PŘEDSTAVUJEME:

Junák, svaz skautů a skautek ČR, středisko
Skaláci, Police nad Metují
Junák – svaz skautů a skautek ČR je hnutím, jehož posláním je podporovat
rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti
k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství v souladu
s principy a metodami stanovenými zakladatelem skautského hnutí, lordem Robertem Baden-Powelem.

Jen když jsi připraven …. není žádný úkol nesplnitelný.

Slibuji na svou čest …

Skautským slibem před svými kamarády, ale hlavně před sebou samými se nováčci zavazují dodržovat morální hodnoty
obsažené ve skautském zákoně. Každý je natolik skautem, nakolik dokáže podle těchto zásad žít.
Všechno co děláme, jsou pro děti příležitosti učit se a poznávat, rozvíjet své vlastnosti. Bavit se aktivní činností, na jejíž přípravě se sami, podle svých sil, také podílejí. Snažíme se je vést k samostatnosti, odpovědnosti i toleranci k druhým,
zdolávat překážky i nezvyklé situace, projevovat zvědavý zájem o své okolí, nebýt lhostejnými.
Snad se nám to občas i daří.
Josef Hejnyš - vůdce střediska
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• Město Police nad Metují obdrželo oznámení o užívání
nových hraničních přechodů na turistických stezkách . Na
základě pokynu Ministerstva
vnitra ČR vás
informujeme, že dne 2. 1. 2005 vstoupila v platnost
sjednání mezi vládou České republiky a vládou Polské
republiky o hraničních přechodech, přechodech na
turistických stezkách protínající státní hranici.
Jedná se o přechody: Machovský kříž - Pasterka
Libná - Chelmsko Šlaskie
Malá Čermná Czermna
Tímto dnem může veřejnost využívat tyto přechody jak
na občanský průkaz, tak na platný cestovní pas. Přechody
budou otevřeny od 1. 4. - 30. 9 od 8 - 20 hodin a od 1. 10.
- 31. 3. od 8 - 12 hodin.
• RM schválila vítěze výběrového řízení na výměnu
západní strany oken v ZUŠ čp.108, jímž se stala firma
Proplast K z Nového Města nad Metují s nabídkovou
cenou 293 237 vč. DPH.
• RM schválila parametry výběrového řízení na opravu
části hřbitovní zdi podle aleje. Druhé výběrové řízení
vypsala RM na rekonstrukci veřejného osvětlení a
rozhlasu v ul. Bělská.
• RM schválila vítěze výběrového řízení paní Evu
Vackovou, bytem Pěkov čp.135 na provozovatele
veřejného stravovacího zařízení v areálu SOU
zemědělského. Dle nabídky zde bude zajišťovat
stravování pro žáky III. ročníku SOU zem., obědy pro
pečovatelskou službu, rozvoz a stravování pro firmy a
další zájemce z Policka a okolí. Výběr bude ze tří druhů
nabízených jídel. Prostory jídelny bude možné využít i ke
společensko-kulturním příležitostem, kde každému
zájemci bude nabídnuto příjemné nekuřácké prostředí s
možností zajištění občerstvení.
• TS s.r.o., Police nad Metují provádějí v rámci údržby II.
etapu výměny oken na budově České pošty, která je v
majetku města a další výměnu oken realizují v ulici
17. listopadu v čp.260.
• RM schválila s platností od 1. 4. 2005 nové složení
povodňové komise našeho města:
Zdeněk Kadidlo
- starosta města - předseda komise
Mgr. Ida Seidlmanová - místostarostka
Ing. Vasil Bučok
- ředitel TS Police n. M., s.r.o.
Michal Mucha
- technik TS Police n. M., s.r.o.
Ing. Jan Troutnar
- ved. odboru IMŽP
Jiří Hubka
- velitel SDH Police nad Metují
• Ředitel Správy ochrany přírody ČR p. PhDr. Petr
Dolejský odvolal dne 9. 2. 2005 z funkce vedoucího
Správy CHKO Broumovsko RNDr. Jana Piňose a jeho
zástupce p. Jiřího Malíka. Současně vypsal výběrové
řízení na obsazení této funkce. Dne 17. 3. 2005 se sešla
na Správě CHKO Broumovsko výběrová komise složená
ze dvou náměstků pana ředitele, náměstka ministerstva
životního prostředí, zástupce Krajského úřadu KHK,
jednoho zástupce z Policka a z Broumovska,
místostarosty města Náchod a zástupců nevládních
neziskových organizací z oblasti ochrany přírody z
našeho regionu. Výběrová komise určila pořadí osmi
uchazečů o tuto funkci. Ředitel Správy ochrany přírody
ČR následně jmenoval nového vedoucího Správy CHKO
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Broumovsko, jímž se stala Ing. Hana Heinzelová z
Bezděkova nad Metují, která v současné době byla
pracovnicí SCHKO Broumovsko a měla na starost
zemědělství, ÚSES a krajinotvorné programy.
TS Police n. M., s.r.o. objednaly deratizéra na pokládání
návnad na hubení potkanů. Návnady se kladou na
vytipovaná místa v kanalizaci a na povrchu po celé
lokalitě města Police n. M.
Město dokončilo rekonstrukci divadelního klubu,
sociálního zařízení a zázemí pro umělce a personál.
Nejdůležitější zásah se týkal úprav kuchyně, kde v
současné době vše odpovídá přísným normám pro
přípravu jak studené, tak teplé kuchyně. V posledních
letech ZM uvolnilo na rekonstrukce Kolárova divadla
částku okolo 4,5 mil. Kč. V této částce je zahrnuta oprava
jeviště, forbíny, malování, nátěry oken, rekonstrukce
WC, dlažba, fasáda, chodníky, vstupy a zázemí pro
umělce, včetně div. klubu. Tento objekt si bezesporu
zaslouží tyto investice, protože se zde sdružuje veliké
množství lidí za jediným a pro nás velmi významným
účelem, čímž jsou kulturně společenské akce. Také
nesmíme pominou tradici divadelního ochotnického
spolku Kolár. Vždyť první ochotnické divadelní
představení se odehrálo v Polici n.M. již v roce 1820.
V roce 1877 byl založen spolek Kolár, který své jméno
převzal po herci a režisérovi Národního divadla. Stavba
Kolárova divadla byla zahájena 23. 4. 1939 a položení
základních kamenů, se uskutečnilo 9. července 1939, z
nichž jeden pochází z Ostaše a druhý z Hvězdy. Stavba
trvala jeden rok a s lavnostní otevření divadla proběhlo
29. června 1940 uvedením Jiráskovy Lucerny. V letošním
roce uplyne již 65 let od zahájení provozu tohoto objektu
a město k tomuto výročí připravilo na 15. dubna 2005 od
15 - 18 hodin Den otevřených dveří Kolárova divadla,
kde zájemci budou mít možnost shlédnout zázemí,
jeviště, šatny a popřípadě jim budou zodpovězeny
dotazy. Pozvánku najdete v tomto čísle PM.
V první polovině roku 2005 se zahájí I. etapa kabelizace
NN sítí, veř. osvětlení a veř. rozhlasu v ul. U Damiánky,
Radimovská až po křižovatku u hostince Krčma. Při
výkopových pracích zde dojde k určitému omezení
provozu automobilové dopravy. Realizovat se bude
napojení nemovitostí na celé trase zemním kabelem a
dojde k osazení nových světel tzv. sadovek. Se zahájením
II. etapy se počítá příští rok a bude se realizovat ul. Ke
Koupališti, III. etapa bude pokračovat od koupaliště až po
Ochoz včetně zahrádek. Všechny etapy jsou projekčně
připraveny a město musí uvolnit potřebné finanční
prostředky k jejich realizaci.
RM na základě výběrového řízení a doporučení výběrové
komise vybrala ze dvou zájemců nového provozovatele
divadelního klubu v Kolárově divadle p. Jana Pavlíka,
bytem Gagarinova čp.291, Police nad Metují.
Zdeněk Kadidlo, starosta

Telegraficky . . .
§ Ve čtvrtek 10. března dopoledne se uskutečnilo další
jednání nad nově vznikajícím Turistickým průvodcem
Policka, tentokrát v přítomnosti litografa a grafika pana
Miloše Kaválka.
§ V podvečer se sešla v Pensionu 65 komise projektů,
jejímž hostem byl Mgr. Libor Mojžíš, královéhradecký
zastupitel, předseda výboru pro regionální rozvoj, který
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přítomné seznámil ve zkratce s jednotlivými vypsanými
granty, kritérii pro jejich získávání a trendy při tvorbě
nových grantů. Město Police nad Metují do konce
března letošního roku na adresu Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje adresovalo následující
projekty: 58. Polické divadelní hry, Optimalizace
odtokových poměrů-protipov. opatření Klůček,
Zvyšování zdravotní a technické způsobilosti SDH,
Úprava povrchu tréninkového hřiště /za benzinovou
pumpou/, 42. Zimní táboření na Hvězdě, 30.
Mezinárodní Polický vandr, Zateplení klubovny
skautů, Poradce a administrativa DSO Policka. Na
optimalizaci odtokových poměrů jsme získali
požadovanou dotaci 95 100 Kč. Ostatní projekty se
vyhodnocují. Přehled projektů na straně 3.
§ Večer jsme se měli možnost v Kolárově divadle potěšit
zajímavým
představením
mladých
slovenských
hudebních a tanečních profesionálů v oblasti flamenca.
§ Páteční dopoledne – 11. a 18. března – byla věnována
tvorbě Komunitního plánu sociální a zdravotní oblasti
Police nad Metují a Policka. Materiál byl předložen
dne 29. března RM, která ho bez připomínek vzala na
vědomí. Předložený koncept je základním otevřeným
materiálem, který bude do 31.12. 2005 dopracován a
schválen dle následujícího časového harmonogramu:
◊ do 30. 4. 2005 projednání jednotlivých oblastí s širším
poradním sborem
◊ do 31. 5. 2005 rozeslání konceptu obcím, schůzka se
zástupci obcí, vypracování dotazníku, distribuce mezi
občany
◊ do 31. 8. 2005 zpracování výsledků ankety a
zapracování do komunitního plánu
◊ do 30. 9. 2005 předložení čistopisu komunitního plánu
RM a následně ZM
Komunitní plánování sociálních a zdravotnických služeb
je metoda, kterou lze na úrovni obcí plánovat služby
tak, aby odpovídaly místním specifikům a potřebám
jednotlivých občanů. Je to otevřený proces zjišťování
potřeb, zdrojů a hledání nejlepších řešení ve
zmiňovaných oblastech. Hlavním cílem je na základě
analýzy a kritického zhodnocení současného stavu
poukázat na nezbytné změny v oblasti sociální a
zdravotní péče, na připravovanou legislativu a
zvýšenou kompetenci měst v následujících letech.
Obecně lze říci, že sociální a zdravotní služby
představují významný nástroj, jak pomoci občanům
řešit nepříznivou sociální situaci směrem ke
zkvalitnění svého života. Povinností státu je tedy
vytvořit ucelený a kvalitní legislativní rámec pro
podporu rozvoje a zajištění úrovně těchto služeb. Celá
komise – Jitka Ištoková – předsedkyně, Věra Kašíková,
Ilona Kejdanová, Ing. Helena Ištoková, Michaela
Kaněrová, Ida Seidlmanová – členky – věří, že
veřejnost pochopí připravovaný dotazníkový průzkum
a svým podílem přispějí ke kvalitě komunitního plánu.
Komise se na jednání 7. dubna shodla na pozvání
zástupců seniorů a zdravotně postižených na čtvrtek
14. dubna, kdy se bude diskutovat s příslušnými členy
poradního sboru o jejich strastech i přáních, která by
měla být zapracována do konečné podoby komunitního
plánu.
§ Sobota 12. března patřila výročnímu jednání rybářů a
hokejistů. Rybáři se sešli v hojném počtu v hotelu U
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Berků v Bukovici. Výroční zprávu dětí přinášíme na
straně 16, zprávu dospělých otiskneme v příštím čísle.
Zhodnocení sezóny polických hokejistů proběhlo
v přítomnosti hráčů, trenérů, vedení oddílu, sponzorů,
vedení města Hronova a Police nad Metují, prezidenta
hokejistů Hronova, ředitele zimního hronovského
stadionu a příznivců v Krčmě.
Březen byl také ve znamení probíhající rekonstrukce
společenské místnosti v domě s pečovatelskou službou.
Všichni si přejeme, aby byl od května tento prostor
využíván k setkávání obyvatel i návštěvníků.
Ve středu 16. března jsme se se starostou Zdeňkem
Kadidlem, zastupitelem Josefem Haukem a správcem
lyžařského vleku na Nebíčku Josefem Dvorským rozjeli
do Pece pod Sněžkou za účelem zjišťování možností
výměny stávajícího kotvového vleku za teleskopický.
Jednali jsme s ředitelem vleků na Bramberku, Smrku a
Zahrádkách panem Františkem Vamberou, který
přislíbil zaslání nabídky dle vypsaných parametrů
k výběrovému řízení.
V pátek 18. března odpoledne začala v domově
důchodců Velikonoční výstava, která tradičně potěšila
a mnohým pomohla k jarnímu vyzdobení bytu.
Shlédnutí výstavy a setkání s obyvateli provázeno
chutným občerstvením bylo pro mnoho návštěvníků
milým zastavením v předvelikonočním období.
Jistě nelitovali ti, kteří od devatenácti hodin navštívili
první Filmový večer neprofesionální tvorby s Hugo
Habrmanem. Rádi bychom v letošním roce uskutečnili
tři večery na jaře a tři na podzim.
V nedělní dopoledne jsem zajela do nedalekých Křinic
– do environmentálního střediska RUCE – na jarní
jarmark nazvaný od masopustu do Velikonoc. Věřím,
že se i v Polici o letošní pouti potěšíme připomínkou
starých českých řemesel.
V úterý 22. března dopoledne jsme strávili ve středním
odborném učilišti zemědělském. Na pozvání paní
ředitelky Ing. Mgr. Jiřiny Hejnové se sešli již „staří
známí“ – ředitelé okolních učilišť, ředitelé místních
příspěvkových organizací, vedení města a příznivci, aby
se seznámili se současným útlumovým programem
školy, která svoji historii, bohužel, pomalu dopisuje.
Ve čtvrtek 24. března pracovnice sociálního odboru se
třemi obyvateli DPS – manžely Vackovými a paní
Mackovou – vyjeli do Trutnova na další setkání
seniorů Trutnova, Swidnice a Police nad Metují. O
tom na straně 24.
Večer jsme s kulturní pracovnicí sl. Petrou Jansovou
strávily v Klicperově divadle v Hradci Králové, které
hrou Hoří, má panenko v rámci slavnostního večera
oslavilo své 120. narozeniny a rozloučilo se s režisérem
Vladimírem Morávkem.
V sobotu 26. března se matrikářky města paní Dagmar
Hambálková a paní Daniela Adamová zúčastnily
s prezentací obřadní síně a zajišťováním obřadů na
radnici akce Jarní svatební výstava, kterou připravil a
zorganizoval v hotelu U Berku pan Jan Pavlík.
Ve středu 30. března proběhlo další přednáškové
odpoledne Polické univerzity volného času s Mgr. Lydií
Bašteckou na téma Křížové cesty.
V pátek 1. dubna jsme se v bezděkovském kostele
naposledy rozloučili s bývalým starostou Ing. Josefem
Jansou.

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

3
§ Velkou pochvalu si zaslouží naše „knihovna“ za
přípravu a průběh Noci s Andersenem, která proběhla
z pátku 1. na sobotu 2. dubna. Více v příspěvku
knihovny na straně 5 a 6.
§ Ve středu 6. dubna odpoledne se na svém 1. jednání
sešla Školská rada Základní školy v Polici nad Metují
ve složení – Pavla Pavlová, Bohuslav Rieger / za
zákonné zástupce nezletilých žáků/, Vilma Scholzová –
místopředsedkyně, Marie Vaisarová / za pedagogické
pracovníky školy/, Lenka Fulková – předsedkyně, Ida
Seidlmanová / za zřizovatele/. Hostem byl ředitel školy
Mgr. Karel Nývlt. Rada schválila svůj Jednací řád.
Bude se scházet vždy první úterý v měsíci a o své
činnosti informovat na internetových stránkách školy,
města i prostřednictvím PM. Ze zákona č. 561/2004 §
168 má schvalovat výroční zprávu o činnosti školy,
školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání
žáků, projednávat návrhy rozpočtu, inspekční zprávy,
vyjadřovat se k návrhům školních vzdělávacích
programů a podávat podněty a oznámení řediteli školy,
zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve
školství a dalším orgánům státní správy. Všichni
členové školské rády ji chápou jako orgán školy
umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků,
pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším
osobám podílet se na správě školy a kvalitním
výchovně-vzdělávacím procesu.
Ida Seidlmanová

Výměna řidičských průkazů
Dle §134 zákona č. 361/2000 Sb., končí dne 31.12.2005
platnost řidičských průkazů vydaných v období mezi
1.7.1964 až 31.12.2000 !!! Po 1.1.2006 jsou tyto řidičské
průkazy neplatné. Proto upozorňujeme občany, aby o
vydání nového řidičského průkazu požádali co nejdříve,
neboť v závěru roku lze očekávat nezvládnutelný nápor u
přepážek úřadů a dlouhé čekací doby. Žádosti se podávají u
Odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu
v Náchodě. Vydání nového průkazu trvá přibližně tři týdny
a je bezplatné. K formuláři žádosti, který lze získat na
každém dopravním odboru příslušného městského úřadu
(Náchod, Broumov) postačí přiložit jednu fotografii.
Ing. Pavel Pohner, tajemník MěÚ

Polická univerzita
volného času
má před sebou poslední dvě přednášková odpoledne jarního
semestru:
13. dubna 2005
Jan Hus - Dr. Čestmír Brandejs – v sále hasičské
zbrojnice od 14.30 hod.
27. dubna 2005
Z čeho a jak vznikl náš svět – Doc. Dr. Bohuslav
Strauch – v Kolárově divadel od 14.30 hodin
Celodenní výlet do Častolovic – 11. 5. – je již
beznadějně
obsazen.
Přihlášky
přijímáme
ještě
k celodennímu výletu do Mladé Boleslavi – 4. 5. – návštěva
muzea automobilů, exkurze do Škody Mladá Boleslav (607
673 617).
Ida Seidlmanová

Pondělí 25.7.2005

–

úterý 2.8.2005

Cestovní kancelář INEX pořádá nejen pro studenty PUVČ
9-denní zájezd s turistikou

POBY T V SRDCI NORSKA
Cena: 11.990,- Kč na osobu
(6 nocí se snídaní v hostelu, dopravu lux. Autobusem, veškeré
trajekty, výlet do Bergenu, používání bazénu a sauny v Mjolfjellu,
průvodce, komplexní pojištění). Bližší informace včetně programu
získáte v kanceláři kulturního referenta na MěÚ Police nad Metují
(přízemí), tel. 491 509 996.

!!!POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA!!!

Získané dotace v roce 2005,
podané žádosti o dotace pro rok
2005
Náz ev projekt u

Kam pod áno

žad atel: M ěst o P olice nad Met ují
58. Polic k é div adelní hry
K rajs ký úřad
Optim alizac e odtok ov ýc h
pom ěrů- pr otipov .opatření
K rajs ký úřad
K lůč ek, r ealizac e od 2004
V ýstav ba náj.by tů pro
S tátní fond roz voje
příjm ově v ym ez ené os oby
by dlení
Rek onstr uk c e podlahy v
těloc vič ně
Opr ava park ov iš ť a m ís tní
kom unik ace na Hv ězdu
P ellyho dom y - centrum
celoživotního v zdělávání
Zv yš ování zdr avotní a
technick é způs obilos ti S DH

M inis ters tvo š k ols tví
m ládeže a tělový chov y
N P P hare 2003
S poleč ný r egionální
oper ační progr am E U
K rajs ký úřad

V ýše projektu

61 000 Kč
190 200 Kč

P ož ado vaná
dot ace

Získan á
po dp ora

14 000 Kč vy hodnoc uje s e
95 100 Kč

95 100 K č

8 000 000 Kč

4 950 000 Kč vy hodnoc uje s e

1 477 980 Kč

738 990 Kč vy hodnoc uje s e

139 980 €

104 920 €

104 920 €

48 123 389 Kč 26 797 156 Kč vy hodnoc uje s e
30 000 Kč

p art ner: M ěsto P olice nad M et ují
žad atel: T J Sp artak
Úprav a povr chu trénink ového
hřiště ( za benzinovou
K rajs ký úřad
285 000 Kč
pum pou)

30 000 Kč vy hodnoc uje s e

200 000 Kč vy hodnoc uje s e

42. zim ní táboření na Hvěz dě K rajs ký úřad

16 000 Kč

11 000 Kč vy hodnoc uje s e

M ezinárodní P olick ý v andr

K rajs ký úřad

16 500 Kč

10 000 Kč vy hodnoc uje s e

žad atel: Ju nák

p art ner: M ěsto P olice nad M et ují

Zateplení k lubovny

K rajs ký úřad

žad atel: D obro vo lný svaz ek obcí P olicka
P říprav a rek onstr ukc e
P rogr am obnovy
m ístníc h k om unik acív enkov a
projekt.dok um entace
P or adce a adm inis trativa
K rajs ký úřad
DS O P olic ka
M echanizac e pro údrž bu a
K rajs ký úřad
oprav y v D SO P olick a
žad atel: Z Š Po lice n ad M etu jí
Digitální pam ěť š koly
MŠMT

186 412 Kč

130 000 Kč vy hodnoc uje s e

600 000 Kč

420 000 Kč vy hodnoc uje s e

70 000 Kč

49 000 Kč vy hodnoc uje s e

309 000 Kč

154 500 Kč vy hodnoc uje s e

100 650 Kč

70 455 Kč vy hodnoc uje s e

žad atel: Z UŠ Po lice nad M et ují
Hudební šk ola 3.tis íc iletí vy užití m oderních
MŠMT
technolog.při výuc e hudby
M ultim édia - děti uč í sv ou
MŠMT
rodinu

1 089 000 Kč

759 000 Kč vy hodnoc uje s e

533 800 Kč

368 800 Kč vy hodnoc uje s e

V ýuk ou m ultim édií k m ediální
MŠMT
vý chov ě dětí a m ládeže

586 500 Kč

410 500 Kč vy hodnoc uje s e

Ing. Helena Ištoková

Informace stavebního a
vodoprávního úřadu - 3. část
V dnešním závěrečném článku se Vám pokusíme
osvětlit problematiku nakládání s povrchovými vodami.
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších změn a doplnění - dále jen
„vodní zákon“, uznává v podstatě dva hlavní směry
nakládání s povrchovými vodami.
Jedná se o nakládání obecné, které nevyžaduje povolení
nebo souhlas vodoprávního úřadu, kam patří odebírání nebo
jiné nakládání s povrchovými vodami (např. koupání,
bruslení na zamrzlé hladině, praní prádla, plavení zvířat,
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apod.), při čemž k takovémuto nakládání nesmí být využito
zvláštních technických zařízení, k jejichž provozu je třeba
dodávat elektrickou nebo jinou energii (čerpadla, hrazení,
konstrukce umisťované do koryta vodního toku, apod.). Při
obecném nakládání s povrchovými vodami nesmí dojít
k ohrožení jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vod,
k narušení přírodního prostředí, ke zhoršení odtokových
poměrů, poškození břehů, vodních děl a zařízení, zařízení
pro chov ryb a k porušení práv a právem chráněných zájmů
jiných.
Jakékoliv jiné nakládání s povrchovými vodami, než
bylo uvedeno výše, vyžaduje povolení vodoprávního
úřadu. Bude-li se jednat o odběr povrchových vod (např.
pro závlahu obhospodařovaných pozemků, pro napájení
hospodářských zvířat, apod.) nebo o tzv. jiné nakládání
s povrchovými vodami (např. převedení povrchových vod
z koryta vodního toku do boční nádrže, apod.), bude
k vydání povolení příslušný Městský úřad Police nad
Metují, odbor výstavby.
V ostatních případech, tj. při vzdouvání povrchových
vod v korytě vodního toku i mimo něj, při využívání
energického potenciálu povrchových vod, při využívání
těchto vod k chovu ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě
jiných vodních živočichů, za účelem podnikání, při čerpání
povrchových nebo podzemních vod a jejich následném
vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie,
k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo
podzemních a čerpání znečištěných podzemních vod za
účelem snížení jejich znečištění a k jejich následnému
vypouštění do těchto vod nebo do vod povrchových, bude
k vydání povolení příslušný Městský úřad Náchod, odbor
životního prostředí.
Jelikož je proces povolování nakládání s podzemními
nebo povrchovými vodami poměrně složitý, nebudu zde
příkladmo uvádět rozsah dokladů, které je nutné společně
se žádostí předložit, neboť každé jednotlivé nakládání může
vykazovat řadu specifik, na jejichž základě bude třeba
rozsah předkládaných dokladů značně rozšířit oproti
standartu. Se žádostí o povolení k nakládání s vodami je
třeba vždy předložit vyjádření správce povodí, správce
vodního toku (jedná-li se o povrchové vody), situační
výkres se zákresem záměru (potažmo i projektovou
dokumentaci, ze které bude rozsah nakládání zřejmý (budeli pro potřeby nakládání s vodami třeba zřídit vodní dílo,
budou řízení o povolení vodního díla a povolení nakládání
s vodami sloučena), vyjádření orgánu ochrany přírody a
krajiny, textovou část s popisem účelu a rozsahu nakládání
s vodami, atd. (pozn.: podrobněji je rozsah dokladu a
žádosti řešen v ustanovení § 2 vyhlášky Ministerstva
zemědělství č. 432/2003 Sb., o dokladech žádosti o
rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení,
souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu).
V případě jakýchkoliv nejasností, nebo v případě zájmu
o informace týkající se vodního zákona, nás můžete
navštívit, nebo kontaktovat telefonicky, případně
prostřednictvím elektronické pošty nebo písemně (kontakt:
tel.: 491 509 992, 491 509 999; e-mail: ; adresa: Městský
úřad Police nad Metují, odbor výstavby, Masarykovo nám.
98, Police nad Metují).
Věříme, že jsme vnesli alespoň trochu světla do dalšího
z problémů na úseku vodního zákona. Těšíme se na další
spolupráci s Vámi!
O vydání dalších článků k objasnění problematiky
vodního zákona prozatím neuvažujeme, a přistoupíme

k němu pouze na základě zájmu občanů, případně na
základě zjištění učiněných při výkonu vodoprávních dozorů
ve spravovaném území.
za odbor výstavby Jiří Škop,
referent na úseku stavebního a vodního zákona

Rozpis služeb stomatologické
lékařské služby první pomoci na
I. pololetí roku 2005
oblast:
Broumov, Polici nad Metují, Machov
ordinační hodiny: sobota, neděle,
svátek 09.00 - 11.00 hod.
datum
služby
rok 2005
9.4. a 10.4.
16.4. a 17.4.
23.4. a 24.4.
30.4. a 1.5.
7.5. a 8.5.
14.5. a 15.5.
21.5. a 22.5.
28.5. a 29.5.
4.6. a 5.6.
11.6. a 12.6.
18.6. a 19.6.
25.6. a 26.6.

jméno lékaře
adresa ordinace
MUDr. Jaroslava Neoralová
Horní 109, Teplice nad Metují
MUDr. Jaromír Kopecký
17. listopadu 291, Police nad Metují
MUDr. Dana Kapitánová
5. května 14, Meziměstí
MUDr. Josef Práza
zdr. střed. Machov
MUDr. Marcela Růžičková
Masarykova 30, Broumov
MUDr. Miloš Pastelák
Sadová 44, Broumov
MUDr. Ludvík Neoral
17. listopadu 291, Police nad Metují
MUDr. Jan Kubec
17. listopadu 291, Police nad Metují
MUDr. Alena Slezáková
Masarykova 30, Broumov
MUDr. Libor Kapitán
5. května 14, Meziměstí
Bc. J. N. Ogriščenko – dentista
ZS VEBA – Olivětín 66, Broumov
MUDr. Vjačeslav Ogriščenko
ZS VEBA – Olivětín 66, Broumov

telefon
491 581 394
491 543 543
491 582 381
491 547 139
491 523 607
491 524 334
491 541 654
491 543 398
491 523 607
491 582 381
491 502 425
491 502 425

„Pálení čarodějnic“
V souvislosti s blížícím se „Pálením čarodějnic“,
bychom chtěli upozornit na některá ustanovení zákona
č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Podle
ustanovení §26 odst.1 zákona je na celém území CHKO
zakázáno zneškodňovat odpady a rozdělávat ohně mimo
místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody.
Vzhledem ke špatným zkušenostem z minulých let budou
pracovníci Správy CHKO Broumovsko a stráž ochrany
přírody opět provádět průběžné kontroly připravených
hranic a v případě, že v nich budou nalezeny odpady, jako
např. pneumatiky, plasty všeho druhu, PVC, koberce,
zaolejované hadry nebo jinými látkami napuštěné hadry,
tkaniny z umělých vláken a pod., bude na takovéto „Pálení
čarodějnic“ pohlíženo jako na porušení zákona podle §26
odst.1 - nedovolená likvidace odpadů. S pořadatelem akce
pak bude zahájeno správní řízení a v případě prokázaného
zavinění takovéhoto porušení zákona je možné udělit
pokutu, u právnických osob až do výše 1.000.000,- Kč.
Doporučujeme, aby si pořadatelé této akce nechali obvyklá
místa pálení vyhradit souhlasem Správy CHKO
Broumovsko. Cílem tohoto opatření není zbytečně narušit
nebo komplikovat tento tradiční jarní zvyk, ale především
chránit životní prostředí a zdraví jak vlastních účastníků,
zejména dětí, které si na těchto ohních rády opékají párky a
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pod., tak i širokého okolí. Pálením uvedeného odpadu totiž
vznikají jedovaté a rakovinotvorné spaliny. Věříme, že
nebude nutné přistupovat k uvedeným sankcím a
organizátoři sami zajistí kulturní průběh této akce. Vždyť
dřeva pro tento účel je dostatek.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Sběr a svoz nebezpečných
a objemových složek komunálního
odpadu
Již s předstihem bychom chtěli připomenout občanům,
že v úterý 17. a ve středu 18. května 2005, proběhne
„pouliční“ sběr a svoz nebezpečných a objemových
složek komunálního odpadu na území města Police nad
Metují. Sběr bude opět probíhat zastávkovým způsobem.
Odpady musí být vždy osobně předány ve stanovený čas a
na stanovených zastávkách obsluze svozového vozidla
společnosti Marius Pedersen a.s., která ho odebere a odveze
ke zneškodnění. Není přípustné, aby byly odpady na
sběrových zastávkách nebo kdekoliv jinde volně odkládány.
Odebírány budou následující odpady: oleje a tuky, barvy
a ředidla, pryskyřice a lepidla, rozpouštědla, detergenty,
odmašťovací přípravky, fotochemikálie, léky, pesticidy
(zahradní chemie), obaly od výše uvedených odpadů,
baterie (suché články), akumulátory, zářivky a ostatní
odpad s obsahem rtuti, televizory, ledničky, starý nábytek,
podlahové krytiny, pneumatiky z osobních automobilů,
odpadní oděvy, rozměrné nepotřebné předměty a podobný
objemný odpad. Odebrán nebude stavební odpad a
odpad ze zeleně. Svozový harmonogram je uveden v
brožurce „Průvodce pro nakládání s komunálním
odpadem“. Pokud někdo tuto brožurku nemá, je možné si
ji vyžádat na městském úřadě, odbor rozvoje města a
správy majetku.
Ing. Jan Troutnar - MěÚ Police n.M.

Život dítěte za války. – Autobiografický příběh židovského
dítěte během holocaustu.
HASSEL Sven,1917- A zničte Paříž!
Válečný román ze západní fronty.
LEVINE Karen Hanin kufřík
Příběh dívky, která se nevrátila. – Holocaust je přiblížen na
příběhu kufříku židovské dívky Hany Bradyové z Čech,
jejího bratra a Japonky, která se vydala po stopách kufříku.
GEBHART Jan,1945- Druhá republika 1938-1939
Svár demokracie a totality v politickém, společenském a
kulturním životě. – politický a historický vývoj tzv. Druhé
republiky.
PAVLÍK Jan - Japonské letadlové lodě
Z období II. světové války. – monografie o válečných
lodích Japonska.
KLEMPERER Victor,1881-1960 - Deníky 1942-1945 2.
Chci vydat svědectví. - 2. díl vzpomínek na antisemitismus,
nacismus a perzekuci Židů za války v Německu.
MOTL Stanislav,1952 - Kam zmizel zlatý poklad republiky.
O tom, jak jsme museli spojencům platit zlatem za to, že
naši vojáci mohli po jejich boku umírat ve válce proti
Hitlerovi. – historie našeho zlatého pokladu v kontextu
mezinárodní politiky.
MAREK Jindřich,1952 - Háchovi Melody Boys : kronika
českého vládního vojska v Itálii 1944-1945.
ETHELL, Jeffrey - Nálet na Berlín
Operační let číslo 250 6.března 1944. – překlad
z anglického originálu o bombardování Berlína.
MLČENÍ - Mlčení korunních svědků : Rudolf Hess a
vévoda z Kentu. – Kolektiv autorů přibližuje zajímavou
kapitolu válečných dějin.
ŠOLC, Jiří,1932- Za frontou na východě
Českoslovenští parašutisté ve zvláštních operacích na
východní frontě za druhé světové války. - Obsahuje jmenný
rejstřík parašutistů, kteří působili na východní frontě.
VÁVROVÁ, Milada,1921 - Vojáci v sukních
Ženy v Československé armádě na východní i západní
frontě.
Toto je jen malý výčet knih s válečnou tematikou. V knihovně
je jich připraveno daleko více. Čtenářky nám snad prominou
dnešní spíše pánské téma. Ale téma
2. světové války si
svým významem pro dnešek zaslouží připomenutí. Jen poznaná
minulost nám pomůže lépe prožít budoucnost. Slavnostní
připomenutí výročí proběhne ve městě v pátek 6. května.

¨ ¨¨

KNIHO VNA ¨ ¨ ¨

Je to už šedesát let.
V životě člověka je 60 let dlouhá doba, v životě lidstva
je to okamžik. Letos uplyne 60 let od konce zatím
největšího válečného konfliktu v novodobých dějinách.
Poučili jsme se? Zájem o válečnou literaturu by snad
svědčil o tom, že ano. Chceme tomu uvěřit, a proto
přinášíme nabídku novějších knih s válečnou tematikou
z fondu naší knihovny.
Pohledy na válku a válečnou vřavu se různí, mění se i
úhly výkladů válečných událostí. Vlastní poznání (přečtení)
a následné srovnávání je asi nejlepší:
MAREK Jindřich,1952 - Hraničářská kalvárie
Příběhy posledních obránců Masarykovy republiky
na severu Čech a Podkarpatské Rusi v letech 1938-1939.
DÉNES Magda,1934-1996 - Zámky v plamenech

Noc s Andersenem
Už popáté proběhla v českých zemích Noc
s Andersenem, akce propagující dětské čtenářství
probíhající v předvečer Mezinárodního dne dětské knihy.
Letos je tento svátek dětské knihy o to významnější, že si
připomínáme 200. výročí narození dánského pohádkáře
Hanse Christiana Andersena.
Polická knihovna se přidala letos poprvé a myslím, že se
nemusí stydět. Program jsme připravovali dlouho dopředu,
také děti se těšily dopředu a snad jsme je nezklamali.
Sešli jsme se v pátek v 18 hodin v knihovně v dětském
oddělení. Na úvod jsme si přečetli poselství dánského
velvyslance:
„Pozdrav všem dětem a dospělým, kteří se účastní
"Noci s Andersenem 2005"!
Doufám, že si všichni vychutnáte tuto pohádkovou
noc. Není lepšího způsobu jak se ponořit do kouzelného
světa pohádek, než naslouchat jim společně, děti i dospělí,
kteří v duši nepřestali být dětmi.
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Starý dobrý Hans Christian by byl tak šťastný, kdyby
věděl, že jeho pohádkové postavy ožívají právě v den
dvoustého výročí jeho narození a jeho pohádky spojují
děti z Království dánského se všemi dětmi z celého světa
S přátelským pozdravem Jorgen Bojer, velvyslanec
Království dánského
Hanse Christiana jsme si připomněli pohádkou
Princezna na hrášku. A hrášek se nám v knihovně ztratil.
Polovina dětí ho hledala a druhá polovina zatím vytvářela
pohlednice pro dánskou královnu, dánského velvyslance,
představitele našeho města a sponzory. Děti se vystřídaly, a
tak si všechny vyzkoušely oboje.

O hosty nebyla nouze, už na zahájení přišla paní
místostarostka a vydržela s námi skoro až do půlnoci
(vůbec se v temném klášteře nebála).
Venku už se úplně setmělo a klášterní prostory přímo
volaly po návštěvě. Abychom děti řádně připravili, přečetli
jsme jim pověst od Antonína Krtičky o lakomém opatovi
Martinovi, jehož duše ještě po smrti bloudila klášterem a
hledala své peníze, svůj poklad. Další písnička umožnila
připravit svíčky v klášterních chodbách a děti vyrazily do
tmy, některé ve dvojicích, některé srdnatě samostatně.
Zážitků bylo hodně, i nějaký duch prý byl spatřen. Na
uklidněnou zazněly další písničky a už jsme se chystali
spát. Ti menší si ještě poslechli na dobrou noc pohádku o
Kosích bratrech a pomalu všichni jsme se vydali do říše
snů.

A už nás čekala hra, při které jsme si připomněli dalšího
oslavence – Večerníčka, který slaví letos 40. narozeniny.
Dvojice dětí zkoušely navlékat knoflíky s vílou Amálkou,
přebírat v rukavicích hrách a fazole s Malou Čarodějnicí,
lovit ryby s Bubáky a Hastrmany, skákat přes švihadlo
s Kosími bratry, poznávat lesní zvířátka s Rumcajsem, číst
pozpátku račí kolíbačku s Křemílkem a Vochomůrkou,
poznávat večerníčkovské postavičky s Machem a
Šebestovou, skládat obrázek s Maxipsem Fíkem a
vystřihnout si zajíce s Bobem a Bobkem. O legraci nebyla
nouze.

Ráno po vydatné snídani nás čekal ještě důležitý úkol.
Každý si nabarvil květináč podle svých představ. V 9.30
hodin se k nám přidaly děti z klubu Vánek. I ony barvily ve
spolupráci se svými rodiči květináče. Než květináčky
uschly, společně jsme si zazpívali písničku o Večerníčkovi.
Čekal nás nedůležitější úkol. Tím bylo zasadit Pohádkovník
Andersenův. Do knihovny jsme dostali krásný pokojový
cypřiš a děti s pomocí zahradnice, paní Renaty Zobalové,
do květináčků sázely Pohádkovníčky – myrthy.
Pohádkovníky budou připomínat výročí velkého pohádkáře.
Zároveň se každé dítě bude doma starat o ten svůj
pohádkovníček, který bude ukazovat cestu pohádkám, aby
k dětem trefily.
Na úplný závěr jsme si složili z novin večerníčkovskou
pohádkovou čepici a s písničkou jsme se rozešli.
Na závěr bychom chtěli poděkovat sponzorům. Firma
Hauk a syn věnovala květináče, firma zahradnictví Dalibor
Zobal věnovala rostliny – pohádkovníky. Velký dík patří i
Panu Pavlu Kusému, který to s námi vydržel oba dny a jeho
písničky se dětem moc líbily.

Celý večer jsme obohatili písničkami, s kterými nám
přišel pomoci pan Pavel Kusý z Kohlova knihkupectví.
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Webové stránky knihovny
Březen měsíc internetu skončil a čtenářům přinesl další
novinku ve službách knihovny. Knihovna vystavila vlastní
webové stránky na adrese: www.knihovna-police.cz.
Vyzkoušejte a navštivte nás i po síti.
Vaše knihovnice

¸ ¸¸

KINO

Úterý 19.4.2005

¸¸

¸

v 19.30 hodin

PŘÍBĚ HY OB YČEJNÉHO
ŠÍLENST VÍ
Petrovi (Ivan Trojan) je třiatřicet a ze všech sil se snaží získat zpět
lásku své někdejší dívky Jany (Zuzana Šulajová). Petrův otec
(Miroslav Krobot) doma odevzdaně vytlačuje bubliny z pivních
lahví tak dlouho, než do jeho života vstoupí nespoutaná sochařka
Sylvie (Petra Lustigová). Romantická komedie Petra Zelenky na
motivy stejnojmenné, mimořádně úspěšné divadelní hry. (100
min., ČR, Něm., Slov.)
Mládeži přístupné.
Vstupné : 55,- Kč

Úterý 26.4.2005

v 18.00 hodin

LETEC
Howard Hughes (L. DiCaprio) je mužem, pro kterého není žádný
sen nedosažitelný. Ve 20. až 40. letech minulého století točí
odvážné a velkorysé filmy, překonává rekord v létání, miluje
nejpůvabnější hollywoodské herečky, podniká v leteckém
průmyslu a trpí úzkostnými stavy, zejména ve vztahu k hygieně.
To vše ve filmu Martina Scorseseho. Film v původním znění s
titulky. (170 min., USA)
Mládeži přístupné od 15 let.
Vstupné : 55,- Kč

Úterý 3.5.2005

v 19.00 hodin

SAMETO VÍ VR AZI

® ®®

DIV ADL O

®®

®

Pátek 15. dubna 2005 od 15.00 do 18.00 hodin
Město Police nad Metují k výročí 65 let od uvedení první
divadelní hry v Kolárově divadla srdečně zve širokou
veřejnost na

DEN OTEVŘENÝ CH DVEŘÍ
V KOLÁROVĚ D IVADLE

Přijďte se podívat nejen na nově zrekonstruované zázemí
Kolárova divadla, divadelní klub, ale zároveň si můžete
prohlédnout vše, co Vás bude zajímat.

Čtvrtek 21. dubna 2004

v 19.30 hodin

Agentura Harlekýn s.r.o. Praha uvádí v Kolárově divadle
divadelní hru Aldy Nicolaje

NEBYLA TO PÁTÁ, BYLA TO DEVÁTÁ

Jsou-li dva, může se zrodit láska. Vstoupí-li mezi ně třetí, vznikne
drama. Vážné nebo směšné, často obojí, střídavě i současně.
Nejčastějším námětem měšťácké komedie se stává manželská
nevěra a nejčastějším situačním schématem trojúhelník. Častým
používáním se však trojúhelník opotřeboval a nezbývá než hledat
jeho dosud nevyčerpané možnosti. Aldovi Nicolajovi se podařilo
objevit možnost vskutku originální, ba senzační. Říci jako, zde
nelze (jako se u detektivky nesluší prozradit, že vrahem je
zahradník). V Komedii o dvou dílech se Vám představí Jana
Švandová, Josef Carda a Rudolf Hrušínský v režii Jiřího
Menzela.
Vstupné: 130,- 140,- 150,- Kč

Pondělí 25. dubna 2005

v 9.00 a 10.30 hodin

Hravé divadlo Brno uvádí v Kolárově divadle pro MŠ, 1.
stupeň ZŠ a rodiče s dětmi představení

PINOCCHIO – Nosáčk ova dobrod ruž ství
Výpravná, muzikálově zpracovaná pohádka na motivy známé
knihy v podání herců Hravého divadla Brno.
Vstupné: 25,- Kč

Režisér Jiří Svoboda se vrátil k celovečernímu filmu po bezmála
patnácti letech rekonstrukcí jednoho z mediálně nejznámějších
porevolučních kriminálních případů – tzv. orlických vražd.
Sleduje v něm cestu tří „hrdinů“ – bývalého policisty (Michal
Dlouhý), nájemného vraha (Jan Dolanský) a dělníka (Dušan
Urban), kteří se z touhy po penězích a vyšším životním standardu
pustili na cestu, z níž nebylo návratu... (127 min., ČR)
Mládeži přístupné.
Vstupné : 60,- Kč

Čtvrtek 12.5.2005

v 19.30 hodin

NA DOT E K
Divadelní hra Patricka Marbera nabídla Mikeu Nicholsovi ideální
látku pro chladné drama o krutém milostném čtyřúhelníku, jehož
hry na pravdu a na lásku jsou stejně nemilosrdné jako účinné.
Excelují Clive Owen, Jude Law, Julia Roberts a Natalie Portmon.
Film v původním znění s titulky. (104 min.,USA)
Mládeži přístupné od 15 let.
Vstupné :
55,- Kč
PŘIPRAVUJ EME :
Úterý 24.5.2005 v 19.30 hodin
Úterý 31.5.2005 v 19.00 hodin

SKŘÍT EK
KREV ZMIZELÉHO

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

VIDEO, Digital video záznam
Jaromír Hanuš, Lhota 162, 549 41
Červený Kostelec
Svatby, ro dinné oslavy, dokument, film, sport,
akce, zpracování domácího videa
na kazetách VHS a DVD
tel.: 491 462 261, mobil: 736 536 959
e-mail: jaromir.hanus.ck@tiscali.cz
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Pátek 20. května 2005

v 19.30 hodin

DELFA – vydavatelství a umělecká agentura Zlín Vás
srdečně zve do Kolárova divadla na koncert

Vstupenky na výše uvedená představení jsou již
v předprodeji v kanceláři kulturního referenta na
městském úřadu (přízemí) nebo na telefonu
491 509 996, 776 634 845 nebo
e-mailem: kultura@meu-police.cz

® ® KULTURA V OKOL Í
RIC HARD M ÜLLER
s ólový koncert ní recitál s hude bní
s kupi no u

Svými hlubokými osobními výpověďmi a schopností k sobě
přitahovat lidi se stejným uměleckým i životním postojem,
dokázal tento charismatický slovenský zpěvák překročit období
několika generací s neutichající popularitou.
Vstupné: 220,- 230,- 240,- Kč

® ® ® PŘIPRA VU JEM E ® ® ®
Čtvrtek 26. května 2005

v 19.00 hodin

Město Police nad Metují Vás srdečně zve do Kolárova
divadla na v pořadí třetí

FILMO VÝ VEČER
NEPROFESIONÁLN Í T VORB Y
tentokrát s panem Karlem Novotným z Hronova.
Vstupné: 30,- Kč

Středa 1. června 2005

v 17.30 hodin

Město Police nad Metují zve všechny děti do Kolárova
divadla na filmové představení, které pro ně připravilo
ke Dni dětí

SLONIS KO a MED VÍDE K P Ú
Vstupné zdarma!!!

Pátek 3. června 2005

v 19.00 hodin

BENEFIČNÍ KONCERT pro me ntál ně
pos ti žené dět i
Vystoupí : IVAN HLAS, CC BAND a ŽALMAN & SPOL.
Výtěžek z koncertu bude věnován mentálně postiženým dětem
z ústavu Hajnice a ve prospěch speciálních olympiád!
Vstupné: 100,- Kč

Sobota 4. června 2005

CDS s.r.o. Police nad Metují ve spolupráci s městem
Police nad Metují pro Vás vypravují již tradiční

TOULAVÝ AUTOB US

Okruh po krásách polického okolí – Ostaš, Hvězda, Slavný, Bělý,
Machov, Machovská Lhota, Velké Petroviče, Maršov a Žďár nad
Metují. Každý účastník jede zadarmo a obdrží pohlednici města
Police nad Metují s razítkem. Snad nám počasí bude přát a
budeme se moci potěšit krásnými výhledy. Autobus bude
přistaven na autobusové zastávce na Českou Metuji – naproti
České poště – v 10.00 hodin, ve 13.00 hodin a v 15.00 hodin.

®

Sobota 16. dubna 2005

Kulturní program na Husově náměstí
v Novém Městě nad Metují

BRÁNY MĚSTA DOKOŘÁ N
Program začíná v 10 hodin a přesné informace najdete na
www.novemestonm.cz.

Sobota 16. dubna 2005 v 19.00, 20.00 a 21.00 hodin

Městské muzeum Nové Město nad Metují

NOVOMĚSTSKÁ MUZEJ NÍ NOC
Nevšední noční prohlídky muzea s bohatým programem a
občerstvením. Prohlídky jsou pouze na objednání v Městském
muzeu.

Sobota 23. dubna 2005

v 19.30 hodin

Divadlo J. K. Tyla Červený Kostelec uvádí v podání
divadla Járy Cimrmana hru

VY ŠETŘOVÁNÍ ZTRÁTY
TŘÍDNÍ K NIHY
Divadlo s mimořádným posláním: obnovovat a připomínat všem
národům nesmrtelné dílo největšího světového spisovatele,
vynálezce, lyžaře, filozofa a daltonisty Járy Cimrmana, kterému se
nepodařilo zapsat se do světové historie a kultury přelomu 19. a
20. století. S přibývajícími léty však Mistrovo dílo prokazuje
zarážející nesmrtelnost. Součástí divadelního představení je i
beseda o Cimrmanově životě a díle (platící diváci zdarma).
Vstupné: 180,- 190,- 200,- Kč. Předprodej vstupenek od 5.4.
v prodejně tabáku DALI, Sokolská ulice.

Pátek 5. května 2005

TO Samota ve spolupráci s městem Police nad Metují a
skupinou Žalman & spol. Vás srdečně zvou do Kolárova
divadla na

®

v 19.00 hodin

Městské divadlo v Broumově

Koncer t skupi ny „IRISH DEW“
Večer plný keltské hudby v Broumově s již dobře známou
pražskou skupinou Irish Dew.

Stavění máje v Polici nad Metují
Sobota 30. 4. 2005 v 18.00 hodin na
Masarykově náměstí.

Dne 30. 4. 2005 se v Suchém
Dole koná „Rej čarodějnic“.
Srdečně vítáme všechny čarodějnice (a
čaroděje) v kostýmech i bez nich. Začátek
v 16,30 hodin na hřišti v Suchém Dole. Letu
schopná košťata, kocoury, žáby, netopýry a
jinou žoužel s sebou. Hudba a občerstvení
zajištěno.
Za nepříznivého počasí bude plocha zastřešena.Ve
20.00 hodin lampiónový průvod k hranici „U Čertovky“ a
rej přítomných neupálených čarodějnic.
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G A LE R IE N A R OZ E NÝ C H Z Z Z Z

S TA TI S TI KA œœ œ œ œ œ œ œ œ
K 31. 3. 2005 mělo město Police nad Metují dle
dostupné evidence celkem 4308 obyvatel.

J U B I LE A

Z ZZ Z Z Z Z ZZ Z Z

V měsíci únoru 2005 oslavili životní jubilea:
70 let
75 let
80 let
85 let

1 občanka
3 občané
2 občané
6 občanů

pan Josef Tolárek
paní Růžena Kubečková
paní Anna Ingrišová pan Josef Klimeš
paní Božena Klimešová pan Josef Jenka

pan Eduard Urban (Pěkov)

90 let

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

S Ň A TKY

ZZ Z ZZZ Z ZZZ Z Z

V měsíci březnu byly v obřadní síni Městského úřadu
Polici nad Metují uzavřeny 3 sňatky. Své „ANO“ si řekli

pan Čestmír Andrýs a paní Hana Husová.
Další dva páry si nepřály být jmenováni.
Novomanželům přejeme hodně lásky a co nejméně starostí
v dalším společném životě.

Z LA TÁ S VA TBA ZZ Z ZZZ Z Z
V sobotu 19.3.2005 oslavili manželé

Marie a Ladislav HÁJKOVI z Pěkova

Kateřina Klimešová * 13.3.2005 (3,18 kg, 49 cm)

Konec platnosti některých
OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
Připomínám zejména starším občanům, že v letošním
roce končí platnost všech občanských průkazů
vydaných do 31.12. 1994.
Jedná se o všechny OP typu knížka a dále růžové karty
vydané do výše uvedeného data.
Prohlédněte si své průkazy a přijďte si zažádat o nové.
Potřebujete fotografii a občanský průkaz s platnými údaji.
Pokud máte nějaké nesrovnalosti v OP např.rozvod,
ovdovění – je třeba tuto změnu doložit.
Po 1. lednu 2006 přestávají staré OP platit – mohlo by
se Vám stát, že nedostanete na poště zásilku nebo také
peníze!!! Dále se vystavujete možnosti pokuty.
Dagmar Hambálková

Poděkování
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili smutečního
rozloučení s panem FRANTIŠKEM KLIMEŠEM, též za
květinové dary a účast na mši svaté, konané 13. 3. 2005
Za všechny pozůstalé Anna Staňová – dcera

významné a krásné jubileum

50 let trvání manželství
„ZLATOU SVATBU“.
Slavnostní obřad se konal přesně 50 let od toho skutečného
– prvního sňatku v polické obřadní síni.

Výzva pro „STŘÍBRNÉ MANŽELE“
Tak jako každý rok i pro letošek připravuje Komise
pro obřady a slavnosti Městského úřadu v Polici nad Metují
„Stříbrné podvečery“. Pokud i Vy patříte k letošním
jubilantům tohoto společného výročí a chtěli byste se
připojit k naší malé oslavě, kontaktujte nás.
Rádi Vás pozveme na malou neformální s lavnost
s kulturním programem v naší obřadní síni.
Kontakt: Matrika MěÚ Police nad Metují
tel.: 491/ 509 990, e-mail: hambalkova@meu-police.cz

Z NAŠÍ MATEŘINKY
Blížící se Velikonoce oznamovala v mateřince výzdoba
školy a výrobky dětí. I přes velkou nemocnost, která
postihla nejprve děti a později učitelky, se nám podařilo
zorganizovat velikonoční výstavu a vystoupením sborečku
pro návštěvy – seniory z domova důchodců a domu
s pečovatelskou službou. Četným hostům výstavy přišly
vhod nápady na velikonoční a jarní zkrášlení domovů.
Děkujeme za návštěvu a za slova uznání! Moc nás to
potěšilo. Teď už se s dětmi těšíme na jaro, na sluníčko, na
svátek maminek, týden radosti u příležitosti svátku dětí, na
výlety. Prostě nás toho do prázdnin čeká ještě hodně.
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ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY –
školní rok 2005-2006.
Zápis na školní rok 2005 – 2006 probíhá do 31. května
2005. Pokud rodiče chtějí své dítě přihlásit na toto období
do Mateřské školy Police nad Metují, mohou si u nás
vyzvednout písemnou přihlášku a potvrzenou ji vrátit do
konce měsíce května.Bližší informace přímo v mateřské
škole nebo na telefonu: 491 541 116.
Přijďte mezi nás!
Alena Švorčíková, ředitelka MŠ

20 let lyžařských kurzů na
základní škole
Letošní zimní
kurzy sedmých ročníků zakončily
dvacátou sezónu lyžařských výcviků na základní škole.
Dovolte mi – při tomto malém nenápadném jubileu – malé
nenápadné osobní ohlédnutí.
Nespornou zásluhu o znovuzrození lyžařských zájezdů
na polické základce měl – tehdy ještě řadový kolega –
Jaroslav Macoun. Z dnešního pohledu až úsměvná doba,
kdy jsme brávali Krkonoše útokem v jedné vlně… předvoj
gazík a brigáda dospělých, avie s materiálem a nakonec
autobusy až se 120 dětmi a doprovodem. V době největší
„slávy“ jsme obsadili až sedm horských chalup najednou
…! Na Pomezkách bylo tou dobou snad více Poličáků než
starousedlíků…
Dlouho nevydrželo oddělené ubytování chlapců a
děvčat… to však bylo – v průběhu celé dlouhé doby – snad
jediné šlápnutí mimo. Postupně získával program i průběh
našich pobytů pevnou kostru, které se držíme dodnes.
Stabilními místy našeho pobytu se staly chaty
polických podniků, Veby a Kovopolu a k nim jsme střídavě
využívali několik dalších. Dodnes se mi mihne úsměv na
tváři, kdykoli projíždím Trutnovem. Při nahánění
správcových vytipovaných chalup jsme se setkali vskutku i
s neopakovatelnými situacemi i lidmi. A jako mladý ucho
jsem ve společnosti zkušených kozáků Jardy Macouna a
Jirky Břeského zažil nejedno překvapení při jednání se
ženami … dokonce jsme jeden rok usilovali i o výjimku
z uzavření chaty u tehdejšího ředitele trutnovské
nemocnice. Když ne na román, tak na knihu by daly situace
a komplikace, které tradičně předcházely každým rokem
odjezdy na hory.
O to více je na místě poděkování všem těm, kteří
v průběhu těch let pomohli a mnozí stále pomáhají. Nebudu
tady jmenovat vskutku značný počet lidí, kteří pomohli
s přípravou nebo s průběhem lyžáků. Bylo jich vážně
hodně. V různých časových obdobích se střídaly tváře i
sestavy „horalských“ partiček, tak už to v životě chodí, ale
na všechny zůstává milá vzpomínka. Na řadu kuchařek i
kuchařů, na mimoškolní instruktory a instruktorky a
v některých letech i na zdravotnický doprovod. Hodně,
vážně hodně lidí se za ta léta otočilo na těchto kurzech.
Vždyť to dává odhadem něco kolem sedmdesáti osmdesáti týdenních pobytů, na kterých bylo po dvou
instruktorech a kuchařích…
Díky, obrovské díky Vám všem !
Přesto mi to nedá, bych tu nezmínil alespoň dva lidičky,
kterým bych vážně rád poděkoval osobně. Málokdo
pomáhá a vychází vstříc požadavkům naší školy tak
vytrvale a skromně jako správce chaty odborů polické Veby
– pan Miroslav Martínek. Vím, že to nemá s námi

jednoduché, a že mu často komplikujeme život, ale stovky
dětí prošly za ta léta Hoferkou a mají na hory i na chalupu
obrovské množství vzpomínek. Druhou dlouholetou a
obětavou pomocnicí byla paní Eva Vacková, která téměř
celou tu dobu zajišťovala stravování na horách. Ještě
jednou – díky Vám, díky Vám všem … !
Spousty práce, shánění a zařizování má jediný cíl.
Spokojený návrat žáků naší školy po týdenním pobytu na
horách. Ten týden totiž není jen o lyžování těch, kteří se už
nějak s lyžemi až doposud míjeli. A možná byste nevěřili,
kolik jich mezi našimi sedmáky je …
Stejně tak by asi většinu z Vás překvapilo procento dětí,
jsou ve svých třinácti letech poprvé v Krkonoších. A to je
další obrovské plus těchto akcí.
Ale snad největší přínos mají tyto lyžařské kurzy pro
třídní kolektivy. Společný týden bez rodičů, televize,
počítačových her a všech ostatních tradičních pasivních
aktivit prostě donutí děti vzájemně komunikovat,
spolupracovat při plnění každodenních povinností
vyplývajících z programu i aktivně se podílet na tvorbě
společného trávení volného času. Ta třída je po „horách“
prostě jiná. Upevní se vztahy mezi žáky a také zde vzniká
řada prvních „vážných školních“ lásek …

Snahou naší školy bude i nadále pokračovat v zimních
lyžařských kurzech. Nejenom proto, že to je v osnovách
sedmých ročníků, ale hlavně proto, že mají pro naše žáky
obrovský význam. Všechny ty starosti s každoročními
přípravami prostě stojí za to. Organizační náročnost se
sháněním finančně přijatelného zázemí, zajištění vlastní
kuchyně ( prostě domácí strava tradičně výborné chuti a
v dostatečném množství i pro největší jedlíky ) jsou
vyváženy snad nejnižší možnou cenou za týdenní pobyt na
horách. Škola nabízí žákům k zapůjčení i vybavení na
sjezdové i běžecké lyžování a tak je cesta na hory otevřena
prostě všem. O to víc mrzí občasné výmluvy a kličky nejen
některých žáků, ale často i jejich rodičů snažících se účasti
na lyžáku vyhnout. Je to škoda. Naštěstí opakované kladné
hodnocení samotných žáků při návratu z hor nás
ubezpečuje v tom, že má naše úsilí smysl…
Dovolte mi závěrem vyjádřit přání mnoha dalších
úspěšných zimních lyžařských kurzů plných pohody,
radostného lyžování i spousty příjemných zážitků a
vzpomínek. Ať nám napadne vždy dostatek sněhu, svítí
občas sluníčko, ať se nám vyhýbají úrazy a všichni se
spokojeně vracíme plni pohody domů.
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Se vzpomínkami, přáními i pozdravem Petr Jansa

Termíny akcí pořádaných
SSK Pedro v Polici n. M.
Polická stovka
Dětský triatlon
Kovaný kantor TT
Pivní triatlon

– úterý 24. května
– sobota 18. června
– sobota 18. června
– sobota 17. září
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Základní umělecká škola informuje ...
Soutěže ZUŠ pokračují
V minulém čísle jsme vás informovali, že v únoru
odstartoval okresními koly maraton soutěží žáků ZUŠ
v jednotlivých oborech, vyhlašovaných ministerstvem
školství. Nyní už mají všechny vyhlášené obory okresní
kola za sebou a těžiště klání se pro vítěze přesouvá na
krajskou úroveň. A jak si zatím vede ZUŠ Police?

Okresní kola:
•

Kytary
Po klavírech, o jejichž úspěchu v okresním kole jsme
vás již informovali v minulém čísle, následovala soutěž
kytar v Jaroměři. A ani kytaristé se nenechali zahanbit a
přivezli skvělé výsledky: Všichni naši soutěžící získali
první místa a postupy do krajského kola!!
Ševců Tomáš
- 1. místo s postupem
Teichmanová Markéta
- 1. místo s postupem
Roško Michal
- 1. místo s postupem
Kytarové kvarteto
- 1. místo s postupem
•

Smyčcové nástroje (housle, viola, violoncello,
kontrabas)
Okresní kolo smyčcových nástrojů proběhlo již tradičně
v naší ZUŠ, která je baštou tohoto oboru v širokém okolí. I
letos jsme dodali neuvěřitelné množství soutěžících a také
letos jsme posbírali maximum vítězných míst a postupů do
krajského kola – k velké nelibosti ostatních škol, které
prohlásily, že by Police měla mít svůj samostatný okres,
aby nemusely soutěžit s námi a měly také šanci se uplatnit.
Výsledek? 23 (!) prvních míst s postupem a 2 druhá místa!
Karpfová Karolína (housle)
- 1. místo s postupem
Novotná Anna (housle)
- 1. místo s postupem
Vik Max (housle)
- 1. místo s postupem
Dostálová Alena (housle)
- 1. místo s postupem
Nádvorníková Markéta (housle) - 1. místo s postupem
Soumarová Kateřina (housle)
- 1. místo s postupem
Soukupová Petra (housle)
- 1. místo s postupem
Michal Šimon (housle)
- 1. místo s postupem
Michal Matouš (housle)
- 1. místo s postupem
Skálová Anna (housle)
- 1. místo s postupem
Obršálová Žaneta (housle)
- 1. místo s postupem
Stejskalová Hana (housle)
- 1. místo s postupem
Blažek Jan (viola)
- 1. místo s postupem
Burešová Klára (viola)
- 1. místo s postupem
Jirásek Jakub (violoncello)
- 1. místo s postupem
Soukupová Karolína (violoncello) - 1. místo s postupem
Kašpar Adam (violoncello)
- 1. místo s postupem
Ištoková Klára (violoncello)
- 2. místo
Bihari Stanislav (violoncello)
- 1. místo s postupem
Hejzlar Tomáš (violoncello)
- 1. místo s postupem
Burešová Kristýna (violoncello) - 1. místo s postupem
Jirásková Jana (violoncello)
- 2. místo
Blažková Anna (kontrabas)
- 1. místo s postupem
Bureš Karel (kontrabas)
- 1. místo s postupem
Sáričková Linda (kontrabas)
- 1. místo s postupem

Krajská kola:
•

Klavíry
Krajské kolo ve hře na klavír proběhlo v Hradci Králové
a naše klavíristky opět zazářily.
Mezi tvrdou konkurencí vybojovaly 3 první místa a
jedno druhé! Adélka Kubečková navíc byla vybrána díky
vynikajícímu bodovému zisku do celostátního kola této
soutěže, které proběhne na konci dubna v Pardubicích.
Kubečková Adéla
- 1. místo s postupem
Troutnarová Magdaléna
- 1. místo
Blažková Anna
- 1. místo
Šrámková Kristýna
- 2. místo
•

Akordeony
Akordeony soutěžily v Kostelci nad Orlicí, kde jsme
měli svoje zastoupení také, a to jak v sólové, tak i
v komorní a orchestrální hře. Děti předvedly pěkné výkony
a přivezly 2 druhá a 2 třetí místa.
Vacková Markéta
- 2. místo
Pastorek Ján
- 3. místo
Kopsová Kateřina
- čestné uznání
Akordeonové kvarteto
- 3. místo
Akordeonový orchestr
- 2. místo
Smyčcové nástroje budou mít krajské kolo 12. dubna
v Rychnově nad Kněžnou a kytary 26. dubna v Jičíně. O
výsledcích vás budeme samozřejmě informovat v příštím
čísle.
Všem soutěžícím i jejich pedagogům gratulujeme ke
krásným výsledkům a přejeme mnoho úspěchů v dalších
kolech!
(ZUŠ)

Řízený únik informací
z centrály NAŠA
Podařilo se nám zjistit, že
v „kosmické,
vědecké
a
umělecké agentuře NAŠA“,
která působí v grafickém studiu
výtvarného oboru polické ZUŠ
se připravuje tajný projekt. Žáci
výtvarného oboru se chystají na
dobytí Měsíce. Celá akce je sice
zatím obestřena tajnostmi a mlžením, ale naši agenti
vypátrali, že si ZUŠka na úterý 17. května letošního roku
zamluvila od 18:00 hodin Kolárovo divadlo v Polici, kde
by měla být kosmická výprava uskutečněna. Dokonce se
jeden z kompliců celého podniku podřekl, že má pro tuto
vesmírnou výpravu domluvenu spoluúčast některých
souborů i sólistů z hudebního oboru školy. Ti by měli
polickým astronautům na jejich cestu k Měsíci zahrát.
Připravují se multimediální projekce ze startu rakety,
průběhu letu a na závěr má dojít k přistání na Měsíci a
vztyčení polické vlajky. Celá akce se prý bude jmenovat
„Měsíční koncert“ a jeho tvůrci se na ni chystají pozvat
polickou veřejnost.
Naše zpravodajské oddělení má škodolibou radost, že se
nám podařilo tyto informace získat a zveřejnit dříve, než to
udělal tiskový mluvčí školy.
O důvěryhodnosti předložených faktů svědčí i to, že
členové NAŠA jsou pokračovateli týmu, který v roce 2000
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vypustil nad Polici vzducholoď Norge a vztyčil městskou
vlajku na severním pólu.
Polická expedice na Měsíc má odstartovat v blíže
neurčeném datu z kosmodromu „Na nebíčku“, tak můžete
dávat pozor, jestli už tam není montována odpalovací
rampa. Na závěr publikujeme několik fotografií, které se
nám podařilo tajně překopírovat včera o půlnoci
z mikrofilmů archivu NAŠA.
Je na nich vylodění na severním pólu, znak NAŠA a
tehdejší kosmický tým, který z blíže neuvedených důvodů
nikam neodletěl.

jednotlivé komponenty v koncentrované podobě. Ty se pak
vracejí zpět do nemocnice a používají se k léčení pacientů.
Plazma se získává na přístrojích, které nazýváme
separátory. Jejich cílem je získat potřebné množství lidské
plazmy, která se ihned po odebrání zmrazuje a uchovává.
Krev se po napojení dárce na přístroj oddělí a krvinky jsou
potom postupně vráceny dárci. Vzhledem k tomu, že
nedochází k úbytku krvinek, plazmu je možno darovat až
1x měsíčně.
Pro dárcovství plazmy jsou vhodní muži i ženy, kteří
neměli minimálně po jednom klasickém odběru krve žádné
potíže a mohou darovat krev v pravidelných intervalech
vícekrát do roka.
Na pracovišti klinické hematologie a transfuzní služby
stále probíhají pravidelné odběry krve.
Odběry krve probíhají v úterý a čtvrtek, vždy od 6
do 9 hodin ráno.
Plazmaferéza je prováděna v pondělí, úterý,
čtvrtek a pátek a pouze po předchozím objednání. Dárce
dostane přesný časový termín, ve kterém se dostaví.
Samotný odběr trvá asi 40 minut.
Díky současným dárcům krve se nám daří zabezpečit
dostatek krevních preparátů pro celý region.
Chtěl bych touto cestou všem dárcům poděkovat.
Rádi uvítáme nové dárce krve nebo plazmy.
Vaše přispění nám pomůže vyřešit stále rostoucí
požadavky na krevní přípravky pro naše spoluobčany.
Případné dotazy Vám velmi rádi zodpovíme osobně
nebo telefonicky na těchto číslech :
evidence dárců
491 601 427
infocentrum
491 601 601
email
info@nemocnicenachod.cz
Další informace naleznete na www.nemocnicenachod.cz.
Ing. Josef Šimurda
ředitel Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Polická JPO II informuje…

Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Pracoviště klinické hematologie a
transfúzní služby - informuje
Na pracovišti klinické hematologie a transfúzní služby
došlo v roce 2004 k významným změnám. Postupně byl
zaveden nový druh odběru - přístrojový odběr plazmy
(plazmaferéza). Cílem tohoto odběru je získat z lidské
krve plazmu, která vznikne oddělením krvinek.
Plazma je používána přímo v naší nemocnici a
podávána pacientům v některých akutních stavech, většinou
spojených s krvácením. Dále je plazma odesílána do
zpracovatelských závodů, kde jsou z ní získávány

V uplynulém měsíci jednotka prověřovala techniku před
možnou hrozbou povodně. Dále se zúčastnila školení
velitelů a strojníků, které pořádal HZS Královéhradeckého
kraje. Výjezdové družstvo provedlo přezkoušení nosiče
dýchací techniky, které se koná každé tři měsíce.
Zásahy:
Sobota 19. 3. 2005 – 02:40 hod.
Jednotka Police nad Metují a družstva Pěkova vyjela do
Police nad Metují – Pěkova, kde došlo k vniknutí vody
z tajícího sněhu do rodinného domu. Hasiči prokopali
obchvat. Na místě byla Policie ČR, která odkláněla osobní
dopravu z důvodu silného proudu vody na silnici č. 303.
Sobota 19. 3. 2005 – 09:18 hod.
Hasiči Police nad Metují likvidovali následky zatopení
rodinného domu v Polici nad Metují. Jednotka provedla
odčerpání spodní vody ze sklepních prostorů.
Sobota 19. 3. 2005 – 12.30 hod.
Jednotka Police nad Metují znovu vyjela do Pěkova,
kde odstraňovala překážky na silnici č. 303 a pomáhala při
čištění kanalizace pod silnicí č. 303. Silnice na Broumov
byla uzavřena z důvodu ucpání kanalizace a průtoku
velkého množství vody přes vozovku.
Pátek 25. 3. 2005 – 04:51 hod.
Požár trámů u komína rodinného domu v Police nad
Metují v Soukenické ulici. Přítomni i hasiči PS Broumov.
Jednotky rozebraly podlahu na půdě i v bytě, aby požár
trámů zlikvidovali. Podle informací z místa zásahu chybělo
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jen málo, aby došlo k rozšíření požáru na celý dřevěný
objekt.
Výjezdová jednotka hasičů města Police nad Metují
disponovala do 4. dubna 2005 dvěma vozidly:
CAS 32 T 815 byl pořízeno v roce 1993, posádku tvoří
družstvo o sníženém stavu 1 + 3, s obsahem cisterny 8 200 l
vody. Ve výbavě je náčiní pro likvidaci požárů, dýchací
technika a některé další pomůcky. Po vyhlášení poplachu
vyjíždí zpravidla jako první. Využití se předpokládá
především při likvidaci požárů ve městě a dopravě vody na
větší vzdálenosti. Přestože je cisterna postavena na
podvozku Tatra, je její využití v terénu, vzhledem
k rozměrům a hmotnosti /23 t/ velmi problematické.
Druhé vozidlo Ford Tranzit r. v. 1985 je ve špatném
technickém stavu. Automobil je určen především k dopravě
dalších hasičů na místo zásahu, případně k zajištění jejich
střídání či dopravě materiálu. Je používáno i k dopravě
hasičů na školení a výcvik mimo Polici nad Metují. Výbavu
tvoří pouze pomůcky k likvidaci následků dopravních
nehod. Vůz není určen k samostatným zásahům. Jeho
použití v terénu je nemožné a v zimním období
problematické.
Protože je jednotka v poslední době stále častěji
povolávána k menším lesním požárům v těžko přístupném
terénu, dopravním nehodám a ostatním technickým
zásahům, chyběl citelně menší terénní automobil, který by
mohl v těchto případech účinně zasahovat.
Na základě souhlasu Rady města Police nad Metují byl
v pondělí 4. dubna t.r. zakoupen vůz Opel Camp. Automobil
bude vybaven stávajícími prostředky pro vyprošťování
osob. Díky němu hasiči budou moci poskytovat
neodkladnou předlékařskou první pomoc, likvidovat menší
ropné havárie. V jeho výbavě budou nástroje pro
technickou pomoc a prostor pro převoz materiálu v terénu
/např. barely s vodou, pytle s pískem/. Všichni doufáme ve
zkvalitnění a urychlení pomoci městských hasičů lidem
v nouzi i v ulehčení práce samotným dobrovolníkům.

Částku 100 tis. Kč uvolnili radní z městského rozpočtu,
60 tis. Kč z vlastních zdrojů dodali sami hasiči.
Ida Seidlmanová, Jiří Hubka

Podnikatelský klub Broumovska má
za sebou rok své činnosti
Ve středu 23. března 2005 proběhla v Hotelu Veba
první veřejná Valná hromada Podnikatelského klubu
Broumovska. Zúčastnili se jí zástupci podnikatelské sféry,
měst a obcí, kteří společně diskutovali o problémech

broumovského regionu. Především se však hovořilo o
činnosti PKB.
Podnikatelský klub má za sebou jeden rok svého
působení. Bylo uspořádáno několik odborných a
zajímavých seminářů, spustila se beta verze internetových
stránek http://invest.broumovsko.cz a prohloubila se
spolupráce s Hospodářskou komorou ČR, s městy a obcemi
Broumovska.
Členové Výboru PKB se setkávají na pravidelných
schůzkách, kam byli již několikrát pozváni i hosté s kterými
jsou diskutovány aktuální otázky Broumovska a České
republiky. Mezi jinými to byli zástupci Správy CHKO
Broumovsko, zástupci občanského sdružení Stěnava,
zástupce Jednatelství HK ČR v Náchodě, představitelé obcí
a podnikatelé z okolí. PKB pravidelně o své činnost
informuje pomocí tisku a bude informovat na webových
stránkách http://invest.broumovsko.cz.
V březnu 2005 se kancelář PKB přestěhovala ze
stávajících prostor do prostor v 1. patře Staré radnice na
Mírovém náměstí v Broumově vedle IC Broumovska. Od
března zde funguje každé pondělí kancelář Informačního
místa pro podnikatele Hospodářské komory (InMP HK
ČR).
Jan Školník (předseda), HOBRA – Školník s.r.o. Broumov

Sauna v roce 2005

V loňském roce se podařilo zprovoznit saunu v nových
podmínkách a za pomoci řady saunérů a finančního
přispění města ji postupně rekonstruovat. Dosáhlo se tak
toho, že sauna opět funguje. Trochu zjitřená situace
z minulého roku se zklidnila a věříme, že tomu bude i
nadále.
Sauna, kterou provozuje p. Macounová, nebyla za rok
činnosti tj necelý rok 2004 ztrátová. V nákladech však
nejsou započítány opravy a větší údržba provedené v roce
2004.
Saunu navštívilo celkem asi 1 300 saunérů a sauna
fungovala 56 dnů.
Návštěvníci a příznivci sauny se chtěli stát součástí
tělovýchovné jednoty Spartak. To však nebylo valnou
hromadou ani výkonným výborem TJ odsouhlaseno. Proto
bylo založeno samostatné občanské sdružení, včetně řádné
registrace ministerstvem vnitra, stanov a dalších podmínek
pro fungování.
Sdružení má název: Sauna Police nad Metují
Občanské sdružení
Radimovská 82
549 54 Police nad Metují
IČO: 266 80 696
Ze stanov vyjímáme:
Poslání a cíle
Základním posláním sdružení je:
a) uspokojovat potřeby a zájmy svých členů formou
sportovního a kulturního vyžití, zejména v oblasti
saunování,
kulturních
a společenských
akcí,
rekreačního sportu, turistiky a cestování (rekreační
a rekondiční akce)
b) provozovat a udržovat zařízení sloužící k regeneraci
a rekondici především saunu, organizovat provoz
sauny a souvisejících činností a spoluvytvářet pro ni
materiální a prostorové podmínky
c) vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých
cílů
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d) vést své členy k dodržování základních etických a
mravních pravidel a umožnit jim co
e) nejširší informovanost v oblasti saunování
f) hájit zájmy svých členů a za tím účelem
spolupracovat
s orgány obce a ostatními
organizacemi
g) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji
veřejného života ve městě.
A co nás tedy čeká v tomto roce a v dalším období ?
Návštěvnost je příznivá a věříme, že tomu bude i
nadále. Sauna je po technické stránce funkční a
bezproblémová. V návaznosti na vyhlášku č.135/2004 je
se Zdravotním ústavem v Náchodě dořešen i odběr vzorků
vody z ochlazovacího bazénku a celková kvalita vody. Celý
provoz sauny je samozřejmě náročný na hygienu.
Pro novou sezonu 2005 budou provedeny další
údržbářské práce a opravy a doplněno vnitřní zařízení
sauny. Naším záměrem je udržet provoz v požadované
kvalitě, hledat možnosti pro úspory nákladů především
vody a elektrické energie a řešit případnou ztrátovost i na
další období.. Dále chceme vycházet vstříc novým
požadavkům návštěvníků a rozšířit okruh služeb a dle
požadavků i saunování na další dny. Je také třeba v rámci
možností provádět propagaci sauny a saunování a rozšířit
tak okruh a počet návštěvníků nejenom z města ale i
z okolních obcí nebo z návštěvníků policka.
Závěrem chceme poděkovat všem, kteří se na
zprovoznění sauny a udržení provozu podíleli a podílejí a to
především zástupcům města, p. Macounové, sponzorům a
partě saunérů.
Za saunový výbor Cikryt Jan
Sauna Police nad Metují – občanské sdružení
a provozovatel sauny p. Magda Macounová Vás
zvou do sauny v Polici nad Metují.
Pravidelný provoz sauny je ve dnech:
Pro ženy
ve čtvrtek od 17.00 do 22.00 hodin
Pro muže
v pátek
od 17.00 do 22.00 hodin
Dle dohody s provozovatelem možno navštívit saunu i
v jiném termínu. Jako další služby je možno nabídnout
masáže, vanové lázně, občerstvení.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Provozovatel Magda Macounová, Radimovská 82,
mobil 605 730 580.

Astronomické informace - duben 2005
Slunce vstupuje 20. dubna v 1 h 37 min do znamení
Býka.
Měsíc je 2.4. v poslední čtvrti, 8.4. v novu, 16.4. v první
čtvrti, 24.4. v úplňku. Přízemí nastává 4. a 29.dubna,
odzemí 16.dubna.
Planety pozorovatelné okem: Načervenalý Mars je
viditelný ráno nad jihovýchodem, prochází souhvězdím
Kozoroha a Vodnáře. Jupiter v souhvězdí Panny je nad
obzorem po celou noc, je nejjasnější ze všech
pozorovatelných planet. Saturn v Blížencích zapadá časně
ráno, promítá se poblíž hvězd Castor a Pollux. Planety
Venuše a Merkur nejsou v dubnu viditelné.
Zajímavé úkazy: V noci z 26. na 27. dubna dojde k
zákrytu hvězdy Antares Měsícem, úkaz je viditelný i z
našeho území. 8.dubna nastává zatmění Slunce, u nás

nepozorovatelné. Ani druhé dubnové zatmění 24.4.,
polostínové zatmění Měsíce, není u nás viditelné.
Jiří Kordulák, Hvězdárna v Úpici

Polický zahrádkářský
receptář na měsíc duben
Škůdci nebo pomocníci?

Ing. Jaroslav Rod - Státní rostlinolékařská správa Brno

Z hlediska rostlinolékařského, ale i pěstitelského, bývá
výrazem „škůdce“ označován živočich, který v určitém
období způsobuje škody na rostlinách nebo na
skladovaných produktech rostlinného původu. Z této
jednoduché definice by se zdálo, že vymezení škůdců je
jednoznačné. Když se ale podíváme na tento problém
trochu podrobněji, zjistíme, že zdaleka není tak
jednoduchý.
Za nejvýznamnější škůdce jsou považovány mšice,
které škodí nejen přímým sáním rostlinných šťáv, ale i jako
přenašeči (vektoři), především virových chorob. Ale i tuto
skupinu hmyzu není možné jednoznačně považovat pouze
za škůdce. Kdyby nebylo mšic, a částečně i jiných druhů
savého hmyzu (červců, mer a molic), neznali bychom
nejvíce u nás ceněné medovicové medy, neboť medovice
jsou ve skutečnosti cukry, které savý hmyz nedokáže strávit
a ve formě medovice jej vylučuje. Včely jej pak sbírají a
krmí s ním nejen sebe a své potomky, ale nepřímo i
všechny, komu med chutná, včetně nás lidí. A aby to
nebylo tak jednoduché, je třeba s i přiznat, že povlaky
medovice na listech stromů snižují asimilační a transpirační
schopnost rostlin a tím rostlinám a nakonec i nám škodí.
Ale i na včely je možné pohlížet nejen jako na prospěšné
opylovače a medonosný hmyz, ale např. i jako na
nejdůležitějšího přenašeče nebezpečné bakteriální spály
růžovitých a nebo jako na u nás nejrozšířenější jedovatý
hmyz. A protože mezi jedem a lékem je rozdíl jen v dávce
(na to již před více než 400 lety přišel Paracelsus, když
pronesl „Dosis sola facet veneum“), je včelí jed současně
považován i za lék.
Se mšicemi a medovicemi úzce souvisejí i mravenci.
Tento hmyz na jedné straně je užitečný např. tím, že požírá
olejnaté a cukernaté výrůstky (arilusy) na semenech a tím
napomáhá jejich rozšiřování (u nás zejména raně jarních
rostlin jako jsou violky, sněženky, dymnivky a prvosenky),
ale především chrání lesní porosty před mnohým pro ně
škodlivým hmyzem a tím je nedílnou součástí integrované
ochrany lesa. Proto zcela oprávněně je mravenec lesní
přísně chráněn. Na druhé straně však některé druhy
mravenců jsou však za určitých podmínek z pohledu
člověka i škodlivé. A to nejen tím, že chrání škodlivý hmyz
před jejich přirozenými nepřáteli, ale často je dokonce
rozšiřuje (pro vztah mravenců a mšic se používá výraz
trofobióza) a tím nepřímo pomáhá jejich přemnožování.
Někteří mravenci přímo okusují kořínky, lodyhy, bulvy
(např. kedlubnů) a plody (zejména jahod). Občas též
okusují části lodyh mladých rostlin košťálovin, ale i
kořenové zeleniny a rajčat a tím způsobují jejich chřadnutí
nebo i úhyn. Jiní mravenci si staví ze zeminy a zbytků
rostlin kupky, kterým poškozují trávníky a znesnadňují
jejich kosení. Obdobné kupky však můžeme najít i na
záhonech, především v rostlinách jahodníků.
Jiným příkladem hmyzem, který je současně škodlivý i
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užitečný, jsou i škvoři. Dokážou zlikvidovat značné
množství mšic, včetně těžce hubitelné vlnatky krvavé,
třásněnek a dalších druhů hmyzu. Když však požírají např.
vajíčka a housenky motýlů, samozřejmě to nejsou jen druhy
z pohledu člověka škodlivé (bělásci, osenice, obaleči atd.)
ale i neškodné (indiferentní) nebo dokonce užitečné. Kromě
hmyzu si však škvoři pochutnávají i na mladých
rostlinkách, na rašících pupenech, měkkém ovoci
(především broskvích) a velmi často i na květech
chryzantém, karafiátů, gerber, růží a jiných okrasných
rostlin. Rádi mají i šťavnaté listy salátů a nebo plody
paprik. Takže se nemůžeme divit, že někteří ovocnáři
škvory považují za své pomocníky a vytváří jim vhodné
úkryty (např. květináč zavěšený dnem vzhůru a naplněný
dřevitou vatou nebo starým hadrem) a květináři pak ty samé
úkryty používají jako pasti k vylapávání a likvidaci škvorů.
Úzká hranice mezi škůdcem a pomocníkem však
zdaleka není jen v případě hmyzu. Tak např. vrabci
(samozřejmě nejen škodlivým, ale i užitečným) současně si
pochutnávají na rašících pupenech rybízu a angreštu. A z
ptactva to zase zdaleka nejsou jen vrabci. Nedovedu s i
představit, že např. vinaři by špačkům vyvěšovali budky a
přesto v lesích se tak činí.
Kromě škůdců samozřejmě existují i takoví
živočichové, kteří z našeho hlediska jsou pro nás užiteční.
Jak je to se včelami, jsem se již zmínil, ale i jiný hmyz, jako
např. predátoří neboli dravci (pavouci, draví roztoči, dravé
ploštice, zlatoočky, drabčíci, střevlíci, slunéčka, zoofágní
bejlomorky, mšicomorky, pestřenky, roupice) či parazitoidi
(lumci, lumčíci, mšicomaři, mšicovníci, chalcidy,
drobněnky), kteří více či méně úspěšně redukují populace
škůdců rostlin. A nejedná se jen o hmyz. Každý zaručeně
za užitečné bude považovat drobné ptactvo (např. sýkorky),
ale i dravce (poštolky, káně lesní) a sovy, dále pak žáby,
užovky, ještěrky, ježky a další. Musíme si ale přiznat, že
samozřejmě likvidují nejen škůdci, ale vše co se dostane do
jejich blízkosti, včetně toho neškodného nebo i užitečného a
jestliže v jejich potravě převládají škůdci, pak jen proto, že
převládají i v jejich potravním rajonu.
O tom, zda se jedná o škůdce nebo pomocníky
nerozhoduje jen taxonomické zařazení, ale často i početnost
organismů a mnoho dalších faktorů. Zaručeně za škůdce by
nikdo nepovažoval lyšaje smrtihlava nebo dokonce
otakárka fenyklového či martináče hrušňového a přesto
jsem se setkal s případy, kdy housenky těchto krásných
velkých motýlů způsobily poměrně velké škody, v případě
otakárka fenyklového dokonce mnohatisícového, neboť to
bylo v případě, kdy jeho housenky zlikvidovaly vzácný
šlechtitelský materiál mrkve.
A tak bychom mohli pokračovat dál a dojít třeba až k
volavkám, kormoránům, vydrám, bobrům, vlkům nebo
medvědům, ale to již není téma týkající se zahrádek. Vždy
ale nakonec dojdeme ke zjištění, že všechno v přírodě má
své místo a opodstatnění, že pojmy „škodlivý“ a
„užitečný“ jsou jen člověkem vytvořené pro jeho
potřeby a že jsou to pojmy nejen relativní, ale i velmi
často se překrývající.
Obrazně řečeno, příroda v žádném případě není jen
černá nebo bílá, ale vždy v nejrůznějších odstínech šedi,
přičemž stupeň šedi je závislý nejen na tom, kdo se na
přírodu dívá, ale současně i z jakého úhlu pohledu.
Příkladem mohou být letité zcela protikladné a nesmiřitelné
názory na to, jak se zachovat ke kůrovcové kalamitě v
Šumavském národním parku. Skloubit více či méně

oprávněné potřeby několika miliard obyvatel Země s
požadavkem na „čistou“ přírodu je úkol v každém případě
velmi nesnadný.

Vyúčtování médií za rok 2004

Dle zákona jsme povinni provést uzavření a vyúčtování
roku 2004 do konce dubna 2005. Tento termín splníme a
všichni nájemníci v městských bytech ve správě
technických služeb včetně DPS vyúčtování za rok 2004
dostanou.
Ing. Vasil Bučok, ředitel TS s.r.o.

OMLUVA OBČANŮM MĚSTA

Původně jsem k tomuto obrázku přiložil jen zprávu o
koupi nového zametacího stroje s tím, jak bude všude
uklizeno a čisto. Bohužel se nám rozjezd úklidových prací
po zimě nepovedl. Vzhledem k tomu, že jsme po tři měsíce
téměř denně sypali po našich komunikacích štěrk, je ho po
celém městě požehnaně. Spoléhali jsme právě na novou
techniku, která nám měla umožnit tento štěrk bez problémů
uklidit. Opět jsme se ale přesvědčili, že i nová výkonná
technika má svoje specifika, a že její obsluha vyžaduje
určité zkušenosti a znalosti. Ty jsme bohužel neměli, a
proto se zahájení úklidu zhruba o týden posunulo. A aby to
nebylo vše, tak se, jak už to bývá, když se něco nedaří,
rozbil i úklidový stroj, se kterým jsme jarní úklid prováděli
doposud.
To, že toto zdržení vzniklo, byla především moje chyba
a všem se Vám omlouvám. V současné době již, po
důkladném zaškolení pracovníkem firmy KOBIT přímo ve
městě, nový stroj plní svoji funkci tak, jak má a budeme se
snažit ukončit úklid posypového materiálu do 15. dubna.
Ing. Vasil Bučok, ředitel TS s.r.o.

Dobročinný fond pro pozůstalé v
Polici nad Metují a okolí a jeho
činnost v roce 2004

Dne 5. března 2005 jsme se sešli, abychom zhodnotili
práci za minulý rok. Zúčastnilo se celkem 105 členů a 34
hostů.
Zprávu o činnosti přednesla jednatelka paní
Chaloupková. Zpráva byla obsáhlá a z této vyjímáme:
Za rok 2004 se uskutečnilo celkem 5 schůzí výboru, kde
se řešily převážně organizační a finanční záležitosti roku,
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tak jak průběžně nabíhaly.
Slavnostní mimořádná schůze při příležitosti os lav 80
let od založení fondu se konala 19. června 2004. Při této
příležitosti byly předány „Pamětní listy“ členům fondu,
jejichž členství trvá déle než 45 let a členům výboru, jako
poděkování za jejich práci.
Během roku se uskutečnily dva výlety, které se vydařily
jak volbou programu, tak po finanční stránce.
Závěr roku jsme, již tradičně, oslavili na Bezděkově na
Mikulášské zábavě. I tato akce se vydařila ke spokojenosti
zúčastněných i členů výboru.
Dobrá práce výboru se odráží hlavně v hospodaření
fondu a náboru nových členů. Za rok 2004 se mezi nás
přihlás ilo celkem 52 nových členů.
Máme opět v úmyslu během roku aspoň dva výlety a
pro dobrou náladu i nějaký ten kulturní program pro členy
fondu.
Poděkování patří všem členům výboru a hlavně
výběrčím za práci, kterou vykonávají ve svém volném čase.
Do dalšího roku přejeme hodně zdraví a pohody.
Za výbor fondu jednatelka
Marie Chaloupková

Zpráva o činnosti rybářského
kroužku za rok 2004
Kroužek mládeže vede pan Ladislav
Volšík a pan Josef Černý, kteří se ve dnech
24. – 26. září 2004 zúčastnili semináře
vedoucích rybářských kroužků. Seminář se
konal v táboře Suté Břehy v Týništi nad Orlicí.
Schůzky kroužku se konají každých 14 dní vždy ve
středu, kromě období letních prázdnin. V loňském roce měl
kroužek 24 členů z nichž letos 3 přecházejí do mládeže 16 –
18 let.
Dne 14. 4. jsme s dětmi uklidili odpadky na rybníce
Hlavňov.
Dne 8. 5. se šest našich dětí zúčastnilo závodů
registrované mládeže Mo Meziměstí. Na závodech bylo
celkem 27 soutěžících ze 4 organizací. Ulovilo se 6 kusů
ryb. Z našich dětí se nejlépe umístil Adam Riedl se 40 b na
krásném 2. místě. Ostatní naše děti neulovily nic.
Ve dnech 28. 5. – 30. 5. jsme uspořádali třídenní
stanování mládežníků na rybníce Hlavňov, kterého se
zúčastnilo 15 dětí z celkového počtu 22 členů do 15 let.
Dne 5. 6. jsme uspořádali závody registrované mládeže
do 15 let na rybníce Hlavňov. Závodů se zúčastnilo 39
závodníků ze 6 organizací. Ulovilo se 10 ks ryb o celkové
délce 348 cm.
Pořadí:
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo
7. místo

Tomáš Volf
Jakub Klimeš
Pavel Mareš
Pavel Zemánek
Michal Matouš
Kateřina Černá
Michal Křepelka

Mo Broumov
Mo Broumov
Mo Smiřice
Mo Nový Bydžov
Mo Meziměstí
Mo Police n./Met.
Mo Police n./Met

80 b
75 b
68 b
41 b
37 b
24 b
23 b

Nejúspěšnější závodník, který získal náš putovní pohár
se umístil na celkovém 6. místě se 24 body a byla to
Kateřina Černá.
Dne 19. 6. proběhly závody mládeže v Broumově na
rybníce Šlégl. 35 závodníků ulovilo 618 kusů ryb o celkové
délce 8 540 cm.

Pořadí:
1. místo
2. místo
3. místo

Špaček
Frydrych
Černá Lucie

Mo Meziměstí
Mo Meziměstí
Mo Police n./Met.

1 376 b
1 311 b
711 b

Dále pak na 9. místě Křepelka ‚295 b), 12. místě –
Holeček (164 b), 17. místě Obršál (137 b), 25. místě – Šefc
(53 b) a Riedl se neumístil (0 b)
V těchto třech závodech proběhl ještě závod tříčlenných
družstev o „Pohár Broumovských stěn“ mezi Mo Broumov,
Mo Meziměstí a Mo Police n./Met. Pohár vyhrála Mo
Meziměstí s celkovým součtem 1 944 b na 2. místě – Mo
Broumov 1 077 b a na 3. místě Mo Police n./Met. 1059 b. O
18 b nám uteklo 2. místo. Na to, že jsme v prvních dvou
závodech nezískali ani 1 b byl poslední závod hodně
napínavý.
Dne 9. 6. jsme se s dětmi oficiálně rozloučili,
vyhodnotili jsme chování, docházku a nejlepší mladé rybáře
jsme odměnili drobnostmi s přáním krásně prožitých
prázdnin a v září na viděnou.
Dne 9. 10. jsme se zúčastnili se 4 mládežníky
kombinovaného závodu v Novém Bydžově. Závody se
skládali ze tří disciplín. 1. lov ryb, 2. poznávačka +
rybářský zákon, 3. RT Hod na terč. Ze 35 soutěžících
v kategorii starší se nejlépe umístila Lucie Černá na 17.
místě, dále pak Obršál 23., Šefc 25. a Kraus na 26. místě.
Plán na rok 2004
1. úklid rybníka Hlavňov před zahájením sezóny
2. třídenní stanování na rybníce Hlavňov
3. červnové závody mládeže do 15 let na rybníce Hlavňov
4. účast na všech dostupných závodech
Závěrem bych chtěl poděkovat Městskému úřadu Police
nad Metují, který nám přispěl na činnost rybářského
kroužku částkou 3000,-- Kč a všem sponzorům, kteří nám
věnovali ceny do soutěže uskutečněné dne 5. 6. 2004. Jsou
jimi MUDr. Kučera, MUDr. Kopecký, MVDr. Kulich, pan
Sádovský, pan Kozár, pan Kaválek, pan Grim st., pan Grim
ml. , pan Martinec, pan Černý, Městský úřad Police n./Met.,
Železářství Purtik, Restaurace U Berků, VEBA, textilní
závody a.s., Ovoce zelenina Hronov Poříčí (vitaminek),
Rybářské potřeby Hronov, pan Kulich Valerij.
Dále bych chtěl poděkovat panu Vávrovi, který při
jarním stanování zajistil kuchyni, panu Volšíku Ladislavu
ml. za pomoc při práci s dětmi a panu Řehákovi a všem
ostatním kteří nám pomáhali při závodech mládeže. Děkuji
za pozornost.
Josef Černý

Projev u pomníku spolku
Radecký dne 5. 3. 2005

OGP se před výročním jednáním v Sokolovně dne 5.3.2005
sešla při krátkém pietním aktu na hřbitově u pomníku Radeckého,
kde zazněl následující projev:

Páni gardisté, vážení hosté, dámy a pánové!
Už po čtrnácté se scházíme na tomto pietním místě u
příležitosti výročí sešlosti spolku vojenských vysloužilců
Václava hraběte Radeckého v Polici nad Metují, abychom
uctili památku nejen kamarádů, našich předchůdců z války
1866, ale i obětí obou světových konfliktů, jejichž následky
se nesmazatelně vryly do osudů lidstva.
Ne každý si uvědomuje, že již třetí generace vyrůstá v
míru a hrůzy válečné vřavy znají naštěstí jen z historických
románů či filmů, mnohdy jen stěží odpovídající skutečnosti.
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Studium pravdivých fragmentů a historických záznamů
očitých svědků válečných událostí, často umocněných
návštěvou oblasti bojů, to je jedna z činností našeho spolku.
Reprezentace města je v popředí našeho zájmu, jak
mnohými akcemi, defilírkami a čestnými salvami, tak při
střeleckých soutěžích, často i za hranicemi naší země.
Důvod vzniku vysloužileckých spolků před více jak sto
lety se tehdy opíral o nutnost vzájemné pomoci v neblahém
poválečném období. Leckdo usoudí, že v dnešní konzumní
společnosti, šedesát let po poslední válce již tohoto atributu
není zapotřebí. Naopak. Kolik vidíme kolem sebe strádání,
ale ani ne tak hmotného, jako především duševního. Emaily
a SMSky zkracují vzdálenosti, okamžitě jsme v kontaktu s
kýmkoli a kdekoli.Co je to ale za kontakt, když už ani
neznáme rukopis bližního, nevidíme mu do tváře, do očí?
A právě tady se naskýtá ona myšlenka vzájemné pomoci
a podpory ve spolcích dnešní uspěchané doby.
Navzájem si dávat to, čeho se stále nedostává. Věnovat
si trochu času. Sdělit si příjemné zážitky i mnohé trable, ať
již je to z kterékoli oblasti našeho života. Darovat čas,
vyslechnout bližního, podat vlídné slovo. To je bohatství a
pomoc, které bychom si měli včas uvědomit a využít, neboť
už neplatí tam, kde se čas nepočítá.
František Pohl

Poslední lyžovačka
Jako každý rok, i o letošních velikonočních prázdninách
vyrazili poličtí skauti na pořádný výlet. Tentokrát na
Verendu, tedy do Luisina údolí v Orlických horách. A tak
zatímco před rokem na Pernštejně cvrnkali kuličky, letos si
krásně zalyžovali. Přestože někteří z účastníků byli na
běžkách poprvé v životě, drželi se dobře a statečně šlapali,
aby udrželi krok se zkušenějšími lyžaři. Jejich umění
lyžařské prověřil hned první den, kdy je čekal výstup na
běžkách z Deštného do Luisina údolí. Ale zvládli jej
všichni úspěšně. A večer byl krásný, až vlahý, svítil úplněk
a hvězd byla plná obloha. To vylákalo pár odvážlivců ven a
ustlali si ve sněhovém záhrabu před chatou. Pravda,
nemrzlo a zima jim asi nebyla, zato ze stropu kapala voda
po celou noc a tak se k ránu vrátili do chaty poněkud
provlhlí. Alespoň byli brzy vzhůru a mohli zatopit
v kamnech a začít s přípravou snídaně. Den byl opět
nádherný a tak jsme vyrazili na hřebeny Orlických hor, na
Velkou Deštnou, Šerlich a dál až na Vrchmezí. Zatímco ti
menší se včas vrátili, starší si vychutnali lyžování až do
večera. A závěrečný sjezd z Velké Deštné do údolí byl
opravdovou lahůdkou a neobešel se bez mnoha skvělých
pádů až kotrmelců. I to patří k lyžování. Další den se počasí
pokazilo, dopoledne pršelo a bylo dost nevlídno. To na
výlet nelákalo. A tak jsme v chatě hráli drobné hry a
v různých soutěžích prověřovali své znalosti. Až odpoledne
jsme vyrazili na krátký výlet do okolních lesů, při kterém
někteří neodolali potůčkům z tajícího sněhu a cákali se ve
vodě, stavěli hráze a zkoušeli, jak moc je studená. Až zase
poslední den nám na cestu do Deštného a domů svítilo jarní
sluníčko. A tím také skončila poslední lyžovačka této zimy.
A začíná jaro. To určitě nehodláme prolenošit.
Chystáme, především pro starší kluky, něco novinek.
Trochu víc výletů na kolech s objevováním vzdálenějšího
okolí, pátrání po starých dolech a snad i plavbu na lodích.
Pokusíme se vlastnoručně oživit a vyzkoušet i stará
řemesla. Také nás čekají závody a společný výlet
s Broumováky do Polska, na vodopády Hejšoviny.

Z domova důchodců

Ve velikonočním období proběhl v domově důchodců
tradičně pestrý program. Dlouho připravovaná výstava
prací obyvatel a zaměstnanců se vydařila a zvláště v pátek
byla hojně navštívena. Děkujeme všem, kteří se přišli
podívat a při té příležitosti třeba navštívili své blízké.
Přišli za námi děti z polické školky, kteří naše obyvatele
potěšily milým programem. Spolu s nimi přišla přát
obyvatelům k jarním svátkům také paní Klicnarová
z komise pro obřady a slavnosti při MěÚ. Krásná azalka,
kterou přinesla stále zdobí naši jídelnu. Zástupci této
komise pravidelně navštěvují obyvatele také při příležitosti
jejich kulatých životních výročí. Taková návštěva i milý
dáreček vždycky potěší. Děkujeme i za tento zájem.
Někteří obyvatelé měli možnost navštívit velikonoční
výstavy v mateřské školce, v hronovské Justynce a v ÚSP
Česká Skalice. Vzhledem k pěknému počasí je takový výlet
vítanou změnou. Velikonoční přáníčka našim obyvatelům
poslaly i děti z polické základní školy.
Dlouho očekávané jarní počasí láká k vycházkám a naši
senioři se těší, že budou moci zase využívat zahradu a
dostanou se častěji ven. V pátek 1. dubna se početná
výprava našich obyvatel s doprovodem zúčastnila velkolepé
oslavy 10. výročí založení domova odpočinku ve stáří
Justynka v sále Josefa Čapka v Hronově. Děkujeme za
pozvání a možnost strávit příjemné odpoledne.
Ve čtvrtek 7. dubna přišly do našeho domova na exkurzi
žáci 7. třídy z Machova s paní učitelkou pí Průšovou. Děti
se obyvatelům představily pásmem jarních básniček a pak
měly možnost prohlédnout si prostory domova. Zpestřením
bylo předvedení zvedáku. Děti si mohly vyzkoušet pocity
nepohyblivého člověka, který je zvedákem zvedán. Byl
prostor na informace týkající se přijetí do domova a služeb,
které v domově obyvatelům poskytujeme. Potěšil nás zájem
dětí, který se projevil též jejich zajímavými dotazy. Uvítali
jsme iniciativu pí učitelky přiblížit dětem tuto problematiku
a umožnit jim udělat si vlastní představu o tom, co je to
domov důchodců a jak zde lidé žijí.
M. Toutnarová, sociální pracovnice

Výroční zpráva Junáků - svaz
skautů a skautek ČR, středisko
Skaláci, Police nad Metují
Členská základna
Středisko má počátkem roku 2004 registrováno celkem
55 členů, čož je o 4 více než v roce
předchozím. Potěšitelné je, že
vzrostl počet těch nejmenších.
Členové jsou rozděleni do 4
oddílů: vlčata (15), skautky a
světlušky (12), skauti (12), roveři a
rangers (12).
Vedení střediska tvoří čtyři
dospělí: vůdce střediska a oddílu
skautů
je
Josef
Hejnyš,
hospodářkou a vůdkyní skautek a světlušek je Věra
Škraňková, výchovným zpravodajem a vůdcm roverského
kmene je Jiří Beran a vůdkyní vlčat je Hana Jenková.

Josef Hejnyš, vůdce střediska
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v historické třídě. Dostali jsme se až na hrad Pernštejn, kde
jsme si na nádvoří zahráli i kuličky. Vždyť bylo jaro.
Červnové táboření je vždy přípravou na tábor. Hlavně pro
nováčky a pro nejmenší děti. Tentokrát jsme tábořili na
soutoku Metuje a Židovky. Počasí nebylo nejteplejší, přesto
voda Metuje lákala alespoň k namočení. A odpolední a
večerní déšť prověřil nejen táborníky, ale i nové stany.

Závody

Trocha statistiky

Abychom udrželi zájem dětí,činnost střediska musí být
nejen pestrá, tak aby odpovídala jejich zájmům a potřebám,
ale musí být i pravidelná a poměrně častá. Pravidelně,
jednou až dvakrát týdně jsou pořádány odpolední schůzky a
další drobné akce v klubovně. V roce 2004 jich bylo celkem
58. Jednodenních akcí bylo 13, vícedenních 5 a kratší akce
pro veřejnost byly tři. Největší akcí, jako každý rok byl
letní tábor.

Schůzky

Jsou základem činnosti. Umožňují udržet kontakt
s dětmi, především u těch nejmenších. Učíme se na nich
novým věcem, připravujeme se na větší akce, ale také se
věnujeme poznávání města a dalším užitečným činnostem
ve prospěch veřejnosti.
Nekonají se jen v klubovně, která vždy slouží jako
místo setkání a útočiště před nepřízní počasí, ale vyrážíme
při nich i na krátké výlety do okolí, ať už pěšky nebo na
kolech. Hodně času jsme ke konci roku věnovali pracem
v klubovně na opravě jejího zařízení.

Jaro nejsou jen výlety, ale také je to doba skautských
závodů, doba měření sil a znalostí skautských družin.
Tentokrát to byly závody o totem náčelníka a vlajku náčelní
pro vlčata a světlušky. Jako hosté jsme se zúčastnili
střediskového kola v Náchodě. To jsme vyhráli.
V okresním kole v Jaroměři se nám už tolik nedařilo a
skončili jsme čtvrtí mezi vlčaty. Nedařilo se ani skautům
v Memoriálu Stáni Stárka, kteří skončili mezi posledními.

Tábor

Po počátečních problémech se získáním tábořiště jsme
tábor postavili na břehu řeky Chrudimky pod osadou
Modletín, asi 5 km nad Sečskou přehradou, uprostřed
Železných hor. Tiše a líně plynoucí voda řeky, ticho
hlubokých lesů, noční obloha plná hvězd. Řeka byla teplá a
mělká, ale i tak se v blízkosti tábora dalo jezdit na lodích.
Vypravili jsme se i výlet vzhůru řečištěm a objevili tak
krásné koupaliště v Horním Bradle. Výlet do skanzenu na
Veselém kopci, nebo noční návrat z výletu na Seč byly také
krásné zážitky. Kraj v okolí umožnil i mnoho drobných
výletů jen podle mapy, louky plné květin pomohly provětrat
atlasy rostlin a rozšířit naše znalosti.

Zimní výpravy

Začátek roku nadělil něco sněhu, a tak jsme vyrazili na
lyžařské výpravy. Jedna z nich byla opravdu polární. Ráno
mínus 20, ale jinak modrá obloha, slunce a jiskřící sníh,
krásná viditelnost. A nikde ani živáčka. Jiná lyžařská
výprava nás zavedla až na vrchol Hejšoviny v sousedním
Polsku.

Jarní výpravy

Těch jednodenních mnoho nebylo, zato jsme měli dvě
vícedenní výpravy. Ta první byla na Velikonoce. Tentokrát
jsme je strávili na Vysočině. Bydleli jsme v bývalém
kulturním domě v Pohledci a prochodili jsme okolí Nového
Města na Moravě. V Horáckém muzeu jsme si zahráli
divadlo, pohráli si se starými hračkami a také si užili školy

Podzim

Začíná táborovým ohněm pro širokou veřejnost a
pokračuje slavností Babího léta, kam zveme i naše
kamarády z okolních středisek. Tentokrát jich přijelo na
čtyřicet. Přijela dokonce i skupina polských kamarádů.
Zahráli jsme si s nimi na Zlatém soutoku Metuje a Židovky
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na cestovatele a zkusili překonávat nástrahy cestování po
dalekých zemích.

25.7.-13.8.
3.9.
18.-19.9.
9.10.
13.11.
27.-30.10.
23.12.
31.12.

Tábor na Chrudimce.
Táborový oheň pro širokou veřejnost.
Babí léto.
Skautská pouť v Náchodě.
Výprava na Hejdu.
Stopařská výprava
Výprava do Staré Paky.
Betlémské světlo.
Silvestovský pochod na Junáckou vyhlídku.
Josef Hejnyš, vůdce střediska

Oznámení
o vyhlášení výběrového řízení
Město Broumov
Následovala výprava na Hejdu a na skautskou pouť
v Náchodě. Koncem října, jako už každý rok, jsme vyrazili
na čtyřdenní výpravu. Tentokrát do Staré Paky. Navštívili
jsme muzeum automobilů, vylezli na Kumburk a užívali si
krásného podzimního počasí.
Hodně času jsme věnovali také pracem v klubovně a
předělali jsme naše staré stoly a lavice, takže jsou zase jako
nové.

Konec roku

Ten už je po léta stejný. Betlémské světlo, vánoční
stromek pro zvířátka, na Štědrý den návštěva domova
důchodců a poslední akcí roku je tradiční výlet na Junáckou
vyhlídku a setkání se skauty z blízka i daleka.

Peníze
Ačkoli se snažíme dělat naše akce co nejlevnější, bez
peněz to přece jen nejde. Dosluhuje vybavení, stany i
zařízení klubovny. Také dům, v němž máme klubovnu
potřebuje trochu vylepšit. Podařilo se získat prostředky
z grantů Královéhradeckého kraje a ani podpora městského
úřadu nebyla malá:
z krajského úřadu
na vybavení tábora a klubovny
21 000,- Kč
na provoz tábora
12 000,- Kč
na zateplení klubovny
60 000,- Kč
z městského úřadu Police nad Metují
na zateplení klubovny
25 720,- Kč
na provoz klubovny a na činnost
25 000,- Kč
Za tuto pomoc skutečně a upřímně děkujeme, protože
bez ní bychom jen těžko mohli dělat to co děláme.
Přehled akcí roku 2004
10.1.
Na lyžích po hřebeni Broumovských stěn.
24.1.
Polární lyžařská výprava na junáckou
vyhlídku a na Špičák.
21.2.
Pěšky Vlčí roklí a Adršpašskými skalami.
28.2.
Den sesterství v Náchodě.
6. – 7.3.
Setkání účastníků rádcovského kursu
v Jaroměři.
6.3.
Na lyžích na Hejšovinu.
20.3.
První jarní výprava, Zlatý soutok.
3.4.
Asterixova výprava Na Kostel.
8.-11.4.
Velikonoce na Vysočině.
24.4.
Střediskové závody v Náchodě.
30.4.
Stavba májky.
15.5.
Okresní kolo závodů vlčat v Jaroměři.
22.-23.5.
Memoriál Stáni Stárka v Jaroměři.
19.-20.6.
Táboření na Zlatém soutoku.

vyhlašuje podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb. výběrové
řízení na funkci
odborného referenta odboru výstavby a územního
plánování Městského úřadu Broumov
- druh práce: správní činnosti na úseku stavebního řádu,
- místo výkonu funkce: správní obvod pověřeného
městského úřadu,
- platová třída: 8 - 9
- předpoklady pro vznik pracovního poměru:
- dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům
- státní občanství České republiky, popřípadě cizí státní
občanství a trvalý pobyt v České republice,
- bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka
- minimálně úplné střední vzdělání
- další požadavky:
- minimálně úplné střední vzdělání technického směru,
nejlépe stavebního,
- znalost uživatelské práce s PC – Word, Excel,
elektronická pošta, Internet,
- praxe ve státní správě nebo samosprávě vítána,
- řidičské oprávnění skupiny B vítáno
- místo, způsob podání přihlášky: písemné přihlášky
se podávají osobně v podatelně Městského úřadu
Broumov, případně se zasílají poštou, a to na adresu
uvedenou v tomto oznámení
- adresa pro zaslání přihlášky: Městský úřad
Broumov, ing.Eva Blažková, tajemnice MěÚ, Třída
Masarykova 239, 550 14
- lhůta pro podání přihlášky: do 30.4.2005
- obsah přihlášky:
- jméno, příjmení a titul uchazeče,
- datum a místo narození uchazeče,
- státní příslušnost uchazeče,
- místo trvalého pobytu uchazeče,
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o
povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana,
- datum a podpis uchazeče
- k přihlášce se připojí tyto doklady:
- životopis, ve kterém uchazeč uvede údaje o
dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a
dovednostech týkajících se správních činností,
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3
měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný
doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským
státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává,
doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém
vzdělání
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V last ivědn é okén ko
O jednom domu
v Kostelní ulici (čp. 5)

(Dokončení z minulého čísla)

O požáru v Kejdanově krámě roku 1866, který jsme
zmínili v minulém čísle, si ještě něco povězme. Zmíněný
učedník Karel Král ze Suchého Dolu si psal vlastní deníček,
který nazval „Krátký výtah života do 17 let“ a který si
celou nešťastnou událost podrobně zaznamenal. Narodil se
20. září 1850. Jak je patrno z jeho nás ledujícího zápisu,
krátký čas studoval i na klášterním gymnáziu v Broumově
(s Aloisem Jiráskem), ale pak studia po roce skončil, v
německém prostředí se mu tuze stýskalo. „Všichni mi
radili, abych šel zase. “Nepůjdu a nepůjdu” a dál studovat
nic po chuti mi nebylo. Studenti odešli, já jsem zůstal doma
a nevěděl do čeho se pustit. Jednou se matka sešla s
Kejdankou a rozprávěla s ní o mně. Ta byla hned dychtiva,
chtěla, abych k ní do kupeckého učení vstoupil. Já jsem
drobet chuť měl, i bylo uděláno, že přijdu na slavenské
posvícení. Když jsem šel do kostela, pak na neštěstí ke
kupectví jsem se odebrati měl. Avšak pravím, kdo ví divné
cesty Boží? Přišla zima, tu to bylo smutné: ruce mi omrzly a
já jsem si začal stýskati. Ale když zima uplynula, zase na
jaře bylo lépe. Odbyt byl dost, a pár facek k tomu také
někdy, když právě do Kejdanky vlezl čert, tak bylo zle. Co
dělat, fackovat taky, to nemusím trpěti! Někdy to zas byla
dobrá, jak ji kdy napadlo. Přišla zase zima, již jsem byl na
ní zvyklejší. Byl se mnou také jiný učedník Franc, o rok
starší, ten si z toho už nic nedělal. Ruce nám zase drobet
omrzly, ale to ještě ušlo. Nastal Nový rok. Dostali jsme
pěkné šály a pět dvacetníků.
7. ledna roku 1866 [byla to neděle; zde je s Brandejsem
rozpor, ten uvádí 12., což byl skutečně pátek] nastal
hrůzyplný den, kterýžto do smrti v paměti mít budu. Sám
Kejdana toho dne šel s radními do Žděřiny. Přišli asi o
čtyřech domů, ožralí jak boudy. Byl večer a vždycky k
večeru se nalívala petrolina. Tu také bylo potřeba nalívati,
ale nebyl kdo. Co dělat! Musili jsme se do toho pustit sami,
já však s velkou nechutí jsem šel. Tu Franc nalévati chtěl
petroleum a řekl mi: “Vezmi svíčku a posviť mi!” Tu
chvilku nalévá, chtěl viděti jestli již plná flaše. Na neštěstí
byla plná nadobro, já to nevěděl, ani jsem se toho nenadál.
Posvítil jsem, ačkoliv svíčka byla na loket od něho, posvítil
jsem doleji a najednou se petroleum vzňal – bums! – Ježíš
Maria, - ležel jsem omráčený v ohni. Tu se Kejdana
vzpamatoval a křičel co dělám. Honem mě popadl a vyhodil
mě ven na silnic na polo mrtvého víc než živého; vzkřísiv se
vstal jsem a vedli ke Krtičkom vedle do hospody, tam mi
dávali mokré utíráky. Plní strachu odešli ode mne všichni.
Co já ubohý, přece jsem chtěl viděti jak to vypadá; viděl
jsem, že ve kvelbu zboží hoří. Lidu již zde bylo dost, se
stříkačkou hned přijeli, co však platno, oni to přece hned
neuhasili. Já přece jsem ještě opoměl na svůj kufr, šel jsem
si pro něj, vynesl jsem peřiny a odnesl. To však jsem cítil, že

musím býti velmi popálený. Bylo tak! Začalo mne tak velice
páliti a já musil zůstat na fleku, ležeti u Švorčíků. Bůh jim
to oplať – ti se o mne starali jako o své vlastní dítě, mě
ošetřovali.
První přišel otec, přišla matka i bratři, naříkali a já
také. Netušiv již dlouhého života, žádal jsem být
zaopatřený. Kněz přišel, a já se vyzpovídal, velebnou
Svátost jsem přijal a kněz odešel. Byla to smutná noc, na
niž do smrti nezapomenu. Přečkal jsem ji ve velkých
bolestech. Ráno mně odnesli do kvartýru a to k Luňáčkom a
tam jsem přečkal celých pět neděl, ani na nohy jsem se
nepostavil. Teprve třetí neděli jsem viděl na vlastní oči. Na
Škaredou středu mně odvezli domů. Doma zase jsem tři
neděle ještě ležel. Stopadesátkrát u mne byl pan doktor.
Musili jsme mu dát 30 zlatých a do apatyky 45 zlatých a co
bolestí a starostí o to víc. No ale chvála Bohu, (za
ochranitelku jsem vzýval sv. Filomenu) zase se mi to
pomalu ztrácelo, ale cítil jsem to dlouho. Celý rok jsem
strávil doma. Pomalu jsem přadl a obsluhoval dobytek. Do
kupectví žádné chuti více nebylo“. Karel Král, kterému po
té nešťastné události dali přídomek „Spálený“, se pak v
České Metuji vyučil tkalcem. Nakonec žil se svou ženou
Annou ve Stárkově, kde 4. 6. 1932 zemřel ve stáří 81 let
v tamní obecní pastoušce, víceméně odkázán na
dobročinnost přátel a pro svoje neskrývané češství trpící
mnohé ústrky od stárkovských Němců. Jeho dcera Marie se
provdala za Františka Krtičku z Malé Ledhuje, známého
jako posledního ručního tkalce v Polici. Karel Král je s
největší pravděpodobností také autorem známé tkalcovské
písně „Na cukr, na kafe“, později upravené kapelníkem
Františkem Bornou, písničky, která vždy náležela do
kmenového repertoáru Dětského pěveckého sboru učitele
Karla Petra.
Ten samý rok, kdy Kejdanovi vyhořel jeho krám, se
však stala ještě tragičtější událost. 26. června město
obsadilo 1.200 mužů pruské armády – začala pruskorakouská válka, která vyvrcholila krvavými jatkami bitvy u
Hradce Králové 3. července 1866. Nastaly rekvizice
potravin, píce. 6. července bylo Prusy požadováno naplnění
136 vozů proviantem, to však bylo představenstvem města
ostře odmítnuto. Velící důstojník tehdy vyhrožoval
vyrabováním a vypálením města, nakonec však, po poradě
vyšších důstojníků a výslechu představených, byla celá
roztržka urovnána a městu byla vydána listina, podle níž
byla obec povinna poskytovat rekviziční dávky jen pro
vojsko, které bylo ubytováno přímo v Polici – tj. posádce
hlavní stráže, umístěné v čp. 23 na náměstí. Byla to velká
úleva, třebaže město velmi trpělo velkým množstvím
projíždějících povozů, vojska, zajatců a raněných, kteří
většinou ve městě zůstávali přes noc. Purkmistr Jan
Kejdana po skončení války obdržel od měšťanů za zás luhy
při hájení zájmů města památeční zlatý prsten. Sama
historie tohoto prstenu je také velmi zajímavá. Prsten se mu
zakrátko záhadně ztratil a až po delší době se objevil ve
výloze místního zlatníka Ferdinanda Šafránka, který uvedl,
že prsten koupil od jisté osoby, která jej prý nalezla na
hnojišti ve dvoře Kejdanova domu. Pozdějším majitelem
prstenu byl nevlastní bratr Kejdany Petr, obchodník žijící
ve Vratislavi a po jeho smrti připadl rodině Luňáčkových.
Akademický malíř Václav Luňáček tento prsten věnoval
roku 1934 městskému muzeu. Kdo ví, kde je mu dnes asi
konec?
Žádné velké sympatie však starosta Jan Kejdana,
„purkmistr povahy slabé“, jak o něm poznamenal jeho
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nástupce ve starostenském úřadu obchodník Josef
Katschner, prý u polických občanů nesklidil za stavby
železnice Choceň – Broumov. Reflektuje to i Josef
Brandejs: „za stavby železné dráhy Choceňsko –
Broumovské a tedy i nádraží Polického, které ¾ hodiny od
města vzdáleno jest, aniž by se co pro bližší místo u města
Police staral pro stanici polickou.“ Dnes již víme, že to tak
jednoduché zase nebylo.
Starosta a obchodník Jan Kejdana, narozený 7. února
roku 1817, zemřel 9. srpna roku 1882 ve věku 65 let na
„vybubření plic“, jak uvádí úmrtní matrika. Jeho manželka
Regina, narozená roku 1814 u krásného jezera Como,
kterou prý často navštěvovali během stavby polického
tunelu italští „barabové“ na kus mateřské řeči, zemřela
16. srpna roku 1889 ve věku 75 let.
Bratr Petr Kejdana, velkoobchodník se lnem a obilím ve
Vratislavi (Breslau, dnes Wrócłav v Polsku) se narodil
1. července 1838. Zemřel jako svobodný 15. 11. 1912 ve
věku 74 let na rakovinu žaludku. Tělo bylo z Pruska
převezeno do Police a je pohřbeno, jako všichni ostatní
příslušníci rodu Kejdanů v rodinné hrobce na polickém
hřbitově při hořejší zdi.
Jeho sestra se Anna se provdala za řezníka Václava
Luňáčka a roku 1866 koupili dům čp. 10 v Kostelní ulici.
Když bratr Petr zemřel, „zanechal po sobě jako svobodný
mládenec značného jmění a sice 250.000 německých marek,
které přišly do Police k rozdělení přátelům Kejdanovým, ale
dědictví ono muselo jeden celý rok býti nerozděleno, an
také měla i nevlastního bratra Františka, usadilého v městě
Asso v Italii. Polovici toho jmění zdědila Anna Luňáčková
roz. Kejdanová. Tito měli jednoho syna Václava, učeného
akademického malíře a jednu dceru Marii, provdanou v
Praze s Raymundem Smekalem, továrníkem, výrobcem
stříkaček. Syn Václav Luňáček koupil sobě u vsi Bukovice
villu za 9.000 zlatých, stavitelem Vilémem Pohlem
postavenou. Pak dne 24. listopadu 1913 tam řezník Václav
Luňáček zemřel co 80tiletý stařec, manželka Anna 19. ledna
1914.“
Augustin Kejdana, narozený 15. srpna 1820 koupil roku
1874 dům čp. 101 v Kostelní ulici. Byl to známý a štědrý
polický mecenáš. Roku 1871 nechal obnovit sochu
sv. Prokopa u podklášterního mlýna v Kostelní ulici,
klenutou uličku vedle svého domu, vedoucí na Záměstí
„udržoval v dobrém pořádku a ozdobil ji roku 1874
obrazem P. Marie a kde každodenně tam stávající lucernou
osvětluje a též ji nechal vymalovat. Připomenutí: Augustin
Kejdana nechal v roku 1876 postavěti na kapličce, opět
zbudované ze staré zříceniny kostelíka někdejšího na
Ostaši, vížku se zvonečkem a mnoho jiného uvnitř kaple
nechal upraviti. Onen zvon, na který se každodenně třikráte
klekání zvoní, nazvaný jest Augustin Jan a posvěcený byl za
polického faráře Athanase Jeřábka.“ Dodnes to na ostašské
kapličce připomíná pamětní kamenná deska. Obraz Panny
Marie v „Hamplíkově“ uličce vydržel téměř 180 let a teprve
nedávno najednou zmizel – bůhví komu tam překážel?
9. ledna roku 1913 rozhodl Augustin Kejdana svou
poslední vůlí, aby uctil památku svého zesnulého bratra
Petra, založit nadaci na zřízení mateřské školky a vložil do
ní tehdy velmi značnou sumu 19.496 zlatých. Za tento
velkorysý dar se město odměnilo svému mecenáši in
memoriam roku 1922, kdy průchod vedoucí z Kostelní
ulice na Záměstí mezi domy čp. 101 a 102 městské
zastupitelstvo pojmenovalo na jeho památku „uličkou
Kejdanovou“ Školka v čp. 86 na náměstí, zřízená v domě

darovaném závětí Barbory Sudové, byla otevřena roku
1920. Augustin Kejdana zemřel 11. května 1913 ve věku
nedožitých 93 let sešlostí věkem, Kejdanova manželka
Amálie, narozená 12. srpna 1832, dcera mlynáře Josefa
Pfeifera ze Stárkova, zemřela 2. listopadu 1911.
Po smrti Jana Kejdany dům čp. 5 zdědila (či lépe
převzala za 7.200 zlatých) schovanka z přízně Reginy
Kejdanové, Italka Ersilie Prina, narozená 2. září 1842 v
Castell-Mare v Lombardii a 21. 3. 1883 jí bylo na
nemovitost zapsáno vlastnické právo. „Též převzala sebou
střižní obchod po zemřelých a obchodovala co svobodná po
několik roků dále“. Roku 1886 se jako 44letá provdala za
koželuha Benedikta Birkeho, původem z Heřmánkovic,
majitele domu čp. 32. „Provozovali spolu obchod dále a
sebou k tomu zavedl Benedikt Birke obchod s vydělanou
koží, výkroj kůže pro obuvníky. Prodala a postoupila pak
tento dům zkrze dědictví jejich příbuzných v Italii ku
lehčejšímu podělení svému manželi za 24.000 korun. Onen
v letech 1914 až 1916 za světové války obchodem s koží
valně sezámožnil a tu na válečnou státní půjčku půjčil
30.000 korun“. Majitelem nemovitosti se Benedikt Birke
stal roku 1910, kdy mu bylo 12. dubna zapsáno do
pozemkové knihy právo vlastnické. Ersilie Birke, rozená
Prina, zemřela 18. dubna 1912.
Nesmíme zapomenout ani na slavného polického
rodáka, který se v čp. 5 narodil. V domě kdysi v nájmu
bydlel také Václav Wihan, od roku 1850 kancelista nově
zřízeného okresního soudu. Tomu se zde 15. ledna roku
1855 narodil syn Hanuš. Ten později absolvoval
konzervatoř hudby v Praze, na které se roku 1888 sám stal
profesorem, když předtím působil jako virtuos na
violoncello na mnoha místech v cizině. Roku 1892 dal
podnět k založení proslulého „Českého kvarteta“, ve kterém
vystupoval vedle Karla Hoffmanna, Josefa Suka a Oskara
Nedbala, na violoncello Otto Berger, jehož otec Jan Berger
byl od roku 1877 řídícím učitelem v Machově. Když Otto
Berger roku 1897 ve stáří 24 let zemřel, nastoupil na jeho
místo Hanuš Wihan, kde působil až do roku 1913. Zemřel
1. května 1920. 6. června roku 1965 byla u příležitosti
výročí 110. let od jeho narození odhalena na jeho rodném
domě čp. 5 v tehdejší Lokvencově ulici pamětní deska, dílo
akademického sochaře Josefa Marka z Nového Města nad
Metují. Letošního roku je tomu tedy celých 150 let, co se
Hanuš Wihan v tomto domě narodil.
A co ještě stručně dodat? Po obchodu s kožemi
Benedikta Birkeho se v krámských prostorách vystřídalo
ještě několik dalších různých institucí. Starší pamětníci si
jistě připomenou Kaválkovo cukrářství, pak prodejnu
partiového zboží s vedoucím Josefem Zemanem, od roku
1970 hlavní trafiku, pak do roku 1985 sběrnu Prádelen a
čistíren. Obchod „Univerzál“ je zde od roku 1992.
Miroslav Pichl

Pohlednice z Policka
Doc. PhDr. Stanislav Máslo

Z vlastivědného sborníku „ Rodným krajem“, roč. 1998,
č.16 jako vzpomínku na svého kolegu, přítele a významného
pedagoga Broumovska a Náchodska (zemřel 24. 12. 1997)
vybral František Janeček
Milý příteli,
Tvůj předběžný souhlas mě vybízí, abych po Polici
soustředil svoji pozornost a paměť na polické okolí, na
vycházky do kopců.
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Jsou místa, kde sovovsky „prudce květ voněl“ a
doposud chválabohu voní, ale i taková, jež mají
seifertovský půvab „chudých jako jaro v čerstvém lomu“.
Zatoužíš-li po třiceti letech znovu po Hvězdě a překonáš-li
se, míním tím, že místo auta dáš přednost chůzi po
vlastních z Hlavňova k Dientzenhoferově kapličce P. Marie
Sněžné s půdorysem pěticípé hvězdy, budeš odměněn
oslnivou krásou slziček Panny Marie, úbělem břízek a
možná ještě nezjevenou krásou jeřábů, totiž bez krve
jeřabin, dojme tě cudná poezie šípkového keře, který se
spokojí těmi nejskromnějšími podmínkami u samé cesty. A
vlevo se ti v pravou chvíli ukáže snad vedle Boru
nejcharakterističtější stolová hora – památná hora Ostaš,
jakoby „v půli cesty zlomená při svém prvním rozběhu
k nebi“, jak napsal F. X. Šalda. Jsme u cíle: zmíněná
barokní kaplička, kolkolem balvan na balvanu, ten
fantastický výkon přírody, a opravdu pohostinná restaurace
ve švýcarském slohu. A oddáváme se pohledu se
superlativem nej- z Broumovských stěn, pohledu na
Broumovsko, jež máš odtud úplně celé jako na dlani. Snad
se na mě nebudeš horšit, pokud ocituji pár vět ze své
nepatrné studie “Broumov v životě Al. Jiráska“ z roku
1962: „ Zeměpisné položení Broumovska nezměníš. Ale to,
co kdysi malý studentík pociťoval jako balvan zmrazující
cizoty, na co jeho oči ulekaně hleděly, se časem zjevilo
v jiných, měkkých barvách a v Jiráskově povědomí
zdomácnělo. Stalo se „sličným Broumovskem“, zvláště při
pohledu z Hvězdy, kam Jirásek chodil i později, skoro každý
rok o prázdninách.“ Tady se opravdu neubráníš přílivu
citu, tady a pak nejspíš při rozhledu ze Supího hnízda. A tak
je mně starému kantoru – regionalistovi upřímně líto, že
nejedno dítě školou povinné nebo dokonce mladý člověk
z Náchodska byl už pámbuví kde, snad i ve Španělsku nebo
v USA, ale na Hvězdu a Ostaš zatím nezbyl čas.
Z Hvězdy dolů a zas vzhůru na zmíněný už přímo
ukázkový model stolové hory s takovými skalními skvosty
jako Ostašský zbrojnoš s Raněným sokolem, Bludiště,
Čertův automobil, Mohyla smrti a dle pověsti zkamenělá
hora polického mlynáře Holinky, který v roce slezáckého
běsnění (1421) měl dovést rozvášněného nepřítele za
Polickými na místo jejich úkrytu, tedy útvar pojmenovaný
Ostašský zrádce; ten přivodí v každém na okamžik
proměnu – úsměv zmrzne, od zrady raději dál. K onomu
krvavému divadlu ještě doplněk: jde o výjev, v němž
slezáčtí žoldnéři věsí za vlasy polické ženy a dívky
v korunách lip – tam dole, ještě před vstupem do skal, stojí
jedna dosud. Zážitek zůstal i z dosažení nejvyšší kóty
Ostaše, totiž Frýdlantské skály, přírodou nasměrované na
polský Mieroszóv, a naopak sestup do Sluje českých bratří
se symbolickým kalichem a památným letopočtem 1627,
neboť ultimatum tohoto roku znamenalo pro nekatolíky
drásavé loučení s vlastí. Nakonec jsme trochu ohledali, jistě
si vybavuješ, též Kočičí hrádek, ale Husitskou mincovnu,
jak o ní vypráví A. Krtička – Polický, jsme neobjevili.
Jak bychom mohli vynechat příležitost jít jednoho
krásného dne – s Lenorkou z Jiráskových Sousedů – přes
Klůček nad malebným Hlavňovem do Kovářovy rokle za
Lenorčiným strýcem ! A jak přímo v terénu nedramatizovat
scénu s nešťastným Aemilianem z polického kláštera,
mužem kalného rozumu!
Vyvrcholením našich výprav do Broumovských stěn
z polické strany, to jistě potvrdíš, byla cesta Suchým Dolem
(rozpomeň se na Lurdskou kapličku, křížovou cestu a
suchodolskou Pannu Marii) na Slavný, kde tě poměrně

vzdálený modravý horizont utvrdí v síle, jistotě a sladkosti
domova. Čeká tě kouzlo jedinečných „slavenských hřibů“,
jakoby zkamenělin hřibů opravdových, a Zaječí rokle, jež si
ze skalní symfonie Stěn dokonale osvojila větu ostře
dynamického scherza.
A před námi je malířsky vděčná Koruna (772 m)
s vyhlídkou opravdu štědrou. Nicméně vrchol putovního
blaha nás čeká na konci cesty, na Božanovském Špičáku
(783 m), až když jsme minuli Kočku, Medvěda a Veverku.
Jsme na vyhlídce, opojeni stráněmi rozběhlými až
k Božanovu, opojeni slávou ticha a blíž k tajemství
vesmíru. Bohužel, dnešek žaluje. I tady na Špičáku doléhají
na nás jako němá výčitka mrtvé stromy, doplativší na
Chvaletice a další chrliče tun popílku.
Vím, mapa Policka obsahuje tak atraktivní vesnice jako
Bukovice, Pěkov, Bezděkov, přímo hodné filmování.
Ovšem příště mi, drahý příteli, dovol zachytit obdobným
způsobem jedinečné Machovsko s panoramatem Boru.

Seniorské aktuality

Schůze 16. 3. byla poznamenána menší účastí
(Univerzita, pohřeb p. Volkeho). Vzhledem k tomu, že v
měsíci dubnu bude ve středu schůzovní místnost zadána
jiné aktivitě sejdeme se až ve čtvrtek.
Pan Rohulán nás podobně obeznámil s obsahem
konference, na kterou byl delegován. Slova chvály pak
věnoval zrekonstruované budově pro seniory v Novém
Hradci. Pohodlné prostory, celkové vybavení a vůbec vše
splňující sen mnohých, jak lze také důstojně prožít podzim
života. Byli jsme seznámeni s obsahem petice adresované
panu prezidentovi Václavu Klausovi. Ta obsahuje kritické a
podnětné návrhy a požadavky na radikální řešení složité
situace důchodců, bezdomovců a lidí, kteří se dostali
napokraj společnosti, dále úpravu důchodového systému,
valorizací aj. Na vyjádření budeme netrpělivě čekat, neboť
tyto problémy se týkají naší kategorie. Na závěr přečetl
satirický fejeton, sice vtipný, úsměvný, ale leckomu ztuhl
úsměv na rtech a zamáčkl slzičku v oku... K nahlédnutí
koloval přehled lázeňské péče a rekreace. Nabízí se řada
pěkných pobytů a to za celkem přijatelné ceny a v
tuzemsku.
S přehledem, koncepcí zájezdů pro r. 2005 nás
podrobně seznámil p. Vacek a naladil tak na veselejší notu.
Navštívíme řadu atraktivních míst v našem kraji a z jeho
pestré nabídky si určitě každý vybere to, co je mu blízké, co
ho potěší, poučí. První zájezd bude již v květnu. Závazné
přihlášky a cestovné se bude registrovat na schůzce v
hasičárně v dubnu a to ve čtvrtek, jak je již v úvodu
sděleno.
H. Krejčová

V Pěkově před šedesáti lety II.

Začnu sobotou 5. května. Zrána se po vsi rozneslo, že
partyzáni podřízli v Ouvozich (mezi Pěkovem a Bukovici)
telefonní sloupy. Divili sme se, kde se tu partyzáni tak
najednou vzali? Neudělali to žádný partyzáni, ale naši
spoluvobčani, který byli předem domluvený. Sed sem na
kolo a jel se tam podívat. Na hlavě baret s trikolorou, sem
dojel až do Police. Ve městě byl klid, nálada jako před
bouřkou.
Po poledni ve 12.30 slyšíme z rádia zoufalou výzvu:
„voláme českou policii a český četnictvo, přijďte na pomoc
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rozhlasu, střílí se tu do českejch lidí“. Mráz nám šel po
zádech. Před školou pan řídící Kliment mlátí vo zem
dřevěnou deskou s nápisem „Gemeindeschule“ a vyvěšuje n
škole státní vlajku. Tím vokamžikem skončil Protektorát.
Náš táta vylez na půdu a taky vyvěsil vlajku.
Během vodpoledne byli do školy pozvaný vojáci v
záloze a s nima my mladý hoši. Sešlo se nás asi 40. Mluvilo
se vo zajištění bezpečnosti vobce. Jedna hlídka šla na
lachouskou silnici, druhá k německý strážnici nade vsí a
třetí dolů na křižovatce u Trojice. Sloužili sme vod večera
do rána, zbraně sme žádný neměli, v noci pršelo. Ve
vobecní kanceláři seděl štáb v čele se starostou Pfeifrem a
myslivci s i donesli lovecký zbraně. Strejci tu seděli a
povídali si vo válce. Nějaký spojení už bylo, protože kolem
půlnoci za náma přijela spojka na kole se vzkazem: „Vod
Náchoda jede auto s vozbrojenejma essesákama, nechte je
projet!“. Bez vzkazu sme věděli, že nemůžeme nic dělat.
Žádný auto pak neprojelo. Na stejným místě sme stáli i
nedělní vodpoledne. Vobčas sme si skončili k Michálkom
napít se a poslechnout rádio, co je novýho v Praze.
V pondělí se vyjasnilo a pak nás ledovalo několik
krásnejch májovejch dní. Další službu sem dostal v úterý
vod 22 hodin do středečního rána sloužit s Romanem
Klenrovým u veřejný telefonní stanice. Poslední válečná
noc byla nádherná, nebe plný hvězdiček. Vod samýho
večera byl na silnici velkej frmol. Procházeli pěšáci, jezdily
auta, vobrněný vozidla a vozy tažený koňma. Když sem
vodcházel z domu, seděl táta u vokna a řek mně „tuhle noc
nezapomeneš!“ a měl pravdu.
Vojáci věděli, že se Německo vzdalo, uznalo porážku a
podepsalo příměří. Měli namířeno na západ do amerického
zajetí. Za celou noc nepad ani jeden výstřel. Stáli sme u
Gajzlerů na záspi a najednou slyšíme, že z jednoho auta
spadlo něco na silnici. Když se vobjevila mezera, šli sme se
tam podívat. Byla to puška, naše první válečná kořist.
Ňákej voják ji vodhodil. S hrdostí sem s ní utíkal do štábu.
Kolem třetí hodiny projelo kolem nás vobrněný vozidlo, ale
jelo vopačně proti směru prchajících vojsk. Osádka byla
dezorientovaná a že jede blbě, jí došlo asi sto metrů vod
nás. Slyšeli sme nějaký hlasy a bylo ticho. Vopatrně sme se
přiblížili a zjistili, že vojáci utekli. Nakoukli sme do
prostoru pro osádku a viděli tu ňáký pytle a další věci.
Vodnesli sme je přes potok za Klenrovy a ráno se jich ujali
ňáký dobráci. Šlapali sme po ložný ploše na nějaký vajíčka
a ráno viděli, že to byly granáty. Kdyby je byli vojáci
vodjistili, mohli sme v tý první májový mírový noci vyletět
do vzduchu. Dopoledne do vozu sed známej machr na auta
Honza Vosobů, několikrát se vesnicej projel a voznámil tak
konec světový války.
Úprk německý armády trval asi do 9 hodin. Nade vsí u
německý strážnice naši záložáci vodzbrojovali. Z Police
přijel na pomoc jeden četník a bejvalej financ Macek, voba
v uniformách dávali tomuhle aktu oficiální punc. Kousek
vod strážnice ležel Franta Brahů za těžkým kulometem.
Zabavený zbraně se vodvážely do police. Kolem vosmý
hodiny, když už armáda prořídla, se naše skupina šesti
puberťáků vydala do Pas naproti Rusům. Kolem silnice se
válely pušky, samopaly, plynový masky a bágly, dokonce
hovězí čtvrť. Některý pušky byly bez závěrů nebo rozbitý
vo kámen, aby se nedaly použít. My nerozumná mládež
sme si na sebe ňákou zbraň pověsili, i holky. Na vrcholu
Pas dorazil sólově voják na kole s červeným křížem na
rukávě. Ptal se nás, kde sou Američani. Nám se předtím
doneslo, že sou v Jaroměři. Když sme mu řekli, že as i 30

kilometrů, sed na kolo a uháněl k Polici. Asi daleko
nedojel. Na tý zprávě vo Jaroměři něco bylo. Velitel
německý armády v Čechách měl štáb skutečně ve
Velichovkách. Tam s ním nějaký americký styčný
důstojníci jednali vo kapitulaci německý armády. Ale v
úterý 8. května měl vodletět do Švýcarska. Naše parta
pokračovala dál po silnici k Broumovu. Silnice byla
vopuštěná a Rusové furt nešli. V tom zprava po cestě vod
Křinic vyjela četa asi 15 německejch vojáků na komínech.
To nás tedy překvapilo! Byli to kluci as i šestnáctiletý,
zřejmě je zmobilizovali z Hitlerjugendu v posledních dnech
války. Pádili po silnici do Pas. Překlusali kolem nás až na
posledního, kterej koně zastavil a ptal se nás, kde sme vzali
zbraně. Uměl sem dobře německy a tak sem mu řek, že
jsme je sebrali z hromad, který se válej u s ilnice. Skupina
mu ujížděla a tak mazal za ní. Kdyby nás tenkrát pokropil
ze samopalu, tak sme mohli bejt poslední voběti války.
Uznali sme, že sme jednali nerozumně.
A protože Rusové nešli, vrátili sme se ke strážnici.
Zrouna se tam formovala skupina, která pod velením
finance Macka vyrážela nad Hony ke křížku Panny Marie,
kde prej leží skupina vojáků a máme je vyhnat na silnici za
vostatníma. Byli sme vozbrojený, ale málokdo by uměl
vystřelit. Akorát velitel Macek měl revolver a uměl střílet.
Vopravdu nahoře se povalovali vojáci, zbraně už naštěstí
neměli. Velitel je vyzval česky, aby se spakovali a vrátili se
na silnici. Do němčiny jim to přeložil Joska Vacek, kterej
uměl perfektně německy. Vojáci loudavě vstali a vodešli.
Macek nás tři nechal u křížku, abysme vodehnali vojáci,
kdyby chtěli tudy projít. Během dopoledne už se tam nikdo
nevobjevil a tak sme šli domů k zas louženýmu vobědu. Po
něm poprvé po dlouhý době z rádia státní hymnu. Byl to
další dojemnej historickej vokamžik.
Po poledni se nade vsí zformovala skupina pěkouskejch
holek, kytičky v rukou a chystaly se přivítat Rudou armádu.
K nim se přidali vobčani „Městečka“. Mnohem větší houf
nás čekal u školy. Rudá armáda ve vzorným útvaru v čele s
bojovou zástavou jako na přehlídce. Bedřich Vajsarů je
pozdravil za nás „zdravstvujte, továryšči!“ My kolem sme
důstojně stáli a mlčeli. Kolem pochodujících jezdili na
kolách mladý vojáci, který se na nich učili jezdit. Po
přechodu čela útvaru se stalo, že jeden z pochodujících
vojáků nechtěně vystřelil a zastřelil vojáka. Pad kousek vod
nás do struhy. Ženský běžely pro vodu a chtěly ho vošetřit.
Vojáci ho naložili na vůz a vodjeli. To byl nepříjemnej
smutnej vokamžik. Za pěšákama jely trény, vozy tažený
koňma. Nechtělo se nám jen stát a koukat a nasedli sme na
jeden vůz a vezli sme se až do Bukovice k Berkovejm,
vodkud sme šli zpátky domů. Potkávali sme těžký tahače s
kanónama. Vojáci sedící na nich vypadali jako mlynáři,
protože tenkrát u nás nebyla asfaltka.
Večer kolem desátý se po vsi rozlíhal s ignál „hoří“,
kterj troubil Venca Vernarů. Ze záspi sme viděli voheň na
dolním konci. Jeden voják jedoucí na voze vystřelil na
voslavu vítězství světlici(tenkrát sme říkali raketu), která
spadla hořící na statek u Térů. Voják údajně seskočil z
vozu, snažil se voheň uhasit, ale marně. Přijeli pěkouský
hasiči a požár uhas ili. V tu dobu byl na silnici pod statkem
velkej zmatek. Vojenský vozy, hasiči, zbytečně přihlížející
diváci a hadice přes silnici. Byla to další nepříjemná událost
v tak významnej den. Ráno sme viděli, že pod Pěkovem u
Michálkovejch (dnes je tu dřevozávod pana Čápa) táboří
jakási ruská jednotka, která krátce nato vodjela. Poválečný
události ještě pár dní pokračovaly, když desítky nákladních
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aut vozily brambory z Waldenburgu (Walbrzych) do
Náchoda. Tady je nakládali na vagóny a vodváželi do
hladem trpících válkou zničených částí Sovětského svazu.
Vezměte mý stručný vyprávění jako vzpomínku na
jedinečnou historickou událost, která se jak všichni
doufáme - nebude nikdy vopakovat.
Poznámka: vyprávím takovou řečí, jakou se tehdy u nás
mluvilo. Koho to popuzuje, prosím o omluvu.
F. Vacek

Malé setkání seniorů v Trutnově
V poslední době se rozvíjí družební vztahy mezi seniory
klubů z polské Swidnice, trutnovského klubu a Domu
pečovatelské služby Police n. M. Ze Swidnice přivezl
seniory malý autobus a nás pět přijelo autem, které
zkušenou rukou řídila paní Kejdanová.
Tohle poslední setkání se uskutečnilo ve čtvrtek před
velikonočními svátky v Trutnově. Jejich klub je velký, má
přes 80 členů a jsou velmi aktivní. Mají výhody v tom, že
chodí na obědy do jídelny v Domě důchodců na Nivách a
po obědě si v úterý a ve čtvrtek vyjdou z jídelny o poschodí
výš do kluboven a baví se podle vlastních zájmů. Jednou v
měsíci pořádají taneční zábavu a občas vyjíždějí na
autobusový výlet.
Po deváté hodině se konalo úvodní pohoštění v domě
důchodců a po něm jsme odešli nejprve na výstavu v
kulturním domě. Nesla název „velikonoční“, ale šlo vlastně
o běžnou keramiku. Odtud jsme přešli do kostela Narození
Panny Marie. Stojí na místě původního kostela z roku 1260.
V roce 1782 byl přestavěn na pozdně barokní a několik
menších úprav bylo dokončeno v posledních letech. Čtyři
poslední zvony byly zavěšeny v září 1991. Překvapilo nás,
že hostie ležely volně uprostřed kostela na talíři a kdokoliv
si je mohl vzít. To nám připadalo nezvyklé. Z kostela jsme
pokračovali procházkou po středu města, kde jdou dosud
patrné stopy velké letošní nadílky sněhu. Každý rok
odvážely sníh auta technických služeb do řeky Úpy, letos
však nebyl tento způsob úklidu povolen. Středem zájmu
zvláště seniorek byla bohatá síť prodejen. Muži především
srovnávali naše ceny s cenami v Polsku. Bylo pro nás
zvláštní, že se polské seniorky zajímaly o nákup českých
knedlíků.
Prohlídka města trvala přes hodinu. Vrátili jsme se do
domu důchodců a měli jsme pár minut do oběda. Polští
přátelé jen dosedli, vytáhli harmoniku a zpívali před
obědem a pak hlavně po obědě. Zpívaly převážně ženy a
mně se jejich zpěv doprovázený pohyby rukou líbí.
Všechny písničky jsou ve valčíkovém tempu a mají až
patnáct slok. Přináší si sebou texty a tak je jejich zpěv
plynulý. My zpravidla známe první sloku nebo jen refrén a
jsme u konce. V tom se musíme pro příště poučit.
V jednu hodinu jsme byli pozváni do jídelny na oběd.
Byla svíčková s knedlíkem, výborná. Vrátili jsme se do
klubovny, kde nás čekala káva a s ladkosti. Obsluhu
zajišťovaly členky trutnovského klubu a byly velice
čiperné. V přestávkách mezi zpěvem docházelo k rozdávání
různých drobných dárků k Velikonocům. Polského
harmonikáře vystřídal český a i my jsme předvedli, že
umíme zpívat. Ve zpěvu byli, ale polští přátelé mnohem
lepší.
Před 15 hodinou jsme se rozešli se slibem, že se taková
setkání budou opakovat.
František Vacek

Orientální tance

Už druhým rokem se v Polici nad Metují s podporou
města schází ženy a dívky v místní požární zbrojnici. Pod
odborným vedením pí Jandové R. se zde učí orientálním
tancům. Každé úterý večer zde zní hudba s výrazným
rytmem a údery bubínků. Kroužky a osmičky opisované
pánví a hrudníkem, rytmické třesení boků, ladné pohyby
paží a cinkání šátků kovovými penízky. To všechno
obsahuje tanec, zdravý pohyb, který v poslední době zaujal
ženy bez rozdílu věku. Ženy se s nadšením učí ladnosti,
vláčnosti a eleganci.

Renata Jandová

Dobrovolnost se dnes nenosí
Je tomu tak. V minulých dnech někteří členové vedení
TJ Spartak Police nad Metují ukončili svoji činnost v této
tělovýchovné jednotě, která určitě naší Polici dělá výbornou
propagaci díky velmi dobrým sportovním výsledkům.
Z funkce předsedy TJ Spartak odstoupil Josef Thér (o jeho
důvodech odstoupení píšeme na jiném místě PZ) a
z výkonného výboru pak Bedřich Erben. K odstoupení se
chystají prý i další. Takže takové malé zemětřesení. Já
bych jim touto cestou chtěl poděkovat nejen za to, co pro
TJ Spartak udělali, ale i za to, že svůj volný čas obětovali
právě Spartaku a snažili se zajistit chod TJ tak, aby mohly
jednotlivé oddíly fungovat a mohly pracovat hlavně
s mládeží a „dospěláci“ měli aspoň trošku odpovídající
podmínky pro svoje sportovní zápolení. To je dle mého
názoru hlavní smysl veškerých tělovýchovných a
tělocvičných jednot i různých sportovních spolků. Bohužel
v současné době se hlavně na hlavu Josefa Théra snesla
nejedna kritika, urážka a výtka, jak to dělá blbě. Já osobně
si to nemyslím. Jasně, nikdo není geniální tak, aby s jeho
prací byl spokojen každý. Když s i promítnu, za jakých
okolností Joska funkci předsedy přijal a do jakých
záludností byl hned vtažen a které musel řešit, má můj
obdiv. Dnes je vše o penězích a ty třeba nedokázal sehnat
tak, jak by si asi každý představoval. Ovšem jeho srdce
tluče pro sport. Pro polický sport. A to v dnešní době, kdy
hlavním kritériem jsou peníze a dobrovolnost se nenosí, je
obdivuhodné. A za to „srdíčko“ a nasazení bych chtěl ještě
jednou poděkovat nejen Joskovi, ale i Bedřichovi a všem
těm lidem z TJ Spartak Police nad Metují, kteří se věnují
nejen svojí sportovní kariéře, ale pracují s dětmi. A to bez
srdíčka opravdu nejde. Na závěr svého monologu bych
chtěl vyzvat kritiky bývalého vedení TJ Spartak a hlavně
Josefa Théra, kterého se nestyděli urážet, aby se stali členy
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TJ Spartak Police nad Metují ( pokud ještě členy nejsou ).
Aby pěkně od píky začali pracovat s mládeží a postupem
času se díky svému elánu propracovali do výkonného
výboru TJ a jednou pak kandidovali i na předsedu TJ a
dokázali to, že jejich názory byly správné. A aby poznali,
co to je zabezpečit chod jednotlivých oddílů, udržovat
budovy, co to je platit plyn, elektřinu, dopravu atd. atd.
Věřím, že pak pochopí, že rušení nějakého oddílu, či
družstva, aby se zajistil chod TJ, není to pravé ořechové,
protože tím zničí sportovní elán těch lidí, kteří chtějí nejen
sportovat, ale i reprezentovat naše město Polici nad Metují.
A snad pochopí, že je velký rozdíl mezi nataženou rukou a
sháněním peněz ve svém osobním volnu pro svoji činnost a
organizaci závodů ( tuto činnost nepodceňuji a fandím ji ) a
nebo sháněním peněz pro druhé, aby své sportovní plány
mohli realizovat a zabezpečit chod jednoty, která čítá přes
šest set členů a vlastní několik budov, které potřebují
údržbu.
Petr Scholz

Josef Thér: Proč jsem odstoupil
Jak už asi většina lidí, co se zajímá o sportovní dění
v našem městě, ví, odstoupil z funkce předsedy TJ
Spartak Police nad Metují Josef Thér a z výkonného
výboru pak Bedřich Erben…..a…… Proto jsem požádal
o rozhovor dnes již bývalého předsedu Josefa Théra ,
aby své odstoupení vysvětlil nejen mně, ale celé
sportovní veřejnosti.
Proč jsem odstoupil? Těch důvodů je několik.
Především to bylo to pro mě náročné. Další důvod, ale to je
můj názor, je ten, že nebylo od vedení města pochopení
situace, která ve Spartaku nastala. Mé rozhodnutí padlo po
jednání městské rady, která se konala 14.3.2005. To byla ta
poslední kapka. Na tomto jednání se totiž projednávalo
úplně něco jiného. Například to, jestli jeden občan chodí
nadávat do sauny. Přitom chování tohoto pána já nemohu
vůbec ovlivnit, protože není členem Spartaku. A druhým
problémem bylo kluziště. Těžko mohu vysvětlovat, že led
prostě udělat nešel. Takt toto se na radě řešilo místo toho,
aby se řešily celkové problémy Spartaku. K tomu skoro
vlastně nedošlo. A pak je smutné, že padnou taková slova,
že když neurovnáme vztahy okolo sauny, tak město Spartak
potrestá (opis ze zápisu z jednání rady, která se konala
14.3.2005: Starosta upozornil předsedu TJ Spartak na
stížnosti návštěvníků sauny na hrubé chování současného
nájemce ubytovny (druha paní Šafářové – L. Vaňka),
naznačil, že pokud se bude situace opakovat, přijme město
opatření, které zasáhne celý Spartak).
A důvod odstoupení z pozice předsedy hokejového
oddílu?
Za prvé dělám to již hrozně dlouho. Za druhé hokejisté
mají stejné problémy jako většina oddílů TJ Spartak
Police nad Metují. Finance. Je mi vytýkáno, že se
mistrovské zápasy nehrají v Polici, což nemohu ovlivnit při
těchto zimách, které panují a při náročnosti soutěže, kterou
jsme letos hráli. Jde například o časomíru, celkového
zajištění a počasí. To si nikdo nedovolí odhadovat. Ale
největším problémem jsou finance. Nejsem schopný je
zajistit. Ať přes město, nebo přes sponzory. Mé rozhodnutí
mě mrzí, protože se během této sezóny v oddíle ledního
hokeje utvořila dobrá parta, která podle mého názoru
udělala výbornou propagaci našemu městu hlavně díky
svým výkonům. Ovšem oddíl musí mít jistotu. Začátkem

června je konec termínu přihlášek do soutěže a pokud
nebude zajištěn chod oddílu po finanční stránce, pak
jakákoliv přihláška nemá smysl. I přesto, že diváci za námi
do Hronova jezdili ve velkém počtu. Bez peněz to prostě
nejde. Pokud se najde cesta k penězům, nebráním se dál
pokračovat v práci pro hokejový oddíl. Ale chtěl bych říci,
že i když se najde nový předseda, pokud nezajistí peníze, je
činnost hokejového oddílu v ohrožení.
Josko, díky za rozhovor.

ps

Tak to na tom světě chodí
„Tak Vám teda nevím, Kyniško, jestli ten svět je
normální. Teda my lidi na tomhletom světě. Tuhle, co se
nestalo. Znáte toho Karpfu, jak von má ten stavebnickej
glejt a jak má na tý Bělskej ulici ten krám na tý věci, co se
hoděj ke stavění baráků a tak podobně? Tak von vám taky
dělá takový ty zednický práce. No a tuhle dělal nějaký dvě
stavby. Teda v nějakech dvou barákách dělal podlahy nebo
co. To ale není zas tak důležitej fakt. Spíš de vo to, že se
tam měly dělat podlahy. Ale to je teda taky jedno.“ „ Vám
to trvá, Kejdanko, než ze sebe vysoukáte ten podstatnej
fakt. Já náhodou votomhletom vím. Von si ten Karpfa na ty
podlahy sjednal toho, jak se menuje… No, to je jedno,
stejně radši nebudu říkat méno, abych pak náhodu neměla
popotahovačky. Z.B. se menuje. No a von mu to dělal. To
víte Krpfa je ze starý školy, a tak žádnou smlouvu vo
provedení práce a vyrovnání krzevá špatně vodvedenou
práci nesepsal. No, a to vám teda řeknu, Kejdanko, to byla
chyba. Von to ten Z.B. udělal na těch dvou barákách ňáko
blbě a ty podlahy začaly lupat. Tak hned ty co v těch
barákách bydlej, se začali čílit a muselo se to předělat. No
a tu opravu musel cálovat samozřejmě ten kluk Karpfů. A
jak sem říkala, Kejdanko, von je s tý starý školy. A tak šel
za tím Z. B., aby teda, když to neudělal pořádně, zaplatil ty
práce, co se tejkaly těch oprav. No a ten Z. B. na něj pos lal
právníka a že nic platit nebude. Přitom tý podlahy dělal
von. A Karpfa má znaleckej posudek vo tom, že tá práce
toho Z.B. nebyla udělaná dobře. Jo, jó, Kejdanko. Tak to na
tom světě chodí.
Možná, že toto by byl dobrý článek do Hlasů
z Kvíčerova. Jenže toto je skutečnost. Touto formou bych
rád upozornil na nesolidární chování pana Z. B. z Tomkovy
ulice. Je pravda, že jsem s ním sepsanou smlouvu neměl,
ale znalecký posudek hovoří jasně. Chyba je na jeho straně.
Asi jsem opravdu ze staré školy. Myslel jsem si, že ještě
existuje i v tomto směru jakási solidarita. Ale ono uznat
chybu, když se jedná o peníze, dokáže málokdo. Touto
cestou bych se rád omluvil těm lidem, kterých se tyto
problémy týkají a doufám, že už je vše, jak má být . Ano,
veškeré práce šly přes moji firmu, a tak zodpovědnost nesu
já. Ale přesto si myslím, že chování pana Z.B. odporuje
slušnému chování. A tím, že mi vyhrožuje soudem,
nesmaže to, že v těchto dvou případech odvedl špatnou
práci.
František Karpf

Tak se nám ten problém se
sportem rozjel pěkně naplno…
Bohužel, ale je to tak. Problémy ohledně sportu
v našem městě se několik let hromadily a v těchto dnech
vypukly naplno. Pojďme si tedy shrnout v kostce fakta.
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V roce 1999 se v TJ Spartak mění vedení, které jako
první musí řešit fotbalové hřiště. Tedy přesněji placení za
rekonstrukci hřiště, která byla rozhodně, aspoň z mého
pohledu, nezbytná a důležitá. To již nebylo fotbalové hřiště,
ale oraniště. Součástí této akce byla výstavba náhradního
hřiště, které by mohla využívat i veřejnost. Při této akci
pomohlo město, dotace od ČSTV a peníze TJ Spartak
Police nad Metují. (nepíši, že peníze fotbalového oddílu,
protože tento oddíl je součástí TJ Spartak Police nad
Metují). Spartak se pak musel potýkat s problémem sauny a
ubytovny. Jako dobrý krok se jevil pronájem těchto
objektů, protože do kasy přinesl peníze, tolik potřebné pro
činnost TJ ( co se dělo nás ledně okolo sauny, je všeobecně
známo, a proto se v tomto případě nebudu rozepisovat). Ale
vlastně rok co rok TJ Spartak musel řešit finanční situaci
tak, aby bylo na činnost všech oddílů. A neměl to rozhodně
jednoduché. Dá se říci, že všechny oddíly jezdí na své
soutěže po celém kraji, což jenom v dopravě jsou nemalé
peníze. A sportovní výsledky jsou více než dobré.
Fotbalisté platí nejeden peníz za to, že rozhodčí přijedou a
odpískají zápas. Do loňského roku žáci ledního hokeje hráli
své mistrovské mače na umělém ledě v Opočně. Kde hrají
dospělí, je všeobecně známo. A tak bych mohl pokračovat u
všech oddílů TJ Spartak Police nad Metují. A do toho teď
přišla ve známost informace z velmi aktivní okresní
hygieny - nevím, jestli to je správný název, ale v každém
případě jsem přesvědčený, že tato instituce, která funguje
v našem regionu, je papežštější než papež. Když vidím
provozy v jiných okresech a krajích, tak jejich iniciativu
nechápu. Zkrátka jestli TJ Spartak nebude investovat
zhruba 200 tisíc na opravu sprch v ubytovně, tak ji
zavřou…
TJ Sokol. Ten žije poněkud v pozadí. I když ne svojí
aktivitou. Ale jeho náplň sportovní je prostě poněkud jiná a
prostory sokolovny jsou malé, a proto ji nemůže využívat
každý. Ale je tam umělá horolezecká stěna, která neslouží
jen našim lezcům, ale horolezčatům z širokého okolí.
Nezapomeňme na Novoroční open, na který jezdí lidičky
z celé ČR TJ Sokol Police nad Metují vlastní hospodu,
kterou pronajímá. Každá kačka dobrá na činnost… Ovšem
přijde hygiena… Buďto bude rekonstrukce, a nebo se
hospoda zavře. Vznikne projekt, který vychází tak, že
rekonstrukce vyjde na cca 800 tisíc. Sokol bere půjčku. Tu
si může vyčerpat díky tomu, že město se zaváže, že po dobu
pěti let navýší příspěvek na činnost pro TJ Sokol o 50 tisíc
korun. Toto schválí zastupitelstvo. Díky moc. Součástí
rekonstrukce hospody byla i součást sociálního zařízení,
které budou moci využívat lidičky, kteří si přijdou
zasportovat na hřiště za sokolovnou. Tento prostor se TJ
Sokol Police nad Metují zavázal upravit tak, aby ho mohla
využívat polická veřejnost a v další době ho úplně předělat.
Během akce se však zvedne DPH a jsme na částce, která
překračuje milión korun. Výbor Sokola shání peníze, kde se
jen dá. Přesto firmě Stafido, která odvedla dle mého názoru
dobrou práci, dluží 100 tisíc korun. Sokol se snaží využít
různé dotace stejně jako TJ Spartak Police nad Metují.
Nějaké dotace přijdou, ale některé prostě nedostane.
Veškeré peníze pak musejí jít na nářadí. A to je v pořádku.
Díky florbalovému bumu bylo založeno několik part,
které své sportovní aktivity dělají na volné noze. To
znamená, že město jim může přispět jedině na turnaj, který
pořádají. A takto město postupuje i při pomoci různých
závodů, turnajů, které pořádají „neregistrované spolky“ a
jedinci.

Nesmíme také zapomenout na Pěkov a Hlavňov, kde
tělovýchovné jednoty také fungují a vyvíjejí činnost….
Je mi jasné, že jsem zachytil pouze část problémů, které
se týkají sportu v našem městě. Možná, že v některých
případech někdo najde nesrovnalosti. Ale to není dle mého
názoru to podstatné. Podstatné je to, že chybí diskuse o
tom, jak v tomto případě postupovat. Chybí totiž systém a
návrhy, jak sportu pomoci. Zatím se vše odvíjí tak, že se
neustále “lepí záplaty“. Chybí v tom prostě řád. Město má
dle mého názoru několik možností. Ujasnit s i, zda chce
podporovat sport ve městě a jak. Zmapovat kompletně
problémy jednotlivých jednot a jednotlivých spolků (fakt je
ten, že částečně to zmapované je). A pak například říci,
navýšíme příspěvek na činnost o tolik a o tolik. Nebo,
město nemá peníze a dělejte to, na co máte. Určitě prospěje
setkání s představiteli sportovních aktivit v našem městě. A
snažit se najít postupně určitý model, jak špatnou s ituaci
řešit. Ta debata musí být ale o problémech a ne o tom, co
by se mělo postavit. To je prostě základ. Vyřešit současné
problémy a pak se pustit do dalších vizí a snů.
Petr Scholz

INF OR MACE Z DĚ KANSTVÍ
Doba velikonoční
Po vydatné zimě konečně nastalo toužebně očekávané
jaro. Velké sněhy pokojně odtály a příroda se pomalu
probouzí ze zimního spánku. Teplejší slunečné dny již
vylákaly na svět první jarní květy. Je radost zase vidět ty
každoroční skromné posly jara - bledule, talovíny, sasanky
a další a zaposlouchat se do symfonie veselého ptačího
zpěvu. Přicházející jaro přináší do našich srdcí novou
radost, naději a očekávání.
V církvi je jarní období umocněné vrcholnou události
křesťanského liturgického roku, a to velikonočními svátky a
velikonoční dobou, kterou právě prožíváme. Termín
velikonoc vyšel letos poněkud dříve, to ale neubralo nic na
jejich kráse a hloubce. Vždyť Boží láska, která se tak s ilně
projevila především v Ježíšově oběti a Kristovo vzkříšení,
jsou pro nás zdrojem radosti po celý rok. Letošní
velikonoce pro nás byly poněkud výjimečné, a to především
ze dvou důvodů. Jednak jsme při vigilii na Bílou sobotu
mohli prožít udělení svátosti křtu a přivítat v našem
společenství nového křesťana a jednak jsme mohli prožívat
a být alespoň vzdálenými svědky posledních dnů našeho
neúnavného pastýře - papeže Jana Pavla II. Bylo mu
dopřáno prožít ještě letošní Velikonoce a dal nám ohromný
příklad vnitřní síly, kterou ve své nemoci čerpal od Pána
Boha a pokojného odchodu do Božího království. Byl to
laskavý, moudrý a statečný člověk, respektovaný téměř na
celém světě. Zapsal se nám hluboko do srdce. V naší
farnosti jsme na něho vzpomínali mimo jiné v pondělí
4.dubna při mši svaté a ve čtvrtek 7. dubna při společné
modlitbě.
Doba velikonoční potrvá do Slavnosti Seslání Ducha
svatého, která letos vychází na neděli 15. května.
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Kalendárium:

10. dubna - 3. neděle velikonoční
17. dubna - 4. neděle velikonoční
23. dubna - Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka
24. dubna - 5. neděle velikonoční
1. května - 6. neděle velikonoční, Státní svátek
5. května - Nanebevstoupení Páně
6. května - Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
8. května - 7. neděle velikonoční, Den osvobození, Den
matek
Se změnou na letní čas, se pozměnil i pořad bohoslužeb
v našem polickém kostele:
R v úterý a v pátek mše sv. od 17.30 hod.,
R ve středu mše sv. od 8.00 hod.,
R v sobotu od 17.30 hod. a v neděli od 8.00 hod. mše
svatá s nedělní platností
Jan Troutnar

Bronz Pavla Brýdla
při M-ČR na 50 km
Největšího úspěchu uplynulé sezóny v běhu na lyžích
získal polický odchovanec Pavel Brýdl při Hančově
memoriálu v Harrachově. V neděli 13.03.2005 se zde konal
poslední díl M-ČR v běhu na lyžích - maratón na 50 km
klasicky. Již od úvodního okruhu ( běželo se 5 krát 10 km )
se držel ve vedoucí skupince, do třetího a čtvrtého okruhu
běžel s nevelkou ztrátou na stupně vítězů na čtvrtém místě.
V závěrečných deseti kilometrech dokázal zmobilizovat
poslední zbytky sil a výborným finišem vybojoval
vynikající 3.místo! Jako jediný se dokázal vklínit mezi
závodníky Dukly Liberec ( po zásluze zvítězil Radek Šretr,
druhý skončil náš nadějný junior Zbyněk Valoušek a
Marcela Šlechtu odsunul Pavel mimo stupně vítězů ). "Od
začátku jsem si hlídal čelo a snažil se šetřit síly, je to
dlouhý závod a rozhodují většinou poslední kilometry. Do
závěrečného kola jsem šel ze 4.místa a podařilo se mi ještě
zrychlit. I přes neúčast našich reprezentantů z MS považuji
tento výsledek za nejlepší v této sezóně" dodává skromně
Pavel.
Díky tomuto výsledku se Pavel posunul na konečné
3.místo v Českém poháru (za Martina Vrabce a Radka
Šretra ). V objektivněji hodnoceném žebříčku - Rankingu
(počítá se koeficient podle kvality jednotlivých závodů) mu
patří 11. příčka Zvítězil Standa Řezáč před Milanem
Šperlem a Dušanem Kožíškem. Svými výsledky pak
výrazně pomohl SKI Klubu Jablonec n/Nis, ke konečnému
třetímu místu v hodnocení seriálu M-ČR smíšených
družstev. "Teď se již plně začínám věnovat běhům do
vrchu, ve kterých se mi loni velice dařilo (druhé místo v
hodnocení Českého poháru - pozn.autora). Letos se celý
seriál běží jako SAUCONY Český pohár a startuje již
17.dubna v Jílovém u Děčína. Pokusím se svými výkony
prosadit do naší reprezentace, vidina účasti na MS
(Wellington na Novém Zélandu) a ME (Glossglockner
v Rakousku) je lákavá "přibližuje Pavel svoje tajná přání…
Míra Vojtěch

Bylo to od Hyen milé překvapení
V sobotu 2.4.2005 známý sportovní spolek Hyeny slavil
v hotelu u Berků kulaté výročí svého založení. Sportovní
veřejnost a hlavně lidé, kteří mají rádi fotbal, dobře vědí, že
tento spolek pořádá v tomto sportovním odvětví turnaje. Já
se těchto klání zúčastňuji jako rozhodčí. Mile překvapila
pozvánka od Hyen na jejich oslavu svého výročí založení.
Kluci, děkuji Vám za pozvání, které udělalo radost a přeji
Vám do dalších Vašich aktivit mnoho úspěchů a elánu.
Míra Entler

Lyžaři z Police nad Metují skončili
závodní sezónu
Posledním závodem sezóny pro dětskou část lyžařského
běžeckého oddílu Spartaku Police nad Metují byl v neděli
20. března přebor Královehradeckého kraje v běhu na
lyžích volnou technikou, který se konal v Trutnově.
Krajskou přebornicí v kategorii nejmladších žákyň se tam
stala Šárka Jirásková, která se může pochlubit jedinečným
hattrickem, když se pyšní titulem krajské přebornice i
z obou zbývajících individuálních disciplín (klasická
technika 19.února v Polici a sprint 6.března v Deštné).
Téměř stejnou bilanci má na svém kontě ve stejné kategorii
žáků i další naděje polického lyžování Jan Truhlář, kterému
dokonalost úspěchu kazí jen druhé místo právě na závodech
v Trutnově. Oba si však z Trutnova odvážejí zlaté poháry
za celkové vítězství v Poháru KHK, kam se kromě
zmíněných přebornických závodů započítávaly i výsledky
z Orlického poháru v Deštném, Kriteria posledního sněhu
tamtéž a závodu v Machově. V tomto poháru se na stupně
vítězů z polických dětí dokázala protlačit ještě Anna
Beranová, která je mezi staršími žákyněmi druhá.
Poslední závod sezóny je jistě příležitostí k jejímu
zhodnocení. Nebylo by proto spravedlivé nepochválit i
ostatní mladé závodníky, i když možná jejich úspěchy
nejsou na první pohled tak zářivé. Někteří z nich měli
smůlu, že je ve slibně rozjeté sezóně přibrzdily nemoci
(Hoffmann), jiní přešli do vyšší věkové kategorie, kde
teprve sbírají zkušenosti (Průša,Kolářová, Daněk, Jirásek).
Za nejcennější úspěch však trenéři považují fakt, že se mezi
dětmi vytvořila dobrá parta, která má chuť nejen do
závodění, ale i do ostatních sportovně společenských aktivit
(byli jsme společně na sjezdovkách, v bazénu, na vánoční
besídce, sezónu jsme zakončili předvelikonočním
karnevalem na ještě zasněženém Nebíčku), a to nejen
zimních. V létě nás opět čekají kola, koloběžky a atletika.
Po celý rok také probíhala bodovací soutěž, která pro
mnohé děti byla motivací do leckdy nelehkého trénování i
závodění. Její průběh mohli sledovat i občané města na
vývěsce lyžařského oddílu. Není jistě bez zajímavosti, že
nejlepší v této soutěži dosáhli i nejvýraznějších úspěchů na
závodech. Úplně první místo (a tím i právo stát se
majitelkou plyšového čmeláka Vilíka) získala Šárka
Jirásková, která byla suverénkou celé soutěže – vyhrála
všechny její části (jarní, letní, podzimní i zimní).
Poličtí trenéři věří, že jejich dětská parta dá o sobě
v následujících letech hodně hlasitě vědět.
Důležité je, že příroda k nám letos byla milosrdná, a tak
jsme prakticky od půlky listopadu do konce března stáli
pořád na lyžích, i když zpočátku jsme museli za sněhem
dojíždět. Nový sněžný skútr pro úpravu tratí, za jehož
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pořízení jsou lyžaři městu nesmírně vděční, byl v provozu
téměř dva měsíce nepřetržitě.
Ing. Petr Truhlář

Pěkný úspěch žáků
TJ Sokol Police nad Metují
Žáci TJ Sokol Police nad Metují Tomáš, Hovorková,
Pavelková, Schejbalová a Řehák vybojovali na župním
přeboru ve vybíjené v Úpici krásné druhé místo.
Gratulujeme a děkujeme za pěknou reprezentaci nejen naší
TJ, ale i našeho města.
Výbor TJ Sokol Police nad Metují.

Kdo to je Jaroslav Franců?

Mladé naděje polického lyžování: nahoře zleva Jan Truhlář,
Šárka Jirásková, Anna Beranová, uprostřed Kryštof Kratochvíl,
Aleš Daněk, Libor Průša, Jiří Hoffmann, dole Štěpán Štolfa, Pavel
Jirásek, Zuzana Kolářová

Závěr lyžařského roku – karneval na Nebíčku

Šárka Jirásková, vítězka bodovací soutěže

Na začátku nové sezóny našich hokejistů začal náš tým
trénovat Jaroslav Franců. Lidé, kteří se o hokej v krajském
měřítku zajímají, jeho jméno dobře znají. Ale přesto je
dobré představit člověka, který v letošním ročníku II.
krajské hokejové ligy dosáhl s naším týmem celkově na
nováčka dobrého umístění a vybojoval s hráči některé
dobré výsledky a díky tomu se o týmu Police nemluvilo
jako o nejslabším mužstvu, ale o týmu, na který si musí dát
pozor i největší favorité soutěže.
Jaroslav Franců hokejem doslova žije. „Já jsem prošel
vlastně všemi kategoriemi,“ říká současný trenér a
pokračuje. „Byla to škola bruslení, přípravka, elévové,
mladší žáci. Trénoval jsem dorostence, juniory i muže.
Trénoval jsem v Hronově, v Náchodě a pak jsem nakonec
odešel do Nového Města. Tam jsme pravidelně vyhrávali
postup do první ligy. Po úmrtí v mé rodině jsem rok
netrénoval, předělával jsem barák a k trénování jsem se
vrátil zas v Hronově a pomáhal jsem tam juniorce, ale
jinak jsem byl hlavně u mužů tady v Polici. Příští rok mě
čeká trénování juniorů v Hronově a doufám, že zas Police.“
K zhodnocení právě skončené sezóny našich hokejistů
pan Franců poznamenal: „ Široko daleko v této soutěži není
taková parta jako tady v Polici. Neexistoval žádný výstřelek
ať vůči lidem, kteří se pohybují kolem polického oddílu,
nebo rozhodčím, či dokonce divákům. To je super. Jsme
tým, který měl nejmíň vyloučených hráčů. Prostě nebyli
mezi námi žádní zákeřní hráči a co bylo obrovské plus, že
všichni se chtěli učit. I když ze začátku byly problémy se
vším. A bylo to znát. V první části jsme nastříleli as i 40
branek a obdrželi 78. To byl hrozný průšvih. Ovšem ve
druhé části jsme skórovali sice pouze ve 32 případech, ale
dostali jsme jenom 47 branek! To byl obrovský posun. K
tomu je nutné připočíst „skalpy“ velkých týmů z první
čtyřky, které si myslely, že to s námi budou mít
jednoduché. A jako předčasný vrchol pro kluky byl zápas
s Hronovem, který jsme prohráli sice 5:6, i když jsme vedli
na začátku třetí třetiny ještě 5:1. Bohužel v závěru
nedodrželi hráči to, co praktikovali během dvou třetin. Jako
vrchol hokejové kázně pak byl jasně zápas s lídrem soutěže,
a to s týmem Trutnova, který s námi rozhodně nechtěl
prohrát. Výborná spolupráce byla i s Oldou Beranem, který
mančaft trénoval pravidelně několik let. Jako problém
vidím to, že jsme na tréninky chodili v malém počtu.
Ovšem ty příčiny byly pochopitelné. Studijní povinnost,
zranění, práce atd. Proto nám třeba nešly přesilovky.
Nebylo je jak natrénovat. Bylo znát, že dva měsíce tréninku
chyběly. Když na tréninku bylo více hráčů, bylo to na hře
rozhodně znát. Jinak si myslím, že v současné době se
nastartovala jiná Police, než byla dříve. Jsem přesvědčený,
že další zimy nebudou jako byly poslední dobou. Jsem
přesvědčen, že budou takové, že se bude hrát i v Polici. To
přiláká na mistráky diváky a tím pádem to okamžitě do
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oddílu přivede mrňata. Takže činnost oddílu ledního hokeje
v Polici nad Metují rozhodně podle mého názoru smysl má.
A je jedno, jestli pak děcka v budoucnu budou hrát za
Hronov, Náchod, Nové Město nebo za Polici.“
Za rozhovor poděkoval Petr Scholz

Šachový oddíl Police nad Metují
Regionální přebor 5. čl. družstev pokračoval 5. kolem 9.
ledna 2005 Police hrála v Broumově, kde proti oslabenému
Béčku vysoko vyhrála 0:5.
Vyhrál Jungwirth, Miler, Pasker, Hubka a Obst.
23. ledna Police prohrála s favoritem soutěže družstvem
VINONA v Náchodě 1% : 3%. Remízu uhrál Miler, Pasker
a Hubka, prohrál Jungwirth a Obst. V 7. kole hrála Police v
domácím prostředí s Hronovem a průběh utkání se jevil
velmi nadějně v náš prospěch. Své partie pokazil nejen
Jungwirth, ale i Miler s Hubkou, prohrál i Obst, drtivou
porážku zachránil vítězstvím jen Pasker Milan. Konečný
výsledek 1:4!
V 8. kole zajížděla Police do Náchoda k utkání s
KUNOU Náchod a uhrála jen 2% : 2%, když i v tomto
utkání stála lépe. Vyhrál Miler a Hubka, remízoval
vyhranou partii Pasker a prohrál Jungwirth s Obstem.
V 9. kole hrála Police doma s Vrchovinami a jen výhra
mohla družstvu zajistit umístění v první polovině tabulky.
Hosté přijeli bez marodů, jen se třemi hráči a vše
nasvědčovalo tomu, že vítězství máme jisté. Domácí již v
zahájení vedli 2 : 0 kont. výhrou Paskera a Hubky, prohrál
Obst a o konečném výsledku utkání rozhodli remízami
Jungwirth a Miler. Konečný stav 3 : 2. Tímto upachtěným
vítězstvím jsme se nakonec posunuli pro nás na přijatelné a
dobré 5. místo, což je nakonec i úspěch. Vždyť naše
družstvo odehrálo celou soutěž s výjimkou 1. kola jen s pěti
hráči, když Petr Chundela po zahajovacím 1. kole odstoupil
a údajně snad i šachu zanechal. Velmi dobrou sezónu
odehrál Milan Pasker, který prohrál jedinou partii a uhrál 6
bodů z 8 partií = 75% úspěšnost, Miler Jan 4,5 bodů/7
utkání = 64%, Hubka Oldřich 5 bodů/8 partií = 63%, Obst
Josef 3 body/7utkání = 43%, a za celou sezónu těžko hledal
z loňského roku tak úspěšný Standa Jungwirth, který uhrál
jen 2 body na 1. šachovnici z 8 partií s úspěšností 31%.
Konečná tabulka:
1. NIKI Náchod 8 1 0
32,5
17
2. VINONA Náchod
711
33,5
15
3. TJ Hronov „B“
702
28
14
4. So Vrchoviny „B“
423
25,5
10
5. SP Police n. M.
414
25,5
9
6. KUNA Náchod
252
23
9
7. J. Č. Skalice „B“
216
18,5
5
8. Sl. Broumov „B“
216
14,5
5
9. OREL Č. Kostelec
126
17
4
10. DUHA Náchod
108
8,5
2
Oldřich Hubka
šach. oddíl TJ Spartak Police n. M.

V sobotu 12. března se uskutečnil
v Orlických horách II. euroregionální běh
na lyžích Memoriál Heinricha Rübartsche
Pořadatelé – z polské strany Stowarzyszenie Gmin
Ziemi Kłodzkiej (Sdružení obcí Kladského pomezí) a
z české strany Dobrovolný svazek obcí Region Orlické
hory - jej připravili na 9kilometrové trase z Deštného

v Orlických horách přes Vrchmezí do Zieleniece v Polsku.
I když komunikace pro dojezd závodníků byly s problémy
průjezdné a nepřálo ani počasí, přesto se na startu u
Šerlišského mlýnu sešlo 94 závodníků, z toho zhruba
polovina Poláků; pro srovnání s tím - loňského 1. ročníku
se zúčastnilo 135 závodníků. Mezi závodníky byl z české
strany i bývalý československý reprezentant a pětinásobný
vítěz Jizerské padesátky Jiří Beran z Police nad Metují
(6násobný mistr republiky v kategorii mužů, 2násobný
dorostenecký mistr republiky, juniorský mistr republiky a
9násobný mistr republiky ve štafetovém běhu na lyžích).
Z osobností byli přítomni sekretář polské části Euroregionu
Glacensis Radek Pietuch,
senátorka a současně
předsedkyně Dobrovolného svazku obcí Region Orlické
hory Václava Domšová, první náměstek hejtmana
Královéhradeckého kraje a současně pravnuk Heinricha
Rübartsche Helmut
Dohnálek,
2.
místopředseda
Euroregionu Glacensis a současně starosta Ústí nad Orlicí
Jiří Čepelka i sekretář české části EG Jaroslav Štefek.
Neopomenutelným aktérem této události byl i vládce
Orlických hor Rampušák, především na polské straně
vzbuzující zaslouženou pozornost a zvědavost.
Účastníci byli rozděleni podle věku do kategorií K
(kobiety = ženy) a M (muži). Zajímavým rysem byl fakt, že
v absolutním pořadí z prvních 10 míst čeští závodníci a
závodnice získali 9; z mužů byl nejlepší David Pross z TJ
Porkert Skuhrov nad Bělou časem 28:11 minut (současně 1.
v kategorii M-51) před reprezentantem Jiřím Beranem ze
Spartaku Police nad Metují 28:17 a jeho synem Jiřím
Beranem ze stejného oddílu 29:40 (současně 2. v kategorii
M-18). Ze žen pak na nejlepším místě byla Jana Beranová
ze Spartaku Police nad Metují 33:59 (současně 1. v
kategorii K-18), následované Zuzanou Andresovou ze
Skuhrova nad Bělou 35:52 (současně 2. v kategorii K-18) a
Vendulou Křoustkovou z TJ Skuhrov nad Bělou 36:20 (a
současně 3. v kategorii K-18). Z mladých uveďme Viktora
Kubína ze SKI FERA Solnice, který vybojoval 1. místo
v kategorii M-11. (Kompletní výsledky závodů jsou na
www.psb-biegi.com.pl. )

Rozvoj spolupráce na česko–polské hranici v oblasti
Vrchmezí (polsky Orlica) je jedním z projektů Euroregionu
Glacensis, podporovaných od roku 1999 programem
Evropské unie Phare CBC.
Heinrich Rübartsch (1852–1932), syn hostinského
v Zielenieci (tehdejším Grünewaldu), potomek českých
exulantů po Bílé hoře Rybářových ze Sušicka, který se ještě
po staletích ke svému českému původu hlásil, byť už česky
neznal, byl jedním z prvních propagátorů lyžování
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v Orlických horách. Známým se stal tím, že na Vrchmezí
vybudoval z iniciativy (tehdy německého) Kladského
horského spolku začátkem 80. let 19. století rozhlednu a
chatu; obě však obě byly v roce 1945 zničeny. Na jeho
počest byl v Zielenieci, místní částí Dušníků, odhalen
v prosinci 2000 malý památník a mezi hosty oné slavnosti
byl tehdy i jeho potomek Helmut Dohnálek.

Martin Frencl opět třetí
Východočeském poháru

JUNIOR to bude o něco těžší. Proto si na začátek Martin
dal úkol jezdit do desátého místa. I v letošní sezóně se náš
motokrosový jezdec bez pomoci neobejde. Proto touto
cestou Martin děkuje nejen svému otci, ale i dědovi a
babičce Frenclovým, a nepřímému sponzorovi firmě
DEYL a ŠULC.

ve

V seriálu MOTOKROS 2004 Východočeský pohár
v kategorii starší žáci vyjezdil Martin Frencl
v celkovém hodnocení výborné třetí místo! Zopakoval
tak tím své výborné umístění z roku 2003.
V loňském roce se Martin zúčastnil dvanácti závodů.
Tohoto skvělého výsledku dosáhl i přesto, že ani jednou
nestál na stupních vítězů. Ale díky jeho vyrovnaným
výkonům se úspěch dostavil právě v celkovém hodnocení.
Jeho nejlepší umístění bylo čtvrté místo. V polovině seriálu
byl Marin dokonce na druhém místě. Jenže pak došlo
k výměně řetězu za doporučenou značku a ten na závodech
v Trnávce praskl. Dá se říci, že bylo důležité, že se mu
vyhýbala zranění. I když malému úrazu se přeci jen
nevyhnul. To bylo na závodech v Trutnově. Zde
z výborného čtvrtého místa měl pád a obrazil si prst. Přesto
rozjížďku dokončil na osmém místě. Celou minulou
sezónu jezdil na stroji KAWASAKI-KX85 - loňský typ.
Ovšem tento stroj prodal. V listopadu loňského roku byl
Martin pozván na Den YAMAHY do Jinína, kde je
středisko motokrosového sportu. Zde testoval stroje
YAMAHA 125ccm a 250ccm čtyřtakt. Podle Martina testy
byly dobré, ale nedošlo k dohodě. Poté přišla další
pozvánka. Tentokrát do Kramolína.. Na pěkné trati jezdil
stroje HONDA 125ccm a 250ccm čtyřtakt. Zde došlo
k dohodě s firmou DEYL a ŠULC. Proto v letošní sezóně
bude Martin jezdit ve třídě JUNIOR do 125ccm na motorce
HONDA 250ccm - CRF 250R. K loňské sezóně otec
Martina poznamenal: „Byla to docela divočina. Konkurence
přibývá. Dětí jezdí čím dál tím víc. A to je dobře.“ V sobotu
2.4.2005 jel Martin první kontrolní závod. Ten snad trochu
napověděl, jak letošní sezóna bude vypadat. Letošní
Východočeský pohár bude čítat 16 závodů po dvou
rozjížďkách. To je celkem třicet dva rozjížděk na 15 minut
plus dvě kola. Pokud se bude dařit, tak by Martin rád zkusil
„vyšší“ soutěž. Ale to teprve ukáží výsledky, zda se tento
posun uskuteční. Ve Východočeském poháru v kategorii

Martin Frencl (u prostřed) přebírá pohár za třetí místo
v celkovém pořadí Východočeského poháru za rok 2004,
v kategorii starších žáků.

Martin se svoji novou motorkou HONDA 250ccm - CRF 250R.

Petr Scholz

Zemní práce - minibagrem
Hloubení základů, výkopů, úprava terénu apod.,
dále odvoz kovového odpadu.
Spojení na tel.
602 531 460 /platí stále/
L. Fridrich
Police nad Metují
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Přijmu servírky
pro CAFE BAR - HERNA s non-stop
provozem a PIVNICI
v Tomkově ulici Police nad Metují.

Praxe podmínkou. Nástup možný ihned.
Informace na tel.: 777 311 077.
Zveme Vás k příjemnému víkendovému posezení při
reprodukované hudbě. Vstup zdarma.

zahradnictví specializovaná na produkci balkonových
rostlin, zeleninové a květinové sadby

ZAHRADNICTVÍ BROUMOV A HRONOV
Vás zvou k návštěvě firemních prodejen

ZAHRADNICKÉ PRODEJNY
v Hronově
( naproti spořitelně ) tel: 491483245

ZAHRADNICKÉHO MINICENTRA

MALÉ NEÚČELOVÉ PŮJČKY

v Broumově

pro zaměstnance i důchodce
od 5000 do 200 000 Kč bez ručitele,
splatnost až 5 let
HYPOTÉKYod 200 000 do mnoha milionů,
úroková sazba 4 - 5%
AMERICKÉ HYPOTÉKY
hotovostní s ručením nemovitostí
INFORMACE KONTAKT : 723 064 229

PRODEJNY SLUNEČNICE
v Teplicích nad Metují

( u hřbitova )

tel: 491581463

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

Náchod

AUTOŠKOLA
FIEDLER, s.r.o.
provádí kurzy k získání
všech skupin řidičského oprávnění
A1,A,B,C,T,E,D
včetně kondičních jízd
školení řidičů-profesní průkazy řidičů
školení pro vysokozdvižné vozíky

informace na tel. čísle: 491 522 877, 777 621 552
http://www.autoskola-fiedler.wz.cz
zahájení kurzu k získání řidičského průkazu
v Broumově
v Polici n. Metují
od 15.00 hodin
od 15.00 hodin
26. dubna 2005
28. dubna 2005
Autoškola Fiedler, s.r.o., Šalounova 87, Broumov

Likvidace pozůstalosti
výkup starého nábytku
a nepotřebné veteše

Petr Vágner Broumov I/5
608 103 810
491 427 055
491 521 630 záznamník

Zima končí,
a s ní dochází k odkládání lyžařského nádobíčka. Třeba
také uvažujete o nákupu nového vybavení a to vaše staré
zamíří na půdu, do sklepa a třeba ho už také nebudete
potřebovat. Základní škola shání veškeré lyžařské
vybavení, které můžete darovat nebo prodat za
symbolickou cenu máme zájem o běžecké i sjezdové lyže,
boty, hole - prostě vše, co se hodí k zapůjčení našim žákům
na hodiny tělesné výchovy a na lyžařské kurzy
Předem děkujeme za Vaši pomoc

ZŠ 491580082 P.Jansa

Hronov

Karlovo náměstí
katastrální
úřad
Slovan

zahradnické
minicentrum

náměstí

spořitelna

zahradnická
prodejna

náměstí
Červený
Kostelec

Náchod

Masarykovo náměstí

Broumov

Teplice
náměstí

nemocnice
zahradnické
minicentrum

Martínkovice

domov
důchodců

hřbitov
Křinice

prodejna
Slunečnice
náměstí
náměstí

Dědov

CO NABÍZÍME ?
zeleninovou sadbu - salát, kedlubny, gigant, květák, zelí,
brokolici, kadeřávek, kapustu, celer, pórek, papriky, rajčata,
okurky, cukety, dýně aj.
květinovou sadbu - letniček, dvouletek, trvalek - macešky,
karafiáty, ledovky, hledíky, astry ,cynie, afrikány, slaměnky,
smilky, statice, chryzantémy, nestařec, salvie, senecia, gazanie,
šruchu, kosmatec aj.
balkonové k větiny - muškáty páskaté - 6 barev, muškáty převislé
- 4 barvy, begonie převislé - 6barev, begonie vzpřímené- 6 barev,
surfinie velkokvěté - 5barev, surfinie plnokvěté, surfinie
drobnokvěté - 3 barvy, fuchsie - 5 druhů, petunie 10 druhů,
převislé lobelky, molice, verbeny, bacopu, balkongold, impatiens,
brachycome, coleus, kopretiny - 3 barvy aj.
pokojové rostliny - fikusy, draceny, juky, palmy, kapradiny,
kaktusy, sukulenty, a jiné pokojové rostliny
léčivé rostliny - bazalku, majoránku, dobromysl, libeček, mátu,
yzop, saturejku, tymián, šalvěj aj.
růže - velkokvěté - 10 druhů, polyantky - 5 druhů, pnoucí - 5
druhů
ovocné stromky - jabloně, hrušně, třešně, višně, švestky,
broskvoně, rybízy, angrešty, borůvky aj.
okrasné stromky - jehličnaté konifery - thuje, cypřiše, jalovce,
tisy aj.lisnaté stromky a keře - šeříky, zlatice, trojpuk, mochny aj.
keře na živé ploty - listnaté opadavé, listnaté stálezelené a
jehličnaté
substráty, hnojiva, postřiky, keramické květináče, truhlíky a
plastové květináče, semena, cibule, hlízy
Těšíme se na Vaši návštěvu !
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MÁTE PROBLÉMY S PŘÍJMEM TV
SIGNÁLU?
Anténní technika Červený Kostelec
Vám nabízí:
* montáže televizních a rozhlasových antén *
* opravy STA a TKR * dodávky STA na klíč bytovky, penziony * opravy a montáže
na rodinné domy *

SLOUČÍME, ROZBOČÍME, ZESÍLÍME

a vše ostatní dle místních možností a Vašich přání

YAGIEX ANTÉNNÍ TECHNIKA

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

J ind ř ich So ko l
Prodej a opravy
šicích strojů,kol
broušení nůžek, nožů,vrtáků a lišt k rotačním i
bubnovým sekačkám, výroba klíčů k zámkům
vašich bytů a aut
Výroba cylindrických vložek dle klíče
cylindrických visacích zámků dle klíče
montáže bezpečnostních zámků a štítů k vašim
dveřím
Prodej šicích strojů Toyota - 5 let záruka
již od 3.550,-Kč
obnitkovací stroje od
8.990,-Kč

Zveme Vás
do vzorkové prodejny
obklady, dlažby, koupelnové doplňky,
sanitární zboží

Soukenická 94, 550 01 Broumov II
(směrem k olivětínské Vebě)
te. 491 52 23 07, 603 446 466
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firmy JIKA
Tomkova ulice – tel.:
603-230197, 491 543 191
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