Brána do dvora benediktinského statku čp.1 z Komenského náměstí. V popředí je renesanční tzv. „Selendrův
sloup“ jónského řádu, postavený za opata Wolfganga někdy počátkem 17. století na náměstí. Před kostel přenesen
roku 1707. Tradovaná pověst o sloupu jako symbolu díků polickým za poskytnutí asylu opatu Selendrovi je fikce,
která nemá reálný podklad
Obrázky na titulní stranu Polického měsíčníků v roce 2004 vybíráme z cyklu kreseb
„Police jak ji známe a neznáme“ pana Josefa Voříška, slovy doplnil Miroslav Pichl.
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Zastupitelé města na svém 1 veřejném zasedání ve
čtvrtek 19. února 2004 pro jednali 13 bodů usnesení.
Jedním z h lavních bodů bylo projednání a schválení
rozpočtu města na rok 2004. Po dlouhém a diskuzním
jednání byl ro zpočet schválen jako vyrovnaný v celkové
výši 55 732 800,-Kč. Pro investiční akce na letošní rok se
počítá s částkou 3.336 mil. Kč na dokončení druhé 9xb.j.,
včetně komunikací a chodníků, 3,5 mil. Kč je vyčleněno na
rekonstrukci ko munikace v u l. Zah radní, Hvězdecká a Na
Bělid le (od To mkovy ul. po křižovatku u Ko lárova
divadla), včetně chodníků v provedení zámková dlažba,
další částka ve výši 200 t is. Kč je určena na rekonstrukci
místní ko munikace v lokalitě sídliště garáže až po napojení
k trafostanici celá akce bude provedena za finanční
spoluúčasti majitelů garáží, propojení kanalizace ul.
Soukenická 100 tis. Kč, rekonstrukce chodníků ul. Žďárská
od čp.231 až po vjezd k pekárně 250 t is.Kč, hřb itov hlavní
ko munikace 300 tis. Kč, na chodníky Pěkov bylo vyčleněno
250 t is. Kč, DPS - úprava zahrady, včetně altánu 155 t is.
Kč, rekonstrukce střechy tělocvičny ZŠ- 300 tis. Kč, MŠ nátěry oken, oprava obkladu venkovní podezdívky 110 tis.
Kč, ZUŠ - nová okna jižní strana v provedení plast a
ošetření krovu 400 t is. Kč, oprava památek 372 t is. Kč,
dům Junáků nová fasáda vč. zateplení 245 t is. Kč (bylo
žádáno o dotaci na snížení nákladů), ZM schválilo částku
400 t is. Kč na koupi ly žařského vleku na „Nebíčku“, ČOV
rekonstrukce elektro a nové provzdušnění (aerace) - 900 tis.
Kč, p lynofikace budovy MěÚ - 800 tis. Kč, výkup garáží od
a.s. VEBA 200 tis. Kč, Kolárovo divadlo nátěr oken,
opláštění skladu, elektro kabely, svody žlab, celkem 180 t is.
Kč, nátěr staré školy 60 t is. Kč, hasičská zbrojn ice opravy,
údržba 100 t is. Kč, výkup nemovitosti čp. 204 ul. Nádražní
na trase obchvatu 1,2 mil. Kč, výkup pozemků pro novou
výstavbu RD 200 tis. Kč, údržba Pěkov, Hony, Hlavňov,
Radešov 340 tis. Kč, rekonstrukce veř. osvětlení a rozh lasu
v Radešově 200 t is. Kč (zde bude částka po výběrovém
řízení patrně navýšena), 100 tis. Kč je připraveno na
doprojektování 4b.j. v Pellyho domě (půdní vestavba). Na
Pellyho dům město v letošním roce žádá o dotační titul z
EU. Pokud uspějeme je mo žné začít s okamžitou
rekonstrukcí. 99 tis. Kč je na dokončení projektové
dokumentace ke stav. povolení na odvedení balastních vod
z pold rů do vodoteče. Finanční příspěvky na podporu
sportu činí 1,2 mil. Kč, na kulturně společenské akce bylo
vyčleněno 101 tis. Kč, na podporu spolků na území města
68,5 t is. Kč, výdaje na městskou policii 906 t is. Kč. Sbor
dobrovolných hasičů 420 tis. Kč, pečovatelská služba 1,621
mil. Kč, ZUŠ - 1,047 mil. Kč, ro zpočet ZŠ, včetně ŠJ 3,945
mil. Kč, kn ihovna 1,920 mil. Kč, ku ltura divadlo + kino
1,215 mil. Kč, náklady na svoz komunáln ího odpadu 2,030
mil. Kč, příspěvek na muzeu m 130 tis. Kč. Město vypíše na
základě projektové dokumentace výběrové řízení na
vybavení kuchyně a WC dle norem EU. Předloženou
nabídku RM zpracuje a předlo ží ZM ke schválení a to
rozhodne, kdy se začne s rekonstrukcí (červenec, srpen). S
celkový m ro zpočtem se mů žete seznámit na straně 4
Polického měsíčníku. Během roku se ZM bude zabývat
úpravami rozpočtu dle potřeb města a vždy vás budeme o
těchto změnách info rmovat.

ZM schválilo hospodaření Fondu rozvoje bydlení za rok
2003 a schválilo vypsání dalšího kola čerpání půjček na rok
2004 s termínem příjmu žádostí od 10.3.2004 do 15.4.2004.
ZM neschválilo odkup pozemku č.154/ 1 k.ú. Velká
Ledhuje, na kterém se nachází vyasfaltované parkoviště,
které je v majet ku a.s. Veba. Kupní cena dle znaleckého
posudku byla ve výši 1,623 mil. Kč.
RM schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši
5 tis. Kč Sboru dobrovolných hasičů Velká Ledhuje na
oslavy ke 100-letů m založen í sboru.
RM poskytla finanční příspěvek 3 tis. Kč na podporu
sportovní činnosti Simony Šlehobrové, která se v roce 2003
umístila na 3. místě v republikovém žebříčku stolního
tenisu v kategorii do 10-t i let.
RM byla seznámena s nabídkou instalování automatu na
prodej svíček na městském hřb itově. Rada města s touto
nabídkou souhlasí a byla předána TS s.r.o. Police n.M.,
které hřbitov spravují. Podmínkou instalace je estetické
umístění do areálu hřbitova.
RM dala pověření starostovi k jednání s bankovními
domy o příslibu poskytnutí úvěru na rekonstrukci Pellyho
domu v rámci příprav podání žádostí o dotaci z programu
EU.
RM v zala na vědomí zprávu o činnosti Odboru výstavby
MěÚ v Polici nad Metují, kterou předložila vedoucí OV
paní R. Pohlová.
RM na základě pověření zastupitelstva (č.09/01/2004)
schválila na základě předkupního práva, aby se majiteli
bytu č.4 v čp.350 ul. 17. listopadu stali manželé Antonín a
Božena Bartákovi.
RM schvaluje vypsání výběrového řízení na ředitele
příspěvkové organizace Knihovny města Police nad Metují.
Uzávěrka p řih lášek je do 26.3.04.
RM schválila poskytnutí finančního příspěvku na
horolezeckou expedici „Pamírské sedmy 2004“ ve výši 5
tis. Kč. Cílem expedice je postupně vystoupit na všechny
pamírské sedmitisícovky. Jedná se trojici nejvyšších
vrcholů. Expedice bude 3 členná a z Po lice n.M . se jí
zúčastní Ing.David Knill a Ing. Jan Pohl - termín konání
červenec, srpen 2004. Po návratu jmenovaní uskuteční
besedu pro veřejnost spojenou s promítáním d iapozitivů v
Kolárově divadle.
Město Police nad Metují se v roce 2003 přihlásilo do
soutěže o cenu za nejlepší přípravu a realizaci s názvem:
„Program regenerace městské památkové zóny“, kterou
vyhlásil Národní památkový ústav Pardubice. Naše město
se umístilo na II.místě, zv ítězil Jičín a třetí bylo Hostinné.
Závěrečné hodnocení ko mise vám předkládáme v
nezměněném znění:
Police nad Metují patří sice mezi malá města, ale v
Brou movském výběžku se řadí mezi města nejvýznamnější.
O největší ro zmach města se zasloužil řád benedikt inů,
který zde zalo žil klášter s kostelem Nanebevzetí P. Marie.
Klasické náměstí s radnicí na severní straně dokládá
původní středověké urbanistické zalo žení města. Městská
památková zóna svoji plochou patří mezi velikostně střední.
Historický charakter města určuje právě prostor náměstí a
areál původního kláštera. Další zástavba zóny je tvořena
klasický mi malo městskými stavbami. Na celkovou plochu
zóny je zde po měrně málo zapsaných památek.
Za posledních několik let došlo k výraznému oživení a
celkovému zlepšení vzhledu města. By ly opraveny
ko munikace včetně veřejného osvětlení a obnoveny
parkové plochy. V památkové zóně bylo obnoveno několik
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památkově chráněných objektů např. kostel, stará dřevěná
škola, historická radnice, sochy a mnoho fasád. Tuto snahu
je třeba ocenit, zvláště, když se jedná o tak odlehlý reg ion,
jaký m je Brou movský výběžek.
Z. Kadidlo

Telegraficky . . .
o

o

Moje město – anketa
Každý z nás máme šanci ovlivnit občanskou společnost.
Jednou z možností je vyjádření názoru, který chce být
slyšen. Naše poděkování patří všem, kteří pochopili a
vyplněný anketní lístek odevzdali.
Vyt iskli jsme jich tisíc. K 5. březnu jich mám na stole
rovnou stovku. Je to hodně nebo málo?
Všechny lístky jsou poctivě čteny a projdou analýzou.
Nyní ve zkratce jeno m několik postřehů.
q Při roztřídění dle věku / do 30-ti let, do 60-ti let a
starší/ je největší skupina respondentů v nejvyšší
věkové kategorii.
q Každá věková skupina preferuje specifickou
skupinu
problémů.
Např.
ml adé
trápí
nezaměstnanost, bytová problematika, kulturní a
společenské volnočasové vyžití. Střední generace
zdůrazňuje nutnost řešení prodejní sítě potravin,
bezpečnost ve městě i bytovou otázku. Naši starší
spoluobčané potřebují předevší m sociální jistoty.
q Všechny skupiny hodně trápí znečištěné chodníky
od psů a zimní údržba města. Hodně kritických slov
zaznělo na práci našeho úřadu i města. Mnohdy
oprávněně, něk dy neoprávněně. Ale určitě na
základně osobní zkušenosti. Speciálně tyto
při pomínky budou předneseny tajemníkovi města
Ing. Pavl u Pohnerovi v úterý 9. března na poradě
vedoucích odborů. Doufejme, že často se opakující
kritika na stejná témata bude řešena k naší
oboustranné s pokojenosti.
q Velmi diskutovaný byl bod 31 – při pomínky
k odpadovému systému. Většinou vol áte po
navýšení počtu kontejnerů na tří děný odpad.
Sběrný dvůr je pro mnohé kapacitně nedostatečný.
Roční popl atek na osobu drahý.
q V mnoha pří padech voláte po tom, aby práce při
zimní i letní údržbě vyk onávali nezaměstnaní.
Jestliže jste nestihli svůj anketní lístek odevzdat, můžete
tak ještě v průběhu března učinit. I Vaše osobní nebo
telefonická připo mínka je v ždy vítána.
Ida Seidlmanová

Mladí nerozbíjejí jenom skla
u smutečních skříněk
Co všechno se již kolem zapeklité skříňky na smuteční
oznámení zemřelých u kovárny napovídalo a napsalo! A je
to tu zase. Bez ko mentáře. Stejně jako povzdech nad
silákem, který /kteří?/ se letos baví vyvracením dopravních
značek ve městě.
Někdo svůj volný čas stráví podle svého, jiný se nechá
pozvat na organizovanou akci. Letos se roztrhl pytel
s fotbalovými a flo rbalovými turnaji. Sálové, ko lekt ivní
sporty prostě jedou. Potěšitelné a velmi příjemné je, že se
do organizace „velkého“ turnaje pouštějí i hodně mladí
Skrblíci. Držím jim palce a jsem ráda, že našli cestu i na
„město“, které v ždy rádo každou smysluplnou akci podpoří.
Ida Seidlmanová
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Ve středu 11. února začal přednáškou Michala
Jabloňského o Frydrychu Chopinovi IV. ročník
Polické univerzity volného času.
V pátek 13. února jsem se na radnici setkala s předsedou
Královéhradeckého svazu důchodců Ivanem Šklíbou a
jeho zástupkyní Věrou Sýkorovou. V přítomnosti
Jaroslava Rohulána, předsedy místního svazu důchodců.
Při zajímavé diskusi bylo na 31. března naplánováno
výjezdní zasedání Krajské rady svazu důchodců
s prohlídkou domova důchodců a domu s pečovatelskou
službou.
V úterý 17. února se sešla na svém pravi delném
měsíčním sezení bytová komise. Z dlužné částky na
nájemném 255 612 Kč k 31.12. se podařilo vymoci
14 431 Kč. Vzhledem k tomu, že někteří neplatiči své
dluhy navýšili, je k 31.1.2004 dlužná částka 253 527
Kč. Je připravena výměna kategorie bytů pro
neplatiče, aby se dluhy minimalizovaly. I nadále
probíhá systematické strhávání finančních částek na
sociálním odboru, kterými se dluhy zmenšují.
V úterý 17. února také ve velké zasedací místnosti MěÚ
proběhlo pracovní zasedání zastupitelstva nad rozpočtem
města, který byl na veřejném zasedání ve čtvrtek 19.
února schválen.
V sobotu proběhl v tělocvičně ZŠ díky hlavnímu
organizátoru Ivo Ansorgovi nohejbalový turnaj, letos
poprvé jako Memoriál Radi ma Théra.
Ve stejný den naši lyžaři obětavě zorganizovali Pohár
Královéhradeckého kraje a přebor České obce
sokolské na Nebíčku.
Tuto sobotu jsme společně s kulturní pracovnicí města
Petrou Jansovou a novinářkou Novin Náchodska
navštívily partnerské město Swidnica. Naším hlavním
úkolem bylo dohodnutí spolupráce na letošní rok. Při této
příležitosti jsme se zúčastnily vernisáže výstavy o
památkách Polska zařazených do seznamu UNESCO.
Pověřeným pracovníkům byl v následném pracovním
týdnu zaslán adresář jednotlivců i organizací našeho
města a spádových obcí, kteří projevili o spolupráci
zájem.
Ve středu 25. února pokračovala PUVČ přednáškou
studenta Přírodovědecké fakulty UK v Praze Martina
Turka o Indii.
Ve čtvrtek 26. února se v sále hasičské zbrojnice sešli naši
důchodci na svém pravidelném sezení a promítli si
videofilm Mirka Šolce o Polici nad Metují.
V sobotu 28. února dopoledne se uskutečnilo v obřadní
síni Vítání občánků. Hodinu po poledni vypukl
v hasičárně další ročník radešovského Člověče, nezlob
se!
V neděli 29. února poličtí sokolové zorganizovali Dětský
karneval.
V úterý 2. března jsme se při Černé hodince vypravili
nejenom za turovskými rytíři.
Ve středu 3. března sehrála divadelní společnost HÁTA
pro z poloviny zaplněné Kolárovo divadlo Postel pro
hosty.
Ve stejný den odpoledne jsem se zúčastnila Valného
shromáždění oblastního spolku ČČK v Náchodě.
V sobotu 6. března jsem byla přítomna uctění památky
hraběte Radeckého na hřbitově a následně výročního
jednání OGP v Sokolovně.
Od schválení rozpočtu probí hají jednání ohledně
rekonstrukce lyžařského vleku na Nebíčku.
Ida Seidlmanová
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HOSPODAŘENÍ MĚSTA V ROCE 2003

Lesní hospodářství
Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch
Pozemní komunikace
Silniční doprava
Odvádění a čištění odpadních vod
Vodní toky a vodohospodářská díla
Zařízení předškolní výchovy a základního
Kultura
Ochrana památek a péče o kult.dědictví a
Sdělovací prostředky
Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír
Tělovýchova
Ambulantní péče
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
Komunální služby a územní rozvoj
Ostatní činnosti v oblasti bydlení,komun
Nakládání s odpady
Ochrana přírody a krajiny
Sociální péče a pomoc starým a zdravotně
Bezpečnost a veřejný pořádek
Požární ochrana
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Příjmy z pronájmu pozemků
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
Přijaté sankční platby
Příjmy z prodeje krátkodobého majetku
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Ostatní nedaňové příjmy j.n.
Příjmy z prodeje pozemků
Příjmy z prodeje ostat. hmotného dlouhodobého majetku
Regionální a místní správa
Obecné příjmy a výdaje z finančních oper
Ostatní činnosti

Rozpočet
po změnách
5 500 000 Kč
1 800 000 Kč
4 800 000 Kč
3 362 000 Kč
8 600 000 Kč
10 000 Kč
0 Kč
1 310 000 Kč
70 000 Kč
140 000 Kč
85 000 Kč
10 000 Kč
222 400 Kč
500 000 Kč
1 350 000 Kč
500 000 Kč
0 Kč
54 250 Kč
11 137 270 Kč
0 Kč
577 400 Kč
532 000 Kč
21 306 050 Kč
0 Kč
0 Kč
6 065 980 Kč
2 132 000 Kč
145 000 Kč
70 209 350 Kč
930 000 Kč
36 000 Kč
3 000 000 Kč
80 000 Kč
7 251 000 Kč
0 Kč
27 000 Kč
433 000 Kč
0 Kč
64 000 Kč
160 000 Kč
0 Kč
9 664 000 Kč
2 539 000 Kč
237 000 Kč
112 000 Kč
345 000 Kč
61 000 Kč
350 000 Kč
40 000 Kč
9 000 Kč
7 000 Kč
81 000 Kč
238 000 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
580 000 Kč
65 000 Kč
971 000 Kč
0 Kč
450 000 Kč

Příjmy celkem

96 968 350 Kč 101,86 98 769 112 Kč

PŘÍJMY 2003
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun. požitků
Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob za obce
Daň z přidané hodnoty
Poplatky za znečišťování ovzduší
Odvody za odnětí půdy ze ZPF
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek ze vstupného
Poplatek z ubytovací kapacity
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Splátky půjč.prostředků od ost.zřízených
Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva
Neinvest.přijaté dotace z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu
Neinv.přijaté dotace ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač. vzta
Neinvestiční přijaté dotace ze státních fondů
Ostatní neinvestič.přijaté dotace ze stát.rozpočtu
Neinvestiční přijaté dotace od obcí
Neinvestiční přijaté dotace od krajů
Převody z rozpočtových účtů
Ostatní převody z vlastních fondů
Investiční přijaté dotace ze státních fondů
Ostatní investiční přijaté dotace ze stát. rozpočtu
Investiční přijaté dotace od krajů

Výsledek od
%
začátku roku
108,96 5 992 646 Kč
121,21 2 181 799 Kč
120,02 5 761 009 Kč
99,99 3 361 640 Kč
100,93 8 680 142 Kč
52,00
5 200 Kč
0,00
528 Kč
99,54 1 304 001 Kč
106,74
74 720 Kč
95,46
133 640 Kč
109,65
93 202 Kč
45,80
4 580 Kč
145,94
324 565 Kč
100,89
504 432 Kč
109,80 1 482 282 Kč
100,00
500 000 Kč
0,00
204 463 Kč
100,00
54 252 Kč
100,00 11 137 270 Kč
0,00
514 080 Kč
104,19
601 573 Kč
100,00
532 000 Kč
100,18 21 344 050 Kč
0,00
200 000 Kč
0,00
169 351 Kč
100,00 6 065 972 Kč
100,00 2 132 000 Kč
100,00
145 000 Kč
104,69 73 504 397 Kč
132,97 1 236 665 Kč
128,17
46 140 Kč
60,33 1 810 010 Kč
0,00
0 Kč
82,11 5 953 588 Kč
0,00
1 015 Kč
97,39
26 296 Kč
134,51
582 449 Kč
0,00
15 000 Kč
138,29
88 503 Kč
229,75
367 598 Kč
0,00
5 632 Kč
100,73 9 734 790 Kč
120,36 3 055 971 Kč
124,05
294 008 Kč
100,18
112 200 Kč
100,36
346 232 Kč
116,70
71 190 Kč
103,66
362 800 Kč
77,75
31 100 Kč
247,28
22 255 Kč
156,90
10 983 Kč
176,22
142 741 Kč
61,74
146 934 Kč
0,00
11 475 Kč
0,00
1 750 Kč
0,00
7 446 Kč
0,00
13 100 Kč
19,08
110 635 Kč
102,31
66 500 Kč
52,68
511 564 Kč
0,00
108 739 Kč
106,88
480 971 Kč

Zveme Vás
do vzorkové prodejny

obklady, dlažby, koupelnové doplňky,
sanitární zboží

firmy JIKA

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

Lesní hospodářství
Vnit řní obchod, služby a cestovní ruch
Pozemní komunikace
Silniční doprava
Odvádění a čištění odpadních vod
Vodní toky a vodohospodářská díla
Zařízení předškolní výchovy a základního
Ostatní zař. související s výchovou a vz
Zájmové studium
Kult ura
Ochrana památek a péče o kult.dědictví a
Sdělovací prostředky
Ostatní činnosti v záležit . kult ury, cír
Tělovýchova
Zájmová činnost a rekreace
Ambulantní péče
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
Komunální služby a územní rozvoj
Ostatní činnosti v oblasti bydlení,komun
Nakládání s odpady
Ochrana přírody a krajiny
Dávky sociální pomoci
Dávky zdravotně postiženým občanům
Ostatní dávky povahy sociálního zabezpeč
Sociální péče a pomoc starým a zdravotně
Bezpečnost a veřejný pořádek
Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejn
Požární ochrana
Zastupitelské orgány
Regionální a místní správa
Obecné příjmy a výdaje z finančních oper
Pojištění funkčně nespecifikované
Převody vlastním fondům v rozp.územní úr
Ostatní finanční operace
Ostatní činnosti

Rozpočet
po změnách
708 920 Kč
55 800 Kč
4 738 000 Kč
25 000 Kč
2 232 000 Kč
300 000 Kč
19 769 400 Kč
0 Kč
6 721 400 Kč
4 698 000 Kč
459 000 Kč
159 000 Kč
787 000 Kč
956 000 Kč
20 000 Kč
263 000 Kč
7 590 980 Kč
4 708 480 Kč
1 289 000 Kč
1 793 000 Kč
633 000 Kč
7 257 000 Kč
1 535 000 Kč
0 Kč
4 721 000 Kč
949 000 Kč
0 Kč
691 250 Kč
1 545 250 Kč
9 274 000 Kč
107 000 Kč
100 000 Kč
0 Kč
3 362 000 Kč
3 334 000 Kč

Výdaje celkem

90 782 480 Kč

VÝDAJE 2003

%
99,83
117,92
52,33
0
116,92
507,07
100,06
0
100,54
99,1
113,81
99,39
93,86
130,26
138,16
183,33
116,48
98,82
98,27
103,49
79,71
101
95,41
0
102,34
78,68
0
120,73
95,47
97,66
39,43
98,81
0
101,46
26,68

Výsledek od
začátku roku
707 729 Kč
65 800 Kč
2 479 516 Kč
0 Kč
2 609 678 Kč
1 521 195 Kč
19 781 546 Kč
6 223 Kč
6 757 592 Kč
4 655 821 Kč
522 402 Kč
158 029 Kč
738 675 Kč
1 245 291 Kč
27 632 Kč
482 156 Kč
8 842 311 Kč
4 652 706 Kč
1 266 750 Kč
1 855 661 Kč
504 592 Kč
7 329 490 Kč
1 464 544 Kč
2 000 Kč
4 831 284 Kč
746 660 Kč
1 997 Kč
834 580 Kč
1 475 291 Kč
9 057 149 Kč
42 186 Kč
98 811 Kč
369 351 Kč
3 411 015 Kč
889 465 Kč

98,52 89 435 129 Kč

Zastupitelstvo města
vyhlašuje dle vyhlášky č.2/2000

VÝBĚR O VÉ

Ř ÍZE NÍ

na čerpání půjčky z Fondu rozvoje bydlení
na území města Police nad Metují.
Příjem žádostí o půjčku je od
10.3.2004 - 15.4.2004.
Adresáty půjček mohou být pouze osoby, které
vlastní obytné budovy na území města Police nad
Metují, Pěkova, Honů, Hlavňova a Radešova.
Z fondu budou poskytovány půjčky na:
Název/účel
doba splatnosti
úrok p.a.
max.výše
a) oprava či vý měna krytiny vč. konstrukce
4 ro ky
5%
do 50 t is. Kč
b) dodatečná izolace proti spodní vodě
4 ro ky
5%

do 25 t is. Kč

c) obnova fasády starší 10-ti let
4 ro ky
5%

do 50 t is. Kč

d) zřízen í nové byt. jednotky z nebytového prostoru
6 let
5%
do 80 t is. Kč
e) zřízení ČOV, kde nelze napojit na městskou kanalizaci
2 ro ky
5%
do 25 t is. Kč
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ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2004
Rozpočtované příjmy 2004
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků
Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti
Daň z příjmů právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Poplatky za znečišťování ovzduší
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek ze vstupného
Poplatek z ubytovací kapacity
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Neinv.přijaté dotace ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač. vzta
Neinvestiční přijaté dotace ze státních fondů
Investiční přijaté dotace ze státních fondů
Lesní hospodářství
Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch
Pozemní komunikace
Odvádění a čištění odpadních vod
Zařízení předškolní výchovy a základního
Kultura
Sdělovací prostředky
Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
Komunální služby a územní rozvoj
Nakládání s odpady
Sociální péče a pomoc starým a zdravotně
Bezpečnost a veřejný pořádek
Požární ochrana
Regionální a místní správa

Příjmy celkem

6 400 000
2 300 000
5 800 000
9 200 000
5 000
1 505 000
115 000
140 000
90 000
5 020
270 000
500 000
1 500 000
10 827 480
680 000
1 134 000
41 109 900
600 000
36 000
160 000
4 500 000
133 000
436 000
70 000
40 000
1 715 000
1 920 000
255 000
120 000
35 000
20 000
110 000
51 259 900

Rozpočtované výdaje 2004
Lesní hospodářství
Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch
Pozemní komunikace
Odvádění a čištění odpadních vod
Voda v zemědělské krajině
Zařízení předškolní výchovy a základního
Zájmové studium
Kultura
Ochrana památek a péče o kult.dědictví a
Sdělovací prostředky
Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír
Tělovýchova
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
Komunální služby a územní rozvoj
Nakládání s odpady
Ochrana přírody a krajiny
Dávky sociální pomoci
Dávky zdravotně postiženým občanům
Sociální péče a pomoc starým a zdravotně
Bezpečnost a veřejný pořádek
Požární ochrana
Zastupitelské orgány
Regionální a místní správa
Obecné příjmy a výdaje z finančních oper
Pojištění funkčně nespecifikované
Ostatní činnosti

Výdaje celkem

555 000
55 800
4 417 000
2 153 000
99 000
3 189 000
1 047 000
3 104 000
232 000
183 000
275 000
1 123 000
5 552 000
7 032 000
2 005 000
320 000
7 000 000
1 200 000
1 052 000
906 000
420 000
1 504 000
10 080 000
150 000
100 000
1 979 000
55 732 800

Posouzení záměru „Supermarket
Police nad Metují“ z hlediska vlivu na
životní prostředí
Město a Městský úřad Police nad Metují zveřejňují
tímto informaci o to m, že Krajský úřad Královéhradeckého
kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, zahájil, na
základě oznámen í oznamovatele, firmy INDES INVEST
s.r.o., zjišťovací řízen í, kterému bude podroben záměr

„Supermarket Police nad Metují“, podle zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
Všeobecně srozumitelné shrnutí předmětného oznámení
je zveřejněno na úřední desce města a MěÚ. S obs ahem a
rozsahem celého oznámení je možné se seznámit a
nahlédnout do něho na MěÚ, odbor investic, majetku a
životního prostředí, kancelář č. 38, v úředních dnech
pondělí a středa v době od 8.00 do 11.30 a od 13.00 do
17.00 hod., a to do 15-ti dnů od vyvěšení této informace
na úřední desce, tedy do 18. března 2004.
Ing. Jan Troutnar, ved.odboru IMŽP MěÚ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ
VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Město Police nad Metují

vyhlašuje výběrové řízení
na

ŘEDITELE KNIHOVNY MĚSTA
POLICE NAD METUJÍ
druh práce : Komplexní koordinace ekonomické,
personální, technické, provozní, majetkové
a organizační s právy organizace, pří padně
správy dalších oborů činnosti organizace
plat. třída : 11. platová tří da
Požadavky:
q dosažené vzděl ání - vysokoškolské nebo úplné střední
odborné za předpokladu splnění podmín ky dané
§3 odst.4 písm. a) nařízen í vlády č. 330/ 2003 Sb.
q obor školního vzděl ání - hu manitní směr
q znalosti oboru knihovnictví nebo pří buzných oborů
q zkušenosti se samostatným řízení m pracovního
kolektivu nebo malé organizace
q jazykové znalosti ví tány
q orientace v informatice a práce na PC
Náležitostí přihlášky jsou:
Jméno, příjmení a titul zájemce, datu m a místo narození
zájemce, státní příslušnost, místo trvalého pobytu zájemce,
datum a podpis zájemce
K přihl ášce při pojte:
Strukturovaný životopis, kopie dokladu o nejvyšším
dosaženém vzdělán í,
Uzávěrka při hlášek : 26. března 2004
Přihlášky s požadovanými doklady doručte na adresu:
Městský úřad Police nad Metují, Masarykovo náměstí 98
549 54 Police nad Metují, tel: 491 541 113
e-mail: meu@meu-police.cz

Zkouška sirén
Pravi del né ověřování provozuschopnosti jednotného
systému varování a vyrozumění se provádí akustickou
zkouškou sirén vždy první středu v měsíci ve 12.00 hodin.
V našem městě se jedná o poplachovou sirénu na Radešově
a na hasičské zbrojnici v Rad imovské ulici.
V roce 2004 budou dálkově ovl ádané sirény
spuštěny:
3.března, 7. dubna, 5. k větna, 2. června, 7. července,
4. srpna, 1. září, 6. října, 3. listopadu, 1. prosince.
is
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Kolik odpadů jsme
vyprodukovali v loňském roce
Pro představu o tvorbě komunálních odpadů v roce
2003 uvádím následující přehled mno žství odpadů, které
byly svezeny z města Police nad Metují prostřednictvím
společnosti Marius Pedersen, a.s., odboru místního
hospodářství MěÚ, pana Martince z Náchoda, firmy STEF
Recycling, a.s., pana Pumra z Jetřichova, Diakonie
Brou mov a pana Fridricha z Bělého: 17.210 kg p lastů,
24.700 kg skla, 84.830 kg papíru, 337.400 kg kovů, 1.640
kg pneumatik, 1.325 kg olověných aku mulátorů, 11 kg
baterií, 1.807 kg barev, 19 kg léčiv, 167 kg ro zpouštědel,
kyselin, fotochemikálií, pesticidů a detergentů, 162 kg
olejů, 10 kg zářivek, 3.180 kg lednic, 2.275 kg elektrických
a elektronických zařízení, 28.310 kg biologicky
rozložitelného odpadu, 109.070 kg objemného odpadu,
994.310 kg směsného komunálního odpadu a 143.620 kg
stavebního odpadu. Z tohoto množství 268.870 kg odpadů
prošlo sběrným dvorem, 868.180 kg popelnicemi a
kontejnery u domů a 117.630 kg odpadů bylo odvezeno ze
hřbitova, z odpadkových košů, z ulic (s metky) a ostatních
činností města. Vytřídili js me 464.140 kg využitelného
odpadu (plasty, sklo, papír, kovy) a 8.956 kg nebezpečných
odpadů. Celkové množství svezených odpadů v roce 2003
tedy činí 1.750.046 kg, což je prů měrně cca 390 kg na
1 obyvatele (z toho cca 100 kg využitelných odpadů). Pro
představu o objemu, je to cca 4.000 m3, tedy krychle o
straně cca 16 m.
Ing. Jan Troutnar, ved.odboru IMŽP MěÚ

Narura 2000
Ptačí oblast Broumovsko
V minulém čísle jsem informoval o tom, že v rámci
soustavy evropských chráněných území NATURA 2000 je
v broumovského výběžku navržena jedna SPA oblast, a to
„Ptačí oblast Broumovsko“ o velikosti 9.126 ha (z toho cca
1.270 ha na samosprávném území města Police nad
Metují). Tato oblast leží uprostřed broumovského výběžku
a zahrnuje ú zemí Broumovských stěn, Ostaše a TeplickoAdršpašských skal. Zahrnuje významné pískovcové celky a
poměrně vysoké procento starých jehličnatých i listnatých
lesů a také suťové listnaté a smíšené lesy na prudkých
okrajových svazích křídových kuest. Byla navržena
především z důvodu ochrany výra velkého, neboť jeho
zdejší výskyt patří k nejvýznamnějším v ČR. Dalšími
druhy, které mohou perspektivně splnit kritéria p ro ptačí
oblast jsou sokol stěhovavý, sýc rousný a kulíšek nejmenší.
Z druhů sledovaných EU se zde vyskytují také datel černý,
čáp černý, včelojed lesní, chřástal polní a lejsek malý.
Uvedená Ptačí oblast Broumovsko bude zřízena
vyhláškou MŽP ČR, která stanoví její ochranné podmínky.
MěÚ má návrh této vyhlášky již k d ispozici. Návrh
ochranných podmínek je následující:
„§3 Ochranné podmí nky pro ptačí obl ast
1. Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu
ochrany přírody, mimo současně zastavěné a
zastavitelné území obcí, lze v ptačí oblasti:
a) měn it druh pozemků a způsoby jejich využit í
b) provádět těžební, výchovné a pěstební zásahy v
lesních porostech ve vzdálenosti menší než 200 m
od známého hnízdiště výra velkého v období od
15.2. do 30.5.

c)

provádět mýtní a předmýtní ú myslné těžby, které
nebyly
umístěny
ve schváleném lesním
hospodářském plánu nebo v převzaté lesní
hospodářské osnově, resp. těžby, u kterých dojde k
jejich přesunu.
2. Souhlas příslušného orgánu ochrany přírody k
činnostem ve smyslu §3 odst.1 písm.c) není třeba,
jestliže byly tyto těžby oznámené nejméně 30 dnů
předem příslušného orgánu ochrany přírody.
3. Osoby, vykonávající právo myslivosti, postupují při
výkonu tohoto práva na území ptačí oblasti pouze tak,
aby nehrozilo nepříznivé ovlivnění místních populací
těchto druhů ptáků, pro jejichž ochranu je ptačí oblast
zřízena.“
Další jednání ohledně Ptačí oblasti Broumovsko se
koná dne 16. března 2004 v 10.00 hod. v budově Správy
CHKO Broumovsko.
Ing. Jan Troutnar, ved.odboru IMŽP MěÚ

ZÍSKÁNÍ OBČANSKÝ CH
PRŮKAZŮ a CESTOV NÍCH PASŮ
Jak je to v současné době s občanskými prů kazy a pasy?
Jaké doklady vlastně potřebuji, když mi skončila anebo
bude končit jejich platnost? Co všechno budu potřebovat,
když můj syn nebo moje dcera zanedlouho dovrší 15 let a
půjde si pro svůj první občanský průkaz?
Tak to jsou otázky, se kterými se na nás čím dál tím
častěji obracíte.
V to mto článečku Vás seznámíme s postupy při
podávání žádostí o občanské průkazy /dále jen OP/ a pasy.
Jak u občanských průkazů, tak i u pasů je potřeba vždy
vyplnit žádost na příslušném tiskopise.
Tuto žádost je potřeba podepsat do rámečku, nejlépe
černou mikrofixou, případně černou silně píšící propisovací
tužkou. Pou ze v případě podání žádosti o pas pro dítě
mladší 15-ti let, které se ještě neumí podepsat, zůstává
žádost bez podpisu.
Veškeré doklady, který m skončila doba platnosti anebo
za které jste získali vý měnou nové, je potřeba vrátit.
Lhůty pro vydání těchto osobních dokladů - 30dnů /po
podání žádosti/.
Nejprve k občanským průkazům
PLATNOST
- platnost OP typu „KNÍŽKA“- v lastníte-li tento typ OP
pak Vám bude platit do 31.12.2005
- platnost OP typu „ID KA RTA RŮŽOVÉ BA RVY BEZ
STROJOVĚ ČITELNÉ ZÓNY“ - vlastníte-li tento typ
OP pak Vám bude platit do doby platnosti na ní
vyznačené, nejpozději však do 31.12.2008
- platnost OP typu „ID KARTA ZELENÉ BA RVY SE
STROJOVĚ ČITELNOU ZÓNOU“ - tento typ je už snad
konečně poslední „mutací“, u 15-ti letých je vydáván na
dobu 5-ti let, pro ostatní občany na dobu 10-ti let a platí
tedy po dobu v ní vyznačenou.
JAKÉ DOKLADY POTŘEBUJI, BLÍŽÍ-LI SE KONEC
PLATNOSTI M ÉHO OBČANSKÉHO PRŮKAZU
- 1 fotografii
- stávající platný OP
- případně došlo-li ke změně rodinného stavu a tento Vám
nesouhlasí s uváděným v OP je potřeba tuto skutečnost
též doložit /pravomocným ro zsudkem o rozvodu,
úmrtn ím listem man žela-manželky, u čerstvě oddaných
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pak oddacím listem a šedivým potvrzením o změně
rodinného stavu, popř. změně příjmen í v souvislosti se
změnou stavu sňatkem/
- získali-li jste titul a chcete jej mít zapsaný v OP, je
potřeba tuto skutečnost doložit p říslušným dip lo mem
- chcete-li zapsat do OP své děti do 15-ti let a nemáte-li je v
současné době na OP uvedeny, je potřeba předložit jejich
rodné listy
- chcete-li zapsat do OP man žela / man želku/ vyplňte
příslušnou kolonku
JAKÉ
DOKLADY
POTŘEBUJI
UPLYNULA -LI
PLATNOST M ÉHO OBČANSKÉHO PRŮKAZU NEBO
DOŠLO-LI K JEHO ZTRÁT Ě ČI ODCIZENÍ
- 1 fotografii
- rodný list
- doklad o rodinném stavu /oddací list, pravomocný
rozsudek o ro zvodu, úmrtní list manžela-manželky/
- budete-li chtít zapsat do OP své děti do 15-ti let je potřeba
předložit jejich rodné listy
- budete-li chtít zapsat do OP man žela /man želku/ vyplňte
příslušnou kolonku.
- budete-li chtít zapsat do OP titul je potřeba tuto skutečnost
doložit příslušným dip lo mem
JAKÉ
DOKLADY
POTŘEBUJI
K
VYDÁ NÍ
1. OBČANSKÉHO PRŮKAZU / V 15-ti LETECH/
- o první občanský průkaz lze zažádat nejdříve 60 dní před
dovršením 15-t i let
- 1 fotografii
- rodný list dítěte
- zákonný zástupce si přinese svůj platný občanský průkaz
a) vlastní-li Vaše dítě platný pas se strojově čitelnou zónou
/má červenou barvu/ je potřeba doložit i tento pas
b) nevlastní-li Vaše dítě pas je dále potřeba
o vyplnit žádost o vydání osvědčení o státním občanství
o doložit oddací list rodičů, na kterém jsou data a místa
narození prarodičů nebo oba rodné listy rodičů

- platný občanský průkaz
- chcete-li mít v pase zapsány děti do 15-t i let, je třeba
doložit jejich rodné listy a oddací list rodičů, na kterém
jsou data a místa narození prarodičů nebo oba rodné listy
rodičů
Matrika

Tech ni ck é sl už by i nfo rmují
VYÚČTOVÁNÍ ROKU 2003
Konkrétní prav idla pro ro zúčtování
nákladů na
tepelnou energii pro vytápění a nákladů na poskytování
teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele stanoví
vyhláška č. 372/2001 Sb., která mimo jiné uvádí :
- lhůtu pro vyúčtování nákladů na ÚT a TUV na
konečné spotřebitele v zúčtovací jednotce (4 kalendářní
měsíce po skončení zúčtovacího období /§ 7 odst. 1
vyhlášky / ).
Abychom předešli každoročním opaku jícím se
dotazům na téma přeplatků a nedoplatků, zejména toho, jak
a kdy budou vypořádány, informujeme touto cestou
všechny uživatele bytů (městských i soukro mých), že
práce na vyúčtování roku 2003 jsou v plném proudu již od
začátku prosince 2003 a poběží až do dubna 2004.

písemná vyúčtování roku 2003 se budou
rozesílat do 30.4.2004
pro uplatnění reklamací vyúčtování je nejzazší
termín 31.5.2004
Po uzavření ro ku jsou dále vyhodnocovány zálohy na
služby a pronajímatel upravuje výši záloh dle skutečností
předešlého roku .
Pokud dojde během roku k navýšení cen za
služby, smí pronají matel po předchozí m upozornění
měsíční zálohy nájemci upravit.
TS Police nad Metují,s.r.o.

K cestovní m pasům
PLATNOST
- všechny pasy platí po dobu v nich vyznačenou
ZA VYDÁ NÍ PASU SE PLATÍ SPRÁ VNÍ POPLATEK,
KTERÝ JE SPLATNÝ PŘEDEM
prozatím jsou platné tyto sazby poplatků :
- děti do 15-ti let 50 Kč
- občané nad 15-t i let 200 Kč
JAKÉ DOKLADY POTŘEBUJI :
bude-li držitelem pasu dítě do 15-ti let /žádost podává
zákonný zástupce/
-1 fotografii
- rodný list dítěte
- oddací list rodičů, na kterém jsou data a místa narození
prarodičů nebo oba rodné listy rodičů
- pas dítěte /je-li jeho držitelem/
- zákonný zástupce se dostaví s platným OP
bude-li držitelem pasu občan ve věku 15-18 let / žádost
podává držitel se zákonným zástupcem/
- 1 fotografii
- svůj občanský průkaz
- cestovní doklad /je-li jeho držitelem/
- zákonný zástupce se dostaví s platným OP
bude-li držitelem občan starší 18-ti let
- 1 fotografii

¨¨¨

K NIH O VN A ¨ ¨ ¨

BŘEZEN – MĚSÍC INTERNETU
Moderní A/Č - Č/A výkladový slovník Internetu
Počítače už vstoupily do života každého z nás. Přišly
z angloamerického světa, proto většina termínů týkajících
se počítačů pochází z angličt iny. Abychom jim lépe
porozuměli, k jejich pochopení nám pomáhají anglickočeské slovníky výpočetní techniky. Knihovna vám nabízí
novou mo žnost:
Vyu žijte služeb nového elektronického slovníku pro
vyhledávání pojmů ze světa výpočetní techniky a internetu
s obsahem 4500 hesel.
Pro příklad uvádíme jedno z vám nejznámějších slov:
Internet: je globáln ím prostředím, které vzn iká
propojením mnoha jednotlivých internetových sítí. Její
vlastností je celosvětová rozlehlost a otevřenost. Služby
Internetu se rozprostírají po celé zeměkouli. Jejím
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nejrozsáhlejším použitím je elektronická pošta (e-mail) a
služba www.
Podobně zní termín Intranet, znamená ovšem něco
úplně jiného:
Intranet: Interní síť pracující na protokolu TCP/IP pro
sdílení informací uvnitř firmy, včetně elektronické pošty.
Vyh ledávání v tomto slovníku si mů žete vyzkoušet
v prostorách čítárny během půjčovní doby. Obsluha
slovníku je velmi jednoduchá (rádi vám ji předvedeme).

Hledáme nejoblíbenější
knihu obyvatel České
republiky
Cíl akce:
Četba je jednou z nejpopulárnějších forem
společenské a kulturní zábavy, ale také jedním z
nejdůležitějších nástrojů získávání informací a poznání.
Li dé čtou proto, aby:
• příjemně strávili svůj volný čas,
• povzbudili svou představivost,
• získali informace a poznání,
• uvolnili svůj stres,
• unikli p řed nepřízní osudu.
V souvislosti s rozvojem nových médií a d louhodobým
trendem vizualizace mezilidské ko munikace se v populaci
stále silněji pro jevuje druhotná negramotnost. Jedná se o
jev, kdy se člověk sice naučí zvládnout základy psaní a
čtení, ale ztrácí schopnost pomocí četby akt ivně získávat a
vyhodnocovat informace a pro měňovat je ve znalosti.
Pomocí krátké ankety bude zjišťována nejoblíbenější kn iha
obyvatel České republiky. Po jem nejoblíbenější kniha je
specifikován dalšími výklady, jako "kniha, která mě nejv íce
ovlivnila", "kniha, ke které se často vracím", "kn iha, kterou
bych doporučil/a dobrým přátelům", "kn iha, která změn ila
mů j život", "kniha, na kterou nemohu zapomenout", "kniha,
která mne uvedla do jiného světa", "kniha, kterou bych si s
sebou vzal/a jako jedinou na pustý ostrov"apod.
Akce je vyhlášena 1. března na úvodní tiskové
konferenci k zahájen í Března - měsíce internetu. První
výsledky, tj. seznam 200 nejoblíbenějších knih, budou
zveřejněny na závěrečné tiskové konferenci k akci Březen měsíc internetu dne 7. dubna 2004.Nejoblíbenější kn iha
bude vyhlášena v Týdnu knihoven (4. - 10.10.2004).

Anketa:
Anketa je v prvé řadě zpřístupněna na samostatné
webové strance www.mo jekn iha.cz . V naší knihovně
můžete odevzdat svůj hlas prostřednictví m stanice
veřejného internetu.
Další alternati vní formou šíření ankety budou
anketní lístky, které budou k dispozici v knihovně.
Akce MOJE KNIHA je inspirována obdobnou aktivitou,
kterou v roce 2003 in iciovala a realizovala britská
rozhlasová a televizní stanice BBC pod názvem "The Big
Read" (www.bbc.co.uk/bigread). Nejoblíbenější britská
kniha byla vybrána na základě 750 tisíc odpovědí.
Anketou jsou zjišťovány pouze dva základní údaje:
1. Název knihy
2. Jméno a příjmen í autora kn ihy

Naše knihovna se do ankety přihlašuje. Kn ihovnice už
přemýšlejí, která je ta jejich nejoblíbenější kn iha. Ale bez
vás, čtenářů, jsou jejich hlasy ztracené. Připo jte se i vy.
Odevzdejte hlas své nejoblíbenější knize. Zúčastnit se může
každý občan Police i okolí. Na vaše anketní hlasy se těšíme
ve všech odděleních knihovny.

Česká hudba 2004
Na rok 2004 připadá několik desítek výročí
významných
osobností
české
hudby.
K těm
nejvýznamnějším, zařazený m i mezi výročí UNESCO, patří
100. výročí ú mrtí Antonína Dvořáka,180. výročí narozen í a
120. výročí ú mrtí Bedřicha Smetany a 150. výročí narození
Leoše Janáčka.
Ministerstvo kultury připravilo ro zsáhlý program
„Česká hudba 2004 „s podrobnými informacemi na
webových stránkách http://www.czechmusic.org./cz/
Rok české hudby by mohl být příležitostí k oživení
rodinných, školních i zájmových výletů a exkurzí
zařazením hudebně-poznávací tematiky. Možná, že se i
někteří z našich čtenářů rádi vydají po stopách české
hudební minulosti.
V prosinci (21.12. 2003) začala Česká televize vysílat
pokračování úspěšného cyklu Hudební toulky. Zdeněk
Mahler v nich přibližuje světové hudební velikány a jejich
vztah k Praze.
Inspirací by mohl být malý přehled doporučených míst.
České muzeum hudby NM> http.// www.nm.cz/mch/index.htm
Muzeum Antonína Dvořáka> http://www.//www.nm.cz/mad/
Muzeum Bedřicha S metany> http://www.nm.cz/mbs
Muzeum a archiv populární hudby>http://www.popmuseum.cz/
Muzeum W.A. Mozarta a manželů Duškových –
BERTRAMKA> http://www.bertramka.cz/
Památník Jaroslava Ježka> tzv. M odrý pokoj, Kaprova10, 110
00 Praha 1, tel.:224 818 393
-pouze v úterý,(součást Českého muzea hudby NM )
Pedagogické muzeum JAK> http://www.pmjak.cz/
Wolfovo kinematografické uzeum>Boleslavova ul.,Praha 4 –
Nusle, tel.: 606 112 000, http://kino.tiscali.cz/article.asp?id=2104
Židovské muzeum> http://www.,jewishmuseum.cz/
Exp.Akustika a hluková ekologie> Národní technické muzeum,
Kostelní 42, 070 78 Praha 7, http://www.ntm.cz/
Exp. Asijská kultura /včetně hudebních nástrojů/, NM –
Náprstkovo muzeum, Liběchov - Zámek,
http://www.aconet.cz/npm/cabout.html - v důsledku povodní
dočasně uzavřeno
Exp. Hudba pražských kůrů> Zvonice chrámu sv. M ikuláše,
Praha 1, /PIS-Pražská informační služba, exp. Ze sbírek Českého
muzea hudby NM /
Exp. Hudba věžních ochozů> Staroměstská mostecká věž, Praha
1,/PIS-Pražská informační služba, exp.ze sbírek Českého muzea
hudba NM /
Institut B. Martinů v Praze> http://martinu.cz/cz/bmi.htm
Vyšehradský hřbitov se S lavínem v Praze>
http://www.slavin.cz/

Vážen í čtenáři Polického měsíčníku, tolik informace
z časopisu Čtenář. Pokud byste měli zájem navštívit tyto a
další webové stránky, jsou vám přístupné na čtyřech
počítačích naší čítárny - celý rok, nejen v březnu, Měsíci
Internetu.
Během roku vám přineseme seznam doporučených
hudebních míst v našem kraji.
******************************************
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Knihovna a město Police nad Metují ve spolupráci
s Domem dětí a mládeže Ulita Broumov

Černá hodinka
Velikonoce
Jarní večer se slečnou Jitkou Klí movou, která předvede
ukázky velikonočního peči va, barvení vajíček
přírodní mi barvi vy, výrobky z ovčího rouna, pletení
poml ázek a jiné.
Čas velikonoční při blíží v ukázkách z četby
pan Zdeněk Zelený.
Během večera bude možnost zakoupit si drobné předměty
velikonoční výzdoby.

Čítárna knihovny
v úterý 30. bře zna 2004 v 19 hodin.
Vstupné dobrovolné

ASPI
Další informace o profesionálním počítačovém
programu ASPI:
V programu najdete informace o nejnovějších
vyhláškách, zákonech atd. Jako zdroj slouží nejen Sbírka
zákonů, ale např. i Věstníky právních předpisů jednotlivých
krajů, Věstníky
ministerstev, Zpravodaj Českého
statistického úřadu, Cenový věstník. Najít mů žete i zákony
našich sousedů ve slovenské Zbierce zákonov. Pramenů je
více. Zákony z historie našeho práva najdete v říšském
zákoníku.
Aktualizace programu probíhá po čtvrtletích. Přijďte
v půjčovní době čítárny, kde vám rádi po můžeme
informace vyhledat.
Marcela Machová

¸¸¸
Úterý 16.3.2004

KI NO

¸¸

¸

v 19.30 hodin

NESNESITELNÁ KRUTOST
Být úspěšným rozvodovým advokátem, který navíc vynalezl
neprůstřelnou předmanželskou smlouvu, znamená ráj na zemi.
Dokud ovšem nenarazíte na protivníka stejně schopného a
odhodlaného, jakým je Georgi Clooneymu v romantické komedii
bratrů Coenových rozvodová zlatokopka Catherine Zeta-Jones.
Film v původním znění s titulky. (98 min.)
M ládeži přístupné od 12 let.
Vstupné : 55,- Kč

Úterý 23.3.2004

v 19.00 hodin

LÁSKA NEBESKÁ
Kam se podíváte, všude je láska! A v předvánočním Londýně
doléhá stejně na nezadaného premiéra jako na portugalskou
služku. Láska je hlavním protagonistou deseti příběhů téhle
vánoční romantické komedie, ať už je platonická, milenecká,
manželská nebo dětská. Nikdo jí neunikne a Hugh Grant to
proklatě dobře ví! Film v původním znění s titulky. (129 min.)
M ládeži přístupné od 12 let.
Vstupné : 55,- Kč

Pondělí 29.3.2004

v 19.00 hodin

JAK BÁSNÍCI NEZTRÁCEJÍ NADĚJI
Ani tentokrát to nebude mít Štěpán lehké. Pochoval maminku a
vypadá to, že pohřbívá i svůj vztah s Ute. Zatímco razantní Kendy
už to rozčísl, začíná mít Štěpán nové starosti se sympatickou
Aničkou, ale také s šéfováním místní nemocnice, odkud před
zkorumpovanou mafií uteče opět k záchrance. A tak Básníci
Dušana Kleina a Ladislava Pecháčka znovu něco ztrácejí a něco
dalšího nacházejí – a když je jim nejhůř, pomohou si humorem
nebo se schovají do svých tajných snů. (120 min.)
M ládeži přístupné.
Vstupné : 55,- Kč

Pátek 9.4.2004

v 19.30 hodin

TEXASKÝ MASAKR MOTOROVOU
PILOU
Remake hororu podle skutečných událostí – v texaském okrese
Travis se prohání se svou věrnou motorovou pilou psychopat,
jemuž smrdutě dýchá na záda jeho kanibalská rodina, rozptylující
se ve staré barabizně příležitostnými sadistickými hrátkami. A
skupina vysokoškoláků netuší, že tenhle výlet se díky jejich
zvědavosti změní v krvavou past. Film v původním znění s titulky.
(99 min.)
M ládeži přístupné od 15 let.
Vstupné : 55,- Kč

Pátek 16.4.2004

v 19.30 hodin

KAMEŇÁK 2
Další díl Troškova virtuálního průvodce světem anekdot. Volná
situační koláž na motivy více i méně známých vtipů je okrajově
provázána příběhem o vyschnutí pramene kapalné viagry, v němž
si na své přijdou nadržená babka Kropáčková a možná i
temperamentní Vilma. A také Helena Vondráčková a snaživý
M artin M axa. (90 min.)
M ládeži přístupné od 12 let.
Vstupné : 65,- Kč

PŘIPRAVUJEME :

Úterý 20.4. Na plný plyn
Pátek 30.4. Pán prstenů : Návrat krále

PŘEDPRODEJ VST UPENEK NA FILMOVÁ PŘEDST AVENÍ JE
POUZE V POKLADNĚ KINA 1 HODINU P ŘED ZAČÁTKEM

®®®

D IVAD L O

Neděle 14. března 2004

®®

®

v 18.00 hodin

Město Police nad Metují po letním úspěchu uvádí
v Kolárově divadle

KOLETOVA HORNICKÁ HUDBA

Pořad plný krásných písní od Bacha po Hybše! Dirigenti : Zdeněk
Tlučhoř a Miroslav Srna, sólisté : Iva Kitlerová, Eva Matoušková,
Vlasta Seidelová, Jiří Hofman, Michal Horáček a David Labík.
Vstupné : 60,- 70,- 80,- Kč

Středa 24. bře zna 2004

v 19.00 hodin

Městský úřad Police nad Metují a SSK Pedro uvádí
v Kolárově divadle

DIAŠOU II.
Svá dílka předvedou Olda a Libor Jenkovi, Ctibor Košťál,
Roman Pavlínek, Jan Dyntera,Petr Hlubuček, Jan Hocek,
Lukáš Faltejsek a Petr Jansa.
Vstupné : 35,- Kč
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Čtvrtek 25. bře zna 2004

v 18.00 hodin

Základní umělecká škola Police nad Metují uvádí
v Kolárově divadle

KONCERT Dechového orchest ru ZUŠ
a hostů…
V programu se představí Velký dechový orchestr ZUŠ Police n. M.
a smyčcové a dechové komorní soubory (účastníci krajských kol
soutěží MŠMT).
Vstupné: 30,- Kč, děti zdarma

Pátek 26. března 2004

v 19.30 hodin

® ® ® P ŘIP RA VUJE ME ® ®®
Středa 28.4.
Středa 5.5.
Neděle 9.5.
Pátek 14.5.
Středa 26.5.
Pondělí 31.5.
Pátek 4.6.
Pátek 11.6.
Středa 30.6.

POHÁDKA O PEJSKOVI A KOČIČCE
BESÍDKA MATEŘSKÉ ŠKOLY
DEN MATEK
BENEFIČNÍ KONCERT ŽALMAN&SPOL.
KONCERT ZUŠ MAMINKÁM
ZÁBAVNÝ POŘAD - SUCHÁNEK A GENZER
POHÁDKA PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
SPIRITUÁL KVINTET
PŘIVÍTÁNÍ PRÁZDNIN „VOSA JEDE“

V Kolárově divadle se Vám představí

KAREL HÁLA, SWING SEXTET
NÁCHOD a VOKÁLNÍ H KVINTET
TRUTNOV
Vstupné: 90,- 100,- 110,- Kč

Středa 7. dubna 2004

v 19.00 hodin

Město Police nad Metují uvádí v Kolárově divadle

OKAMŽIKY RADOSTI
S JANEM ŠPÁTOU
Večer plný nejen povídaní, ale i promítání dokumentárních filmů
z dílny Jana Špáty..
Vstupné: 30,- Kč

Středa 14. dubna 2004

v 18.00 hodin

Základní umělecká škola ve spolupráci s městem Police
nad Metují pořádá v Kolárově divadle

KONCERT
Sym foni ckého orchest ru ml adých
z něm eckého m ěsta FÜRTH a
Žákovského kom orního orchestru ZUŠ
Poli ce nad Metují
Na programu : Antonio Vivaldi – Concerto grosso d moll Op. 3, č.
11, Miroslav Hlaváč – Slovenské invence „Východoslovenská“
*
Anton Bruckner: Ouvertura g-moll, W. A. Mozart: Sinfonia
concertante pro housle, violu a orchestr Es dur, Franz Schubert:
Symfonie č. 7 h moll „Nedokončená“.
Vstupné: 30,- Kč, děti zdarma

Čtvrtek 22. dubna 2004

v 19.30 hodin

ATRIBUT uvádí v Kolárově divadle celovečerní koncertní
program, ve kterém se představí idol dívek a žen

MARTIN MAXA
se skupinou „Náhodná sešl ost“
Martin Maxa je v současné době představitelem filmové role
v komedii Kameňák 2, který můžete v našem kině shlédnout
v pátek 16. dubna 2004 od 19.30 hodin!
Vstupné: 150,- 160,- 170,- Kč
Vstupenky na všechna uvedená představení jsou již v předprodeji
v kanceláři Kolárova divadla v úřední dny :
Pondělí
8 – 11.30 a 13.30 – 17 hod.
Středa
8 – 11.30 a 13.30 – 17 hod.
nebo na telefonu
491 541 126, 776 634 845
nebo e-mailem
kultura.police@worldonline.cz

Jan Špáta
„Je lepší, když se vás ptají, ,proč už netočíte“ než „proč
ještě točíte“..“ řekl klasik českého dokumentárního filmu
Jan Špáta, když se v roce 1998 loučil se svou profesionální
kariérou filmem Láska, kterou opouštím. V té době začal
vznikat rozhovor, v němž se pokusil shrnout svoji
„severovýchodočeskou“ životní filozofii, zobecnit svůj
přístup k filmu, hudbě, politice, stáří, vztahům a ke všem
tématům, která jej za jímala i jako režiséra.“
Jan Špáta – režisér a kameraman více než sta
autorských dokumentárních filmů, klasik českého filmu.
Narodil se 25. října 1932 v Náchodě. Dětství strávil
v Hronově, kde se vyučil a měl převzít rodinný papírnický
obchod. Ten byl po roce 1948 znárodněn. Špáta odešel do
Prahy, absolvoval grafickou průmyslovku /1952/, pak
katedru kamery FAMU /1957/ a působil jako kameraman
ve Zpravodajském filmu. Hluboce jej ovlivnila spolupráce
s Evaldem Schormem, během níž pro sebe objevil téma
existenciálních rovin života. V polovině šedesátých let
nastoupil dráhu režiséra, během níž získal na šedesát
ocenění na domácích i mezinárodních festivalech.
Zároveň pracoval jako kameraman na filmech mnoha
režisérů a ovlivnil řadu generací českých dokumentaristů.
V roce 1967 vyučoval na Hochschule fűr Gestaltung v
Ulmu, od 1992 je pedagogem katedry dokumentární
tvorby na pražské FAMU. V roce 1996 byl jmenován
docentem, v roce 2002 profesorem.
Okamžiky radosti – Jan Špáta, Martin Štoll

Zveme Vás 7. dubna 2004 v 19 hodin do
Kolárova divadla na setkání nazvané

OKAMŽIKY RADOSTI
S JANEM ŠPÁTOU.

Kromě promítnutí vybraných filmů si s panem
Špátou budeme povídat o bohatém životě, který
mu byl a je dán žít.
is

STŘEDA 24. března od
19:00 hodin
To je ten správný čas pro příznivce a milovníky dálek.
V polickém divadle se sejdou obrázky z cest po celém světě
od devíti autorů. Pod názvem Diašou II. se po dvou letech
budeme mít mo žnost podívat na diapozitivy z b lízkého
okolí i z koutů vzdálených od osvědčené sestavy lidiček,
které znáte již z úspěšné první akce. K nim letos přibudou
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dvě jména pro nás nová: Kamčatku nám z Jablonce přiveze
Lukáš Faltejsek, kterého sportovně naladění občané znají
z polických triatlonů, kde hájí barvy početného Beranova
týmu a druhým ( místním asi neznámý m ) nováčkem v naší
sestavě bude Jan Dyntera. S čím nás překvapí – sám nevím,
ale jsem si jist kvalitou, protože Honzovu práci mám , sice
příležitostně, mo žnost občas sledovat a tak vím, že se máme
na co těšit. Ostatně právě on je autorem velmi zdařilých
plakátů na první i druhou diašou.
A tak věřím, že se nás zase sejde plný dům, abychom
mohli mrknout na svět očima Oldy a Libora Jenkových,
Ctibora Košťála, Ro mana Pavlínka,Petra Hlubučka, Hon zů
Hocka a Dyntery, Lu káše Faltejska a mo žná, že i já stihnu
napáskovat něco ze života…
Idea akce je o náladě, o pro žit ku, o pohodě obrázků –
mo žná ani není tak důležité od kud je přesně ten který záběr,
jako spíš je li na něm něco, co nás upoutá, potěší, osloví…
Věřím, že se nám povede přinejmenším stejně pohodová
atmosféra, jaká byla skoro na den přesně před dvěma lety
v zaplněném divadle.
Berte tedy, prosím, těchto pár řádek jako pozvání .
Těšíme se na vás.
SSK PEDRO – Petr Jansa
Středa 24.3.2004 19:00 - Diašou II. - vstupné 35,- Kč

přispěli určitému veřejně prospěšnému projektu.
Neziskové organizace z Náchodska mají možnost do
10. dubna nominovat jednoho dobrovolníka či dárce a
tímto způsobem poděkovat těm, kteří je podporují.
Jsme si vědomi skutečnosti, že i v našem městě a
spádových obcích jsou lidé, kteří si ocenění zaslouží.
Nominace zasílejte na adresu: Mgr. Lenka Tvrdková,
Křenkova 477, 552 03 Česká Skalice (tel.737-361038)
vila.cerych@seznam.cz, www.vilacerych.cz
is

28. březen
Mezinárodní den učitelů
Každoročně v tomto čase zvid itelňuji v Po lickém
měsíčníku práci pedagogických i nepedagogických
pracovníků našich škol. Děku ju a přeju hodně síly, lásky a
víry v profesi, která byla, je a doufám, že v ždy bude
posláním. Nejeno m proto, že se cítím pořád jednou z nich.
Taky proto, že jsem máma a člověk, který si uvědomuje, že
slušné, vzdělané, samostatné, tvůrčí a pracovité mládí je
pokračováním našich jistot.
I letos vyjadřuji hlubokou úctu a poděkování těm, kteří
do výchovy a vzdělávání našich dětí dávají víc než rutinu
ohraničenou povinnou pracovní dobou. Za zřizovatele
příspěvkových organizací, který mi naše mateřská, základní
i u mělecká škola jsou, mohu zodpovědně napsat, že pečlivě
sledujeme „život“ v našich školských zařízen ích. Mnohdy
nám je veselo, mnohdy smutno. Mnohdy hodně smutno!
Ida Seidlmanová

MŠ v Bukovici
Vyh lašuje zápis dětí 3-6 letých, které nastoupí
v průběhu školního roku 2004 - 2005
Přihlášky si mů žete vyzvednou osobně v MŠ
Termín ukončení zápisu a podání přihlášek je
31.5.2004.
Případné dotazy a informace získáte na tel. č.
491 543 395 u paní Balákové.

Zimní mateřinka

® ® O K ÉN K O K SO U SED Ů M

®®

Dárci a dobrovolníci budou
oceněni
V květnu se ve Vile Čerych v České Skalici uskuteční
již podruhé Slavnosti dárců a dobrovolníků. Cílem této
aktivity je ocenit ty, kteří v minulém roce významně

Leden a únor patří již tradičně k těm méně veselým
měsíců m. Zima v ládne plnou silou, všude bílá barva a na
vycházkách nás zlobí studený vítr. V naší školce js me se
rozhodli rozveselit a zpestřit zimn í at mosféru. A tak se na
našich výkresech objevili sněhuláci s barevnými šálami,
tučňáci s barevnými kravatami - děti ze sborečku k to mu
nacvičili rozverný tanec „tučňáků“. Vrcholem byl tradiční
masopustní karneval, na který děti přišly v nápaditých
maskách - za které patří poděkovaní rodičům! Dět i s
učitelkami si zatancovaly a zasoutěžily, absolvovaly
celoškolkovou přehlídku masek a návštěvu kamarádů z
ostatních tříd. Příjemný m zakončením byl „barevný týden“.
Každý den jsme věnovali jedné barvě, ve které bylo sladěné
oblečení, po můcky, vý zdoba třídy, barevné písničky, jako
např. Holka modroooká, Červený šátečku, Travička
zelená... Také výtvarné činnosti byly barevné - otisky
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barevných prstů, ruky.

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Literární soutěž na základní škole
- pokračování

Michaela Nováková- 9.B
Šneček
Leze šneček leze,
táhne domek vleže.
Zastaví se u kaluže,
nikdo mu s ním nepomů že.
Útěk do neznáma.
Utíkám do neznáma, utíkám p ryč,
utíkám, nevím p roč, dejte mimi klíč.
Utíkám před pravdou či zklamáním?
Utíkám před tvý m vyznáním?
Já bojím se toho, bojím se moc.
Bojím se dne, děsí mě noc.
Chce se mi brečet a křičet na celý svět,
chci utéct před pravdou, chci umřít teď.
Co vlastně chci, ptám se…….

Nyní nás čeká několik koulovaček, sáňkování - a potom
už se budeme těšit na opravdové jarní sluníčko!
MŠ

ŠKOLA HOTELNICTVÍ, GASTRONOMIE,
OBCHODU a CESTOVNÍHO RUCHU
V HRONOVĚ

JSME TU PRO VÁS!
Den otevřených dveří:
KAŽDÁ STŘEDA 8 - 17 HOD.
TEL.: 602 642 670 , 777 013 554 , 728 256 262
SRDEČNĚ ZVEME K NÁVŠTĚVĚ
JIRÁSKOVY
CHATY NA DOBROŠOVĚ.
TEL.: 491 520 185.

Polická univerzita volného času
10. března
24.března
7. dubna
28.dubna

- Bible - Michal Kitta
- 750 let města Náchod –
- Okamžiky radosti – Jan Špáta
- Kořeny lidového tance na Broumovsku a
Náchodsku – Michaela Soukupová

Každá přednáška začíná v sále hasičské zbrojnice ve
14.30 hodin a je přístupná / 30 Kč/ i nepřihlášenému
studentovi.
Na květen jsou naplánované dva celodenní výlety.
Český ráj a Žacléřsko.
Ida Seidlmanová

Had
Had se svléká z ků že,
tohle dělat může.
Pod ní nosí náhradní.
„Po zor hade, nespadni!“
Je to ale s hadem svízel.
Už nám zase někam zmizel.
Poslední polibek
Až tě mů j polibek zanechá chladným
a všechny květiny na světě zvadnou,
až se mé ideje dočista zboří,
nemuč mě pozdravy od jižních moří.
Až ti mé „miluji“ připadne trapné
a brána do ráje docela sklapne,
až t i lásku vymluví rozu mu síto,
prosím tě , neříkej, „je mi tě líto“.
Až bílá hvězd ička ztratí svou sílu
a růži vy měníš za zlatou žílu,
až t i , můj králi, spadne korunka,
odejdu vzpřímená hrdě do slunka.
Zi ma
Kde se toulá paní Zima,
čípak je to asi vina?
Kde jsou mrazy, sněhu mraky.
Toulají se někde taky?
První v ločka z nebe spadla
na louku, co dávno zvadla.
Za ní přišel děda Mrazík,
vyplazuje lední jazyk.

Simona Bodková -6.B
Chlad
Začala škola, přestal jsi psát.
Já už si odmítám dál takh le lhát.
Zapomněls na sliby, které zněly tak krásně.
Nemů žu vzpo mínat, snad jen psát básně.
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Odešel jsi, zavřel dveře,
teď tvé srdce zarůstají keře.
Oněměl jsi, odložil v zpo mín ky,
jako by to byly bezcenné kamín ky.
Věřím však, že někde uvnitř tebe,
tě mů j přístup zebe,
že snad za pár let, ro ztaje ten led.

Josef Kleiner- 9.B
Nespi, kráso jara.
Je zima, celou krajinu pokrývá sníh, ale to u ž není ta
načechraná peřina. Je to studená bílá voda jako při ob levě.
Tahle obleva je ale delší, než všechny ostatní.
Bílých vloček postupně ubývá, místy se již zelená
světlounká tráva. A hle! Co je tamhle to? Ta první jarní
kytička. To je přece sněženka! Jak září v těch nízkých
lístečcích!
Noci jsou chladné, ale už se rozednívá. Teď se černá
tma mění ve v lhký v zdoušek, světlou mlhu. Ne, to je jen
lehký opar, který se rozp lyne dřív, než sýkorka p řeletí to
malé údolíčko, který m na podzim protékala říčka. Teď,
když sluníčko začíná hřát, již skáče přes kameny a vesele se
rozstřikuje. Právě z ní vylézá pro máčená ondatra, jejíž
mláďata dovádějí poblíž břehu. A co to na to keři tak září?
Snad více než slunce! Ale vždyť to je zlatý déšť! To je
znamení toho, že stromy a keře už nespí. Z rašícího dubu se
zvedl špaček a se zpěvem odlétá do dálky. Jako by všem
oznamoval: „Přírodo, vstávej! Jaro je tady! Jaro je tady!“

Základní umělecká škola informuje …

Okresní kola soutěží ZUŠ
začínají
V měsíci únoru odstartovaly, jako každý ro k, soutěže
uměleckých škol, jejich ž konkrétní zaměřen í pro jednotlivý
školní rok vyhlašuje Ministerstvo školství. Pro hudební
školy tyto soutěže nejsou jen prestižní záležitostí, ale
dokonce povinností, která je jim stanovena vyhláškou
MŠMT. Výsledky těchto soutěží totiž slouží České školní
inspekci a následně Ministerstvu školství k hodnocení
kvality a úrovně vzdělávání na jednotlivých uměleckých
školách. Soutěže začínají o kresními ko ly, kdy mezi sebou
změří síly všechny ZUŠ v okrese. Jen ti nejlepší však
postoupí na krajskou úroveň soutěže, kde je případné
vítězství již známkou vynikající úrovně vzdělávání
konkrétního oboru na dané škole. A účast v celostátním
kole je nejvyšší metou a oceněním, kterého pedagog se
svými žáky může v tomto systému hodnocení dosáhnout.
Pro naši ZUŠ jsou každoroční vítězství nejen v kraji, ale
dokonce i na celostátní úrovni tou nejlepší vizitkou a
důvodem vynikajícího hodnocení práce našich pedagogů
odbornou veřejností i ČŠI.
Letošní školní rok patří především soutěžím ko morn ích
souborů. Naše škola byla pověřena organizací okresního
kola ko morn ích souborů tvořených dechovými nástroji,
které se uskutečnilo 25. února.
Výsledky opět potvrdily kvalitní výuku na dechovém
oddělení naší školy, neboť všech pět komorních souborů,
zastupujících naši ZUŠ, získalo 1. místa a všechny
postoupily do krajského kola! Dvě žesťová dua, žesťové
trio, Jun ior Brass Band a Brass Band umělecky připravovali

pedagogové Lenka Němcová a Josef Fiala. Dětem i
vyučujícím blahopřejeme! Krajské kolo této soutěže bude
16. března v Jičíně.
Smyčcové komorn í soubory budou mít krajské ko lo 1.
dubna v Hradci Králové a také tam nás reprezentuje 5
souborů ze tříd Michaely a Ladislava M ichalových a
Lubora Bořka.
V letošním roce také proběhne soutěž dechových
orchestrů, které se poprvé zúčastní i náš Velký dechový
orchestr. Krajské kolo, do kterého jsme se nominovali,
proběhne 26. března v Úpici. Všem soutěžícím (letos se
soutěžního klání účastní 75 žáků naší ško ly!) p řejeme
pohodu a radost ze hry a děkujeme za vzornou reprezentaci
Police.
(ZUŠ)

Základní umělecká škola v Polici nad Metují
pořádá

KONCERT
Dechového orchestru ZUŠ
a hostů …
V programu se představí:
• Velký dechový orchestr ZUŠ Police n. M.
• smyčcové a dechové komorní soubory
(účastníci krajských kol soutěží MŠMT)
• Vítězové Kocianovy houslové soutěže

Kolárovo divadlo
Čtvrtek 25. března 2004
V 18 hodin
Vstupné 30,- Kč
Děti zdarma

KURZ PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ
PRO ZAČÁTEČNÍKY
Zahájení : 15. 3. 2004 ve 14:30 hod., v přízemí budovy čp.
341, Tyršova ulice, Police nad Metují
Harmonogram kurzu: kurz bude probíhat 3x týdně
v pondělí, středu a pátek odpoledne, vždy po 3 hodinách,
v čase, který bude dohodnut s účastníky při zahájení dne
15. 3. 2004 v 13:00 hodin
Celkový rozsah kurzu 27 hodi n
Pro demonstraci účtování bude používán software
„GLOBUS“ společnosti ZZZ-Soft. spol. s. r. o., Jiráskova
204, Dvůr Králové nad Labem, IČO 46508767.
Lektor:
Ing. Zdena Ho molková
Cena pro jednoho účastníka 2000,- Kč
Mi ni mální počet účastníků: 10
Přihlášky: tel. č. 491541310, 315 – p í Kollertová
p í Chocholoušová
Termín pro podání přihlášky: nejpozději do 11. 3. 2004

ROZŠIŘUJÍCÍ KURZ OBSLUHY PC
Kurz je určen pro zájemce, kteří mají již osvojené
základní dovedností práce na PC, ovládají jednoduchý
textový edi tor WORD Pai d. Přednost mají účastnici
kurzu S ENIOR – Net 2004.
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MODUL 1
Základy práce na PC - 4 hod.
¡ procvičení základních dovedností obsluhy PC
¡ základní nastavení pracovní plochy
¡ práce s Průzku mníkem
¡ vytváření, přejmenování a mazání složek
¡ kopírování a přesun objektů
¡ editace vytvořených souborů
MODUL 2
Textový edi tor MS WORD - 13 hod.
¡ spuštění a ukončení textového editoru
¡ okno textového editoru, úprava uživatelského
rozhraní
¡ vytvoření, ulo žení a otevření souboru
¡ psaní textu (úprava, práce s bloky)
¡ kopírování a přesun textu
¡ práce s nápovědou MS WORD
¡ odstavce, odrážky a tabulátory
¡ vkládání grafických objektů
¡ jednoduché tabulky a jejich ed itace
¡ nastavení parametrů t isku a tisk doku mentů
MODUL 3
Program Internet Expl orer a MS WORD- 3 hod.
¡ kopírování textu a obrázků
¡ vkládání textů a obrázků do doku mentu MS WORD a
jejich editace
¡ vytváření jednoduchých prezentací v programu MS
WORD
Místo:
budova SOUz a OU Police nad Metují
Termín kurzu:
29. března 2004
Cena kurzu:
1100,- Kč
Lektor:
Mgr. Bc. Lad islav Lelek
Termín přihlášek: 22. březen 2004
Informace:
telefon 491 541 315 p.Lelek

J UB I L EA

ZZZZZZZZZ

V lednu 2003 oslavili životní jubilea:

70 let
75 let
80 let
85 let

7 občanů
2 občanů
paní Božena Škopová
paní Anna Havlíková
paní Helena Židková

SŇATKY Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
V měsíci únoru byl uzavřen 1 sňatek v prostoru
chaty na Hvězdě. Nebyl dán souhlas ke zveřejnění
jmen snoubenců.
V Í T Á NÍ O B Č Á N K Ů Z Z Z Z Z Z
V obřadní síní se konalo první vítání občánků v letošním
roce. V sobotu 28.2. bylo přivítáno 16 občánků ,
Tomáš Valchař
Stanislav Rubáček
Vojtěch Kubeček
Annika Gloserová
Lukáš Hauck
Barbora Meisnerová
Eliška Součková
Lukáš Bašta

Petra Plná
Natálie Bartoňová
Filip Knejp
Daniela Bartoňová
Matyáš Polej
Hana Štěpánková
Jakub John
Julius Turko

Nové občánky s jejich rodiči přišli pozdravit žáci ZUŠ a
MŠ v Polici nad Metují. Dárkové balíčky , které byly
rodičům předány, věnovala
Lékárna Kuklík, jako
sponzorský dar. Od MěÚ a komise SPOZ byly předány
kytičky, alba a knížky.
JŤ

Vítání občánků
ST A T I ST I KA

œœ œ œ œ œ œ œ œ

K 29.2.2004 mělo město Police nad Metují dle dostupné
evidence celkem 4335 obyvatel.
V průběhu měsíce února a se:

H
D
Y
>

v obřadní síni radnice je nepravidelnou záležitostí. Koná se
vždy, kdy ž nám paní doktorka Výravská nahlásí alespoň 10
miminek po šestinedělí. S vědomím mo žnosti výběru i
dětské lékařky vyzýváme rodiče novorozenců, kteří mají
jiného pediatra a své dítě chtějí slavnostně na obci přivítat
do života, aby se dohodli s matriká řkou městského úřadu.

Stříbrné, zlaté a diamantové svatby

přistěhovalo

18 občanů

odstěhovalo

5 občanů

rádi připravíme nejeno m pro páry, které uskutečnily svůj
svatební obřad na polické radnici. Letošní jubilanti, či jejich
příbuzní, si mohou obřad vyjednat na naší matrice.

narodili se

2 občánci

Společenská kronika

4 občané

slouží Vám všem k o znamování radostných, ale
neradostných zpráv. Vyu žijte této bezplatné služby.
Ida Seidlmanová

Kristýna Jelínková
Eliška Součková

zemřeli

paní Jana Kaněrová
paní Kristina Ticháčková
pan Zdeněk Zelený /prosinec/
pan Milan Valchař
Vážení pozůstalí, přijměte projev hluboké soustrasti.

Důchodkyně hledá

pronájem 2 místností
s možností vaření od května do října.
Tel. č.: 602 962 134
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Schůzky

Junák, svaz skautů a
skautek ČR
VÝROČNÍ
ZPRÁVA 2003
Středisko Skaláci Police
nad Metují.
Jedno z více než šestiset
středisek Junáka, svazu skautů
a skautek ČR. V roce 2003
mělo registrováno celkem 57
členů, a to ve všech věkových
kategoriích.
Nejmladší
kategorie, do 11 let věku, jsou
vlčata (15) a světlušky (5). Po
nich následují skauti (15) a
skautky (7), tedy členové ve
věku 11 – 15 let. Starší, od 15
do 18 jsou roveři (5) a rangers
(1). Dospělých, oldskautů,
máme reg istrováno 9, z n ichž
čtyři se podílejí na přípravě a
vedení pravidelné činnosti.
Ostatní pomáhají podle svých
mo žností.
Mít správný směr …
Vedení střediska
Tvoří jej čtyři dospělí. Vůdcem střediska a oddílu skautů je Josef
Hejnyš, hospodářkou a vůdkyní skautek a světlušek je Věra
Škraňková, výchovným zpravodajem střediska a vůdcem rowerského
kmene je Jiří Beran, vůdkyní vlčat je Hana Jenková.

Jsou základem pravidelné činnosti. Umožňují dětem
udržovat kontakt, učí se novým věcem, připravují se na
nich na větší akce. Nekonají se jen v klubovně, která po
značnou část roku slouží jako místo setkávání a útočiště
před nepřízní počasí. Absolvovali jsme při nich
horolezecký výcvik na cvičné stěně v sokolovně, navštívili
vernisáž
výstavy
Josefa
Palečka,
podnikali
krátké
vyjížďky na kole do
okolí. Nemálo času
jsme na schůzkách
věnovali i úpravě
klubovny a jejího
okolí.
Zmizela tak stará kůlna, která v těsné blízkosti klubovny
jednak překážela, jednak hrozila spadnutím. Ze dřeva, které se z ní
dalo zachránit byly do kuchyňky vyrobeny dva stoly. Nakoupili jsme
barvy a štětce a klubovnu prozářily jasné barvy.

5. duben
Součástí schůzek jsou i hry v městských ulicích, které
umo žňují dobře poznat současnost i minulost města.
Takovou hrou byla i celodenní akce „Poznej své město“
pořádaná v rámci celostátní skautské akce 5. duben. Pozvali
jsme i skauty z o kolních středisek, kterých navzdory velmi
nepřízn ivému počasí přijelo téměř 30.

Poznej své město, tak se jmenovala hra pořádaná 5.
dubna. Účastníci pátrali po významných místech a
budovách města, s výkladem faráře si prohlédli málo
přístupná místa kostela, sledovali kováře při jeho práci,
absolvovali polní práce u Staré stodoly a po hodině
vlastivědy ve Staré škole šli pátrat po pokladu.
Výlety za poznáním
Byli jsme si zabruslit na jezírku v Adršpachu, prošli si
zasněženou Vlčí roklí, zapojili se do závodů náchodského
střediska na Bišofštajně, zajeli si na skautskou pouť do
Náchoda, s prvním sněhem jsme vystoupili na Sněžku,
kolem vodopádů jsme prošli na Ovčín, přivezli do města
Betlémské světlo a rok jsme zakončili Silvestrovským
pochodem na Junáckou vyhlídku .

Vícedenní akce

Rok 2003 v řeči čísel
Tak jako zájmy dětí, i činnost střediska je velmi pestrá.
Pravidelně jednou až dvakrát týdně jsou pořádány
odpolední schůzky. Těch bylo celkem 55. Jednodenních
výletů bylo 8, vícedenních akcí také 8. Pořádáno bylo i 6
krátkých akcí pro veřejnost, spolupořádali js me rádcovský
kurs a okresní kolo Svojsíkova závodu. Největší akcí roku
byl, jako každý rok, letní tábor.

Mají povětšinou již své tradiční termíny. Velikonoce
jsme strávili v Krkonoších, na chatě v Dolním Dvoře,
v červnu jsme robili své stany u jezírka v Tep licích, Babí
léto nás koncem září zastihlo v Bělém a konec října jsme už
téměř tradičně strávili na chatě broumovských skautů na
Janovičkách. K nim p řibyly další zajímavé akce.
Spolupořádali jsme dva běhy rádcovského kursu pro
střediska v náchodském o krese, a okresní kolo Svo jsíkova
závodu. V květnu se naši rowe ři zúčastnili Ro wermootu,
celostátního setkání rowerů a rangers v Potštejně.

Rádcovský kurs
Vzdělávací akce, jejímž cílem je po moci při přípravě
začínajících vedoucích – rádců malých dětských kolektivů
– družin. Probíhal po tři víkendy a ze sedmi středisek
okresu Náchod se jej zúčastnilo celkem na třicet chlapců a
děvčat ve věku 13 – 18 let.
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Svojsíkův závod
Závod pojmenovaný po zakladateli skautingu
v Čechách, závod všestrannosti, v němž závodníci soutěží
ve svých znalostech a dovednostech získaných při skautské
činnosti. Společně jej pořádalo středisko Police a Brou mov
a ze všech středisek okresu Náchod se jej účastnilo 18
šestičlenných hlídek. Proběhl ve dnech 23. – 25. května
v kempu v Bučnici u Teplic nad Metují.

Na
šestikilometrové
trati
bylo
umístěno celkem
dvanáct
stanovišť, která
museli závodníci
proběhnout
ve
stanoveném
pořadí. Trať nebyla značena a tak k orientaci a stanovení
cesty sloužila mapa v měřítku 1.10 000. Na stanovištích
prověřovali své znalosti z první pomoci, znalosti dřevin,
rozdělávali oheň, luštili šifry, přišívali knoflíky či řezali
dřevo, zdolávali překážkovou dráhu nebo odhadovali
vzdálenost. Některé disciplíny byly předem známé, jiné
byly překvapením až na trati. Řešit nepředvídané
situace. Jako v životě. O takové situace v závodě
opravdu nouze nebyla.
Tábor
Je vždy největší a nejnáročnější akcí, vyvrcholením
celoroční činnosti, praktickou prověrkou toho, co js me se
za rok naučili. Pro každého táborníka je to zkouška
samostatnosti
a
odpovědnosti za sebe
sama.Ten v roce 2003
trval celých 21 dní.
V horkém létě byl
postaven na břehu
Dolanského rybníka
kousek za Českou
Lípou.
Rozlehlá
hladina rybníka umo žnila podniknout i vodácký výcvik a
krásné dlouhé plavby ke vzdálený m břehů m.

Arabská škola, to byl jeden ze spontánních programů
tábora, vzniklý spojením několika náhod. Hlavně z toho,
že jsme na táboře měli kamaráda, který se svými rodiči
žije a do školy chodí v Izraeli, umí arabsky a hebrejsky.
Také anglicky a česky. Také jsme jen tak pro legraci
v klubovně naložili starou školní tabuli. No a vyučování
mohlo začít.
Akce pro veřejnost
Neuzavíráme se jen do sebe a svého vlastního světa.
V duchu skautského zákona nabízíme svoji pomoc i
veřejnosti. Tak po Vánocích uklid íme a spálíme vyhozené
vánoční stromečky, připravíme a postavíme májku,
pomáháme při pořádání Dne seniorů v do mově důchodců.
Veřejnosti se připomínáme již tradičn ím táborovým ohněm
v městském parku. Betlémské světlo přivezeme nejen do
města Police, ale také je zaneseme do kostela věřícím a
s krátký m vánočním programem i do do mova důchodců.

Všechno, co děláme, jsou pro děti
příležitosti učit se a poznávat, rozvíjet
své vlastnosti. B avit se akti vní činností,
na jejíž pří pravě se sami, podle svých
sil, také podílejí. Snažíme se je vést k
samostatnosti, odpovědnosti i toleranci
k druhým,
zdol ávat
překážky
i
nezvyklé situace, projevovat zvědavý zájem o své okolí,
nebýt lhostejnými.

To je vše. Snad se nám to něk dy i daří. Odměnou
nám budiž radost ze šťastných ús měvů těch, které
vedeme.
Josef Hejnyš
vůdce střediska

Český červený kříž
Preambule

Český červený kříž je Národní společností
Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného
půlměsíce na území České republiky, která je jako
nástupnická společnost pokračovatelkou v tradicích
Československého červeného kříže založeného dne
6.2.1919, v souladu s ustanoveními Ženevských úmluv je
vedena snahou v měřítku národním i mezinárodním
předcházet a zmírňovat utrpení, chránit zdraví a úctu
k lidské bytosti, podporovat vzájemné porozumění,
přátelství a mír mezi národy, přičemž nečiní žádných
národnostních, rasových, náboženských, třídních ani
politických rozdílů, nestraní znepřáteleným stranám a
neangažuje se ve sporech politické, náboženské, rasové či
ideologické povahy, je nezávislá a základem její činnosti je
dobrovolná služba členů zaměřená na poskytování pomoci
bez očekávání zisku, čímž se přihlašuje k základním
principům hnutí Červeného kříže, jimiž jsou humanita,
nestrannost, neutralita, nezávislost, dobrovolná služba,
jednota a světovost – a zavazuje se usilovat o jejich
naplňování.
Ve středu 3. března jsem se za město Police nad Metují
zúčastnila Valné hro mady oblastního spolku Českého
červeného kříže v Náchodě. Zvláštností bylo, že většina
účastníků byla z řad
místních spolků ČČK. Spolu
s místostarostou p. Nývltem z Nového Města nad Metují
jsme byli jed iní zástupci pozvaných měst. Paradoxem je, že
mě chyběl právě místní „červenokřížák“.
Každý spolek čas od času prochází útlumem. Naše
organizace lety zestárla a čeká na své nástupce. Potenciální
oslovení pokračovatelé přemýšlejí nad nutností a
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opodstatněností práce ČČK v dnešní době. Možná, že i to
mě přimělo k zadání do mácího cvičení studentům PUVČ na
téma Má v dnešní době existence ČČK své
opodstatnění? Co by podle Vás měl o být nápl ní jeho
činnosti?
Ze zajímavých myšlenek /bez uvedení autora/ vybírám.
Červený kříž byl zal ožen r. 1863 z podnětu J.
Dunauta, původně jen pro raněné a nemocné za války,
později i pro zajatce a oběti přírodních katastrof.
Československý červený kříž má tradici od roku 1919.
Jeho pokračovatelem se stal Český červený kříž r. 1993.
Červený kříž je organizací dobrovolnou a
neziskovou. Za dobu s vého trvání vychoval velké
množství dobrovolných zdravotních sester, které
pomáhaly při různých příležitostech, hlavně za druhé
světové války, ale i v době míru při přírodních
katastrofách, při zajišťování zdravotních služeb při
sportovních akcích, organizování humanitární pomoci,
apod….Podle mého názoru by mělo být náplní ČK
provádění školení první pomoci pro co nejvíce lidí,
získávání dobrovolných dárců krve, získávání nových
členů, kteří by pomáhali i při humani tární pomoci.
Většina li dí nedokáže, nebo si netroufá poskytnout
kvalifikovanou první pomoc třeba při dopravních
nehodách nebo při jiných úrazech. Toto by mohlo
zachránit hodně lidských ži votů.
ČČK /nejen český/ má a jistě i v budoucnu bude mít své
opodstatnění. Otázkou je v jaké podobě. Jistě to nebude „ta
paní“ v bílém s brašnou, ve které má prášek proti bolení
hlavy, jodovou tinkturu a náplast na odřené koleno na
lidové slavnosti nebo v průvodu. V současnosti by se měl
důsledně vrátit k tomu, z čeho vycházel – k těm vždy
potřebným a krásným ideám. Každý by měl znát základy
první pomoci a u mět je použít! Mělo by to být součástí
gramotnosti /škola + ČČK/. Červený kříž by měl své
poslání zviditelňovat a prosazovat důrazně a všude.
Medializace by po mohla hlavně dospělým uvědomit si
podstatu lidskosti třeba i tím, že by je naučila zásadám
první pomoci.
Mezinárodní spolupráce by pomohla poznat, pochopit,
přestat se bát a vážit si jiných kultur.
Bylo by ideální, kdyby se ČK pravidelně dostával
s cílenými programy pravidelně do televize, ro zhlasu, novin
a solidních časopisů, spolupracoval s nejvyššími politiky
/alespoň s ministry zdravotnictví/ a to tak, aby to bylo vidět
a slyšet.
V současné době, kdy hrozí terorizmus po celém světě,
dokonce i chemický mi a bio logický mi útoky, kdy povodně
a zemětřesení ohrožují zdraví a životy je zapotřebí odborně
a hlavně rychle po máhat.
Pracovníci ČČK pořádají četné s bírky pro li di
postižené povodní. Také pomáhají zaměstnancům
pečovatelské služby v jejich práci. Přesvědčují mladé
lidi, aby se stali dárci krve. Na každém městském úřadě
pravi delně zajišťují oceňování čestných dárců krve.
Důležitá je také výuka první pomoci v závodech a
podnicích související s bezpečností práce. Též děti ve
školách jsou seznamovány s poskytování m první pomoci
bližní mu. ČK pořádá zdravotnické soutěže. Za touto
celou org anizací vi dí m jednotli vce, kteří bez veškerých
nároků na odměnu činí dobro.
ČK má v každém případě své opodstatnění, zdá se, že
byl v době komunizmu v íce známý a v podstatě jednou

organizací, která měla své smysluplné cíle. Po revoluci ale
nějak upadá jeho význam, protože se objevily velice
moderní názvy nadací, které v podstatě plní stejné cíle, ale
jmenují se jinak a jsou také více konkrétní. Zdá se, že se za
nimi skrývají lidé, kteří chtějí být vidět, mají na to a chtějí
se ukázat, jak jsou humánní.

Stručně z je dnání valného s hromáždění
v

v
v

v

v

v

Na okresní soutěži mladých zdravotníků základních
škol družstvo naší školy pod vedením paní
vychovatelky Evy Řehákové obsadilo první místo!
ČČK zajišťuje na požádání pátrací akce po
nezvěstných.
V okrese Náchod bylo v roce 2003 evidováno 4 039
dobrovolných dárců krve, kteří podstoupili 4 878
odběrů, z toho bylo 279 prvodárců. Krevní plazmu
darovalo 377 dárců.
I letos je vyhlášen při transfúzní stanici v Náchodě
Den prvodárců. Uskuteční se v pondělí 29. března
2004. Jsou zváni všichni zdraví občané starší 18-ti
let, kterým bude v tento den při jejich první m
odběru věnována maxi mál ní pozornost.
Letošní termín okresní soutěže mladých zdravotníků je
určen na středu 12. května. Krajská soutěž se uskuteční
v Ústí nad Orlicí v úterý 25. května 2004.
Světový den první pomoci letos při padá na pondělí
13. září.

Na závěr
Najde se ve městě skupinka li dí, která povede
stávající členy s přesnou představou s vé či nnosti. Město
je při praveno jejich nezištnou činnost podpořit.
Zájemci mě mohou kontaktovat osobně, mailem –
seidlmanova@meu-police.cz,
tel.: 491 541 118, 607-673 617.
Ida Seidlmanová

MIROSLAV JAROLÍMEK
POJIŠŤOVACÍ KANCELÁŘ

Obchodní zastoupení Kooperativa, pojišťovna,a.s.

Můj tip
Milí přátelé! V minulých číslech Polického měsíčníku
jsem podrobněji popsal podmínky životního pojištění se
spořením pro děti a dále pojištění majetku v domácnostech.
Dnes se hodlám zaměřit na další dobré mo žnosti pro
širokou veřejnost z nabídky polického obchodního
zastoupení Kooperativy, pojišťovny,a.s..
Věřím, že mnohé potěší příležitost již zde v místě
sjednat povinné ručení k motorovým a pří pojným
vozi dl ům - u Kooperativy. To se, jak je dobře známo,
vyznačuje nejen kvalitními asistenčními slu žbami na
cestách a možností rychlého růstu řidičského bonusu, ale
navíc novinkou, že si lze za nevelký jednorázový poplatek i
získaný bonus na neomezenou dobu připojistit. Což
znamená, že ani jako viník nehody nepřijde takto
připojištěný řidič o léty nabyté cenové zvýhodnění (bonus),
čili ušetří řádově tisíce korun. Že Vám povinné ručení
Vašeho auta u Kooperativy přinese i slevy na jiné druhy
pojištění (domácnost, úraz apod.), už podotýkám jen na
okraj.
Všem, kdož sportují či vykonávají fyzicky náročnější a
rizikovější p ráci, nelze než vřele doporučit, aby si dopřáli
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některý z druhů úrazového pojištění pro případ tělesného
poškození (čili běžných, léčitelných úrazů), pro případ
trvalých následků úrazu, i pro případ nejhorší – tedy smrti
následkem úrazu. Dětská úrazová pojištění jsou zvlášť za
velmi výhodných podmínek a sazby jsou méně než
poloviční v porovnání s pojištěním dospěláků. Navíc lze
úrazové pojištění komb inovat i se spořením do budoucna
(životní kapitálová pojištění) s dobrou zárukou zhodnocení
vkladů.
Dalším příjemný m doplňkem pro Váš klid a jistotu
mů že být stále ještě relativně levné pojištění odpovědnosti
zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli, což
není nic jiného než pojištění, lidově s oblibou zvané
„pojistka na blbost“. Ano – lze se pojistit pro případ třeba
jen nepatrné hlouposti, která se může ko muko li z nás
přihodit v zaměstnání, způsobit spoustu škody a následně
tak přinést velký škrt v našem soukro mém ro zpočtu. Ko mu
z nás by se s lehký m srdcem plat ila vysoká škoda na
zařízení nebo třeba na havarovaném autě firmě, u které
pracujeme? Tedy škoda na něčem, co nám vůbec nepatří a
jen js me měli tu smůlu a museli js me být „u toho“ právě
my.
Tolik můj nejnovější tip. Přijďte se dozvědět víc. Těším
se na vaši návštěvu v kanceláři v Kostelní ulici, příp. na váš
telefonát na čísle 491 541 544 (kancelář) nebo 605 461 013
(mobil). Přeji pěkné dny příští.
S úctou Zdeněk Pátek

JAK ZALÉVAT
POKOJOVÉ ROSTLINY
Hlavní podíl na udržení dobrého stavu
zeminy a výživy rostlin v květináčích je
správná zálivka. Zahrádkářů m a pěstitelů m poko jových
rostlin se často stává, že mívají v počátcích své praxe
značný úhyn rostlin, způsobený nesprávným zásobením
rostlin vodou. Voda je ceněna, pokud dodává rostlinám
potřebnou vlhkost a uspokojuje jejich žíznivost. Pokud je
vody mnoho ochlazuje zeminu, ro zbahňuje ji a ztěžu je její
provzdušňování. Zemina začne vydávat hnilobný zápach,
v květináči je bahno, zemina je zkyslá a rostliny v ní živoří.
Posléze rychle zachází.
Častým zvykem je, že se voda lije do misky pod
květináčem, aby odtud stoupala do květináče. Taková
záliv ka je pro většinu rostlin špatná. Horní vrstvy zeminy
při n í nejsou nasycené, jako při vrchní zálivce. Pěstitel je ve
stálé nevědomosti o tom, zda-li je půda v květináč suchá
nebo ne. Zálivková voda by měla mít pokojovou teplotu,
kterou nejlépe získá, pokud ji necháte v pokoji patřičný čas
odstát. Pokud je voda příliš studená, ochladí zeminu a tím
škodí kořenům rostlin. Pro zálivku je vhodné použití
dešťové vody nebo vody z potoka. Pramenitá voda
z kohoutku obsahuje často škodlivé příměsi, proto ji
nechejte alespoň nějakou dobu odstát nebo použijte vodu
převařenou. Voda, která obsahuje vápenec je škodlivá pro
všechny vřesovištní rostliny. Pro ně používejte raději vodu
převařenou. K zálivce použijte malou konvičku s úzký m
výtokem vody. Obyčejné hrnky jsou pro tento účel
nevhodné.
Při zálivce s měřu jte pramen vody k o kraji květináče a
prostor vyplňte vodou až po jeho okraj. Po kud je prostor
příliš úzký, je potřeba naplnit ho po okraj několikrát. Pokud
toto neuděláte, bude zalito příliš málo. U květináče, který

obdržel jen trochu vláhy na povrchu, zůstane dolejší část
kořenů suchá. Jakmile slunce osvítí listy, ty začnou
žloutnout nedostatkem vody. Některé azalky ,vřesy a
rododendrony nevadnou jen jednou a projeví se to u nich
opadem listů a výskytem škůdců, což je neklamnou
známkou velmi suché zeminy v květináči.
Při správné zálivce je část vody odváděna odpadním
otvorem z květináče poté, co prošla celým kořenovým
balem a zvlhčila ho. Zbytek vody zůstává v misce. To vás
někdy může zmýlit. Stane se to v tom případě, že půda
v květináči byla velmi suchá a vody pak skutečně protekla
kořenovým balem rostliny jako sítem. U takto vyschlých
květináčů je nedostačující jedno zalití a proto ho několikrát
opakujte. Další mo žností je, postavit takto vyschlý květináč
do vody a nechat jej napojit do doby dokud z něj
nevycházejí žádné bublinky.
Záchytná miska (talířek) pod květináčem zachytí
protékající vodu z květináče. Nes míte zapo menout misky
s vodou vyprazdňovat. Květináč nesmí stát v misce plné
vody. Voda z plné misky vzlíná do zeminy v květináči a
spodní část kořenového balu je trvale ve vodě. Vodou
přesycená zemina v květináči zvýšenou hladinou vody
poškodí spodní kořenové partie (začnou zahnívat). Jenom
v tom případě, pokud jsou rostliny vsazeny ve skutečně
malých květináčcích a vyžadují hodně vody, které jim tyto
nedokáží dodat, je mo žné nechat stát tento květináček
v misce plné vody po dobu, než se rostlina dostatečně
zásobí vodou. Mnohem vhodnější však je, přesadit takovou
rostlinu do většího a vhodnějšího květináče. Nezapo meňte,
že vzh led vašich rostlin a jejich dobrý stav je závislý pouze
na vás a vaší péči těmto rostlinám věnované. Pokud budete
své rostliny dobře zalévat, odvděčí se vám krásným
vzhledem.
Zahrádkářský zpravodaj – zima 2003

OŠETŘOVÁNÍ POKOJOVÝCH
ROSTLIN V ZIMNÍCH MĚSÍCÍCH
Ošetřování našich pokojových rostlin se v zimn ích
měsících značně liší od ošetřování v letním čase. V této
době není požadován bujný vzrůst rostlin. Hlavním
požadavkem je to, aby nám zůstaly rostliny zachovány.
Podle stanoviště jednotlivých rostlin se mění i jejich
ošetřování. V teplém a nepřetržitě vytápěném pokoji
přestávají například palmy i mnohé další rostliny zcela růst.
Záliv ka v zimě je zde právě tak nutná, jako v létě. Vhodné
je i v lhčení v zduchu prováděné za slunečního svitu. Velmi
doporučuji stírat prach z listů těchto rostlin vlhký m
hadříkem a to opakovaně. V blízkosti oken hrozí nebezpečí,
aby rostliny nepřimrzly. Proto bývá vhodné každý večer
odstavovat rostliny od oken do středu místnosti nebo na jiné
vhodné místo. Další funkčn í, i když méně estetickou
mo žností je, dát mezi okno a rostlinu papírový kartón, který
poskytne vhodnou izolaci. Rostliny umístěné mezi
špaletovými okny chraňte před promrznutím tak, že necháte
vnitřní část okna pootevřenou, takže část pokojové teploty
zahřeje i takto u místěné rostliny. V nepříliš teplých
místnostech zálivku omezte a v nevytápěných pokojích
nezalévejte téměř vůbec. Postačuje zalít rostlinu (podle
druh) jedenkrát za týden, někdy ještě méně. Zde se vlhčení
vzduchu neprovádí. Bylo by zdro jem p lísně. Jakmile to
počasí dovolí, častěji vzduchujte. Rostlinám to prospívá.
Je všeobecně známo, že silnější mráz škodí pokojovým
rostlinám. Následky mírného mrazu se dají mnohdy
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odstranit, pokud zakročíte ve vhodnou dobu a správnými
prostředky. Tímto prostředkem je překvapivě studená voda.
Namrzlou rostlinu, která má ještě mráz v listech silně
přestřikujte, až tuhost jejich listů povolí a mráz z n ich
vyjde. Podmín kou je, že je rostlina umístěna při teplotě
jednoho až tří stupňů Celsia, ne ve větším teple. Vhodné je,
rostlinu nikam nepřenášet a ponechat ji na místě. Pokud
nebude stačit jedno překropení, opakujte jej třeba
několikrát. Bezpodmínečně nutné je chránit namrzlé
rostliny před sluncem. Úp lně špatné by bylo umístění takto
namrzlých rostlin do teplé místnosti. Rychlý m rozmrznutím
by byla rostlina silně poškozena a ve většině případů by
rychle zašla.
Zahrádkářský zpravodaj – zima 2003

Český zahrádkářský svaz

ZO v Polici nad Metují zve své členy na

Výroční členskou schůzi,
která se koná v sobotu 13. března 2004
ve 13.30 v místní hasičárně
Stručný obsah jednání:
Krátký úvod
Zpráva o činnosti v loňském roce
Vo lby do výboru
Přednáška odborného instruktora
Disku ze
Letos přislíb il účast absolvent ústř. Zahrádkářské
akademie p řítel Luděk Groh, který nás seznámí s novými
poznatky při ochraně rostlin, o pěstování zeleniny a o
dalších technických novinkách. Zodpoví i případné dotazy.
Bude možnost nákupu prostředků pro ochranu rostlin.
Dále by bylo žádoucí, aby každý člen zaplat il
pokladníkovi, příteli M. Vaň kovi členský příspěvek, a tím
mu usnadnil práci s dodatečným výběrem po městě. Letos
obdrží opět každý člen Ru kověť zahrádkáře pro ro k 2004 a
semena okurek nakládaček Bára F1. Budeme uvažovat opět
o zájezdech , pokud máte nějaké návrhy, je třeba je
přednést, uvažovali bychom opět o dvou zájezdech.
Srdečně vás zve Výbor ZO ČZS v Polici nad Metují

Dále zve nejen naše členy, ale i polickou
veřejnost na

besedu s naším známým sportovcem

panem Jiřím Beranem m.s.,
která se koná v sobotu 27. března 2004
ve 13.30 též v hasičárně
Formou vyprávění a diskuze nás seznámí se svou
bohatou sportovní činností, která začala ve zdejším
lyžařském oddílu Spartaku a přivedla jej až do
reprezentačního celku, kde sklízel nemalé úspěchy.
V další části besedy nás seznámí se svou profesí lesníka,
kterou získal absolvováním STLŠ v Trutnově. Dnes má
mezi jiný m v péči i lesy města Police nad Metují. Bude
vyprávět o této práci i o specifikách zdejší krajiny ve
vztahu k lesním kulturám a nutné harmonii mezi lidským
společenstvím a přírodou.
Pro členy ČSZ vs tupné zdarma, pro ostatní je
vstupné dobrovolné.
Vš ichni jste srdečně vítáni!
Výbor ZO ČSZ v Polici n. Met.

Přijměte pozvání na

jarní velikonoční výstavu
konanou od 1.3.2004 do 10.4.2004

v PAPÍRNICTVÍ Zdeněk Balák
pondělí až pátek od 14.00 hodin do 18. 00 hodin
a v sobotu od 8.00 do 12.00 hodin.
Souběžně bude tato výstava probíhat
v MŠ v Bukovici ve dnech 29.3.2004 až 9.4.2004
pondělí až pátek od 9.30 do 15.00 hodin.
Těšit se mů žete na:
- výrobky ze sena (zajíčci, ptáčci)
- zdobená vajíčka
- zápichy do květináče
- dekorace z proutí a sena
- pomlázky zdobené
Vstupné dobrovolné, výtěžek bude věnován dětem v
Mateřské škole v Bukovici.
Případné informace na telefonu 604 823 926.

POZVÁNKA
Jak Vás informoval poslední Zpravodaj, pořádají
„Po ličt í přátelé turistiky“, každoročně známý „Vandr“,
zimní táboření a Silvestrovskej š majd k Čertově skále.
Jejich oblíbenost potvrzuje velká účast na nich.
Chceme se letos pokusit vytvořit kroužek p ě š í t u r i
s t i k y s e n i o r ů a rozložit naše aktivity do celého roku.
Naším cílem je dát příležitost těm seniorů m, kteří rádi
chodí, naplnit kousek svého volného času výlety k udržení
své tělesné kondice, k poznání zajímavých a dosud
neznámých nebo málo známých míst a získat pěkné zážit ky
v kolektivu stejně „mladých“ turistů.
Nechceme se omezit jen na výlety do nejbližšího okolí,
ale podívat se do dalších míst náchodského nebo jiného
blízkého okresu. K tomu budeme využívat vlak nebo
prořídlého spojení autobusem. Máme v plánu účast na
veřejných turistických akcích v Brou mově, na Machovsku,
v České Skalici, Novém Městě, ve Starkoči a jinde.
Předpokládáme délku trasy 10 až 15 kilo metrů.
Vý lety budeme nabízet v naší propagační skřínce na
Pellově domě na náměstí. Zájemce o tuto turistickou
činnost zveme na krátkou informační besedu ve středu 17.
března 2004 v 16.00 hodin v malé zasedací místnosti
Městského úřadu v Polici nad Metují (č.dvěří 13).
Těšíme se na Vaši účast.
Poličtí přátelé turistiky

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 Komenského nám. 384
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Saunaři děkují, Ing. Pošmurovi
Sdružení saunařů a saunařek v Polici nad Metují děkuje
touto cestou ing. Pošmurovi. Děku jeme za NEGATIVNÍ
reklamu, která POZITIVNĚ přispěla ke zv iditelnění
polické sauny a tím i ke zvýšení její návštěvnosti.
Vše špatné, pro něco dobré. Ještě jednou díky.
Za saunaře a saunařky NOVOTNÝ Evžen

Virózám se dá bránit
i saunováním

Každý, kdo někdy navštívil saunu, ví, že se po jejím
absolvování člověk cít í jako znovuzro zený. Má blahodárné
účinky na zdraví a především účinkuje preventivně.
Pravidelné saunování totiž posiluje obranyschopnost našeho
těla, a t ím zabraňuje nachlazen í a viró zám

Jak správně postupovat
Před saunování m by měl o být naprostou
samozřejmostí, že se osprchujeme. Odl ožit bychom měli
také všechny kovové šperky, např. náramky, řetízky
apod. Doba, po kterou setrváme v potírně, je
indi vi duální. Sledovat bychom ale měli signály, které
nám těl o vysílá, a tehdy, k dy nám pobyt přestane být
příjemný, odchází me. Pobyt v sauně nepřehání me.
Nezapomínáme ani na hygienu. Každý má sedět na
ručníku, a pokud leží, pak má mí t pod celým tělem
prostěradl o. Nejdří ve usedneme na lavici nejnižší,
jestliže se cítíme dobře, můžeme postupovat na lavici
vyšší. Pobyt v potírně a ochlazení několikrát střídáme.
Ří dí me se stále podle toho, co je nám příjemné.
Saunování zakončí me osprchování m, pak ulehneme na
lehátko a odpočineme si. Tělesná tepl ota se nám vrátí do
normálu a znavené tělo si pěkně odpočine.
Pokud ji budeme navštěvovat často, postupně se
otužíme a naše kondice se bude zlepšovat. Do sauny může
chodit každý zdravý člověk. V případě, že trp íme nějakou
chronickou chorobou, poradíme se nejdříve s ošetřujícím
lékařem.
"Chceme-li si saunování opravdu užít, měli bychom
dodržovat určité zásady. Náš organismus by měl být před
saunováním v pohodě. Počítat je třeba s tím, že procedura
potrvá asi 90 minut. Nevstupujeme do ní ani h ladoví, ani
s plným žaludkem. Nejdříve se osprchujeme a pečlivě
osušíme, abychom nezvyšovali vlhkost v prohřívárně,"

uvádí Tomáš Mirovský z A kademie tělesné výchovy a
sportu Palestra.
Optimální teplota
Pro regenerační účely se doporučuje teplota vzduchu
v potírně mezi 80 a 100 °C při relativní vlh kosti 5 %.
Pokud budeme chtít teplotu zkontrolovat, pak ji měříme
nejméně jeden metr od tepelného zdroje ve výšce zhruba
150 cm nad zemí a nejméně 20 cm od stěny. Nejvyšší
teplota je u stropu, kde by neměla přesáhnout 110 °C a
nejnižší na podlaze - okolo 40 °C. Vyšší teplota je pro
regeneraci nevhodná.
Doba pobytu je různá
Doba, po kterou v sauně setrváme, je různá. Je to
individuální záležitost a každý člověk si musí vyzkoušet, co
je pro něj nejvhodnější a nejpříjemnější. "Různá je
především doba pobytu v potírně. Většinou se hovoří
o délce okolo deseti minut, ale někomu vyhovuje doba
kratší. Je ale třeba zdůraznit, že při saunování dětí dochází
k přehřátí velmi rychle, a tedy i délka pobytu v potírně musí
být úměrně kratší. Mo ment, kdy z potírny máme odejít,
poznáme snadno. Začneme se silně potit," dodává Tomáš
Mirovský.
Na řadě je ochlazení
Po přehřátí má následovat rychlé zchlazení. I jeho
rychlost je zcela individuáln í. Nejpomalejší účinek má
studený vzduch, o něco rychleji působí studená sprcha,
nejrychleji působí skok do bazénku se studenou vodou
o teplotě 8-12 °C. Pro správnou regeneraci se doporučuje,
co nejrychlejší zch lazen í těla, tedy skok do bazénku. Není
to nepříjemné, protože většinou dochází k parado xnímu
pocitu tepla. Tento pocit je vyvolán velmi intenzivním
podrážděním ohromného počtu kožních termoreceptorů.
V bazén ku zůstaneme tak d louho, dokud máme příjemný
pocit. Po chvíli ale začne každý člověk pociťovat chlad.
Někdy je to dokonce mrazen í až bodání a to je ten
nejvhodnější okamžik pro ukončení procedury. Prohřátí a
zchlazení se opakuje dvakrát až třikrát. Větší počet se
v regeneraci nedoporučuje. Účinek tepla v potírně mů žeme
ještě zesílit kartáčováním těla. Někdy se používá tzv.
parního nárazu, který vyvoláme nalit ím asi 100 až 200
mililitrů vody na rozpálený povrch kamen. Tím dojde
k prudkému v zestupu vlhkosti a velmi rychle stoupne pocit
tepla.

Co to je infrasauna ?

V prohřívací kab ině infrasauny jsou umístěny speciální
zářiče. Kab ina bývá většinou prostorově menší než sauna
finská. Vy značuje se nízkou spotřebou elektrické energie a
rychlým vyhřátím, které trvá pouze pět až deset minut.
Teplota se zde pohybuje od 40 do 60 °C. Pocení je
intenzivnější, neboť infračervené záření proniká hluboko do
tkání. Z toho důvodu není třeba opakovat prohřátí a
zchlazení jako v sauně finské. Infrasauna je vhodná
především pro sportovce. Pomáhá však také při chřipce a
nachlazení, celulitidě, odbourávání kalorií, a tedy snižování
tělesné hmotnosti, revmat ických potížích a řadě dalších
zdravotních problémů. Proceduru saunování je dobré
zakončit alespoň 30minutovým pobytem v odpočívárně.
Také masáž po sauně je velmi příjemná. U veřejných saun
se z hygienických důvodů požaduje sprchování před i po
každém vstupu do prohřívárny.
A na závěr. Podaří-li udržet zájem poličáků o saunování
a bude –li vysoká návštěvnost zajišťující ziskovost, mohli
bychom se i v naší sauně dočkat v příštím roce
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nainstalování kab iny infrasauny. Už se na tom pracuje!!!
Staňte se i Vy vyznavači sanování!!!!
S použit ím informací z internetu . 06.02. 08:55
„ Klub saunařů“

Novinky ze sauny - aktuálně
V minulém týdnu za podpory mnoha saunistů, občanů a
podnikatelů byly pro zkrášlení a zpříjemňování pobytu
návštěvníků, snížen í nákladů na provoz sauny provedeny
některé zásadní úpravy. A co se změn ilo. Především byla
nahrazena stará saunová kamna dvěma kusy nových
finských kamen o menším příkonu s novou konstrukcí. Tato
nová kamna, jak bylo již vyzkoušeno, mají velkou výhodu.
Vedle nižší spotřeby je ohřev sauny uskutečněn za
nepoměrně kratší dobu, místo 3 hodin je sauna již vyhřátá
za necelou hodinu.By l také částečně zmenšen prostor
v potírně, byla vystavěna příčka s izolací ( ta v prostoru
starých kamen totiž vůbec nebyla), stěna byla obložena
palubkami. V prostorách převlékárny byla nainstalována
aku mulační kamna, opraveny akumulačky v prostorách
bufetu, opraveny sprchy, zhotoven nový botník a další
drobné úpravy. Při zkušebním provozu dne 3.3.2004 si již
všichni pochvalovali příjemné teplo v celém prostoru a
krásnou atmosféru.
Vše bylo provedeno za přispění sponzorství a
brigádnické činnosti občanů Police a blízkého okolí. Proto
„výbor saunistů“ chce především poděkovat jednotlivcům a
firmám za sponzorské dary a pomoc, bez které by takové
vylepšení nevzniklo. Poděkování patří především Zdeňku
Dostálovi – firma Stafido, Ev ženu Novotnému – prodej
piva, Janu Grimovi – Elektro, Truhlářství - Tauc, Ing.
Jaro míru Křížovi - CROSS, Truhlářství - Čepelka Velký
Dřevíč, Truhlářství - Milan Kozár Pěkov, Topenářství Šotola, Ing. Janu Cikrytovi, Zdenku Bernardovi, man želů m
Eichlerovým, Vladislavu Havlíkov i, Jaro míru Honců,
Magdě Macounové, Marii Jo kešové - Auto Jokeš“, Dr.
Jiřímu Pavlovi a dalším. Poděkování patří starostovi
Zdeňku Kadid lovi, radě a zastupitelstvu za podporu a
příspěvek.
Moc a moc Vám všem děkujeme, bez Vás by se to
nepovedl o. Teď je naše polická sauna opět ta nejlepší,
nejteplejší a nejkrásnější !!!!
Po prvním měsíci provozu s radostí konstatujeme, že
návštěvnost je vysoká, zájem veřejnosti o saunování roste,
průměrná návštěvnost 25 – 30 osob dává záruky, že po
provedených úpravách bude ekonomicky soběstačná.
Zveme Vás, polické občany, k návštěvě do nově
upravené sauny. Vedle relaxace máte možnost využít i
služeb masérky i maséra. Také již máme první vybavení
do našeho mini FIT CENTRA. A čeká Vás brzo další
přek vapení . „Přijď te pobejt mezi nás.“
Výbor saunistů

Okénko seniorů
Dne 26.2.2004 se konala v hasičárně schůze důchodců v
Polici nad Metují.
Pan Rohulán nás informoval, co je nového v naší
organizaci a také jsme se dozvěděli, že Krajská rada Hradec
Králové bude zasedat dne 31.3. v našem městě. Tohoto
jednání se zúčastní i pan profesor Dr. Solich, předseda

Svazu důchodců v České republice. Na programu má být
pension pro důchodce, který máme nový a krásný a domov
důchodců, kde by byla potřeba provést přístavba. Plány na
přístavbu byly již zhotoveny 2x a tak nyní do třetice, by se
přístavba mohla již konečně uskutečnit.
Paní místostarostka Ida Seidlmanová ve svém dopise
pozvala naše členy na „Universitu volného času“, příští
přednáška bude 10.3.04, na Černou hodinku, dne 2.3.04 s
názvem Za rytíři na Turov, do Kolárova divadla dne 3.3.04
na hru Postel pro hosty, neb Můj dům můj hrad a dne
14.3.04 na Ko letovu hornickou hudbu, která bude rovněž v
Kolárově divadle.
V d iskuzi se hlavně mluvilo o výletech. Dále bylo
promítnuto video o Polici nad Metují a okolí, od Miroslava
Šolce, které obohatilo oslavy 750 let našeho města. Ačkoliv
jsme již mno zí v ideo viděli, by lo velice milé společně se
dívat na naše bydliště, vždyť máme nejen krásnou krajinu,
ale také bohatou historii.
Jirásková

Výroční zpráva o činnosti Svazu
důchodců ČR, místní or ganizace
v Polici nad Metují za rok 20 03.
K 31. 12. 2003 měla naše organizace celkem 117 členů,
z toho 20 mu žů. V porovnání s rokem 2002 jsme
zaznamenali pokles, neboť k 31. 12. 2002 js me měli 121
členů.V průběhu minulého roku jsme získali 8 nových
členů. Proti to mu z našeho svazu odešlo na vlastní žádost,
převážně ze zd ravotních důvodů, 8 členů. Dále bohužel 4
členky zemřely. Nejstarší členkou je paní Hronová,
nejmladším členem pan Meisner. V naší organizaci jsou
členové nejen z Po lice nad Metují, ale i z o kolních obcí.
Například 3 z Bu kovice a ze Žďára, po jednom z Hlavňova,
Suchého Dolu, Pěkova, Petrovic a Radešova. Jestliže si
připo meneme, že při založen í svazu zde bylo 10 členů,
potom nárůst členstva za 10 let je hodnocen velmi kladně.
Naše organizace koná pravidelné schůze 1x měsíčně,
mimo letní měsíce červenec a srpen. Měli jsme tudíž
v minulém roce celkem 10 schůzí, p ři p rů měrné účasti 47
členů. Snažíme se, abychom na každou schůzi měli zajištěn
určitý program. V minulém roce nás 3x navštívil pan
starosta Kadidlo nebo paní místostarostka Seidlmanová.
Vždy nám podali informace o dění v Polici a o úko lech a
plánech na městě. In formace byly velmi pečlivě členstvem
sledovány. Jedenkrát js me uvítali žáky hudební školy
v Polici, 3x byly pro mítnuty barevné diapozitivy panem
Jenkou, dále js me měli besedu se členy místní městské
policie o bezpečnosti a dopravní situaci, byla přednáška
pana dr. Pavla o zdravotnictví a přednáška dr. Košťála o
životě T.G. Masaryka. Dále jsou členům pravidelně
podávány informace z M inizpravodaje o úkolech SD ČR a
mo žnosti rekreací ve vybraných místech v České republice
i v zahraničí. V minulém roce se těchto rekreací zúčastnilo
celkem 14 našich členů. Velmi kladně můžeme hodnotit
spolupráci s městem, konkrétně s paní místostarostkou
Seidlmanovou. Město nám poskytuje nejen dotaci na naši
činnost, umožňuje nám bezplatně konat schůze v sále
hasičské zbrojnice, je k d ispozici Klub důchodců. Ten
bohužel proti dřívějším letům je velmi málo využíván.
V minulém roce jsme zorganizovali 30. 3. zájezd do
Prahy. Navštívili jsme Staro městské náměstí, Kampu a
v Národním d ivadle viděli představení Maryša. Zúčastnilo
se 43 členů. Další zájezd byl 28. června na zámek a hrad
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Frýdlant, Hejnice, Libverda s účastí 42 členů a 30. září se
konal kratší, ale vydařený zájezd do Brou mova /klášter/ a
Janovičky kam s námi jelo 45 členů. Ve spolupráci
s městským úřadem se 27. února 10 našich členů zúčastnilo
zájezdu do Prahy na mu zikál Zvonokosy.
Polickou univerzitu volného času navštěvovalo 8 našich
členů. Zasedání krajského výboru SD ČR se zúčastňuje pan
Rohulán, v jednom případě ho zastoupila slečna Friedová.
Na požádání městského úřadu zajišťujeme dohled při
konání různých výstav. Dík patří za tyto služby členům:
Hančové, Klicnarové, Friedové, Rutarové, Sy lvánové,
Nožkové a Rohulánovi.
Jaroslav Rohulán – předseda

Příslušná telefonní čísla:
Brou mov
491 524 929
Police nad Metují 491 541 205-6
Jetřichov
491 582 611
Hronov
491 481 901-3
Náchod
491 419 311
Nové Město n.Met. 491 474 181
Vestec
491 491 162
Borová
491 478 167
DISPEČINK
491 419 222
Ing. Zdeněk Richter, Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.

Pozvání do domova důchodců
I když to za oknem tak nevypadá, jaro a s ním
velikonoce se opravdu blíží a s nimi i velikonoční prodejní
výstavka, na kterou bychom vás už nyní chtěli pozvat.
Opět js me se rozhodli uspořádat výstavku přímo
v domově. Návštěvníkům se tak naskytne možnost spojit
shlédnutí výstavy s posezením a návštěvou blízkých a naši
obyvatelé zase budou mít příležitost být jak se říká „u
toho“, sledovat vše tak trochu z b lízka a mít radost z toho,
že je o jejich výrobky zájem.
Hlavním s myslem jejich i našeho snažení totiž není
vyrobit kdovíco nádherného a světoborného. Tímto
tvořením především naplňují svůj čas, kterého teď mají
požehnaně a je to zároveň i jakási forma rehabilitace. Když
pak vidí, že výsledky jejich práce mohou i někoho potěšit,
mají z toho užitek dvojnásobný.
Přijďte se přesvědčit, podívat se a třeba si i vy
vyberete nějakou drobnost pro radost.

Velikonoční prodejní výstavka
bude otevřena v polickém domově důchodců
v pátek 26.3. v době 14 – 17 hodin a
v sobotu 27.3. v době 9 – 11 hod.
a 13.30 – 16.30 hod.

Vzh ledem k provozu a režimu v DD p rosíme o dodržení
uvedených návštěvních hodin. Těšíme se na vás!
Za DD M. Troutnarová

VaK Náchod upozorňuje občany
Vzh ledem k to mu, že se nedávno za zaměstnance
vodáren vydával zloděj, který navštívenou nemovitost
vykradl, považuje vedení společnosti VaK za velmi důležité
informovat občany o identifikaci svých pracovníků
následujícím způsobem.
Sdělujeme všem našim odběratelů m, že naši
pracovníci mají právo vstupu do soukromých objektů
odběratele ke kontrole vodoměrů, jejich výměně či odečtu
stavu, ke kontrole stavu vnitřního vodovodu či kanalizace a
ke kontrole stavu čisticích zařízení odpadních vod. Toto
právo nám dává zákon č. 274/2001 Sb. Naši pracovníci jsou
při uplatňování tohoto práva povinni se prokázat služebním
průkazem. Po kud tak neučiní, může odběratel povolení
vstupu do objektu odmítnout. Pokud i přesto má odběratel
pochybnosti o tom, jedná-li se o naše pracovníky, mů že si
jejich totožnost ověřit telefonicky na příslušném územn ím
provozním středisku VaK nebo pomocí vodárenského
dispečinku, který potřebné údaje v kterékoliv době zjistí a
ověří.

Několik poznámek k autobusovému
spojení z Police nad Metují k
nádraží ČD
14.12. vstoupily v platnost nové jízdní řády ČD i
autobusů, které zajišťují rů zné autobusové společnosti. Kdo
tyto jízdní řády sestavoval, neměl na mysli návaznost
některých spojů. Představme si cestujícího vlakem z
Týniště n. Orlicí do Police n. Metují a podívejme se jaká je
návaznost:
odj. vlaků

příj. vlaků

odjezdy autobusů

z Týniště n. O.
4.25
6.26
7.37
8.31 Sp
rychlík z Plzně
10.04
11.59
13.28
14.38
15.24
rychlík z Prahy
16.51

do Police n. M .
5.50
7.46
9.05
9.27
11.08
11.19
13.14
15.03
15.37
16.55
17.30
18.11

z nádr. ČD Police n. M .
5.45 /5 min. před příj. vlaku!/
7.45 /1 min. před příj. vlaku!!!/
není autobusový přípoj!
není autobusový přípoj!
11.17 pouze v pátek!
není autobusový přípoj!
není autobusový přípoj!
15.15 pouze dálk. spoj mimo N
15.47 dálkový
spoj
17.15
17.32, 17.45
18.15

Snadno zjistíme, že obdobná návaznost mezi
autobusovými a vlakovými spoji je v případě, že cestující
jede opačným směrem z Po lice n. M. do Týniště n. Orl.
Nebylo by rozumnější zrušit nádraží ČD v Polici nad Met.?
Ze zastávky ve Žďáru do Police n.Met. je to přece jenom
blíž. Zamýšlí se odpovědí pracovníci, kteří sestavují jízdní
řády, zda cestujícím budou co nejvíce vyhovovat? A co na
to odpovědní pracovníci MěÚ Police nad Metují?
Doporučuji v Polickém měsíčn íku uveřejnit ještě celkový
jízdní řád autobusových spojů z Police n. Met. na nádraží
ČD a zpět.
František Janeček, Holice

Ještě jednou ČESKO - CZECHIA
aneb n ě k t e ř í Č e š i neu mí neboť nechtějí (ono se
jim to nelíbí!) správně zeměp isně pojmenovat svůj český
stát, svoji vlast, neznají ani nechtějí znát a přijmout
objektivní fakta. Musím reagovat na článek Petra Geislera v
únorovém čísle POLICKÉHO M ĚSÍČNÍKU, který si v zal
do úst a použil název mého in formativního článku „Važme
si našich státních symbolů...“ Druhou část mého nadpisu a
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text objekt ivních informací si nevzal za své. On píše co už i
bez něho dávno vyřešeno a zakotveno jak u nás v OSN:
„Names of States and theier Territorial Parts“ - Jména států
a jejich ú zemních částí.
1. Petr Geisler píše zcela nepravdivě o geografickém
(zeměpisném) názvu našeho státu jako o „z k o m o l e n i
n ě“. Jak geniálně na to přišel a podle které mluvnice
českého jazyka.
2. Dále píše, že „pánové z občanské iniciativy
CZECHIA“ nám chtějí /ko mu? v n u t i t tento jednoslovný
název“. To je jasná lež. Ve skutečnosti je to odborná
podložená informace pro nejširší veřejnost od jazykovědců
a dalších odborníků.
3. Vrcholem jeho zvláštního uvažování je urážka
nazývat tuto OI CZECHIA hochy. Tito jak píše „h o š i“
jsou na rozdíl od Petra Geislera vysoce vážení a vzdělaní
příslušní odborníci. Je to Mgr. Pavel Krejčí Ph D jazykovědec, bohemista z Filosofické fakulty Masarykovy
univerzity Brno, Doc. RNDr. Ivan Bičík CsC - prezident
České geografické společnosti a vedoucí katedry sociální
geografie přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity Praha,
Doc. PhDr. Jiří Felix CsC - jazykovědec z filosofické
fakulty Karlovy univerzity Praha, PhDr. Zdeněk Mahler literát a publicista a další. Než se Petr Geisler vysloví takto
o „hoších“ v tisku, měl by se nejdříve seznámit s
objektivními skutečnostmi. Občanská iniciativa vulgární
odpůrce názvu Česko hodlá od nynějška politovat a
přehlédnout.
4. Z čeho vůbec Petr Geisler usuzuje, když tvrdí, že
tento jednoslovný název je
„h a n l i v ý“. Na to přišel sám nebo mu to někdo řekl?
5. Další jeho n e h o r á z n o s t je skandální srovnání
pozdravu Čest práci se spisovným jednoslovným a
praktický m geografický m názvem našeho státu. Je to
přesně naopak než tento zvláštní autor předpovídá jakoby
byl nějaký znalec, prognostik. Název Česko se stále více
používá v tisku, rozhlase i televizi a přes odpor Petra
Geislera a jemu podobných používat bude a nikdo tomu
nezabrání.
Srovnáme-li výše uvedené odborníky s „vývody“ Petra
Geislera, budí to vesmírný úžas nad nekonečnými
„znalostmi“ a schopnostmi duševního vzletu tohoto autora
takových výplodů /ve které asi škole úspěšně dokončil své
odborné vzdělání?/, jeho úžasné filozo fování a závěry přes
všechno světlo svobody projevu, také jeho „úžasné“
vlastenectví. Chce-li se odpovědně a také pravdivě
vyslovovat v tisku, musí nejdříve znát základní
topografické znalosti /je to učivo základní školy/. Když
tomu tak není a chybí věcné a pravdivé, doložené a
doložitelné argumenty, pak zůstává jediný argument - co se
mi nelíb í.
K takovým nepravdivým a d iletantským názorů m,
zabedněnosti a neznalosti základních faktů autora se
nehodlám u ž nadále vyjadřovat.
A doufám, že toto tímto skončilo a Petr Geisler už
nebude veřejně fušovat do věci, které nerozu mí ani ro zu mět
nechce.
Václav Ptáček
OBČANSKÁ IN ICIATIVA CZEC HIA

a oděvů" v Polici nad Metují, která je v nájmu man želů
Zocherových. Jedná se o práci na živnostenský list.
Kontakt: Lad islava Macková, Soukenická 183, Po lice
nad Metují, tel.: 491 543 523.

Měsíc únor v polickém
domově důchodců
Únor bílý pole sílí, to tvrdí pranostika. Na ly žích by
nám to asi již nešlo, tak na sáňkách jednu jízdu z kopečka a
pak domů do teploučka.

Měsíc únor začal zvesela. Mělo se o čem povídat.
Čekala na nás připravovaná Masopustní veselice.
K elektronický m varhanám opět zasedl pan Jindřich Benda
z České Skalice, tak se máme na co těšit. Neobejde se to
bez práce. Vý zdoba, shánění věcí pro tombolu, v n íž každý
los vyhrává, a již tradičně s mažené koblížky. A je to tady!
Jídelna do mova se zaplnila do posledního místečka.

Nabídka provozovny
Paní Lada Macková z důvodu plánovaného odchodu do
důchodu nabízí ihned zaučení v provozovně "Sběrna prádla

Rozezvučely se klávesy elektronických varhan a první
odvážlivci se pustí do tance. „Kro k sun krok, krok sun
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krok.“ Začíná být veselo. Odehraje se několik tanečních
kousků a nastane malá pau za. Co je? Někdo ze
zaměstnanců odpoví. Překvapení….. Překvapení to opravdu
bylo. V b ílých halenkách a červených sukýnkách bujarým
krokem jedna za druhou přicházejí pracovnice domova
povzbuzovány hlučným potleskem jako mažoretky. Velký
úspěch, velký dík a v řelé poděkování. Nápad to byl opravdu
skvělý. Dalším p řekvapením bylo vystoupení šesti žen.
Ztvárnily pohádku „o velké řepě“. I tato scénka se setkala
s velký m ohlasem. Další ze zda řilých akcí seniorů je za
námi.
Jeliko ž některý m z našich obyvatel končí platnost
občanských průkazů, je nezbytné, aby si nechali udělat
nový. A tak náš domov navštívila paní Zdena Krtičková a
nastalo velké fotografování.
Uskutečnili jsme d ruhou společnou schůzku
obyvatel a zaměstnanců domova. V každém kolekt ivu, i
v tom nejlepším, občas dojde k nějakému zádrhelu. A my
se stále učíme tyto zádrhely řešit a sjednávat nápravu. Stále
se musíme snažit být jeden k druhému tolerantnější. Svoji
návštěvou nás poctily čtyři ženy z Hlavňova, Alena
Ferancová, Dáša Krausová, Jana Térová a Jitka Tomanová,
které uspořádaly tradiční „Babský bál“ na Hvězdě a
rozhodly se předat část výtěžku z plesu našim obyvatelům
DD. Tak ženy z Hlavňova, jen tak dál, ať se Vám daří i
nadále a děkujeme! Společnou oslavu jsme uspořádali
k naro zeninám třem obyvatelům do mova.
Paní Rad mile Černohorské jsme v únoru přáli ke dvěma
výročím.
Jednak
k životnímu
jubileu
a
pak
k neuvěřitelnému výročí 35 let záslu žné práce v našem
domově. To už stojí za povšimnutí.
No tak to bychom měli za sebou zase jeden zimní
měsíc. Práce je stále dost i v důchodovém věku, i
kulturního vyžívání. O to m opět za měsíc.
Růža, obyvatel DD

Ještě jednou krajské sídlo
V minulém článku na téma výstavby nového sídla kraje
jsem psal pouze o zbytečnosti této investice. Poté, co
hejtman našeho kraje podepsal smlouvu, která bude plněna
z veřejného rozpočtu, přestává být obsah obchodním
tajemstvím a s mlouva se podle zákona 106 stává veřejnou.
To mi u možňuje zveřejnit i část jejího podařeného obsahu.
No minální cena úřadu byla smluvena na 950 mil. Kč,
při dvacetiletém splácení formou leasingu pak vyjde na
1,57 miliardy Kč. Proběhne-li plánovaná změna DPH na
19%, bude základní cena činit 1,06 miliardy Kč a i celkové
splácení bude přiměřeně dražší.
Celý náklad lze ro zdělit na tři části: cena nemovitosti,
cena rekonstrukce, cena financování.
Nemovitost
Bývalý pivovar je v ceně díla zahrnut částkou 115 mil.
Kč. Přito m tato nemovitost byla před rokem nabízena za
zhruba 40 mil. Kč. Po roce chátrání se tedy někomu
zhodnotila o 75 mil. Kč – kraj to zap latí.
Financování
Úrok byl stanoven na 5,1%. Kraj přito m takový úvěr
mů že získat od bank přímo, s úrokem min imálně o procento
nižším. Jedno procento v tomto případě znamená za celou
dobu splácení zdražení přes 100 mil. Kč.
Rekonstrukce
Cenu rekonstrukce nelze popsat tak snadno, ale
například cena jednoho parkovacího stání je 420 tis. Kč,
což je velmi nadstandardní.

Toto vše má navíc kraj jistit bankovní záru kou, případně
směnkou na částkou 600 mil. Kč. Ve známém případu
dálnice D47 do Ostravy zaplatila ČR smluvní sankci za
odstoupení od nevýhodné smlouvy ve výši 400 mil. Kč. A
to šlo o investici o dva řády dražší.
Jak kraj k této smlouvě došel.
Po nabídce firmy Skanska a souhlasu zastupitelstva
vyhlásila rada veřejnou obchodní soutěž na pořízení
„ad ministrativního centra“. Pod mín kám soutěže, které
dokonale odpovídaly původní nabídce, těžko mohla
vyhovět jakáko liv nabíd ka jiná. Soutěž trvala pouhých 37
dní (minimáln í lhůta ze zákona je 36 dní) a pod mínkou bylo
např. i prokázání vlastnického vztahu k nabízené
nemovitosti ve vymezené lokalitě. Následně byla z jed iné
hodnocené nabídky vybrána ta „nejlepší“. Poté byla většina
zastupitelů přesvědčena (zejména kluby ODS a KSČM), že
jde o „nejvýhodnější nabídku“, a toto i odhlasovali.
Hejt man pak dodavatelem předlo ženou smlouvu bez
jednání (o podmínkách v návrhu smlouvy, které nebyly
stanoveny v podmínkách veřejné obchodní soutěže)
podepsal.
Takto se, vážení voliči a daňoví poplatníci, zad lužu jí
veřejné ro zpočty!
RNDr. Karel Pelán

Regulace tahu komína
Jedná se o jeden z nejefektivnějších způsobů úspory paliva,
zkvalitnění procesů spalování, odstranění sekundárních
nepříjemných doprovodných jevů (zápach, tvorba sazí,
dýmení, atd.) a prodloužen í životnosti komínů a
ko mínových vložek. Regulace ko mínového tahu pomocí
regulátoru POLMA R po máhá zvýšit efektiv itu systému
ko mín -kotel, a tím dochází k lepšímu využití paliva a jeho
následné úspoře (úspora zemn ího plynu až 20 %, uhlí a
dřevoplynu až 43 %, dřeva až 71 %). Příznivé vzhledem
k životnímu prostředí je
Regulace tahu komína
to, že díky zkvalitnění
spalovacího procesu u
snížení emisí až o 70%
tuhých paliv dochází ke
úspora paliva
snížení
emise
až 20 plyn
škodlivých látek do
až 43 uhlí
ovzduší až o 70 %.
až 71 dřevo
Zařízení nemá žádné
zkvalitnění
hoření
pohyblivé součásti, jeho
odstranění
tvorby sazí
provoz
je
proto
a
zpětného
tahu
dlouhodobě spolehlivý.
Regulátor je vhodný pro
nové i starší komíny a pro nové i starší kotle, jeho účinnost
lze doložit řadou spokojených zákazn íků. Instalace se
provádí do hrdla ko mína (vlo žky) s vnitřním průřezem jak
kruhovým, tak pravoúhlým bez jakýchko li zásahů do
ko mína samotného.
Jedná se o patent s nejvyšší účinností s atestem
státního zkušebního ústavu. Záruční doba na použité
materiály činí 10 let, předpokládaná životnost regulace je
přes 30 let.
Bližší informace, kalkulaci a dodávku zajistí firma
VA LTAR, telefon 491 427 233, 607 628 843.

Pro zájemce o regulační systém tahu komína
POLMAR se koná beseda ve
čtvrtek 25.března 2004 v 17.00 hodin v
Divadelním klubu v Polici nad Metují.
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OBEC Žďár nad Metují
nabízí k prodeji

STAVEBNÍ PARCELY

pro výstavbu rodinných domů
parcely o rozměrech 816 – 1140 m2
v ceně 140.800 – 157.000 Kč
jsou připraveny k okamžitému zaháje ní stavby
Bližší informace na
tlf. č. 491 541 142, 728 995 687

Hledání pravdy - odpověď na
příspěvek ing. Kříže k otázce
sauny.
Hned na úvod chci říci, že tento článek není určen těm,
kteří si myslí, že už bylo dost „bezduchých polemik“,
řečeno slovy pana Novotného. Těm všem radím jediné.
Nečtěte mů j článek a přeskočte ho. Všem ostatním je tento
článek nabídnut k přečtení.
Myslel jsem si, že mů j předchozí příspěvek k této
problemat ice byl posledním. Bohužel článek Jaro míra
Kříže z lednového čísla Zpravodaje obsahoval tolik
nepravdivých tvrzení, že nemohu mlčet. Nechci t ímto
svým příspěvkem vyvolat další nekonečnou polemiku, ale
pouze pokusit se vyvrátit všechna ta nepodložená tvrzení
uvedením skutečností na pravou míru a na rozdíl od mých
oponentů včetně doložení nezpochybnitelných údajů,
ověřitelných z oficiální doku mentace TJ Spartak, tedy
nastínit pravdu .
Známe se a tykáme si, Jaro míre, u ž léta a jeden můj
článek by to snad neměl změn it, i když se Ti nelíbil. Určitě
jsem zajedno s Tebou v tom, aby Police měla co nejlepší
jméno, aby bylo spoluobčanům co nabídnout, včetně široké
škály služeb a to i sauny. Ale všechno něco stojí, nic není
zadarmo. Rovněž jsem pochopil zcela jasně, že Tebou
prezentovaný názor není názor jedince, ale že zastupuješ
určitou početnou část lidí. Na druhou stranu je třeba
připo menout, že i já nejsem žádný „sám voják v poli“ a
reprezentuji cíle určité zájmové skupiny.
Ale k věci. A le ano, Jaro míre, občané si mohou dovolit
veřejně vyslovit svůj názor. Je jím nebo Tobě nějak
fakticky z mé strany bráněno? Pak-li že jsem i já občan,
mám tedy stejné právo. Mají-li mé články dle Tvého
názoru, negativní dopad na iniciativu občanů, musím
v zájmu jejich iniciativ mlčet? Je skutečně tomu tak, že mé
články potlačují iniciativu. Myslím ,že tvrdit to, je velká
nadsázka. Ved ly snad mé články k potlačení Tvé iniciativy?
Možná jsem jen někoho otrávil a naštval. Myslíš, že jiné
články či skutečnosti a to nejen o Polici, vedou k tomu, že
lidé neprosazují dál své zájmy a neplní svá přání a tužby ?
Určitě ne. Je to, že jsem neprojevil podle Tvého mínění
dostatečnou razanci a iniciat ivu k akt ivitám na znovu
otevření sauny hrubým opovržením spoluobčanů? No
nepřeháníš? Vyjmenoval jsi řadu spoluobčanů, jejichž
společný zájem prezentuješ. Uvedu ty, které znám: paní
Kašíková, Honza Cikryt, Ing. Vlček, Viktor Petr a třeba
Zdeněk Dostál za Stafido, či Jirka Borna z VK lo žisek.
Zeptal jsi se právě jich jestli mají pocit, že jimi pohrdám
jen proto, že nejsem v jedné otázce s nimi za jedno? Nestav

se za ně do role mluvčího, ať mi to řeknou sami, příležitost
si určitě najdou.
Jaká nepravdivá fakta jsem uvedl, která Tě hrubě urazila
a nespravedlivě očernila v očích veřejnosti ? Měl to být fakt
o zakázce na nerez schody do sauny? Vždyť sám píšeš, že
pouze špatný podnikatel by zakázku nevzal. Ano
připouštím, nemusel jsem tuto informaci zveřejňovat.
Pro miň, o mlouvám se. Ale proč jsem to zve řejn il ? Ani Ty
ve svém předchozím článku jsi nás zástupce VV Spartaku
příliš nešetřil. Kdo napsal, ať neklamu veřejnost, že
výsledky hospodaření jsou nesprávné a zkreslené? Kolikrát
už jsem si přečetl, jak záměrně zkresluji ekonomiku sauny.
Ona i stokrát opakovaná lež se stane pro někoho pravdou. O
podnikatele taky nemám strach. Mnoho faktur bylo mezitím
vystaveno na Spartak a nikdo je za to nenapadl a neočernil,
že to nebylo sponzorsky. Oni se z jednoho článku, který
jsem napsal do časopisu určitě hned tak nerozklepou.
Rovněž tak nikdo nikoho do sponzorování nenutí a ani se
nemusí za to, že nepatří mezi sponzory stydět. Je to
opravdu dobrovolná činnost. Vždy jsme se při žádání
jakýchko liv podpor ze strany podnikatelů a firem chovali
korektně, protože si uvědomujeme, že doba a ekonomická
situace neumožňuje přílišnou štědrost jejich ruky a
respektovali js me jejich svobodnou vůli. Odvoláváš se na
etiku. By la a jsou Tvá mnohá nepodložená tvrzení, o
kterých bude ještě dále řeč, a které konkrétními argumenty
vyvrátím etická? Myslím, že nejv íce co Tě nad zvedlo bylo
to, že jsem kritiku o tom, že nic neděláme, resp. děláme
všechno pro udržení stávajícího stavu, obrátil proti této
kritice. A jsem to mu rád, že i má krit ika nepřišla v n iveč a
že i obecná veřejnost, zastupitelstvo a podnikatelé
pochopili, že bez jejich po moci a podpory se sauna sama
neotevře.
Napsal jsi, že Ty mi n ikdy nepoložíš otázku, na co já
jsem kdy poskytl sponzorský dar, ale osobně, nikoliv
z firmy, kde pracuji. Nev ím, proč to odlišuješ a co tím
sleduješ. Je přeci jedno od koho plynou peníze a dary do
TJ. Ale já Ti odpovím. Za svou kariéru funkcionáře oddílu
kopané jsem opakovaně za své osobní peníze nakoupil do
oddílu sportovní vybavení. Sportovní vybavení je právě to,
na čeho se vůbec nedostává peněz od TJ a co si mnohdy
většina oddílů financuje z osobních darů své členské
základny. Dále jsem pak v době rekonstrukce hřiště celý
rok sponzorsky přispíval tím, že jako trenér dorosteneckého
mu žstva jsem na v lastní náklady vozil hráče na mistrovská
utkání, aniž bych si nárokoval jakéko liv cestovní náhrady.
Ale nevedl jsem si o tom žádnou evidenci. Nepotřeboval
jsem se tím nijak zvid itelňovat, bylo to nezištné. A bylo nás
takových více. Rovněž není třeba nás za to ani chválit.
Teď k Tvý m tvrzen ím o mnou údajně uváděných
polopravdách a lžích. Předně neznám termín polopravda,
buď něco pravda je nebo není. Ptáš se, proč klamu veřejnost
a zkreslu ji ekonomiku sauny. Proč bych to dělal ? Nic tím
nezískám. Veškeré údaje o ekonomice sauny jsem čerpal
z oficiáln ích účetních výkazů TJ Spartak. Po kud trváš na
svém, potom oprav své tvrzen í, že nelže o ekonomice sauny
pan Pošmura, ale zřejmě účetní výkazy, lidé, kteří je
zpracovávají a klame také revizn í ko mise, která ověřuje
jejich věrohodnost pro potřeby jednání valné hromady. Ale
takovým tvrzením bys ses pouštěl na hodně tenký led.
Tabulka, kterou dále uvádím je opisem údajů roční účetní
závěrky za léta 1998 až 2000 a byla jedním z podkladů
při vyjednávání podmínek pronájmu sauny a ubytovny
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v době, kdy se vypisovalo výběrové řízení. Nechť každý
posoudí sám, zda jsem klamal veřejnost.

1998
ubytovna
sauna
celkem
1999
ubytovna
sauna
celkem
2000
ubytovna
sauna
celkem

Náklady

Výnosy

+zisk,
-zt ráta

467421
111018
578439

479120
60122
539242

+11699
- 50896
-39197

očištěno
o rezervy
na opravy
+ 11699
- 50896
-39197

613932
138251
752183

617923
54335
672258

+ 3991
- 83916
- 79925

- 14310
- 33916
- 49226

620243
141103
761346

596212
63178
658390

- 24031
- 77925
-102956

+ 22969
- 27925
- 4956

Ještě poznámka k ekono mice sauny. Veřejně jsi ve
svém článku proklamoval, že se domníváte (saunisti), že
saunu lze provozovat nejen bez ztráty, ale dokonce i se
ziskem. Nev ím, jak moc věříš tomu, co sám říkáš, ale t ím,
že jste si pro jistotu prosadili na zastupitelstvu města dotaci
30 t isíc korun na případnou ztrátovost provozu sauny by se
mohl leckdo domn ívat, že až tak jisti si svým tvrzením o
samofinancování sauny nejste. Ale to nekritizuji. Dotace je
v pořádku. Já jen, že Spartaku se v minulosti nic takového
prosadit nepodařilo. Zřejmě teprve zavření sauny a
následně kritika veřejného mínění změnila postoj
zastupitelů města.
Co se týče tvého požadavku, proč lidem neřekneme, že
z bývalého společného provozu ubytovny a sauny se
ušetřily peníze v řádech statisíců na opravy ubytovny a
sauny, a že se peníze utratily jinde v nejmenovaném oddíle.
Pro miň, Jaro míre, zase nemáš pravdu. Přikládám oficiální
čísla z ročního výkazu hospodaření TJ Spartak v analytice
hospodářských středisek. Pro Ty, kteří přesně neví o čem je
řeč, zběžně vysvětlím. Jaro mír měl zřejmě na mysli to, že
v roce 2002, kdy vrcholila konečná fáze rekonstrukce
fotbalového hřiště se tedy podle něj údajně peníze na
opravy objektu ubytovny a sauny použily ve prospěch
„nejmenovaného“ oddílu. Opak je však pravdou. Ve výboru
TJ jsme přijali pravidlo, že z celkového příjmu za nájem
sauny a ubytovny za účetní rok, tj. Kč 240 tisíc, polovinu
zpětně profinancujeme na údržbu a opravy tohoto objektu.
A co říkají statistická čísla o hospodaření:
sauna
účet 511 100
Opravy a udrž. n.m.
účet 511 200
-„m.m.
Náklady na opravy
a údržbu celkem
účet 602 300
Příjmy z pronájmu

ubytovna

celkem

109 220

122 108

231 328

17 721

40 727

58 448

126 941

162 835

289 776

36 000

204 000

240 000

Takže na údržbu objektu ubytovny se saunou se celkem
vynaložilo Kč 289 776, tj. nejen smluvně dohodnutá
polovina , tedy 120 t isíc,ale celých 240 t isíc a navíc ještě o
více jak Kč 49 776,-Fakt icky se na údržbu objektu
ubytovny se saunou použil celý objem výnosu z nájmu

ubytovny a ještě se odčerpaly zdroje určené na financování
potřeb sportovních oddílů. Je k tomu t řeba něco dodávat?
Tedy opět se ptám, kdo klame veřejnost? Je to opravdu zase
pan Pošmura, výkonný výbor nebo kdo? Musím odpovídat?
Hned s tím souvisí, Jaro míre, Tvé tučně psané
provolání o tom, proč lidem nepřiznám své osobní
pochybení jako ekonoma a funkcionáře
Spartaku,
odpovědného za tuto oblast, když nebyla zv ládnuta
ekonomická situace, atd..
Musím bohužel konstatovat, Jaro míre, že máš tak fatální
neznalosti o organizační struktuře oddílů a vedení Spartaku,
a tedy i o roli mé osoby, že se podivuji nad tím, že máš
vůbec odvahu něco takového tvrdit .
Jen na vysvětlenou. Od skončení své hráčské kariéry
jsem členem realizačního týmu oddílu kopané, kde jsem
byl nejprve trenérem B mu žstva mu žů. Po zději jsem se stal
funkcionářem-sekretářem oddílu a zajišťuji spolu
s ostatními členy výboru oddílu organizační a sportovní
stránku klubu. Vedle toho, pro nedostatek dobrovolných
trenérů, jsem současně i trenérem dorostenců. Kro mě mne
je na oddílu v čele výboru předseda, dále pokladník a v ždy
po jednom zástupci z řad trenérů. Oddíl nemá právní
subjektivitu a tudíž veškeré účetní, ekonomické a zásadní
rozhodovací procesy se provádějí pro všechny oddíly na TJ
Spartak, kde pracuje výkonný výbor složený z předsedy,
místopředsedy, tajemníka, účetního a plus zástupci
z každého oddílu. A já jsem tím delegovaným zástupcem za
oddíl spolu s předsedou kopané. Pokud Ti to tedy
nedochází, tak nejsem osobně zodpovědný za ekonomickou
oblast TJ a tudíž nemohu za to ani přijmout osobní
odpovědnost. Tím nechci říci, že já nic, ale má míra
odpovědnosti by se dala přirovnat k Tvé míře odpovědnosti
v zastupitelstvu. Tedy rozhodování kolektivního orgánu a
nikoliv osobní odpovědnost. Na ekonomickou práci má TJ
Spartak totiž p laceného funkcionáře. Rovněž nejsem
statutárním zástupcem TJ, abych čin il samostatně nějaká
rozhodnutí.
V závěru svého článku mě, Jaro míre, vybízíš, abych se
občanům Police o mluvil. Nestav se do role mluvčího
obyvatel města, které má v íce jak 4 300 lid í. Proč říkáš, že
vyvolávám všeobecně negativní náladu. Myslím, že řadu
lid í naše diskuze na uvedená témata ani nezajímá a
rozhodně je nepřivádí do všeobecné špatné nálady. Ano
mám určitý styl psaní, který nemusí všem vyhovovat, ale
nikdy jsem nepoužil a nešířil žádné informace, které jsem
neměl ověřené. Doufám, že i o to m jsem alespoň část
čtenářů svým článkem přesvědčil. Proto také necítím
povinnost vyjadřovat nějaká politování či psát omluvy.
Ještě chci v závěru zdůraznit, že k otázce sauny se
nehodlám v to mto periodiku již žádným způsobem
vyjadřovat ani reagovat na případné další články na toto
téma.
Ing.Milan Pošmura

ASTRON OMI CKÉ OKÉNK O
Astronomické informace březen 2004
Slunce vstupuje 20. března v 7 h 48 min do znamení
Berana. Nastává jarní rovnodennost, začíná astronomické
jaro.
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Měsíc je 7.3. v úplňku, 13.3. v poslední čtvrti, 20.3. v
novu, 29.3. v prvn í čvrti. Přízemí nastává 12, odzemí 27.
března. Konjunkce - tedy vzájemné přiblížení na oblo ze Měsíce s planetami nastávají: 6. března (Jupiter), 24. března
(Venuše), 25. března (Mars) a 28. března (Saturn).
Planety viditelné okem: Merkura mů žeme vyhledat ve
druhé polovině měsíce večer nízko nad západním ob zorem.
Venuše je (po Měsíci) nejjasnějším objektem večerní
oblohy, vyhledáme ji snadno za soumraku vysoko nad
západem. Načervenalý Mars prochází souhvězdími Berana
a Býka, koncem března jej spatříme nedaleko hvězdokupy
Plejády, poblíž se nachází i Venuše. Výhodné pozorovací
podmínky nastávají také v případě Jupiteru, který se 4.
března nejv íce přiblíží k Zemi a bude pozorovatelný v
souhvězdí Lva po celou noc. Poslední planeta viditelná bez
dalekohledu, Saturn, je nad obzorem celou noc s výjimkou
ranních hodin. Pro mítá se do souhvězdí Blíženců.
V neděli 28. března se u nás zavádí letní čas, ve dvě
hodi ny středoevropského času se ručičky hodinek
posunou na třetí hodinu letního času. Letní čas skončí v
neděli 31. října.
Jiří Kordulák, Hvězdárna v Úpici

V l as ti v ědné o kénko
O první polické mateřské škole
- aneb hrst vzpomínek na dějiny domu čp. 86

Od dob založení městečka Police někdy v první
polovině 13. století až do zhruba poloviny století
šestnáctého nám téměř úplně chybí písemné doklady o
nejstarších majitelích prvních polických domů. Po žáry za
husitských válek (roku 1421, kdy byla Police vypálena
slezský mi vojsky a znovu roku 1469 vo jskem Matyáše
Korvína pod velením Františka z Háje) a pak hlavně
zhoubný požár celého městečka roku 1535 (ve středu
13. března) pohltil s dřevěnou budovou radnice, stojící
uprostřed náměstí, také velkou většinu úředních písemností
tehdejší městské správy. Až zhruba od roku 1541 nám
nejstarší dochovaná polická městská (pozemková) kn iha
podává první kusé zprávy o tehdejších majitelích do mů
v městečku.
První známý majitel rohového domu západní strany
náměstí s várním právem – dnešního popisného čísla 86
(kterého se mu dostalo při druhém očíslování domů roku
1854; při p rvním číslování roku 1771 obdržel dů m popisné
číslo - nu merus conscriptionis - 72) se roku 1557 v městské
knize objevuje blíže neznámý polický soused Tomáš
Chudošilův. Z tohoto domu, který od roku 1589 patřil
Janu Bendovi, kterého sousedé nazývali „M ikeš“, vyšel,
jak dokládá pamětní kniha opata Jana Chotovského,
22. února roku 1607 ve tři hodiny ráno požár, který strávil
celkem 11 domů na náměstí. Netrvalo však dlouho a při
obrovském po žáru městečka v neděli 4. června roku 1617
dům vyhořel znovu, spolu s radnicí, pivovarem, a dalšími
70 do my a 15 stodolami. V do mě se během dalších let
vystřídala celá plejáda majitelů: ro ku 1622 Mikol áš Benda
(asi syn předchozího), roku 1626 Matěj Špel da, od roku
1640 celá řada majitelů rodu Drejslarů – nejprve Jan, od
roku 1676 Melichar, roku 1730 Vojtěch, který ho koupil
s polem a loukou za 475 kop, pak od roku 1739 nový
majitel Fl orian Krtička, ro ku 1770 Josef Krtička a od

roku 1784 František Hoffmann. Počínaje ro kem 1799 byl
dům v majetku Františka Josefa Zi tty, řed itele polického
panství. Od něj dům ro ku 1823 koupil za 4.260 zlatých
obecní písař a výběrčí daní Josef Pášma se svou
man želkou Leopoldinou, dcerou barvíře Josefa Theera
z čp. 2. Josef Pášma si v to mto domě zařídil také v inárnu.
Tato vyhlášená vinárna bývala velmi oblíbená o rušných
středečních plátenických trzích, kdy, jak poznamenává
kronikář Josef Brandejs, „až dvacet cizích plátenických
velkoobchodníků, kteří přicházeli do Police plátna kupovat
a po ukončení trhu a výplaty tkalcům pokaždé se zde
scházívali, u vína si hovili a delší čas se bavili.
Připomenouti se sluší, že toho času každý hostinský a
obchodník v Polici v den trhu dobrý odbyt měl jakéhokoliv
druhu živností, neb se tu sešlo každou středu mnoho set lidí
zdáli i z okolí“. Na Pášmovu vinárnu vzpomíná ve svých
„Pamětech“ i budoucí historik, jedenadvacetiletý Václav
Vlad ivoj To mek, když o jeho prázdninách v Polici ro ku
1839 „bývali jsme často u Pášmy ve vinárně, kdež toho
roku postaven byl billard; tam scházeli jsme se obyčejně
četněji; přicházelť také Kazecký, někdy také pan direktor
neb jiní úředníci i duchovní. Hrávalo se obyčejně »a la
guerre«; i musil jsem se tedy také trochu učiti kulečníku…
U Pášmy se také obyčejně politisovalo; záležitost turecko –
egyptská poskytovala mnoho látky ku přemítání…
29. října 1853 vyšel oheň z hostince Antonína Prouzy na
této straně náměstí (čp. 84 – po zději hostinec „U Fleků“) a
Pášmův dům vyhořel i s celou touto západní frontou domů;
byl však roku 1854 znovu Pášmou obnoven. Vinárn ík Josef
Pášma pravděpodobně kdysi spravoval (a přivedl jej
k úpadku) plátenický obchod Františka Šrůtka, který jej
zdědil po svém otci Václavu Šrůtkovi, velmi bohatém
obchodníku s plátny a svého času i majitele panství Dolní
Teplice. Měl také syna Josefa Pášmu, městského kancelistu,
který byl roku 1849 krátce majitelem do mu čp. 5 a stal se
později vrchním po licejním ko misařem v polském Krakově.
Počínaje ro kem 1841 zde nacházíme jako majitelku do mu
Annu Páš movou (snad po smrti man žela), za které zde
vinárna pokračovala dál. Zda však tu byla vinárna i za nové
majitelky do mu (od ro ku 1860), její dcery Leopoldiny,
provdané Prokrtové, není zcela jisté a potvrzené – Josef
Brandejs však uvádí, že prý „tato paní bavila hosty dobře
při jejím umělém hraní na piano“. Leopoldina Prokrtová
zemřela 15. 9. 1876. Již od roku 1873 tento dům vlastnila
její sestra Innocencie Hrušková, která zde měla zlatnictví.
Kdy však v tomto domě vinárna skončila dnes s určitostí
nevíme; ještě na vyobrazení náměstí na jedné z nejstarší
polické fotografii, pořízené někdy kolem roku 1872, má
tento dům na omítce vyvedený nápis „Gasthaus“ (hostinec),
což však mohl být pozůstatek ještě z dřívější doby.
I další osudy této budovy jsou zajímavé. Od dcery
Innocencie Hruškové Anny, provdané Springerové, která
dům v lastnila od roku 1877, koupil tento dům ro ku 1881
lékárník Jan Gabriel z Ny mburka za 10.500 zlatých a
zařídil si zde svou lékárnu, kterou sem přestěhoval z čp. 20
již roku 1878 a kterou koupil i s lékárn ický m právem ro ku
1875 od lékárn íka Josefa Opit ze mladšího, který se
vystěhoval do Švýcarska. Roku 1891 dům koupil polický
advokát JUDr. Gustav Suda za 12.000 zlatých. Lékárn ík
Gabriel, který se nakonec přestěhoval do Frýdku na
Moravě, prodal lékárnické právo svému švagrovi, Františku
Jankovi, synu bohatého rolníka Augustina Janka z Velké
Ledhuje (byl to statek později benedikt inský, ještě později
Vlachův – dnes je zde správa CHKO), který zde byl se svou
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lékárnou v nájmu až do roku 1900, kdy po smrti své
man želky Lid mily (ro zené Gabrielové) prodal lékárnu se
všemi právy svému „učedníkovi“ Jaroslavu Kalousovi
(původem ze Slatiny u Žamberka) za 33.000 zlatých a
zůstal u něj zaměstnán jako provizo r. Magistr Kalous zde
pobyl v nájmu se svou lékárnou až do roku 1904, kdy ji
přestěhoval do svého domu čp. 74, který koupil od
hostinského a řezníka Františka Johna za 48.000 korun.
Lékárna, která kdysi nesla název „U zlatého lva“, je
v tomto domě dodnes. V budově čp. 86 měl také d louho
svou lékařskou praxi MUDr. Karel Zelen ka (nar. 1865, syn
Antonína Zelenky, hostinského v Nižebohách, okr.
Roudnice), který se ro ku 1896 ožen il jako třicetiletý
s dcerou tehdejšího velkoobchodníka s koloniálním zbožím
a starosty města Františka Pášmy z čp. 82, devatenáctiletou
Genovefou („Jenny“, *1876). Roku 1911 byl dr. Zelen ka v
obecních volbách zvolen jako druhý náměstek starosty
Emila Katschnera. Zemřel roku 1936 ve stáří 70 let. Jeho
syn byl lékařem v Kro měříži.
pokračování příště …
M. Pichl

-

otipovat Váš byt.
Nevstupujte do bytu, přijdete-li domů a naleznete-li dveře
pootevřené a zdá se Vám, že Vás někdo vykradl. Ihned
zavolejte policii.
Mějte na paměti, že ke krádežím, vloupáním dochází
nejčastěji v dopoledních hodinách a o víkendech.
Hezký březen a co nejdříve mnoho jarního sluníčka......

Dary pro Diakonii Broumov můžete odevzdávat v
naší kanceláři každou středu v době úředních hodin.
Případně si telefonicky či osobně dohodnout jiný
termí n.
Darovat můžete staré ošacení , lůžkoviny, papír,
staré knihy, nádobí, elektroniku, prostě vše co doma
nepotřebujete.
MP

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ

Postní doba
Městská policie informuje
Únor kromě dlouhých zimních večerů přinesl do naší práce
i několik nových věcí....
Od ledna letošního roku je v platnosti novelizovaná
vyhláška města o povinnostech majitelů psů.
Doporučujeme všem majitelům
pejsků, řádné
prostudování této vyhlášky,hlavně pak povinností z ní
vyplývajících.
Z řad veřejnosti je směrem k nám vyvíjen poměrně velký
tlak, na poměrně razantní řešení přestupků v této oblasti.
K tomu je na místě třeba uvést, že budou probíhat kontroly
v jednotlivých částech města.
A kontrolováno nebude, jen nejvíc diskutované
znečišťování, ale i řádné zaplacení poplatků ze psů a jejich
volné pobíhání.
V minulém čísle měsíčníku jsme upozorňovali na
nebezpečí vloupání do Vašich obydlíček... .pokusili jsme se
dát dohromady pár rad, které Vám z tohoto místa předložíme.
Tedy:
Prevence proti vloupání do bytu začíná u řádně
zamčených vstupních dveří.
Vyměňte ihned zámky u dveří, pokud se přestěhujete do
nového bytu.
Zajistěte nejrizikovější přístupová místa svého bytu nebo
rodinného domku zabezpečovací technikou.Vhodně
zvolené technické zabezpečení odradí, zpomalí nebo ztíží
cestu zlodějům.
Trvejte na tom, aby společné prostory v domě (chodby,
schodiště, sklepy apod.) byly dobře osvětleny a klíče od
nich měli jen nájemníci.
Zabraňte tomu, aby kukátkem nebo poštovní schránkou
bylo vidět do bytu.
Uvádějte na zvonky, schránky a dveře své příjmení v
množném čísle, bez titulů.
Než otevřete, přesvědčte se, kdo je za dveřmi ( použijte
panoramatické kukátko,bezpečnostní řetízek).
Mějte se na pozoru před lidmi, kteří chodí ode dveří ke
dveřím a nabízejí různé služby ( např. vyčištěni koberců,
nabídky různého zboží apod.), může to být trik, jak si

I kdy ž se venku zdá, že zima tu bude vládnout ještě do
dubna, příroda se už pomaloučku probouzí ze zimn ího
spánku a mo žná to už nebude dlouho trvat a jaro se naplno
rozproudí. Brzo vyláká sluníčko na svět první jarní květy,
bledule a talovíny a po nich petrklíče, jaterníky, b latouchy a
další posly jara, kteří přinesou do našich srdcí radost, naději
a nová očekávání. V březnu budeme v církv i prožívat
postní dobu a připravovat se na vrcholnou událost
křesťanského liturgického roku, na slavení Velikonoc.
Pilíře dobré přípravy na Velikonoce jsou modlitba, četba
Pís ma svatého a otevřenost pro Boží slovo, skutky lásky a
milosrdenství a obnova vztahu k Bohu (čiňte pokání a věřte
evangeliu). Jednou z příležitostí pro přiblížení se k Ježíši
Kristu, který dobrovolně a z lásky k lidem přijal kříž, na
kterém za hříchy lidstva zemřel, je liturg ie křížové cesty,
kterou v našem kostele společně procházíme každý pátek
před bohoslužbou, a to po celou postní dobu. Po 5. neděli
postní se pak bezprostředně přiblížíme k Velikonocům, a to
na Květnou neděli, letos 4. dubna. Ta nám připo mene
Ježíšův poslední příjezd do Jeruzaléma na tradiční židovské
Velikonoční svátky. V týdnu po Květné neděli pak postní
doba končí a začíná doba velikonoční.

Kalendárium:
7. března - 2. neděle postní
14. března - 3. neděle postní
19. března - Slavnost SVATÉHO JOSEFA, SNOUBENCE
PA NNY MA RIE
21. března - 4. neděle postní
25. března - Slavnost ZVĚSTOVÁ NÍ PÁNĚ
4. dubna - KVĚTNÁ NEDĚLE (s průvodem s ratolestmi)
V měsíci březnu budou bohoslužby podle obvyklého
pořadu:
♦ v úterý a v pátek mše svatá od 17.00 hod.,
♦ každý pátek přede mší svatou se koná pobožnost křížové
cesty.
♦ ve středu mše svatá od 7.00 hod.,
♦ ve čtvrtek bohoslužba slova od 17.00 hod.,
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♦ v sobotu od 17.00 hod. a v neděli od 8.00 hod. mše svatá

s nedělní platností
Se změnou na letní čas, se pořad bohoslužeb pozmění
obvyklým způsobem:
♦ v úterý a v pátek mše sv. od 18.00 hod.,
♦ ve středu mše sv. od 7.00 hod.,
♦ ve čtvrtek bohoslužba slova od 18.00 hod.,
♦ v sobotu od 18.00 hod. a v neděli od 8.00 hod. mše svatá
s nedělní platností.
JT

Oprava : Vítězem turnaje se
staly Sépie !!!
I muži mívají své dny a nemusí v tom figurovat ani ten
fernet…. Asi takový nějaký den jsem musel trefit zhruba před
měsícem, kdy jsem psal oslavný článek na vítězství Mozků ve
třetím ročníku florbalového turnaje o místostarostenský pohár.
Něco málo k průběhu, trocha toho oslavného chorálu na vítěze
a nakonec fotka. Tak to má být, tak je to správné…
Žel není! V neděli večer zažívá můj stárnoucí organizmus
asi první infarkt! Všechno dobrý – až na takovou maličkost…
ten turnaj vyhrálo družstvo Sépií !!!
Pondělní snaha o nápravu naráží na časovou tíseň a asi také
na nedostatek snahy o pomoc a je mi to jasné. Ve středu - až
vyjde únorové číslo Polického měsíčníku – budu lehce
poplácán po ramenou od Mozků a těžce od Sépií - do nosu…
Těžká doba, chodím po městě a čekám, odkud to přijde.
Nakonec zamířím v sobotu na další z letošních mnoha turnajů
a vše probíhá s úsměvem a v pohodě. Kluci díky…

A tak raději ještě jednou – pro pořádek : oprava : Vítězem
turnaje se staly Sépie !!!
P.S. Bez opravy : Vítězem veteránské kategorie se opravdu stal
Žumpa tým …
S přáním pěkného dne Petr Jansa

F L O R B A L 2004 – výsledky
skupina A
1. Sépie
2. Buldoci
3. Hyeny A
4. Skrblíci
5. Hyeny B
6. Urquell
skupina B
1. Depo 9
2. FBC
3. ČZU
4. Žumpa
5. SOU
6. Tiky
skupina C
1. Mozky
2. Ďáblové
3. Antabus
4. No name
5. Válečci
6. USM 0
Zápasy o konečné
Urquell
Tiky
USM
Hyeny B
SOU
Válečci
Skrblíci
Žumpa
No name
Hyeny A
ČZU
Antabus
Buldoci
FBC
Ďáblové
Sépie
Depo
M ozky

9 bodů
8
5
4
3
1

23 : 10
26 : 7
16 : 12
11 : 20
9 : 24
9 : 21

8
6
4
2
1

13 : 6
11 : 6
13 : 8
8 : 14
10 : 14
6 : 13

9
8
7
4
2

24 : 9
12 : 6
17 : 12
10 : 16
12 : 6
7 : 20
Konečné pořadí 2004

pořadí

Tiky
4:4
USM
3:2
Urquell 2 : 2
SOU
2:7
Válečci 3 : 9
Hyeny B 5 : 0
Žumpa 1 : 3
No name 3 : 3
Skrblíci 0 : 2
ČZU
5.1
Antabus 1 : 6
Hyeny A 3 : 4
FBC
1:1
Ďáblové 2 : 1
Buldoci 3 : 2
Depo
8:2
M ozky 3 : 6
Sépie
1:1

1. 1 KK Sépie
2. Mozky
3. Depo Mezi městí
4. FB C Komando Broumov
5. Ďábl ové
6. Bul doci
7. Hyeny A
8. Antabus Broumov
9. ČZU Praha
10. Žumpa tým
11. Skrblíci
12. No name
13. Válečci Mezi městí
14. SOU Nové Město n.M.
15. Hyeny B
16. Tiky
17. Urquel tým
18. US M Police

Turnaj 2004 v číslech
I tak – slušnost a pořádek velí jasně: omlouvám se klukům
z Bukovice – 1.KK Sépie za můj omyl a následnou mystifikaci
v místním plátku a dodatečně jim ještě jednou gratuluji
k celkovému prvenství v turnaji!
Zároveň v příloze zasílám slibované přehledy výsledků, pořadí
i dosažených ocenění jednotlivců a týmů. Ty jsem ve svém
posledním článku sliboval také a zase to nějak nevyšlo – inu
jak říkám - neměl jsem asi svůj den ( nebo budu muset ubrat
z tempa ). Díky přehledu ocenění se dovíte i jména všech
sponzorů tohoto turnaje, kterým tímto vyjadřuji ještě jednou
své upřímné poděkování za podporu a pomoc.
Snad jsem těmito řádky smazal všechny resty a napravil
napáchané škody a věřím, že mám zase na nějaký ten rok
„vybráno “ dopředu, co se podobných úletů týká.

-

bylo sehráno 60 zápasů, tj. 21 hodin hry
aktivně se do hry zapojilo 143 hráčů, z toho 7 žen
bylo vstřeleno 335 branek, v průměru 5,6 gólu na zápas
brankový průměr na tým vychází 18,6 gólů
nejvíce branek vstřelila družstva Sépie – 34, M ozky 31,
Buldoci 28, Antabus 26
nejméně branek vstřelil tým USM - 10
nejvíce branek obdrželo smíšené družstvo - Hyeny B – 36
nejstarším družstvem byl Žumpa team ( průměr 42,8 let ),
nejmladším Skrblíci – 15,3

Pořadí nejlepších střelců turnaje:
1. Lukáš John
Sepie
2. M ilan Hylena
ČZU
Pohanský
Válečci
„Dyno“
Válečci
Jarda Čermák
M ozky
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Pořadí brankářů s nejmenším počtem obdržených branek :
1. Vojta Král FBC 6+2 branek / zákl. + fin. skupina /
2. Jarda Čálek ČZU 6+7
3. Radek Thér Depo 6+14

příčku vybojoval Temp ír ( oba reprezentanti ČR ) a třetí
příčka pařila Pavlovi. Jak se zdá, Orlické hory Pavlovi
svědčí.
ps

Týmová a individuální ocenění …
Cena firmy SPORT HOTÁREK Náchod pro nejlepšího střelce –
Lukáš John ( Sépie )
Cena firmy DROGERIE Jaroslava VÁVROVÁ Police n.M . pro
brankáře s nejmenším počtem obdržených branek – Vojta Král (
FBC Komando)
Cena pivovaru PRIM ÁTOR Náchod pro nejsympatičtější
družstvo – Buldoci.
Cena útěchy od farm managera Pavla DAŇKA, pro brankáře
s největším počtem obdržených branek – Kristýna Kabátová (
Urquell team ).
Cena firmy BLUE FLY Police n.M . pro nejlepší hráčku turnaje –
Kristýna Kabátová.
Cena Libora PRUŠI – tabákové doplňky – pro nejzapálenější tým
– Depo Meziměstí
Cena firmy Guseppe Hradec Králové pro družstvo s nejvyšším
počtem vstřelených branek – Sépie.
Cena útěchy firmy Skaličan a.s.. pro družstvo s nejvyšším počtem
obdržených branek – Hyeny B.
Cena firmy HAUK A SYN
Police n.M . pro nejmladšího
účastníka turnaje - Jan Průša.
Cena firmy SKRBLÍKUV RÁJ - pro nejstaršího účastníka turnaje
- Luďa Pavlínek.
Cena firmy KOM AP Dědov pro nejmladší tým v turnaji –
Skrblíci.
Cena firmy SKALIČAN a.s. pro nejstarší tým v turnaji – Žumpa
team.
Cena ředitele turnaje pro nejpočetnější tým – Depo Meziměstí.
Cenu ředitele turnaje a poděkování od všech účastníků získal
Radek Tománek, skvělý rozhodčí z Olomouce.
Cenu BLUE FLY pro patronku soutěže získala Ida S eidlmanová
Poděkování patří všem sponzorům za přízeň, hráčům za přístup a
řadě lidí za pomoc. M imořádné díky patří Jardovi Jarčuškovi,
Štěpánu Horákovi, Pepovi Stuchlíkovi, Jirkovi Vlčkovi a Slávovi
Riegrovi, Kačce Vlčkové a Lucce Havlíčkové, Honzovi M ilerovi,
Pavlu Axmanovi, Filipu Kovaříkovi a řadě dalších, za pomoc
během turnaje.
Petr Jansa
P.S. Milý Petře, chybovat je lidské. Je fajn, že nejsme dokonalí. I
já mnohdy nezabráním uveřejnění svých, pozdě zjištěných, chyb.
A není to ochotou či neochotou. Jsem ráda, že přinejmenším kluci
ze Sépie jsou stejného názoru.
Za vše díky Ida.

Pavel Brýdl a Jiří Beran ovládli
Orlický maratón
První únorový den se konal Orlický maratón v běhu
na l yžích. Celkově první místo obs adil polický
odchovanec Pavel Brýdl a pro třetí příčku si dojel
„nestor“ Jiří Beran, který v kategorii nad 50 let obs adil
první místo!!!
Pavel si nevedl špatně ani v Novém Městě na Moravě,
kde se konalo ve dnech 17. a 18. ledna další kolo světového
poháru. Na tento závod byl nominován do národní skupiny.
V běhu na 15 km klasicky byl z této skupiny nejrychlejší.
Přízn ivci běhu na lyžích ho jistě sledovali v jednom z mála
přímých přenosů ČT.
Ve dnech 24. - 25.1. 2004 se konalo ve stejném
středisku MČR ve sprintu a na 10 km klasicky. V první
disciplíně obsadil Pavel 22. místo ( 4 vteřiny za vítězem) a
ve druhé 13. místo.
Poslední lednový den patřil Orlické dvacítce. Jelo se
volnou technikou. Na prvním místě skončil M ichl. Druhou

Orlická dvacít ka: Pavel obsadil třet í místo za P. M ichlem
a T. Temp írem - reprezentanty ČR

l. ročník Skrblíkova poháru
Vážení přízni vci florbalu, dovolujeme si Vás pozvat
na florbal ový turnaj, který se koná

v sobotu 3. dubna 2004
v tělocvičně ZŠ v Polici nad Metují.
Začátek 1. skupiny je v 8:00 hodin.
Startovné: cenová bomba – pouze 499,90 Kč za tým
V ceně startovného je zahrnuto občerstvení pro každý
tým. Slosování a ro zdělení do skupin proběhne v „Penzionu
65“ dne 26. března 2004, takže jste všichni zváni.
Přihlášky a peníze je třeba odevzdat co nejdříve, nejdéle
však do 25. března. Turnaje se může zúčastnit z časových
důvodů pouze 12 tý mů. „Kdo dřív přijde, ten dřív mele“.
Skvělé ceny pro každý tým a výjimečné jednotlivec.
Přihlásit se a zaplatit startovné můžete ve Skrblíkově
ráji v Polici nad Metují na náměstí u paní Jany Průšové
tel. 603-165980.
Informace:
Honza Průša mbt: 608-939 740 e-mail: gogozoon@seznam.cz
Martin S chirlo mbt: 603-811 088 e-mail: marty007@seznam.cz

Těší se na Vás SKRBLÍC I

Pavla Brýdla forma neopustila je akademickým mistrem republiky
I nadále forma Pavl a Brýdl a, který hájí barvy S KI
Kl ub Jablonec nad Nisou a je studentem třetího
ročníku VŠB Ostrava, neopustila. Ve dnech 10. až 12. 2.
2004 se konalo v Novém Městě na Moravě Akademické
mistrovství České republiky. V běhu na 10 km
vybojoval Pavel mistrovský titul a stejný ús pěch
zopakoval ve štafetách! Jedná se nejen o osobní úspěch
Pavl a, ale i polického l yžování.
Před mistrovským závodem se na Slovensku dne 8.2.
uskutečnil závod pod názvem Bílá stopa. Na trati dlouhé
25 km vybojoval Pavel vynikající první místo.
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Jilemnice byla dějištěm dalšího republikového
kontrolního závodu. Pavel zajel opět dobře. Na 15 km
volnou technikou obsadil devátou příčku a v závodě na 30
km klasicky sedmé místo. RKZ se konal 14. až 15. 2. 2004.
Akademické mistrovství tentokrát Německa Pavlovi
svědčilo také. A to tak, že je i akademickým mistrem
Německa v běhu na 10 km. Ve štafetách byl členem
stříbrného týmu.
Protože Pavla poslední dny cestování asi baví, zajel na i
mistrovství Chorvatska. Na trati 15 km si zaběhl pro druhé
a ve sprintu pro třetí místo.
ps

Třetí roční nohejbalového turnaje,
který byl zároveň i prvním ročníkem
Memoriálu Radima Théra, se vydařil
Celkem 12 trojic se sešlo 21.2. v tělocvičně základní
školy na třetí m ročníku nohejbal ového turnaje, který
byl zároveň i první m ročníkem Memori álu Radi ma
Théra.
Celkový m vítězem se stalo družstvo Jirásci, které hrálo
ve složení Li bor Hartman, Davi d Hartman a J aroslav
Balasz. Druhé místo vybojovaly Larvy ( Ivo Ansorge,
Stanislav Zi mmer a Miloš Hrnčíř ), které ve finále
s Jirásky prohrály. Třetí místo vybojoval tým Dřeváci,
který hrál ve složení Šretr, Miroslav Bitnar a Zdeněk
Prouza. Čtvrtá příčka pak patří týmu Hal bstadt ( Janata,
Stránský, Šolc ). Nejstarším hráčem turnaje byl Luděk
Pavlínek z dru žstva Žumpa tým a nejmladší pak Václ av
Ví deň z dru žstva US M. Po řadatelé děkují za po moc
firmám Veba a.s. Broumov, OS Veba, městu Police nad
Metují, Restauraci Pošta, restauraci V, Jaroslavu
Tomášovi a Karlu Šnábl ovi.
ps

Chatová osada Ostaš
přijme na letní sezónu:
kuchaře či kuchařku, paní na úklid,
brigádníky na prodávání ve stánku
s občerstvením.
Bližší informace na tel. 491 543 329, 604 371 576 nebo
603 781 832.

MÁTE PROBLÉMY S PŘÍJMEM TV
SIGNÁLU?
Anténní technika Červený Kostelec
Vám nabízí:
* montáže televizních a ro zhlasových 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

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

AUTOŠKOLA
FIEDLER, s.r.o.
provádí kurzy k získání
všech skupin ři dičského oprávnění
A1,A,B,C,T,E,D
včetně kondičních jízd
školení řidičů-profesní průkazy ři dičů
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
30. března 2004
1. dubna 2004
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

Stáčírna vína IN VINO VERITAS
Chovatelské a zahrádkářské potřeby krmiva pro
psy a kočky, svíčky, zemina, pracovní rukavice...

* Výroba klíčů
* Fotografické služby
POLAROID
pro OP, ŘP a pasy
Kostelní ulice čp.10, Police
nad Metují
Úřední dny: Zdena Kytičková
pondělí 10 - 15 hodin
středa 10 -17 hodin
Jiný termín - více zakázek dle osobní dohody na
tel č.: 723 286 025
To vše pod jednou střechou u Tomášů v
Kostelní ulici.
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V prodeji od 7.dubna 2004
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