing. Helena Ištoková, Ida Seidlmanová

PRVNÍ JARMARK MÍSTNÍCH PRODUKTŮ
VE STOLOVÝCH HORÁCH
Ve dnech 23.6. až 2.7.2006 se v samém srdci Stolových hor, ve městě Radków,
uskuteční 1. stolovohorský jarmark, na kterém se představí tvůrci lokálních
produktů z Polska i Čech. Součástí jarmarku bude i řada setkání, debat
a kulturních akcí.
Organizátoři zajišťují vystavovatelům bezplatně místo (stánek), ubytování a stravu
po celou dobu jarmarku.

Nahlas svoji účast na jarmarku!
Zveme k účasti :
• venkovské hospodyně
• lidové tvůrce
• umělce
a výrobce
• medu, zavařenin, šťav, nápojů atd.
• ekologických výrobků
• hraček
a všech, kteří chtějí předvést a nabídnout své výrobky v bezplatně poskytnutém
stánku v rámci jarmarku.
Počet míst je omezený.
Informace: Ing. Ištoková, Městský úřad Police nad Metují
Další informace poskytují:

Další informace také na internetových stránkách

Turistické informační centrum
opět v provozu
Od 1.5.2006 do 30.9.2006 je otevřeno Turistické
informačn í centru m, sídlící v přízemí radnice. Navštívit nás
mů žete v otevírací době pondělí – pátek od 9:00 do 12:00 a
od 12:30 do 17:00 a v sobotu od 9:00 do 12:00.
K dispozici je široká nabíd ka informačn ích letáků o
Polici nad Metují a okolí, turistické mapy, nově vydaný
(2005) turistický průvodce Policko, publikace o Polici nad
Metují (Po lice nad Metují v datech, Hostince Police nad
Metují,...), dřevěné turistické známky, pohlednice, turistická
razítka atd. Dále je zde mo žnost kopírování a p ředprodeje
vstupenek na kulturn í akce města Police nad Metují.

„Přespolní“ turisty informujeme o možnostech
ubytování, stravování, turistického, cyklistického a
kulturního vyžití v Polici nad Metují i okolí.
Na Vaši návštěvu se těší Ivanka Richterová,
Petra Jansová a Jana Jenková.

Nechte se dovézt do atraktivních
míst Kladského pomezí
Již třetím rokem je nezisková organizace Branka o.p.s.
v Náchodě realizátorem projektu Cyklobusy Kladským
pomezím. Linka cyklubusu je zajištěna autobusem
společnosti CDS Náchod se speciálním přívěsem pro
přepravu čtyřiceti kol na trase Hradec Králové – Adršpach
a Náchod – Karlów od 13. května do 1. října 2006.
Doporučujeme využít přímé spojení ráno do Adršpachu
a odjezd zpět kolem páté hodiny, nebo z Náchoda odjet do
pro nás ještě stále neprozkoumaných míst Národního parku
Stolové hory na území Polska a pak si jen vychutnat krásný
dlouhý sjezd až do údolí Metuje. Podrobné informace o
jízdním řádu je možné získat na www.kladskepomezi.cz.,
www.cdsnachod.cz nebo v informačních centrech. Cyklobus
je rovněž možné využít jako dopravní prostředek do míst
odkud se dají podniknout okružní výlety. Nasednou i
vysednout je možné na jakékoliv zastávce na trase například
v Jaroměři, České Skalici, Hronově, Polici nad Metují nebo
Teplicích. Variant využití se nabízí nespočet. Pro lepší
orientaci a inspiraci byly vydány tištěné propagační
materiály pro každé město na trase s tipy na výlety pro pěší i
cyklisty, kontakty na významné památky, možnosti
občerstvení a stravování, které jsou k dispozici zdarma
v informačních centrech Kladského pomezí nebo přímo u
řidiče cyklobusu.
Celý projekt včetně propagační kampaně je realizován
za podpory Krajského úřadu Královéhradeckého kraje,
společnosti CDS Náchod, Pivovaru Náchod a také všech
města a obcí na trase. Město Police nad Metují podpořilo
tento projekt 10 tis. Kč.
Ida Seidlmanová

Problémy se nevyhýbají
nikomu z nás
Někdo je vyřeší sám, jiný musí vyhledat pomoc. Čím dál
častěji se na mě obracíte s problemat ikou, která nepřináleží
mý m ko mpetencím. Jed iné, co pro Vás mnohdy mohu
udělat, je vyslechnout a dát kontakt na ty, kteří vědí a
mohou více. Následující informace ocení Ti, kteří se mo žná
právě s nějakou nepříjemností potýkají.

Občanská poradna a ekoporadenství
Již dva ro ky funguje v Náchodě, Hálkově ulici, občanská
poradna. Jde o poradnu určenou široké veřejnosti.
Nejv íce dotazů se týká majetkoprávních vztahů – jde
zejména o dědictví, spoluvlastnictví, darování apod. Další
oblastí, ke které se váže hodně dotazů od klientů, je oblast
pracovněprávní, oblast bydlení, exekuce, ochrana
spotřebitele – reklamace, odstoupení od smlouvy. Naše
služby jsme nedávno rozšířili o poradenství týkající se
Evropské unie. Nyní poskytujeme další novou službu
v oblasti ekoporadenství. Pokud Vás tedy zajímají otázky
třídění odpadů, používání ekologicky šetrných výrobků,
význam značek na výrobcích, obraťte se na naši poradnu a
my Vám rádi vyhledáme Vámi požadované informace,
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protože se domníváme, že jde o velmi důležité a zásadní
otázky budoucího vývoje našeho životního prostředí a
bezprostředního okolí.
Na Vaši návštěvu se těší Občanská poradna Náchod,
tel. 491 421 723, e-mail: opnachod@ops.cz

Poradna pro spotřebitele
Sdružení obrany spotřebitelů České republiky otevřelo
Poradnu pro spotřebitele, kde Vám po můžeme vyřešit Vaše
problémy při nákupech, opravách a reklamacích. Kancelář
se nachází v Týništi nad Orlicí, Čapkova 803, 300 metrů od
nádraží ČD vedle sídla Policie ČR /areál bývalé PORS,
budova u brány vlevo 1. patro/. Se svými dotazy se na nás
mů žete obracet osobně na uvedené adrese každou středu od
15 do 17 hodin, telefonicky na čísle 494 371 638 každý
všední den od 8 do 17 hodin nebo na čísle 494 530 595. Na
obou číslech jsou také záznamníky. Faxem na číslech
494 530 595 nebo 494 371 638, e-mailem:
hradec@sportebitele.info nebo písemně Poradna SOS,
Na drahách 70, 517 22 Albrechtice na Orlicí. Více
informací: www.spotrebitele.in fo.
Ida Seidlmanová

Deratizace
V průběhu května jste mohli ve městě a okolí pozorovat
bíle oděné mu že a ženy, kteří prováděli deratizaci městských
domů a veřejné kanalizace. Doporučujeme občanům, kteří
pozorují zvýšený výskyt hlodavců na svých pozemcích, aby
na nich v této době provedli deratizaci také. Při to mto
společném postupu bude zákrok účinnější. Přípravky
k hubení hlodavců jsou v drogeriích běžně k dostání.
Ida Seidlmanová

¨¨¨

K NIH O VN A ¨ ¨ ¨

Prázdninová půjčovní doba
V dětském oddělení a v čítárně se studovnou bude
během prázdnin otevřeno:

v pondělí a v pátek od 13 do 16 hodin.

Půjčovní doba v oddělení pro dospělé a s ním souběžně v
čítárně se studovnou bude beze změn v úterý a ve čtvrtek od
9 do 12 a od 13,30 do 17,30 hodin.

„Dědictví Koruny české“
- časopisecká novinka v čítárně kn ihovny.
V květnu tohoto roku se naší knihovně dostalo možnosti
zařad it mezi pravidelně docházející periodika novinku.
Dovolte nám časopis představit a trochu přiblížit. V jeho
podnázvu stojí “Časopis ochránců a přátel našeho
kulturního dědictví vydává Nezávislá památková unie“.
Vychází patnáctým rokem pravidelně čtvrtletně a nám se
podařilo časopis koupit ještě zpětně od roku 2003.
Listování a čtení každého jednotlivého čísla je pro ctitele
památek a historie opravdovým blahem a potěšením.
Časopis se vrací k význačným osobnostem našich dějin,
připo míná zajímavé tituly kn ih, představuje různé

architektonické zajímavosti a skvosty země, najdeme zde i
divadelní zastavení, zamyšlení nad církevními svátky,
pozvánky do muzeí i galerií , někdy se v menších
zastaveních představí i ku ltura Slovenska.
Časopis je zařazen ve studovně naší knihovny a půjčuje
se pouze prezenčně.

Nabídka knih:
Dočekal, Boris: Pří běhy českých šlechticů.
Kapitoly této knihy v znikaly v letech 2002-2005 a najdeme
v ní vzpo mínky např. F. Kinského, E. Wrat islava, B.
Schwarzenbergera, R. Belcrediho a dalších šlechticů.
Herrinová, Judith: Ženy v purpuru.
Příběhy Ireny(780-802), Eufrosyne(824-9),
Theodory(842-56).
Ži vot ve třetí říši.
Osm esejí o nacistickém Německu.
Jung-Hüttlová, Angelika: Skrytá síla ohně.
Mé cesty k činným sopkám Země.
Kaln iete, Sandra: V plesových střevíčkách si biřským
sněhem.
Vzpo mínky autorky na život ve vyhnanství na Sibiři.
Krupa, M ichael: Mělké sibiřské hroby.
Na útěku z tábora smrti.
Autor byl mučen a vězněn v Ljubljance a potom
v pracovním táboře na řece Pečoře, odkud se mu podařilo
uprchnout.
Matragi, Blanka: Blank a.
Vlastní životopis známé módní návrhářky.
Kubíček, Ladislav : Vůle Boží - zbožná fráze?
Kubíček, Ladislav : Velké tajemství – manželství jako
umělecké dílo.
Kubíček, Ladislav : Ži vot – největší umělecké dílo.
Doležalová, Ivana: Tajemné stezky.
Po zan iklých hradech jižn ích Čech.
Matsuoka, Takashi: Soumrak samurajů.
Historický ro mán z Japonska.
Körner, Vladimír: Slepé rameno, Střepiny v trávě.
Dvě novely napsané v polovině 60. let.
Hrabal, Bohumil: Večerníčky pro Cassia.
Vybrané texty z let 1989-1994.
Vaše knihovnice

BYT K PRONÁJMU !!!

V prvním patře domu U Opatrovny 92
je k pronájmu byt o velikosti cca 75m2 (55m2 ).
Byt je nadstandardně vybaven. Prošel rekonstrukcí
před cca 10 lety (dřevěné podlahy, koupelna, kuchyň).
Byt k dispozici od 1.6.2006 !
Informace na tel. : 736 480 084 volejte po 15.00 hod.

¸¸¸
Čtvrtek 8.6.2006

KI NO

¸¸

¸

v 19.30 hodin

ZÁKLADNÍ INSTINKT 2
Autorka kriminálních románů Catherine Tramell je ve standardní
formě a své vražedně-sexuální hry rozehrává tentokrát v Londýně...
Film v původním znění s titulky. (114 min.)
M ládeži přístupné od 15 let.
Vstupné: 40,- Kč
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Úterý 13.6.2006

v 19.30 hodin

®®

FIREWALL

Natalie Portman a Hugo Weaving bojují proti totalitní vládě
fiktivní Británie budoucnosti v comicsové adaptaci z dílny tvůrců
M atrixu. Film v původním znění s titulky. (132 min.)
M ládeži přístupné od 12 let.
Vstupné: 50,- Kč

Úterý 27.6.2006

v 19.30 hodin

MISSION: IMPOSSIBLE III
Supertajný a superschopný agent Ethan Hunt se potřetí vydává do
akce – tentokrát se v režii debutujícího (dosud výhradně
televizního) J. J. Abramse stává jeho protivníkem Philips Seymour
Hoffman. Film v původním znění s titulky. (125 min.)
M ládeži přístupné od 12 let.
Vstupné: 60,- Kč
!!!PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA FILMO VÁ PŘEDSTAVENÍ JE
PO UZE V PO KLADNĚ KINA 1 HODINU PŘED ZAČÁTKEM!!!

®

Unie rodičů při ZŠ a MŠ Police nad Metují ve spolupráci
s městem Police nad Metují pořádají na sídlišti

NETRADIČNÍ POLICKOU
OLYMPIÁDU POLI-OLY

v 19.00 hodin

V JAKO VENDETA

®

Sobota 24. června 2006

Chtěli vykrást banku a použili rodinu Harrisona Forda jako
rukojmí. Dráždit tyhle rodinné typy je ovšem velmi nepředložené,
jak v thrilleru Richarda Loncrainea pozná i Paul Bettany. Film
v původním znění s titulky. (105 min.)
M ládeži přístupné od 12 let.
Vstupné: 50,- Kč

Úterý 20.6.2006

A KC E VE MĚ S T Ě

Sobota 15. července 2006

TJ S PARTAK Police nad Metují ve spolupráci s městem Police
nad Metují pořádá

Český pohár v bězích do vrchu 2006 BĚH
NA HVĚZDU
Sraz na nám ěst í v Polici nad M et ují, od 13 hodin dět ské kat egor ie a
běh „BUĎ FIT“ , od 14.30 hlavní z ávod. Přihlášky a šat ny –
M ěst ský úřad v Polici nad M et ují od 12 hodin. St art ovné 40,- Kč
v dosp ělý ch kat egorií ch. Další infor mac e o z ávodu a uby t ování
vám p osky t ne Jaroslav M az ač 605 90 11 33.

®®

KU LT U RA V OK OLÍ

®

®

Úterý 13. června 2006
v 19.00 hodin
Městské divadlo v Broumově uvádí reprízu hry

LUCERNA

Vstupné: 60,- a 50,- Kč.

Čtvrtek 15. června 2006
v 19.00 hodin
Klášterní kostel sv. Vojtěcha v Broumově

SÓLISTÉ OPERY NÁRODNÍHO
DIVADLA

Na programu zazní např. J. S. Bach, G. F. Handel, W. A. M ozart,
F. Schubert a další.
Vstupné: 90,- Kč. Předprodej a rezervace vstupenek
v Infocentru Broumov.

Z polické mateřinky
Květnový Svátek matek js me slavili tři dny po sobě,
každá třída zvlášť. Tato besídka bývá navštěvovaná nejen
mamin kami, ale i ostatními rodinný mi příslušníky - což nás
velice těší - a tak bychom se všichni najednou do třídy
nevešli. Nejmenší děti ze třídy Zvonečků a Sluníček si pro
mamin ky připravily ukázky všeho, co se od jara naučily básničky, p ísničky i tanečky, také přip ravily pro maminky
dárečky. Zvonečky vyrobily z papíru taštičku a tulipán,
Sluníčka zase upekla a o zdobila perníkové srdíčko.
Ve třídě Berušek - našich předškoláků - oslavili Svátek
matek v pondělí 15. května. Děti nacvičily básničky,
písničky a veršovanou pohádku. Pro rodiče js me měli
připravené překvapení - zapojili jsme je společně s dětmi do
výtvarné soutěže "O nejhezčí srdíčko pro mamin ku". Z
těchto krásných výtvarných prací js me pak v MŠ měli
výstavu. Stihli jsme také s rodiči posedět u kávy a čaje a
ochutnat výborné koláčky paní učitelky Šimkové. Vážíme si
každého takového setkání a moc děku jeme všem, co u nás
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byli, za návštěvu. Poděkování patří také paní učitelce
Fouskové a paní Dostálové, které pomáhaly s přípravou
besídky a nahradily dlouhodobě nemocnou paní učitelku.

Pátek:

Den překvapení - předškoláci návštěva školní
družiny, seznámen í se školou, ostatní děti
návštěva muzea Merkuru
Bohužel nám tento týden nepřálo počasí, a tak školní
výlet a některé akce musíme odlo žit - o n ich příště.
MŠ Po l ice na d Metu jí

Květen ve školní družině

Ve středu 17. května jsme se třídou předškoláků
odcestovali autobusem do Polska k našim kamarádů m do
Swidnice. Výletu předcházela příprava ze strany rodičůmuseli dát dětem zhotovit cestovní pas, tak i ze strany dětí pro své polské kamarády vyráběly dárky. V p ředškolním
zařízení ve Swidnici nás všichni srdečně přivítali, děti si
prohlédly celou jejich školku. Poto m shlédly pohádku "O
víle", kterou pro nás nejstarší sedmileté děti samy zahrály (v
Polsku jsou děti v předškolním zařízení do 7 let, pak
nastupují povinnou školní docházku). Naše děti se polskými
skamarádily, i když s dorozuměn ím byla někdy potíž.
Společně si na školní zahradě zahrály šipkovanou,
vyzkoušely si jejich průlezky, sklu zavky a houpačky,
společně si zasportovaly a zasoutěžily. Po chutném obědě
jsme si předali dárečky, zahráli ještě hry ve třídě a na závěr
všichni dostali kousek z velikého dortu, který pro nás upekli
rodiče polských dětí. Pak už nastal čas loučení. Pozvali jsme
polské kamarády do naší mateřské školy, přijedou opět na
podzim. Děti se vracely se spoustou zajímavých zážitků,
ochotný pan řidič z CDS nás dovezl až před školku, a tak se
nám první výlet do zahran ičí vydařil.

Tento měsíc byl opravdu bohatý na aktivity. Na začát ku
května navštívily děti počtvrté v tomto roce krytý bazén
v Náchodě, kde se učí p lavat, hrají si ve vodě a některé
z n ich se učí „nebát vody“.
17. května vystoupily nejmladší děti v Pellyho parku ke
Dni matek. Přišly potěšit babičky se třemi tanečky a jednou
písní doprovázenou pohybem. U té příležitosti ženám
předaly papírové květiny, které pro ně vyrobily.
V pátek 19. května js me pro děti z 1. a 2. oddělení ŠD
připravili tajný výlet, stezku odvahy a spaní ve ŠD.

Po obědě jsme vyjeli do Pěkova, kde jsme si prohlédli,
za po moci děvčat Vackových, krav ín. Další zastávka byla u
ohrady s divokými p rasaty. Zde zblízka sledovaly 14 malých
pruhovaných selátek. Zbytek odpoledne trávily na louce u
rybníka, opékaly párky, vařily čaj z bylinek, které si cestou
nasbíraly. Večer při stezce odvahy, která vedla budovou
školy, plnily rů zné úko ly. Vš ichni byli stateční.
Chlapci ze 3. a 4. tříd trénovali malou kopanou.
25. května se v Náchodě zúčastnili o kresního kola, kde
obsadili 7. místo. V poli hráli dobře, soupeře přehrávali
svojí technickou dovedností, ale chybělo jim více štěstí při
zakončení akcí.
Kro mě těchto akcí jsme se také začali připravovat na
okresní kolo lehkoatlet ického čtyřboje. Na sídlišti trénujeme
skok daleký, hod kriketovým míčkem, vytrvalostní běh a
běh na 50 metrů. 12. června nejlepší 2 dívky a 2 chlapci
z oddělení změří své síly s kamarády v Náchodě.

Poslední týden v květnu oslavujeme svátek dětí. Každý
den má jiné zaměření.
Pondělí: Den sportu -cvičíme, hrajeme hry - odměna
medaile
Úterý:
Den pohádek - návštěva Kolárova divadla,
hrajeme pohádky
Středa:
Den hraček - děti si donesou svoji oblíbenou
hračku
Čtvrtek: Den tvořivosti - děti kreslí, malu jí, modelují,
vystřihují
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Při školní dru žině pracuje zdravotní kroužek. Z toho 14 dětí
10. května ukázalo své znalosti na okresní soutěži Hlídek
mladých zdravotníků v Náchodě. Na stanovištích ošetřovaly
zlo meniny, popáleninu, žilní a tepenné krvácení,
resuscitovaly.
Poradily si s každou situací, kterou na ně namaskovaní
figuranti připrav ili. Reagovaly velice dobře. O tom svědčí
jejich u místění – hlídka z 1. stupně obsadila 3. místo, druhá
hlídka vytvořená z náhradníků z Police nad Metují a ze
Suchého Dolu 4. místo. Děvčata z 2. stupně obsadila
5. místo a hlídka z náhradníků, kde byla naše 2 děvčata a
3 náhradnice z rů zných škol, skončila na 10. místě. Všechny
děti byly šikovné, o umístění rozhodovaly jen malé ro zdíly.
Pro zajímavost 5. místo mělo jen 11 ztrátových bodů a
přito m do soutěže všechny hlídky vstupovaly se 420 body.
Za svoje schopnosti a dovednosti se nemusí stydět.
Eva Řeháková

Ve středu 24.5.2006 měli naši žáci stejně jako kamarádi
v Polici nad Metují - Slavnost Slabikáře.
V praxi to znamená, že děti již u mí všechna písmenka a
dočítají svou první knížku, že které se učily číst - Slabikář.
Naši žáci začali tento den básničkou Abeceda, pak každý
z n ich přečetl kousek ze Slabikáře. Samo zřejmě jsme
nezapomněli i na psaní, protože i v něm již u míme skoro
všechna písmena. Pak děti malovaly obrázky k neznámému
textu - dokazovaly nejen zda umí číst, ale že čtenému textu i
rozu mí.

Výsledky Helpíkova poháru
V sobotu 27.5. odjela z naší školy čtyři děvčata soutěžit
na celostátní kolo Helpíkova poháru do města Jeseník. Na
trase dlouhé 1,5 km plnilo 27 družstev z celé ČR (vítězné
hlídky z krajských kol) 5 zdravotních úkolů a 3 úkoly
doprovodné. Opět musela dokázat své znalosti při
poskytování první pomoci. Situace, které h líd ky řešily, byly
složitější a záleželo na jejich sehranosti, rychlosti a
schopnosti. Děvčata nezklamala. Poradila si s ošetřením
popáleniny, zlo meniny, zareagovala správně i při
připravené autonehodě, kde musela pomoci dvěma
zraněný m. O tom, že znalosti opravdu mají, svědčí celková
umístění. Klárka Jelín ková a Šárka Jirásková obsadila
krásné 10. místo. Zuzka Kolářová a Terezka Dušková
vybojovala 16. místo (připomínám z 27 nejlepších). Za to
jim patří pochvala. Za jejich úsilí jim bylo odměnou
vystoupení policie při práci se psy a ukázka zásahů hasičů.
Na konci sobotního dne proběhlo na fotbalovém stadionu
slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Helpíkova poháru.

A protože se z nich již stávají čtenáři, na konci
vyučování si zalo žili sešit - čtenářský deník, kam budou
zapisovat přečtené knížky.
Marie Vaisarová

Návštěva na Bezděkově
Ve čtvrtek 25.5.2006 k nám p řijeli na návštěvu žáci
5.třídy z Po lice nad Metují.
Byli to žáci, které v Polici čtyři roky učila paní učitelka
Vaisarová.
V rámci svého školního výletu do ZOO ve Dvoře
Králové se cestou zpět stavili u nás na Bezděkově, aby zde
přenocovali.
Při svém pobytu navštívili místní kostel, kde se
dozvěděli jeho zajímavou historii, prohléd li si v zácné
dřevěné varhany a zazpívali si za jejich doprovodu několik
písniček. Pak vystoupali do věže k hodinovému stroji a
prohlédli si zblízka zvon.

Při této příležitosti byly vyhlášeny výsledky mezinárodní
soutěže Rallye Rejvíz - soutěž posádek sanitek rychlé
zdravotnické po moci. Tečkou za celý m dnem byla spanilá
jízda 65 sanitních vozů po městě Jeseník.
Řeháková Eva

Slavnost Slabikáře
I děti z 1. třídy na Bezděkově se již rozloučily se
Slabikářem.

Následovala večeře - opékání vuřtů, diskotéka,
společenské hry i stezka odvahy kolem hřbitovní zdi, která
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byla díky akt ivitě místních žáčků obohacena o zajímavé
postavičky. Spát se šlo kolem půlnoci.
Druhý den po snídani jsme spojili jejich činnosti s
našimi. Po vzájemném představení obou škol, jim nejp rve
žáčci 1.třídy přečetli něko lik vět ze Slabikáře. Pak jsme si
zahráli společně pár her. Následovalo překvapení. Něko lik
dívek z 5.třídy si připravilo představení - Kouzelná školka,
na které jsme pozvali i děti z naší MŠ.
Po svačině se konečně umoudřilo počasí, a tak jsme vyrazili
ven. Prošli js me vesnicí až k rybníku s vodníkem a cestou
zpět strávili chvíli na hřišti. Kdo chtěl hrál kopanou, ostatní
hráli rů zné hry nebo soutěžili.
Po obědě jsme se s novými kamarády rozloučili. My se
věnovali svým oblíbeným činnostem a oni se vraceli pěšky
do Police nad Metují.
Marie Vaisarová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POLICE NAD METUJÍ

Kinderiáda

Chtěla bych všem pracovnicím a pracovníků m, kteří se
nám na obou místech věnovali, moc poděkovat, protože pro
děti je určitě přínosem, když se s takovými místy mohou
seznámit osobně a nejenom si o nich povídat ve škole.
Vilma Scholzová, tř. učitelka

Škola pod vodou
V neděli 21. května v dopoledních hodinách bylo
zjištěno, že v nové budově došlo k poškození vodovodního
kohoutku ve 3. patře. V té době již byla voda ve všech
patrech školy včetně přízemí. Pohled, který se naskýtal, byl
opravdu úděsný. Nejvíce byly postiženy všechny kanceláře
a učebna přírodopisu. Ihned po zastavení hlavního přívodu
vody se začalo pracovat na odstraňování škod a vysoušení
budovy. Do školy přijeli někteří pracovníci školy, hasiči z
SDH Po lice nad Metují a HZS z Náchoda. Díky obětavé
práci všech zúčastněných se podařilo vodu dostat z budovy
a vystěhovat nábytek z postižených místností.

- Hradec Králové 30.5.

Děti z naší ZŠ se zúčastnily krajského kola Kinderiády,
což je soutěž v leh ké atlet ice pro žáky 2. – 5.třídy.Z každého
ročníku se zúčastní jeden chlapec a jedna dívka.Oba soutěží
ve dvou předem daných disciplinách.
Našich 8 vybraných žáků odcestovalo s paní učitelkou
Katkou Pohlovou více méně pro dobrý pocit a proto, že rádi
soutěží.Nikdo si nedělal žádné ambice. Jeli na zkušenou.
Opak byl pravdou. Všichni ze sebe vydali maximu m a
dosáhli výtečných výsledků. Celé dru žstvo odsadilo
12. místo z celkového počtu 33 zúčastněných škol.Štafeta
dokonce vybojovala místo 8. Nejlepší naší závodnicí se stala
Světlana Karafiátová ze 3.třídy. Vybojovala v obou svých
startech medaili –stříbrnou a bronzovou. Zuzka Ko lářová
z 5.třídy získala také stříbro a ještě 7. místo a Monika
Jenková ze 2. třídy přivezla 5. a 6. místo.Chlapci tentokrát
za děvčaty zaostali, ale snahu jim nikdo upřít nemů že.
Děku jeme za v zornou reprezentaci školy i města a
přejeme hodně dalších, nejen sportovních úspěchů.
J.Š.

Besídka ke Dni matek pro
obyvatele DPS

Následující den neprobíhala výuka na II. stupni ve
třídách, ale prob íhal náhradní program v přírodě. Uklízečky
a někteří učitelé a THP pracovníci pokračovali v úklidových
pracích tak, aby se od úterý mohlo učit. A opravdu, v úterý
se již učilo. Přiznám se, že by nás v neděli opravdu ani
nenapadlo si pomyslet, že by se v následujícím týdnu mohlo
ve škole učit. Díky úklidovým pracím, pěknému počasí a
rychlému vysychání se však v úterý již učilo!!!

Děti ze 4.B třídy navštívily se svojí paní učitelkou Irenou
Nádvorníkovou v pondělí 15. 5. 2006 obyvatele DPS.
U příležitosti Dne matek zde předvedly své vlastní pásmo
písniček, básniček a tanečků.
J.Š.

Poděkování za exkurze
Poslední květnový den jsme se se třídou 7.A vypravili na
dvě předem domluvené exkurze, které sloužily na doplnění
učiva občanské a rodinné výchovy. Nejdříve jsme navštívili
náš městský úřad. Zde se nás hned v přízemí u jala slečna
Petra Jansová a děti provedla po celé budově. V místnostech
jednotlivých odborů se seznámily s jejich základní činností.
Na závěr jsme se sešli ve velké zasedací místnosti se
starostou panem Zdeňkem Kadidlem, který také zodpověděl
několik dotazů.
Naše další cesta vedla na čističku odpadních vod.
Provozem nás provedla laborantka paní Iva Horáková. Děti i
zde pozorně poslouchaly, protože všechny viděly provoz
naší čističky vůbec poprvé. Zde padlo dotazů poněkud více.

Chci proto poděkovat všem, kteří se podíleli v neděli na
odstraňování škod v naší škole, za jejich pomoc, protože bez
nich by likvidace škod nebyla mo žná.
Karel Nývlt

KVĚTEN 2006 ve škole
V květnu začínají t řídy jezd it na … (viz tajenka).
Druhý stupeň naší školy navštívil divadlo, kde zhlédl
nový český film RAFŤÁ CI.
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Sběr papíru se odložil na neurčito z důvodu nedostatku
prázdných kontejnerů firmy , která sběr vykupuje. Nadále ale
probíhá sběr léčivých bylin.
22.května js me se my z 2.stupně nemohli učit, protože
během víkendu praskl vodovod ve 3.patře. Voda protekla až
do přízemí. Nejv íce ze všeho byla postižena učebna
přírodopisu, kancelář a ředitelna školy. Místo výuky ve
škole js me využili krásného počasí a šli se svými učiteli do
přírody.

hovorově hlemýžď
prvosenka jarní
12 měsíců
prázdninové roční období
opak ano
Í
nádoba pro květiny
__________ koňadra
synonymum „brečet“
náš kontinent
řeka v názvu našeho města
pražské letiště
přejí Marťa Dostálová a Bára Pátková

Základní umělecká škola
informuje ...
Kam o prázdninách?
Většina dětí se na prázdniny těší i z toho důvodu, že si
odpočine od svých školních povinností. Letos se však
významná skupina našich žáků rozhodla využít části svého
prázdninového volna k dalšímu studiu na významných
prázdninových akcích, věnovaných rozvoji mimořádně
talentovaných hudebníků:
• Meadowmount School of Music
Matouš Michal získal plné stipendium (5 000 USD) na
Meadowmount School of Music ve státě New York a odlétá
(pokud obdrží v ízu m) 23. června na poněkud dobrodružnou
cestu Praha – Frankfurt – Atlanta – Burlington, odtud
k jezeru „Champlain Lake“, které bude nutno přeplout lodí a
pak školním vozidlem na místo pobytu.
Zúčastní se 62. ročníku nejslavnější a nejstarší letní
hudební školy, kde od 24. června do 12. srpna bude studovat
u prof. Charlese Avshariana. Na této škole každoročně
vyučují takové osobnosti světové hudby jako Yo-yo-ma,
Lynn Harell, Itzak Perlman, Pinchas Zuckermann, Joshua
Bell a další.
Poděkování sponzorovi:
Firma STEF Recycling Broumov manželů Stejskalových
věnovala 30 000,- Kč na pokrytí nákladů spojených s cestou
Matouše Michala do USA.
Srdečně děkujeme!!
• Letní houslové kurzy v B ojnicích
2. – 12. 7. 2006 se 6 houslistů ze ZUŠ Po lice spolu se
svými rodiči a pedagogy zúčastní hudebních kurzů ve
slovenských Bojnicích. Jsou to Šimon Michal, Žaneta

Obršálová, Hana Stejskalová, Kateřina Sou marová, Markéta
Nádvorníková a Petra Soukupová.
Budou zde vyučovat pedagogické špičky houslové hry –
prof. Bohumil Kot mel (Kon zervatoř a JAMU Brno), prof.
Jaroslav Foltýn (Pražská konzervatoř) a prof. Peter
Michalica (VŠM U Brat islava).
• Mezinárodní hudební ak ademie Plzeň
Stipendiu m na celé studium od 2. do 30. července
získala opět Anička Skálová. Od 16. července se k ní přidá
Šimon Michal. Oba budou studovat u prof. Stephena
Shippse z Un iversity Michigan.
• Letní hudební tábor ml ádeže Horní Jelení
Dalším žákem naší školy, který bude trávit prázdniny
s hudbou, je violoncellista Tomáš Hejzlar, který se již
několik let akt ivně účastní Letního hudebního tábora
v Horním Jelení. I letos se pod vedením českých i
zahraničn ích lektorů účastní tohoto tábora jako člen
symfonického orchestru.
• Mistrovské interpretační kurzy Šternberk
I žáci žesťového oddělení naší školy stráví část prázdnin
aktivním mu zicírováním. V měsíci srpnu se uskuteční ve
Šternberku další ročník M istrovských interpretačních kurzů,
kde budou vyučovat takové kapacity jako Doc. Jindřich
Petráš (JAMU Brno) – lesní roh, a Doc. Kamil Roško
(VŠM U Bratislava) – trubka. Výpravu žáků naší školy
budou tvořit trumpetisté Jára Ko llert a Marek Bartoš a hráči
na lesní roh Monika Němcová, David Kašpar a Jakub
Havlík včetně svých pedagogů.

Co nás ještě čeká:
•

•
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V sobotu 10. června 2006 od 16 hodin vás srdečně
zveme do Pellyho parku, kde se uskuteční
ODPOLEDNÍ KONCERT. V p rogramu vystoupí
sólisté, akordeonové soubory a Akordeonový orchestr
pod vedením pana učitele Jána Pastorka a hudební
skupina FAUST pod vedením pana učitele Petra Ševců.
Ve středu 28. června od 19 hodin vás srdečně zveme
na jedinečný koncert amerického třicet ičlenného tělesa
"St. Louis Gospel Ensemble". Před svým turné po
Německu zav ítají i do Hradce Králové a díky vstřícnosti
královéhradeckých organizátorů přijedou se svým
programem i do Kolárova divadla v Polici nad Metují.
Nenechte si ujít americké spirituály a gospely
v autentickém černošském podání!
ZUŠ v Polici nad Metují
Vás srdečně zve do Kolárova divadla
na koncert americké skupiny

St. Louis Gospel
Ensemble

V programu zazní
americké spirituály a gospely
v autentickém černošském podání

Středa 28. června
2006
v 19 hodin
Vstupné 50,- Kč
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Základní umělecká škola v Polici nad Metují
oznamuje, že v měsíci červnu probíhá

ZÁPIS
dětí ve věku 5 – 8 let

Matouše Michala, který se svého úkolu zhostil na výtečnou
a sklidil zasloužené ovace. Nadšené publiku m si dokonce od
Matouše vyžádalo přídavek v podobě virtuózní skladby
Nico ly Paganiniho pro sólové housle „Variace na téma
z anglické hymny“.
My se k této mimořádné události vracíme také
následujícím snímkem z koncertního sálu:

do přípravného studia hudebního,
tanečního a výtvarného oboru
pro školní rok 2006 – 2007.
Každý den během odpoledne je možno
si v kanceláři školy vyz vednout přihlášku
a získat informace o možnostech studia.
Starší žáci, kteří mají zájem o výuk u hry
na některý hudební nástroj,
získají informace o mož nostech studia
na ředitelst ví ZUŠ.
Upozorňujeme rodiče, aby případný zájem
o studium svých dětí neodkládali
na období po prázdninách –
úvazky učitelů musí být v té době hotovy
a případní opozdilci již nemusí být ke studiu
z kapacitních důvodů přijati!
Další informace můžete získat
v kanceláři školy,
nebo telefonicky na čísle 491 541 155 - 6.

Základní umělecká škola v Polici nad Metují
Vás srdečně zve na

ODPOLEDNÍ KONCERT
DO PELLYHO PARKU
V programu vystoupí:
• Sólisté
• Akordeonové soubory
• Akordeonový orchestr
pod vedením pana učitele Jána Pastorka
• Hudební skupina FAUST
pod vedením pana učitele Petra Ševců
Sobota 10. června 2006
v 16 hodin

Prémiový koncert
s Královéhradeckou filharmonií
Ve čtvrtek 18. května proběhl v sále Královéhradecké
filharmonie mimořádný Prémiový koncert, na kterém se
představili jako sólisté členové Filharmonie Hradec Králové
za doprovodu tohoto tělesa pod taktovkou významné
pražské dirigentky Miriam Němcové. Vrcholem tohoto
večera bylo provedení náročného koncertu pro housle,
violoncello a orchestr a moll Johannesa Brah mse. Koncertní
mistr Královéhradecké filharmon ie, p rof. Petr Lichý, si
k provedení tohoto dvojkoncertu pozval našeho houslistu

Orlíkovské přeháňky – aneb
naši astronauti opět létali
Před rokem se posádka školní kosmické, vědecké a
umělecké agentury NAŠA vylodila na Měsíci – u rčitě si na
náš „Měsíční koncert“ ještě vzpomenete. A kdo jednou
začne létat, ten už s tím hned tak nepřestane. Našim
vzduchoplavcům se již delší dobu stýskalo po nějakém
novém dobrodružství – a do toho přišla nabídka
z hronovského aeroklubu. Minulý týden se na letišti ve
Velkém Po říčí konaly závody historických větroňů a Dětská
televize (která společně s agenturou NAŠA působí v atelieru
počítačové grafiky výtvarného oboru) dostala pozvání, aby
tuto akci filmařsky zdoku mentovala.
Sestavili jsme několik filmových štábů, které měly za
úkol po celý týden hlíd kovat na letišti a zaznamenat
všechno, co se tam bude dít. Jenom na okraj – plachtění je
velmi závislé na počasí, protože bezmotorové klu záky
mohou létat jenom při správném proudění vzduchu, kterému
se říká termika. A tak když se běžnému „nelétavci“ zdá, že
je krásné počasí, pro plachtaře to ještě vůbec nemusí
znamenat, že vytáhnou svá letadla na start. Při velmi
nepřízn ivém počasí, které v těchto dnech máme, se to
podařilo během celého týdne jenom dvakrát.
„Našmeni“, jak si členové NAŠA říkají, ale byli u toho,
a dokonce se jim podařilo vzlétnout ve vlečném letadle.
Takže kro mě toho, že měli mo žnost natáčet ve velmi
atraktivním prostředí burácejících leteckých motorů i
tichého svištění kluzáků, si do svého života přidali další
nevšední zážitek, protože mnozí letěli letadlem poprvé.
Jeden z mladých kameramanů dokonce prohlásil: „To byl
mů j nejlepší zážitek v životě“.
Znovu se nám tak podařilo dosáhnout jednoho
důležitého cíle, který si při výuce počítačové grafiky ve
výtvarném oboru ZUŠ klademe. Říkáme tomu „přidaná
hodnota výuky“ – a ta spočívá v tom, že mladí
dokumentaristé při zpracovávání školních témat proniknou
do prostředí, kam se běžný občan málokdy dostane. Zážitky
i poznatky, které si z těchto „návštěv“ odnesou, obohacují
jejich život a jsou zdrojem poznání, potěšení i inspirace.
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Z těchto aktivit NAŠA připomeň me létání ve
vzducholodi, výpravu do podzemí polického kláštera,
návštěvu u Benediktinů v Břevnově, pátrání po historii
Police ve Státním arch ivu v Náchodě i v Praze. V pražském
archivu jsme se mohli vlastníma rukama dotknout
nejstarších dokumentů českých dějin, drž Orlíkovské
přeháňky – aneb naši astronauti opět létali
Před rokem se posádka školní kosmické, vědecké a
umělecké agentury NAŠA vylodila na Měsíci – u rčitě si na
náš „Měsíční koncert“ ještě vzpomenete. A kdo jednou
začne létat, ten už s tím hned tak nepřestane. Našim
vzduchoplavcům se již delší dobu stýskalo po nějakém
novém dobrodružství – a do toho přišla nabídka
z hronovského aeroklubu. Minulý týden se na letišti ve
Velkém Po říčí konaly závody historických větroňů a Dětská
televize (která společně s agenturou NAŠA působí v atelieru
počítačové grafiky výtvarného oboru) dostala pozvání, aby
tuto akci filmařsky zdoku mentovala.
Sestavili jsme několik filmových štábů, které měly za
úkol po celý týden hlíd kovat na letišti a zaznamenat
všechno, co se tam bude dít. Jenom na okraj – plachtění je
velmi závislé na počasí, protože bezmotorové klu záky
mohou létat jenom při správném proudění vzduchu, kterému
se říká termika. A tak když se běžnému „nelétavci“ zdá, že
je krásné počasí, pro plachtaře to ještě vůbec nemusí
znamenat, že vytáhnou svá letadla na start. Při velmi
nepřízn ivém počasí, které v těchto dnech máme, se to
podařilo během celého týdne jenom dvakrát.

návštěvu u Benediktinů v Břevnově, pátrání po historii
Police ve Státním arch ivu v Náchodě i v Praze. V pražském
archivu jsme se mohli vlastníma rukama dotknout
nejstarších dokumentů českých dějin, držet zlatou bulu
Přemysla Otakara nebo listinu krále Karla IV.
A protože se blíží konec školního roku a někteří žáci náš
atelier opustí, protože půjdou studovat na střední školy,
budou dveře NAŠA otevřeny dalším zájemců m o
vzdělávání, ale i o dobrodružství.
Vladimír Beran

Příprava na start

Další vybavení pro atelier
počítačové grafiky

Piloti NAŠA
„Našmen i“, jak si členové NAŠA říkají, ale byli u toho,
a dokonce se jim podařilo vzlétnout ve vlečném letadle.
Takže kro mě toho, že měli mo žnost natáčet ve velmi
atraktivním prostředí burácejících leteckých motorů i
tichého svištění kluzáků, si do svého života přidali další
nevšední zážitek, protože mnozí letěli letadlem poprvé.
Jeden z mladých kameramanů dokonce prohlásil: „To byl
mů j nejlepší zážitek v životě“.
Znovu se nám tak podařilo dosáhnout jednoho
důležitého cíle, který si při výuce počítačové grafiky ve
výtvarném oboru ZUŠ klademe. Říkáme tomu „přidaná
hodnota výuky“ – a ta spočívá v tom, že mladí
dokumentaristé při zpracovávání školních témat proniknou
do prostředí, kam se běžný občan málokdy dostane. Zážitky
i poznatky, které si z těchto „návštěv“ odnesou, obohacují
jejich život a jsou zdrojem poznání, potěšení i inspirace.
Z těchto aktivit NAŠA připomeň me létání ve
vzducholodi, výpravu do podzemí polického kláštera,

V to mto roce se nám podařilo znovu uspět ve výběrovém
řízení ro zvojových projektů Státní informační polit iky ve
vzdělávání. Ke dvěma, které již běží („Mu ltiméd ia – děti učí
svou rodinu“ a „Výu kou mult imédií k mediální výchově dětí
a mládeže“) se tak připojuje třetí – „Živá animace –
učebnice počítačové animace pro školy“. Pro realizaci
tohoto projektu jsme získali v zácného spolupracovníka,
pana Milana Vít ka, kterého mnozí jistě znáte z výstavy jeho
obrázků a humorných textů, která před časem proběhla ve
staré škole nebo z černé hodinky v knihovně, kde jeho verše,
říkanky, aforis my a další pěkné a vtipné texty recitovali
poličtí divadelníci. Mo žná ale mnozí nevíte, že pan Vítek
pracoval ve studiu kresleného filmu „Bratři v triku“ a
mnoho let ve filmové reklamě. Protože ho ale nebaví jen
odpočívat a má rád naši školu, domluvili js me se na
spolupráci.
V rámci tohoto projektu se žáci naučí klasické postupy
filmové animace, ale jak jinak – převedeme si všechny nové
poznatky do počítačové řeči. Také si za peníze z grantu
doplníme vybavení, tentokrát to bude snímací pracoviště pro
animaci a fotostudio pro atelierovou fotografii. Také se nám
podaří atelier modernizovat tak, abychom byli schopni po
celou dobu tvůrčího procesu (od snímán í – přes počítačové
zpracování – až po t iskový výstup), kontrolovat a ovlivňovat
barevné podání počítačové grafiky. Odborně se tomu říká
kalibrace barev. Tím získáme již skutečně profesionální
parametry, a to pozit ivně ovlivní obsah a kvalitu výuky.
Naši žáci se tak dostanou ke znalostem, jaké jim v některých
případech nebude schopna poskytnout ani střední škola. To
je ale dobře, protože někteří z n ich na svůj věk dosahují
špičkových výsledků a kontakt s nejmodernějšími
technologiemi si zaslouží.
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A proto je zde opět výzva pro nové zájemce – informu jte
se o možnostech studia počítačové grafiky ve výtvarném
oboru na telefonu 491 541 155, pošlete e-mail na adresu
beran@zuspolice.cz nebo se přijďte podívat.
Vladimír Beran

Zajímají vás počítače?
Rádi kreslíte nebo fotografujete?
Chtěli byste být kameramanem
nebo televizním redaktorem?
Chcete pracovat s profesionálními grafickými programy
a technikou?
Máte rádi dobrodružství?
Chcete si vytvořit vlastní kreslený film?
Chodíte do páté až sedmé třídy základní školy?
Odpověděli jste si alespoň na několik otázek ano?
Tak je tu příležitost právě pro vás!

Atelier počítačové grafiky
výtvarného oboru Základní umělecké školy
v Polici nad Metují

vyhlašuje přijímací zkoušky
pro školní rok 2006/2007
1. termín
ve čtvrtek 22. června od 14:00 do 18:00 hodin
2. termín
ve čtvrtek 29. června od 14:00 do 18:00 hodin

Televizní kamera a videostřižna, v pozadí dvoumonitorové
žákovské stanice

Bližší informace získáte přečtením článků
“Orlíkovské přeháňky – aneb naši astronauti opět létali“,
„Další vybavení pro atelier počítačové grafiky“, „NAŠA třetí“,
které jsou uveřejněny v tomto čísle měsíčníku,
nebo na telefonu 491 541 155,
nebo mailem: beran@zuspolice.cz,
nebo osobně v ZUŠ Police n. M., Komenského nám. 108

NAŠA třetí
Každoročně se od roku 2000 účastníme soutěže Join
Multimedia, kterou vyhlašuje firma Siemens. Hlavně
zpočátku pro nás byla účast, ale hlavně umístění v soutěži
velmi významný m výsledkem. Jako ceny se totiž ro zdávaly
počítače – a tak pro nás tato „kořist“ znamenala první dvě
„slušná pécéčka“. Od té doby se ale hodně změn ilo. Náš
atelier je moderně vybaven, soutěž se stala mezinárodní a
v letošním ročníku se jí zúčastnilo přes 4500 prací. Proto nás
organizátoři potěšili, když v letošním jubilejn ím desátém
ročníku provedli i národní vyhodnocení. A z něj nám právě
dnes přišel diplo m s textem: NAŠA, základní u mělecká
škola Police nad Metují, 3. místo. Podepsán Prof. Dr. Claus
Weyrich.
Tématem prezentace byl průvodce po regionu, ve kterém
žijeme a její název je „Pohádková krajina“. Zatím je pouze
v angličtině, ale připravujeme českou verzi.
Další zpráva od organizátorů už byla méně radostná.
Desátý ročník soutěže byl totiž poslední.
Vladimír Beran

Úvodní menu soutěžní prezentace

Pohled do budoucnosti
techniky v SPŠ Hronov
Ve středních školách se studenti většinou seznamují se
současným stavem techniky, málo se však dozví o to m, jestli
a jak se budou dále zmenšovat počítací stroje (PS) a
zvětšovat jejich kapacity a rychlosti. Jak si poradíme
s rostoucí spotřebou energie, abychom nemuseli řešit složitá
úložiště „vyhořelého paliva“ apod.
Všechny pohledy do budoucnosti závisí na rozvo ji
matemat icko fy zikálních věd. Fyzika je však na všech
středních technických průmyslovkách doslova „popelkou“
v počtu hodin vyhrazených osnovami to muto před mětu.
Rozvo j techniky jde dnes velmi rychle kupředu. Tak se žáci
ve čtvrtém ročníku nestačí divit min iaturním paměťovým
elementům „flashim“ velikosti prstýnku na řetízku, o
kterých v prváku ještě nic nezaznamenali. Stejně tak se dnes
budou divit proč se fyzikové snaží o generování
femtosekundových ( 10-15 s ) světelných impulsů. Protože ty
budou nejpravděpodobněji používány k přenosu informací
v počítacích strojích a ve sdělovací technice.
Další pohled do budoucnosti: Co se vzrůstající spotřebou
energie? Současné jaderné elektrárny jsou z hlediska
moderní fyziky již „zastaralé“. Pracuje se na vývoji nových
ekologičtějších zdro jů s termojadernou syntézou lehkých
prvků (vodík, deuteriu m, tritiu m) – napodobíme Slunce ?
Co uděláme se všemi těmi pístovými motory, kterých
dnes jezdí miliony a nehospodárným způsobem přeměňují
energii? Ve fy zikálních a chemických laboratořích se hledají
jiné, účinnější metody přeměn energií pro drobné
spotřebitelské účely.
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Ve SPŠ Hronov
se věnuje zvýšená pozornost
matemat icko
fy zikální výuce,
ovšem v bariérách
současných osnov! Žáci se zúčastňují náročných soutěží
jako jsou Fyzikální a Matematická oly mp iáda, Fy zikální
korespondenční seminář (FYKOS), pořádaný Matematicko
fyzikální fakultou UK Praha. Každoročně několik žáků
dobrovolně (nepovinně) maturuje z fy ziky. Nedostatečnou
fyzikální p růpravu
povinnou
výukou
doplňujeme
dobrovolným dvousemestrálním fy zikálním seminářem.
Každoročně pořádáme pro třetí ročníky jednodenní exku rzi
do Fyzikálního ústavu České Akademie věd v Praze.
Pokoušíme se zavést pravidelné Besedy o moderní fy zice se
špičkovými představiteli tohoto oboru. Besedy jsou vhodné i
pro ostatní střední školy a ostatní zájemce.
Podle našich zkušeností mů žeme říci, že t i, kteří v naší
škole využili nabízené mo žností, bez prob lému uspěli při
přijímacích zkouškách na vysoké školy, nebo byli přijati bez
přijímacích zkoušek. Tito naši bývalí maturanti se pak na
nás často obracejí p řed semestrálními zkouškami na faku ltě
o konzultace, co ž rádi podle mo žností akceptujeme.
Nedokresluje i toto obraz („image“) o SPŠ Hronov ?
Dr. Ing. Oto Štirand CSc , učitel SPŠ Hronov.

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

Z L A T Á S V A T BA

Z ZZ Z ZZ Z Z

V sobotu 6.5.2006 js me se sešli v obřadní síni městského
úřadu k oslavě 50 let výročí trvání manželství, „zlaté
svatbě“, man želé Lubomír a Irena Strauchovi.

Přejeme i nadále hodně lásky, vzájemného pochopení a
hlavně zdravíčko oběma man želů m.

V Í T Á NÍ O B Č Á N K Ů

Z ZZ Z ZZ

V sobotu 6. května proběhlo na radnici přivítání našich
nejmenších. Tentokrát js me pozvali 12 miminek:
Matyáš John, Jaroslav Zemek, Anna Maršíková,
Michael a
Hejnyšová,
Jindřich
Pejskar,
Adéla
Vaníčková, Nikola Krpešová, Alexandra Štefaniaková,
Pavl a Černohorská, Aneta Hadincová, Tereza Ingrišová,
Viktorie Mrnková.
Dagmar Ha mbálková

S T Ř Í B R N É PO D V E Č E R Y Z Z Z Z

ST AT I ST I KA

œœ œ œ œ œ œ œ œ

Dobré sousedské vztahy a smysl pro humor a recisi jsou
kořením života. Prostřednictvím fotek se vracíme k
poslednímu Stříbrnému podvečeru, kde Bu kovičtí připrav ili
man želů m Hruškovým opravdovou svatbu po pětadvaceti
letech.

K 31. 5. 2006 mělo město Police nad Metují dle
dostupné evidence celkem 4 284 obyvatel.

SV AT B Y

Z Z Z Z ZZ Z ZZ Z Z

Své „ANO“ si v květnu řekli
pan Dávid Suchánek a slečna Lucia Pitková
J UB I L EA

ZZZZZZZZZZ

V měsíci květnu 2006 oslavili životní jubilea:
70 let
6 občanů
75 let
4 občané
80 let
4 občané
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osoby nad 15 let

230,-K č

600,-K č

Slevy pro průkazy ZP, ZTP, ZTP-P
Jednorázové vstupné:
děti do 6 let věku
zdarma
děti od 6 do 15 let
10,-K č
osoby nad 15 let
20,-K č
Předplatní vstupenka: 10 dnů
děti od 6 do 15 let
60,-K č
osoby nad 15 let
120,-K č

Ida Seidlmanová

PROVOZ KOUPALIŠTĚ
Vážen í spoluobčané a návštěvníci města Police nad
Metují,
i v letošním roce jsme přip ravili k provozu polické
koupaliště. V květnu a červnu probíhají opravy zařízení,
kdy především obklady bazénů vyžadují stále větší péči, tak
aby byla zaručena funkčnost, ale především bezpečnost
návštěvníků. Koupaliště otevřeme v průběhu
druhé
poloviny června , pokud samozřejmě bude příznivé počasí.
Provoz koupaliště bude v červnu v pracovních dnech od
13.00 hod do 19.00 hod a v sobotu a v neděli od 9.00 hod do
19.00 hod. V průběhu prázdnin, to znamená v červenci a
srpnu, bude koupaliště provozováno denně od 9.00 hod do
19.00 hod v závislosti na přízn i počasí. Nabízené služby
budou stejné jako v minulých letech, to znamená především
čistá a kvalitní voda, příjemné prostředí s vyškoleným
plavčíkem a dobře zásobený stánek s potravinami. Vstupné
zůstává na úrovni minulého roku, to znamená, že již t řetí rok
je vstupné stejné . V době kdy se vše kolem nezadržitelně
zdražuje je to pro vás všechny určitě potěšující zpráva.
Věřím, že i tato informace přispěje k to mu, že naše krásné
koupaliště navštívíte a zažijete zde spoustu krásných chvil.
Nakonec zbývá jen Vám všem popřát krásné a teplé léto
s příjemný mi zážitky na našem polickém koupališti.
Ing. Vasil Bučok, ředitel TS
LETNÍ KOUPALIŠTĚ MĚSTA POLICE NAD METUJÍ

C E N Í K ROK 2 006
Provozovatel:
Technické služby Police nad Metují, s.r.o.
Zálohy:
za klíče ke skříň ce
10,-K č
za osobní šatnu
30,-K č
za slunečník
50,-K č
Jednorázové vstupné:
sleva od 17.00 hod.
děti do 6 let věku
zdarma
zdarma
děti od 6 do 15 let
20,-K č
10,-K č
osoby nad 15 let
35,-K č
20,-K č
klíček ke skříň ce
5,-K č
osobní šatna
20,-K č
slunečník
30,-K č
Předplatní vstupenka: 10 dnů
celosezónní
děti od 6 do 15 let
130,-K č
350,-K č

sleva od 17.00 hod.
zdarma
5,-K č
10,-K č

Oslavy 600. výročí první písemné
zmínky o obci Bezděkov nad Metují,
1. setkání rodáků a příznivců obce
Dne 1. a 2. července oslaví obec Bezděkov nad Metují
kulaté výročí první dolo žené písemné zmínky. Je to mu 600
let, kdy se v urbáři břevnovského kláštera sepsaném v roce
1406 tato písemná zmín ka objevila. Historie Bezděkova
zajisté sahá do konce první poloviny 13. století, co ž by
znamenalo zhruba tři čtvrtiny tisíciletí od počátků zdejšího
osídlení. Hmatatelný důkaz pro toto tvrzení však není.
Historické doklady, které by konkrétněji doku mentovaly
nejstarší období ve vývoji zdejšího osídlení neexistují.
Oslavy proběhnou po oba víkendové dny. Sobotní
dopoledne vyplní kro mě doprovodného programu rybářské
závody na Panském rybníku, odpoledne proběhne v kostele
sv.Prokopa svěcení nového praporu SDH při příležitosti
125. výročí zalo žení hasičského sboru. Dále budou oslavy
pokračovat setkáním rodáků a přízn ivců obce v areálu TJ
Sokol, hudební produkcí dechové hudby "Opočenka" a
dalších hostů. Večer se odehraje ve znamení pouťové
zábavy. Nedělní program zahájí slavnostní mše svatá a
odpoledne bude následovat průvod obcí na hřiště TJ Soko l,
kde návštěvníci posedí při hudbě. Na oba dny jsou
připravovány další doprovodné akce jako je prohlídka školy,
výstava z historie i současnosti obce, kolotoč a soutěže pro
děti, výstava požární techniky, prohlíd ka obce z koňského
kočáru aj. Občerstvení bude samozřejmostí. Všichni zájemci
o oslavy jsou srdečně vítáni.
Obec Bezděkov nad Metují

Seniorské aktuality
„Když pršelo, jen se lilo …“. Tak by se dal
charakterizovat 17. květen, přátelské setkání „Sen ior klubu
Ostaš“ v Pellyho parku. Byl to májový déšť, sluníčko, jako
kdyby se ostýchalo, trochu koketovalo, občas pohladilo i
zahřálo. To naprosto nic nezměnilo na náladě společnosti,
která vzhledem ke svému podzimu života jisté rozmary
toleruje. Paní předsedkyně H. Pivoňková zahájila a poté
předala slovo dalším člen kám výboru, místopředsedkyni pí
Richterové a referentce pí H. Trempčinské, obě následně
doladily definit ivně akce, které nás čekají. Zájezd do Prahy
6.7. na XIV. So kolský slet – kalkulace je již známa,
obsazení autobusu se doplní po dohodě. Vše řečeno
pochopitelně, stručně a jasně. Rovněž pro hospodářku pí J.
Němečkovou dnešním dnem končí vybírání cestovného za
½ denní zájezd Rat ibořice – oživlé postavy, vše je uzavřeno.
Věřte, nevěřte, pojedou dva autobusy. To bude veselo, na
Starém bělidle, tam to bude „hučet!“. Ke svému skvělému
hlasovému vybavení se dostalo p Pivoňkovi mimořádné
pocty od jeho manželky a pozval na plochu areálu všechny
jubilanty, kteří letos oslavují kulat iny!. By la to řada růží, ale
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jeden trn p Nemejta. A všichni dostali Modré z nebe,
doslova tak a k tomuto čokoládovému potěšení karafiátky,
to není vše, přišla naše místostarostka pí I. Seid lmanová a
pan starosta p Zd. Kadidlo. Několik upřímně řečených slov
jistě vneslo do srdíček jubilantů hřejivý pocit. Znovu
přesvědčili, že jim senioři nejsou lhostejní, vždycky si
najdou chviličku a přijdou mezi nás, o jejich všestranné
pomoci jsem již psala. Vážíme si toho skutečně moc.
Dru žinářka pí Řeháková přišla se školními dět mi a ty
pobavily pásmem tanečků a pro mamin ky zhotovily
symboly jara – kytičky. Děti, bylo to moc pěkné.
Hudba, to je lék, ale i náboj, víme mnozí a ta zazněla.
Páni muzikanti p Mazač a p. uč. Trnovský zapojili aparaturu
a do rozkvetlé jarní přírody a košatých korun majestátných
stromů se nesly líbezné melodie a jsem přesvědčena, že se
mnohým, zrovna tak jako mě, vrátilo alespoň ve
vzpomínkách něco krásného, co dávno odnesla voda i čas,
co se už nevrátí. Vždyť je měsíc lásky, máj, viďte? „Viléme,
Hynku, Jarmilo..“
Zpívánky – Machov - Lhota , skvělá parta věrná lidovým
písničkám, které na rozd íl od nás nestárnou a zněly parkem,
k to mu harmonika, vozembouch, vše pro dobrou náladu. A
to bez honoráře. Chvályhodné.
O pohoštění se postarali hasiči, grilované párky, káva a
v šenku teklo pivko. Co si přát víc? Snad taneček?
Vy zvání k němu pánové očividně ignorovali, pouze
jeden statečný senior p Rudolf v sobě nezapřel tanečního
ducha a exceloval. Ostatní jen tiše přihlíželi, mo žn í i
záviděli jak to „válí“. Jó, musíme popřemýšlet a příště
všichni na plac a ať se „faldy hází“! Toto mokré odpoledne
určitě neubralo nic na dobrém pocitu z toho, kolik
obětavých lidí mezi námi je a tak poděkování úplně všem.
Nejmenované dárkyni z našich řad pak za sponzorský dar.
Nepřála si být jmenována, ale ve skromnosti je cena člověka
a my si toho vážíme a nelze přehlédnout. Rovněž paní
Bernardové – Krámek „PĚKNÝCH VĚCÍ“ vazba kytiček,
ARHIS obchodní výrobní středisko – zhotovení
INFORMAČNÍ TA BULE.
Teď se budeme těšit do Ratibořic, datum velice vděčné,
na sv. Medarda, tak si to užijeme. Doufám, že se tenhle pán
pro tentokrát vycajchuje a vodou bude šetřit. Za pochopení
předem děkujeme.
Tak příští měsíc se zase dozvíte něco o tom, jak se baví
„Sen ioři klubu Ostaš“ v Polici nad Metují.
Na veselou notu a s úsměvem
H. Krejčová

Náš výlet
Na sobotu 13. května 2006 uspořádal výbor fondu pro
pozůstalé v Polici nad Metují a o kolí pro členy i nečleny
celodenní výlet do okolí Žamberka. Ráno v 7:00 hod.
odjížděl od CDS – garáže autobus plný natěšených pasažérů.
Počasí nám p řálo a nálada byla výborná.
První zastávka byla v Dobrušce u benzínové pumpy. Po
malém občerstvení jsme pokračovali do Písečné, kde ve
starém mlýně už na nás čekali man želé Maárovi. Mlýn je
kulturní technická památka jediná tohoto druhu v republice,
plně funkční mlýn ze 17. století.
Pan Maár roli mlynáře nás patřičně uvítal moukou
dvounulkou a pro pobavení a názornost spustil některé
exempláře, což se líb ilo hlavně chlapům. Bylo to jako ve
filmu „Na samotě u lesa“. Ženy zase obdivovaly tu část,
kterou dobře znají ze své životní praxe. A to byla kuchyň a
její vybavení před sto lety a některé věci i starší.

Na oběd js me byli pozváni k „Růžence“. Ty porce snad
nemají konkurenci, ale v pohodě snědli všichni. Bylo to
velice dobré.
Další naší zastávkou byla návštěva zámku na Žampachu.
Zde jsme měli vyjednanou návštěvu s průvodkyní paní
Duškovou.V tomto zámku sídlí Ústav sociální péče pro
mentálně postižené. Celá prohlídka začínala v zámecké
kapli. Paní Dušková nám řekla něco o historii hradu a
zámku Žampachu. Pověst o tom, jak to bylo s rytířem
„Pancířem“ a jeho osudech ve službách krále Karla IV. jsme
si přečetli už v autobuse.
Oko lo zámku je nádherná udržovaní zahrada s vyhlídkou
na Orlické hory. Od Velké Deštné až po Kralický Sněžník.
Obyvatelé ústavu v této zahradě pracují a mají svůj program
i v chráněných dílnách, kde vyrábějí voňavé svíčky,
keramiku nebo výrobky z kůže. Naším hlavním bodem
v tomto ústavu soc. péče byla návštěva domků s
„chráněným bydlením“, které je financováno z fondů EU.
Paní průvodkyně nám všechno vysvětlila a všude nás
pustila. Zájem byl veliký a dotazů mnoho a velice
fundované. Mezi námi bylo dost lidí, kteří mají podobné
případy přímo ve své rodině nebo v blízkém o kolí a moc je
zajímala celodenní činnost a program těchto lidí
v takovémto domově. Jaké mají povinnosti a co všechno
mohou? Ještě v autobuse při cestě domů se o tomto
problému d iskutovalo.
Další naší zastávkou bylo muzeu m v Žamberku.
Prováděla nás sama paní řed itelka, rodačka z Police nad
Metují. Její mamin ka v Po lici učila na škole. Muzeu m je
věnováno kraji pod Orlický mi horami a řemeslů m jeho
obyvatel. Má tam své místo Prokop Diviš – vynálezce
hromosvodu. A v prvním patře jsou expozice věnované
rodákům ze Žamberka. Paní Vlaďka nám spustila i několik
exponátů, vynálezů a zázraků techniky před 100 – 150 lety.
Bylo to velice příjemné zpestření výkladu a sklid ila
pochvalu a potlesk. Odcházeli jsme s pocitem, že se nám
v mu zeu už dlouho nikdo takh le nevěnoval.
Večeři js me měli vyjednanou v pivovaře. Dostali jsme
specielní pivní guláš a každý si mohl vybrat jestli černé
nebo světlé pivo. Je to soukro mý pivovar a sám pan vedoucí
nás obsluhoval.
Po dobré večeři si nás vždycky asi 10 lidí pozval pomalu
po schodech do sklepa a ukázal nám, jak se to pivo vaří a
zodpověděl všechny i ty všetečné otázky. Prostředí bylo
velice milé a by la to výborná tečka na závěr našeho výletu.
A už cestou domů jsme plánovali, kam pojedeme zase
příště.
Poděkování za zdar celého výletu patří všem
zúčastněným. Byli velice ukáznění, ohleduplní a tolerantní.
Poděkování patří panu řidiči Rakov i, který nás v pořádku
zase všechny rozvezl do mů.
Byl to hezky prožitý den a bude na co vzpomínat. Už se
těšíme na další …
Za výbor fondu jednatelka Marie Chaloupková

Vandr se snad vydařil
Tak 31. ročník M EZINÁ RODNÍHO POLICKÉHO
VA NDRU máme za sebou. Bohužel poprvé se vandrovalo
bez ředitele a hlavního organizátora Oldřicha Scholze, který
ovšem se svojí Toničkou a dalšími zakladateli Po lického
vandru „nahoře“ výborně zajistil počasí. Naštěstí „Sed m
statečných“ a jejich přátelé jsou sehraná parta, a tak se vandr
uskutečnil, i když v dubnu to vypadalo všelijak.
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Pro úplnost dodáváme, že jako nejpočetnější třída ZŠ
Police nad Metují na Vandru byla třída 7B!
Autory snímků, které tento článek doprovázejí, jsou
Štěpán Horák a Zdeněk Zelený.
Všem, kteří letos pomohli, za Klub přátel turistky TJ
Spartak Police nad Metují děkuje Petr Scholz.

Vše podstatné lze vyčíst ve vyhodnocení letošního
ročníku. Proto bude lepší dát prostor ohlasům. Ty byly
většinou kladné. Hlavně si účastníci pochvalovali trasu.
Byla bezva vid itelnost, takže o krásné pohledy prý nebyla
nouze. Výhrady js me zaznamenali k úseku mezi Českou
Metují a Dědovem, kdy se šlo po normální ko munikací.
Jezdilo hodně aut, takže to bylo trošku nebezpečné pro děti.
Dalo se jít jinudy, bohužel ale p řes soukromé po zemky. A
vše dojednat není opravdu věc jednoduchá. Jako příklad
mů že posloužit loňský vandr. Náš trend v příštích letech
bude takový, že se co nejvíce bude chodit po turistických
stezkách a minimu m bude vlastního značení. Jsme si jisti, že
na kvalitách tras se to neprojeví.

Vyhodnocení 31.ročníku
Mezinárodního Polického vandru

Další výhrada byla k medailím. Ano, letos nebyly. Jedna
z posledních instrukcí od Oldy byla, že letos nebudou. Jeho
přání jsme akceptovali, i když při poradách zazněl jasný
hlas, že medaile k vandru neodmyslitelně patří. A to je fakt.
Proto příští rok budou. Narychlo jsme zkusili malou
novinku. Na diplo my, jako náhradu za medaile, jsme
dopisovali jména, co ž se setkalo s dobrým ohlasem.
Večer se organizátoři sešli v Krčmě se sponzory a
zavzpo mínali na Oldu a Toničku. K tomu zahráli KO5,
Miroslav Šolc pro mítl svůj snímek o Oldřichovi a sestřih
z letošního 31. ročníku M EZINÁ RODNÍHO POLICKÉHO
VA NDRU. Dojemné, ale i veselé posezení udělalo tečku za
letošním vandrem a zahájilo přípravu na 32. ročník, který se
bude konat 19.5.2007.

Počasí přálo a prezentací prošlo 642 vandrovníků.
Nálada byla dobrá. Komp letní oficiální zpráva byla
vyhotovena ve 13.00 hod. Vyhodnoceni byli tito účastníci
31. Po lického vandru :
Nejmladší
Valchař Václav, Po lice nad Metují, r. n. 2006
Černohorská Pavla, Žďár nad Metují, r. n. 2006
Svoboda Matěj, Brou mov, r. n. 2006
Nejstarší
Bohdan Bednařík, Meziměstí, r. n. 1932
Nejpočetnější rodi na
Bláhová-Králová, Hodkovice, 7 vandrovníků
Nejvzdálenější účastník ČR
Outlý Jaro mír, České Budějovice
Dosedělová Kateřina, České Budějovice
Nejvzdálenější zahraniční účastník
Matias Benedykczak, Kanada-Toronto
Klub přátel turistiky v Polici nad Metují spolu s
kolektivem pořadatelů Mezinárodního 31. Po lického vandru
vřele děkuje Městskému úřadu v Polici nad Metují,
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Královéhradeckému kraji a všem sponzorům, kteří se
podíleli na zdárném průběhu této náročné akce.
Organizační výbor 31. Mezinárodního Polického vandru
Ředitel : Petr Scholz
Pracovníci prezentace : Puschmann, Walter, Lanta, Končický,
Vtípil, Vacek, Jirásek
Výběr trasy a značení : Václav Krb, M íra M atějec
Pracovníci kontrol : Pavel a Olina Duchatschovi, Kulhavý,
Procházka, Andrýs
Pracovníci dopravní služby : Petr Starý
Obsluha občerstvení : Krtičková Květa, Čech Pavel,Vernerová
Radka, Verner Jiří, Krtičková Ivana a M artina, Jirková Stáňa, Šnajdr
Luboš a Šnábl Karel
Zpracování dat : Končický J. a Z., Bartošovič K.,Ulrychová A.

Zpráva o činnosti rybářského
kroužku za rok 2005
V průběhu roku 2005 kroužek mládeže vedli pan Josef
Černý a pan Ladislav Volšík, kterého od nového školního
roku vystřídal Ing. Bedřich Ried l. Pan Černý a Ing.Ried l se
v září zúčastnili školení vedoucích rybářských kroužků.
Toto školení se konalo v táboře Suté Břehy u Týniště nad
Orlicí.
Schůzky kroužku se konají každých 14 dní, vždy ve
středu, kro mě letních prázdnin. V loňském roce měl krou žek
22 členů, z n ichž letos 3 přecházejí do mládeže 16 – 18 let.
Dne 14.4.2005 u klid ili mlad í rybáři odpadky z přilehlých
prostorů rybníka v Hlavňově.
Dne 8.5.2005 se čtyři mládežníci zúčastnili závodů
registrované mládeže pořádaných MO ČRS Meziměstí,
které se, za velmi nepříznivého počasí, konaly na bývalém
koupališti v Meziměstí. Ze 16 účastníků se z našich nejlépe
umístil Adam Ried l a to na krásném 2.místě. Na 3. místě
skončila Lucie Černá. Dále pak Jakub Šefc obsadil 8. místo
a Jiří Hertík 10. místo. Těmito výsledky jsme do soutěže
tříčlenných družstev o „Pohár Brou movských stěn“ získali
celkem 328,5 bodu. MO ČRS Broumov získala 415 bodů a
MO ČRS Meziměstí pouze 171 bod.
Dne 15.5.2005 jsem se zúčastnil se třemi dětmi závodů
v Hradci Králové v Šimkových sadech, které pořádal
Východočeský územní rybářský svaz. Závodů se zúčastnilo
83 závodníků, kteří byli ro zdělen i do 3 kategorií. Naši
mládežníci spadli do nejpočetnější kategorie se 60
závodníky. Nejlépe si vedla Lucie Černá se 6. místem.
Adam Riedl obsadil 9. místo a Vo jtěch Kraus 10. místo.
O tropickém víkendu od 27.5. do 29.5. 2005 jsme
uspořádali s mládežníky třídenní stanování na rybníku

Hlavňov. Zde si děti osvojily nejen rybářské dovednosti
s přípravou na závody, ale i hod na terč ( Arenberg ) a
střelbu ze vzduchovky. Nedílnou součástí soustředění bylo i
poznávání přírody ve vodě i v oko lí rybníka.

Dalšími závody, které se započítávají do „Poháru
Brou movských stěn“, byly závody v našem rev íru a to na
rybníku Hlavňov. Konaly se dopoledne 4.6.2005..
Zúčastnilo se jich 29 závodníků ze 4 oko lních organizací.
Ulovilo se celkem 29 kusů ryb. Nejúspěšnějším rybářem byl
Jakub Novák z naší MO, který u lovil 6 ryb o celkové délce
203 cm. Tím získal první místo tohoto závodu a zároveň
„Putovní mládežnický pohár naší organizace“. Na 2. místě
se umístil Jan Brouček z M O Brou mov se ziskem 175,5
bodu a na 3. místě Lukáš Jirásek také z M O Brou mov se 150
body. Družstva si pak vedla následovně: Poličáci si připsali
na konto pouze 40 bodů, Meziměšťáci 41,5 bodu a vítězní
Brou mováci na naší vodě 373 body.
Za 14 dní se na rybníku Šlégl konal další závod, který
pořádal Dů m dětí a mládeže Ulita v Brou mově, při kterém
funguje broumovský rybářský kroužek. Celkem se
zúčastnilo 33 závodníků. Z našich šesti byla nejlepší Lucie
Černá - získala 443 body a skončila v celkovém pořadí na 3.
místě. Jako 5. skončil Adam Riedl s 380 body, 8. skončil
Aleš Máslo s 250 body, 10. Dav id Holeček se 196 body, 16.
Jakub Šefc se 116 body a ani naše nejmladší závodnice
Hana Grimová neskončila bez bodů. Získala 41 bod a stačilo
ji to na krásné 23. místo.
Tímto závodem skončilo loňské klání o „Pohár
Brou movských stěn“. Jednotlivá družstva si zde připsala
poslední body a po součtu všech bodů se na 3. místě umístili
mládežníci z M O Meziměstí se ziskem 603,5 bodu. Druhé
místo obsadili poličtí svěřenci trenérů Josefa Černého a
Ladislava Vo lšíka. Získali celkem 1307,5 bodu. Úplně
všechny však převálcovali mládežníci z Ulity z Brou mova,
kteří vyhráli pohár ziskem 2077 bodů.
Závěrem bych chtěl poděkovat Městu Police nad Metují
za příspěvek 3000,-Kč na činnost rybářského kroužku. Také
děkuji všem sponzorům, kteří nám věnovali ceny do soutěže
uspořádané dne 4.6.2005. Jsou jimi Městský úřad Police nad
Metují, firma Pejskar spol. s r.o., Veba, textiln í závody, a.s.,
pan Pavelka – prodejna rybářských potřeb Hronov, pan
Purtik – Železářství, MUDr. Kučera, M UDr. Kopecký,
MVDr. Kulich, pan Sádovský, pan Grim st., pan Grim ml.,
pan Kozár, pan Černý, Restaurace u Berků – Jan Pavlík, pan
Martinec, Ovoce zelenina Hronov Poříčí (v itaminek) a pan
Kulich Valerij.
Dále bych chtěl poděkovat jménem svým i jménem
organizace panu Ladislavu Vo lšíkovi za dvacetiletou
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obětavou činnost v rybářském krou žku, který s ukončením
loňského školního roku svoji činnost skončil. Věřím, že jeho
zkušenosti nám i v budoucnu pomohou, např. při konání
závodů a jiných akcí a věřím, že nám bude i nadále,
v případě potřeby, nápomocen.

Ještě děkuji za po moc a zajištění stravování při stanování
a na závodech panu Volšíkovi ml., M VDr. Ku lichovi, panu
Pavlíkovi z Hotelu u Berků a panu Řehákovi.

Plán činnosti rybářského kroužku na rok 2006.
1)
2)
3)
4)

Úklid rybníka Hlavňov před zahájen ím sezony
Třídenní květnové stanování na rybníce Hlavňov
Červnové závody mládeže do 15 let
Účast na všech dostupných závodech
Josef Černý

Zlatá rybka
13. a 14.5.2006 se na honském rybníku konaly rybářské
závody, pořádané MO-ČRS Po lice nad Metují. Byly
uspořádány na počest znovuotevření tohoto rybníka, téměř
po 3 letech, rybářské veřejnosti, po jeho odbahnění.
V loňském roce byl rybník již zarybněn a o ryby bylo
pečlivě pečováno jejich přikrmováním, takže v den závodů
se předpokládaná hmotnost obsádky pohybovala kolem 40
metráků.
Závody byly koncipovány jako otevřené proto, aby se
mohli zúčastnit i nerybáři a samozřejmě cizí členové ČRS,
ze širokého okolí. Chtěli js me se tak nějak „blýsknout“ a
ukázat všem, jakou máme krásnou „malou vodu“ a jak je
zarybněná. V to mto duchu jsme vytvořili i zázemí. Velký
stan, dva kiosky s občerstvením a neopomněli js me ani na
ekologické WC. By lo mo žno se občerstvit polévkou,
vepřovým masem na lorně, ale i gulášem. Díky pěknému
počasí, které jsme si objednali u „Svatého Petra“, se vytočilo
i dost piva. Zájemci si mohli dát i kávu, čaj, ko řalku a
limonádu. Ryby braly, některý m i jako o závod, až se nám
někteří rozhodčí i zapotili při měření a počítání ryb. Chytlo
se i několik zlatých rybek plnících 3 přání. Největší kapr
měřil 62 cm.
V sobotu závodilo 60 závodníků-dospěláků. Z toho
v našich barvách pouze 36. Škoda, že se naši členové
nezúčastnili v hojnějším počtu. Vždyť hlavně pro ně se vše
pořádalo a vše mělo být naším velký m rybářský m svátkem.
A bylo i o co soutěžit. Nikdo neodešel díky mnoha
sponzorům, který m tímto děku jeme, bez ceny. První místo
obsadil se ziskem 2040 bodů Josef Matouš z Meziměstí.
Odnesl si pohár a DVD přehrávač. 2. místo patřilo Michalu

Kašparovi a 3. místo zaujal Libor Veinfurter, oba
z Jaro měře. Náš nejlepší byl Dušan Zajko, na 6. místě.

V neděli si zasoutěžili mládežn íci, kterých bylo celkem
30. Naše barvy hájilo celkem 17 závodníků. Zde se soutěžilo
v kategori do 15 let a v kategorii 15-18 let. Celkovým
vítězem obou kategorií se stal vítěz kategorie 15-18 let Petr
Špaček z Meziměstí se ziskem 1065 bodů. Odnesl si také
pohár a DVD přehrávač. Na druhém místě v této kategorii
byl Milan Ko zár z Po lice nad Metují a na třetím místě
Michal Matouš z Meziměstí. Kategorii do 15 let vyhrála
Lucie Černá z Police nad Metují. Druhý byl Tomáš Dušánek
z Vrch labí a třetí místo obhájil Jakub Šefc z našeho týmu.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem organizátorů m,
kteří celou dvoudenní akci připravovali a dotáhli ji do
úspěšného konce.
Miroslav Kulich.

Tradiční červnové koncerty
v Hronově a ve Stroužném
jsou zatím domluveny takto:
o

3. června v 16.00 hodin - vystoupí Pawel Pawlik
v Hronově v modlitebně Československé církve
evangelické

o

10. června v 16.00 hodin - vystoupí Polští umělci
v Hronově také v modlitebně ČCE

o

17. června v 16.00 hodin - vystoupí Jaroslava
Potměšilová v kostele ve Stroužném

o

24. června v 16 hodin - vystoupí Sbor ZUŠ z Hronova
se Zuzanou Meierovou-Genrtovou v kostele ve
Stroužném

Polská strana žádá o otevření státní hranice Na Dolech
17. a 24. června vždy od 8.00 do 20.00 hodin.
Při příležitosti synodu Polské reformované církve ve
Stroužném, který se uskutečnil v sobotu 20. května 2006,
byla na evangelickém kostele odhalena pamětní deska
vzácnému člověku ThDr. Martinu Hoffmannovi.
Ida Seidlmanová
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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 )

V kurzu přivítáme dráteníky
Zveme všechny šikovné lidi do mateřského centra na
kurz drátování pro mírně pokročilé. Po dvě soboty, tedy
17. června a 24. června od 10 do 16 hod., se budeme
setkávat a učit. Odrátku jeme dózu, naučíme se o zdobné
drátování nebo drátovaný šperk, vyzkoušíme si i složitější
drátenické vzo ry.
Kurz je určen pro mírně pokročilé dráteníky. S sebou si
přineste, kdo máte, malé kleště, drát, dózu a velkou svačinu.
Kdo nářadí nevlastní, budeme je mít k zapůjčení. Kurzovné
na jednu sobotu činí 150 korun, v ceně je zahrnut lektor a
materiál. Počet zájemců je o mezen na 10 lid í. Informace na
tel. 777 844 097.

Jak poskytnout první pomoc
nejmladším?
Přednáška „Pediatrická první po moc u dětí do jednoho
roku“, se koná 20. června v 9.30 hodin v mateřském centru.
Petra Hajpišlová nám poví, jak poskytnout první pomoc
mimin ku při poranění, vdechnutí cizího předmětu, ale i jak
postupovat při vysokých horečkách. Tentokrát půjde o první
pomoc nejmladším dětem, v září plánujeme pokračování, a
to na téma první po moc u dětí od jednoho roku do tří let.

ječmennou nebo rýžovou sladěnkou. Kaše můžeme po 6. až
7. měsíci vylepšit ovocem - jablíčkem čerstvým nebo
podušeným, občas kouskem banánu nebo jiným ovocem,
které není ostré a vyroste a uzraje u nás.
Do každé kaše přidáme na špičku nože máslo nebo
kapku panenského oleje. Kaše připravujeme z celých zrn – z
jáhel, pohanky, kukuřičné krupice. Tyto suroviny alespoň tři
hodiny namáčíme ve vodě a vaříme 15 až 20 minut, poté je
mů žeme ještě ro zmixovat. Základ kaše by měly vždy tvořit
jáhly, ostatní obiloviny do jáhel v menším mno žství
přidáme.
Kaše mů žeme také připravovat z celozrnné mouky jáhlové, pohankové, kukuřičné, rý žové. Mouku si však sami
nameleme před přípravou kaše, protože rychle žlukne a
stává se hořkou. Stačí k to mu mlýnek s kličkou na kávu (ve
kterém ovšem kávu nemeleme). Do každé kaše mů žeme
přidat malou špetku amarantové mouky, jež je velmi bohatá
na minerály.
Co nejméně připravujeme kaše instantní, naopak
snažíme se připravovat kaše z původních, co nejméně
zpracovaných surovin. Je to velká prevence alergií u dětí!
Nesladíme kaše cukrem, protože děti jej do jednoho roku
věku špatně tráví.
Pokud podáváme dětem bramborové kaše, alespoň
polovinu brambor nahradíme ro zvařenými jáh lami a
vylepšíme je jemně nastrouhanou zeleninou a nasekanými
zelenými natěmi.

Program na červen

Centrum hledá paní na hlídání dětí

§ 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)

Hledáme paní, mamin ku, babičku nebo studentku, která
by pohlídala děti těm maminkám, které by v centru chtěly
navštěvovat například kurz cizího jazy ka. Kdo by měl
zájem, prosím ozvěte se na telefon 777 844 097.

MUDr. Judita Hofhanzlová:

Rady pro maminky – příkrmy kojenců

(6. část)

Autorka se v předchozích částech věnovala prvnímu
nemléčnému příkrmu, tedy zeleninovo-obilné polévce.
Tentokrát se zaměříme na podávání mléka a kaší.
Děti jsou velmi citlivé na bílkovinu kravského mléka,
proto částečně kojeným dětem nahrazu jeme mléčné příkrmy
rýžovými odvary. Kojené děti nepotřebují mléčný příkrm!
Plné kravské mléko nemů žeme zařadit do jídelníčku
dětem do 3 let, to znamená, že do 1 roku věku nepodáváme
jogurt, sýry nebo tvarohové výrobky. Bílý jogurt přidáváme
jen po 1- 2 lžičkách do kaší nebo krémů, pokud ale ko jíme,
není to potřeba. Plné kravské mléko je třeba řed it v poměru
1 díl mléka a 2 díly vody, plné kravské mléko totiž obsahuje
velké mno žství bílkovin, které malé děti příliš zatěžu jí.
Pokud jde o kaše, nekojený m dětem nahrazujeme
některé denní mléčné příkrmy (1 - 2) rýžový mi odvary, jak
jsme popsali v předchozích částech našeho seriálu. Kaše
mů žeme začít podávat od 5. měsíce.
Kojený m dětem podáváme kaše od 7. až 8. měsíce. Do
10. měsíce podáváme dětem kaše bez lep ku - jáhlovou,
pohankovou, rýžovou nebo kaši z kukuřičné krupice. Po 10.
měsíci mů žeme podávat kaše vločkové z velmi jemných
ovesných vloček. Z celozrnné pšeničné nebo špaldové
mouky připravujeme kaše až kolem roku, kvůli obsahu
pšeničného lepku.
Kaše připravujeme ve vodě, mů žeme je ochutit medem
(přidáme do kaše před koncem varu a odstavíme),

Doplňkový program
•

•
•
•
•
•
•
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Čtvrtek 1. června - LÁTKOVÉ HRA ČKY,
VA ŘEČKOVÉ LOUTKY A DĚTSKÉ KAPSÁ ŘE
Kláry Šikové - prodejní výstava, která potrvá celý
měsíc červen.
Čtvrtek 1. června - CA NISTERAPIE - informace na tel:
777 844 097.
Sobota 3. června od 14 hod. - DĚTSKÝ DEN v DDM
Ulita v Brou mově.
Čtvrtek 15.června – CANISTERAPIE.
Sobota 17. června od 10 do 15 hod. - Ku rz
DRÁTOVÁ NÍ pro mírně pokročilé - info rmace na tel:
777 844 097.
Úterý 20. června v 9.30 hod. - přednáška
PEDIATRICKÁ PRVNÍ POMOC dětem do jednoho
roku - přednáší Petra Hajpišlová.
Sobota 24. června od 10 do 15 hod. - Kurz
DRÁTOVÁ NÍ pro mírně pokročilé - drátovaný šperk
- in formace na tel. 777 844 097.
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Čtvrtek 29. června v 10 hod. – POHÁ DKA
„O veselém Arnoštkovi“ - d ivadelní spolek Na Baterky
vystoupí v rámci pravidelného čtvrtečního programu.

Informace a užitečné 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
LETNÍ SLUNOVRAT
Dne 21. června vstoupí Slunce do znamení Raka,
nastane letní slunovrat a začne astronomické léto.
V době letního slunovratu je severní polokoule Země
přivrácena ke Slunci . Osa rotace svírá s rovinou ve které
Země ko lem Slunce obíhá úhel 66,6 °. Sluneční paprsky
přito m dopadají ko lmo na obratník Raka . ( 23,4 ° severní
šířky ) .
1. Za letního slunovratu nastává na severní polokouli léto,
den je delší než noc.
2. Na sever od severního polárního kruhu slunce nezapadá,
nastává tam polárn í den.
3. Na jižn í polokouli nastává zima, den je tam kratší než
noc.
4. Na jih od jižn ího polárního kruhu Slunce nevychází ,
nastává tam polární noc.
5. Po letním slunovratu se na naší – severní polokouli
začínají dny zkracovat, na jižní polokouli prodlu žovat.
V červenci ( 4. 7. ) bude Země Nejv íce vzdálena od Slunce (
152,1 milionu kilo metrů ) .

MĚSÍČNÍ ILUZE
Každému pozorovateli dobře známý jev. Měsíc nízko
nad obzorem se zdá asi 2,4 x úhlově větší než v zenitu (tj.
v nadhlavníku – vysoko nad obzorem). Je zřejmé, že se
skutečně jedná o iluzi vznikající až v lidském mo zku a je
s podivem, že dodnes neexistuje přesné teoretické
vysvětlení!
Ve skutečnosti je totiž Měsíc v zenitu o poloměr Země
k pozorovateli blíž než když je nízko nad obzorem!!!
F.Su its proměřil příslušné fotografie Měsíce a zjistil, že
úhlový průměr Měsíce v zeni tu je o 1,5 % větší než nízko
nad obzorem! (Naše známá ilu ze „ funguje“ přesně opačně)
Vzpo meň me si na to při pohledu na Měsíc za krásných
letních večer , které nás čekají a udiv me své blízké krátkou
„vědeckou“ přednáškou! (Můžeme tím ro zpoutat poměrně
dlouhou diskusi s řadou protichůdných názorů ).

Pohledy do vesmíru
SLUNCE

MĚS ÍC
MERKUR
VENUŠ E
MARS
JUPITER
SATURN
URAN
NEPTUN

21. června ve 14 hodin 26 min SELČ vstupuje
do znamení Raka ,
v červnu se den ještě o 19 min prodlou ží ale do
konce června již o 4 minuty zkrátí ,
4. v první čtvrti , 11. v úplňku , 18. v poslední
čtvrti , 25. v novu ,
na severozápadě večerní oblohy,
ráno nízko nad ob zorem ,
na večerní obloze ,
16. června prochází známou hvězdokupou M44
17. června v konjunkci se Saturnem ,
v souhvězdí Vah ,
v souhvězdí Raka ,
v souhvězdí Vodnáře ,
v souhvězdí Ko zoroha
Karel VACEK , Astronomický klub Police

Jak jsme prožili květen v našem
domově důchodců.
Vzh ledem k nepřízni počasí došlo ke změně termínu
konání Her seniorů. Nový termín bude včas ohlášen.
Přípravy na hry byly včas ukončeny. Naši obyvatelé vyrobili
upomínkové před měty pro účastníky her i jejich
doprovod.Těšíme se na hojnou účast a pěkné počasí,vše
ostatní již zařídíme.
V květnu jsme také slavili Den matek. Popřát písničkou
a malý m vystoupením k nám zav ítaly děti z bukovické
školky. S kytičkou a přáním přišly paní Hančová a
Klicnarová z ko mise pro obřady a slavnosti při MěÚ.
Ve čtvrtek 11.května jsme se s některý mi obyvateli
vydali na jarní výlet. Autobusem jsme projeli vesničky na
Brou movsku: Jetřichov, Vižňov, Hynčice, Janovičky,
Otovice, Martínkovice, Bo žanov – tam proběhla
neplánovaná zastávka ve statku p.Vágnerové, kde jsme na
zápraží poobědovali, pokochali se okolím a vyrazili dál.
Paní Vágnerová je dcerou naší klientky paní Klemtové a za
její vstřícnost a milé prostředí moc děku jeme.
Naše putování jsme zakončili v příjemném pen zionu
Majka u Dostálů na Slavném. Děku jeme také panu
Nentvichovi, který pohodu našeho výletu zpestřil hrou na
harmoniku.
V pátek 19. května přišly děti ze 4.třídy ZŠ Police nad
Metují s paní učitelkou Nádvorníkovou. Jejich vystoupení
bylo velice pěkné, ro zradostnilo tváře našich obyvatel.
Také děkujeme vedení města, že již po několikáté
umo žní našim obyvatelům zážitky
prožité na cestě
toulavým autobusem naším p řekrásným okolím Po licka.
Za kolektiv DD V. Kašíková

Polický zahrádkářský
receptář na měsíc červen
Červen patří mezi nejkrásnější měsíce celého
roku, den se prodlužuje až na maximu m, přibývá tepla a
začíná léto, koupeme se v přírodě a užíváme si i jiné radosti.
Ať už to jsou kvetoucí louky, či lesy, které mají svěží zeleň
a zanedlouho zde mů žeme spatřit první borůvky a když
budeme mít štěstí, najdeme i nějakého křemeňáka.
I na zahrádkách je patrný pokrok, po odkvětu se již
objevují malé plůdky na ovocných stromech a dozrávají
nám kamčatské borůvky – nejranější drobné ovoce u nás.
Jsou snadno k sehnání a chuťově k nerozeznání od borůvek,
jen tvar je odlišný, válcovitý, připomínající bobky morčat.
Letos dozrají později, ale vždy mají před jahodami 3-4
týdny náskok. Též se jim říká kamčatský zimoléz. V to mto
období kontrolujeme, jak nám přibývá obrost na větvích.
Letorosty, které se nám nehodí, ještě zaměkka vylamujeme
či ohýbáme jak potřebujeme – u méně vzrůstných stromů na
podnoži M IX udržu jeme bezplevelný pás, který mu lčujeme
posekanou trávou, abychom jej chránili před plevelem a
nadměrný m výparem. Deště, které způsobí výluh trávy,
dávají živ iny kořenům. Ko lem kmínků nemulčovat – kvůli
zahnívání, vrstvu volit přiměřenou, abychom si tam
nenasadili myši. Pokud máme stromy náchylné na
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strupovitost – Spartan, Gloster, Šamp ion, James Grieve –
měli bychom je po deštích postříkat proti strupovitosti, která
se projevuje šednutím až zčernáním listů, jsou to jakoby
sazivité skvrny. Tyto listy pak opadávají a s nimi i násada
plodů, která pokud se udrží, je popraskaná a deformovaná.
Zde je dobré použít příprav ky Clarinet 20SC, Discus,
Euparen mult i, Novozir M N, Rubigan a další. Po kud bude
pokračovat toto vlhké, studené období jako v 2. po lovině
května, bude to nutné. Do zmíněných přípravků je vhodné
přimíchat listové hnojivo – pozor na koncentraci – nespálit!
Zjistíme-li na stromech, či jinde, jakési zámot ky, je třeba je
zničit a spálit, bývají v nich zelené, malé housenky obaleče
pro další generaci tohoto škůdce. Na ně existují fero monové
lapače, ale myslím, že na této úrovni to tady nikdo
nepraktiku je. Používají se též lepové desky a podle výskytu
se provede postřik např. Sumithionem, či Zolonem aj.
obvykle v 2. polovině června.
V zeleninové části vysazujeme např. kadeřávek,
brokolici, rů žičkovou kapustu, zimné pór, cukety a okurky
aj. Na o kurky si ale musíme zhotovit kryt a potáhnout ho
např. netkanou fólií. Když je již opravdu teplo, tak jej
shrneme a později před sklízením odhrneme úplně.
Kontrolujeme, zda nemáme ve skleníku mšice, jinak provést
postřik např. Pirimorem, na svilušky použít OMITE a na
mo lice APlaud 25 WP. Chráníme podplodiny (saláty)
igelitem! Udržujeme pokud možno bezplevelné záhony. Je
to snazší než se zbavovat později v zrostlého plevelu!
Okopáváme, přihnojujeme brambory, po delších deštích je
dobře provést postřik proti plísni např. Kuproko lem,
Championem 50 WP, Novozirem apod. Vylamu jeme
zálistky (fazochy) u rajčat a vedeme je buď tak, že je
fixu jeme k tyčovým opěrám, či vedeme pomocí provázku,
totéž u paprik. Průběžně likv idujeme slimáky,bohužel bez
toho to nejde, buď mechanicky nebo chemicky –
FERAM OL. Chceme-li ochránit pórek od vrtalky a mrkev
od pochmurnatky, měli bychom tyto záhony pokrýt
netkanou fólií, aby nemohli dospělí škůdci naklást vajíčka.
I v okrasné části udržujeme bezplevelný stav a
kontrolujeme škůdce, či případně plísně v zahuštěných
porostech. Vyséváme dvouletky – hvozdíky, náprstníky,
zvonky aj. Po zději vyjímáme cibulky tulipánů, krokusů aj. a
ukládáme na suché místo. K vyšším rostlinám dáváme
opěrné kolíky (gladio ly). Často kypříme růže a přihnojujeme
je na list. Krásný a obsažný článek doplněný obrázky vyšel
v červnovém vydání Zahrádkáře na čtyřech listech.
Závěrem bych chtěl dodat, že úroveň většiny zahrádek
ve městě i v zahrádkářských koloniích má spíše stoupající
úroveň, což je potěšující. Přispívá k to mu i osvěta
v odborných časopisech, v televizi a rozh lase. Svůj podíl má
i ústředí Čs. Zahrádkářského svazu – Republiková rada.
Velký vliv má i víc než bohatá nabídka v místních
zahradnictvích či specializovaných firmách se zásilkovou
službou. Každého vnímavého člověka potěší, když spatří
krásně upravenou zahradu s ještě krásnější skalkou a
takových je ve městě hodně. Ocení to určitě i příchozí, kteří
navštíví naše město. Bohužel v ostrém protikladu je
vandalismus výtržníků, kteří soustavně vytloukají sklo ve
vývěsních skříňkách a vedlejších výlohách. Ti prokazují
městu špatnou reklamu! V dřívějších dobách to byla spíš
výjimka, dnes je to stálý jev. Spíše půjde o mladší „hrd iny“,
kteří se chtějí „vytáhnout“ a pak zmizí. Přál bych jim, aby se
těchto pubertálních výstřelků rychle zbavili a přestali
blbnout. Mají štěstí, že nežijí ve středověku!
ZO Č ZS Police n.M. PG

Humanita na druhou…
„Je mi 39 let, jsem ženatý a mám 14 letého syna a 12
letou dceru. U našeho syna byla v minulosti zjištěna závažná
nemoc – progresivní svalová dystrofie – spočívající
v postupném odumírání svalstva. Je trvale upoután na
invalidní vo zík s nevalnou perspektivou života. Mým úsilím
je mu v jeho budoucím životě maximálně po moci.
Ošetřujícími lékaři nám bylo opakovaně doporučeno
zakoupení rehabilitační pomůcky zvané moto med pro
každodenní cvičení. Ro zhodl jsem se, že si na zakoupení
tohoto přístroje vydělám vlastním přičiněním. Zdravotní
pojišťovny jej nehradí a cena se pohybuje v řádu statisíce
korun. A právě proto jsem napsal knihu o Novém Zélandu.
Nechci stát jako prosebníček s nataženou dlaní a prosit o
peníze, rád bych si prostředky na rehabilitační přístroj pro
svého syna zasloužil.
Pokud dosáhnu úspěchu, chtěl bych se navíc pokusit
absolvovat se svým synem cestu do jiné exotické země a
poté napsat knihu společně s ním. Jednak mu dám s mysl
života, protože pozvání světa je pro něj veliký m koníčkem a
jednak dáme pozitivní energ ii všem zdravotně postiženým.
….
Podrobnosti k mé knize včetně fotografií a úryvků
z kapitol mů žete nalézt na www.jirkamara.cz nebo
http://www.jirkamara.cz.
Cena jedné knihy je 250 Kč. Poštovné uhradím.
Rád bych Vás požádal o zvážen í mé nabídky a
zamyšlení, zda je možné najít pro mou knihu uplatnění.
Pomů žete prodloužit délku života mého syna a knihou určitě
uděláte někomu radost, tomu já říkám humanita na
druhou…“
Jiří Mára

Znáte MERKUR?
Navštívil jsem nově zřízenou stálou výstavu – muzeu m
Merkuru v Polici nad Metují. Byl jsem příjemně překvapen
a spokojen. Napsal jsem o to m, jako pravidelný přispívatel,
článek do nezávislých Broumovských novin. Pro
nezasvěcené na Policku – Brou movské noviny nejsou
novinami MěÚ Brou mov ( t ím je Brou movský zpravodaj).
Brou movské noviny jako nezáv islé vydává Občanské
sdružení Europa Union Brou mov a snaží se býti novinami
celého regionu, včetně Police, Teplic atd. Protože v Polici
jsou zatím prodávány pouze na náměstí v knize paní
Kohlové Marie v množství asi 20 ks měsíčně, předávám
výše uvedený článek k přet ištění rovněž do tiskoviny MěÚ
Police nad Metují.
Teda Merkur. Schválně, co to je? Pokud zatápeme do
školních vědomostí, někde v hloubi duše vydolujeme z dějin
a bájí boha obchodu. Manželka nám mo žná připomene, že to
je jednoduché, protože Merkur je prášek na praní. Já jsem
zase celý svůj pracovní život nosil odznak M ERKUR na své
uniformě jako celník. Ale páni kluci (i když dnes již
v důchodu), vzpomeňte si, vždyť to byla naše nejmilejší
hračka v dětství, nejmilejší stavebnice. Aspoň pro nás, co
jsme byli trochu technicky nadaní. Ale ono i když někdo
nebyl, MERKUR ho k lásce k technice a montování přitáhl
zcela nenásilně, dobrovolně, hezky a nafurt. A dokonale
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pomáhal zdokonalovat manuelní zručnost (bože, těch
šroubků), prostorovou orientaci a hlavně fantazii.
Z MERKURU se mohou zhotovovat denně jiné hračky,
které se hlavně nikdy nepolámou, protože jsme si je sami
sestavili, sami si je mů žeme opravit a „náhradní díly“ se dají
kdykoliv dokoupit další stavebnicí. Zkuste opravit synkovi
porouchané autíčko na dálkové ovládání radiem, vyrobené
Thaisku nebo Koreji, které dokázalo jezdit do ma pod
stromečkem dva dny! Ani náhodou. Ale MERKUR, s tím
jsem si hrál jako kluk mnoho let i s kamarády. Jeřáby,
lanovky,autíčka, traktory, vše v nerozbitném, nebo stále
opravitelném provedení. Hračka, kterou znají po celém
světě, hračka, která se prodává už skoro 100 let a stále je
žádána. Její kvality mimoděk prověřil a zv iditeln il slavný
akademik OTTO WICHTERLE, který si z této stavebnice
vyrobil přístroj, na kterém zase vyrobil první kontaktní
čočky do očí pro korekci vidění, které vynalezl. Je to
zdoku mentováno filmem, který nedávno uvedla televize. No
a tato slavná stavebnice se vyrábí v našem reg ionu v Polici
nad Metují. A že nejsme světoví? Jen se dobře dívat.
V Po lici právě otevřeli MUZEUM M ERKURU, jako stálou
expozici v bývalé stavební škole přímo na autobusovém
nádraží. Návštěvu velmi doporučuji. Přijdete-li s dětmi,
nebude lehké se odtud zase dostat ven. Uvidíte nejen mnoho
sestavených věcí, ale dozvíte se i velmi zajímavé epizody z
historie této stavebnice a její výroby. Zajímavé je nejen kdy
to začalo – pan Vancl v roce 1925 začal vyrábět první
z těchto našich stavebnic – ale jak výroba dále pokračovala
a měnila se a jak nakonec pan Vancl krutě dopadl. To je
velice s mutné. Jeho stavebnice rozdaly a ro zdávají tolik
radosti, že jejich tvůrce by si zasloužil skutečně jiný osud.
Ale to by se musel narodit asi někde jinde … Takže na
výstavě uvidíte sestavená auta, jeřáby ,letadla, traktory,
vláčky, rů zné stroje atd., až po „Eiffelovku“ a obrovské
„Ocelové město“ pro jehož stavbu se autor inspiroval
románem Ju lese Verna. Některé z těchto modelů mají
bateriový pohon, ale nechybí ani u kázka robotických
přístrojů. Např. přístroj, který se sám automaticky natáčí za
světlem. Nepo může si přečíst, nepomůže vidět fotografii,
musí se být při tom. Uv idíte, jak o mládnete! A už víte, co
dětem k Vánoců m?Jen si je třeba uvědomit, že aby to
správně chytlo, jedna stavebnice nestačí. Neváhejte ale ani
minutu. A nakonec další potěšitelná informace, už se opět
rozjela v Po lici výroba elektrických vláčků, jak jsme je znali
z meziválečného a částečně poválečného období. Vláčků se
který mi si lze daleko lépe hrát, než titěrný m rozměrem TT a
nebo i H0. Pro velké rozměry lze sice hůře vytvořit
„krajinu“ apod., ale s těmito vláčky se lépe pracuje ru kama,
staví se pro ně mosty, závory a další z M ERKURU, co ž opět
daleko lépe rozv íjí obratnost, fantazii a um vůbec. A potom,
světe div se! Opět již je mo žné si koupit parní stroj. Tak
důležitá hračka pro pochopení přeměny tepla v pohyb. To
vše, na výstavě v Polici nad Metují. A nezapomeňte ještě na
velice důležitou poučku. Kdo si hraje, nezlobí!
Antonín Kohl

Výlet „ modrým autobusem“
Dne 23.5.2006 byl uspořádán výlet do Rokole od DPS.
Vý let byl velice zajímavý a hezký. Byla tam průvodkyně,
která nám vyprávěla o založení kapličky. Z Rokole se
odjíždělo do Slavoňova, kde byla návštěva kostela, též
s výkladem. Na zpáteční cestě byla zastávka na večeři
v restauraci Pevnost v Dobrošově.

Děku jeme panu Jiřímu Ko zárovi za příjemnou cestu a
velice dobrou zábavu.
Obyvatelky DPS

Tip na víkendový výlet za krásou
Broumovských stěn
Od 13. května do 1. října je v provozu o sobotách,
nedělích a svátcích výhodný autobusový spoj z Police nad
Metují na Hvězdu a na Slavný. Pro informaci uvádíme
přehled provozovaných spojů:
Police n. M et. odj.

10:00

13:00

Chata Hvězda
Slavný
Police n. M et. příj.

10:11
10:20
10:30

13:11
13:20
13:30

16:05

18:55
(v sobotu)
16:16
19:06
16:25
19:15
16:35
19:25

Od autobusu dojdete ke kap li a turistické chatě na
Hvězdě, odkud je vyhlíd ka na Brou movskou kotlinu, na
Javoří a Soví hory. Dále pak mů žete pokračovat Kovářovou
roklí do Hlavňova nebo po hřebenu Broumovských stěn až
na Slavný. V Hlavňově i na Slavném je pak další mo žnost
občerstvení.
F.J.

Vla s t i vě d né o ké nk o
Mlékárna v České Skalici.
Seriál o mlékárnách zakončíme mlékárnou, kterou vystavěli
bratři Josef a František Palatovi z Maršova, když cítili
nebezpečí ze strany Velkoněmecké Říše při svém podnikání ve
Stárkově. Rozhodovali se kam přemístí svůj podnik mimo
území ovládaného Hitlerem. František Palata navrhoval Úpici,
kde měl příbuzenstvo manželky, ale zvítězil racionálnější názor
Josefa Palaty o umístění mlékárny v České Skalici, protože zde
bylo větší množství zemědělských usedlostí, které mohly
dodávat mléko ke zpracování.
Tento plán byl zpočátku držen v tajnosti, probíhala však
intenzivní jednání na příslušných místech, aby mohl být
uskutečněn. Největší problémy jim činil tehdejší ředitel
družstevního Hospodářského skladiště pan Kostřánek.
Intervenoval na ministerstvu zemědělství v Praze a vytrvale
brzdil všechny aktivity bratří Palatových. Tvrdil, že zemědělci
si chtějí postavit družstevní mlékárnu sami, ale doba nebyla
zrovna moc příznivá pro stavby tohoto typu, kterou by
zemědělci nebyli schopni uskutečnit bez státních subvencí.
Bratři Palatové byli podstatně solventnější, měli dostatek
zkušeností a byli také podstatně aktivnější a tak v krátké době
získali všechna potřebná povolení, aby mohli začít stavět.
Při hledání příhodného místa bylo přihlíženo k zajištění
dostatečného množství nezávadné vody a dobrého odvodu
splaškových vod a tak byl vybrán pozemek mezi Českou
Skalicí a Říkovem na břehu řeky Úpy. Návrh projektu
vypracovala odborná firma Kraus a spol., generální zástupce
firmy Ahlborn z Hildesheimu v Německu ve dvou verzích a to
na denní kapacitu 10 000 l a 20 000 l zpracovaného mléka.
Z nich pro nejistou situaci na počátku 2.světové války byla
vybrána opatrnější verze na nižší zpracovávanou kapacitu, což
se později ukázalo jako nedostačující.
Stavbu prováděli podle vypracovaného projektu architekti
Forman a Šmída z Hronova. Stavba ze železobetonu
obsahovala v přízemí příjem mléka, odstřeďovnu, máslárnu,
laboratoř a 2 chladicí boxy. Ve sklepě byla sýrárna, zrací sklepy
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a strojovna chladicího zařízení. V 1.patře byly byty majitelů a
kanceláře, které však po roce provozu byly přemístěny do nové
budovy postavené na dvoře. V 2.patře hlavní budovy byly byty
svobodných zaměstnanců. Na půdě byla
umístěna
železobetonová nádrž napájená vodou z chladičů a pastérů a
tím se ohřála až na 30o C a byla pak používána na vyplachování
konví a mytí.
Kotelna byla umístěna v přilehlé budově. Nejprve byla
osazena stojatým parním kotlem, který byl v roce 1944
vyměněn za poloautomatický s pohyblivým roštem o
dvojnásobné výhřevné ploše. Při kopání studny byl v hloubce 6
m nalezen silný pramen vody, která však obsahovala velké
množství minerálů a železa, takže byla pro mlékárenskou
výrobu nepoužitelná. Studna musela být vyvrtána do hloubky
60 m, kde se narazilo na pramen, jehož voda vyhovovala všem
požadavkům.
Mlékárna byla vybavena stroji od firmy Ahlborn
z Hildesheimu o výkonu 1600 l/hod. S touto firmou bylo
dohodnuto, že tyto stroje budou jako kompletní soubor
vystaveny na jarní hospodářské výstavě v Praze v květnu 1939
a po skončení výstavy budou nainstalovány do budovy
mlékárny v České Skalici. Tím investoři ušetřili náklady na
dopravu z Německa a clo ve výši 60 000,- Kčs. Tato okolnost
výrazně ovlivnila finanční situaci podnikatelů.
Při projekci bylo důsledně dbáno na přehlednost provozu
bez zbytečných dveří a schodů, což umožňovalo důslednou
kontrolu všech pracovníků. Přesuny materiálu mezi
jednotlivými provozy byly řešeny co nejracionálněji s použitím
co nejmenší fyzické námahy. Jednalo se ve své době o
špičkovou provozovnu. Výrazně k tomu přispěly bohaté
zkušenosti bratří Palatových a jejich rozhodnutí zadat projekci a
osazení strojním zařízením firmě Ahlborn, která patřila ve svém
oboru ke špičce.
Mlékárna zahájila provoz na přelomu roku 1939/40. V té
době byla v celém Protektorátě Čechy a Morava zavedena
povinná dodávka mléka (kontingent) a velice brzy bylo zřejmé,
že výkon instalovaných strojů bude nedostatečný. Již v roce
1942 byly stávající stroje nahrazeny novými o výkonu 3000
l/hod. Týkalo se to především odstředivek mléka a pasterizační
stanice.
Svoz mléka obstarávali rolníci koňskými potahy, což bylo
pomalé a zejména v letních měsících bylo příčinou zkysnutí
mléka. Mlékárna měla od roku 1941 dva nákladní a 1 osobní
automobil. Jezdilo se však na dřevoplyn, takže operativnost a
spolehlivost byla snížená. Mlékárna měla přidělený okruh obcí,
které jí musely dodávat mléko. V druhém roce války jí byly
přiděleny další ryze německé obce a tak Oberlandrát přidělil
mlékárně zprostředkovatele, který byl určen k hájení zájmů
německých rolníků a k jednání s mlékárnou. Přímý styk
s německými rolníky nebyl povolen. Tuto funkci pro mlékárny
Česká Skalice, Josefov a Dvůr Králové zastával skalní nacista
Langhammer z Kuksu. Dohlížel hlavně na správné rozbory
mléka a byl prý objektivní. Dodané mléko z německých vesnic
se proplácelo v říšských markách a veškerá korespondence se
musela vést v němčině, což se neobešlo bez potíží.
Denní dodávka mléka ve špičkových měsících dosahovala
20 000 litrů. Část byla po pasterizaci dodávána do Prahy, část
pro místní zásobovací rajón a zbytek se zpracoval na máslo a
sýry. Většina byla určena pro posádky Wehrmachtu v Novém
Městě nad Metují, Josefově, Jaroměři a Hradci Králové. Když
německá armáda v květnu 1945 kapitulovala, mlékárna
dodávala výrobky posádkám sovětským.
Po válce v době zmatku a částečného bezvládí se dostaly do
rozhodovacích pozic i některé temné živly, které využily
situace a pod rouškou vlastenectví si vyřizovaly osobní účty.
Ty se snažily obvinit bratry Palatovy z kolaborace s Němci.
Argumentovali tvrzením, že celou dobu války zásobovali
německé posádky v okolí a jednali přátelsky s německými

důstojníky. Co jim také jiného zbývalo, když po celou dobu
války jiného odběratele mlékárna neměla a mít nemohla a
všechny kontrakty musela dojednávat s veliteli okupační
armády, kteří česky neuměli.
Pomlouvačná kampaň však brzo utichla, protože se za
bratry Palatovy postavila převážná většina obyvatel České
Skalice a okolních vesnic a tak nactiutrhačné hlasy brzy utichly.
Bratři Palatové totiž po celou dobu války vycházeli se
zemědělci z okolních vesnic velmi dobře. V ostatních
družstevních mlékárnách docházelo občas k úředním tvrdým
zásahům proti t.zv. neplničům dodávek mléka. Byl-li takový
případ nahlášen úředním místům, následovalo soudní řízení,
vysoká pokuta nebo i vězení, někdy i s tragickými následky.
Němci tyto věci řešili rychle a bez slitování. V mlékárně bratří
Palatových však takové řešení nikdy nepřipustili, vždy se
snažili o rozumnou dohodu bez zásahu okresního úřadu. Vztah
vedení mlékárny k zaměstnancům byl také trvale dobrý a
přátelský. Každý zaměstnanec dostával kromě mzdy také
naturální dávky ve formě mléka tvarohu a sýrů. Přestože tuky
byly za války velmi přísně obhospodařované, dávali majitelé
mlékárny každému zaměstnanci čtvrtku másla „na černo“. Při
prozrazení této praktiky by majitelé mlékárny jistě skončili
před popravčí četou, ale za celou dobu okupace se nenašel
jediný udavač a tak jim tato okolnost nyní pomohla při
hodnocení jejich občanského postoje za války.
Po skončení války začali bratři Palatové uskutečňovat plány
na zdokonalení provozu mlékárny, které byly zhotoveny ještě
ve válce. Vedle kotelny byla zřízena moderní sušárna kaseinu a
přistavěny vytápěné garáže pro 5 nákladních vozidel. Chystala
se výstavba dvojdomků pro rodiny zaměstnanců, ale k tomu už
nedošlo, přestože finanční situace podniku byla výborná.
Po únoru 1948 bylo jasné, že o podnik majitelé opět
přijdou. Dne 25.5.1948 ONV Náchod uvalil na mlékárnu
národní správu. Národním správcem byl jmenován Karel
Kraják z Říkova, předsedou národní správy Karel Kábrt
z Říkova a členové Josef Hofman z Chvalkovic, Jan Mareš
z Velké Jesenice a František Rýdl z Žernova. Všichni to byli
rolníci organizovaní v KSČ. Na jejich jednání si majitelé
nemohli stěžovat, ponechali jim volnost v rozhodování a
nezasahovali do řízení mlékárny. Jednou měsíčně se scházeli
v kanceláři mlékárny, vyslechli zprávu o hospodaření
mlékárny, kterou schválili. Toto mezidobí však netrvalo
dlouho.
Dne 13.1.1949 vyšla v Úředním listě zpráva o znárodnění
mlékárny bratří Palatových v České Skalici, která se
s okamžitou platností přiděluje jako pobočný závod Lakty
Náchod. Do znárodnění spadal veškerý firemní majetek včetně
kapitálu v hotovosti, budov, strojního zařízení, vozového parku
a zásob. To vše zcela bez náhrady. Tentýž den odpoledne
přijela skupina úředníků z Lakty Náchod pod vedením ředitele
V.Kozla a zástupci národní správy, aby převzali podnik. Byla
provedena důkladná inventura, sepsán protokol a řečeno slovy
Josefa Palaty: „podpisem bývalých majitelů byla trapná episoda
skončena“.
František Palata byl ustaven prozatímním vedoucím
technického provozu a Josef Palata dočasným administrativním
vedoucím. František Palata pracoval ve své funkci do roku
1954 a pak byl přeložen do sýrárny mlékárny Jaroměř, kde
pracoval až do roku 1965, kdy odešel do důchodu. Do svého
bývalého podniku se vrátil ještě jednou, když si zde přilepšoval
k důchodu pálením slivovice a jiných lihovin. Po zrušení
mlékárny v České Skalici zde byla totiž dlouhá léta moštárna
Komunálních služeb České Skalice, jejichž služeb využívalo
široké okolí.
Josef Palata byl koncem května 1949 poslán na povinné
přeškolení do Ústřední politické školy v Jílovišti u Prahy a po
absolvování byl přeložen do mlékárny v Náchodě na místo
organizačního úředníka po Vlastimilu Sigidovi. Tady ve svých
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pamětech srovnává úroveň své bývalé mlékárny s mlékárnou
náchodskou. Dejme mu tedy slovo.
„Náchodská mlékárna byla po vší stránce žalostný podnik.
Z moderní skalické mlékárny, která odpovídala všem
hygienickým požadavkům jsem přešel do Náchoda, kde byl
pravý opak. Do očí bila nemožná uspořádání provozu,
zastaralé a nevýkonné stroje, nehygienické místnosti
provozoven, plné prachu, plísní a nečistot, přímo prosily o
úřední zákrok. Co špíny a škodlivých bakterií požili občané
Náchoda za trvání tohoto hrozného podniku, už nikdo
nespočítá. Důležitá byla jen stranická kázeň.“
Pro mladší generaci poznamenávám, že tato mlékárna byla
postavena na obecních lukách u řeky Metuje naproti dnešním
uhelným skladům z iniciativy běloveských rolníků jako
družstevní podnik v roce 1935. Za 5 let se sloučila s polickou
družstevní mlékárnou a po válce přešla pod Mlékoprůmysl
kladského pomezí Lakta. V padesátých letech po instalaci
kontinuálního zmáselňovače v Polici nad Metují byla výroba
másla z Náchoda delimitována do Police n/Met. a v Náchodě
byla instalována plnička mléka do lahví. V roce 1975 byla tato
nevyhovující provozovna srovnána se zemí a na jejím místě
stojí panelová zástavba v Běloveské ulici, takže byste ji dnes
marně hledali.
Josef Palata se v roce 1951 stává samostatným skladníkem
oblastního skladu v Náchodě, který zřídil Laktos Praha –
Vysočany pro své mražené výrobky – smetanové krémy
Nanuky a Polárky. Po deseti letech odchází ze zdravotních
důvodů k Drůbežářským závodům, kde byl až do důchodu.
Ještě nutno poznamenat, že na dvou ožebračeních bratrů
Palatových nebylo dost a tak při měnové reformě v roce 1953
jim propadly dost vysoké životní pojistky, které je měly zajistit
ve stáří. Když už by se zdálo, že hůře být nemůže, přišla v roce
1955 další pohroma ve formě výměru berního úřadu
v Náchodě. Zaplatit do 14 dnů 150 000,- Kčs za nezaplacené
daně výdělkové a důchodové z dob soukromého podnikání. Ty
se platily podle tehdejších zákonů po uplynutí ½ roku, v tomto
případě po 30.6.1949 a to už jejich podnik vlastnila 3 měsíce
Lakta Náchod. Ta však daně nezaplatila, protože přebrala jen
aktiva. Pasiva nechala na bedrech ožebračených. To byl přímo
ďábelský plán, který mohl vymyslet jen psychicky narušený
člověk nebo profesionální zločinec.
Kdo z postižených se odvolal ke KNV Hradec Králové,
byla mu provedena důkladná domovní prohlídka, zabaveny
všechny cennější věci a skončil nejméně s 2-letým vězením za
klamání úřadů. Bratři Palatové však prozíravě požádali o
stanovení měsíčních splátek. Bylo jim milostivě vyhověno a
stanoveny splátky 250,- Kčs měsíčně. Ty jim byly sráženy
několik let z výplat a pak jim finanční správa ONV Náchod
nabídla po zaplacení jednorázové splátky 10 000,- Kčs,
odpuštění nesplaceného zbytku. Vypůjčili si tedy tuto částku od
příbuzných a předali ji do rukou nenasytných úředníků, kde
museli ještě podepsat prohlášení, že v případě získání
nepředvídaného příjmu (výhry, dědictví a pod.) nedoplacený
zbytek uhradí.
Sice tato událost nesouvisí tak zcela s tématem, kterému se
v našem seriálu věnujeme, ale myslím, že stojí za zaznamenání
vzhledem k tomu, většina aktérů těchto nespravedlností už
nežije a jejich pohrobci se tváří jako nejčistší lilium candidum.
Dnes v prostorách mlékárny v Říkově sídlí firma KSK
BONO s.r.o., která vyrábí krmivo pro zvířata.
Pro úplnost ještě uvádím, že Josef Palata se narodil
20.3.1904 v Maršově čp.15 a zemřel 30.6.1993 v České Skalici
čp.456. Dožil se tedy ještě restituce svého zdevastovaného
podniku na podzim roku 1991. Jeho bratr a společník František
Palata se narodil 14.3.1906 v Maršově čp.15 a zemřel 9.7.1975.
Byli to muži práce jaké dnes citelně postrádáme.
Končím seriál o některých mlékárnách v našem okrese
v nichž polická zaujímá čestné místo, protože je nejstarší i když

nebyla nejúspěšnější a dnes už vlastně ani není vůbec.
Připouštím, že pro mnohé z Vás to bylo téma nezajímavé, nelze
totiž vymyslet téma vhodné pro všechny. Přijde mi škoda
nezaznamenat snažení předchozích generací i když nakonec
přišlo vniveč. Nezbývá nám než si přát, aby bylo stále dost
mlékárenských výrobků na pultech i když se budou muset vozit
z celé Evropské Unie. My však, kteří pamatujeme, že ani láska
k Sovětskému Svazu netrvala věčně, už takový optimizmus
sdílet nemůžeme. Takže jen Pán Bůh ví, co nás ještě čeká.
Jiří Kohl

Hrad Skály - pověst z Policka
Podle Antonína Krtičky
(z METUJSKÉHO ZPRAVODA JE, listopad 1946)
vybral a upravil František Janeček
V b lízkosti skaln ího teplického labyrintu, na příkré a
vysoké, lesem zarostlé homoli, nacházejí se zajímavé
rozvaliny středověkého hradu Skály. K opevnění hradu bylo
použito obrovských okolních balvanů a podle nich dostal
hrad své jméno.
Na některých balvanech jsou vidět vytesané díry pro
trámy, jinde jsou otvory pro dveře nebo okna. V jedné
z nejvyšších skal, která sloužívala jako hradní věž, je
prosekán průchod, který se podobá dveřím, a za ním vede
schodiště až na nejvyšší vrchol skály. Z vyhlídkové plošiny
je nádherný pohled do celého okolí.
Neveliké nádvoří je obklopeno vysokými skalami a
zbytky zdiva. Pod vchodem na věžní skálu najdeme
nehluboký sklep s gotickým oknem. Všechno ostatní kryje
vysoký les a husté křoviny.
Hrad Skály vystavěl pravděpodobně koncem 14. stol.
husitský hejtman Matěj Salava z Lípy; první zmín ka o něm
je z r. 1393. Matěj Salava zajížděl v čele své tlupy často
ničit zboží katolických pánů ve Slezsku, oddaných císaři
Zikmundovi. Podařilo se mu udržet ro zsáhlou válečnou
kořist. Jeho syn Matěj pokračoval v nájezdech, takže
Slezané „dvorů svých ostříhati museli“.
Hrad nebyl vojensky dobytný. Když se Slezané
přesvědčili, že hradu nedobydou, pokoušeli se o koupi.
Majitel hradu Matěj Salava nechtěl o tom ani slyšet. Když
však Slezané nabízeli za hrad velikou sumu, vykoupila jej
slezská kn ížata a r. 1447 spolu s nedalekými hrady
Adrsbachem a Střemenem byl ro zbořen.. Jako jediný byl
však později obnoven a r. 1454 se stal majetkem b líže
neznámého Kočky. Podle něj byl přejmenován na
Katzenštejn nebo – zko moleně – Kočkenštejn či Kočičí
hrádek.
V r. 1513, kdy ž hrad patřil vnukovi krále Jiřího
z Poděbrad Bartolo měji M instrberskému, snažili se jej
Slezané dobýt vedeni knížetem lehnický m. Vojsko o síle
dvou tisíce mužů se však snažilo marně, skalní pevnost byla
nad jejich síly a jak zaznamenal kronikář, „obležení
odbývali nepřátele více posměchem nežli zbran í“. Brzy nato
však hrad přestal být obýván a zpustl.
Koncem 16. stol. postavili si bratři Čertorejští z Čertorej
pod hradem zámeček. Při této stavbě bylo použito mnoho
kamení z hradu. V první polovině 17. stol. koupila hrad a
zámeček paní Beata Třinecká z Hodkova. Ačkoliv byla
nekatolické víry, udržela se tu po smrti svého manžela
dlouho. Teprve, když byl vyhlašován mandát za mandátem
proti nekatolíků m, p rodala r. 1657 celé Skály Vilému
Albrechtovi Krakovskému z Kolovrat za 13 000 kop
míšeňských.
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Od tohoto majitele koupil Skály hradecký biskup M. F.
Sobek z Bilenberka a určil ho k vydržování tří hradeckých
kanovníků. V té době byl již starý hrad zakryt hustým lesem
a okolí se poněmčilo. Zřícenině se říkalo Bišofštejn a
původní název pomalu upadal v zapomenutí.
Zanedlouho se zřícenina hradu stala obávaným místem,
protože se tu usídlila rota loupežníků, která celý kraj
znepokojovala. Tak se vyprávělo o jednom držiteli hradu, že
za t mavých a bouřlivých podzimn ích nocí vyjíždí v černém
kočáře zapřaženém dvěma páry vraníků. Objede třikrát
zámek a nakonec zmizí v černém rybníku. Jindy se ozývalo
z hradu rachocení bubnu; to prý zastřelený Švéd tam
bubnuje a straší lid. U samého zámečku pod hradem jsou
dva rybníky. Blíž k zámku je světlý, druhý pak má vodu
černou jako noc. Je dost hluboký a zvláštním tísnivým
dojmem působí jeho tmavá hlad ina. Z celého tohoto koutu
zírá tak něco strašidelného. Na naši hruď padá jakási tíseň,
ačkoliv při jasném slunci je tato krajina nanejvýš
romantická. Příčina je i v tom, že zámeček a několik chalup
při něm jsou úplně osamoceny, kolem doko la jsou rozsáhlé
lesy, nedaleko pak obrovské bludiště Teplických skal, takže
by se tu nikoho nedovolal.
V podzimním období, kdy halí krajinu hustá mlha a
nastanou černé noci, je zde zv láště smutno a teskno, neboť
cizinec sem nezav ítá a zdejší lid je odkázán sám sobě …

xxx
V patnáctém století žil na hradě jeden loupeživý rytíř,
který ještě s mnoha svými druhy uváděl v postrach celou
okolní krajinu. Loupežníci konali daleké výpravy,
vypalovali vesnice i města a vracívali se s hojnou kořistí na
hrad Skály. Po takové výpravě pak bylo na hradě veselo,
hrubý smích a pokřik zaléhal až do údolí a zarostlých strání.
Jednoho dne se vrátil rytíř z objížďky a mrzutý zasedl
k plné číši perlícího se vína. Jeho druhové s údivem
pohlíželi na svého vůdce a ptali se, co je příčinou jeho
mlčení.
„Eh, stejně mi nepo můžete!“ mávl ru kou a znovu
uchopil pohár a zap íjel svou zlost.
Po chvilce zav ládlo mezi lupiči živé pohnutí. Jeden
z n ich, který provázel svého vůdce na dnešní vycházce,
prozradil všechno ostatním.
„Tedy ženská je v to m?“ ptal se jeden.
„A je hezká?“ ptal se druhý.
„A odkud?“ ptali se ostatní.
„Metujského mlynáře dcera!“ svěřil se lupič svým
druhům.
„Ah, ta krasavice, to věříme, že se mu zalíbila, mně se
taky líbí, a dávno už!“
Pak se všichni hrnuli ke svému vůdci a hlasitě
projevovali uspokojení nad spanilostí dcery metujského
mlynáře.
„Hm, co je mi p latné to vaše povídání, mlynář nikdy
nedá svou dceru skalskému rytíři.“
„Tady je snadná pomoc!“ zvolal jeden z loupežníků,
„nejde-li to po dobrém, půjde to po zlém.“ – „Uneseme ji!“
„Ano, to uděláme!“
Zamračené vůdcovo oko se počalo jasnit a konečně
uspokojen věrností a obětavostí svých druhů, zvolal: „Díky
vám, přátelé, odměnu dobrou obdržíte, podaří-li se vám
přivést dívku tu až sem do hradu!“
„Ať žije náš vůdce a jeho spanilá nevěsta!“ provolávali a
všichni svorně připíjeli i se svým vůdcem na zdraví jeho
nejmilejší …

Ve vesnici Metuji, při řece stejného jména stál tehdy
pěkný mlýn. Byl sice dřevěný, ale byl obehnaný vysokou
zdí jako tvrz. M lynář tak opevnil své stavení proti nevázané
chásce, která tu často řádila v okolí. Kro mě toho měl mlynář
dva veliké psy, s kterými nebylo radno se přátelit.
Ve mlýně bylo stále veselo, mletí dost a proto se nikdo
nedivil mlynářově bohatství. Jeho jediná dcera byla
nejbohatší děvče z celého okolí. To věděli i skalští lupiči,
ačkoliv se nikdy do mlýna na loupež neodvážili. Nyní
upoutal metujský mlynář jejich pozornost a lupiči h ledali jen
příležitosti, aby odvedli jeho dcerušku na hrad Skály …
Bylo to v červnu, v době senoseče. Na lukách u Metuje
k Maršovu obracely dívky seno a mezi nimi byla i
mlynářova dcera Marie. Děvčata si vesele prozpěvovala a
ani nepozorovala, co se děje v blízkém lese.
Tam se chystali loupežníci na dnešní den, že unesou
mlynářovu dceru. do svého hradu. Čekali v houštině, až se
děvčata přiblíží k lesu. Netrvalo dlouho a dočkali se. Nic
zlého dívky netušily a obracely seno u pěšinky pod lesem.
V té chvíli vyskočilo z lesa několik zakuklenců, vhodili
Marii na hlavu veliký pytel, jeden ji uchopil a v mžiku
všichni zmizeli v černém lese. Než se ostatní dívky z leknutí
vzpamatovaly,byli lupiči t i tam. S nářkem spěchaly do
mlýna a vyprávěly, co se stalo.
Mlynářská chasa se dala rychle za prchajícími
loupežníky, ale bylo už pozdě. Nezůstalo po nich ani stopy.
Jaké však bylo překvapení pro loupežn íky, když přivedli
chvějící se dívku do hradu a vůdce poznal, že to není Marie,
mlynářova dcera, ale jiná d ívka, která slou žila ve mlýně.
Lupiči neznali dobře mlynářovu dcerušku a unesli místo
Marie Verunku, dceru chudé vdovy ze Skalek. Zle láteřili, a
když je zlost přešla, pustili Verunku na svobodu.
Mlynář i dcera byli pak opatrnější a lupiči se nového
únosu už neodvážili. Na hradě u ž d louho nepobyli, neboť
hrad dostal nového pána. Lupiči se rozprch li a více se na
hrad nevrátili …

Vyzkoušejte se ze zeměpisných nejKaždá z otázek má právě jednu správnou odpověď.
1. Nejhlubším oceánem je:
a) Atlantský oceán b) Tichý oceán c) Indický oceán
2. Největším světovým jezerem je:
a) Aspik
b) Bajkal
c) Tanganika
3. Největším světovým oceánem je:
a) Tichý oceán
b) Atlantský oceán
c) Severní ledový oceán
4. Oceán s nejmenší hloubkou je:
a) Atlantský oceán b) Indický oceán
c) Severní ledový oceán
5. Nejhlubším světovým jezerem je:
a) Aspik
b) Bajkal
c) Tanganika
6. Nejmenším oceánem světa je:
a) Tichý oceán
b) Atlantský oceán
c) Severn í ledový oceán
7. Nejdelší světovou řekou je:
a) Mississippi
b) Nil
c) A mazonka
8. Nejmenším státem světa je:
a) San Marino
b) Monako
c) Vat ikán
9. Největším ostrovem je:
a) Británie
b) Grónsko
c) Madagaskar
10. Druhým největším jezerem světa je:
a) Hořejší jezero
b) Ukerewe
c) M ichiganské jezero

Správné odpovědi na str. 28

František Janeček
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Matematické rekreace – úlohy se
stovkou
Pomocí libovolných aritmet ických operací zap ište číslo 100
jen použit ím
a) pěti jednotek
b) pěti trojek
c) pěti pětek
d) čtyř stejných číslic
(U některých úloh je v íce než jedna mo žnost.)
Řešení níže

František Janeček

Lidové pranostiky, moudrosti a
zvyky na měsíc červenec
• Deštivé léto je horší podzimku.
• Letní bouřky při úplňku měsíce znamenají dešťů dalece.
• Když se hřiby v létě mnoho rodí, ten ro k málo chleba
plodí.
• Kdo léto proleží, zimu prochodí s žebráckou mošnou.
• Jsou-li mraveniště v červenci výše, přijde tuhá zima spíše.
• Červenec dává parna, kroupy a medovice, je hojný na
bouřky i na vich řice.
• Jestliže se hrom v červenci častokráte ozývá, bude
nadcházející zima studená.
• Psí dny – psí bouře. V červenci dne ubývá a horka
přibývá.
• Jsou-li dny v červenci jasné a čisté, přináší dary hojnosti
jisté.
• Do svatého Eliáše (20.7.) i pod křovím schne, po něm
neschne ani křoví.
• V červenci vo lá křepelka žence do pole: „Pojďte žít,
pojďte žít, dostanete pět peněz, pět peněz.“
Červenec má nejméně lidových pranostik, což bylo dáno
velký m pracovním nasazením rolníků, takže jim na
sledování přírodních jevů mnoho času nezbylo. Konec
července je označován jako vrcholné léto – léto svaté Anny
(26.7.). Dostavují se však již chladná rána a hodně rosy.
Svatá Markéta (13.7.) zahajovala žně a chránila před
neplodností. Svatý Pantaleon (27.7.) ochraňoval před
dobytčím morem a kobylkami. Svatá Markéta byla zase
patronkou hospodyň.
Vybral František Janeček

Sypací skála na Boru

INF ORM ACE Z DĚKANS TVÍ
Liturgické mezidobí
Po krásném, i když trochu chladném čase májovém je tu
opět červen a s ním by měl přijít nástup léta. No věřme, že je
vše v dobrých rukou a bude tak jak má být. V neděli 4.
června jsme p rožili Slavnost Seslání Ducha svatého, při
které jsme si připo mněli počátky oživení a působení církve a
nechali se obnovit Duchem Svatým. Tím Duchem, který je
Pánem a dárcem života, který vychází z Otce i Syna,
s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil
ústy proroků, Duchem který se nedá spoutat a vane kudy
chce, zbavuje nás strachu a obdarovává sedmi dary - darem
moudrosti, rozu mu , rady, síly, u měn í, zbožnosti a bázně
Boží, které jsou oporou mravního života, Duchem jehož
plody jsou láska, radost, pokoj, trpělivost, shovívavost,
vlídnost, dobrota, mírnost, věrnost, tichost, zdrženlivost a
čistota. Při této slavnosti jsme také s našimi dět mi pro žili
první přijet í svátosti oltářní. Touto slavností jsme také
zakončili velikonoční období a nyní již pro žíváme období
liturg ického mezidobí. V měsíci červnu budeme prožívat
řadu pěkných liturgických slavností.

Kalendarium
11. června 13. června 18. června 19. června 23. června 24. června 25. června 29. června 2. července 3. července 4. července 5. července 6. července 9. července -

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Památka sv. Antonína z Padovy , kněze a učitele
církve
Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ (lidově Boží tělo)
Památka sv. Jana Nepomuka Neumanna, biskupa
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
Slavnost NAROZENÍ SV.JANA KŘTITELE
12. neděle v mezidobí
Slavnost SV.PETRA A PAVLA, apoštolů
13. neděle v mezidobí
Svátek sv. Tomáše, apoštola
Památka sv. Prokopa, opata
Slavnost SV. CYRILA, M NICHA A M ETODĚJE,
BISKUPA, patronů Evropy a hlavních patronů
M oravy, státní svátek
Jan Hus, státní svátek
14. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb v našem polickém kostele:

R
R
R

v úterý a v pátek mše sv. od 17.30 hod.,
ve středu mše sv. od 8.00 hod.,
v sobotu od 17.30 hod. a v neděli od 8.00 hod. mše
svatá s nedělní platností.
Jan Troutnar

Správné odpovědi zeměpisná nej:
1. b); 2. a); 3. a); 4. c); 5. b); 6. c); 7. c); 8. c); 9. b); 10. a)

Na první fotografii k článku p. Janečka v minulém P.M. vidíme tzv.
Sypací skálu na Boru před tím , než se v noci z 10. na 11. května
1921 zřítila. Snímek je ze sbírky p. Ladislava Hrušky (*1903
+1976) z Police nad Metují.
Karel Vacek

Řešení matematických rekreací:
a) 111 - 11 = 100
b) 3 . 33 + 3 . 3 = 100
c) 1. možnost: 5 .5 . 5 – 5 . 5 = 100
2. možnost: (5 +5 +5 +5) . 5 = 100
d) 1. možnost: 99 + (9 : 9) = 100
2. možnost: (5 +5) . (5 + 5) = 100
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Polická stovka a atlet roku

Deváté setkání na atletické dráze proběhlo v tradiční čas
– úterní podvečer. Letošní ročník znovu potvrdil, že nám
účastníci mládnou. Na jedné straně tedy radost nad početnou
účastí mládeže, na straně druhé trocha smutku a nostalgie
nad stále slábnoucím počtem těch věkově zralejších ( pro
které je i těch sto metrů asi hodně ).
O to více si zaslouží u znání ti, kteří si přijdou svých 100
metrů zaběhnout - ať už kvůli času nebo pro radost …
Letošní účast patří k těm velmi dobrým /132/ a celkový
počet účastníků se nám letos přehoupl už přes tisícovku .

Neočekávaně vysoký byl zájem o letošní novinku:
atletický trojboj ( 100 metrů běhu, skok daleký a vrh koulí ),
který přilákal 83 účastníky. I když původní záměr byl
směřován spíše na odrostlejší účastníky – proto se vrhalo 3 a
4 kg koulemi – vrhli se na tento víceboj i ti mladší. A to je
dobře. Jen nás to trochu překvapilo, zahltilo a časově
zdrželo. Proto se stále posouval plánovaný konec akce,
proto bylo vyhlášení výsledků později a poněkud chaotické..
I tak to byl ale kro k správným směrem a poučil nás pro rok
příští – posuneme začátek celé akce, přizpůsobí se
podmínky i těm mladším a h lavně .. h lavně pohoda …
A té bylo letos víc než dost. Od nejmladší účastnice
Jitky Kovářové až po veterána mítin ku Vaška Teubera. A
vidět městského úředníka Heřmana, jak hází svými kily do
písku – to jsou okamžiky, na které se dlouho vzpomíná …

Nejrychlejším letošním běžcem se po záslu ze stal M iloš
Macura. K v ítězství mu stačil čas 13,2 s. Do května 2007 tak
mů že mít doma na čestném místě putovní pohár.
Nejrychlejší ženou se stala Bětka Černá v čase 14,2 s. Ta
také zaslouženě zv ítězila v atlet ickém tro jboji. K vítězství na
stovce přidala i velmi slušné výkony v dálce a kouli.
V mu žích přeletěl bájnou hranici pěti metrů jediný
závodník – Petr Hauk. S nejlepším výkonem ve vrhu koulí /
1333 cm / tak dal pro léta příští velmi slušný bodový základ
- 1366 body.

Podle ohlasů účastníků je tento víceboj ideální ko mbinací
nejen pro pravidelně sportující jed ince, ale také pro všechny
ostatní, kteří to chtějí zkusit jen tak – bez přípravy. V květnu
příštího roku si to tedy mohou znovu vyzkoušet nejen ti,
kteří letos zaváhali, ale šance se nabízí i těm nespokojeným
s letošním bodovým ziskem.
Závěrem mi dovolte
poděkování všem pomocníků m a ro zhodčím.. Byl to letos
fofr a perné dvě hodiny pro všechny – díky moc za pomoc!
Ceny pro vítěze vyrobil a věnoval Marcel Gros a tak díky.
Celkové výsledky a fotografie z této akce jsou ke
shlédnutí u Olči Jarčuškové ve Šmídově mlíkárně.
SSK Pedro uskuteční do prázdnin ještě dvě sportovní
akce – dětský triatlon a triatlon pro dospělé a to v sobotu
17.6.2006. Také tyto akce jsou určeny pro amatérské
příznivce pohybu a dobré nálady a podrobnosti k nim
najdete na plakátech.
Přijďte pobejt – těšíme se na vás ….
Petr Jansa

Běh na Hvězdu
Letošní jubilejní 20, ročník Běhu na Hvězdu, konaný
pod záštitou našeho města , odstartuje 15, července 2006 na
polickém náměstí.
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Prolog obstarají již tradičně děti, které budou na náměstí
absolvovat okruhy s délkou přizpůsobenou jejich věku od
předškoláků po dorost. Po nich bych rád pozval na start
běhu BUĎ FIT všechny, kdo si chtějí protáhnout tělo a
nezávodně si proběhnout trasu některé z dětských kategorií.
Tato akce není závodem proto jsou zvány i maminky
s kočárky, děti i dospělí na různých odstrkovadlech,
recesisté a další, kteří chtějí různý mi formami pohybu strávit
sobotní odpoledne a pobavit sebe i ostatní.
Start hlavního závodu bude ve 14,30 hodin také na
náměstí a pro běžce je připravena 8,9 km dlouhá trať
vedoucí do Broumovských stěn, kudy se závodníci cestou
pod Supím hnízdem dostanou do cíle před chatou Hvězda.
Letos je poprvé stejná trasa pro všechny kategorie, z důvodů
nesouhlasných reakcí byla vypuštěna delší varianta se
seběhem do A meriky a výběhem hvězdecký mi schody.
Účast přislíbila známá běžecká jména včetně českých
reprezentantů.
Věřím, že si nenecháte ujít akci celo republikového
významu a přijdete se proběhnout nebo fandit svým
kamarádů m.
Jarda Mazač ml, ředitel závodu

Přejeme všem našim závodníků m aby se jim ve letošním
sletovém roce co nejvíce dařilo a děkujeme jim za vzornou
reprezentaci SOKOLA Po lice nad Metují .

PŘEDSLETOVÉ VYSTOUPENÍ
14.května se polická sokolovna zaplnila lid mi, kteří se
přišli podívat na Předsletovou akademii pořádanou TJ Sokol
Police nad Metují. Skladby předvedli cvičenci z různých
měst. V úvodu se divákům p ředvedli polické mažoretky.
Malé děti z Náchoda a Studnice ukázaly skladbu Kdo si
hraje, nezlobí. Se skladbou Korálky vystoupili rodiče
s dětmi z Náchoda. Ze Dvora Králové přijely žákyně se
skladbou Sluníčko. Skladbou květinový aerobik zau jala
diváky děvčata ze Žďáru nad Metují. Při hudbě Michala
Davida si zacvičily žákyně skladbu Rozkvetlá louka. Velký
úspěch mělo vystoupení s karimatkou, které předvedli žáci
z Hronova. Na Akademii byla také k v idění Pódiová skladba
(žákyně Náchod) a skladba Pod vodou (Náchod). Posledním
vystoupením byl Vý let s aerobikem, dynamické cvičení na
stepech, které předvedly polické ženy a dorostenky.

Polický SOKOL se představuje
V loňském září se čtyřčlenná skupina ( dva kluci a dvě
děvčata) z polického SOKOLA zúčastnila „So kolské plavby
po Vltavě“. Tuto tradiční akci pořádá česká obec sokolská a
je cestou, jak od měnit cvičence z jednotlivých žup za dobré
výsledky v soutěži všestrannosti.

Diváci mimo těchto skladeb mohli také vidět oddíl
všestrannosti, který předvedl rů zně obtížné cviky na
trampolíně a sestavy na kruzích.
TJ Sokol Police nad Metují

Ani v letošním jarním období náš oddíl všestrannosti
nezahálel. Probíhaly běžné tréninky a samo zřejmě js me se
zúčastnili různých soutěží a závodů. V lednu se konal župní
přebor v plavání v Trutnově, kde Martin a Michal Davidovi
skončili na 3, místě ve svých kategoriích. Děvčatům se tolik
nedařilo, ale začátek dubna si to vynahradila v gymnastice.
V přeboru, který pořádala Česká asociace v Náchodě
vybojovaly 4 medaile.
Hned 8, dubna 2006 navazoval župní přebor ve
sportovní gymnastice a šplhu ve Dvoře Králové. Žáci Adam
Lucovič, Michal a Martin Davidovi obhájili první místa a
když připočteme výsledky z atletického čtyřboje, postoupili
do Finále přeboru ČOS ve všestrannosti. Adam Lucovič má
už za sebou přebor družstev mladšího žactva v Plzn i, kde
podali velmi dobré výkony a získali tak stříbrnou medaili a
pohár za druhé místo.
Starší žactvo a dorost měli Finále přeboru ČOS v Praze
první červnový víkend.
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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

Petr Vágner Broumov I/5
608 103 810
491 427 055
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Potřebujete peníz e!
První úvěrový hypermarket v České republice
Šanci má každý, neboť jen my disponujeme
jedinečným systémem úvěrování 1 + 3!
Pro fyzické i právnické osoby
Chcete jít na jistotu?
Volejte ihned: 721 996 531, 723 563 312
EURO MAKLER Holding a.s

CDS s.r.o. Náchod
Nabízí z důvodu nadbytečnosti

k pronájmu,
nebo k prodeji
objekt střediska Police nad Metují

v lokalitě Ostašská.
Objekt zahrnuje odstavné plochy,
dílenské a skladovací prostory, veřejnou
čerpací stanici PHM a administrativní
budovu.
Bližší informace na telefonu:
602 473 729
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AUTOŠKOLA F IEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy skupin řidičského oprávnění
A1 , A , B , C , T , E , D

Broumov

Police n. Metují

Šalounova 87

Kostelní 7

Datum:

27. červen 2006
v 15.00 hod.

Datum:

29. červen 2006
v 15.00 hod.

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

Přijmeme pracovníka pro pobočku v Praze na pozici:

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
(referent provozovny)
Náplň práce:
•

obchodně-technická jednání se zákazníky osobně, telefonicky i písemně

•

pravidelné návštěvy zákazníků, získávání nových zákazníků

•

příjem, evidence, vyřizování poptávek a objednávek

Požadavky pro přijetí:
•

Min. SŠ vzdělání, nejlépe technického směru (strojírenství,...)

•

Znalost obchodní problematiky (praxe vítána)

•

Samostatnost a organizační schopnosti

•
•

Znalost výpočetní techniky
Řidičský průkaz skupiny B

•

Nástup po dohodě (ihned), p raco višt ě P rah a 9 - H o rn í Po čern ice

Nabízíme:

Jindřich Sokol
P rod ej a oprav y šicích stro jů , k ol,
broušení nůžek,nožů,vrtáků
lišt k rotačním i bubnovým sekačkám
výroba klíčů
v ýroba au to klíčů p ro imo bilizér
s pevn ým i plo vou cím k ódem

•

Zaměstnání ve stabilní společnosti

•
•

Různorodost pracovních činností
Příjemné pracovní prostředí

•

Odměňování dle výsledků
V případě zájmu zašlete svůj životopis na e-mailovou adresu:
vkloziska@vkloziska.cz
Bližší informace: Markéta Ducháčová – mobil 736 480 084, tel: 491 541 600

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

výroba jmenovek a psích známek
P RODEJ ŠICÍCH STROJ Ů T OYOTA
5 LET ZÁRUKA
již od 3.4 50,-Kč
obnitkovací stroje od 8,9 90 ,-K č

MÁTE PROBLÉMY
S PŘÍJMEM TV SIGNÁLU?
Anténní technika Če rvený Kostelec
Vám nabízí:
montáže televizních a rozhlasových antén; opravy
STA a TKR; dodávky STA na klíč - bytovky,
penziony; opravy a montáže na rodinné domy
SLOUČÍME, ROZBOČÍME, ZESÍLÍME
a vše ostatní dle místních možností a Vašich přání
YAGIEX ANTÉNNÍ TECHNIKA

Soukenická 94
550 01 Broumov
( směrem k olivětínské Vebě )
tel.491 522 307 ,603 446 466

www.servissokol.kvalitne.cz
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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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Prodejna Masarykovo náměstí 77
Police nad Metují, tel: 491 541 078

Plánujete koupi nového elektrospotřebiče?
Nechcete čekat až našetříte dostatečnou hotovost?
Potřebujete spotřebič ihned?
• Nabízíme vám jednoduché řešení levného úvěru

Varianta A : Záloha ve výši 5% z ceny zboží, splátka
10x10% z ceny zboží
Navýšení 5% z ceny zboží

Varianta B: Záloha ve výši 0% z ceny zboží, splátka 6

měsíců po 5% z ceny zboží. Možnost úhrady
po 6 měsících celé dlužné částky.
Navýšení 0% z ceny zboží

• Široký výběr spotřebičů značek

Těšíme se na Vaší návštěvu.
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konané ve dnech 2. - 3.6.2006
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