ME ZI NÁ ROD NÍ SE NI O RSKÁ SE TKÁ VÁ NÍ
Výměnné návštěvy mezi seniory Swidnice, Trutnova a Police probíhají ke spokojenosti všech již
druhým rokem. Ve čtvrtek 2. června jsme se sešli u nás. Sociální pracovnice ve spolupráci
s personálem a obyvateli domu s pečovatelskou službou připravily pestrý program. Po přijetí na radnici
se skupinka vydala do mateřské školy. Další cesta vedla do knihovny a muzea. Po obědě v hotelu U
Berků se posedělo na zahradě a v altánu pečovatelského domu. K opékání vuřtů, pečeným sladkostem a
kávičce hrály dvě harmoniky. Té české vévodila Maruška Ryšavá z Pěkova.

číslo 6

vydáno 8. června 2005
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§ RM schválila parametry poptávkového řízení na opravu
chodníků v ul. Ostašská, Na Sibiři a v DPS. Obeslané
firmy - Stavba Jaroměř, STRABAG Rychnov nad
Kněžnou, Delta V. Poříčí, Zdeněk Dostál STAFIDO,
Špelda Č. Skalice, Heller Michael Náchod.
§ RM schválila vítěze poptávkového řízení na rekonstrukci
podlahy (provedení vrstvená parketa VPsport, sendvič
buk) v tělocvičně ZŠ Police nad Metují a tou se stala fa
Renosport s.r.o. Kroměříž za cenu 984 646,50 Kč vč.
DPH
§ RM schválila parametry veřejné zakázky na stavební
úpravy domu čp.341 v Husově ulici (býv. domu mládeže
SOU zem.) a současně jmenovala hodnotící komisi, dílčí
kritéria a podmínky. Zahájení stavby se přepokládá v
termínu říjen 2005 a její dokončení červen 2006.
§ Město na základě poptávky ve věci dodávky a montáže
nového lyžařského vleku obdrželo 5 nabídek. RM
nabídky vyhodnotila a doporučuje ZM ke schválení firmu
M. Vašíček z Trutnova, kde se cena dodávky včetně
kompletní montáže pohybuje okolo790 000,- Kč vč.
DPH. Tato nabídka byla nejlépe zpracována i s
konkrétními dodacími termíny realizace. Pokud to ZM
schválí, stavba by měla být dokončena nejdéle do října
2005, tak, aby z zimním období mohl být zahájen její
provoz.
§ Dobrovolný svazek obcí Policka reklamoval u
společnosti STRABAG a.s. nevyhovující kvalitu zakázky
asfaltového chodníku z Police n. M. do Velkých Petrovic,
kde byl proveden špatný chemický postřik proti plevelu,
před položením asfaltového potahu.
§ SÚS - divize Náchod bude realizovat opravu komunikace
č. III/303 20 Police nad Metují - Bělý. Oprava bude
realizována od Penzionu Adler v délce 2,8 km ve dvou
etapách 2005/2006. Bude zachována stávající šíře
vozovky. Technologie opravy spočívá v recyklaci 15 cm
vrstvy štěrku za studena, dále infiltrační postřik a 12-ti
cm vrstva asfaltu. Současně bude provedeno výškové
napojení na stávající sjezd a polní cesty. Odvodnění
zůstane stávající s případným vyčištěním silničních
příkopů.
§ V září 2001 rozhodlo ZM na svém zasedání o koupi
Pellyho domu do majetku města. Město nemá žádný
vhodný objekt pro konání kulturně společenských oslav,
zvláště pak vhodný kulturní sál, dále jsme nechtěli, aby
tak krásná historická stavba chátrala.
§ V běznu 2005 podalo město žádost o dotaci z programu
EU - SROP, priorita Rozvoj lidských zdrojů v regionech.
Náš projekt byl zařazen do seznamu projektů navržených
k financování. Bude se připravovat smlouva o
financování, v srpnu lze očekávat podpis této smlouvy.
Požadovaná dotace činí 26 797 156,- Kč. Tato částka
samozřejmě nebude stačit na celou stavbu a zbytek tedy
bude muset město dofinancovat z vlastních zdrojů (za
použití úvěru). Rekonstrukcí historicky cenných domů
dojde k vybudování moderního vzdělávacího a kulturního
zařízení, které bude sloužit všem věkovým kategoriím a
sociálním skupinám. Vznikne zde sál pro 250 lidí se
zázemím včetně bistra s občerstvením a kuchyní, které
bude v pronájmu. Z prostorů kláštera bude do I. patra

objektu přemístěna knihovna města, dále zde bude
umístěno informační centrum, ostatní prostory se využijí
k vzdělávacím účelům a klubovnám. V přízemí budovy
se bude nacházet veřejné WC s bezbariérovými vstupy a
výtah do všech pater objektu. V bytové části objektu z
ulice U Damiánky bude provedena rekonstrukce
stávajících 6-ti b.j. a vestavba 4 půdních bytů. Se
zahájením stavby město počítá koncem roku 2005, kdy
bude na základě výběrového řízení vybrán dodavatel
stavby, její dokončení je plánováno na podzim 2007.
Zdeněk Kadidlo, starosta

Telegraficky . . .
• Ve středu 11. května velmi zdařilým celodenním výletem
do Častolovic – především díky manželům Klapalovým skončil jarní semestr Polické univerzity volného času.
• V podvečer připravila naše základní umělecké škola
v Kolárově divadle Koncert maminkám, který musel
potěšit každého účastníka.
• V průběhu května jsme celkem intenzivně jednali o
chystaném Mateřském centru.
• V úterý 17. května se sešla na pravidelném jednání
v lednu ustavená školská rada. Hlavním bodem jednání
byl Vnitřní školní řád a Klasifikační řád ZŠ Police nad
Metují.
• Večer jsme se vypravili na Měsíc. Výtvarný obor ZUŠ ve
spolupráci s hudebním oborem, pedagogy a polickými
ochotníky připravil nevšední,
velmi příjemný
komponovaný program.
• Ve čtvrtek 19. května dopoledne jsem strávila s paní
učitelkou Věrou Klusáčkovou a jejími žáky v Úpici na
vyhodnocení literárně-výtvarné soutěže, kterou pořádá
každoročně Společnost bratří Čapků. Vybranými pracemi
se můžete potěšit na jiném místě tohoto čísla.
• Po obědě jsme se připojili k mnoha gratulantům, kteří
přišli nejenom stisknout ruku bývalé tajemnici
polického městského úřadu paní Haně P o u r o v é
u příležitosti jejich významných narozenin.
• I celý květen jsme ještě pracovali na chystaném
turistickém průvodci. Pan Kaválek předal maketu, kterou
měl možnost připomínkovat nejen tvůrčí tým, ale i
starostové Dobrovolného svazku obcí Policka.
• Snad nelitoval ten, kdo - i přes vyšší vstupné – byl
v pátek 20. května večer účasten v Kolárově divadle
koncertu zpěváka Richarda Müllera
• V sobotu 21. května s podporou krásného počasí proběhl
jubilejní 30. ročník Polického mezinárodního vandru.
Velké poděkování patří neúnavným organizátorům!
• Škoda, že další Filmový večer neprofesionální tvorby
s vynikajícím filmařem Karlem Novotným, letos
oceněným za celoživotní tvorbu, našel pouze 13
návštěvníků. Návštěvnost je vždy nevyzpytatelná.
Škoda…
• V posledním květnovém týdnu se uskutečnily s podporou
města dvě masové, sportovně-společenské akce. Polická
stovka hlavního organizátora Petra Jansy /24. 5./ má za
sebou již osmý ročník. Běh sídlištěm, který pořádají
především poličtí lyžaři, se konal 28. 5. již po
šestadvacáté. Úžasný byl zájem polické i přespolní
drobotiny!
• V pondělí 30. května jsme s panem starostou uskutečnili
dvě mimořádné návštěvy. První vedla k paní Uršule
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S a s s o v é, která slavila své neuvěřitelné narozeniny.
Druhá k panu Marcelu G r o s s o v i, který se nemohl
5. května zúčastnit slavnostního přijetí na radnici u
příležitosti 60. výročí osvobození Československa.
V úterý 31. května dělal pan starosta celodenní doprovod
královskému školnímu inspektorovi. Navštívil s ním naše
partnerské město Swidnicu.
Ve čtvrtek 2. června sociální pracovnice ve spolupráci
s pracovníky domu s pečovatelskou službou připravily
další výměnné setkání seniorů Swidnice, Trutnova a
Police nad Metují. Na programu byla návštěva mateřské
školy, městské knihovny, městského muzea. Nechyběl
společný oběd, opékání, bábovka a harmonika Marušky
Ryšavé. Vše za tradičně dobré nálady.
V pátek 3. června odpoledne se sociální pracovnice
s přihlášenými seniory vypravily na autobusový výlet do
Chlívců.
Večer proběhl v Kolárově divadle Benefiční koncert pro
mentálně postižené děti. Malý zájem veřejnosti nás nutí
k zamyšlení nad případným dalším ročníkem.
Již tradiční Toulavý autobus jel v sobotu 4. června svoji
první, neplakátovanou jízdu s obyvateli DPS a DD. Akce
se koná především díky pochopení CDS s.r.o. Police nad
Metují.
Ida Seidlmanová

Rozpis lékařů stomatologické
služby na červen a červenec 2005
Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
Datum
11.6. a 12.6.
18.6. a 19.6.
25.6. a 26.6.
2.7. a 3.7.
5.7. a 6.7.
9.7. a 10.7.
16.7. a 17.7.
23.7. a 24.7.
30.7. a 31.7.

Lékař

Tel. č.

MUDr. Libor Kapitán
491 582 381
5. května 14 - Meziměstí
Bc. J. N. Ogriščenko – dentista 491 502 425
ZS VEBA – Olivětín 66 - Broumov
MUDr. Vjačeslav Ogriščenko
491 502 425
ZS VEBA – Olivětín 66 - Broumov
MUDr. Ladislav Růžička
491 521 839
Masarykova 30 - Broumov
MUDr. Daniel Blažek
491 543 844
17. listopadu 388 - Police nad Metují
MUDr. Jaroslava Neoralová
491 581 394
Horní 109 - Teplice nad Metují
MUDr. Libor Kapitán
491 582 381
5. května 14 - Meziměstí
MUDr. Dana Kapitánová
491 582 381
5. května 14 - Meziměstí
MUDr. Josef Práza
491 547 139
zdr. střed. Machov

Polická univerzita volného času
Podzimní semestr 5. ročníku začíná společným
setkáním řádných studentů, které se uskuteční ve středu
7. září 2005 od 14.30 hodin do 16.30 hodin v Divadelním
klubu Kolárova divadla. Na programu bude povídání o tom,
co jsme spolu již prožili i o tom, co bychom prožít chtěli a
mohli.
Velmi mě těší zájem okolních měst, kterým ráda
poskytuji potřebné informace a nasbírané zkušenosti. Přála
bych všem, kteří mají zájem o tento způsob sebevzdělávání,

aby našli zázemí ve svých obcích a nemuseli být odkázáni
na autobusová spojení, která je mnohdy časově omezují.
Ida Seidlmanová

Jednorázová otevření hraničního
přechodu v Dolech
Upozorňujeme občany, že ve Žďárkách – Dolech bude
v červnu 2005 otevřen po čtyři soboty (4. 6., 11. 6., 18. 6.,
25. 6.) hraniční přechod do polského Stroužného vždy
v době od 10.00 do 20.00 hodin. Důvodem jsou koncerty
vážné hudby ve strouženském kostelíku, které začínají od
16.00 hodin. První uskuteční hronovská ZUŠ, další
zajišťuje polská strana – varhaník Pavel Pawlik a
Wroclawská konzervatoř.
Všichni jste srdečně zváni!
Se souhlasem Františka Klapala zapsala Ida Seidlmanová

Oprava silnice na trase
Náchod – Hronov
Koncem dubna se v Náchodě uskutečnila koordinační a
informační schůzka všech zainteresovaných organizací,
podnikatelů, dodavatele, investora a okolních města a obcí
na trase Náchod – Hronov. Předmětem jednání byla
generální rekonstrukce silnice v úseku Náchod – Velké
Poříčí po tzv. železňák. Investorem je SÚS Hradec Králové,
generální dodavatel firma Strabag.
Práce započaly 21. 5. 2005 a potrvají do 16. 10. 2005.
Celková uzavírka se prozatím týká pouze osobních a
nákladních automobilů. Ty mohou jezdit objízdnou trasou
přes Pavlišov, nebo přes Horní Radechovou, nebo přes
Červený Kostelec. Zhruba do poloviny července bude
umožněn v opravovaném úseku průjezd linkovým
autobusem. Poté budou autobusy jezdit objízdnou trasou
přes Pavlišov.
is

Kontakty pro případ potřeby
Máte problém s dodávkou elektrické energie, plynu,
neteče voda….
Volejte příslušně dispečinky:
elektrická energie
12555
plyn
1239
voda
491 419 222
is

Využijte výhodné autobusové
spoje na Broumovské stěny
Od 14. května do 25. září je v provozu o sobotách a nedělích
autobusový spoj CDS z Police nad Metují na Hvězdu. Pro
informaci turistické veřejnosti uvádíme přehled provozovaných
spojů:
Police n. Met., žel. st. odj.
9.45 (přípoj k vlaku od Týniště)
Police n. Met., aut. st.
10.00 13.05 16.05 18.55
Chata Hvězda
10.11 13.16 16.16 19.06
Slavný
10.20 13.25 16.25 19.15
Police n. Met., aut.st.
příj. 10.35 13.35 16.35 19.25
Police n. Met., žel. st.
13.42
(přípoj k vlaku do Týniště)
Využijte těchto přímých spojů k návštěvě turistické chaty na
Hvězdě, dále pak k pěšímu výletu po hřebenu Broumovských
stěn na Slavný v letním období.
fj
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Hospodaření města
Police nad Metují v roce 2004
Výdaje města v roce 2004
Upravený
rozpočet
Pěstební činnost v lesním hospodářství
556
Vnitřní obchod, služby
68
Silnice
7 607
z toho: investice
5 567
Ostatní komunikace /PA + cyklostezka/
562
Odvádění a čistění odpadních vod
2 981
z toho: investice a opravy - ČOV
2 065
Vodní díla v zem. krajině /poldry/
110
Předškolní zařízení - MŠ
3 368
z toho: dotace města na provoz
869
z toho: dotace k raje
2 499
Základní škola
16 846
dotace města na provoz
2 595
dotace k raje
13 902
opravy fin. přímo městem a dotace Machovu
349
Základní umělecká škola
7 540
z toho: dotace zřizovatele na provoz
1 097
z toho: dotace k raje
6 031
z toho: opravy a ost. hrazené městem
412
Divadlo
1 275
Kino
130
Knihovna
1 743
Příspěvek Okresnímu muzeu
130
Záležitosti kultury ostatní /kronika, zvonění/
16
Zachování a obnova kulturních památek
512
Záležitosti sdělovacích prostředků
183
Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví
384
Tělovýchovná činnost + zájmová činnost
1 496
z toho:
dotace nezisk ovým organizacím
808
krytí ztráty - k oupaliště
200
Nebytové hospodářství
551
v UprR: zůst. na odkup čp. 209 a garáží Veby
131
Bytové hospodářství
3 637
z toho: výstavba 2 x 9 BJ
3 445
Veřejné osvětlení
1 598
v tom: spotřeba el. energie
400
Pohřebnictví
840
Plynofikace - splátka vč. úroků přes DSO
1 680
Komunální služby /MH/ a územní rozvoj
1 740
Pellyho dům
177
Sběr a svoz komunálních odpadů
2 221
Úroky z půjčky SFŽP na rekul. st. skl.
25
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
1 100
Sociální dávky
8 400
Pečovatelská služba
1 068
z toho:
úpravy zahrady u DPS + opravy
170
Klub důchodců
31
Městská policie
906
Požární ochrana
703
Místní zastupitelské orgány
1 504
Volby do Evropského parlamentu a kraj. zastup.
158
Činnost místní správy
10 336
Úroky z revolvingu a popl. KB, pojištění majetku
230
Daň z příjmu, převody vl. rozp. účtům
5 684
Ostatní činnosti j. nezahrnuté + rezervy
491

ÚHRN EM

v tis. Kč
Skutečrozdíl
nost
553
-3
68
0
7 667
60
5 730
163
562
0
3 291
310
299
2 364
132
22
3 368
0
0
869
2 499
0
16 860
14
14
2 609
0
13 902
349
0
7 540
0
0
1 097
6 031
0
412
0
1 308
33
114
-16
1 743
0
130
0
15
-1
522
10
168
-15
415
31
1 471
-25
756
-52
200
0
377 -174
-61
70
2 185 -1 452
1 981 -1 464
1 553
-45
-13
387
830
-10
1 680
0
1 105 -635
180
3
2 281
60
23
-2
1 098
-2
8 334
-66
934 -134
-18
152
24
-7
859
-47
707
4
1 397 -107
158
0
9 947 -389
205
-25
6 196
512
229 -262

88 587 86 229 -2 358

Stav zůstatků úvěrů a půjček je v porovnání se stavem
k 1. 1. 2004 následující:
v tis. Kč
účel půjčky a výše úrokové sazby
-

půjčka na plynofikaci města ze SFŽP
půjčka na kanalizace Žďárská a Ledhujská
půjčka ze SFŽP na rekultivaci skládky
revolvingový úvěr KB
úvěr ČS, a. s. na výstavbu 2x9 BJ

Úhr nem

k 1. 1.
2004
5 630
472
871
300
1 581

k 31. 12.
2004
4 377
378
579
2 800
2 200

8 854

10 334

Příjmy města v roce 2004
Lesní hospodářství
Vnitřní obchod, služby a cestování
Parkovací automat
Místní komunikace
Odvádění a čistění odpadních vod /nájemné od TS/
Předškolní zařízení /MŠ - odvod zřizovateli/
Přijaté neinv. dary pro ZUŠ a ZŠ
Divadlo
Kino
Sdělovací prostředky
Záležitosti kultury ostatní
Tělovýchovná činnost
Bytové hospodářství /prodeje pozemků a bytů/
prodej parcel v ulici Slunečná
prodeje bytů a ost. nemovitostí
příjem z pronájmu 2 x 9BJ a ost.
úroky splácené občany z půjček z FRB
Nebytové hospodářství /pronájmy/
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj /MH/
Veřejné osvětlení
Nakládání s odpady
Pečovatelská služba
Městská policie /pokuty/
Požární ochrana /nájemné/
Činnost místní správy
pronájmy pozemků, prodej pozemků
ostatní činnosti služby /hlášení MR, kopírování/
přijaté sankční platby /pokuty přestupk. atd./
přijaté náhrady a ost. nedaň. příjmy
Příjmy z fin.operací /úroky z účtů, dividendy/
Ostatní činnosti /fin. vypoř.,. a ost./
Splátky půjček - FRB /od obyvatelstva/
Daňové příjmy
DP ze závislé činnosti a funkčních požitků
DP fyzických osob ze samost. výdělečné činnosti
DP právnických osob
DP za město
DPH
Poplatky za znečisť. ovzduší a 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 VHP
Odvod z výtěžku za provozované VHP
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Přijaté dotace
Neinvestiční globální dotace
Neinvestiční dotace na na volby
Neinv. přijaté dotace od obcí /ZŠ + přest. komise/
Neinv. přijaté dotace o krajů a rozp. úz. úrovně
Ostatní neinvestiční přijaté dotace
Investiční dotace /18 b. j./ + projekt Poldry
Neinvestiční dotace na odbahnění rybníka Hony
Investiční dotace DSO plynofikace
Převody z rozp. účtů a vl. fondů

Úh rn em

v tis. Kč
Upravený Skutečrozdíl
rozpočet nost
600
645
45
36
46
10
160
101
-59
100
122
22
5 280 5 984
704
133
133
0
70
70
0
351
372
21
85
79
-6
70
82
12
139
97
-42
10
10
1 465 1 224 -241
613
400 -213
789
653 -136
81
63
144
27
27
250
363
113
100
269
169
79
209
130
0
4
4
255
253
-2
151
158
7
35
29
-6
20
27
7
110
259
149
75
100
175
-3
10
7
0
15
15
62
62
43
70
27
0
37
37
0
227
227
33 845 34 712
867
89
6 400 6 489
2 300 2 286
-14
5 800 6 231
431
5 684 5 684
0
-18
9 200 9 182
48
5
53
-37
1 505 1 468
10
115
125
140
173
33
90
90
0
5
17
12
26
270
296
0
331
331
69
500
569
218
1500
1718
38 258 38 770
512
11 027 11 027
0
0
158
158
0
652
652
0
22 713 22 713
0
141
141
1 229 1 229
0
561
561
0
1 777 1 777
0
512
512

81 635 84 352 2 717

Stavy peněžních prostředků na účtech jsou ke
31. prosinci následující:
v tis. Kč
zůstatek základního běžného účtu
858
zůstatek depozitního účtu

818

zůstatek sociálního fondu

8

zůstatek účtu Fondu rozvoje bydlení
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Zapletal, Miloš – Lovec hvězd
Autor úspěšných románů pro dospívající mládež, o kterém
někteří kritikové říkají, že je ,, moderní Foglar“, zpracoval
v této knize téma zcela nefoglarovské – přátelství chlapce a
děvčete, které přerůstá v první lásku

¨ ¨¨

KNIH O VN A ¨ ¨

¨

Nabídka knih:
Smith, Wilbur – Oko tygra.
Další napínavý a čtivý román známého autora tentokrát o
kapitánovi nájemní rybářské lodi.
Tändzin, Taši – Tändzin a Šerpové Everestu.
Osudy několika generací šerpských lezců.
Kniha byla napsána na počest všech Šerpů, lidí mimořádné
fyzické a duševní síly, kteří jsou tak potřební pro úspěch
horolezeckých výprav.
Lukavská, Klára – Rozhovory s dědečkem.
Vnučka pana Radovana Lukavského sepsala své povídání
s dědečkem.
Wintr, Stanislav – Giuseppe Verdi a Napoleon III.
Zajímavý, nadčasový příběh o době a životě Giuseppe
Verdiho.Součástí knihy je CD.
Formánek, Josef: Létající jaguár.
Autor knihy „Prsatý muž a zloděj příběhů“ nám předkládá
příběh o cestách, lásce a andělovi.
Halada, Andrej – Na kole křížem krážem po Čechách.
45 tipů na výlet na kole s popisem trasy, zajímavostmi a
malou mapkou u každého popisu.
Kovařík, Petr – Studánky a prameny Čech, Moravy a
Slezska.
Abecedně řazený průvodce po téměř tisíci studánkách a
pramenech.
Lipus, Radovan – Šumná města.
Autor nám spolu s Davidem Vávrou předkládá
neobvyklého průvodce po patnácti českých, moravských a
slezských městech.
Nabídka knih pro děti a mládež – čtení na
prázdniny
Ballinger, Erich – Muž z ledovce
Kriminální příběh z mladší doby kamenné nás zavede do
příběhu, který se odehrál před více než 5 000 lety. Byla
zavražděna velká čarodějka Muira.Všichni vědí, že
naposledy u ní byl Bal-Bes. Začíná hon na člověka. Kdo
však je skutečný vrah a proč?
Büchnerová, Barbara – Tajemství hory Mordýř
Nový román známé rakouské autorky dává čtenářům
nahlédnout do světa současné ufologie.Děj se odehrává na
začátku třetího tisíciletí, kdy jeden z obyvatel vesnice
Podchlumí, devatenáctiletý Charli, se stává svědkem
přistání UFO.
Rushtonová, Rosie – Olivie
Klasický dívčí román nás seznámí se čtrnáctiletou Olivií,
která má pocit, že se jí v životě nic nedaří. Ale vlastní
zklamání a nejistoty ji učí dívat se kolem sebe i na sebe
jinýma, chápavějšíma očima. A Olivie objevuje věci, o
jejichž existenci neměla dosud tušení…

Blažková, Milena – 11 pokladů Čech a Moravy
Chcete objevovat krásu měst a jejich historických staveb či
nahlédnout do tajemných síní hradů a zámků? Vydejte se
s námi na cestu staletími za nejkrásnějšími a
nejpozoruhodnějšími místy Čech a Moravy
Vaše knihovnice

¸ ¸¸

KINO

Čtvrtek 16.6.2005

¸¸

¸

v 19.30 hodin

ROMÁN PRO ŽENY
Romantická komedie o milostných příhodách a nehodách
třiadvacetileté redaktorky (Zuzana Kanóczová) časopisu
Vyrovnaná žena a její výstřední matky (Simona Stašová). Podle
Vieweghova bestselleru natočil Filip Renč. (94 min., ČR)
Mládeži přístupné od 12 let.
Vstupné : 60,- Kč

Pátek 24.6.2005

v 19.00 hodin

LOVC I POK LADŮ
Benjamin Gates (Nicolas Cage) obětoval celý svůj život hledání
bájného pokladu templářů, za kterým se honilo už šest generací
jeho předků. Teprve Benovi se podařilo najít klíčové vodítko
k jeho nalezení, háček je v tom, že o poklad má zájem i proradný
Ian (Sean Bean). Film v původním znění s titulky. (131 min.,USA)
Mládeži přístupné.
Vstupné : 55,- Kč

!!! V ČERVENCI KINO NEPROMÍTÁ !!!
NA SRPEN PŘIPRAVUJEME:
Čtvrtek 11.8.2005 v 19.30 hodin
Pátek 19.8.2005 v 19.30 hodin

SLUNEČNÍ STÁT
ZOSTANE TO MEDZI NAMI

!!!PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ JE
POUZE V POKLADNĚ KINA 1 HODINU PŘED ZAČÁTKEM!!!

® ®®

D I VADL O

®®

®

Neděle 26. června 2005
v 18.00 hodin
Náchodská divadelní scéna uvede v Pellyho parku
divadelní hru

ZKROCENÍ ZL É ŽENY aneb
JAKOU MOC MÁ L ÁSKA

Komedie, ve které je použit básnický text hry W. Shakespeara.
Budete svědky velice těžké herecké „disciplíny“, tj. divadlo na
divadle, kde účinkující budou hrát herce a k tomu ještě postavy ze
hry W. Shakespeara. Někteří dokonce i několik postav. „Uhrát“
rozmotání tohoto divadelního klubka, dokázat „Jakou moc má
láska“ a ještě Vás pobavit, to je naše největší přání.
Hrají : Rostislav Hejcman, Richard Kašpar, Hana Stoklasová,
Lucie Peterková, Mgr. Lenka Dítětová, Veronika Paslerová, Jana
Nýčová, Cyril Šourek, režie L. Šmídová.
Vstupné: 50,- Kč. V případě nepříznivého počasí se akce
přesouvá do Kolárova divadla.
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Čtvrtek 30. června 2005
v 16.00 hodin
Hasiči Police nad Metují ve spolupráci s městem Police
nad Metují Vás srdečně zvou do Pellyho parku na

PŘIVÍT ÁNÍ P RÁZDN IN

Těšit se můžete na soutěže, diskotéku a další bohatý program.
Občerstvení zajištěno.
Vstupné: děti 10,- Kč, dospělí 20,- Kč.
Vstupenky na výše uvedená představení jsou již v předprodeji
v kanceláři kulturního referenta na městském úřadu (přízemí)
nebo na telefonu 491 509 996, 776 634 845 nebo
e-mailem kultura@meu-police.cz
Rádi Vás zařadíme do naší databáze elektronických
adres pro aktuální přeposílání kulturních informací.

® ® KUL TUR A V OKOL Í

®

®

Neděle 12. června 2005
v 17.00 hodin
Městské divadlo Broumov uvádí

SNĚHO VÁ KRÁLO VNA

Pohádka pro děti v podání souboru Jiráskova divadla Hronov.
Pohádka H. Ch. Andersena, o malé Gerdě, která se sama vydá
hledat svého bratříčka Káje uneseného zlou sněhovou královnou.
V hlavních rolích uvidíte dětské herce – Terezku Zobalovou a
Tomáška Vašinu.
Režie: Ing. Miroslav Houštěk

Sobota 2. července 2005 9.30 – 17.00 hodin
Zámek Nové Město nad Metují – nádvoří a předzámčí

TRHY UMĚLECKÝCH ŘEMESEL

Program na nádvoří zámku v rámci Zámeckého kulturního léta.

Česká Skalice
7. -9., 14. a 16. 6. Barunčina škola aneb Když chodila
Božena Němcová do školy
Pořádá Muzeum Boženy Němcové. Objednávky na tel.:
491 452 406

výročí 80. let s přáním hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a
srdnatosti do dalšího života. Všech blahopřání si nesmírně
vážím. Jsou pro mě zejména psychickou podporou k odvaze
žít a překonávat vše, co život přináší.
Vděčná Hana Pourová

S T A T I S T I K A œœ œ œ œ œ œ œ œ
K 31. 5. 2005 mělo město Police nad Metují dle
dostupné evidence celkem 4310 obyvatel.

JUBILEA

ZZZZZZZZZZZ

V měsíci květnu 2005 oslavili životní jubilea:
70 let
2 občané
75 let
2 občané
80 let
3 občané
85 let
1 občan
pan Heuler Vratislav
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví a duševní
pohody do dalších let.

SŇATK Y

ZZ Z ZZZ Z ZZZ Z Z

V měsíci květnu byl v obřadní síni Městského úřadu
Polici nad Metují uzavřen 1 sňatek.
Mimo obřadní síň si své „ANO“ si řekli
pan Stanislav Hloch a slečna Helena Tlaskalová
pan Rudolf Stuchlík a slečna Nikola Procházková
Další sňatek – církevní byl uzavřen
v římskokatolickém kostele v Polici nad Metují.
Novomanželům přejeme hodně lásky a co nejméně
starostí v dalším společném životě.
Dagmar Hambálková

Ratibořice

6. -12. 6. Ratibořice 2005 aneb Oživlé postavy z Babičky
Boženy Němcové - Objednávky na tel.: 491 452 519

Broumov
25. -26. 6. Broumovská pouť

Nové Město nad Metují
2. 7. – 9.30 – 17.00 hodin na nádvoří a v předzámčí Trhy
uměleckých řemesel. Program na nádvoří zámku.

Rtyně v Podkrkonoší
17. 6. v 18 hodin přírodní areál Na Rychtě Bonifác slaví
desítku aneb poslední zvonění
V programu tančí20 dětí taneční školy Bonifác v rámci 10.
výročí založení TŠ, host Nicol Lenertová

Poděkování

Vážení přátelé, dovolte abych touto cestou poděkovala z
celého srdce všem, kteří mně blahopřáli k mému životnímu

KVĚTEN 2005 ve škole
V květnu ve škole proběhlo poslední kolo sběru starého
papíru. Většina dětí se snažila a přivezla spoustu papíru.
Soutěžilo se o ceny, které se budou předávat v polickém
divadle na konci školního roku. Nyní také probíhá sběr
léčivých bylin a pomerančové a citronové kůry. Každý žák
by měl přinést byliny za 30 Kč. Nejlepší sběrači budou také
vyhodnoceni.
17.května se v polickém Kolárově divadle uskutečnil
Měsíční koncert, dopoledne pro děti z 2.stupně, večer pro
veřejnost. Žáci navštěvující grafiku v ZUŠ zde předvedli
své práce. Dále vystoupil Brass band, akordeonový soubor,
kytarový soubor, Small band a Baby band. Také jsme
zhlédli scénku o baronu Prášilovi nebo královský průvod.
Večer navíc vystupoval sbor Studánka, sólisté na klavír,
učitelský sbor a sólistka ve zpěvu. A nádherné překvapení
nás čekalo na konci. Na pódiu přistála raketa, ze které
vystoupili kosmonauté. Koncert byl nádherně propracovaný
a všem se moc líbil.
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V květnu začaly probíhat školní výlety. My ,6.B, jsme
byli v Uhřínově, kde pro nás připravili zajímavý program o
středověku. Zkoušeli jsme si mlít mouku, tkát, vyrábět
hliněné nádoby nebo rozdělávat oheň. Velice se nám to
líbilo.
Barbora Pátková, Martina Dostálová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
kabinet tělesné výchovy

PODĚK OV ÁN Í

všem, kteří věnovali na základě naší výzvy škole
lyžařskou výstroj…
…použijeme ji k zapůjčení žákům na hodiny TV
a lyžařské kurzy
ještě jednou – díky moc
Petr Jansa

Základní umělecká škola informuje ...

KOCIÁNKA
(Pokusíme se Vám aspoň trošku přiblížit atmosféru a
kouzlo Kocianovy houslové soutěže)
• Je nejstarší a nejznámější houslovou soutěží pro děti na
světě
• Každoročně se zde sjíždí houslová juniorská světová
špička
LETOS:
• Více než 80 soutěžících z USA, Německa, Francie, Velké
Británie, Norska, Polska, Ruska, Litvy, Lotyšska,
Slovinska, Mongolska, Kazachstánu, Slovenska…
• Porota pustila do 2. kol nebývale mnoho soutěžících
(kvalita!)
• Laureátka Eldbjorg Hemsing z Norska získala od všech
porotců po 25 bodech (maximum), což se v předchozích
letech nestalo
NÁZORY POROTCŮ:
• „…překvapila mě vysoká úroveň, hlavně českých
účastníků…“ Prof. Michael Frischerslager –Hudební
akademie Vídeň
• „…prožíváme zlatý věk české houslové školy…“ Prof.
Peter Michalica – VŠMU Bratislava
• „Nestačím se divit – s čím naše generace soutěžila
v nejstarší kategorii, hrají dnes malé děti, a moc dobře…“
houslový virtuoz B. Matoušek
• „…již po několikátý rok trvá ÚKAZ POLICE NAD
METUJÍ, tamní učitel Michal nejenže každoročně
výborně připravuje své syny a vychoval mimořádný
talent Aničku Skálovou, ale vozí stále další malé a
nadějné houslisty.“ Prof. I. Štraus – předseda poroty

MATOUŠ MICHAL ( 13 let – III. Kategorie )
• Nejsilněji obsazená kategorie
• Největší bitva ve finále
• Některá rozhodnutí poroty překvapila všechny
zainteresované
• Po třech vítězstvích v předchozích letech 2. cena

ŠIMON MICHAL ( 11 let – II. Kategorie )
• 1. cena
• podle názoru poroty i odborné veřejnosti zde nebylo o
čem diskutovat!
• Hana Stejskalová získala ve stejné kategorii diplom za
účast

ANNA SKÁLOVÁ ( 15 let – IV. kategorie )
• všichni jí přáli laureátský titul
• jejím problémem byla E. Hemsing (na fotografii společně
s Aničkou)
• obě předvedly naprosto mimořádné výkony, ve své
kategorii neměly další sobě rovné konkurenty
• Anička dostala 2. cenu, protože 1. cena je nedělitelná,
Norka měla jen o několik setinek lepší bodové skóre
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MARKÉTA NÁDVORNÍKOVÁ (9 let – I. kategorie )
• 3. cena
KATEŘINA SOUMAROVÁ ( 9 let – I. kategorie)
• čestné uznání I. stupně
• obě malé houslistky podaly výborné výkony, proto
skončily velmi vysoko

Tato firma nabídla Aničce sponzorování i do budoucna,
například i koncert v rámci své reklamní kampaně
v Singapuru.
Ø
•

Markéta Nádvorníková – vítěz 0. kategorie
Cena pro absolutního vítěze mladších smyčců – malé
housle od firmy ArsMusic

Ø
•
•

Klára Burešová – vítěz 1. kategorie ve hře na violu
Cena pro absolutního vítěze viol
cena za nejlepší interpretaci barokní sonáty

Vyhlášení výsledků I. kategorie ( zleva K. Soumarová, mongolská
účastnice, M. Nádvorníková)

• Kdyby se udělovala cena pro nejlepší školu
(jako kdysi) - máme ji
• Kdyby se udělovala cena pro pedagoga, jehož žáci
obdrželi nejvyšší počet bodů ( jako kdysi) - máme ji
• Přesvědčte se na www.khs.cz
Ještě neblahopřejeme, protože za čtrnáct dní pokračovala
vítězná série v :

ÚSTŘEDNÍM KOLE NÁRODNÍ SOUTĚŽE
ZUŠ - LIBEREC 20.-22.5.2005
• Stejně jako Kocianku máme rádi i Liberec a jeho
hypermoderní ZUŠku, s úžasnými prosklenými výtahy
(ty milují hlavně děti)
• Z Police postoupilo sítem školních, okresních a krajských
kol 6 houslistů, 1 violistka, 4 violoncellisté
a 1 kontrabasistka
• Přijíždějíc na místo činu jsme již vyslechli: „No, jsme si
říkali, takový veliký kraj a ze 13 finalistů je jich 12
z Police! Je to možné? Není to divné?“
• Tak jsme jim potvrdili, že je to nejen možné, ale jak
pravila paní prof. J. Holotová – předsedkyně poroty: „
Porotuji 35 let, ale nikdy jsem nic podobného nezažila.“
Nevím, z kterého konce začít… všichni byli úžasní. Získali
jsme:
• Cena pro nejúspěšnější školu soutěže
• Cena pro nejlepšího pedagoga – Ladislav Michal
• Cena pro nejlepšího korepetitora – prof. Daniela
Foltýnová
HOUSLE: ( žáci ze třídy L. Michala)
Ø
•

Anna Skálová – vítěz VI. kategorie
Cena pro absolutního vítěze – housle od firmy
Akordkvint
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Ø Matouš Michal 1.cena (IV. Kategorie)
•

cena za mimořádný výkon – N. Paganini:
Koncert D dur

Ø Šimon Michal
Ø
Ø

1. cena (III. Kategorie)

• cena za mimořádný výkon – M. Ravel : Cikán
Hana Stejskalová 2. cena (II. kategorie)
Kateřina Soumarová 2. cena (0. kategorie)

VIOLONCELLO : ( žáci ze třídy M. Michalové )

Ø Tomáš Hejzlar 1. cena (V. kategorie)
Ø

Stanislav Bihari 2. cena (V. kategorie)

Ø Kristýna Burešová 1. cena (III. Kategorie)

Další slova by byla nošením dříví do lesa. Myslím, že
důležitější než veškerá ocenění, je dobrý pocit z odvedené
práce. Byla radost vidět tyto děti se svými nástroji, slyšet
kam se vypracovaly a čeho dosáhly, jak svou hudbou
dokážou obohatit i dojmout publikum. Blahopřejeme a
zároveň děkujeme Vám i Vašim rodičům za lásku a
odvahu, s kterými pěstujete toto báječné umění! I nám
přejte! Ať je stále tolik úžasných dětí ochotných se usilovně
a vytrvale věnovat krásné hudbě!
Vaše smyčcové oddělení (MM)
DOVOLTE NÁM VÁS VŠECHNY SRDEČNĚ
POZVAT NA

S LA VN OS T N Í
KON C E R T
ABSOLVENTSKÉ VYSTOUPENÍ

ANNY SKÁLOVÉ
A VÍTĚZŮ ZMÍNĚNÝCH SOUTĚŽÍ
V úterý 21. června 2005 v 18.00 hodin
Kolárovo divadlo

P.S.: Máte poslední možnost vidět a slyšet Aničku
Skálovou jako studentku naší školy !

Ø

Adam Kašpar 1. cena (0. kategorie)
Po součtu všech bodů jsme nejlepší violoncellovou
třídou, i když absolutního vítěze violoncell a cenu pro
pedagoga získala Hudební škola hl. města Praha (předseda
poroty).
KONTRABAS: (třída Lubora Bořka)
Ø
•

Anna Blažková 2. cena (I. kategorie)
cena pro nejmladšího účastníka soutěže kontrabasů

Anna Skálová (* 1989) je od roku 1994 žákyní Ladislava
Michala, v současné době spolupracují s prof. Jaroslavem
Foltýnem. Od malička se účastní mnoha různých soutěží a l.
ceny obdržela - na Prague Junior Note (1996, 2000, 2004), na
celostátní soutěži ZUŠ (1999, 2002, 2005), v soutěži Jozefa
Muziky v Nové Pace (pětkrát v letech 1997-2002). Několikrát se s
úspěchem zúčastnila Kociánovy houslové soutěže a roku 2002
zde ve 3. kategorii zvítězila. Věnuje se též komorní hře a spolu
se souborem Archi piccoli, kde působí i jako sólistka, zvítězila v
rozhlasové soutěži Concerto Bohemia. V repertoáru má dnes díla
světových autorů - např. Paganiniho, Wieniawského, Lalo,
Bazziniho, Sibelia aj. Hraje na nástroj z dílny houslaře Karla
Vávry.
Letos se stala absolutní vítězkou národního finále
soutěže ZUŠ a opětovně získala 2. cenu ve IV. kategorii na
mezinárodní houslové soutěži Kocianovo Ústí jako nejlepší
z českých houslistů. Od září odchází na pražskou
konzervatoř, kde bude studovat u prof. Jaroslava Foltýna.
Na prázdniny dostala opět pozvání k účasti na
mezinárodních mistrovských kurzech, kde byla zařazena do
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třídy prof. Stephena B. Shippse z Univerzity Michigan
(USA) a legendárního houslového virtuóza G. Ricciho.

P ě ve c k é o dděl en í ZUŠ i nf o rmu je . . .

Základní umělecká škola v Polici nad Metují
oznamuje, že v měsíci červnu probíhá

ZÁPIS

Pěvecká pohádka ... (nebo ne?)
Bylo, nebylo ...
Za devatero horami,
Za devatero řekami,
Za ovčí salaší
Pod horou Ostaší –
Zpívaly, ba pěly
Medonosné včely.

O čem byla jejich píseň?
- Každá doba má svou tíseň:
Odletěli do dáli
Slavíci a kvíčaly –
A ti kosi, co tu zbyli
Už se těší na posily.

Pěvecké oddělení ZUŠ Police n.M. zve všechny (nadšené)
zájemce o sborový i sólový zpěv (z řad MŠ, ZŠ a SŠ)
k zápisu.

Budeme vás čekat ve
ČTVRTEK 16. června a v PÁTEK 17. června
v době od 13.00 – 17.00 v ZUŠ

- nebo po telefonické domluvě s paní učitelkou Blažkovou
(tel. ZUŠ: 491 541 155)
Budoucí zpěváci si připraví 1 libovolnou píseň
k předvedení svých dovedností.
Přáli bychom sobě i vám, aby dobrá pěvecká tradice na
Policku nebyla jen pohádkou ...
Za pěvecké oddělení (MB)

GALAKONCERT
Velkého dechového orchestru
ZUŠ Police nad Metují

Kolárovo divadlo
neděle 19. června
ve 14 hodin
Orchestr byl založen na podzim roku 2001 a už v červnu
2002 odcestoval na svůj první zahraniční zájezd do Itálie.
Od té doby absolvoval řadu koncertů. V roce 2004 se
zúčastnil soutěže dechových orchestrů, kterou vyhlašuje
v tříletých cyklech Ministerstvo školství pro základní
umělecké školy, a stal se vítězem krajského kola.
V celostátním kole v Litvínově získal druhé místo ve své
kategorii s právem vystoupení na koncertu vítězů. V témže
roce se dostal do finále rozhlasové soutěže Concerto
Bohemia. Letos v květnu absolvoval koncertní zájezd na
mezinárodní festival dechových orchestrů do německého
Thumu.
V současné době má orchestr 38 členů a zaměřuje se
na moderní symfonickou hudbu současných autorů.
Orchestr řídí ředitel školy Lubor Bořek.

dětí ve věku 5 – 8 let

do přípravného studia hudebního,
tanečního a výtvarného oboru
pro školní rok 2004 – 2005.
Každý den během odpoledne je možno
si v kanceláři školy vyzvednout přihlášku
a získat informace o možnostech studia.
Starší žáci, kteří mají zájem o výuku hry
na některý hudební nástroj,
získají informace o možnostech studia
na ředitelství ZUŠ.
Upozorňujeme rodiče,
aby případný zájem
o studium svých dětí neodkládali
na období po prázdninách –
úvazky učitelů musí být v té době hotovy
a případní opozdilci již nemusí být ke studiu z kapacitních
důvodů přijati!
Další informace můžete získat v kanceláři školy,
nebo telefonicky na čísle 491 541 155 - 6.

Kdo poletí s NAŠA příští rok?
Měsíční koncert, který se uskutečnil před několika dny,
předcházela náročná příprava žáků výtvarného oboru
polické ZUŠ. Pro ty z vás, kteří jste se našeho vesmírného
dobrodružství zúčastnili, uvedu několik podrobností.
„Ustrojit“ kostru lunárního modulu, který nám vyrobil pan
Drašnar, trvalo asi tři týdny. Kosmickou výstroj (přilby,
skafandry a batohy) jsme vyrobili během čtrnácti dnů. Ale
animovaný příběh Barona Prášila hlídajícího včely vznikal
přibližně tři měsíce! Multimediální projekce, které grafické
studio výtvarného oboru poprvé představilo „živě“ polické
veřejnosti jsou tedy výsledkem mravenčí práce žáků, ale i
několikaletého budování atelieru a postupného zvládání
technologií a jejich tvůrčího využití. Vložená energie tak
přinesla výsledky nejenom při pobavení diváků, ale – což je
také důležité, i v soutěži škol o finanční prostředky
přidělované ministerstvem školství formou dotací na
vybrané projekty. Grafické studio podávalo projekty dva a
oba byly schváleny. Pokud vše dopadne podle našich
představ, tak bychom v příštím školním roce již nestartovali
k Měsíci, ale realizace projektů by nám měla umožnit cestu
do oblastí fotografie a videotvorby prostřednictvím
profesionální techniky i špičkových vzdělávacích
programů. A užitek z toho budou mít nejenom žáci
grafického studia, ale i jejich rodiny nebo kamarádi.
Otevření vzdělávacích možností školy pro veřejnost je totiž
nosným programem jednoho ze schválených projektů a o
jeho přípravě budete včas informováni.
První nabídka zatím patří dětem – staňte se žáky
grafického studia výtvarného oboru, naučte se využívat
počítač tvůrčím způsobem pro potěšení svoje i svých
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blízkých. Bližší informace získáte přímo v grafickém studiu
u jeho učitele Vladimíra Berana.
Obrazová dokumentace koncertu byla zpracována do
multimediální prezentace, která byla v anglické verzi
odeslána do dalšího ročníku mezinárodní soutěže Join
Multimedia. Česká verze se připravuje a po dokončení bude
nabídnuta veřejnosti.
V obrazové příloze vám připomínáme přípravu i průběh
Měsíčního koncertu.

Informace Správy CHKO
Broumovsko pro stavebníky
Vážení stavebníci, Správa CHKO Broumovsko je
správním úřadem, který se podle zákona č. 114/1992 Sb.,
musí vyjadřovat k umístění a povolení staveb na území
CHKO Broumovsko, činí tak správním rozhodnutím.
Rozhodnutí Správy je podkladové, což znamená, že bez
rozhodnutí Správy nemůže stavební úřad vydat
stavebníkovi územní rozhodnutí, ani stavební povolení.
Správa zahájí správní řízení na podkladě žádosti
stavebníka, která obsahuje název stavby a její umístění
(formuláře žádosti můžete získat na podatelně Správy nebo
na www.broumovsko.schkocr.cz), přílohou žádosti je
projektová dokumentace k územnímu, či stavebnímu řízení
zpracovaná autorizovanou osobou. Stavebník může správní
proces uspíšit, pokud spolu se žádostí a projektovou
dokumentací doručí na Správu i písemné vyjádření obce
v jejímž obvodu se zamýšlena stavba bude nacházet. Obce
jsou účastníky řízení ze zákona a je tedy nutné je uvědomit
o zamýšleném stavebníkově záměru. Pokud stavebník
předem s obcí projedná svůj záměr, nemusí Správa čekat na
vyjádření obce ve správním řízení.

Příklad novostavby, která do krajiny CHKO Broumovsko zapadne

Správa vydává rozhodnutí k umístění a povolení stavby
podle § 44 zákona vždy a podle § 12 zákona v případech,
kdy stavba může ovlivnit krajinný ráz, promítne se tedy do
okolního prostředí. Správa dále upozorňuje stavebníky na
nutnost přiložení plné moci k žádosti, pokud se nechají
zastupovat jinou osobou, například projektantem nebo
subjektem provádějícím inženýrskou činnost.
Dle nové metodiky vedení Správy ochrany přírody v
Praze o vydávání rozhodnutí o umístění, či povolení stavby
je nutné, aby projektová dokumentace byla součástí spisu,
což znamená, že Správa bude vždy jedno pare archivovat,
nebude jej stavebníkovi vracet jako tomu bylo doposud.
Toto opatření vyplývá ze skutečnosti, že Správa ochrany
přírody (Správa CHKO) není dotčeným orgánem státní
správy při kolaudačním řízení, nebývá zvána ke kolaudaci a
nemá tedy možnost kontroly souladu fyzicky realizované
stavby s projektovou dokumentací, ke které vydala své
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rozhodnutí. Kontrolu může učinit kdykoliv v průběhu
stavby ve svém místním šetření nebo po kolaudaci, ale to už
bývá často pozdě a stavebník, který nedodržel projekt se tak
vystavuje nebezpečí udělení pokuty nebo vedení řízení o
odstranění rušivé činnosti. Správa chce těmto případným
konfliktům předejít, proto bude archivovat svá rozhodnutí
spolu s projektovou dokumentací, aby byla možná kontrola
dodržení podmínek rozhodnutí a předloženého projektu.
Dalším eventuelním konfliktům je možné předejít
konzultací záměru (novostavby, přestavby, rekonstrukce, či
jiný významnější zásah do krajiny) se Správou CHKO ještě
před vypracováním projektové dokumentace, jejíž
financování není příliš levnou záležitostí.
Správa CHKO Broumovsko děkuje za pochopení a těší
se na spolupráci se stavebníky, kteří při svém záměru myslí
i na ochranu přírody a krajiny.
Karolína Semeráková, Správa CHKO Broumovsko

Jednalo se zejména o divoké ptáky z prostoru ČeskoSaského Švýcarska, kde se jejich stavy začaly zlepšovat
dříve, a také o ptáky z divokých populací neznámého
původu. Současně zde byla do volné přírody vypouštěna
mláďata sokola stěhovavého z umělých odchovů. Těm se
však na Broumovsku nikdy nepodařilo zahnízdit a v dále se
zde pravděpodobně nevyskytují. První úspěšné zahnízdění
sokola stěhovavého v CHKO Broumovsko bylo doloženo
v roce 2000. V národní přírodní rezervaci Adršpašskoteplické skály zahnízdili sokoli v roce 2003 v Adršpašském
skalním městě a díky ostraze hnízda se jim podařilo
úspěšně vyvést tři mláďata.

Po půl století se do
Teplických skal vrátili sokoli
Poprvé od roku 1947 se ve skalním masívu Chrámových
stěn podařilo sokolům vysedět mláďata. Malá část
turistického okruhu v Teplických skalách je proto
v současnosti uzavřena pro veřejnost. Ostrahu hnízda
zajišťuje Správa CHKO Broumovsko. Turisté mohou dále
obdivovat většinu skalních útvarů a navštívit i alternativní
prohlídkový okruh vedoucí přes skalní plošiny do Vlčí
rokle. Koncem června bude znovu zprůchodněn i úsek okolo
Chrámových stěn, kde v případě úspěšného vyhnízdění bude
možno mladé sokoly i s rodiči s trochou štěstí zahlédnout.

Foto: Jiří Spíšek

Území Adršpašsko-teplických skal a Broumovských
stěn ležící v Chráněné krajinné oblasti Broumovsko patřilo
mezi historicky nejvýznamnější hnízdiště sokola
stěhovavého spolu s oblastí Česko-Saského Švýcarska. Po
druhé světové válce však sokoli postupně vymizeli
prakticky z celé Evropy, zejména v důsledku používání
nešetrných chemických přípravků v zemědělství, jako např.
DDT. Sokol stojí na vrcholku potravní pyramidy a škodlivé
látky z celého potravního řetězce se tak v jeho těle mohou
kumulovat.
Koncem 90.let minulého století se sokoli začali velmi
vzácně objevovat v širší oblasti Broumovské vrchoviny.

Foto: Ing. Zdeněk Machek

Sokol stěhovavý patří mezi kriticky ohrožené živočichy
a je chráněn dle zákona. Jedná se dokonce o druh, jehož
ochrana je prioritní v Evropské unii. Pro sokola a výra byla
proto koncem roku 2004 vyhlášena Ptačí oblast
Broumovsko, která je součástí evropské soustavy
chráněných území NATURA 2000. Sokoli jsou velmi plaší
ptáci, kteří vynikají svou obratností a rychlostí letu. Svou
potravu loví převážně ve vzduchu – u nás se jedná zejména
o holuby hřivnáče a drozdovité ptáky, převážně kvíčaly.
Pro své lovecké schopnosti byl sokol vždy vyhledáván
k sokolnickému výcviku. Jedním z důvodů ostrahy hnízd je
proto zabránění případnému vykradení hnízda nelegálními
obchodníky se zvířaty. Největším nebezpečím pro snůšky a
sokolí mláďata je však přítomnost lidí v blízkosti hnízda.
Je-li samice vyrušena, opustí hnízdní dutinu. V případě
chladného počasí tak může dojít k zastydnutí vajec nebo
podchlazení a úhynu malých mláďat. Hnízdo navíc zůstane
nechráněno proti jiným predátorům, mezi které patří
zejména krkavci, výři a kuny. Ti mohou zničit snůšku
anebo ukořistit mláďata.
V letošním roce se sokolům podařilo zahnízdit ve
skalním masívu Chrámových stěn. Správa CHKO
Broumovsko jejich hnízdění zjistila 11. května. Hnízdo se
nachází přímo nad turistickou cestou a samice byla
procházejícími turisty vyrušována. Protože v roce 2004
z důvodu vyrušování opustila samice ve stejné lokalitě
hnízdo a vejce zastydla, přistoupila Správa CHKO
Broumovsko k ochraně okolí hnízda a snažila se hlučné
turisty utišit. Protože ne všichni turisté respektovali pokyny
ochranářů a i vlastní přítomnost většího počtu lidí samici
rušila, bylo nutno přistoupit k nepopulárnímu opatření a
uzavřít malý, asi 400 m dlouhý úsek turistického okruhu
pro veřejnost do konce hnízdění. Vstup do prostoru okolí
Chrámových stěn v současnosti zakazuje nařízení správy a
okolí hnízda je hlídáno. Podle kontrol prováděných silným
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stativovým dalekohledem jsou na hnízdě tři mláďata, která
rodiče chrání, samec střídavě se samicí přinášejí malé
rodince potravu. Jedná se o první mláďata sokola v tomto
jeho historickém hnízdišti od roku 1947!
Turisté však nemusí litovat. Dopadne-li hnízdění dobře,
bude už na konci června turistická cesta opět veřejnosti
zpřístupněna a s trochou štěstí bude možno ptáky v okolí
také přímo spatřit! Správa CHKO Broumovsko ve
spolupráci s ornitology připravuje umístění silného
dalekohledu na vhodné místo, kde by návštěvníci skal měli
vzácnou možnost pozorovat sokolí mláďata, jak se
osamostatňují a učí létat. Turisté nepřijdou zkrátka ani nyní.
Většinu poutavých skalních útvarů je možno dále
obdivovat. Pokud se návštěvníci skal nechtějí vracet po
stejné stezce, nabízí Správa CHKO Broumovsko spolu se
správci skal výlet po zelené turistické značce z Anenského
údolí okolo Volské studánky a dále po modré na skalní
plošiny Sedmi schodů. Odtud se otevírají nádherné výhledy
na celé Teplické skalní město s vrcholem Čapího vrchu v
pozadí. Ze Sedmi schodů pak lze po nově opraveném
turistickém chodníku sejít do Vlčí rokle a po žluté značce
projít okolo Stříbrného pramene s vířícím se pískem a vrátit
se ke vstupní bráně u hotelu Orlík. Alternativní okruh je jen
o 2,5 km delší než okruh „klasický“, je o něco náročnější,
ale i dobrodružnější.
Na závěr chceme velmi poděkovat všem návštěvníkům
skal, že respektováním opatření ochrany přírody
napomohou k úspěšnému vyhnízdění jednoho z přibližně
patnácti párů sokolů stěhovavých, které v současnosti
hnízdí na území České republiky.
Ing. Petr Kuna, Správa CHKO Broumovsko

Jak jsme v minulém čísle slíbili, přinášíme další obecné
informace o našem domově. Doufáme, že budou pro Vás
zajímavé a přiblíží Vám naše zařízení zase z jiné stránky.
Domov důchodců v Polici nad Metují poskytuje své služby
seniorům od září 1937. Od té doby prošel mnohými
úpravami a změnami a nyní se snaží vyhovět standardům
kvality sociálních služeb, tak aby jeho klienti byli co
nejspokojenější. V současné době je příspěvkovou
organizací Královéhradeckého kraje.
Posláním domova důchodců Police nad Metují je:
• poskytovat seniorům takovou podporu a pomoc, která
by jim umožňovala zachovat si v co největší míře svůj
dosavadní způsob života.
• Usilovat o to, aby se klienti pro své postižení nedostali
do sociální izolace a pokud by se tak stalo, pomáhat
jim z této situace najít východisko.
• Usilovat o zachování,
popřípadě zvyšování
soběstačnosti uživatelů služby.
• Vytvářet příjemné prostření
Cíle služby
• Obecným cílem zařízení je poskytovat kvalitní sociální
službu, která bude "šitá na míru" našim klientům.
• Usilovat o zachování vazeb klientů s rodinou a jejich
přirozeným prostředím, usilovat o využívání místních

institucí, které poskytují služby veřejnosti (kadeřnice,
pedikúra, knihovna).
• Napomáhat dosažení spokojenosti klientů.
• Klientům se dostává potřebné přiměřené podpory při
stravování, hygieně a zabezpečování ostatních
životních potřeb.
• Uživatel služby je přiměřeně aktivizován účastí na
volnočasových aktivitách.
Komu je služba určena
Obecně je naše služba určena seniorům.
• Cílovou skupinu našeho zařízení tvoří především
občané, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání
starobního důchodu nebo ti, kteří se tomuto věku blíží
a kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují
podporu, jež jim nemůže být zajištěna členy jejich
rodiny ani pečovatelskou službou nebo jinými
službami sociální péče. Dále staří občané, kteří
umístění v DD nezbytně potřebují z jiných vážných
důvodů.
• Vzhledem k tomu, že celý areál DD je řešen jako
bezbariérový, jsme schopni poskytnout služby i
klientům (v rámci této cílové skupiny) s omezenou
pohyblivostí popřípadě těm, kteří jsou upoutáni na
invalidní vozík.
• Služby poskytujeme seniorům, ať již částečně
soběstačným v základních životních dovednostech
nebo potřebujícím zvýšenou péči i skupině seniorů s
demencí pokud výrazně nenarušují klidné soužití
ostatních klientů. Vzhledem k omezenému počtu
pracovníků ale nejsme schopni zajistit osobní asistenci
uživatelům naší služby.
• Služby poskytujeme převážně občanům z Policka a
blízkého okolí nebo těm, kteří mají k našemu regionu
nějakou vazbu. Např. mají tu své blízké, příbuzné a
podobně. Důvodem je právě udržení kontaktu se
známým prostředím, rodinou a přáteli.
Komu nemůžeme zajistit kvalitní služby
Komu služba není určena:
• těm, kteří jsou schopni za pomoci v místě dostupných
terénních sociálních služeb zůstat ve svém domácím
prostředí
• seniorům, jejichž zdravotní stav vyžaduje trvalé léčení
a ošetřování v lůžkovém zdravotnickém oddělení.
• žadatelům s těžkým zdravotním nebo psychickým
postižením, jejichž potřeby nelze v našem zařízení
naplnit. (např. mentální postižení, závislost na drogách,
hracích automatech apod.)
• Nemohou být též přijati alkoholici, kteří by svými
projevy narušovali klidné soužití ostatních klientů.
Přechodné pobyty poskytujeme jen výjimečně.
6. ročník sportovně zábavného odpoledne HRY
SENIORŮ se letos koná v úterý 14. června od 13ti hodin
v zahradě domova důchodců. (V případě nepříznivého
počasí 15.6.). Pokud máte v domově své blízké a chtěli
byste prožít toto odpoledne s nimi, jste srdečně zváni.
Děkujeme skautům, kteří přislíbili pomoc při
organizaci. Poděkování patří také panu Schirlovi ze
Skrblíkova ráje, který nám věnoval tílka. Ta jsme upravili a
použijeme je jako symbolické dresy s logem Her.
Věra Kašíková
a Marie Troutnarová

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

13

Plošná deratizace v našem městě.
V květnových dnech si jistě mnozí obyvatelé našeho
města všimli, že mezi domy v našich sídlištích a veřejných
plochách se pohybovali lidé, kteří něco pokládali do šachet
kanalizačního řadu a do otvorů, které si dělají hlodavci –
potkani.
Ano, v našem městě se skoro celý měsíc prováděla
celoplošná deratizace, aby se omezila a snížila populace
potkanů, kteří nám nejsou příjemnými sousedy.
Již před několika lety se započalo s plošnou deratizací
jak v našem městě, tak i v přilehlé obci Bukovice, kam až
sahá kanalizační přípojka.
Potkani žijí skrytě, v podstatě to jsou noční zvířata a
jejich aktivita začíná
s přicházejícím večerem
a až do svítání shánějí,
kde je co „na zub“.
Jsou velmi plaší a
ostražití a jsou - li však
zahnáni do míst, kde se
cítí ohroženi, brání se
citelným
kousnutím,
které může následovat
po velmi rychlém, až 80
cm vysokém výskoku.
Proto také firma, která tyto práce provádí, pokládá
nástrahy jak večer, tak i v brzkých ranních hodinách kdy
mnozí z vás ještě užívají pohodlí a teplo lůžka a doplňuje
nástrahy všude tam, kde je odběr jedů největší.
To firma zjišťuje z prováděného monitoringu, který
provádí zdarma a na těchto nejvíce exponovaných místech
nástrahy doplňuje takzvanou „ pulzační metodou „.Ta je
závazná pro všechny firmy, které tyto práce vykonávají .
Při dodržování této metodiky je zaručeno, že deratizace
bude úspěšná.
O tom, že tyto deratizace úspěšné jsou svědčí i fakt, že
stížností našich občanů silně ubylo. Je však velmi obtížné
populaci potkanů uhlídat, neboť jeden pár potkanů vrhne
asi 5x až 7x do roka 8 až 12 mláďat a čerstvě narození
potkani jsou schopni se dále pohlavně rozmnožovat už po
2 až 3 měsících života .
Proto je nutné toto plošné ošetření provádět alespoň
jednou ročně, aby byl zaručen jen minimální výskyt
potkanů jak v kanalizačním řadu, tak i na okolních
lokalitách a tím vyhovět také zákonu 258 / 2000 Sb. O
ochraně veřejného zdraví a tím zabránit i možnému
rozšíření celé řady infekcí a přenosných nemocí ( např.
mor, žloutenka ) které tito hlodavci roznášejí, respektive
ektoparaziti, jako jsou blechy, které na potkanech žijí a
mohou být infikovány těmito nemocemi.
Nejúčinnější, je umísťování nástrah do šachet
kanalizačních přípojek domů a ulic, což právě firma, která
tyto práce provádí, dodržuje a proto je zajištěn dokonalý a
dlouhodobý efekt provedených prací .
Ivan Škop, Technické služby Police nad Metují, s.r.o

KOUPALIŠTĚ V SEZÓNĚ 2005
Vážení spoluobčané a návštěvníci města Police nad
Metují.
I v letošním roce jsme připravili k provozu polické
koupaliště. V dubnu a v květnu probíhaly opravy zařízení,
kdy především obklady bazénů vyžadují stále větší péči,
tak aby byla zaručena funkčnost, ale především bezpečnost

návštěvníků. Nyní se koupaliště napouští a po potřebných
procedurách a konečném schválení kvality vody hygienou
bude možné koupaliště v průběhu druhé poloviny června
otevřít, pokud samozřejmě bude příznivé počasí. Provoz
koupaliště bude v červnu v pracovních dnech od 13.00 hod
do 19.00 hod a v sobotu a v neděli od 9.00 hod do 19.00
hod. V průběhu prázdnin, to znamená v červenci a srpnu,
bude koupaliště provozováno denně od 9.00 hod do 19.00
hod v závislosti na přízni počasí. Nabízené služby budou
stejné jako v minulých letech, to znamená především čistá a
kvalitní voda, příjemné prostředí s vyškoleným plavčíkem a
dobře zásobený stánek s potravinami. Vstupné zůstává na
úrovni minulého roku.
V horkých dnech konce května by určitě řada z Vás
uvítala osvěžující koupel. Bohužel provoz koupaliště je
natolik finančně náročný, že není možné napustit vodu již
v půli května a využít pár příznivých dnů a pak udržovat
kvalitní vodu třeba měsíc bez toho že by náklady na provoz
vyrovnal alespoň částečně příjem ze vstupného. V květnu
prostě mají výhodu přírodní nádrže, kde nejsou nároky na
kvalitu vody tak vysoké. Vím, že jsem Vás tímto sdělením
neuspokojil a nepotěšil, ale je to jen vysvětlení toho, proč
v horkých dnech května a začátku června není koupaliště
otevřeno.
Nakonec zbývá jen Vám všem popřát krásné a teplé léto
s příjemnými zážitky na našem polickém koupališti.
Ing. Vasil Bučok, ředitel TS

Letní koupaliště města Police nad Metují

C E N Í K ROK 2005
Provozovatel: Technické služby Police nad Metují, s.r.o.

Zálohy:
za klíče ke skříňce
za osobní šatnu
za slunečník

10,-Kč
30,-Kč
50,-Kč

Jednorázové vstupné:
děti do 6 let věku
děti od 6 do 15 let
osoby nad 15 let
klíček ke skříňce
osobní šatna
slunečník

zdarma
20,-Kč
35,-Kč
5,-Kč
20,-Kč
30,-Kč

Předplatní vstupenka:
děti od 6 do 15 let
osoby nad 15 let

10 dnů
130,-Kč
230,-Kč

sleva
od 17.00 hod.
zdarma
10,-Kč
20,-Kč

celosezónní
350,-Kč
600,-Kč

Slevy pro průkazy ZP, ZTP, ZTP-P
Jednorázové vstupné:
děti do 6 let věku
děti od 6 do 15 let
osoby nad 15 let

zdarma
10,-Kč
20,-Kč

Předplatní vstupenka:
děti od 6 do 15 let
osoby nad 15 let

10 dnů
60,-Kč
120,-Kč

sleva
od 17.00 hod.
zdarma
5,-Kč
10,-Kč

2

Hledám pronájem nebytových prostor 20 m
v centru města Police nad Metují

Kontakt: 723 282 813
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Astronomické informace – červen 2005
Slunce vstupuje 21. června v 8 h 46 min do znamení
Raka. Nastává letní slunovrat, začíná astronomické léto.
Měsíc je 6.6. v novu, 15.6. v první čtvrti, 22.6. v úplňku,
28.6. v poslední čtvrti. Přízemí nastává 23. června
(vzdálenost Měsíce od Země: 360 tisíc km), odzemí 11.
června (405 tisíc km). 8.6. prochází Měsíc na obloze kolem
planety Venuše, 9.6. poblíž Saturnu, 16.6. v blízkosti
Jupiteru, 29.6. nedaleko Marsu. Těsné přiblížení Merkuru,
Venuše a Saturnu můžeme pozorovat ve dnech 24. - 26.
června večer po západu Slunce.
Planety pozorovatelné okem:
Merkur se objevuje ve druhé polovině června večer
nízko nad západoseverozápadem. Promítá se poblíž
Venuše, která je nejjasnější planetou večerní oblohy, i když
po celý červen vystupuje jen nízko nad obzor. V první
polovině noci je v souhvězdí Panny viditelný Jupiter, na
večerní obloze září v Blížencích planeta Saturn.
Načervenalý Mars je nejlépe pozorovatelný ve druhé
polovině noci, v červnu prochází souhvězdími Vodnáře,
Ryb a Velryby.
Jiří Kordulák, Hvězdárna v Úpici

Oblastní nemocnice
Náchod a.s.
- informuje Interní oddělení Oblastní nemocnice
Náchod je zapojeno do mezinárodního
výzkumu
Oblastní nemocnice Náchod uzavřela smlouvu jejímž
předmětem je klinické hodnocení humánního léčiva. Jako
centrum pro zkoušení nového léku před jeho zavedením do
klinické praxe bylo vybráno Interní oddělení Oblastní
nemocnice Náchod pod vedením Doc. MUDr. Josefa
Jandíka CSc.
Každý nově objevený lék je podroben složitému a
přísně sledovanému procesu testování dříve než se dostává
do lékárny. U člověka se smí testovat nový lék až poté, co
výrobce léku dlouhodobým zkoušením dokáže, že nový lék
nemá závažné vedlejší nežádoucí účinky, které by mohly
poškodit zdraví nemocného. Povolený lék nejdříve začnou
užívat dobrovolníci s onemocněním, pro které je nový lék
určen.
Léčba novým lékem probíhá ve vybraných nemocnicích
po celém světě pod dohledem lékařů při pravidelných
podrobných kontrolách nemocných v rámci tzv. lékových
studií. Tyto studie mohou probíhat i několik let.
Nad průběhem studie dohlíží nezávislé komise
odborníků v USA a dále lékové komise v každé zemi, jejíž
nemocnice se na testování nového léku podílí. V ČR je to
komise Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Prokáže-li
studie, že lék je účinný a bezpečný , získá výrobce povolení
k jeho prodeji do lékáren.
V současné době na interním oddělení Oblastní
nemocnice Náchod probíhá mezinárodní studie, ve které je
testován nově objevený lék určený pro léčbu nemocných
s chronickým srdečním selháním. Vzhledem k počtu
léčených pacientů tímto lékem je náchodské centrum
největší v ČR.

Ještě v letošním roce se nemocnice zapojí do dalších
studií, ve kterých budou testovány léky pro léčbu vysokého
krevního tlaku a poruchy ledvin u nemocných s cukrovkou
Zapojení interního oddělení Oblastní nemocnice
Náchod do mezinárodních lékových studií je významnou
poctou. Farmaceutické firmy totiž zadávají velmi drahé
testování léků pouze vybraným nemocnicím ve světě, u
kterých mají záruku, že testování nového léku proběhne
podle nejpřísnějších mezinárodních norem.
Garantem studie je primář interního oddělení Oblastní
nemocnice Náchod Doc. MUDr. Josef Jandík, CSc.
Ing. Josef Šimurda
ředitel Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Z činnosti mladých rybářů
Dne 14.4.2005 uklidili mladí rybáři odpadky
z přilehlých prostorů rybníka v Hlavňově.
Dne 8.5.2005 se čtyři mládežníci zúčastnili závodů
registrované mládeže pořádaných MO-ČRS Meziměstí,
které se za velmi nepříznivého počasí konaly na bývalém
koupališti v Meziměstí. Ze 16 účastníků se z našich nejlépe
umístil Adam Riedl a to na krásném 2.místě. Na 3. místě
skončila Lucie Černá. Dále pak Jakub Šefc obsadil 8. místo
a Jiří Hertík 10. místo. Těmito výsledky jsme do soutěže
tříčlenných družstev o „Pohár Broumovských stěn“, získali
celkem 328,5 bodů. MO-ČRS Broumov získala 415 bodů a
MO-ČRS Meziměstí pouze 171 bodů.
Dne 15.5 2005 jsem se zúčastnil se třemi dětmi závodů
v Hradci Králové v Šimkových sadech, které pořádal
Východočeský územní rybářský svaz. Závodů se zúčastnilo
83 závodníků, kteří byli rozděleni do 3 kategorií. Naši
mládežníci spadli do nejpočetnější kategorie se 60
závodníky. Nejlépe si vedla Lucie Černá se 6. místem,
Adam Riedl obsadil 9.místo a Vojtěch Kraus 10.místo.
O tropickém víkendu od 27.5. do 29.5.2005, jsme
uspořádali s mládežníky třídenní stanování na rybníku
Hlavňov. Zde si děti osvojili nejen rybářské dovednosti
s přípravou na závody, ale i hod na terč ( Arenberg ) a
střelbu ze vzduchovky. Nedílnou součástí soustředění bylo i
poznávání přírody ve vodě i v okolí rybníka, kde jsme
obdivovali spoustu chráněných rostlin i živočichů.
Stanování se díky krásnému počasí opravdu vydařilo, až na
drobnosti, jako například jedny ztracené dioptrické brýle.
Vedoucí mládeže Josef Černý

Polický zahrádkářský
receptář na měsíc červen
Jakon – nová kořenová zelenina a léčivá rostlina
vhodná ke kon zumaci za syrova i po úpravě, také
pro diabetiky
Jakon (Smallanthus sonchifolius) dříve Polymnia sonchifolia
nebo Polymnia edulis je rostlina z čeledi hvězdicovitých
(Asteraceae) pocházející z Jižní Ameriky, kde byla na území
zahrnující dříve zaniklou říši Inků, pěstována odedávna pro své
sladké, křupavé a osvěžující hlízy. Jelikož se rozmnožuje
vegetativně, byla do Evropy přivezena teprve v polovině 19.
století, její pěstování se rozvíjelo v Itálii a později v Německu. Od
konce II. Světové války se na tuto plodinu téměř zapomnělo. Do
dalších zemí světa, Nového Zélandu, Austrálie, USA a Japonska
byla tato plodina zavedena v polovině 80-tých let minulého století.
Do ČR byla poprvé dovezena z Nového Zélandu v roce 1993,
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úspěšně byla aklimatizována a ukázalo se, že poskytuje dobré
výnosy jak hlíz, tak nadzemní hmoty. Celá rostlina je však velmi
citlivá na zmrznutí, tudíž je její pěstování u nás vymezeno podle
nadmořské výšky od poloviny května do příchodu podzimních
mrazíků. Rostlina vytváří na bázi stonku dva druhy hlíz. Blíže
povrchu půdy stonkové hlízy (kaudexy), jimiž se vegetativně
rozmnožuje, a které nejsou vhodné ke konzumaci. Níže položené
zásobní hlízy jsou vřetenovitého tvaru v počtu 7 až 14 na jedné
rostlině, připomínající svým tvarem bulvy červené řepy. Mají
jemnou slupku, která na vzduchu rychle tmavne. Pod ní se nachází
korová vrstva slabě pryskyřičnaté chuti, pod níž je jemná dužnina
sklovitého vzhledu, křupavé konzistence a příjemné ovocné chuti.
Skladováním těchto hlíz se výrazně zvyšuje jejich sladkost a vůně.
Čerstvě sklizené hlízy obsahují polysacharid inzulín, který se
v hlízách v průběhu skladování enzymaticky štěpí na fruktózu a
glukózu. Významný je obsah polyfenolů. Nezanedbatelný je i
obsah
vitamínů
a
minerálních látek. Dle
analýz kořene jakonu ve
100g je obsaženo 83,1 g
vody, 1 g proteinů, 0,1 g
lipidů, 13,8 g sacharidů,
0,9 g vlákniny a 1,1 g
popeloviny. Obsah živin
a vitamínů (ve 100g):
polyfenoly
230mg,
vápník 12 mg, hořčík
8,4 mg, draslík 344 mg,
fosfor 34 mg, železo 0,2
mg, sodík 0,4 mg, beta-karoten 130 µg, vitamín B1 0,07 mg,
vitamín B2 0,31 mg, vitamín C 5 mg. Oligosacharidy a fruktany
aktivují bifidobakterie a potlačují hnilobné procesy ve střevech;
nápravou střevní mikroflóry dochází ke snížení obsahu
cholesterolu, triglycidů, mastných kyselin v krvi, snížení krevního
cukru a krevního tlaku. Využití těchto látek se nabízí v prevenci a
léčbě zácpy, prevenci
cukrovky a prevenci
civilizačních chorob.
Jakon
obsahuje
podobné
množství
polyfenolu
jako
červené
víno.
Je
známo, že v zemích
s vysokou konzumací
masa a mléčných
výrobků na osobu je i
vysoká úmrtnost na
kardiovaskulární onemocnění. Je-li však konzumace masa a
mléčných výrobků spojena i s vysokou konzumací červeného
vína, je úmrtnost na kardiovaskulární onemocnění velmi nízká. Je
tedy zřejmé, že konzumace produktů z jakonu (šťáv, džusů) by
mohla významně přispět k omezení těchto onemocnění
v rizikových oblastech. Energetická hodnota hlíz jakonu je nízká –
54 Kcal. Kromě užití za syrova ve směsi s ovocem nebo ve směsi
se zeleninou jako saláty, je lze tepelně upravovat, vařit, dusit,
smažit, kompotovat, přičemž na rozdíl od bramborových hlíz se
jakonové hlízy nerozváří. Možnosti jak oloupané kořenové hlízy
jakonu pro lidskou výživu upravovat byly uvedeny v časopise
DiaŽivot, 6, 1996, 12-13. Při obsahových analýzách listů jakonu
(Tsukihashi, 1999) byla izolována látka podobná inzulínu, která
při vysokých hladinách krevního cukru tuto hladinu účinně
snižuje. Při normálních hladinách krevního cukru izolovaná látka
dále nepůsobí. Ve 100 g listu je obsah: proteiny 12,8 g, lipidy 2,9
g, sacharidy 36,8 g, vláknina 18,3 g, tanin 2,99 g,; sodík 10,7 mg,
draslík 4970 mg, vápník 905 mg, hořčík 661 mg, železo 24,5 mg,
zinek 30,7 mg. Kromě těchto látek obsahují listy jakonu
flavonoidy, terpen, vitamíny A, B1, B2 a C. Využití čaje z jakonu:
jako preventivní a podpůrný prostředek při léčbě cukrovky, jako
dietologický podpůrný prostředek pro metabolismus lipidů.
V Japonsku, kde se pěstování jakonu rozmohlo, je z rozemletých
hlíz vyráběn džus, ke šťávě není třeba přidávat zahušťovadla,

umělá barviva ani konzervanty, přidává se pouze malé množství
vitamínu C. Z listů a stonků je vyráběn čaj.
Jak upravovat syrové kořenové hlízy jakonu pro lidskou
výživu (dietu)
A: Oloupané, ale pouze jen oškrábané hlízy jakonu lze jíst
přímo syrové, bezprostředně po sklizni mají chuť připomínající
syrový brambor. Při dobrém uložení hlíz v pokojové teplotě a na
světle v průběhu 14 dnů dochází k enzymatickému štěpení
oligofruktanů a inulinu na fruktózu a glukózu, hlízy jsou
šťavnatější a 14x sladší s charakteristickou vůní. Název jakonu
v němčině „erdbirne“ (zemská hruška) tuto skutečnost velmi
dobře vystihuje. Jsou-li hlízy jakonu jen oškrábané, mohou
některým osobám způsobit plynatost nebo i průjem. Tenká vrstva
buněk mezi pokožkou a dření obsahuje fenolické látky, na
vzduchu rychle oxiduje a nabývá tmavozelené barvy, a proto je
lépe hlízy oloupávat až na sklovitou dřeň a okyselit.
B: jako ovocné kompoty a saláty, kdy oloupané hlízy jakonu,
nakrájené na kostky nebo tenké plátky ve směsi s kousky jiného
ovoce nebo ovocného kompotu zlepšují chuť pokrmu. Příklad:
směs hrušek a meruňkového kompotu nebo banánu, mandarinek a
jablek s oříšky.
C: jako ovocné dřeně, kdy nastrouhané kořenové hlízy jakonu
po okyselení ovocnými šťávami nebo sirupy (marakuja, citron,
pomeranč, ananas), které je nezbytné
pro zabránění
enzymatickému tmavnutí, jako velmi osvěžující. Pak je lze
konzumovat i v bílém jogurtu.
D: jako zeleninové saláty, kdy lze nadrobno nakrájené kousky
hlíz jakonu přidávat do zeleninových směsí. Salát lze dochutit
kapkou olivového oleje, solí a octem. Osvědčily se směsi: 1:1
jakonu a čínského zelí; 4:1 jakonu a sterilované červené řepy, kdy
červená řepa směs obarví; 1:1 jakonu a karotky, kdy směs musí
být okyselena buď octem nebo citronem.
E: jako přírodní šťávu, z roztrouhaných hlíz skladovaných na
světle a v pokojové teplotě po přidání malého množství kyseliny
citrónové, lze vylisovat nebo na odšťavovači získat sladkou šťávu,
velmi osvěžující, kterou není třeba nijak chemicky konzervovat
(obsahuje fenolické látky), která se nekazí ani nekvasí a lze ji
uchovat i po několik týdnů v chladničce.
Po tepelné úpravě:
F: vařené: Rp 1.: dobře oprané jakonové hlízy oškrábeme a
uvaříme ve slané vodě, pak teprve oloupeme korovou vrstvu až na
dřeň, zbytek hlízy pak příčně rozkrájíme na kolečka, připravíme
s octem, jako salát, přidáme listy bazalky a vše zakápneme olejem.
G: pečené: Rp 2.: hlízy jakonu oloupeme, částečně povaříme,
pak nakrájíme na cca 1cm silné nudle, dáme do nízkého kastrolu
na rozehřátý olej. Pečeme v torbě za občasného promíchání
dozlatova, nakonec osolíme a okořeníme.
H: dušené: Rp 3.: cibulku nakrájíme na drobné kousky,
osmažíme na oleji dozlatova, přidáme na malé kousky nakrájené
jakonové hlízy, dříve oloupané až na dřeň, listy šalvěje, pepř a sůl.
Směs podlijeme vodou a dusíme pod pokličkou do měkka.
Osvědčila se přidávat jako příloha k masu, bramborové kaši a také
ve směsi jako dušená zelenina.
Rp 4.: k nerozmražené zeleninové směsi, případně obsahující i
houby, přidáme nadrobno nakrájené kostky z oloupaných
jakonových hlíz, vše se podlije vývarem, osolí směsí soli a čerstvě
rozetřeného česneku, dusí se do měkka. Před podáváním přidáme
olej.
CH: sušené: Rp 5.: oškrábané hlízy máčíme v 1% citrónové
kyselině, pak opereme vodou a rozřežeme na lupínky nebo kostky
a sušíme v troubě podobně jako křížaly jiného ovoce. Při ochraně
před opětovným zvlhnutím a před napadením škůdci, lze je
konzumovat i po 3 letech skladování, bez ztráty jejich jakosti a
účinku. Po rozdrcení i jako diabetický čaj.
I: konzervované zavařováním: jelikož jakonové hlízy je
možno konzumovat, buď jako zeleninu nebo jako ovoce, nabízí se
mnoho možností zavařování v kombinaci s oběma druhy.
Konzumace nadzemních částí rostlin jakonu:
J: špenát: z mladých světle zelených listů nebo výhonků
vyrůstajících v úžlabí listů.
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K: čaj: Rp 6.: ve směsi 1:1 suché listy jakonu a originální
čínský nebo indický čaj dostupný na trhu. Mladé světle zelené
listy jakonu je třeba sklízet v průběhu vegetace bez řapíků, aby se
trháním nepoškodily stonky rostlin, a aby se pak také zkrátila dob
jejich sušení, neboť je nezbytné je v tenké vrstvě rychle usušit,
nejlépe umělým teplem, kdy teplota sušení nepřesahuje 60 °C, aby
se nezapařily nebo neztmavly a zachovala se jejich přirozená
barva.
Příprava pozemku: Půda pro jakon by měla být písčitohlinitá a
neslévavá, půdy jílovité jsou z hlediska sklizně nepoškozených
hlíz nevhodné. Organické hnojení, například chlévskou mrvou
v dávce 250kg/ar, zapravené do půdy na podzim, je nezbytné pro
zdárný vývoj této plodiny. Na jaře je třeba půdu dobře nakypřit a
doplnit třísložkovým minerálním hnojivem (Cererit v dávce
8kg/ar). Pro snadnější výsadbu stonkových hlíz (kaudexů) i
pozdější sklizeň obou typů je vhodná výsadba do hrůbků jako je
tomu u brambor. Vzhledem k mohutnosti kořenové soustavy a
objemu rostlin je třeba při rozteči řádků 62,5 cm uvažovat o sponu
62,5 x 80 cm; při 75 cm o sponu 75 x 70 cm.
Výsadba: Při uchování kaudexů v dobrém zdravotním stavu do
poloviny dubna, je lze od sebe poměrně dobře nenásilně oddělit na
menší díly a provádět jejich přímou výsadbu v polních
podmínkách, kdy teplota půdy v hloubce cca 10 cm již neklesne
pod + 6°C. Třebaže jsou veškeré části rostliny velmi citlivé na
zmrznutí, (již - 1° mráz zničí listy), zelené části vyraší obvykle až
po odeznění pozdních jarních mrazíků, v druhé polovině května.
Při předpěstování rostlin ve skleníku lze kaudexy vysázet i o tři
měsíce dříve, rostliny je však třeba před výsadbou na pole řádně
otužit a nejméně dva týdny (do plného ujmutí) poskytovat
závlahu. Rozdíl ve výnosu mezi oběma způsobu výsadby není
z hlediska potřeby dlouhé vegetační doby jakonu významný.
Výsadba zelených rostlin po 30. červnu však neskýtá žádnou
naději na výnos jedlých hlíz i kaudexů, jejich vyzrálost a
uchovatelnost. Toto však neplatí pro drobné pěstitele, kteří mají
jakon ve vegetačních nádobách obsahu cca 25 – 30 litrů na
balkoně, které mohou před příchodem mrazů uklidit do
chráněných prostor, což jim umožní prodloužit si sklizeň
čerstvých jakonových hlíz např. až do února následujícího roku.
Ošetřování porostu: U všech výsadeb je třeba dbát na
bezplevelný stav pozemku a mechanicky odstraňovat plevele až
do zapojení porostů. Zaplevelení v prvních fázích vývoje porostu
(do půlky VII.) může snížit výnos jedlých hlíz až o třetinu. Vliv
pýru plazivého, jehož výhonky snadno prorůstají kořenovými
hlízami jakonu a tak znehodnocují jejich kvalitu, je nutno
především zcela eliminovat. Pokud jsou rostliny vysazeny
v hrůbcích, osvědčila se v červnu proorávka s nahrnutím zeminy a
prohloubením řádků. V případě malého množství srážek v květnu
a červnu je velkou výhodou využití závlahy, pro zdárný vývoj
nadzemní hmoty. Hlízy se počínají tvořit až v průběhu
podzimního měsíce září, v říjnu až listopadu nebývají jak jedlé
hlízy tak kaudexy největšího objemu. Nadzemní části rostlin zatím
v našich podmínkách nevykazují ani škůdce, ani choroby.
V případě silného poškození nati kroupami, je třeba povzbudit růst
N – přihnojením (ledkem vápenatým) v dávce 6 kg/ar. Stonky
z vegetačních vrcholů na kaudexu se nad povrchem půdy
mnohonásobně větví a jsou hojně olistěné. Jejich růst nabývá na
intenzitě od poloviny srpna, v podmínkách se závlahou. Ke konci
vegetace, před příchodem prvních podzimních mrazíků, mohou
porosty dosahovat i 3 m výšky.
Sklizeň: Fenologickým znakem pro počátek sklizně je výskyt
žlutých úborů na vrcholcích hlavních stonků. Sklizeň je možno
oddálit co nejvíce, jelikož jedlé kořeny i kaudexy jakonu nabývají
na objemu podle data výsadby v září až říjnu. Prvním mrazem
spálená nať je již signálem pro urychlenou sklizeň. Pro křehké
jedlé hlízy je třeba si počínat velmi opatrně při jejich dobývání,
aby nedošlo k jejich mechanickému poškození, snadno se také
lámou při manipulaci s nimi. Nať je třeba nejdříve osekat a
odstranit z pozemku, po vyrytí hlízy jedlé oddělit jemně od
kaudexů. Oba typy hlíz bez známek mechanického poškození lze
dobře skladovat v teplotě + 12°C a vlhkosti 80% až od dubna
dalšího roku. Při sklizni za mokra je třeba od jedlých hlíz

oddělené kaudexy se zbytky bází stonků ponechat několik dnů
proschnout, pak oddělit zbylé části stonků a ukládat je v jedné
vrstvě tak, aby stonky směřovaly dolů, a aby bylo možné dobře
odvětrávat vlhkost a nedocházelo k jejich zahnívání. Pokud
předčasně neraší, jejich uskladnění nevyžaduje častou kontrolu.
Rozdělovat je dobré až tak týden před výsadbou. Velké jedlé
kořenové hlízy, vyzrálé a se zaschlými poraněními mohou být
uchovávány až 6 měsíců.
Nabídka 2005:
• Kaudexů jakonu k výsadbě v termínu dodání od 15. dubna
do 20. května s minimálně 3 očky, za 50,- Kč/ks. Minimální
objednávka 4 ks.
• Kořenových hlíz jakonu pro přímou konzumaci v termínu
dodání listopad až prosinec za 64,- Kč/kg. Minimální
objednávka 5 kg.
• Kořenových hlíz jakonu sušených lyofylizací 32,- Kč/10 g.
Objednané zboží bude zasíláno poštou (na dobírku) do
vyčerpání zásob. Ke každé zásilce bude účtováno balné ve výši
20,- Kč a náklady na zaslání.
Ing. Jan Frček, CSc.- Pěstování zeleniny a léčivých rostlin
Rozkošská 2773, 580 01 Havlíčkův Brod
Tel.: 569 428 093, E-mail: janfrcek@hbnet.cz

MIROSLAV JAROLÍMEK
POJIŠŤOVACÍ KANCELÁŘ

Obchodní zastoupení Kooperativa, pojišťovna,a.s.

NOVÉ MOŽNOSTI PRO VÁS!
Oznamujeme všem našim zákazníkům, že jsme
přistoupili ke změně provozních hodin v naší polické
kanceláři,
obchodním
zastoupení
pojišťovny
Kooperativy. Je pro nás potěšením moci Vás ujistit, že
nejde o omezení, neboť je tomu právě naopak. Protože se
naše pojišťovací firma rozrůstá o nové pracoviště - kancelář
v Hronově, v ulici Hostovského (na hlavním silničním tahu
městem, u řeky naproti Bowling-clubu) a je třeba zajistit
dobrou obslužnost v obou kancelářích, dochází od
13.června 2005 k této změně:
Zákaznický servis v Polici n.M., Kostelní ulici 101:
pondělí a čtvrtek (dříve pondělí a středa) od 9.00 do 17.00
hodin, tel./fax 491 541 544, mobil 605 461 013; provozní
doba v Hronově, Hostovského ulici 161: středa do 9.00 do
17.00 hodin, pátek od 9.00 do 16.30 hodin, tel./fax 491 481
751, mobil 605 461 013.
Zároveň si Vás tímto dovolujeme pozvat na zastavení se
v nové hronovské kanceláři, kde od nynějška najdete naše
služby na stejné úrovni, na kterou jste zvyklí z našeho
polického působiště. Děkujeme, že berete zřetel na
oznámenou změnu, a těšíme se na Vaši návštěvu v některé
z našich kanceláří!
Zdeněk Pátek

SDH ve Velké Ledhuji
Vás srdečně zve na 11. ročník klání
požárních družstev z blízkého okolí:

“O pohár starosty m ěsta
Police nad Metují“ …
O trofej budeme soutěžit 18.června na
cvičišti v Ochozi, kdy bude po 9. hodině nástupem
soupeřících družstev zahájena vlastní soutěž.
O rozmanité občerstvení, včetně pěnivého moku,
samozřejmě nebude nouze.
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Po 4. hodině odpolední se tu pak utká mládí a síla proti
zkušenosti a elánu.
Kdo myslíte, že tento souboj „Staří vs. Mladí“ vyhraje?
Přijďte podpořit svého favorita a večer se pobavit při
tradičním táboráku a jistě ne nudné podívané.

Upozornění Celní správy ČR
pro obchodníky a prodejce lihovin
o povinné inventarizaci z ásob
Celní správa České republiky ve snaze vyjít vstříc
obchodní a podnikatelskéVeřejnosti upozorňuje na některé
povinnosti spojené s aplikací zákona č. 676/2004 Sb., o
povinném značení lihu, resp. „kolkování“ lihovin, jenž
nabývá účinnosti dne 1.července 2005.
Právnické a fyzické osoby, které dovážejí, skladují a
prodávají lihoviny ve spotřebitelském balení o obsahu 0,2 l
a větším (s obsahem alkoholu 15% vol.a vyšším), mají
povinnost provést ve svých provozovnách (výrobní
podniky, velkoobchody, maloobchody, ale i místa, kde jsou
lihoviny rozlévány ke konzumaci – restaurace, pohostinství,
bufety apod.) ke dni 1. července 2005 inventarizaci jejich
zásob.
Výsledky této inventury – inventurní soupis – mají
povinnost následně předat místně příslušnému celnímu
úřadu (dle místa, kde byl líh inventarizován), a to
nejpozději do 31.července 2005.
Celní úřad potvrdí převzetí inventurního seznamu na
jeho kopii, kterou je osoba – podnikatel povinna uschovat
pro případnou kontrolu.
Podrobnější informace o inventarizaci a její formě, resp.
struktuře písemné inventurní sestavy, mohou povinné
subjekty získat prostřednictvím speciálního odkazu na
internetu Celní správy ČR (www.cs.mfcr.cz), případně na
místě příslušném celním úřadu.
Upozorňujeme dále, že inventarizované zásoby
neznačených („nekolkovaných“) lihovin lze prodávat pouze
do konce letošního roku.
Lihoviny vyrobené nebo dovezené na území České
republiky po 1.7.2005, již musejí být označeny kontrolní
páskou („kolkem“) umístěnou přes uzávěr lahve.
Celní úřad Náchod, Českých bratří 488
547 01 Náchod
Tel.:491 424 547, 491 410 206, Fax: 491 410 233
E-mail : info1264@cs.mfcr.cz

TATO AKCE SE USKUTEČNILA DÍKY FINANČNÍ
PODPOŘE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

MUDr. Marcela Výra vská
oznamuje, že z technických důvodů

v období od 18. 7. do 29. 7. 2005

bude ordinace praktického lékaře pro děti a dorost
přemístěna do interní ambulance
MUDr. Basila Richtera na Zdravotním středisku
v Polici nad Metují
Obecní úřad v České Metuji nabízí

do pronájmu nově zrekonstruovaný byt 3 + 1.
Požadujeme spoluúčast nájemníka 150 000 Kč. Tato
částka bude postupně odečítána z nájmu.
Bližší informace na telefonu: 491 541 248

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

18
magnetických a elektrických sil a vznikne chladná síla. Je
osm druhů chladných sil.
Chladná síla připadá na 24. června

HOROSKOPY NA ČERVEN 2005
Nemůžeme ovlivnit to, o čem nevíme. Astrologie
každému z nás dává možnost nahlédnout, kdy, co a v jaké
oblasti se bude dít, tudíž dostáváme možnost chybám a
omylům předejít. Je jenom na každém z nás, jak se poučí a
tyto informace zpracuje ve svůj prospěch.

ASTROLOGICKÁ PORADNA
Nejkrásnějším zážitkem, kterého se nám může dostat, je
tajemno… Komu je tato emoce cizí, kdo se už neumí v údivu
zastavit a zůstat stát ve vytržení s posvátnou úctou, jako by
byl mrtev.
A. Einstein

Jaké bude počasí v červnu dle Védské astrologie
Teplá síla vzniká vždy při přiblížení planet k sobě, tedy při
konjunkci.
Zodiak tropický, domy Porfyriovy , UT Praha,
Československo 30N 05 00 14E 27 00

Nadprůměrné teploty pocítíme v tyto dny :
3.6 6.6 7.6 8.6 10.6 16.6 26.6 27.6 29.6
Chladné síly
K jejich vzniku údajně dochází vždy, když se některá z
planet (názvu planeta se používá i pro Lunu a Slunce)
přiblíží k určité stálici. Dojde k interferenci jejich

Beran (21.3 - 20.4)
První znamení zvěrokruhu, základní-ohnivé. Vládcem
znamení je Mars. Měsíc bude ve Vašem znamení ve dnech 1.2.6. a 28.-29.6. , což Vám dodá trošku hádavosti,
impulzivnosti, bojovnosti.Budete pod tlakem vlastní energie.
Může to vyústit v provokování a vyvolávání zbytečných
konfliktů, takže bude nutná sebekontrola.Postavení planet
naznačuje začátek úplně něčeho nového, ať už se to týká
domova, vztahů, profese.Spoustu aktivit odstartuje okolo
vašeho domova Venuše.K ní se přidá i Jupiter a ten bude přát
i novým kontaktům, ať už osobním tak i pracovním.
Díky Uranu postupně dojde k uvolnění potlačovaných
traumat z minulých období.Profesně i finančně si polepšíte
okolo 21.5.Ikdyž se budete cítit skvěle, nezapomínejte na
odpočinek a relaxaci.A pokud
někteří zrozenci tohoto
slunečního znamení chtějí založit rodinu, mají tento měsíc
jedinečnou příležitost!
Býk (21.4 - 20.5)
Druhé znamení zvěrokruhu, fixní-zemské.Vládce Venuše.
Měsíc bude ve vašem znamení 3.6. - 4.6. a 30.6. Ucítíte citovou
stabilitu, ale na druhé straně se objeví umíněnost.Dávejte si v
těchto dnech na svoje chování pozor, protože se můžete
projevovat i jako sobci!Okolo 6.6. je možný nějaký úspěch
nebo finanční zisk,ale bude nutná velká dávka trpělivosti, takže
na nic nespěchejte.Tranzit panety MARS vás donutí k určité
introspekci - inventuře toho, čeho jste dosáhli, a to bude mít za
následek, že budete pociťovat určitou nespokojenost,
frustraci.Oprávněné rozčilení bude nutné dát občas najevo,
neagresivně,ale nepotlačovat to v sobě. Bude nutné najít
příčinu vašeho hněvu a nedivte se, když se budete muset v
myšlenkách vrátit hodně nazpět.Ve dnech 16.6. - 18.6. budete
citlivější, daleko víc budete dávat najevo své emoce. Může to
vyústit v naprosto zbytečný citový konflikt, tak si to uhlídejte!
Merkur vám dá vynikající schopnosti komunikace, tak toho
využijte pro jakékoliv vyjednávání.Přidá se i Jupiter a Vám v
tomto měsíci započne období,které bude přát vašim profesním
úspěchům, a taky náležitému finančnímu zhodnocení vašeho
úsilí. Ale mějte na paměti, že takto postavený Jupiter taky
svádí k lenošení a výstřednostem u některých jedinců i k
přejídání.Ke konci měsíce zvyšte opatrnost, protože vám hrozí
menší úraz.
Blíženci (21.5 - 21.6)
Třetí znamení zvěrokruhu, proměnlivé-vzdušné.Vládu drží
Merkur. Díky Luně, která bude ve Vašem znamení 5.6.- 6.6.
budete mít v těchto dnech rozkolísané emoce. Přidá se i neklid,
roztěkanost, budete mít sklony dělat několik věcí najednou,
takže vznikne malý chaos. Ale další dny už budete vyrovnaní,
vrátí se vám tvořivá energie.Díky Merkuru máte do 11.6.
ohromnou schopnost výmluvnosti a bystré myšlení, tak toho
využijte - třeba v nějaké vědomostní soutěži, ke zkouškám,
konkurzu.Okolo 16.6. budete intuitivní a jakoby utrženi ze
řetězu.Nebraňte se tomu, a splňte si nějaký svůj dávný
sen!Pokud potkáte osobu, která vám bude imponovat, poddejte
se tomu!Udělejte si i radost a vraťte se ke koníčkům, na které
jste v poslední době neměli čas ani náladu!Při jakémkoliv
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jednání se nenechávejte ukolébat názory druhých, naopak,
oponujte, prosazujte svoje myšlenky a názory.Ke konci měsíce
budete neodolatelní, plni optimismu, budete jen zářit! A navíc
Merkur Vám dodá velkou dávku energie, posílí myšlení, je zde
i předpoklad kratších cest.

Rak (22.6 - 22.7)
Čtvrté znamení zvěrokruhu, základní-vodní.Vládce Luna.
Milí Raci!Vy máte před sebou skvělý a nádherný měsíc!
3.6. začne Venuše tranzitovat vašim znamením.To Vám
dodá notnou dávku sebevědomí, zvýší se vaše charisma, sexapeal. Pomalu začnete zapomínat na nezdary z minulých dnů a
uděláte si nejednu radost. Merkur vstoupí do Vašeho znamení
11.6. a to pro vás začnou pravé žně. Srovná se vám i psychika
a síla vaší osobnosti bude zářit na dálku. Pokud máte v plánu
nějaké finanční transakce, okolo 11.6. vám štěstěna půjde na
ruku i v této oblasti.Pro nezadané je tu dobrá zpráva - pokud
tento měsíc neprospíte , seznámíte se a bude to spojení nejen
intimní ale profesní! Protože díky pozitivnímu obratu, který
tento měsíc nastane, se budete skoro vznášet, trošku se tím
oslabí vaše intuice, zvláště okolo 28.6. Buďte ve střehu a
nenechte se nikým ošálit ani zavléct do nějakých intrik nebo
sporů, vina by padla na vás. A při té euforii bude dobré myslet
i na své blízké, rodinu. Vyjeďte někam do přírody, všem vám to
prospěje.
Lev (23.7 - 22.8)
Páté znamení zvěrokruhu, fixní-ohnivé. Vládne Slunce. Do
nového měsíce vstupujete s Venuší za zády, což vám bude
způsobovat, že si nebude jisti, co se bude další hodinu
dít.Postavení Venuše ukazuje na tajný milostný poměr, u
zadaných je možná nevěra. Anebo naopak váš vztah může být
nějakým způsobem narušován či znemožňován. Bude vás to
táhnout k tajemnu, skrytým věcem. Doporučuji vám zvyšovat
příjem tekutin, jinak hrozí onemocnění ledvin. Okolo 11.6.
Merkur dodá jiskru vašemu vyjadřování,což zúročíte na nějaké
služební cestě. Bude ale dobré mít na paměti, že vaše
rozhodování bude spíš citové, než logické. 10.6. - 12.6. bude
luna ve vašem znamení. Vzroste vaše důvěřivost, ale i
ctižádostivost. V těchto dnech si kontrolujte svoje emoce. Sice
budete vyrovnaní, ale vzroste vaše touha po druhém pohlaví a
budete mít silnou potřebu předvádět se. Pokud budete řešit
nějaké finance, smlouvu atd., nezapomeňte si vše řádně
pročíst, dbejte i na detaily. 28.6. začne Merkur tranzitovat
vašim znamením. To vám dodá neuvěřitelný náboj výřečnosti a
zbystří to vaše myšlení, ale na stranu druhou vás to bude
svádět zaujmout, oslnit za každou cenu okolí. Zvýší se i váš
instinkt. Tento tranzit trvá až do 4.září , takže budete mít
dostatek prostoru jeho vliv využít.
Panna (23.8 - 23.9)
Šesté znamení zvěrokruhu, proměnlivé-zemské. Vládcem je
Merkur. Milé Panny! Pokud máte nějaké přání, tak začátkem
měsíce si ho splníte. Očekávejte odměnu, nějakou radost.
Nebuďte ale příliš zaslepeni vidinou přátelství. Mohlo by se
totiž stát, že nedokážete rozlišit mezi přátelstvím a láskou,
případně odlišit využívání.
Díky tranzitu Venuše se vám naskytne výhodná smlouva.
Budete zahlceni přílišnou aktivitou, takže se dá předpokládat,
že díky únavě budete nepozorní. Podceníte-li nějaká rizika ,
dají se čekat obtíže při cestování, a nedostatkem obezřetnosti i
další problémy. Tak si to ohlídejte a pravidelně odpočívejte.
Luna bude ve vašem znamení 12.6. - 15.6. vám dodá
vyrovnanost, budete zářit štěstím. Ale jste Panna, takže se k
tomu přidá špetka skepticismu, na druhou stranu výborná
paměť a pozorovací schopnosti. Krátkodobá nepříznivá
konstelace okolo 15.6. vás bude svádět utrácet víc peněz, než
máte na kontě. V tomto období prostě buďte více pozorní a
opatrní, jinak se dopustíte nějaké chyby nebo omylu. Díky
Merkuru budete konec měsíce prožívat s velkou představivostí
a fantazií. Bude vás lákat všechno tajemné a záhadné.

Nezapomínejte na pravidelný pohyb, v opačném případě se
nevyhnete problémům z přílišného sezení.

Váhy (24.9 - 23.10)
Sedmé znamení zvěrokruhu, základní-vzdušné. Vládu drží
Venuše. 3.6. se pohnou stojaté vody okolo vaší kariéry. Vrátí
se vám sebejistota, předvídavost v dlouhodobých plánech.
Velké a pozitivní změny čekají zvláště ty, kteří mají tvůrčí
zaměření své profese. Počítejte ale s tím, že se díky tomu
vyskytne nějaké napětí na pracovišti. Bude nutné si trošku
ohlídat i svoji důvěřivost, jinak budete věnovat náklonnost té
nesprávné osobě. Začnete také víc cestovat. Pokud jste sami,
můžete právě tento měsíc pocítit větší touhu po někom, kdo s
vámi půjde životem. Měsíc bude ve vašem znamení 15.6 - 17.6.
Hrozí více žárlivosti, majetnických reakcí a přecitlivělost na
názory druhých. Pokud se chystáte investovat, využijte přízně
hvězd okolo 17.6. Pomůže vám i náhoda - uděláte dobrý
obchod! Zadaní, vás si díky velkému pracovnímu vytížení
rodina moc neužije. Ke konci měsíce to už bude pro partnera
neúnosné, tak tomu předejděte. Přepracovanost se také může
odrazit na vašem zdravotním stavu. Tak to nepodceňte a
okamžitě vyhledejte lékaře!
Štír (24.10 - 22.11)
Osmé znamení zvěrokruhu, fixní-vodní. Vládcem znamení
je Pluto. Vám tento měsíc bude svědčit! Budete spokojeni!
Venuše se totiž postará o intenzivní milostné zážitky. Nezadaní
najdou toho, kdo splní jejich sny a zaplní prázdné místo.
Budete hodně cestovat. Tady se nabízí i možnost, že se s někým
seznámíte v zahraničí. Energie vás neopustí celý měsíc. Malý
problém by mohl nastat okolo 8.6. Budete mít tendenci
používat sarkasmů a tím někoho citlivějšího zranit. Pokud si to
uhlídáte, zmaříte následné tajné intriky spřádané proti vám.
Při té euforii nezapomeňte, že jsou určité hranice vašich
možností. Odmítněte nabídky a ani nezačínejte jednání ve
věcech, které neodpovídají vašemu naturelu a zásadám.
Příležitostí a štěstěny k rozmachu budete mít přehršle v dalších
měsících, tak si unáhleným rozhodnutím nezavírejte vrátka k
lukrativnějším možnostem. Okolo 23.6 se připravte na větší
výdaj spojený s domácností a její modernizací. Raději někde o
samotě přemýšlejte - nalezením vnitřního klidu a rovnováhy
posílíte svoje sebevědomí a tím i své postavení! Ke konci
měsíce budete potřební někomu z rodiny, radou i přímou
pomocí.
Střelec (23.11 - 21.12)
Deváté znamení zvěrokruhu, proměnlivé-ohnivé. Vládcem
je Jupiter. Tranzit Venuše ukazuje na zlepšení finanční situace.
Týká se to peněz osobních i firemních. Uprostřed měsíce ti,
kteří podnikají, dostanou šanci rozšířit firmu pomocí
spolupráce s dalšími osobami. Bude nutné vytvořit soulad mezi
tím, co dostáváte od druhých, a tím, co jim sami poskytujete.
Tranzit Merkura od 12.6. vás bude ponoukat ke sportovním
aktivitám, dodá vám notnou dávku odvahy i rychlosti. Dejte si
ale pozor na žárlivost nebo vyhledávání pouze sexuálních
dobrodružství a podivných zkušeností. Zvláště zadaní prozradí se to a vaší vinou dojde ke konfliktu. Proto zvažujte
pečlivě co děláte i říkáte. 20.6 - 21.6. bude Luna ve vašem
znamení. Pokud máte v plánu podpis listin, založení firmy nebo
společnosti, právních jednání atd., nasměrujte to na tyto dny.
Tyto dny jsou vhodné i pro zásnuby! Ke konci měsíce máte
možnost užít si radosti a zábavy. Budete plni romantiky, lásky,
něhy.
Kozoroh (22.12 - 20.1)
Desáté znamení zvěrokruhu, základní-zemské. Vládcem je
Saturn. Tranzit Venuše ohromě prospěje Vašim nejintimnějším
i pracovním vztahům. Potkáte osobu, která vás zaujme a bude
se vám zdát tou pravou. Může se jednat o partnerství milostné
ale i obchodní. Nezadaní mají šanci se konečně seznámit s
někým, na koho již dlouho myslí. Zmátoří se Váš milostný
život, začnou líp fungovat i vaše pracovní vztahy. Nebojte se
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důvěřovat, a je jedno jestli se to týká roviny emocionální,
fyzické či intelektuální. Doba je vhodná také k dohodám,
vyjednávání i podepisování smluv. Radujte se ze života, nic
vám nebude chybět! K příznivému tranzitu Venuše se přidá i
Merkur. Díky vašemu vyrovnanému a diplomatickému projevu
se vám lehce zdaří všemožná jednání. Od 11.6. se ve větší míře
začnete věnovat svojí rodině a domovu. A to bude dobře,
protože okolo 15.6. vás vaši nejbližší budou potřebovat. Měsíc
bude ve vašem znamení 22.6 - 24.6. Objeví se u vás bezcitnost
v jednání s druhými, emocionální rezervovanost, bezdůvodný
pesimismus a nespokojenost. To budete muset kontrolovat.
Konec měsíce strávíte se svými nejbližšími a užijete si spoustu
legrace.

Vodnář (21.1 - 18.2)
Jedenácté znamení zvěrokruhu, fixní-vzdušné. Vládu drží
Uran. Díky Venuši pocítíte uspokojení z práce, ale zároveň
dokážete příjemně využít volný čas. Někdo se vám ale bude
pokoušet zkazit dobrou náladu a vy můžete podlehnout chuti
řešit případné pesimistické nálady přejídáním se. Tento tranzit
může znamenat nějaký flirt, je možné že i na pracovišti. Anebo
se nějaký románek bude dál příznivě rozvíjet. Mars naznačuje
nějaký náhlý pohyb ve vašich financích. Okolo 15.6. budete
muset použít svých diplomatických schopností, abyste vyřešili
nějaké pracovní spory mezi svými spolupracovníky. Díky tomu
si získáte jejich důvěru. Tranzit Jupitera vám odstartuje
období plné cestování, patrně i do zahraničí. Budou to pro Vás
doslova žně, což se bude týkat nejen cestování, rozšiřování
svých znalostí, studia, ale ani o nějaké to dobrodružství
nebude nouze. Luna bude tranzitovat vašim znamením 24.6. 26.6. To aktivuje sice zdvořilost, ale budete mít citový odstup a
sklony k výstřednostem. Ke konci měsíce vám intuice napoví
při nějaké finanční transakci, nebo vás navede k podpisu
nějaké smlouvy.
Ryby (19.2 - 20.3)
Dvanácté znamení zvěrokruhu, proměnlivé - vodní. Vládu
drží Neptun. Hned zkraje měsíce bude i vám velmi nakloněna
Venuše. Radost, hravost a štěstí, chuť k tvorbě, zábavě i
milostným záležitostem. Jenom si dejte pozor na zbytečné
výdaje. Díky Merkuru se budete cítit mladší a bezstarostnější.
Ale Merkur vám dodá i bojovnou náladu v, takže pokud se vám
něco nelíbí, řešte to právě ve dnech okolo 12.6. Mars vás
přinutí jednat tak, abyste dosáhli vylepšení vaší finanční
situace, ať půjde o sehnání si vedlejšího výdělku, zahájení
podnikání. Peníze můžete získat i z nečekávaných zdrojů.
Okolo 20.6. budete cestovat a s výsledky jednání budete
spokojeni. Měsíc vstupuje do vašeho znamení 26.6. - 28.6.
Objeví se přecitlivělost, představivost, klid, pohostinnost,
subjektivní vnímání světa, ale také sklony k mysticismu a v
neposlední řadě k rafinovaným únikům od problémů, což se
vám bude velmi hodit! V závěru měsíce se vám bude velmi
dařit naplánovat si každodenní činnosti. Sice prožijete nejednu
pernou chvilku, ale výsledek bude stát za to. Opět vás podpoří
intuice a náhody, ale na to jste, přece milé rybky, už dávno
zvyklí!
Vypracovala Naďa Šmídová
ASTROLOGIE VÝCHODNÍ ČECHY
telefon 603 422 219

Zveme Vás k nákupu do
nové prodejny galanterie a látek
v Soukenické ulici čp. 183 (bývalá čistírna a sběrna
prádla).
Provozní doba:
Po - Pá 8.00 - 17.00 hodin
So
8.00 - 11.00 hodin
Kontaktní telefon: 737 176 269

Vlastivě dné okénko
Ještě jedno výročí
– polická plovárna
Letošní rok s letopočtem končícím pětkou přináší několik
významných i méně důležitých jubileí; některé jsme si před
nedávnem již připomenuli. Do které kategorie však zařadit
jedno výročí které se tam neobjevilo a které se vztahuje k
zařízení pro letní osvěžující koupel těžko říci, každý na to bude
mít svůj názor. Přesto je fakt, že již od roku 1925 léto co léto
(až na malé výjimky) se řada místních i přespolních milovníků
vody opéká na slunci na někdejších březích bývalého rybníka
ve Velké Ledhuji – na polickém koupališti. Těch výročí
končící pětkou, týkajících se polické plovárny, je ale víc –
vlastně tři. Při vzpomínání na nejstarší začátky polického
koupaliště totiž nelze vynechat vůbec první pokusy se zřízením
prvního polického „koupadla“ - plovárny. To je vlastně dnešní
první vzpomínané výročí (již 120 let), musíme se ale vrátit až
do předminulého století, do roku 1885. Mnozí se snad
rozvzpomenou, že jsme o této záležitosti již jednou pojednali
(PM 7/2002 – „Dopis rady města Police opatovi Rotterovi“),
ale snad neuškodí ve stručnosti znovu připomenout, o co se
tenkrát vlastně jednalo. Celá záležitost s plovárnou však začala
ještě o něco dřív, již roku 1883, kdy se obecní zastupitelstvo
11. června usneslo, „majíc zřetel výhradně jen k dobru
obecnému, kdežto v širém vůkolí města není více na koupání
příhodného, zříditi obecní koupadlo poblíž města na vlastním
potoce při měšťanském pivovaře“. Připomeňme, že se vlastně
jednalo o malý rybník o rozloze 462 m2 za městským
pivovarem v Nádražní ulici, který, když se zahradilo stavidlo u
radešovského mostu, se na zimu napouštěl z potoka Vrbičky a
sloužil k získávání ledu pro pivovar, na rybníku se v zimě
občas i bruslilo. Myšlenka koupaliště, „ryze lidská, všeliké
sobeckosti prostá“, jak ji tenkrát označilo obecní
zastupitelstvo, však tenkrát narazila na nečekanou překážku.
Protože chystané koupaliště bezprostředně sousedilo
s pozemkem benediktinského velkostatku, který by byl při
napuštění vodou na jeho břehu nepatrně zavlažen (!), shledal
tento důvod důchodní velkostatku Josef Vaněk tak závažný,
„aby podniku pro obecné dobro tak důležitému rozhodně
odpor položil“. Zdá se však, že u Josefa Vaňka šlo v prvé řadě
nejspíš o uraženou ješitnost, protože on sám se na plenární
schůzi zastupitelstva vyslovil, že „uznává potřebu plovárny a
myšlenku tu by podporoval; že však zaujme stanovisko
nepřátelské k podniku tomu z té příčiny, že nebyl prozatímním
družstvem o vstoupení do toho požádán“. Celá sporná
záležitost byla navíc poněkud pikantní, protože důchodní Josef
Vaněk byl jeden ze zakladatelů Tělocvično-hasičské jednoty
Sokol ve městě (roku 1868) a potom i jejím náčelníkem a byl
v té době jedním z pokrokových činitelů v Polici. Městské
zastupitelstvo, v čele s purkmistrem Josefem Katschnerem,
když se dohoda s velkostatkem ukázala nemožná, se nakonec
rozhodlo oslovit v této sporné záležitosti samotného
broumovského opata P. Jana Nepomuka Rottera a 20. února
1885 mu jménem rady města zaslalo obsáhlý dopis (pamětní
spis) s vylíčením celé sporné záležitosti. Opat Rotter
odpověděl dopisem již 15. března právě prostřednictvím svého
úředníka Josefa Vaňka (!), který městské radě sdělil, že pan
opat „ráčil milostivě ku žádosti v příčině veřejné plovárny
podané rozhodnout, by vrchnost panství Polického v mezích,
jež komise dne 13. června 1883 na parcele č. 918
zaznamenala, dalších námitek nečinila a tomuto humánnímu
účeli překážek nekladla“. Koupaliště tedy „dostalo zelenou“ –
proč však nakonec nevzniklo nevíme. Možná proto, že téhož
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roku proběhly obecní volby a nový purkmistr obchodník
František Pášma prosazoval své jiné priority: rozvoj místního
školství a vznik měšťanské školy v Polici. Plocha bývalého
pivovarského rybníka byla zasypána až roku 1958, kdy již
měšťanský pivovar své pivo dávno nevařil. Jeho budovy v té
době ještě částečně existovaly a byly zlikvidovány později – až
na dnešní dům čp. 200, poslední připomínku někdejšího
měšťanského pivovaru.
Ke vzniku prvního polického koupaliště se tedy musíme
vrátit až do doby po první světové válce, do roku 1924. Tento
rok byl totiž v Polici nad Metují založen na podnět místních
občanů, obchodníka Josefa Kábrta, řezníka Josefa Kohma,
mlynáře z Ochoze Václava Šanty, vedoucího Občanské
záložny Beneše a dalších příznivců letní koupele v přírodě
„Spolek pro postavení plovárny“. Ti společně se Sportovním
klubem navrhli polické obci zřídit z rybníka ve Velké Ledhuji
koupaliště, které městu v té době již citelně chybělo.
Ledhujský rybník byl původně v majetku benediktinského
velkostatku, byl však na základě zákona č. 215 o pozemkové
reformě z roku 1919 konfiskován a připadl polické obci. Do té
doby sloužil k menšímu chovu ryb a v zimě k ledování, t. j.
k získávání ledu pro ledhujský pivovar. Návrh „Spolku pro
postavení plovárny“ přišel skutečně dost opožděně, plovárny
byly v té době již běžné, zejména Praha jich měla několik již
před I. světovou válkou. Praha se v tomto směru mohla chlubit
i prvenstvím, protože první plovárna (vojenská, na Vltavě)
v celém Rakousku-Uhersku byla od roku 1809 (!) právě tam.
Zrod polické plovárny však narazil hned v počátku na
nečekanou překážku. Občané obce Ledhuje, kteří byli od roku
1922 ve svazku s městem Policí, proti tomuto návrhu podali
protest, když namítli, že jsou pro nedostatek pitné vody nuceni
používat i vodu z tohoto rybníka (zejména pro svůj dobytek), a
dříve než by byla stavba plovárny povolena, musí se otázka
dostatečného množství pitné vody vyřešit. Stížnost se zřejmě
vyřešit podařilo (na obzoru se začínala rýsovat výstavba
vodovodu z Boru pro celý region), protože již roku 1925
plovárna ve Velké Ledhuji vznikla – je to tedy již 80 let.
Ze začátku to ale nebyla žádná velká sláva – rybník (vlastně to
byly rybníky dva, oddělené úzkou hrází) byl pouze vyčištěn od
bahna a od porostů na březích a oplocen, zároveň byly
postaveny prosté dřevěné kabiny na převlékání. Hlavní úkol
tohoto rybníka, zdroj ledu pro ledhujský pivovar byl i nadále
zachován. Sportovní klub se tehdy adaptace rybníka na
koupaliště zúčastnil dobrovolnou prací svých členů a peněžním
příspěvkem 1.000 Kč. Náklady na vybudování koupaliště
v celkové výši 18.000 Kč uhradila polická obec s přispěním
Městské spořitelny. Již z roku 1926 známe díky městskému
kronikáři fotografu Stanislavu Šrůtkovi hodnoty prvního
vstupného na polickou plovárnu: dospělá osoba tehdy platila 1
Kč, dělnický lístek stál 50 haléřů, dětský 20 haléřů,
permanentní vstupenka na celou letní sezónu obnášela 20 Kč
(připomeňme, že uzenka v té době stála kolem 1 Kč, rohlík 25
hal., dvoukilový bochník chleba 4 Kč 50 hal., půllitr piva se
platil cca 1.50 Kč). Koupaliště se pak postupně zvelebovalo;
roku 1931 bylo nově upraveno, rovněž byla pořízena sprcha,
nová další společná kabina a vyměněno stavidlo. Roku 1934
vznikl při místní Tělocvičné jednotě Sokol „Plavecký klub“,
který soustřeďoval zejména plavce – závodníky a který na
polické plovárně později uspořádal řadu plaveckých závodů.
Právě díky „Plaveckému klubu“ se pokračovalo v dalších
zdokonalováních bazénu. Jeho nákladem byly vybetonovány
tři stěny bazénu, přičemž město k úhradě nákladů, spojených
s provozem plovárny ročně přispívalo částkou 2.000 Kč.
Koupaliště bylo dále oploceno drátěným plotem, dno
prohloubeno kvůli skokům a instalována kovová konstrukce
s dvěma skákacími prkny. Celá akce byla dokončena roku
1935, kdy v rámci produktivní péče o nezaměstnané bylo
dokončena celá betonáž dna. Celkový náklad činil 16.301 Kč a

uhradil ho Plavecký klub. Připomeňme ještě, že roku 1937 byl
nákladem „Plaveckého klubu“ postaven také restaurační
pavilon, přičemž hostinskou licenci na provoz tohoto kiosku s
občerstvením obdrželo město Police nad Metují. Za roční
poplatek 500 Kč jej měl v pronájmu hostinský František Wintr
z restaurace „Na Poště“. Pavilon asi zažil svá nejlepší léta do
II. světové války, kdy se na jeho terase i tančilo. Válečná léta
dočasně utlumila všechna sportovní období a tak nový rozvoj
plaveckého sportu nastal až po osvobození. První plavecké
závody se v Polici nad Metují konaly jako přebory Jiráskovy
sokolské župy v roce 1948, kdy se vedle zkušených matadorů
Havlíčka, Čejky atd. objevili mladí závodníci. Jan Fulka tehdy
vyhrál 100 m prsa, dorostenec Vilém Teichman, vnuk jednoho
ze zakladatelů plovárny Václava Šanty, se toho roku stal
dokonce sletovým přeborníkem na 200 m prsa. V průběhu
roku, po bolševickém únorovém puči a po XI. všesokolském
sletu v Praze, který tehdy vyzněl jako velká protivládní,
antikomunistická demonstrace byl Sokol rozpuštěn. Tím
ovšem skončila i činnost polického Plaveckého klubu.
Plovárna se potom dostala pod správu Tělovýchovné jednoty
Spartak, resp. jeho plaveckého oddílu. Připomeňme, že roku
1958 byla provedena nová betonáž dna koupaliště, roku 1966
byly odstraněny staré dřevěné převlékací kabiny (až na
společné) a postaveny nové zděné, opraven byl i restaurační
kiosek. Roku 1974 byl položen nový přivaděč vody
z Ledhujky a také instalována plechová skluzavka pro mládež,
na které si při zkušební projížďce „na sucho“ vyrazil místní
hodinář Josef Plný při dopadu na dno bazénu (bez vody)
přední zuby. Roku 1975 byl zlikvidován živý plot a místo něho
ve spolupráci s JZD Hvězda postaven plot z plechových
panelů, získaných ze střech sušáků zlikvidované místní
cihelny. Celé oplocení plovárny bylo dokončeno až v roce
1984, která však, jak poznamenává kronikář města, „pro
špatné povětrnostní podmínky nebyla dána do provozu.
Koupaliště je však ve velmi špatném stavu. Bude třeba provést
komplexní opravu stěn a dna a dále nevyhovuje používaná
voda po stránce hygienické“. Koupaliště však již pro veřejnost
otevřeno nebylo a bazén byl nakonec k dispozici místní
základní organizaci Českého rybářského svazu k chovu ryb.
Poličtí občané museli vzít za vděk hlavňovským rybníkem –
tedy vlastně návrat před rok 1925…
Musel přijít až čerstvý vítr po změně politického klimatu
v roce 1989. Nové vedení města se počalo intenzivně zabývat
obnovou polického koupaliště. Hned v březnu roku 1990 se
usnesla Rada MěstNV zahájit příštího roku rekonstrukci
plovárny. S předstihem, již v květnu, byl z úsporných důvodů
hledán proutkařem zdroj pramenité vody pro bazén. Vrtná
souprava na místě označeném virgulí sice narazila v hloubce 8
metrů na pramen vody, bohužel pouze o síle cca 0,2 litrů za
vteřinu – tedy nepoužitelný. Po nezbytných úpravách bazénu
byla 12. června roku 1991 polická plovárna opět slavnostně
otevřena, několik otužilců okusilo za vyhrávání machovské
dechovky i teplotu vody. V průběhu dalších let však bylo víc
než zřejmé, že polická plovárna ve stavu v jakém je (i po
opravách) má svá nejlepší léta již za sebou. Rozhodujícím
mezníkem se stal datum 15. února 1994. Tehdy byli na
zasedání Městského zastupitelstva přítomni architekti
z Atelieru 11 z Hradce Králové ing. Jandl a ing. Tajovský,
kteří přítomné seznámili s projektem nového místního
koupaliště. Po vzrušené debatě nakonec zastupitelstvo
v poměru hlasů 11:8 schválilo výstavbu koupaliště s tím, aby
se s výstavbou započalo ještě v r. 1994. To se skutečně stalo:
firma STAMP z Náchoda, vybraná ve výběrovém řízení,
zahájila stavbu 15. června 1994. Rozpočet byl stanoven na
11 919 160 Kč. Práce na novém koupališti pokračovala i příští
rok. První kolaudace proběhla 30. června 1995 a současně byl
tímto dnem zahájen zkušební provoz ve všech bazénech, který
trval do 14. července. Bez jakékoliv oslavy byla
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rekonstruovaná plovárna v sobotu 15. července roku 1995
otevřena. A to je poslední nejmladší – desetileté výročí,
týkající se polického koupaliště, které nám dnes závidí celý
region. Doufejme jen, aby tomu tak bylo i nadále, abychom
nějakým neuváženým rozhodnutím nepoložili základ jakémusi
novému neslavnému výročí…

Miroslav Pichl

ručitelem Šedkom u spořitelny). Martincovi měli
hospodářství v Německé (České) Metuji, které tam prodali
a přestěhovali se do mlýna. Po první světové válce r. 1920
byla stará obytná budova krytá doškovou střechou
přestavěna a přistavěna ještě jednopatrová budova směrem
do dvora.

Z historie mlýna v Bukovici
V dávné minulosti měla většinou každá obec svůj mlýn.
Obecní mlýn v Bukovici byl zničen okolo roku 1640 v
třicetileté válce. Stával uprostřed obce na potoce od
Hlavňova (asi v místech, kde je dnes parkoviště před
kostelem „ U Berků“) a po dobu 70-ti let byla obec bez
mlýna.
Roku 1710 dal broumovský benediktinský opat Otomar
Zinke vystavěl pod Olivetskou horou (dnes Ostaš) nový
mlýn na potoce od Pěkova (kde stojí doposud). Byl
pronajímán od vrchnosti za 35 zlatých ročního platu
klášteru v Broumově. V kronice a v pamětních knihách se
mlýn čp.5 připomíná až po 50-ti letech, někdy okolo r.
1768, kdy se začala uplatňovat přesnější evidence. První
doložený mlynář byl okolo roku 1769 Jan Taimer s
manželkou Josefou. Byli ve mlýně 22 let. V roce 1790
přebírá po otci mlýn syn, také jménem Jan Teimer se ženou
Veronikou. Ti však byli ve mlýně jen jeden rok. Dále se
střídali různí nájemci z okolí po kratší nebo delší dobu,
někteří nejsou ani známí (zápisy chybí). Jako poslední
nájemce klášterního mlýna, v pořadí asi desátý během půl
roku století, přichází v roce 1831 František Doležal se
ženou Marií, rozenou Královou z Police. Společně ve
mlýně hospodařil devět let.
Okolo roku 1840 nastává zásadní změna. Vrchnost mlýn
prodává. Mlýn koupil Josef Šedek z Bukovice č.6 (dnes
Pfeifrovi) s manželkou Marií rozenou Richterovou
pocházejí ze mlýna v Polici č.3. Ten vystavěl při svém
mlýně novou pilu a druhé vodní kolo. Byla to jedna z
prvních pil na Policku zařízená na vodní sílu. V té době
byly už zřejmě spojeny potoky Hlavňovský a Pěkovský,
tekoucí ke Žďáru. V roce 1874 byl 59 letý Josef Šedek
zvolen do místního výboru. V té době již vedl mlýn a pilu
jeho syn Bohumil. Ten však umírá mladý r. 1888, bylo mu
38 let. Ve mlýně zůstává vdova a nezletilý syn Jaroslav.
Jemu se stal poručníkem
Josef Tauber z Malých
Svatoňovic. Ten za své působení ve mlýně velmi podnikal a
mlýn zvelebil. Roku 1891 opravil zrekonstruoval splav,
roku 1893 postavil chlév pro vepře a kolnu se stodolou pro
kočár. Také v roce 1898 opravil mlýn a zlepšil mlýnské
zařízení. Vysadil několik lip, zachovala se jen jedna stojící
u stodoly vysazená r. 1893 (je 112 roků stará). Po 18-ti
letech v roce 1906 odchází do Velkého Dřevíče a mlýn
předává 24 letému Jaroslavu Šedkovi a jeho manželce
Karle, rozené Martincové z Bělého. Roku 1907 přikoupil
přilehlou louku nad mlýnem (mezi náhonem a potokem) od
manželů Adolfa a Amálie Seidlových z Bukovice č.6 za
2829 Korun rakouských. Po 7 letech r. 1913 jako 31 letý
Jaroslav umírá a ve mlýně zůstává vdova Karla s dcerou
Jaroslavou a s dluhy. Proto mlýn prodává a tím končí po 73
letech majetek a hospodaření rodu Šedků a také tím tato
větev rodu vymírá po meči.
K další změně dochází ještě v r. 1913, kdy mlýn kupuje
od Karly Šedkové její bratr Václav Martinec s manželkou
Marií rozenou Kolertovou z Bukovice č.11 (Martinec byl

V roce 1934 proběhla přístavba pily, byla prodloužena,
aby umožňovala řezání dlouhých klád. Také byla postavena
nová stodola u potoka. V té době už s rodiči spoluhospodaří
syn Václav s manželkou Marií rozenou Berkovou z
Hlavňova č. 41. Dne 24.11. 1944 byl mlýn úředně uzavřen
a tím mletí a mlýn končí (bylo to v době německé okupace
a protektorátu). Pila zůstala dále v provozu. Po válce v r.
1949 byl starý dřevěný katr vyměněn za nový železný a pila
nově upravena. Po dobu komunistického režimu
provozovalo pilu JZD Hvězda Bukovice (od r.1959 do r.
1990). Martincovi měli 5 dcer a 1 syna. Za zmínku stojí, že
nejstarší dcera Marie byla prodána za Františka Berku
hostinského a řezníka v Bukovici č. 19 (dnes hotel „U
Berků“).
V roce 1949 předali starší manželé Martincovi mlýn a
ostatní nemovitosti svému synu Václavovi.

V roce 1961 došlo k nástavbě obytných místností na
bývalým mlýnským provozem pro rodinu dcery Václavy a
jejího manžela Ladislava Rudolfa. (Mladší Martincovi měli
3 dcery). V r. 1977 přecházejí nemovitosti do jejich
vlastnictví. Václav Martinec r. 1978 v 79 letech, jelikož
neměli syna, tak tím končí po 64 letech rod Martinců.
Po roce 1990 byla pila provozování opět vlastníky a to
synem Ladislavem. Ten také r. 1991 se svojí manželkou od
rodičů nemovitosti převzali.
V letech 1995-1996 proběhla přestavba bývalé budovy
mlýna a také současně přestavba hospodářských budov na
provozovnu a dílnu. Novou činností provoz pily současně
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skončil. Po dokončení venkovních úprav r. 2000 to už je
dnešní současnost.

To je něco z historie i z doby nedávné za 295 letého
trvání mlýna v Bukovici č.5.
Z rodokmenu rodu Šedkova od Jaromíra Matějce z
Bukovice, z kroniky a z paměti našich prarodičů
zapsal Ladislav Rudolf st.

O původu kaple a myslivny
na Hvězdě
Podle Antonína Krtičky – Polického
Ke 150. výročí znovu obnovené zrušené kaple a postavení
hostince na Hvězdě vybráno z časopisu Od kladského pomezí,
roč. 1929 – 30, č. 7 – 8 (věnováno objeviteli Stěn p. lesnímu
Kutzerovi) a z informačních materiálů. Stylisticky a
gramaticky upravil F. Janeček
Na skalním bloku, v nadmořské výšce 674 m na Polické
hoře (původní název dnešní Hvězdy), kde dnes stojí hvězdecká
kaplička, nechal roku 1670 opat Tomáš Sartorius postavit
velký dřevěný kříž, ozdobený zlatou hvězdou –
pravděpodobně jako orientační bod pro pěší cestující. Byl sem
přenesen z tzv. „červené věže“ broumovského kláštera, který
vyhořel roku 1664. Během času se pak ujalo nové místní
označení této lokality, známé až do dnešní doby – „Hvězda“.
Uměnímilovný opat Otmar Zinke nechal r. 1733 na tomto
místě postavit nad strmou skalní propastí kapli podle návrhu
stavitele Kiliána Ignáce Dientzenhofera na originálním
půdorysu pěticípé hvězdy. Kaple byla vystavěna na základech
pískovcové stěny z mohutných, krásně opracovaných kvádrů a
zasvěcena Panně Marii Sněžné. Zlacená hvězda z klášterního
kříže pak byla vztyčena na vrchol ušlechtilé věžičky, aby tu
zářila k poctě Matky boží nad mořem černých hvozdů a šedí
skal. Náklad na stavbu kaple činil tenkrát 1800 zlatých. Při
kapli stál i příbytek pro poustevníka, který o kapli pečoval. Na
svátek P. Marie Sněžné, 5. srpna, se u kaple konaly slavné
bohoslužby, na které zpravidla chodilo procesí z Police,
vedené samotným opatem.
Neuplynulo však od zbudování kaple půl století a zář
hvězdy pohasla. Roku 1787 byla na základě císařského
nařízení Josefa II. kaple zrušena a prodána ve dražbě
polickému barvíři Josefu Theerovi za 70 zlatých k rozebrání na
stavební kámen. Pevné zdivo, v horách bezcenný stavební
materiál, příliš vzdorovalo zbourání, dalo se jakžtakž zpeněžit
jen vnitřní zařízení a krovy. Skvost barokního
Dienzenhoferova umění tak byl vydán neporozuměním doby
na pospas živlům. Nad sutinami kaple zalkal kronikář slovy
proroka: „Cesty na Hvězdu kvílí, protože není těch, kdož by
přicházeli ke slavnosti. Odešla od dcery Siónské všecka krása
její…“ Tehdejší hvězdecký poustevník Kristián Goldstein,

který o kapli pečoval, se přestěhoval do Police na Záměstí a
zde roku 1826 zemřel ve stáří 104 let.
Větve šumných smrků zahalovaly stále hustěji smutné
rozvaliny, které občas poskytly přístřešek cestujícím přes
Stěny od Broumova do Police. Někdy zřícenina ukryla před
plískanicí dřevorubce, který sem přišel ze vzdálené vsi za
prací.
Čas ubíhal nad zříceninami – uplynulo celé století po smrti
zakladatele opata Otmara.
Byl letní den na počátku prázdnin – přede žněmi. Parta
studentů klášterního gymnázia stoupala sráznou lesní cestou ke
hvězdecké kapličce. V lese tu bylo dusné ticho; ve žhavém
vzduchu voněla pryskyřice. Unavení jinoši se zastavili teprve
na skalním výstupku, u něhož cesta dosahovala temene Stěn.
Naráz se tu otevřel rozhled k východním Javořím horám, které
tu vroubí obrovským věncem lesů Broumovský výběžek proti
Slezsku, k severovýchodu se za nimi modraly modravé kupy
porfyrových Sovích hor. Dole pod Stěnami kraj žloutnul lány
polí přede žněmi a leskly se hladiny rybníků. Uprostřed nich
starobylý Broumov na mírném návrší nad Stěnavou s věžemi
klášterních budov, k nimž se na jižním křídle připojovala
budova gymnázia, odtud málo znatelná.
Pohled ale studenty nenadchl k oslavným řečem: „Kéž by
tu byl doušek vody“, zatoužil jeden a stíral si s čela pot. „Nebo
raději sklenka z klášterního sklepa“, přerušil mu druhý řeč. „A
ty neříkáš nic ?“ obrátili se na nejmladšího, synka krejčího
z Broumova.
„Být tak opatem broumovským,“ zasmál se chlapec, „dal
bych vystavět zrovna tu na tomto místě pořádný hostinec.“
Přitom se ohlédl kolem, jako by hledal nejvhodnější místo.
Pohledem zamířil na širší volné prostranství vlevo od kaple,
kde živořilo na vyprahlé strmé skalní stěně v hustém porostu
borůvčí několik smrků.
„Máš jistě dobrý nápad,“ souhlasili studenti, „to bychom se
sem pak podívali častěji a zdrželi se tady déle, když by tu
kynula po tak únavné cestě naděje osvěžení u džbánku a při
krajíci dobrého chleba !“
„Chlapci, nezahánějme život marnými vidinami a vraťme
se raději ke zdroji dole pod skalami, který tak svědčí kaprům
ve skřinických rybnících a napájí naši Stěnavu.“
„Ale, Jeníku, neopomeň se ještě jednou podívat, co ti bude
náležet, až budeš pánem těchto hor,“ žertoval osmahlý,
černovlasý mladík, vůdce výpravy. Rozpřaženýma rukama
přitom Jeníkovi ukazoval na všechny strany k dalekým
pohraničním obzorům.
„Sotva bych shlédl odtud celé opatovo panství. Ale neberte
věc tak žertem. Jsem synem krejčího a těm v pohádkách
zpravidla přeje štěstí. Jestliže se již tak stal mnohý krejčí
králem, proč bych nemohl být já aspoň někdy opatem? A to
víte, že si pak na vás jistě vzpomenu,“ žertoval čiperný Jeník.
Svižně přitom poskakoval podle cesty v boku Stěn k úpatí.
Léta plynula jako voda. Každým rokem vítr rozvál listí
z Javořích hor a skupinu studentů z klášterního gymnázia do
širého světa. Také Jeník se dostal na bohosloví do Štýrského
Hradce. Odtud již jako doktor bohosloví přišel na vysoké učení
pražské. Vždycky se odtud rád vracel do rodného Broumova,
do hor, na které jako pravý horák rád vzpomínal i v Praze.
Roku 1840 se jeho přání splnilo. Vrátil se do domova
nadobro. Byl povolán do Broumova na gymnázium, tehdy
ještě šestitřídní (1819 – 1852). Ale již po čtyřech letech byl Jan
Nepomuk Rotter zvolen opatem po Placidu Benešovi, který se
pro nemoc vzdal úřadu (1818 – 1844).
Opat Nepomuk věnoval se s nadšením novému povolání
(1844 – 1886) a pilně si všímal i řádové školy. Založil krásné
sbírky přírodnin, doplnil knihovnu vzácnými spisy a přestavěl
budovu gymnázia, vybudovanou za doby opata Otmara. Roku
1852 bylo přeměněno šestitřídní gymnázium na nižší. To ve
svých zdech vídalo také hronovského studentíka Aloise
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Jiráska, později též jeho radechovského spolužáka Josefa
Kaněru. Když bylo roku 1869 přeměněno gymnázium na
vyšší, byl J. Kaněra, pozdější šéf ministerstva vyučování, mezi
prvními maturanty (1873).
Nový opat se všemožně staral o zvelebení řádu, do jehož
hospodářského života přinesl rok 1848 mnoho změn. Po
duševní činnosti, které se plně věnoval, se rád osvěžil
zajížďkou do svých revírů.
Za letního dne roku 1853 je ho tak vidět opět stoupat
známou cestou do výšin hor ke Hvězdě, tentokrát v průvodu
nadlesního, několika myslivců a lesního adjunkta. Cesta mu již
neubíhala jako před 30 lety, kdy tudy vystupoval jako drobný
studentík. Umdlelý průvod se zastavil na hřebeni Stěn. Opat
zamířil ke zříceninám důkladně postavené kaple, která úspěšně
odolala všem pokusům o demolici.
Ve
spárech
mohutného zdiva bujelo drobné kapradí a zelenal se mech. Na
obrubě římsy se uchytila břízka a zardívala se jeřabina. Ve
zrezivělé mříži okna tkal síť křižák.
Párek rorýsů vzlétal nad zříceninou a obával se patrně o
své hnízdo. Opat smeknul baret a vstoupil do svatyňky. V její
klenbě, nyní oprýskané, bylo vidět široký otvor k modravé
obloze. Tím padal proud sluneční záře. Za noci nahlížel sem
měsíc s hvězdami, tudy padal déšť, sníh, jehličí a na podzim
rozváté listí buků. Na dláždění se již zelenal koberec mechu.
Zlatá hvězda věžičky byla snad již dávno větrem smetena do
hluboké strže pod skalou.
Opat opřel čelo o pokleslé veřeje svatyňky a zadumal se.
V jeho mysli probíhaly vzpomínky na uplynulá léta několika
pokolení. Malé místečko, a má své dějiny ! …
Vzpomněl, jak v roce 1758 opřen o zdivo této kapličky
přihlížel zachmuřený Laudon bitkám, které tu dole sváděli
císařští proti Fridrichovu vojsku. Vzpomněl na obou stranách
Stěn dějin klášterů, které tu dole v úvalech pod Stěnami řídily
osudy českých i německých poddaných již déle než půl tisíce
let. Za jeho vlády nad klášterem nyní lid nabyl svobody, které
mu opat přál. Co tu předcházelo bojů, vzpour, rebelií, než byl
lid vymaněn z pout nevolnictví a poddanství. Byl také syn
poddaného, po svobodě toužil i jeho otec.
Vyšel na ochoz kapličky a naklonil se o zeď rampy při
ochozu. Zastínil oči proti slunci a díval se do dálky
východních hor ke Kladsku. Tam pozřelo jeho oko bělavou
skvrnu – vambeřický kostelík – a na pozadí pás modravých
Rychlebských hor, sklánějících se k varteckému průsmyku.
Touto průrvou zaplavovala vždy Fridrichova vojska naše kraje
a prvním cílem jim býval právě broumovský klášter. Posledně,
než tudy ustoupily pod tlakem vojsk Josefa II. Fridrichovy
armády, shořel celý klášter s archivem nenahraditelné ceny
(1779). Tady pod samým úpatím císař dvakrát přešel se svým
štábem, aby zhlédl stopy mnohaletého zápolení dvojhlavého
orla s pruskou orlicí. Kolik generálů různých armád, ba
samého pruského krále a císaře hostily zdi kláštera
v Broumově a v Polici. K horám u Friedlandu a k Wartě
hleděl válečný klášter a poddaný lid v době nepokojů
s obavami proti uchvatitelským choutkám vždy lačných
nepřátel. Minulo již 90 let od konce sedmileté války – ale
Hohenzollernové teď víc než jindy hledí k pohraničním
průsmykům. Přijdou zase … ?
Opat teď odtud jako za mladých let shlížel na krásný široký
úval, darovaný řádu českými králi před více než 600 lety. Jako
pán tohoto území chápal, jak pevnou hradbou sousednímu
Policku a pak i Polabí jsou tyto valy hor – i samotné Praze, kde
nedaleko stojí mateřský klášter Břevnov. V mysli se mu matně
vynořil letohrádek Hvězda u Královské obory a tato kaplička
s hvězdou, již spadlou do smutných roklí. Obě mu připomínaly
kus našich dějin a zapadlých nadějí.
„Zazáří znova nad lucernou kapličky toto znamení víry a
naděje v lepší,“ řekl si již v duchu rozhodnut, že z trosek
pozdvihne toto zapadlé dílo umění předchozího století.

Zatím se průvod opatův usadil na mýtině pod mohutným
smrkem a chladil se v jeho stínu. Tmavovlasý lesník doléval
z ploché dřevěné čutory vína, které nepříliš hasilo rostoucí
žízeň. „Kéž by nebylo odtud tak daleko do klášterního sklepa,“
povzdychl.
„Zda vzpomínáte Milosti, kdy byl jsem v těchto místech
vaším průvodcem poprvé,“ vyrušil opata ze zamyšlení
myslivec. „Tomu již je přes třicet let,“ pokračoval, „a tenkrát
moje kučery neměly ještě stříbrných pavučin.“ „Vzpomínám si
živě na všecko, i na to, že se tu konala moje první volba na
opata,“ zažertoval opat. „Kdož by tenkrát tušil, že dětské přání
žertem proslovené stane se skutkem. Pravda, změnili jsme se, i
kaplička sešla. Jen ty skály, les a slunný den dnes zrovna jako
před lety“ … „a ta nesnesitelná žízeň“, dodal lesní s úsměvem
na druha z mládí.
„Zdá se mi, že již příliš zřetelně narážíš na můj slib, který
jste tu na místě vynutili,“ poznamenal opat. „Nu, proč bych jej
nemohl splnit, když se mi podivnější přání v životě splnilo.
Nebude to také poprvé, ani, trvám naposled, co broumovský
opat na svém panství založí panskou krčmu. Hůře, kdo mi tu
v těch skalách nad loupežnou Kovářovou roklí bude dělat
krčmáře? Tady, aby byla hospoda jako pevnost, vystavěná jako
hrad. Koho se tu dovoláš proti všelijaké chásce, kde se dnes
již ani poustevníkům nelíbí. Nezbude nic jiného než abych
osamělé krčmy svěřil zase myslivcům, jak činil můj dávný
předchůdce Otmar. A jak se mi zdá,“ pravil obrácen k černému
myslivci, „měl bys, příteli, k této živnosti dobré vlohy a
přípravy. Dokaž, jak bys uměl obsloužit sklínkou vína svého
opata, až sem pak častěji a najisto o pouti hvězdecké zavítá!“
Přesto, že lesník byl opatovou řečí příliš překvapen, pochopil
výzvu svého pána a na utvrzení slibu si přiťukl se svým
opatem. Byl si jist, že jeho slovo má moc jako pergamenový
dekret.
„Popřeje-li Bůh, dáme se ještě letos do příprav a příštího
roku do díla. Bude to myslivna, aby dělala tak krásným horám
také čest,“ zakončil opat svůj slib. …
Od samého počátku roku 1854, ještě leželo ve
hvězdeckých roklích plno sněhu, bylo na temeni Stěn živo.
Nejdříve klenuly se pod zemí přímo ve skalách nad srázy
sklepy, budovalo se široké pískovcové schodiště a na mohutné
kvádrové podezdívce se zdvihla vysoká stavba ve slohu
švýcarské útulny, krytá šedou břidlicí a obložená ze všech
stran břidlicovými destičkami jako kožichem, aby nepronikly
ostré a jedovaté zimní větry do hostinských pokojů a
domácnosti pana lesníka. Ten se chystal sem do pustin, kde
dosud nikdo nebydlel, se svou mladou paní a párem rozmilých
dětí. Věru, skalní, ale dobré a bezpečné hnízdo i pro zimu.
Stejně živo bylo na hřebeni Stěn i roku příštího (1855).
Do Panny Marie Sněžné (5. srpna) skvěla se kaplička
v novém rouchu jako z cukru. Nad bělostí pískovce a nad
červení prejzové střechy zazářila zlatá šesticípá hvězda, jako
by zvala na cestách ke Hvězdě všechny přicházející ke
slavnosti. A ta přišla …
O slavné hvězdecké pouti mluvilo se již od jara na všech
vesnicích na Broumovsku i na Policku. A jak ne! Kdo by nebyl
zvědav uvidět opata s berlou a imfulí v průvodu řádového
kněžstva. Nejmladší z nich na kazatelně ze skály na zeleném
lesním prostranství měl „kázni“, při níž nejednomu děvčátku
se zatřpytila v oku slzička. A kázalo se česky i německy pro
lid, který se lišil jazykem, krojem i zvyky.
První pouť byla slavná. Hlavňovský učitel Hamza a
jeho pomocník Vepřek vedli mládež za pochodových písní.
Školáci nesli prapor s malovanou kaplí a vzhůru k lesu za
průvodem se ubírala celá vesnice. Lesem slavně zněla tklivá
hudba polní mše a po ní – skotačivá česká muzika. Aby
muzikantům nevyschlo v krku, o to se staral již nový krčmářlesník a čilý panský sládek z Ledhuje. Chasa, i ta školácká,
rejdila a tančila na trávníku. Na prkna krásného sálu si ještě
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netroufali.
Vysoký, řezbami krásně ozdobený sál, byl
vyhrazen jen měšťanským dcerkám, mysliveckým mládencům
a jejich dívkám.
Páni myslivci, faráři a správci zasedali kolem dlouhých
stolů a hleděli si u pivečka svých záležitostí. Nejživěji bylo
v kuchyni. Tam všecko jen syčelo a vonělo, nejvíc ten nový
nápoj, kafe, co se tenkrát vařilo jen pro pány. Paní myslivcová
měla dokázat, že je dnes na svém místě – ona i její muž.
Dveře ze sálu k východu na pavlač se ani nezavřely. Každý
toužil podívat se z pavlánu dolů – na Broumovsko. Dalekohled
byl tenkrát ještě vzácná věc a podívat se jím bylo možno, div
divoucí, i na hodiny klášterního kostela v Broumově. Pavlán se
tu zdál přilepen jako vlaštovčí hnízdo na římse a člověk, který
se přes vrcholy smrků díval do hlubin, připadal si jako pták.
Teprve s večerem skládali poličtí perníkáři boudy. Prodali
velké zásoby perníkových sýrků, bobků i sladkého dřeva i
smůly, fíků a jiných dobrot. Starší odešli dříve, mladí se
trousili ve skupinách po lese, kde pak řídli ve dvojice.
Nastoupila tichá vlažná noc. Po mezích mezi zrajícím obilím
vraceli se mladí lidé – naše prababičky – k domovům, tenkrát
všude ze dřeva a pod doškami.. Vyprávěli o práci v blízkých
žních, o trhání lnu a hlavně o té pouti, z níž si nesli dárek na
památku a pro štěstí …
Zato opatovi myslivci, kde pak ti. Vždyť se jich tu dnes
sešlo na dobré půl kopy a leckdo z nich byl sám dobrá kopa.
Na stolech a ve svícnech zazářily lojové svíčky. Ty na jejich
vypravování, stále zábavnější, dobře stačily.
Okna myslivny na skalách hořela do tmy dlouho přes
půlnoc a zářila přímo do oken prelatury, z níž dobrý opat
pohlédl několikrát proti hasnoucím červánkům směrem, kde
zapadala do tmy zlatá hvězda. Teprve když se počala chvět
září pod polibky východních paprsků, ubírali se lesníci všemi
směry do svých zapadlých revírů. Ale někteří dospali
v hostinských pokojích ve zdraví rána.
P.S.:
Od této doby se toto místo opět stalo dějištěm vyhlášených
hvězdeckých poutí.
Od kapličky i z terasy chaty se otevírají úchvatné výhledy
na broumovskou kotlinu s pásmem Javořích hor. Místo
učarovalo mnohým známým lidem. S nostalgií se sem vracel v
dospělosti Alois Jirásek, který sem chodíval jako student
broumovského klášterního gymnázia, nejednou jej doprovázel
historik V. V. Tomek. Hvězda učarovala i malíři a ilustrátoru
Jiráskových románů Adolfu Kašparovi. Polický spisovatel
Antonín Krtička sem umístil svou divadelní hru „Na Hvězdě“
a krásu tohoto místa vyjádřil větou: “Kdo sem jednou přišel,
pochopí, proč Hvězda požívá takové obliby a těší se četným
návštěvám hostů z dalekých končin.“
Idyla na Hvězdě, narušená jen občas přírodními
pohromami, vzala definitivně za své roku 1938, kdy došlo
k odtržení Sudet od Československé republiky. 15. října byla
německým vojskem obsazena i turistická chata na Hvězdě.
Tato situace, kdy byla chata pro českou stranu nepřístupná,
trvala až do konce II. světové vály. Již 2. června roku 1945
však byla po nutných opravách znovu otevřena.
8. května roku 1948 na Hvězdě oslavil Klub českých
turistů (KČT) v Polici nad Metují zapálením vatry otevření
nové, červeně označené turistické cesty – tzv. „Strážní stezky“.
V červenci roku 1958 bylo na popud oddílu turistů při TJ
Spartak v Polici nad Metují započato s úpravou stávající polní
cesty vedoucí z Hlavňova na Hvězdu. Silnice byla stavěna
z finančních prostředků Krajské komise cestovního ruchu,
organizátorem celé akce byl turistický oddíl TJ Spartak
v Polici nad Metují. Nová silnice byla slavnostně otevřena 5.
července roku 1959. Velkou zásluhu na vybudování této
komunikace měla především spousta bezejmenných brigádníků
a tehdejší funkcionáři TJ Jaroslav Ticháček a Karel Vacek.

Během prvního dne projelo novou silnicí na Hvězdu 478
motocyklů, 211 automobilů a 53 autobusů.
V lednu roku 1959 byl postaven na Hvězdě stožár pro
televizní retlansační stanici, sloužící pro příjem TV signálu
v broumovské kotlině. Stožár sem byl převezen z Otovic u
Broumova, kde kdysi sloužil jako větrné čerpadlo na vodu.
Současně byla v restauraci zapojena nová přípojka
elektrického vedení od Hlavňova. Dosavadní vedení od
Broumova dodávalo již velmi slabý výkon elektrického
proudu, takže v kuchyni restaurace nebylo možno použít žádné
výkonnější elektrické spotřebiče; přípojka byla nutná také pro
chod retlansační stanice.
V téže době byl zpřístupněn i dosud neschůdný hřeben
Broumovských stěn vybudováním nové, žlutě označené
turistické cesty, zvané „Vyhlídková“ nebo také „Rasovská“.
Na jaře roku 1960 byla dokončena stavba vyhlídkové
terasy u chaty a od této doby se datují postupně vnější i vnitřní
úpravy chaty.
V srpnu roku 1961 byly zahájeny práce k zajištění
vlastního zdroje pitné vody pro restauraci, 102 metrů hluboký
geologický vrt byl dokončen v březnu roku 1962. Do této doby
musela být voda pro restauraci pravidelně dovážena
v cisternách.
S rozsáhlou celkovou rekonstrukcí a modernizací interiéru
chaty bylo započato roku l970.

Centenarium:
Václav Vladivoj Tomek

Jedno významné výročí pro Polici nad Metují nelze
nepřipomenout: 12. června letošního roku tomu bude sto
let, kdy zemřel Václav Vladivoj Tomek, svého času hned za
Františkem Palackým největší uznávaná autorita mezi
českými historiky. Jeho nespočetná díla dodnes slouží jako
spolehlivý zdroj informací. Již za svého života se dočkal
významných poct jako málokterý z jeho současníků: byl
členem pěti zahraničních akademií věd, byl jmenován
vládním radou, doživotním členem panské sněmovny, byl
nositelem čestného odznaku pro vědy a umění,
komturského kříže řádu císaře Františka Josefa I. V roce
1898 jej povýšili do rytířského stavu, Česká akademie věd
jej v roce 1891 jmenovala mezi svými prvními členy.
Pracoval v nesčetných spolcích a společnostech, čtyřicet let
jako předseda Historického klubu, dlouhý čas jako kurátor
Matice české a člen muzejního výboru. Jeho busty zdobily
Pantheon Muzea království českého a zasedací síně městské
rady Prahy a Královské české společnosti nauk již za jeho
života. Byl poctěn čestným občanstvím Prahy (1858),
rodného Hradce Králové (1861) i mnoha obcí, které
zastupoval jako říšský poslanec. A také čestným
občanstvím Police nad Metují.
Václav Vladivoj Tomek se narodil v Hradci Králové
31. května roku 1818 v rodině obuvnického mistra. Poprvé
se v Polici objevil roku 1835 jako absolvent filozofie, když
přes prázdniny doučoval studenta broumovského gymnázia,
11letého Aloise, syna Josefa Dáni, ředitele polického
benediktinského panství. Prázdninové pobyty v rodině
Dáňových následovaly i v příštích letech, nalezl zde i
několik dobrých přátel. Také okolní krajina zanechala
v Tomkovi hluboký dojem. K trvalému poutu Tomka
s Policí došlo roku 1847 v polickém kostele, když se zde
oženil s dcerou Josefa Dáni Ludmilou – jeho milou
Liduškou. Za mládence mu byl jeho tehdejší přítel Karel
Havlíček Borovský, oddavky, při nichž svědčili úředník
panství Kostka a lékárník Opitz vykonal jeho životní přítel
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P. Basilius Jedlička, OSB, tehdy farář v Bezděkově. Do
Police pak Tomek se svou ženou jezdil pravidelně, o
svátcích a letních prázdninách; na Polici nezanevřel ani po
smrti své ženy roku 1868, která jej velmi bolestně zasáhla.
Od roku 1874 přebýval u svého švagra Josefa, poštovního
oficiála v.v. v domě obchodníka se dřívím Karla Hartmana
v Hořejší (Tomkově) ulici. Zde trávil své letní pobyty,
nakonec již sám, až do své smrti roku 1905. Od roku 1923
je na domě čp. 38 umístěna pamětní deska, připomínající
jeho zdejší pobyty.
Václav Vladivoj Tomek na Polici nezapomněl ani ve
svých vědeckých pracích. Již roku 1856 sepsal studii
„Paměti újezdu polického čili nynějších panství polického a
broumovského až do začátku husitské války“, která vyšla
roku 1857. Největší odměna z rukou Tomkových však
Polici nad Metují ještě čekala. Roku 1875 se Tomek
rozhodl „sepsati dějiny kláštera a města polického“ a
věnoval tomu svůj prázdninový čas po dobu pěti let. Roku
1881 vyšla v pražském nakladatelství J. Otty dějepisná
monografie, připsaná opatu Rotterovi, „Příběhy kláštera a
města Police nad Medhují“. Město Police tím obdrželo
skutečně vynikající dar. Z tohoto díla vycházeli všichni
další historici Policka, čerpali z něj poličtí kronikáři;
náměty pro své práce („Sousedé“, „Pandurek“, „Emigrant“)
zde našel i Tomkův žák a přítel, spisovatel Alois Jirásek.
Police „svého“ Václava Vladivoje Tomka skutečně
milovala a velmi si ho vážila. Již roku 1861 jej městská
rada poctila udělením čestného občanství, čestným členem
jej roku 1881 jmenovali poličtí ochotníci, roku 1883 i
polický hasičský sbor. Velkolepé byly vždy i jeho oslavy
narozenin. V roce 1888, u příležitosti jeho 70. narozenin,
bylo večer město slavnostně osvětleno a byl uspořádán
lampionový průvod. Nejinak tomu bylo i v roce 1903, kdy
Tomek slavil své 85. narozeniny v hostinci „Besedě“ na
náměstí, kde býval pravidelným hostem. Tomek byl pro
Polici i jinak velkým přínosem, protože za ním do Police
přicházela řada významných osobností té doby, kteří se
účastnili zdejšího kulturního a společenského života a byli
významným zdrojem inspirací pro domácí kulturní dění.
Rovněž okruh Tomkových přátel na Policku byl velmi
široký.
Na závěr této vzpomínky slova jeho přítele
P. Sigismunda Boušky, OSB: …„miloval Polici, jejíž dějiny
tak výborně znal, a celé okolí, které křížem krážem
prochodil, i zdejší obyvatele, mezi nimiž měl řadu přátel a
známých. A svým dílem postavil svému milému městu trvalý
pomník.“
Miroslav Pichl

Jak vidím já III.

Přiznám se, že poslední léta čím dál hůř a občas i v
tmavších odstínech červené.
Tolik asi k nadpisu který by měl znít: Jak to vidím já.
Omlouvám se, chybička se vloudila.
Špatná reklama také reklama?!
V roce 2003 byl v počtu 5000 výtisků vydán Informator
Turystyczny pro oblast broumovského příhraničí. Město
zajišťovalo některé podklady. Krátce po vydání příliv
polských turistů jako když utne. Když se nám po více než
roce urgencí podařilo jeden výtisk sehnat, bylo ledacos
rázem jasné:
- pod symbolem jezdce na koni - obecní úřad.
- informace o nemocnici v Polici značně zavádějící.

- penzion Garden má autobusovou zastávku, řeku a
jezero s možností rybolovu.
- chatová osada Ostaš nemá tábořiště a WC, chata
Hvězda má veřejnou koupelnu.
- penzion "65" má veřejnou kuchyň, hotel Ostaš
půjčovnu kol a saunu.
- ubytovna - sauna sice nemá saunu, za to však nabízí
WC.
Co by člověk taky za tisícovku chtěl?
Ladislav Vaněk

Seniorské aktuality

Dnešní setkání bylo sváteční a to ze dvou důvodů.
Svátek matek a významná životní jubilea několika
řadových členů. Pan Rohulán osobně přítomným blahopřál
a předal drobné dárečky. Ale ani on nezůstal mimo dění a
navíc jako prémii dostal od pí Klicnarové „štípanou pusu“,
neboť i jemu čas ukazuje, že v těchto dnech dovrší svých 75
let. Děkujeme mu za všechno a přejeme upřímně stálé a
pevné zdraví! Kávičku a koláče servírovala již zmíněná
paní s manželkou oslavence pí Rohulánovou. Bylo to milé,
co dodat? Kdopak asi umí potěšit maminčino srdíčko
nejlépe? Samozřejmě, že děti. I mezi nás přišly z MŠ,
představily se jako tanečníci, recitátoři i nastávající
zpěvačky. A tady si musíme přiznat, že čas nesmlouvavě
odměřuje všem, oni to už nejsou jenom naše děti, ale děti
našich dětí a řetězec by určitě pokračoval ještě o kousek
dál, co říkáte?
Výlet se dle ohlasu vydařil, dobrá organizace, opět jsme
byli s přehledem informováni o historii tohoto kousku
České země naším průvodcem p. Vackem. Rovněž paní
učitelka v Hoříněvsi nebyla skoupá na slovo a zasvětila nás
v domku p. Václava Hanky do mnohých souvislostí
týkajících se Královédvorského rukopisu. Pietní síň na
Chlumu působila depresivně, ona celá ta tragédie i po těch
desetiletích nahání hrůzu, strach z pojmů, krveprolití, boje,
padlí, střelný prach, je to o nesmyslnosti války vůbec.
Větrný výhled na Chlumskou rozhlednu absolvovali mnozí
v dobré kondici a tak zdolali cca 362 schodů. Poslední
zastavení po dobrém obědě v Josefově, kasematy, mravenčí
dílo, připomínající temnou historii našeho národa prosvětlil
výjimečně milý a vtipný průvodce a tato podzemní,
pochmurná procházka byla prošpikována švejkovským
humorem a tak cesta tunelem při svitu lucerniček mnohým
připadala jako přesun svatojánských broučků. Měli jsme
krásné počasí až do Police a cestu díky řidiči p. Soukupovi.
Bezpečnostní opatření, jak se ubránit násilí, kde hledat
pomoc, bezpečnostní zámky o tom všem jsme byli
proškoleni p. Rohulánem.
V červenci a v srpnu jsou vagace, tak si je užijeme i my,
ale než ta doba přijde, přijali jsme pozvání od seniorů z
Broumova k setkání na Ostaši dne 14.6. l.r. Dispozice
budou vyvěšeny za Hvězdeckou uličkou - sledujte je.
25.6. zase pojedeme po vlastech českých - Nová Paka Lázně Bělehrad - hrad Pecka, možná i Velichovky - určitě
Hypermarket. Na příští schůzi se vše dozvíte včas, včetně
cestovného.
Do té doby se opatrujte.
H. Krejčová

Náš výlet

Na sobotu 7. května 2005 upořádal výbor fondu pro
pozůstalé v Polici n. M. a okolí pro členy i nečleny
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celodenní výlet do Polska. Ráno v 8.00 hodin odjížděl od
CDS - garáže autobus plný natěšených pasažérů na nové
zážitky ze zahraničí.
Cesta přes hraniční přechod Starostín, Mirošov až do
Křešova, kde jsme měli zajištěnu prohlídku. Navštívili jsme
kostel sv. Josefa - kde na obrazech je znázorněn celý život
sv. Josefa. Pak jsme pokračovali do kaple Panny Marie. Do
mauzolea Polských králů a královen, do areálu patří i
klášter. Jelikož v hlavní katedrále byla mše, museli jsme
chvíli počkat a tak jsme dostali klíče a mohli jsme
vystoupat na kostelní věž. Ta je 71 metrů vysoká a je z ní
rozhled do všech čtyřech stran. Měli jsme štěstí, počasí nám
přálo. Na západní straně Krkonoše a Sněžka celá bílá, na
sever Kamenná Hora, na východ Walbřich a Swidnice a
jižním směrem Bor a Hejšovina, ale z druhé strany než jak
ji vidíme od nás z domova. Na závěr prohlídky jsme
obdivovali krásu hlavní katedrály sv. Matky Boží Marie
Laskavé. A jako úplná tečka za prohlídkou nás ve 12.00
hodin potěšila zvonkohra z věže katedrály. Jsou to zvony
řízené počítačem a mohou hrát až 20 melodií. My jsme
slyšeli celkem čtyři a moc se to líbilo.
Odtud jsme odjeli do Glušice - lázně Jedlinka a tam
jsme se v zahradním centru potěšili pohledem na krásné
kytičky, na rybičky určené do akvária nebo do bazénu na
zahradě, zahradní keramikou a pod. Někteří si i nakoupili.
To bychom měli inspiraci pro svoje zahrádky doma, až to
jaro vypukne.
Další zastávka byla Nová Ruda - Hornické muzeum.
Byli jsme ohlášeni a už na nás čekali a moc se smáli. Když
jsem to byla zajednat, tak jsem zdůrazňovala, že to bude
něco jako školka až se půjde pod zem. Aby počítali s tím,
že se půjde pomalu a opatrně, aby se mi tam hlavně nikdo
nezranil. A oni si do objednávky (jelikož neumím dobře
Polsky) uvedli, že to bude školní výprava. A byli na nás
taky tak připraveni. Moc se bavili a myslím, že to bylo
oboustranné. Dostali jsme všichni helmu na hlavu a
vždycky dva a dva jednu lampičku, abychom se neztratili.
Všechno bylo tak, jak jsme to dojednali. Výklad byl
srozumitelný i pro malé děti, byla tam i různá strašidla a
permoníci a pod. Názorný příklad jak se v tomto dole
pracovalo až do r. 1994, kdy byl tento důl uzavřen a od té
doby funguje jako Hornické muzeum. Na povrch jsme
vyjeli hornickou mašinkou. A to byl další zážitek, na který
jistě také nikdo z nás nezapomene. Když jsme vyjeli na
povrch navštívili jsme výstavu minerálů.
Hranice pro návrat jsme překročili v Otovicích a hledali
cestou hospodu, kde by v sobotu navečer poskytli večeři
pro 43 hladových a žíznivých poutníků.
Skončili jsme až na Ostaši u pana Malíka. A tam to bylo
pro nás připraveno s celou parádou jako na svatbu. Bylo to
moc hezké zakončení. A i to celé krásné panorama Boru a
Hejšoviny k tomu patřilo. A podle hesla „Všude dobře - tak
co doma“ jsme již plánovali, že se znovu pojede, určitě si
uděláme čas a pojedeme zase. A tak jsme se vrátili
spokojeně domů.
Poděkování za zdar celého hezkého dne patří všem
zúčastněným. Byli velice ukáznění a tolerantní. Dík patří
panu Jirákovi za nepřebernou škálu písniček, které jsme si
spolu s jeho harmonikou mohli zazpívat. A poděkování
patří i panu řidiči Váňovi, který nás přes ty cesty a silnice,
jak je všichni známe jel jako by to bylo vznášedlo a ne starý
autobus.
Byl to hezky prožitý den a už se těšíme na další...
Marie Chaloupková - jednatelka

INFORMAC E Z DĚKANSTVÍ
Liturgické mezidobí
Po krásném čase májovém je tu opět červen a s ním i nástup
léta. Zatím to vypadá, že bude horké až až, ale kdož ví,
snad nás opět nesmete nějaký ten vydatný přívalový déšť.
Věřme však, že jsme v dobrých rukou, věřme v ochranu
Boha, Otce Všemohoucího, Stvořitele Nebe i Země, všeho
viditelného i neviditelného … Slavností Seslání Ducha
svatého, kterou jsme prožili v neděli 15. května, skončilo
velikonoční období, na které navázalo období liturgického
mezidobí. V měsíci červnu budeme prožívat řadu pěkných
liturgických slavností.
Kalendárium:
3. června Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE
JEŽÍŠOVA
5. června 10. neděle v mezidobí,
12. června - 11. neděle v mezidobí
13. června - Památka sv. Antonína z Padovy , kněze a
učitele církve
19. června - 12. neděle v mezidobí, Památka sv. Jana
Nepomuka Neumanna, biskupa
24. června - Slavnost NAROZENÍ SV.JANA
KŘTITELE
26. června - 13. neděle v mezidobí
29. června - Slavnost SV.PETRA A PAVLA, apoštolů
3. července - 14. neděle v mezidobí, Svátek sv. Tomáše,
apoštola
4. července - Památka sv. Prokopa, opata
5. července - Slavnost SV. CYRILA, MNICHA A
METODĚJE, BISKUPA, patronů Evropy a
hlavních patronů Moravy
10. července - 15. neděle v mezidobí
11. července - Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
Pořad bohoslužeb v našem polickém kostele:
R v úterý a v pátek mše sv. od 17.30 hod.,
R ve středu mše sv. od 7.00 hod.,
R v sobotu od 17.30 hod. a v neděli od 8.00 hod. mše
svatá s nedělní platností.
Jan Troutnar

Městská policie informuje
Zprávičku z naší činnosti, začneme statistikou z našeho
útulku.
Za minulý měsíc se tam sešli dva pejskové. Jeden
labrador a jedno štěně z více ras pocházející. Labrador měl
štěstí a dostal nový domov. Jeho kamarád ještě čeká. Pokud
by z Vás měl někdo zájem o psíka přihlaste se.
Tento týden jsme opět zaznamenali návštěvu našich
slovenských přátel snědé pleti, kteří objíždějíce okolí se
snažili vnucovat každému koho potkali, jistě velmi kvalitní
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deky, skoro zadarmo. Bývá pravidlem, že s odcházejícími
prodejci tohoto „kvalitního a jedinečného“ zboží, odejdou i
Vaše úspory a cokoli jiného, jim se hodící.
Tentokrát prodejcům jejich deky zůstaly a díky
všímavosti občanů, k ničemu nedošlo. Vlastně došlo,
prodejci museli sáhnout do svých úspor. Jednání s nimi,
pak chvílemi připomínalo maďarskou tržnici.
Dělat si řidičský průkaz proto, aby člověk mohl řídit
motorové vozidlo se začíná stávat přepychem, tolik sdělení
jednoho z našich občanů. Ten a jeho přátelé, nemajíce
řidičských průkazů, se vesele prohánějí po našem městě a
okolí, ve vozidlech různých značek a barev. Při každém
setkání jsou častováni vysokými pokutami, ale zjevně si
z toho nic nedělají.
Až jim jednou, a myslíme si, že to nebude dlouho trvat
(ověřené info zdroje) do bytu nastoupí parta stěhováků
v doprovodu exekutorů, budou se mít co ohánět, aby měli
alespoň na čem spinkat.
Pomalu začíná léto a tak si užívejte sluníčkových dnů,
pokud nějaké budou a opatrujte se.
Dary pro Diakonii Broumov můžete odevzdávat v
naší kanceláři každou středu v době úředních hodin.
Případně si telefonicky či osobně dohodnout jiný
termín. Darovat můžete staré ošacení, lůžkoviny, papír,
staré knihy.
MP

v Suchém dole, Polickou stovku, Běh sídlištěm v Polici a
ve stejný den cyklistickou časovku Olivětín-Janovičky s
dojezdem tam i zpět po vlastní ose. V červnu pak čekají
další přípravné závody v běhu a na kolech a začátkem
prázdnin soustředění v Radči u Úpice.
Až někde potkáte partu skvělých dětí na žlutých
koloběžkách, zamávejte jim na cestu, protože oni si to za
své úsilí zaslouží.

Ze soustředění v chatě Veranda v Luisině údolí (foto J. Daňková)

Petr Truhlář
Libor, Pavel a Petr
zvou všechny příznivce sportování a dobré nálady
na zkušební nultý ročník

míčového víceboje

Lyžaři zahájili přípravu
Přestože zima sotva přepustila svou vládu jarnímu
sluníčku, zahájila polická sportovka již 19.dubna přípravu
na suchu na novou sezónu. Tréninky jsou třikrát týdně,
přičemž se střídá terénní běh s kolem a koloběžkou.
Některé víkendy jsou zpestřeny závody.
Jako již tradičně
bylo pro správný rozjezd do
tréninkového úsilí uspořádáno čtyřdenní soustředění,
tentokrát na úplně netradičním místě, a to v Luisině údolí
v Orlických horách. Starší děti absolvovaly celou cestu
z Police na místo na kolech (cca 50 km), mladší se k nim na
zkrácenou trasu přidaly v Náchodě a nejmladší (pro většinu
z nich to bylo vůbec první soustředění v životě, pro některé
pak i první odluka od rodičů) je povzbuzovaly
z automobilů. Počasí však příliš nepřálo, a tak i když
závěrečné stoupání přece jen trochu rozehřálo strnulé údy,
dorazili jsme na místo dost prokřehlí. Ostatně, ani celý
pobyt nebyl o moc lepší. Chvílemi pršelo, chvílemi i
proletoval sníh – počasí zkrátka odmítlo respektovat
kalendář, který neomylně ukazoval pátého května. A tak
nezbylo než upustit od plánovaných cyklistických výletů a
vrhnout se na běhání a pěší turistiku. Vrcholné číslo pak
Svatý Petr předvedl v den odjezdu, kdy jsme po probuzení
zjistili, že všude kolem leží dobrých deset centimetrů
sněhu. Přesto jsme museli na kolech doklouzat do Deštné,
stejně tak jako již letně vyzbrojená auta, a odtud se
přesunout domů (dosti potupně) motorizovaně. I proto bude
toto krátké soustředění určitě patřit k těm, na které se
nezapomíná.
Během května pak děti absolvovaly závody v Broumově
(Běh do náměstí), Polický vandr, atletické závody

trojic
Tříčlenná družstva změří své schopnosti a dovednosti v několika
míčových disciplínách, herní systém a nasazení bude doladěn podle
počtu přihlášených týmů
víkend 24. – 26. června 2005
kde: bukovický sportovní areál
kdo: tříčlenná družstva, která se závazně přihlásí se vkladem
200,- Kč za tým do 13.6.2005 bez rozdílu věku, pohlaví i
výkonnosti
co: pět míčových disciplín v základní části a další
v nadstavbové (podle času )
jak: pro radost ze sportování a z lidiček kolem, o tom by to
mělo být …
kdy:

Přihláška musí být podložena zaplacením startovného, které se
v případě neúčasti nevrací, počítejte s časovou rezervou pátek
odpoledne až neděle – s tím, že se budeme snažit vmačknout program
do dvou dnů, podrobnější informace, herní systém, nasazení, bodování,
obdrží přihlášená družstva do 20.6.2005, na přihlášce uvádějte
kontaktní adresu člena vašeho.
Občerstvení zajištěno, ceny v řadě kategorií nejen pro vítěze!
Případné dotazy, připomínky, ale i přihlášky směřujte na :

Petr Jansa ssk.pedro@seznam.cz
Libor Průša sojcak@atlas.cz
Pavel Šubíř fax.491541350

608122819
777271270
602827811

Těšíme se na pohodový sportovní víkend …!

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

Pavel, Libor, Petr

29

CVIČEBNÍ HODINKA
V SOKOLE
TJ Sokol Police nad Metují pořádá dne 22.6. v 16:30
tradiční cvičební hodinku. V místí sokolovně se vám
představí oddíl všestrannosti, gymnastiky, florbalu,
mažoretek i horolezců. Na vaši návštěvu se těší cvičitelé i
cvičenci.
TJ SOKOL
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Výsledková listina osmého ročníku Polické stovky
úterý 24. května 2005, atletická dráha Police n.M.
slunečno, 21 C, bezvětří
počet startujících
:
119
nejlepší čas
:
12,9
Josef Martinec
nejmladší účastník
:
Veronika Onderčová
Tomáš Pospíšil
nejstarší účastník
:
Antonín Tonda Pohl

2003
2003
1944

Už to vypadalo, že se bude termín letošního ročníku, podruhé v historii,
závodu překládat kvůli špatnému počasí. Nakonec téměř ideální počasí, vzorně
připravená dráha, bezchybní rozhodčí a pohodový průběh celého závodu
přiřadil tuto akci k těm vydařeným. Za zmínku stojí pokusy o útok na rekord
dráhy, ten však - zřejmě díky změklé dráze po deštích - vydržel a je tak
hozenou rukavicí pro rok příští...Loňský vítěz - Honza Voborník - dal přednost
studijním povinnostem, i přesto se letos běhalo rychle a nový majitel poháru
musel s časem pod třináct sekund. Velké poděkování všem, kteří pomáhali :
Každý účastník obddržel kromě pamětního listu se zapsaným časem i koláč
z Kvíčerovské pekárny, všichni účastníci v prvních dvou kategoriích i vítězové
jednotlivých kategorií si z této akce odnášeli ještě ceny. Zvláštní cenu dřevěnou židli - věnoval letos pro nejstaršího účastníka pan Marcel Gros... díky.
A tak lehkým závarem bylo vyčerpání zásob pamětních listů i nadměrná
spotřeba cen pro nejmenší účastníky ... bylo jich prostě víc, než jsme očekávali.

Držitel poháru pro rok 2005 se stává Pepa Martinec, čas 12,92 s.
Nejrychlejší žena - Alžběta Černá, čas 14,91 s.
Rekord dráhy

:

12,4 s

Kategorie D1
do 4 let
1. Anežka Karpfová
28,3
2. Markéta Entlerová
33,3
3. Lucie Važanová
33,5
4. Jana Kunová
36,7
5. Tereza Králová
44,1
6. Šárka Fulková
37,5
7. Bára Meierová
35,4
8. Johana Onderčová
43,3
9. Vendula Berková
47,2
10. Veronika Onderčová
1:12,8
Kategorie CH1
1. Aleš Pospíšil
28,0
2. Jan Trojtl
28,0
3. Richard Kaněra
30,0
4. Adam Kolář
30,1
5. Ondřej Binar
30,8
6. Roman Ducháč
32,6
7. Mathias Langr
34,9
8. David Černý
36,3
9. Ondřej Čálek
37,0
10. David Jareš
37,4
11. Jaroslav Černý
43,6
12. Josef Martinec
51,4
13. Daniel Thér
53,3
14. Tomáš Valchař
1:17,6
15. Tomáš Pospíšil
1:31,2
16. Šimon Štolfa
1:31,5
Kategorie D2
do 8 let
1. Monika Jenková
20,7
2. Lucie Maryšková
21,3
3. Klára Bendová
22,5
4. Eliška Karafiátová
22,9
5. Gábina Soumarová
23,7
6. Natalie Rudolfová
24,0
7. Anna Novotná
25,1
8. Monika Janečková
25,6
9. Tereza Rubáčková
25,8
10. Kateřina Ševcová
27,0
Kategorie CH2
1. Jakub Binar
19,5
2. Daniel Rudolf
19,5
3. Ladislav Grof
19,5
4. Mirek Peška
20,9
5. Jan Sýkora
21,3
6. Dominik Král
21,4
7. Pavel Thér
21,7
8. Štěpán Štolfa
23,1
9. Matěj Berka
23,7
10. Michal Lucovič
25,2
11. Matěj Stuchlík
25,5
12. Dominik Porta
25,9
13. Michal Macoun
25,9
14. Dan Pospíšil
27,0
15.I Radek Beran
27,7
17. Filip Rieger
29,5
18. Jiří Hilscher
29,6
19. Jan Kleiner
33,5
20. Radek Jansa
34,6
21. David Bega
35,6
22. Tomáš Jansa
36,3
23. David Hubka
37,5
Kategorie D3
do 12 let
1. Zuzana Kolářová
16,3
2. Šárka Jirásková
18,1
3. Markéta Nádvorníková
18,4
4. Alena Dostálová
18,6
5. Světlana Karafiátová
18,6

Miroslav Holub
Josef Kalenda

1999
1999

6. Tereza Pokorná
7. Jana Stuchlíková
8. Markéta Reichrtová
9. Anna Vejvotová
10. Kateřina Ulvrová
11. Dominika Lantová
12. Bára Pastorková
13. Veronika Navrátilová
14. Anežka Hubková
Kategorie CH3
1. Vojtěch Dostál
2. Martin Řehák
3. Daniel Ševc
4. Jan Jenka
5. Jiří Hoffmann
6. Kryštof Kratochvíl
7. Lukáš Karlec
8. Adam Lucovič
9. Libor Průša
10. Jan Truhlář
11. Nádvorník
12. Adam Bergmann
13. Tomáš Pfeifer
14. Martin Hrnčíř
15. Fanda Parady
16. Josef Zelený
17. Daniel Holzknecht
18. David Zelený
19. Radek Lamka
20. Jaroslav Peška
Kategorie D 4
do16 let
1. Anna Beranová
Kategorie CH 4
1. Jakub Ševc
2. Tomáš Miřovský
3. Aleš Daněk
4. David Holeček
5. Pavel Jirásek
Kategorie M 5
do 20 let
1. Pavel Matyčák
Kategorie Ž 6
do 30 let
1. Alžběta Černá
2. Lenka Jelínková
3. Lenka Krpálková
4. Dagmar Kunová
5. Karolína Havlíčková
6. Zuzana Valchařová
7. Kateřina Važanová
Kategorie M 6
1. Josef Martinec
2. Tomáš Dražinovský
3. Lukáš Kollert
4. Josef Trojtl
5. Jan Miler
6. Jirka Škop
7. Štěpán Horák
Kategorie Ž 7
do 40 Let
1. Dagmar Hauschová
Kategorie M 7
1. Miloš Macura
2. Jarda Beran
Kategorie M 8
do 50 let
1. Petr Jansa
Kategorie M 9
do 60 let
1. Vašek Teuber
Kategorie M 10
do 70 let
1. Tonda Pohl

18,1
19,2
20,2
21,2
21,5
21,8
22,1
23,2
28,4
16,3
16,3
16,4
16,5
16,5
16,8
17,2
17,4
17,8
17,9
18,0
18,0
18,4
18,6
18,9
19,7
19,8
20,4
20,7
21,0
17,2
13,4
14,5
15,7
16,4
17,4
13,2
14,9
16,0
16,4
16,9
17,4
21,0
38,4
12,9
13,0
13,4
14,8
14,9
16,8
22,2
17,9
13,3
14,6
15,3
16,1
17,4
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AUTOŠKOLA
FIEDLER, s.r.o.
provádí kurzy k získání
všech skupin řidičského oprávnění
A1,A,B,C,T,E,D
včetně kondičních jízd
školení řidičů-profesní průkazy řidičů
školení pro vysokozdvižné vozíky

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

Prodej a opravy šicích strojů,kol

Likvidace pozůstalosti
výkup starého nábytku
a nepotřebné veteše
Petr Vágner Broumov I/5
608 103 810
491 427 055
491 521 630 záznamník

Stavebni ny JIPEG H rono v nabí zí:
2

Jindřich Sokol

2

sádrokarton 39,-Kč/m , OSB 3 12 mm 124,-Kč/m
barvy + tónování, fasády, izolace...
prodej a montáž: Po - So 6.30 - 17.00 hodin
vedle prodejny Plus, tel.: 491 481 843

broušení nůžek, nožů,vrtáků a lišt k rotačním i
bubnovým sekačkám, výroba klíčů k zámkům
vašich bytů a aut
Výroba cylindrických vložek dle klíče
cylindrických visacích zámků dle klíče
montáže bezpečnostních zámků a štítů
k vašim dveřím
Prodej šicích strojů Toyota - 5 let záruka
již od 3.550,-Kč
obnitkovací stroje od
8.990,-Kč
Soukenická 94, 550 01 Broumov II
(směrem k olivětínské Vebě)
te. 491 52 23 07, 603 446 466
Polický měsíčník
vydává město Police nad Metují, IČO 272 949.
Obsah je sestavován z příspěvků občanů - za obsah
článku ručí pisatel. Vychází 1x měsíčně v nákladu
900 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám.
98,
tel. 491 541 113, fax 491 541 119,
e-mail: meu@meu-police.cz.,
internetové stránky: www.meu-police.cz
Registrační číslo: MK ČR E 11974. Cena 5 Kč.
Tisk: TISKÁRNA František MATĚNA Police nad
Metují.
Uzávěrka příštího čísla 7. července 2005.
Distribuce 13. července 2005
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