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P ř í j m y za období od 1. 1. do 30. 9. 2004

•
Ministr financí pan Mgr. Bohuslav Sobotka informoval
město Police nad Metují svým dopisem ze dne 18.10.04, že
vláda ČR vyslovila souhlas se snížením závazků měst a
obcí vzniklých v souvislosti s investicemi hrazenými z tzv.
polského dluhu. Město z tohoto dluhu financovalo
kanalizaci ve Žďárské ulici a ve Velké Ledhuji. Snížení
pohledávky splatné ke dni 1.4.2004 o 70%, znamená pro
město snížení dluhu o částku 313 915,- Kč. Nezbytnou
podmínkou snížení závazků je, že město uhradí nejpozději
do 15.12.2005 zbývajících 30% svého závazku, což
představuje částku 87 535,-Kč. Tento úvěr byl bezúročný.
RM projednala a vzala na vědomí výsledky hospodaření
ke 30.9. 2004 MŠ, ZUŠ, Knihovny města a města Police
nad Metují. Rozborem hospodaření byla zároveň provedena
kontrola dle zák. č. 320/2002 Sb. o finanční kontrole ve
veřejné správě. Hospodaření města na straně výdajů a
příjmů odpovídá časově ročnímu rozpočtu. Veškeré
rozpočtové změny, které byly schváleny RM a ZM byly
vždy kryty novými příjmy či výdaji a jsou v tomto rozpočtu
již zaznamenány.
Přehled o výdajích a příjmech následuje :
V ý d a j e za období od 1. 1. do 30. 9. 2004
Pěstební činnost v lesním hospodářství
Vnitřní obchod, služby
Silnice
z toho: opravy a investice
Ostatní komunikace /park. automat + cyklostezka/
Odvádění a čistění odpadních vod
z toho: investice a opravy - ČOV
Vodní díla v zem. krajině /poldry/
Předškolní zařízení - MŠ
z toho: dotace kraje
Základní škola
z toho: dotace kraje
Základní umělecká škola
z toho: dotace kraje
Divadlo
Kino
Knihovna
Příspěvek Okresnímu muzeu
Záležitosti kultury ostatní /kronika, zvonění/
Zachování a obnova kulturních památek
Záležitosti sdělovacích prostředků
Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví
Tělovýchovná činnost + zájmová činnost
z toho:
dotace neziskovým organizacím
krytí ztráty - koupaliště
Nebytové hospodářství
z toho:
odkup domu p. Gazovčiak a garáž Pellyho
Bytové hospodářství
z toho: výstavba 2 x 9 BJ
Veřejné osvětlení
v tom: spotřeba el. energie
Pohřebnictví
Plynofikace
v tom: transfer " Sdružení" na splátky půjčky, úroků
Komunální služby /MH/ a územní rozvoj
Pellyho dům
Sběr a svoz komunálních odpadů
Chráněné části přírody vč. úroků /st. skl. - půjčka/
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Sociální dávky
Pečovatelská služba
z toho:
úpravy zahrady u DPS
Klub důchodců
Městská policie
Požární ochrana
Místní zastupitelské orgány
Volby do Evropského parlamentu
Činnost místní správy
Úroky z revolvingu, pojištění majetku
Daň z příjmu, zálohy el. en., převody vl. rozp. účtům
Ostatní činnosti j. nezahrnuté + rezervy + úz. plán.
ÚH RN EM

v tis. Kč
rozpočet skutečnost plnění v% rozdíl
556
467
84,0
-89
56
53
94,6
-3
6 417
7 114
110,9
697
6 167
6 095
98,8
-72
521
36
6,9
-485
2 169
1 705
78,6
-464
2 018
1 644
81,5
-374
99
99
100,0
0
2 690
2 461
91,5
-229
1 831
1 831
100,0
0
13 191
12 554
95,2
-637
10 290
10 290
100,0
0
5 817
5 517
94,8
-300
4 370
4 370
100,0
0
1 095
735
67,1
-360
130
76
58,5
-54
1 743
1 295
74,3
-448
130
98
75,4
-32
16
10
62,5
-6
512
502
98,0
-10
183
120
65,6
-63
354
301
85,0
-53
1 496
889
59,4
-607
1 168
656
56,2
-512
200
200
100,0
0
1 820
226
12,4 -1 594
1 400
0
-1 400
3 732
2 119
56,8 -1 613
3 467
1 959
56,5 -1 508
1 098
377
34,3
-721
400
0
-400
420
694
165,2
274
1 680
1 260
0,0
-420
1 680
1 260
75,0
-420
4 410
697
15,8 -3 713
77
180
233,8
103
2 064
1 465
71,0
-599
25
18
72,0
-7
295
693
234,9
398
8 200
6 253
76,3 -1 947
1 021
598
58,6
-423
155
106
68,4
-49
31
10
32,3
-21
906
545
60,2
-361
534
401
75,1
-133
1 504
893
59,4
-611
91
91
0
10 330
6 305
61,0 -4 025
250
165
66,0
-85
5 684
6 507
114,5
823
969
207
21,4
-762

82 316

63 736

77,4 -18 580

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
Divadlo
Kino
Sdělovací prostředky
Záležitosti kultury ostatní
Tělovýchovná činnost
Bytové hospodářství /prodeje pozemků a bytů/
v tom:
prodej parcel v ulici Slunečná
prodeje bytů a ost. nemovitostí
příjem z pronájmu 9BJ
úroky splácené občany z půjček z FRB
Nebytové hospdářství /pronájmy/
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj /MH/
Veřejné osvětlení
Nakládání s odpady
Pečovatelská služba
Městská policie /pokuty/
Požární ochrana /nájemné/
Činnost místní správy
v tom:
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.,VHP, sankční popl. a ost./
Splátky půjček - FRB
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 znečisťování ovzduší
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
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Přijaté dotace
Neinv. globální dotace
Neinv. přijaté dotace od obcí
Neinv. přijaté dotace o krajů
Ostatní neinvestiční přijaté dotace
Investiční dotace /18 b. j./ + kanal. Bělská
Neinvestiční dotace na odbahnění rybníka Hony
Investiční dotace DSO plynofikace
Převody z rozp. účtů a vl. fondů
Úhrnem

v tis. Kč
rozpočet skutečnost plnění v% rozdíl
600
415
69,2
-185
36
2
5,6
-34
160
76
47,5
-84
125
125
4 500
3 370
74,9 -1130
133
133
100,0
0
50
50
100,0
0
351
231
65,8
-120
85
61
71,8
-24
70
50
71,4
-20
119
57
47,9
-62
10
10
1 465
916
62,5
-549
0
613
400
65,3
-213
56,0
789
442
-347
63
55
87,3
-8
19
19
250
283
113,2
33
100
241
241,0
141
0
208
208
0
4
4
255
231
90,6
-24
120
122
101,7
2
35
13
37,1
-22
20
17
85,0
-3
110
1809 1644,5
1699
0
152,0
100
152
52
10
4
40,0
-6
0
13
13
1640
1640
0
77
77
0
12
12
154
154
33 845
26 242
77,5 -7603
6 400
4 658
72,8 -1742
2 300
1 749
76,0
-551
74,7 -1470
5 800
4 330
5 684
5 684
100,0
0
67,8 -2966
9 200
6 234
140,0
5
7
2
1 505
1 322
87,8
-183
105,2
115
121
6
140
148
105,7
8
90
69
76,7
-21
120,0
5
6
1
601
546
90,8
-55
56,4
500
282
-218
1500
1085
72,3
-415
33 028
30 185
91,4 -2843
82,2 -1931
10 827
8 896
638
652
102,2
14
100,0
16 716
16 716
0
141
141
0
2 113
1 134
53,7
-979
82,5
680
561
-119
1 820
1 776
97,6
-44
216
216
75 332
65 094
86,4 -10238

RM dále schválila záměr prodeje a doporučuje ZM
prodej domu čp.401 s pozemkem stp.č. 907 v k.ú. Velká
Ledhuje. Dům bude prodán po jednotlivých bytových
jednotkách současným nájemníkům.
Město Police nad Metují nechalo zhotovit druhou
orientační tabuli plánu města, která slouží převážně
turistům a návštěvníkům našeho města a bude umístěna na
autobusovém nádraží u zastávky č.1.
SDH Police a V. Ledhuje dokončují demolici bývalého
skladu VEBA a.s.. Po jejím odbourání zde vznikne
poměrně velký prostor pro výjezdy vozidel obou sborů a i
možnost parkování při různých společensko-kulturních
akcích v prostorách hasičské zbrojnice.
Od měsíce října je město Police nad Metují vlastníkem
všech objektů a pozemků bývalého SOU zemědělského v
Polici n.M. Střední zemědělské učiliště zde nechá
doběhnout poslední 2 ročníky a maximálně k 30.6.2006
uvolní všechny objekty pro potřeby města.
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SÚS Náchod požádala město Police nad Metují o
stanovisko ve věci změny přednosti v jízdě na křižovatce
pod náměstím v ul. Nádražní a ul. 17. listopadu. Potom by
byla hlavní komunikace vedena od Náchoda přes Velké
Petrovice ve směru na Broumov a od Bezděkova by byla
vedena vedlejší komunikace. Tím by se zamezilo vzniku
kolon, ale na druhou stranu si řidiči budou muset zvykat na
změnu přednosti v jízdě. O této změně bude jednat ZM na
svém zasedání dne 4.11.04 a budete včas informováni.
Zdeněk Kadidlo, starosta

Telegraficky . . .
•

•
•

•

•

•
•
•

•

•

Po dva úterky /12.10. a 19.10./ ZŠ Police nad Metují
organizovala na Nebíčku okresní a krajský přebor
žactva v přespolním běhu. Za vedení města děkuji
hlavním pořadatelům Petru Jansovi a Zdendovi
Teichmanovi. Účast i průběh byly chvályhodné.
Město takové aktivity vítá a podporuje.
Večerní promítání filmů (12.10.) pana Jana Špáty
v Kolárově divadle bylo dalším milým setkáním se
skromným člověkem a uznávaným dokumentaristou.
Dopoledne ve středu 13. října v městské knihovně
patřilo soutěžícím dětem z Police nad Metují,
Machova, Červeného Kostelce a Nové Rudy.
Tradiční soutěž Co víš o česko-polském pohraničí,
konaná v rámci Dnů česko-polských křesťanských
dnů, byla výborně připravena týmem pracovníků
naší knihovny.
Středeční odpoledne patřilo dalším přednáškám
Polické univerzity volného času. Nejdříve jsme se
potěšili diapozitivy Oldy Jenky. Ing. Jaroslav Rohulán
přednášel na aktuální témata současnosti související
s ekologií.
Ve čtvrtek 14. října večer se sešla projektová
komise. Zhodnotila úspěšné i neúspěšné projekty
z letošního roku. Hlavním úkolem bylo zmapování
potřebnosti organizací, institucí, klubů a oddílů ve
městě s možnostmi získávání dalších dotačních
titulů.
V pátek 15. října začaly Polické divadelní hry, které
svojí návštěvností nezklamaly. Je potěšitelné, že ani při
jednom představení nehráli herci „přesilovku“.
V pondělí 18. října jsme podpořili celostátní akci
Bílá pastelka.
Ve středu 20. října se pravidelného setkání důchodců
v sále hasičské zbrojnice zúčastnil vedoucí investic,
majetku a životního prostředí Ing. Jan Troutnar. Další
setkání se uskuteční ve čtvrtek 18. listopadu. Mezi
přítomné kromě strážníků městské policie zavítají i
zástupci seniorů z Trutnova a polské Swidnice.
V rámci projektu dlouhodobé, přeshraniční spolupráce
je to již třetí setkání. Doufáme v postupné poznávání
prostředí i výměnu zkušeností.
Ve středu jsme se také s Ing. Helenou Ištokovou
zúčastnili mimořádné schůzky výboru TJ
SPARTAK Police nad Metují. Město zažádalo o
dotační titul na výměnu podlahy v obou
tělocvičnách základní školy. Při žádosti byl nutný
souhlas jednoty.
V sobotu 23. října proběhl první podzimní, pohodový
florbalový turnaj Tiky teamu URNA CUP. Ikdyž se
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nákup mantinelů na tuto soutěž nestihl, doufám, že
dalším uděláme radost.
Tuto sobotu se uskutečnila další výměnná akce mezi
učitelkami mateřinek z Police a Swidnice. O jejím
průběhu na str. 7
Sobotní večer patřil Módní přehlídce napříč stoletím.
Na naši žádost ji se samozřejmým souhlasem Honzy
Pavlíka uskutečnili v hotelu U Berků suchodolští
nadšenci. Díky za příjemné setkání.
V průběhu října jsme se snažili pomoci našim
turistům s realizací rodícího se propagačního
materiálu o Hvězdě.
V úterý 26. října odpoledne se sešel na radnici
mimořádně Dobrovolný svazek obcí Policka. S Ing.
Helenou Ištokovou jsme představily „polotovar“
Turistického
průvodce
Polickem.
Schválením
dotačního titulu na jeho realizaci by vznikl další
potřebný materiál k podpoře cestovního ruchu na
Policku. Základem je Turistický průvodce pana Karla
Vacka, kterou TJ SPARTAK Police nad Metují vydala
v roce 1989.
S přípravou aktualizace komunitního plánu sociálních
služeb na Policku jsem oslovila starosty s přáním
spolupráce při depistáži demografického vývoje
seniorských potřeb.
Středeční odpoledne 27. října patřilo při PUVČ
přednášce JUDr. Mirka Antla o Právu v praxi.
Věřím, že nikdo z přítomných nelitoval a byl
ubezpečen znalostmi a kvalitami přednášejícího.
Gala večer plný hvězd proběhl v Kolárově divadle
především díky organizátoru Davidu Novotnému.
Další humanitární počin na podnět města byl jistě
zdařilý, byť si uvědomujeme i nedostatky, nad kterými
nechceme zavírat oči. Výtěžek akce bude věnován
polickému domovu důchodců a handicapovaným
dětem Policka. O přesném rozdělení prostředků Vás
budeme informovat. Davidu Novotnému, všem,
sponzorům,
pořadatelům,
organizátorům
i
účinkujícím patří velké poděkování!
Státní svátek - 28. říjen – jsme s panem starostou
prožili ve Wroclawi, kam jsme byli pozváni českým
konzulem v Polsku u příležitosti československé
samostatnosti.
V sobotu 30. října proběhla na polickém hřbitově
Vzpomínka na zesnulé.
V pondělí 1. listopadu se sešla na své povinné druhé
letošní schůzce letopisecká komise. Hodnotila čistopis
zápisu kroniky města za rok 2003 a diskutovala o
možnostech archivování pro další generace.
Ve čtvrtek 4. listopadu jsme se s Petrou Jansovou
zúčastnily v Hradci Králové školení o autorském
zákonu.
Odpoledne
se
uskutečnilo
veřejné
jednání
zastupitelstva města v hasičské zbrojnici.
Ida Seidlmanová

Informace pro podnikatele –
dotace EU
Na základě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého
kraje byla vyhlášena výzva pro předkládání projektů v
rámci grantových schémat Společného regionálního
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operačního programu. Uvádím zde základní informace o
těchto programech, které se týkají podnikatelů.
Grantové schéma na podporu modernizace a rozšíření
ubytovacích kapacit v Královéhradeckém kraji je určeno
pro existující malé a střední podniky, které mají uzavřené
účetnictví za předcházející dva roky a které v době podání
žádosti působí v odvětví cestovního ruchu na území ČR a
jsou majiteli nebo nájemci objektu, který chtějí
modernizovat. Grantové schéma podporuje rekonstrukce a
další stavební úpravy stávajících ubytovacích a
stravovacích zařízení tak, aby byla možná jejich certifikace
nebo aby došlo ke zvýšení počtu stávajících lůžek.
Minimální hodnota celkových nákladů akce je 2 mil. Kč,
maximální možná získaná dotace je 4 mil. Kč, tedy 48 %
celkových nákladů akce. Předpokládaný termín ukončení
příjmu žádostí je 31. 1. 2005.
Dále bylo vyhlášeno grantové schéma Podpora
podnikání ve vybraných oblastech. Tato podpora se bude
týkat malých a středních podnikatelů, kteří budou realizovat
svůj podnikatelský záměr ve stanovených oblastech kraje.
Zastupitelstvo kraje určilo, že místo, kde bude projekt
realizován, musí být ve správním obvodu obcí s pověřeným
obecním úřadem Broumov, Kopidlno, Nový Bydžov,
Rokytnice v Orlických horách, Úpice, Žacléř. Město Police
nad Metují spadá pod pověřený úřad města Náchod, takže
na akce, které se budou realizovat v Polici a okolí se
případná dotace bohužel nevztahuje.
Bližší informace můžu podat na tel. čísle 491 509 999,
728 509 303, případně e-mailem:istokova@meu-police.cz.
Podrobné informace vztahující se k realizaci programů jsou
uvedeny
na
internetové
stránce:
www.krkralovehradecky.cz.
Ing. Helena Ištoková, MěÚ Police nad Metují

Rozpis lékařů stomatologické
služby na 4.čtvrtletí 2004
Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
Datum

Lékař

13.-14.11. MUDr. Miloš Pastelák
Sadová 44, Broumov
17.11.
MUDr. Alena Slezáková
Masarykova 30, Broumov
20.-21.11. MUDr. Ludvík Neoral
ZS Police nad Metují
27.-28.11. MUDr. Jaromír Kopecký
ZS Police nad Metují
4.-5.12. MUDr. Libor Kapitán
5. května 14, Meziměstí
11.-12.12. Bc. J. N. Ogriščenko - dentista
ZS Veba Olivětín 66
18.-19.12. MUDr. Vjačeslav Ogričšenko
ZS Veba – Olivětín 66
24.12.
MUDr. Libor Kapitán
5. května, Meziměstí
25.12.
MUDr. Jaroslava Neoralová
Horní 109, Teplice nad Metují
26.12.
Bc. J.N. Ogriščenko - dentista
Sadová 44, Broumov

Tel. č.
491 524 334
491 523 607
491 541 654
491 543 543
491 582 381
491 502 425
491 502 425
491 582 381
491 581 394
491 502 425

Výjezdová jednotka hasičů města
Police nad Metují
za II. pololetí roku 2004 provedla 26 zásahů.

Výjezdy se týkaly požárů / 20x/, odstraňování následků
velké vody, technické pomoci /rozlitá nafta v Petrovických
zatáčkách, otevírání zamčeného bytu/, dopravních nehod a
transportu pacienta do nemocnice.
Celkem 6x členové jednotky pomáhali s likvidací
vosích rojů.
V současné době absolvují školení na obsluhu dýchací
techniky.
Na konci září hasiči provedli demolici bývalého
vebského skladu u hasičské zbrojnice.
Jiří Hubka, Ida Seidlmanová

¨ ¨¨

KNIH O VN A ¨ ¨

¨

Knihovna a město Police nad Metují

Černá hodinka

Advent – doba očekávání.

Víme vůbec, co v dnešní době očekáváme? Od života, od
společnosti, od lidí, sami od sebe? Přijďte hledat společně.
30. listopadu v 19 hodin v čítárně knihovny,
kdy se sejdeme na besedě s paní Milenou Tomešovou autorkou knihy rozhovorů Býti farářkou.
Na začátku adventní doby se zkusíme trochu pozastavit
v předvánočním shonu, zapřemýšlet nad životním údělem
žen farářek i žen obecně a třeba lépe uchopíme onu
tajemnou dobu adventního očekávání. V knize je jednou ze
zpovídaných i polická rodačka, paní Lidmila KukuczkováŘeháková.

Zastavení v čítárně
V čase podzimních odpolední a podvečerů je naše
čítárna místem, kde se scházejí dětští i dospělí čtenáři
v hojnějším počtu. Vedle samotného vracení a půjčení
časopisů domů si mnozí s oblibou zpříjemní chvíle pohody
čtením časopisů, poslechem CD ROMů, užíváním
Internetu, děti kreslením, ve čtvrtek pak “Knihovnickou
výtvarnou a literární dílnou“ ve vedlejším dětském
oddělení.
Přibližme si sice nevtíravé, zato hodnotné tituly
některých časopisů:
Pro děti to je časopis Duha, vedle křesťanské tradice
přibližuje i známá místa křesťanské historie, je doplněn
hádankami, rukodělnými návody, zpěvníkem.
Mladým rodinám přijdou vhod Rodiče a Maminka –
měsíčníky pro mladé maminky a tatínky s radami před a po
narození malých dětí, radami praktickými a právnickými,
sloupky dětských všeobecných i odborných lékařů, pohledy
na funkci prarodičů atd….
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Velmi oblíbeným se v tomto roce stal Magazín Klubu
Vltava – čtvrtletník posluchačů a příznivců stanice Český
rozhlas 3 – Vltava. Vždy s programem: Vážná hudba, Jazz,
Alternativa, Etno, World Music, Rock, Literatura,
Rozhlasové hry a dokumenty, Zpravodajství a publicistika.
Již šestým rokem se oblibě nejen seniorů, ale každého,
kdo stojí o kvalitní rady, informace a vzájemnou výměnu
zkušeností, těší Generace – dvouměsíčník.
Podobně zaměřený je měsíčník Senior – přítel,
společník a rádce dříve narozených.
Sociálními problémy ve společnosti se zabývá
společenský občanský dvouměsíčník Konec konců.
Odborný časopis pro sociálně patologické jevy
Závislosti a my mimo studentů může ocenit každý, kdo se
o tyto problémy zajímá v hlubší míře.
Již 12. rokem nabízíme čtenářům Regeneraci, časopis
pro zdravý životní styl. Spolu s měsíčníkem Zdraví patří
k časopisům, na které čeká již ustálený okruh čtenářů a těší
se zasloužené oblibě.
Polický zpravodaj, Broumovsko a Rodným krajem
jsou tituly časopisů, které blížeji přibližovat nemusíme, o to
více na každé jejich další nové číslo čtenáři již čekají.

Nabídka knih:
Eben, Marek: Na plovárně. -Výběr z TV rozhovorů.
Tennantová, Emma: Sylvia a Ted.
Na podkladě skutečného vztahu básníka Teda Hughese a
básnířky Sylvie Plathové autorka vystavěla tragický
milostný příběh.
Gwužď, Pavel : Pražské nepříjemnosti.
Čtivá novela s vtipnými dialogy a šokující otevřeností
vypráví příběh novináře-sukničkáře,který se zapletl
s oficiální politikou.
Cohen, Matt: Španělský doktor.
Román o osudech lidí, do jejichž života krutě zasáhla
inkvizice, mor a náboženské pronásledování.Přesto si
uchovali lidskou důstojnost, víru a lásku.
Hellmannová, Diana: Dvě ženy.
Autorka na základě vlastních zkušeností napsala poutavý
román o dvou mladých ženách bojujících s rakovinou.
Titzlová, Marcela: Dary vyvolených.
Příběhy slavných šperků.
Autorka nás stručně seznamuje s příběhy marnotratných
milovníků přepychu a jejich osudů spjatých s legendárními
šperky světa.
Glancey, Jonathan: Moderní architektura.
Knížka nám představuje nejvýznamnější světové stavby
20.století
Schneider, Ernst: Encyklopedie přírodní léčby 1.
Ve dvanácti kapitolách nás autor seznámí s využitím
přírodních
prostředků
v prevenci
a
léčbě
nemocí.Seznámíme se např.s hydroterapií, klimatoterapií,
geoterapií, dietoterapií.
Kačer, Jan: Jedu k mámě.
Autor - herec a režisér - nám vypráví o mamince, o dětství,
o kamarádech, o divadlech a jejich hercích a divácích..
Viktorová, Eva - Formáčková, Marie: Osudová láska
Jaroslav Marvan utajený otec.
Téměř detektivní příběh milenky a nemanželské dcery
Jaroslava Marvana.

Co čtou vaše děti?
Nebudeme hledat odpověď na otázku, zda čtou, ale
pokusíme se pomoci vám orientovat se v tom, co čtou.

Mezi dětmi začíná vítězit žánr fantasy. Vedle Harryho
Pottera jsou i jiné knížky tohoto žánru. Nevím, co děti tak
láká. Snad se v knížkách potkává fantazie autora s tou
jejich. V knihovně najdou takových příběhů více, například:
Ibbotsonová, Eva: Tajemství 13. nástupiště. Překlad
klasické anglické pohádkové fantasy, ve které se na
opuštěném 13. nástupišti dostanete do kouzelné říše na
Ostrově náhlých mlh. Do světa lidí se právě chystá
záchranná výprava, ale to je vlastně tajemství… Tak si
příběh raději přečtěte sami.
Patersonová, Katherine: Most do země Terabithia.
Spolužáci Jess a Leslie si vymysleli kouzelnou zemi, kterou
obývají duchové a ve které ono dva moudře vládnou.
V Terabithii je všechno jiné, lepší, vznešenější než
v obyčejném světě. Od nové spolužačky Leslie desetiletý
Jess vyslechl spoustu příběhů, objevil radost z vymýšlení a
z dávání i smutek ze ztrát. Země Terabithia – to je cesta
k porozumění. (autorka je nositelkou ceny Hanse Christiana
Andersena).
Procházková, Iva: Jožin jede do Afriky. Malý chlapec
jede sám do Afriky, aby s pomocí šamana na skále Bhanga
přemohl bodlák. Ten mu pohltil paprsek z jeho hvězdy. Tak
se Jožinovi navrátí síla a on se zbaví únavy a sklíčenosti.
Jumotová, Kazumi: Stíny strašidel. Toto není klasická
fantasy. Příběh je pro nás exotický, odehrává se v Japonsku
a věrně zachycuje japonské reálie. Hrdiny jsou tři školáci,
z nichž ani jeden není bez vady. Brýle, tloušťka nebo
naopak hubenost je staví mimo řadu. To jim nebrání
v navázání přátelství se starým dědou. Přes exotiku
zjistíme, že kluci mají podobné problémy jako ti u nás:
„Uteklo několik dní. Děda se pořád vyhříval pod stolkem
kotacu a díval se na televizi.
„To je teda, takhle pořád čučet na televizi. Já můžu
hodinu a půl denně, víc ne“ usadil se Jamašita pod
betonovou zídkou, „ale zase jenom koukat na televizi, nic
jinýho, to je pěkná nuda, co?“
Vaše knihovnice

Galavečer hvězd byl plný
zábavy
Po úspěšných akcích v Náchodě, Jaroměři, Novém
Městě nad Metují, Broumově se další z akcí uskuteční
v Polici nad Metují. Akce s názvem Galavečer hvězd se
uskutečnil v Polici nad Metují v Kolárově divadle
(27.10.2004) od 19 hodin.
Nad akcí převzal záštitu starosta města Police nad
Metují Zdeněk Kadidlo a místostarostka Ida Seidlmanová a
MUDr. Pavel Trpák.
Pořadatelem je David Novotný za podpory města Police
nad Metují a Renaty Říhové z Pardubic.
Akce byla sice velmi dlouhá, ale rozhodně to nikomu
nevadilo, protože bylo neustále se na co koukat. Začátek
patřil Tereze Kerndlové a Láďovi Kerndlovi, kteří si
vystřihli na pódiu i nový duet a přivezli dokonce novou
knížku, Miss ČR a rosnička Lucie Váchová, Martina
Čechová, Alan Bastien zazpíval z nově připravovaného
muzikálu Tři mušketýři, 1.vicemiss 2004 Michaela
Wostlová povídala o mezinárodní soutěži, ze které se
vrátila, Petr Hannig, Vladimír Čech, skupina Superstars,
Muž roku 2004 Tomáš Rouha, Martin Pošta, Marek
Černoch, Tomáš Kympl a houslistka Jitka Hosprová,
2.vicemiss ČR Edita Hortová, Martin Hranáč, country
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zpěvačka Jana Chládková, Petra Zámečníková a Jiří Strnad,
houslista Michael Hejč, travesti Královny noci si vystřihli
písničky v podání Lucie Bílé, Ilony Csákové, Heleny
Vondráčkové a dalších, které sklidili velký úspěch. Celý
Galavečer hvězd moderovala Martina Dvořáková, finalistka
soutěže Miss ČR a poprvé se předvedla jako moderátorka.

Úterý 30.11.2004

v 17.30 hodin

SHREK 2
Ani zeleným zlobrům se nevyhýbají běžné manželské radosti, tj.
líbánky, ovšem ani návštěva u tchána s tchyní – ti měli ve svém
království Za sedmero horami o vyvoleném své dcery Fiony úplně
jinou představu, ostatně stejně jako Víla Kmotřička, která si
(tehdy ještě pohlednou) princeznu vyhlédla pro svého synka
Krasoně. Shrek tedy bude muset vzdorovat nejen nechuti svého
tchána, ale i vražedným útokům Kocoura v botách, jenž má tohle
nerovné manželství vyřešit jednou provždy. Film v českém znění.
(93 min.)
Mládeži přístupné.
Vstupné : 55,- Kč

Úterý 7.12.2004

v 19.30 hodin

HOREM PÁDEM

Musím poděkovat městu Police nad Metují, že mi vyšli
vstříc s pořádáním této akce a věnovali mi prostory zcela
zdarma, zejména mi pomáhala Petra Jansová. Také dík patří
účinkujícím, lidem, kteří zavítali a podpořili dobrou věc.
Výtěžek v celkové finanční a materiální podobě ve výši
60.010Kč byl věnován Domovu důchodců a rodinám
s postiženými dětmi, tento výtěžek převzal za město
starosta města Police nad Metují Zdeněk Kadidlo, peníze se
použijí na nákup invalidního vozíku.
Moje nejbližší další akce je v Broumově, což jsou
tradiční Vánoce, která se uskuteční 7.12.2004 v Broumově
v Kulturním domě.
David Novotný, hl. pořadatel

¸ ¸¸

KINO

Čtvrtek 11.11.2004

¸¸

¸

v 19.30 hodin

PÁNSK Á J ÍZD A
Co si počít, když v domácnosti zoufale chybí starostlivá, pečlivá i
pádná ženská ruka? Zdánlivě banální denní práce se mění v noční
můru, s níž si ovdovělý otec s dospívajícím synem nevědí rady.
Příliš jim nepomůže ani jejich dobrácký soused… Autorem nové
české rodinné komedie se stal debutující režisér Martin Kotík. Do
hlavních rolí svého filmu obsadil Martina Dejdara, Vladimíra
Škultétyho a Josefa Abraháma. (100 min., ČR)
Mládeži přístupné.
Vstupné : 50,- Kč

Pátek 26.11.2004

v 19.00 hodin

TERM IN ÁL
Steven Spielberg se vrací ke starosvětsky laděnému vyprávění.
Jeho hrdinou je návštěvník z východní Evropy Viktor Navorski
(Tom Hanks) nucený vinou byrokratické nehody najít nový
domov na letišti JFK. Místem, v němž si musí najít prostor pro
život, ve kterém většina cestujících nikdy nepobývá déle, než je
nutné: letištní terminál. Film v původním znění s titulky (129 min.)
Mládeži přístupné.
Vstupné : 55,- Kč

Veleúspěšné autorské duo Jan Hřebejk/Petr Jarchovský se poprvé
společně vypravilo do současnosti. Tragikomický příběh ovšem i
tentokrát spoléhá na líčení vztahů mezi lidmi, jimž do jejich
zabydlených pelíšků zasáhne drsná venkovní realita. Ve hře je
zapomenutý dvouměsíční indický imigrant, bezdětná žena, která si
ho zatouží osvojit, její manžel-rasista i dívka, která zjistí, že je
nemanželskou dcerou a že má dospělého bratra. Tradičnímu
hvězdnému obsazení tentokrát kralují Petr Forman a Jan Tříska.
(108 min., ČR)
Mládeži přístupné od 15 let.
Vstupné : 55,- Kč
PŘIPRAVUJEME :
Úterý 11.1.2005 v 19.30 hodin
Čtvrtek 20.1.2005 v 19.00 hodin
Pátek 28.1.2005 v 19.00 hodin

FAHRENHEIT 9/11
COLLATERAL
BRIDGET JONESOVÁ: S
ROZUMEM V KONCÍCH

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

® ®®

D I VADL O

Úterý 16. listopadu 2004

®®

®

v 19.30 hodin

Středočeská umělecká agentura ATRIBUT uvádí
v Kolárově divadle ojedinělý, celovečerní zábavný pořad,
ve kterém se Vám představí entertainer

VL ADIMÍR HRO N ve svém „ONE MAN
SHOW“ ABECED A H VĚZD – 2. díl
Po loňském úspěšném 1. dílu Abecedy Hvězd Vám představíme
další pokračování. Zábavný program s interpretem, který se Vám
představí nejen jako imitátor, ale i moderátor, bavič a zpěvák jenž si svou cestu před TV kamery „prošlapal“ postupně 15tiletou praxí v kabaretu, divadle, tanečních orchestrech i před
speakrovským mikrofonem v rádiích.
Vstupné : 100,- 110,- 120,- Kč

Pondělí 6. prosince 2004

v 19.00 hodin

Martin Stiller uvádí v Kolárově divadle přednášku

GHANA – černá perla Guinejského zálivu

Beseda Martina Stillera zaměřená převážně na život obyčejných
lidí v této západoafrické zemi. Zamíříme do všech oblastí pralesů, savan i pohoří. Navštívíme největší umělou vodní nádrž
světa Akosombo, zavítáme za slony do národního parku Mole a
prohlédneme si i pevnosti na pobřeží Guinejského zálivu.
Doplněno spoustou diapozitivů a domorodou hudbou.
Vstupné : 30,- Kč

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

6
Pátek 17. prosince 2004

v 19.30 hodin

Město Police nad Metují uvádí v Kolárově divadle tradiční

VÁNO ČNÍ KONCERT 2004
S ORCHESTREM VÁCL AVA HYBŠE
Účinkují : Orchestr Václava Hybše, Bohuš Matuš, Zuzana
Ďurdinová, Markéta Horáčková, Helena Mochanová a Jiří
Štědroň, který převezme štafetu konference od Miloše Frýby.
Vstupné : 130,- 140,- 150,- Kč.

Pátek 7. ledna 2005

v 19.30 hodin

Pragokoncert Bohemia, a.s. Praha uvádí v Kolárově
divadle novoroční koncert skupiny

BEATLES REVIVAL BAND

Jedna z nejúspěšnějších evropských revivalových skupin získala
na Mezinárodním festivalu revivalových skupin v Polsku dne 20.
srpna 2004 1. místo a ocenění „Nejlepší skupina“. Jejich koncert
je opravdovou a dokonalou kopií koncertu legendárních Beatles!
Dokonalé nastudování a provedení každé z padesáti skladeb, ale i
neuvěřitelná fyzická a hlasová podobnost členů skupiny
s opravdovými Beatles je klíčem k jejich obrovskému úspěchu.
Vstupné: 80,- 90,- 100,- Kč

Vstupenky na výše uvedená představení jsou již
v předprodeji v kanceláři kulturního referenta na
Městském úřadu (přízemí) nebo na telefonu 491 509 96,
776 634 845 nebo e-mailem kultura@meu-police.cz

® ®®

O ST ATN Í

®®®

Sobota 20. listopadu 2004 od 14.00-19.00 hodin
Vás srdečně zveme do hasičské zbrojnice v Polici nad
Metují na

KURZ D RÁTKO VÁN Í

uskuteční za přítomnosti dětí z dětských domovů. Záštitu
převzala nad akcí starostka města Broumova JUDr. Libuše
Růčková a hejtman Královéhradeckého kraje Ing. Pavel
Bradík. Akce se koná za podpory města Broumova.
Pořadatelem akce je David Novotný ve spolupráci
s agenturou Rich ART Tábor, Miss Model Praha. Produkci
zajišťuje Renata Říhová z Pardubic a Petra Jansová.
Výtěžek bude věnován Dětským domovům v Broumově.
Během pořadu vystoupí a o vánoční písničky a
vyprávění se postarají Katka Hrachovcová, Zuzana
Norisová, Jitka Asterová, David Mattioli, Mirek Paleček,
2.vicemiss ČR 2004 Edita Hortová, Pavel Poulíček,
Michaela Badinková, Vašek Glazar, Jana Fabiánová,
Martin France, Petra Páchová ze Superstar, vicemiss ČR
Markéta Svobodná, Robert N., Nicol Lenertová, Kateřina
Mátlová, Miss ČR Kateřina Průšová, taneční skupina
Stress, Jana Fabiánová, skupina Infinity, skupina K2, Šárka
Rezková, Klára Doležalová, Martin Hranáč a Tomáš
Kympl. Nebude chybět módní přehlídka firem z Broumova.
Akcí bude provádět Pavlína Wolfová a Zdeněk Podhůrský
z TV Nova.
Během módní přehlídky se představí Muž roku 2004
Tomáš Rouha, 2. Muž roku 2004 Jan Smetana, 3.Muž roku
2004 Jan Hladký, 2.Muž roku 2002 Petr Zemánek.
Návštěvníci shlédnou kolekce županů.
Akce se koná za přispění firem: STEF Recycling a.s.
Broumov, AutoRoz Broumov s.r.o. – prodejce vozů Škoda,
Veba textilní závody a.s. Broumov, Broumovské stavební
sdružení s.r.o. Broumov, Pivovar Broumov s.r.o.,
Autoprodej Rohan Česká Skalice, Strabag a.s. oblast Sever
Hradec Králové, Skrblíkův ráj – ráj pro Vaši peněženku
s prodejnami v Červeném Kostelci, Hronově, Broumově,
České Skalici a Polici nad Metují a Náchod NET s.r.o.
Náchod.
Předprodej vstupenek probíhá v Informačním centru
v Broumově, Mírové náměstí 56, tel. 491524168.
Takže neváhejte a přijďte s námi oslavit vánoční svátky
a udělat radost těm, kteří vaši pomoc potřebují!!!
David Novotný, hl. organizátor tel. 607 657 410

S Květou Belanovou ze ZUŠ Ostrov nad Ohří se naučíte drátkovat
zvonky, ryby, svíčky k vánočním svátkům. Potřeby – kleštičky na
drátky, včelařský drát, svíčky, kamínky, drobné korálky a dobrou
náladu.
Účastnický poplatek : 100,- Kč

Sobota 27. listopadu 2004

ve 14.00 hodin

Vás zveme na nádvoří kláštera, kde se Vám představí
Divadlo „M“ Duchcov s pořadem

POHODA VÁN OC

Vánočně laděný pořad o narození Ježíška s českými koledami.
V případě nepříznivého počasí se akce přesouvá do divadla.
Vstupné : 30,- Kč

Vánoce 2004 v Broumově
Blíží se čas Vánoc. Vánoce 2004 je společensko
charitativní akce, která se připravuje již letos počtvrté, opět
v Broumově a akce je pro všechny, kteří chtějí oslavit
vánoční svátky v předstihu a udělat si radost z příjemně
prožitého večera a pomoci dobré a potřebné věci.
Vánoce 2004 se uskuteční 7.prosince 2004 v Kulturním
domě Střelnice od 19.00 hodin v Broumově, akce se

Okresní i krajské finále
přespolního běhu v Polici nad
Metují !
Z pověření Asociace školních sportovních klubů ČR
pořádala naše škola 12. října okresní finále v přespolním
běhu družstev starších žáků a dorostenců. Svědomitou a
důkladnou přípravou jsme udělali všechno, co bylo
potřebné k bezproblémovému průběhu akce. Honem
k Tondovi Pohlovi pro rady, za Pavlem Daňkem pro pomoc
s místem a pak už jen mnoho a mnoho drobných ale
nutných úkolů, které jsou potřeba k zabezpečení hladkého
průběhu závodů.
Za krásného (i když studeného) dne se k nám sjelo
přes 160 děvčat a chlapců. Čekaly na ně tratě od 1,5 do pěti
kilometrů. Z dálky vypadá to polické Nebíčko poměrně
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nenápadně, ale vyznačené trati, i díky svému profilu, řádně
prověřily výkonnost všech účastníků.
V kategoriích mladších žáků se na stupně vítězů
protlačily i domácí.Mladší kluci si s vítězným Plhovem
zajistili postup na kraj za krásné druhé místo a starší žákyně
naší školy dokonce svoji kategorii vyhrály! Za tento
úspěch, ve velmi solidní konkurenci, vděčíme Michaele
Říhové ( nejrychlejší ze všech žákyň na trati ), Anně
Beranové, Katce Teuberové, Ladě Jelínkové, Anně Skálové
a Míše Máslové. Vítězná družstva si odváži poháry
okresních přeborníků, medailisté sladké odměny a všichni
originální diplomy, které jim budou připomínat jejich
snažení na polických lukách.
Vše proběhlo v pohodě a bez zádrhelů, přesto napětí
pořadatelů neopadá. Vždyť to byla jen generálka. Krajské
kolo znamená ještě více účastníků, větší zatížení na
organizaci a zabezpečení i větší možnost si udělat po kraji
dobré jméno nebo ostudu…
A tak vyrážíme na MěÚ, který díky své místostarostce
přebírá nad akcí záštitu (Ido, díky moc), žádáme
Kvíčerovskou pekárnu o stovky koláčů za rozumnou cenu
(Heleno, díky, díky) zajišťujeme zázemí u polických
fotbalistů (Jardo, však ty víš …) sháníme ceny, které by
nějakým způsobem propagovaly město …k tomu mraky
čaje (předpovědi na chladné počasí se vyplnily a tak školní
jídelna vaří snad hektolitr čaje), občerstvení a hlavně lidi na
úřadování a na trať. Proto jsou povolávány zálohy:
mateřská dovolená i naši důchodci !
Tak jak přijížděly autobusy z různých okresů, hrnuly
se davy závodníků s doprovodem na Nebíčko a začalo být
pěkně živo. Padesát dvě družstva znamená přes 280
závodníků. S doprovodem se tu hemží přes 320 lidiček.
Slušný šrumec. Naštěstí je všechno připravené a fungující a
tak se držíme časového rozpisu.
V kategoriích žáků 6.-7. tříd vítězí družstvo školy
z Hradce Králové ( dívky ) a svoji skvělou formu potvrzuje
náchodský Plhov. Naši kluci končí na velmi solidním
sedmém místě. Bojovali a byli skvělí! Poděkování patří
Pepovi Klapkovskému, Aleši Daňkovi,Honzům Vackovi a
Svačinovi, Kubovi Šefcovi a Pavlu Čermákovi. Starší žáky
(8.-9. ročník) vyhrálo bezkonkurenčně v obou kategoriích
Vrchlabí. Zde stojí za zmínku sympatické gesto našich
starších kluků, kteří si chtěli napravit chuť z propadáku
v okresním kole a jako domácí mohli nastoupit na divokou
kartu. Tři kilometry v terénu je už trať pro trénované borce,
i tak se naši kluci poprali sami se sebou a nebyli poslední!
Deváté místo sice není na oslavu, ale za bojovnost si kluci
poděkování zaslouží. (Vašek Remeš, Jan Dostál, Adam
Jirásek, Martin Heinzel, Aleš Krupa a Tomáš Hrnčíř).
Holky zopakovaly svůj skvělý úspěch z minulého týdne.
I když na sportovní školu z Vrchlabí nestačily, druhé místo
je krásným výsledkem! V jednotlivcích se nejlépe dařilo
opět Michaele Říhové (3) a Anně Beranové (8).
Dorostenecké kategorie pro žáky středních škol
vyhrála děvčata z Gymnázia Trutnov a kluci z Lepařova
gymnázia v Jičíně.
Dobojováno. Vítězové si kromě postupu na
republikové finále odváží opět poháry, videokazety
polického genu o Jirkovi Beranovi s jeho věnováním a
věřím, že i spoustu zážitků a vzpomínek. Z naší strany
spokojenost s průběhem. Všichni pomalu mizí – a je klid.
Zbývá uklidit, srovnat, zabalit, odvézt …. Přítomný šéf
krajského výboru školního sportování vyslovil poděkování
za dobrou akci a i my máme ze všeho dobrý pocit. Vyšlo to

a tak jsme snad udělali nejen naší škole, ale i městu něco
málo navíc. A to je dobře.
Nedá mi, abych závěrem nepoděkoval všem těm, kteří
pomáhali. (abecedně, bez oslovení a titulů): Jiří Břeský,
Vlasta Daňková, Renata Jirásková, Růžena Killarová,
Jaroslav Macoun, Katka Nekvindová, Karel Nývlt, Renata
Teichmanová, Ida Seidlmanová a zvláště pak Zdenda
Teichman, na kterého se toho navalilo taky až dost… díky,
díky, díky moc všem!
Zájemce o podrobnosti a fotografie z obou akcí odkáži
na stránky školy: www.zspolice.cz
Petr Jansa

Veselé podzimní hrátky
v mateřince.
Barevný podzim jsme s dětmi přivítali s nadšením.
Veškeré naše počínání se zaměřilo na to, co nám podzim
nabízí – listy, ovoce, zeleninu, houby, šípky, kaštany,
kukuřici … Pro případ deštivých dnů jsme školku vyzdobili
do podzimní nálady. A pak už mohlo začít „velké dělání“:
1) kukuřičná strašidýlka pro hodné děti
2) lisování a barevné obtisky listů
3) poznávání jednotlivých druhů ovoce- tvar, barva,
vůně, chuť
4) pozorování podzimní sklizně v zahrádkách
5) jak se mění „náš javor“ na školní zahradě
6) „jablíčkový týden“ – výroba ježečka a jehelníčku
z jablka
7) příprava jablečných dobrot – ovocné špízy a
jednohubky, pečení štrůdlu – příprava ovocného
pohoštění pro kamarády z ostatních tříd i paní
kuchařky, abychom se pochlubili, co už všechno
umíme.
Paní kuchařky nám na oplátku upekly dobrý jablečný
koláč, Terezčina maminka zase na oslavu svátku jablkový
závin.
Všichni účastníci obdrželi písemnou pochvalu a domů si
odnesli výsledky svého snažení. Děkujeme rodičům za
spolupráci a chuť podílet se na našich hrách.
Ve třídě Berušek proběhla poslední týden v říjnu
výtvarná dílna, ve které vyráběli rodiče spolu se svými
dětmi ubrousek s podzimní tematikou. Dětem a maminkám
se práce opravdu vydařila.Celá akce byla velmi příjemná
pro nás v mateřince a doufáme, že i pro rodiče. Všem, kteří
se zúčastnili, ještě jednou díky!
V rámci družby nás navštívily v sobotu 23.10. kolegyně
z polské Swidnice. Podívaly se na dětské cvičení
s overbally, do kterého se také zapojily, poslechly si
básničky a písničky, shlédly několik dětských tanečků.
Naše děti jim předaly drobné dárečky. Po prohlídce naší
mateřinky, výměně zkušeností i některých notových
materiálů jsme navštívily ještě MŠ a ZŠ na Bezděkově.
Setkání jsme zakončily na Hvězdě, kde naši hosté
obdivovali krásnou krajinu.

Sběr starého papíru
"V mateřince proběhl v měsíci říjnu sběr starého papíru
- za pomocí rodičů jsme odevzdali 1400 kg.
Výtěžek použijeme na mikulášskou besídku a drobné
odměny pro děti při ostatních akcích MŠ.
Všem rodičům, kteří se sběru zúčastnili, patří naše
poděkování!"
MŠ
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Základní umělecká škola informuje
Police v Evropě
Soutěž Join Multimedia (dříve Mládí a vědění),
vyhlašovaná každoročně firmou Siemens se v roce 2004
proměnila z původních národních soutěží v celoevropskou.
V praxi to vypadalo tak, že v každém evropském státě byl
proveden užší výběr a potom proběhlo v německém
Mnichově finále, které bylo obesláno základními a
středními školami třiceti zemí. Atelier počítačové grafiky
polické ZUŠ poslal do soutěže multimediální prezentaci
„Police nad Metuji and Saltara – Twelve years of
Friendship“, ve které představil dvě partnerská města,
Polici a Saltaru. Prezentace byla vytvořena v angličtině a
protože jsme ji posílali do zahraničí, tak jsme v ní všude
uváděli plný název našeho města. Police znamená
v angličtině policie, a tak jsme se snažili zabránit mylnému
výkladu, při kterém by mohli naše cédéčko považovat za
policejní. Polická část prezentace byla převzata ze „Světa
jménem Police“, který je již od pouti k dostání
v knihkupectví u Kohlů, pouze byla výrazně zredukována a
přeložena do angličtiny. Saltarská část má stejný počet
stránek, byla vytvořena přímo v angličtině a uvádí ji pověst
o strašlivém drakovi, který je v saltarském znaku. O
anglickou verzi textu se postaral pan Jaroslav Hejzlar.
Saltarskou část se chystáme časem lokalizovat do češtiny a
připojit ji do další verze „Světa jménem Police“.

Inspekce na škole
Hned na začátku školního roku ohlásila Česká školní
inspekce záměr vykonat na naší škole inspekci. Ta proběhla
ve dnech 13. až 17. září a v těchto dnech jsme obdrželi
inspekční zprávu, jejíž závěry nás velmi potěšily: Během
kontroly nebyla nalezena žádná závada ani porušení
předpisů a všechny kontrolované oblasti jsou hodnoceny
nejvyšší známkou „vynikající“. Závěr zprávy konstatuje, že
výsledky své práce se ZUŠ v Polici nad Metují řadí mezi
nejlepší školy v České republice! Pro nás je to veliké
ocenění i výzva udržet takto vysokou laťku i do budoucna.
(Pozn.: Inspekční zpráva je veřejný dokument, se
kterým se mohou zájemci seznámit buďto na internetu
v registru škol na stránkách Ústavu pro informace ve
vzdělávání www.uiv.cz , nebo u ředitele školy.)

Valná hromada AZUŠ
Za účasti představitelů MŠMT, zahraničních hostí a
ředitelů ZUŠ z celé České republiky proběhlo ve dnech 14.
a 15. října v Hradeckém Adalbertinu dvoudenní jednání
Asociace základních uměleckých škol České republiky. Pro
nás bylo poctou, že jsme byli vedle pořádající hradecké
školy jedinou ZUŠ, která byla vybrána, aby reprezentovala
náš kraj na slavnostním koncertu pro účastníky tohoto
setkání. V programu vystoupili žáci našeho smyčcového
oddělení (houslisté Šimon a Matouš Michalovi a Anička
Skálová, dále smyčcové trio a kvarteto) a svým výkonem
způsobili mezi posluchači senzaci. Slova uznání měla svou
váhu mimo jiné i proto, že v publiku sedělo mnoho našich i
zahraničních houslových pedagogů, kteří ještě dlouho po
koncertu diskutovali o skvělém výkonu našich dětí ...

Opět úspěch ve Vidnavě
Ve dnech 21. a 22. října se uskutečnil
v severomoravském městě Vidnava již 11. ročník
interpretační soutěže Karla Ditterse z Dittersdorfu, které se
zúčastnily také tři žesťové komorní soubory z naší ZUŠ.
Letošní ročník se vyznačoval velmi vysokou úrovní a tak
mezinárodní porota neměla lehkou práci. Proto je velkým
vyznamenáním pro práci pedagogů Lenky Němcové a
Josefa Fialy úspěch jejich svěřenců v tvrdé konkurenci:
Nejmladší účastníci soutěže, duo bratrů Václava a Jaroslava
Kollertových získalo druhé místo, žesťové kvarteto „Bejby
Brass“ ve své kategorii také druhé místo a Junior Brass
Band první místo!

A málem bychom vám zapomněli říci, jak jsme v Evropě
uspěli. Z celkového počtu více než 1 400 prací jsme získali
patnácté místo.
Vladimír Beran

„Bejby Band“
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Byli jsme také osloveni kolegou ze Zušky v centru
Ostravy, abychom jim přijeli s našimi žáky prakticky
ukázat, jak se to dělá, že tak malé děti umějí hrát (dokonce
dobře) nejen na trubky, ale i lesní roh, baskřídlovku a
dokonce tubu!!!

Duo bratrů Kollertových

Úspěšná výprava naší ZUŠ ve Vidnavě

Koncert vítězů CONCERTO
BOHEMIA 2004
Již jsme vás informovali o dalším úspěchu, kterého
dosáhla naše škola v rozhlasové soutěži Concerto Bohemia.
Již popáté za sebou zvítězil některý z našich orchestrů
v kategorii ZUŠ – tentokrát to je Žákovský komorní
orchestr pod vedením Michaely Michalové. Nyní se již
přiblížil termín slavnostního Koncertu vítězů, který letos
opět proběhne na pražském Žofíně a to v sobotu 20.
listopadu v 19. hodin a bude přenášen v přímém přenosu
Českým rozhlasem na stanici Vltava. Letošní novinkou je,
že Česká televize z tohoto koncertu pořídí záznam, který
odvysílá až za 14 dní v sobotu 4. prosince na ČT2.
Z Police opět vyjíždí beznadějně obsazený autobus se
zájemci o osobní účast na této prestižní události (letos se
jich sešlo takřka 80!). Ostatní mohou shlédnout záznam
tohoto koncertu 4. prosince na svých TV obrazovkách, k
čemuž všechny srdečně zveme!
Vítězný Junior Brass Band

Předseda poroty (Mgr. Švejda z filharmonie Olomouc)
při vyhlášení našeho vítězného Junior Brass Bandu kvitoval
mnohaletou vysokou úroveň našich žesťových souborů:
„Tak kvalitní a precizní výkony v komorní hře žesťových
nástrojů v případě ZUŠ Police již nejsou překvapivé, ale
stávají se standardem a současně nadějí.“
Prof. Maceček (člen poroty, pozounista, prof.
Konzervatoře v Ostravě) - vyjádřil uznání směrem k našim
mladším žesťovým žákům ohledně jejich kvalitních výkonů
a zároveň útlého věku, ve kterém není až tak běžné tyto
nástroje vůbec udržet a ještě k tomu dobře ovládat.

Koncert k 15. výročí „Sametové
revoluce“
Ve čtvrtek 18. listopadu – den po státním svátku –
uskutečníme v Kolárově divadle od 18 hodin Slavnostní
koncert k 15. výročí listopadových událostí, na kterém se
představí sólisté na housle (vítězové mezinárodní
Kocianovy houslové soutěže), Smyčcové trio a kvarteto
(vítězové republikové soutěže ZUŠ 2004) a Komorní
smyčcový orchestr (vítěz rozhlasové soutěže CONCERTO
BOHEMIA 2004).
Všechny srdečně zveme!
Lubor Bořek
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Základní umělecká škola
v Polici nad Metují
pořádá

KONCERT
k 15. výročí
„Sametové revoluce“
Účinkují:
Housloví sólisté
(vítězové mezinárodní Kocianovy houslové
soutěže)

Zhodnocení výtvarné soutěže proběhne
v neděli 12. prosince 2004 ve 14.00 hodin
v sokolovně TJ Sokol Police nad Metují
při celookresní

Mikulášské zábavě

pro zdravotně postižené děti.
Na programu bude setkání s úspěšnými českými
paralympioniky, Mikulášská nadílka a občerstvení
s hudebním doprovodem Jiřího Trnovského a
Zdeňka Mazače.
Žádáme rodiče, kteří mají zájem se Mikulášské zábavy
se svým dítětem zúčastnit o potvrzení své účasti buď
písemně nebo osobně na tel. 491 509 996,
776 634 845 nebo 607 673 617.

Smyčcové trio a kvarteto
(vítězové republikové soutěže ZUŠ 2004)

Střední odborné učiliště společného stravování,

Komorní orchestr
(vítěz rozhlasové soutěže
CONCERTO BOHEMIA 2004)

Kolárovo divadlo
Čtvrtek 18. listopadu 2004
v 18 hodin
Vstupné 30,- Kč, děti zdarma

TEPLICE NAD METUJÍ,
Střmenské podhradí 21
UČEBNÍ OBORY:
65-52-H/001 Kuchař

STUDIJNÍ OBOR:
65-41-L/504 Společné stravování
65-53-H/001 Číšník – servírka

Od jiných nás odlišuje

Dny otevřených dveří:

- tradice a jméno školy
- každý čtvrtek 8-17 hodin
- dobré postavení na trhu práce
- 22.11. – 26.11. 8-17 hodin
- úspěšnost na soutěžích
- 13.01. – 14.01. 8 -17hodin
- komplexní péče o žáky /DM,ŠJ/ (v sobotu 27.11 a 15.1. 8-13 hodin)

Zveme vás na návštěvu!
Pro předem ohlášené školní skupiny připravíme program a pohoštění.

*********

tel.: 491 581 279

www.souteplicenm.cz

Město Police nad Metují
s finanční podporou společnosti MADE 1
s.r.o. zastoupené p. Petrem Vodičkou
ve spolupráci s Asociací rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí ČR Klubem Vánek
a TJ Sokol Police nad Metují vyhlašuje

II. ročník výtvarné soutěže

MAŠLIČKA
Je určena všem handicapovaným dětem okresu
Náchod. Do 30. listopadu 2004 přijímáme
výtvarné práce libovolné techniky na téma

PARALYMPIÁDA.
Těšíme se na všechny práce. Doufáme, že i
rodiče a opatrovníci dětí a spoluobčanů, kterým
je soutěž určena, pochopí náš záměr a dílka
s uvedením jména, příjmení a adresy
k poslednímu listopadu doručí do kanceláře
kulturní pracovnice slečny Petry Jansové
v přízemí polické radnice, místostarostce Idě
Seidlmanové nebo Janě Štrausové – hospodářce
Klubu Vánek na kontaktní adresu:
Ryšavého 43, 547 01 Náchod.

*************

S T A T I S T I K A œœ œ œ œ œ œ œ œ
K 31.10.2004 mělo město Police nad Metují dle dostupné
evidence celkem 4 313 obyvatel.

JUBILEA

ZZZZZZZZZ

V měsíci říjnu 2004 oslavili životní jubilea:
70 let
75 let
85 let

4 občané
1 občanka
5 občanů
paní Anna Jahodková
paní Anna Turková
paní Vlasta Křížová
pan Václav Hruška;
pan Antonín Herzog – s lítostí
sdělujeme, že 4 dny po oslavě svého
pěkného jubilea zemřel

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví a duševní
pohody do dalších let.
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SŇATK Y Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
V měsíci říjnu byl v obřadní síni Městského úřadu uzavřen
1 sňatek. Pár si nepřeje být jmenován.

Dne 21. října oslavili krásné jubileum 50 let trvání
manželství „ZLATOU SVATBU“ manželé

Karel a Anna Pohlovi z Hlavňova.
Slavnost se konala v naší obřadní síni.

***********

Ve středu 27. října oslavili Zlatou svatbu také

Jiří a Jiřina Pavlíkovi
Do dalších společných let přejeme hodně spokojenosti
************

VZPOMÍNKA N A ZES NUL É Z Z Z
V sobotu 30. října v 10 hodin byla na místním hřbitově
uctěna památka zesnulých.
Po slavnostním pietním programu byly provedeny
4 rozptyly na rozptylové loučce.
Dagmar Hambálková

Poděkování
Upřímně děkuji všem, kteří se přišli rozloučit do
smuteční síně s mojí manželkou, nebo se milými slovy
útěchy, květinovými dary či jinou formou podíleli na
zmírnění mého žalu, jakož i smutku rodin mých dcer.
Rovněž děkuji panu Lichterovi za jeho vřelá rozlučková
slova, a i těm, kteří doprovodili manželku na cestu věčnosti
citlivou hudbou a zpěvem.
Za sebe a dcery s rodinami
Jaroslav Kollert

Fond pro pozůstalé...
Dne 2. října 2004 se uskutečnil další výlet, který pořádal
Fond pro pozůstalé v Polici n.M. a okolí, tentokrát do
Polska.
Zúčastnilo se 42 členů. Program byl rozvržen na celý
den. Cesta vedla přes hraniční přechod Běloves do Lázní
Polanica, kde jsme prošli pěší zónu a navštívili „Centrální

park“ a kolonádu. Zde jsme měli všichni možnost se napít
ze všech 4 pramenů léčivé vody.
Cesta pokračovala do Wambeřic. Tam jsme nejprve šli
do světoznámé Baziliky. Celou jsme ji prošli. A kdo chtěl,
mohl si vystoupit po schodech na „Kalvárii“ až ke 4
zvonům nahoře. Ti méně zdatní se pomalu přesunuli před
budovu, kde je umístěno 12 pohyblivých Betlémů. Každý je
jiný. Výjevy se liší obsazením figurek. Je tam biblický,
hornický, muzikantský a taky křížová cesta, lidé při práci
na vesnici a na dalším při práci ve městě, Herodes a
nemluvňátka a pod. Moc se to líbilo.
Další zastávkou byl „Skanzen“ ve Wambeřicích - Dolní
Lipka. Počasí nám přálo a tak jsme mohli projít celý areál.
Byli tam pštrosi, daňci, bílí jeleni, divoká prasata, želvy,
nutrie, papoušci, holubi a jiní.
Navštívili jsme též muzeum, ve kterém můžete
obdivovat kompletní vybavenou dílnu kováře, truhláře,
skláře, pečení chleba... Snad každý tam našel pro sebe něco
zajímavého. Byly tam staré peníze, odznaky, parůžky, staré
sklo, žehličky, rádia a televize a pod.
Jako další zastávku jsme měli Kostnici v Čermné. Tady
nám průvodkyni dělala řádová sestra. Výklad byl velice
zajímavý a rozuměli snad všichni i když byl částečně v
polštině.
Poté jsme odjeli ke třetím „Smírčím kamenům“. Jeden
je Polský, druhý Český a třetí Německý. Postavili je tam
před 5 lety na znamení smíření těchto tří národů.
A náš výlet byl zakončen ve Stroužném na rybárně.
Každý účastník měl možnost si chytit sám na udici pstruha
a v kuchyni mu ho upekli. Bylo plno rybářů a ještě více
radilů jak na to? Hodně veselí a smíchu. A pro dobrou
náladu nám hrál na harmoniku pan Jirák z Bukovice.
Výlet se velice vydařil. Hlavně počasí nám přálo a to je
vždy záruka dobré pohody. Už se těšíme na další pěkný
výlet.
Spokojení účastníci

Polický zahrádkářský
receptář na měsíc listopad
Jinan dvoulaločný („GINKGO BILOBA“)
Mezi zvláštní a nápadné stromy u nás můžeme zařadit
jinam dvoulaločný („Ginkgo Biloba“). Ten má v létě zelené
listy, které jsou podobné malým vějířům. zajímavé je, že
přes to, že má listy, vedou ho ve většině školek mezi
jehličnany (koniferami). Jinan je skutečně s jehličnatými
stromy blízce příbuzný. Ve skutečnosti se jedná více o
vzdálený dvoudomý strom. To znamená, že na jednom
stromě jsou vždy jenom samčí nebo samičí květy. Plody
samčího jinanu se vnitřně podobají jedné mirabelce. Žluté
plodové maso velmi brzo zkvasí a pak značně zapáchá.
Pražené pecky plodů se pojídají. Již přes dvě stě let je jinam
vysazován v našich parcích a zahradách. Nikdo zatím
nelitoval toho, že se jinam vysadil, neboť tento strom je
skutečně zvláštním druhem mezi stromy, který nás inspiruje
k různým nápadům. Nezřídka se stává, že si jedna větev
umane a začne nápadně vyrůstat ven z uzavřené koruny
stromu. Se žlutým podzimním zbarvením tohoto stromu
může soutěžit málokterý jiný.
Listy jinanu mají paralelní nervaturu. Může se nám tak
zdát, že se jinam ve svém vývoji z jehličnatého stromu
zastavil v půli cesty směřující ke stromu listnatému. Samčí
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květy rozkvétají z jara o čtrnáct dnů dříve, než květy
samičí, mají dvojici pylových váčků, zatím co samičí květy
jednotlivě nebo po dvou v paždí listů. Jinam běžně vytváří
vysoké kuželové koruny. Je světlomilný a nejlépe se mu
daří, pokud je vysazován solitérně (jednotlivě). Nesnáší
příliš vlhké půdy, lépe se mu daří v půdách lehkých a
písčitých. Dobré je, že se na něm nevyskytují žádní škůdci.
Vzhledem k dlouhému kůlovému kořenu nesnáší
přesazování. Pokud to není nezbytně nutné, tak jinam
neřežte. Pro svoji odolnost proti suchu a slunci se dá
vysazovat i ve znečistěných městských aglomeracích.
Poprvé jsem se setkal s jinanem při studiu na mělnické
zahradnické škole, kde u internátu na Neuberku byl v
zámeckém parku přímo před oknem našeho pokoje.
Upoutal mne svým „rozcuchaným“ rozvětvením. Strom
dosahoval v této době výšky pěti metrů. Když jsme tyto
prostory navštívil se zájezdem po loňských povodních, byl
tento strom po čtyřiceti dvou letech vysoký asi dvacet
metrů, byl krásně jehlancovitě vzrostlý, olistěn sytě
zelenými listy. Skutečně krásný exemplář. V Náchodě vím
pouze o jednom exempláři tohoto stromu a je jím před
dvěma roky vysazený vysokokmen před Husovým sborem.
roste velmi dobře a již nyní dosahuje výše tří metrů. Pokud
budete chtít vidět skutečně urostlý strom jinanu, musíte se
vydat do nedalekého Nového Města nad Metují, kde vedle
„Kina 70“ směrem k nádraží ČD je strom dosahující dnes
výše zhruba osmi, až deseti metrů. Krásný jinam jsem
objevil před několika roky v Pražské botanické zahradě na
Slupi. Jedná se o nízkou převislou variantu „Pragensis“,
která má kmen vysoký něco přes dva metry. Zato jeho
nízká plochá koruna dosahuje průměru okolo čtyř metrů. V
blízkosti tohoto jinanu se nacházely staré skleníky, které
ustupují novým hangárům. Tomuto jedinečnému stromu se
naštěstí vyhnuly. Dva malé jinany jsou k vidění i u přítele
Černého v Opočně. tam mne zvlášť upoutal dosud mnou
neviděný pestrolistý druh.
V současnosti jsou využívány listy jinanů, z nichž se
extrahují bioflavonidy, ginkgotin a další užitečné látky.
Léky vzniklé z těchto přírodních produktů působí velmi
příznivě na zlepšení krevního oběhu (především v mozku,
čímž zlepšují i paměť). Starším lidem tak výrazně zlepšují
průběh cévních onemocnění. Řadu léků obsahujících
výtažky z listů jinanu můžete zakoupit v lékárnách i volně.
Tyto léky patří většinou mezi homeopatika, která léčí jiným
způsobem, než běžné léky. ale přes to jsou účinná. Sazenice
jinanu bylo možné zakoupit mimo jiné i ve školách
Litomyšl asi za 50,- Kč menší a za 150,- Kč větší. Byli jsme
tam se zájezdem 5.6.2004 a v této době tam probíhá
pravidelná prodejní výstava, která trvá asi 1 týden.
Vybráno ze Zahrádkářského zpravodaje

těžká, a proto každá finanční pomoc přišla vhod. Lidé si
uvědomovali, že jedině touto cestou mohou alespoň
částečně zmírnit těžkou situaci, která pro ně nastala. Toto
platí i pro dnešní dobu, kdy náklady na vše, co je spojeno s
pohřbem, stále stoupají.
Dobročinný fond pro pozůstalé letos oslavil 80. výročí
od svého založení. Díky solidaritě překonal velmi těžké
období hospodářské krize, překonal dobu fašistické
okupace a přežil i období po únoru 1948 - 1989 a pracuje
dále na principu solidární pomoci svým členům i dnes.
Mimo jiné také pořádá různé zájmové akce, jako jsou
celodenní výlety, Mikulášské zábavy, různá kulturní
vystoupení a pod.
Činnost fondu je velmi bohatá. Zveme Vás proto mezi
nás. V současné době máme celkem 25 úseků a každý má na
starosti jeden výběrčí.
Pro Vás je to:
ERBEROVÁ Marie, KRÁLOVÁ Emilie, ŠUMBEROVÁ
Květa, VACKOVÁ Božena
Těšíme se s Vámi na shledanou.
Za výbor fondu předseda Josef Dostál

Astronomické informace
Listopad 2004
Slunce vstupuje 22. listopadu do znamení Střelce.
Měsíc je 5. 11. v poslední čtvrti, 12. 11. v novu, 19. 11.
v první čtvrti, 26. 11. v úplňku. Odzemí (Měsíc je v největší
vzdálenosti od Země) nastává 2. a 30. 11., přízemí (Měsíc
je nejblíže k Zemi) 14. 11.
Planety viditelné okem: Na ranní obloze září velmi
jasná Jitřenka-Venuše a také výrazný Jupiter, nízko nad
jihovýchodem načervenalý Mars. Saturn je pozorovatelný
většinu noci s výjimkou večerních hodin. Při pozorování
dalekohledem se zvětšením alespoň dvacetinásobným
uvidíme zřetelné protažení jeho kotoučku - Saturnův
prstenec.
Zajímavé úkazy: 17. listopadu nastává maximum
meteorického roje Leonid.
Další zajímavé objekty a úkazy na obloze můžete
shlédnout přímo na Hvězdárně v Úpici. V listopadu je pro
veřejnost otevřena každou středu a pátek od 18 do 20 hodin
(noční pozorování oblohy v případě jasného počasí),
víkendová pozorování Slunce probíhají v sobotu (10 - 12 h)
a v neděli (13 - 15 h).
Jiří Kordulák, Hvězdárna v Úpici

Informace ředitele
Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Činnost Dobročinného fondu pro
pozůstalé po členech hasičských
sborů

Nová vyšetřovací jednotka na ORL

Vážení občané,
29. června 1924 se konala ustavující Valná hromada
Dobročinného fondu pro pozůstalé po členech hasičských
sborů se sídlem v Polici nad Metují v působnosti hasičské
župy Metuj. To znamená všechny obce v okolí Policka.
Postupně se přidaly. Hlavním účelem vzniku byla solidární
finanční výpomoc v případě úmrtí člena. Situace
normálních lidí, zvláště ekonomická byla velice složitá a

Tato jednotka je určena pro vyšetřování na ORL
oddělení. Její cena je 1.100.000 Kč.
Je vybavena
mikroskopem ZEISS s digitálním přenosem dat a
zálohováním na CD v hodnotě 500.000 Kč. Tímto se

Během měsíce října 2004 byla na ORL ambulanci
Oblastní nemocnice Náchod a.s. slavnostně uvedena do
provozu nová

vyšetřovací jednotka ATMOS C 31
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Oblastní nemocnice Náchod a.s zařadila mezi první
nemocnice okresního typu v České republice, které
používají toto moderní řízení. Jedinečnost přístroje je ve
spojení mnoha přístrojů do jedné jednotky sloužící
k vyšetřování a terapii. Automatizace některých funkcí
usnadňuje obsluhu přístrojů. Mimo všechny výše uvedené
vlastnosti přinese nákup této jednotky větší komfort a vyšší
úroveň pro vyšetřované pacienty na ORL oddělení Oblastní
nemocnice Náchod a.s.

docílit potřebného cíle, kterým je zvýšení úrovně
zdravotnických služeb.
Ing. Josef Šimurda, ředitel nemocnice

Výzva obyvatelům Kvíčerova a okolí
Upozorňujeme tímto, že v rodinném domě čp. 180,
v ulici Soukenická, v Polici nad Metují, není možné
objednávat výlep plakátů ani objednávat vozidlo TAXI. Pan
Jiří Škop, užívající výhod bydlení uvedeného domu nemá
s výlepem plakátů nic společného!!! Stejně tak i pan Ing.
Martin Huml není živnostníkem - drožkářem, a tudíž nevozí
občany slovutného Kvíčerova ve svém voze!
Zároveň vyzýváme zejména Mistra Lepiče plakátů, ať
učiní kroky potřebné ke snížení obtěžování obyvatel čp.
180 mylnými telefonáty. Možností je k tomu v dnešní době
dost!
Děkujeme za pochopení! Nechť vzkvétá náš
Kvíčerov!!!!
Jiří Škop – nelepič; Ing. Martin Huml - netaxič
Nemocniční prádlo
Jedním z důležitých faktorů kvality poskytovaných
zdravotnických služeb pacientům je nemocniční prádlo.
Kvalita nemocničního prádla a celý systém jeho oběhu je
finančně náročným a složitým logistickým procesem. Na
nemocniční prádlo jsou kladeny, vzhledem k charakteru
zdravotnického provozu, velké nároky. Praní a údržba
prádla vyžaduje speciální technologické postupy a
představuje samostatné know-how.
Prádlo bylo v naší nemocnic vždy velkým problémem.
Zejména z důvodu nedostatku finančních prostředků se
nedařilo včas obnovovat nemocniční prádlo a výsledkem
byla jeho velká opotřebovanost, ztrátovost a nedostatek. Po
vyhodnocení této situace jsme po dohodě s dodavatelskou
firmou zajišťující praní prádla společně přistoupily
k projektu komplexní služby zajištění nemocničního prádla
v naší nemocnici. Princip této služby spočívá v tom, že
prádlo již není majetkem nemocnice, nýbrž dodavatele a
nemocnice si pouze objednává potřebné množství podle
počtu hospitalizovaných pacientů. Dalším partnerem
v projektu se stal významný regionální výrobce tkanin. Na
konci roku 2003 jsme začali projekt komplexní služby
testovat v areálu horní nemocnice v Náchodě. Po více jak
půlročním zkušebním provozu jsme mohli konstatovat, že
plánovaných cílů bylo dosaženo – prádlo je nové, je ho
dostatečné množství a systém je efektivní. Největším
pozitivem ale bylo zvýšení kvality zdravotnických služeb a
kladné vnímání našimi pacienty. Na základě dobrých
výsledků zkušebního provozu budeme tento systém dále
rozšiřovat i na ostatní provozy Oblastní nemocnice Náchod
a.s. a během první poloviny roku 2005 by již celá
nemocnice měla používat tento nový systém oběhu
nemocničního prádla.
Přechod na nový systém logistiky prádla představuje
velkou změnu v provozní technologii a velký objem práce
pro všechny zúčastněné pracovníky naší nemocnice i
ostatních partnerů v projektu. V praxi se ukázalo, že
příkladnou spoluprací tří subjektů v našem regionu můžeme

Vzpomínky na otevření nového
divadla v Polici n.Metují, dne
29. června 1940
Kulturní život v Polici nad Metují má dlouholetou
tradici. Polický knihař, knihkupec a lidový povídkář
Antonín Krtička (zemřel roku 1952) v regionálním časopise
povodí Metuje a Sténavý „Broumovsko“ z 15. VII. 1947
vzpomíná, jak již za německé okupace, roku 1940, si místní
divadelní ochotníci postavili z vlastních prostředků svou
vytouženou budovu Kolárova divadla:
Měsíc červen je pro naše malé město významný.
V tomto měsíci ochotnický spolek „Kolár“ i celá naše
veřejnost otvírala novou, vlastní budovu divadelní. O čem
místní ochotníci po dlouhá léta jen snili, stalo se
skutečností. Není dosud mnoho měst v Čechách, jež se
mohou honosit vlastní divadelní budovou, není jich ani
dvacet a k těmto jako nejmladší řadí se i město Police nad
Metují, které odevzdalo nevelikou, ale moderně zařízenou
budovu divadelní vyspělému občanstvu. Kolik námahy,
starostí a beznaděje provázelo toto dílo místní ochotnický
spolek „Kolár“ ví jen ten, kdo to prožíval s sebou. Polický
ochotnický spolek není nově založeným spolkem, neboť dle
záznamů hrálo se tu již v roce 1820 - v hostinci, kde dnes
stojí hotel „Hvězda“. V tom roce sehrány tři hry: „Hrabě
Beňovský“, „Oba lístky“ a „Dům na silnici“. - Hry tyto
upravil do češtiny W. M. Kramerius. To byl počátek
polického divadla. Po dvaceti pilných létech byla divadelní
scéna přestěhována do hostince „U zeleného stromu“. Zde
byl sál mnohem větší, tu se konávaly všechny plesy a
zábavy a každoroční odvody branců. Na tomto místě stojí
dnes moderní palác fy Pelly a zdobí svou architekturou jižní
stranu náměstí. V r. 1868 přestěhovali se ochotníci do
hostince „U Freiwaldů“. (Nynější hotel p. Pejskara). Tu se
hrálo celých třicet roků, zde často zakotvili na 14 dní i tři
týdny kočovní herci a rádi se sem vraceli, neboť divadla
milovné polické obecenstvo naplnilo vždy hlediště do
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posledního místa. Kolik kusů veselých i vážných viděla a
slyšela prkna tohoto venkovského jeviště ! Kolik lásky i
obětí bylo zapotřebí, aby spolek obstál před veřejností, a
hlavně před německými úřady, které povolovaly hry podle
nálady, jakou úředník právě měl. První povolení v českém
jazyku obdrželi Poličtí 10. ledna 1863 ke hře „Vicomt
z Letovieru“. V hostinci „U Freiwaldů“ se hrálo až do roku
1907, kdy byl hostinec prodán a z divadelního sálu byly
zřízeny hostinské pokoje. Tak vznikl útulný hotel
„Pejskar“. Poličtí ochotníci byli nuceni se vystěhovat do
hostince „U Richterů“ v Tomkově ulici, kde se hrálo až do
otevření nového, vlastního divadla. Celé naše město
přispělo k vybudování vlastního stánku a hrdě se k němu
hlásí jako k svému majetku. Známý továrník a podporovatel
všeho dobrého daroval na stavbu divadla ze své cihelny
100.000 cihel, jež byly připraveny k odvezení. Poličtí na to
vyzráli! Jedné pěkné dubnové neděle r. 1940 uspořádali
„Průvod cihel“. Celé město se sešlo u cihelny za městem
s různými dopravními prostředky. Uzřeli jsme ověnčené
koloběžky, dětské vozíky a kočárky, trakaře, kola,
motocykly, osobní i nákladní auta, autobusy, i selské
povozy. Muži i ženy, kteří neměli dopravních prostředků,
nesli tlumoky nebo nákupní tašky a celá tato pestrá
„brigáda“ vozila a nosila při doprovodu hudby cihly, které
jiní rovnali do hranice.- 40.000 cihel bylo té neděle
odvezeno a odneseno na staveniště. Nyní pochopíme, že
Police, malé město o necelých 4 000 obyvatelích, má svoje
vlastní divadlo. Je majetkem všech, neboť každý přiložil
ruce k dílu. Tak mnohý by dnes rád našel cihlu, tu cihlu,
kterou si přinesl a která je malou sice, ale nezbytnou
součástkou tohoto velikého díla a důkazem pochopení
společné práce na poli české národní kultury.
Jen jedna věc kalila naši radost při otevření divadla:
Byla to porážka Francie a obsazení Paříže. Tehdy vlály
prapory s hákovitým křížem vedle našich vlajek
československých. I z průčelí divadelní budovy strašil po
čtrnáct dnů hákovitý kříž, jenž naší drahé domovině
nevěstil nic dobrého.
Dnes je to vše zlé za námi a neradi na to vzpomínáme.
Polickému divadlu „zdar!“.
Připravil Mgr. František Janeček

Vlastivě dné okénko
Jak vznikl Štědrý den
Za časů krále Heroda přišel do Betléma ke sčítání lidu Josef
se svou manželkou Marií, jež čekala dítě. Marie tu porodila svého
syna, zavinula do plének a uložila do jeslí ve chlévě, neboť
v hospodě pro ně nebylo místo. I nazvali jméno jeho Ježíš.
Ve 4. století (r. 325) stanovila římská starokřesťanská církev
oslavy narození Ježíše Krista – Boží Hod vánoční na 25. prosince.
Jedním z hlavních důvodů bylo vytvořit protiváhu starým
pohanským slavnostem zimního slunovratu a proti starému mýtu o
nepřemoženém slunci postavit mýtus o nadpřirozeném zrození
božského dítěte. Z Říma se nová křesťanská tradice brzy rozšířila
do všech katolických zemí, zatímco východní pravoslavná církev
zůstala u starších oslav Epifanie 6.ledna. K přijetí a zlidovění
tohoto svátku přispěla i okolnost, že v tomto čase vrcholily u
starých Římanů nejpopulárnější svátky na počest boha osiv
Staurnálie, provázené bujným veselím, kdy se lidé navštěvovali,
obdarovávali a bavili. Za týden poté následovaly další římské
novoroční slavnosti Calendae. Den před Božím Hodem (Štědrý

den), liturgicky vigilie, byl určen jako čas na přípravu těchto
slavností.
V českém lidovém prostředí se tyto oslavy objevují
v souvislosti s šířením křesťanství. Už ve 14. století, jak svědčí
zajímavý traktát benediktinského mnicha Jana z Holešova, byla
prováděna řada dnes známých štědrovečerních zvyků a obyčejů,
popisovaných tehdy většinou jako dílo ďáblovo. Víme také, jak
vypadaly pohanské oslavy zimního slunovratu, a to podle seznamů
pověr a pohanských zvyklostí, sepisovaných od 8. století proto,
aby mohly být církví zakazovány (házení pečiva či ovoce do vody,
strojení se do masek, nevázanost a bujarost, zvířata o půlnoci
mluví lidskou řečí apod.).Jak však ubíhala staletí, docházelo
v lidovém prostředí k prolínání pohanských prvků s křesťanskými
oslavami, lidé si teologické výklady přetvářeli po svém, což
nakonec tolerovala i církev.
Z materiálu JANY HRABĚTOVĚ, historičky Polabského muzea
v Poděbradech vybral Mgr. František Janeček

POVÍDÁNÍ O POLICKÉM NÁMĚSTÍ
(1. část)

Ne, nebudeme psát o budovách, stojících okolo
prostranství náměstí v Polici nad Metují. To by byla velice
dlouhá a dlouhá historie, která by vydala na několikaletý seriál
– prozatím bohatě postačí, když si povíme o pouhém jeho
prostranství, o historii objektů, které na něm stály a stojí, i o
některých událostech, které se zde kdysi odehrály.
Porovnáme-li poměrně velkou rozlohu polického náměstí s
vlastní rozlohou středověkého městečka Police, které mělo
kolem roku 1550 pouhých 138 domů, můžeme se oprávněně
domnívat, že břevnovští benediktinští lokátoři měli se
založenou osadou Policí asi dalekosáhlejší plány. Zpočátku
zřejmě předpokládali, že se stane politickým a hospodářským
střediskem celého „polického újezdu“, který břevnovský
klášter získal darem od panovníka krále Přemysla Otakara I.
někdy začátkem třináctého století. Jakmile však břevnovské
opatství nabylo jistoty, že se i území na druhé straně pohoří
Stěny – Broumovsko - stalo definitivně jeho legálním
majetkem, založilo zde roku 1322 své nové proboštství a
hospodářsko-správní centrum svého východočeského dominia
během času přeneslo do Broumova. Završilo se to nakonec
rokem 1419, kdy opat Mikuláš uprchl před husitskými
loupežníky s velkou částí konventu z Břevnova právě do
Broumova (benediktinský klášter v Břevnově byl 22. 5. 1420
Tábority a Pražany zpustošen a vypálen, několik starších
mnichů, kteří tam zůstali, byli zajati a dva z nich na
Hradčanech 6. 6. 1420 upáleni). Opat Mikuláš se začíná
titulovat
jako
„opat
břevnovský
na
Broumově“
(»Břevnoviensis in Brauna«) a broumovský klášter (ve
skutečnosti opevněný hrad, na kterém si později vylámali zuby
i husité) se stal na velmi dlouhé období střediskem celé české
benediktinské provincie. Polické proboštství pak ztratilo
podstatně na svém významu a spolu s ním i přilehlé městečko.
Stalo se přirozeným centrem menšího a chudšího panství
polického, národnostně českého na rozdíl od panství
broumovského, kde převažovali němečtí kolonisté.
Intenzivnější stavební rozvoj městečka se započal s
největší pravděpodobností až po přenesení týdenních trhů
z vesnice Provodova (rovněž v majetku benediktinů) do Police
roku 1253, na základě známé listiny krále Přemysla Otakara II.
Pravidelné týdenní středeční trhy se zde odbývaly po dlouhá
staletí – prakticky až do poloviny 20. století, kdy nakonec
zanikly. K týdenním trhům přibyly roku 1502, na základě
svolení krále Vladislava II. dva trhy výroční (jarmarky) na
které byli připuštěni i obchodníci cizí – na sv. Prokopa
(4. července) a na sv. Linharta (6. listopadu); roku 1681 byl
císařem Leopoldem I. povolen jarmark třetí (osmý den po
neděli Jubilate, tj. třetí neděli po Velikonocích), kdy se mohlo
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obchodovat i s koňmi a s dobytkem, a konečně roku 1876
město obdrželo i výroční trh čtvrtý (v pondělí po svátku Jména
Ježíše, který připadá na první neděli po Novém roce). Trhy se
konaly v těžišti městečka, na náměstí, které sloužilo jako
centrum hospodářského ruchu; tam ústily nejdůležitější ulice,
spojující rohy náměstí a řady právovárečných domů kolem
náměstí zřejmě tvořily po určitou prvotní dobu veškerou
zástavbu městečka.
Uprostřed „rynku“ – tržiště se pak logicky situovaly
budovy, důležité pro samosprávu a hospodářský chod
městečka. Byla to zejména budova radnice („rathaus“), která
se zde poprvé připomíná roku 1535 v souvislosti s velkým
požárem, kdy rovněž vyhořela, ale byla znovu obnovena a po
stavbě budovy nové radnice (dnešního domu čp. 77) roku 1594
ještě posloužila jako městské vězení až do roku 1617, kdy
stavení (určitě jen dřevěné) stojící uprostřed náměstí při
velkém požáru městečka definitivně shořelo a nebylo již více
obnoveno. Hned vedle budovy radnice stával od nepaměti také
dřevěný městský pivovar (při očíslování domů roku 1771
dostal popisné číslo 170), který rovněž několikrát vyhořel, ale
z polického náměstí byl odstraněn až roku 1818 (21. září) na
důrazné doporučení krajského hejtmana Antonína Ledvinky
z Adlerfelsu, který tehdejšímu purkmistrovi Františku
Švorčíkovi naznačil, aby tato „koptárna“, jak ji nazval, pro
lepší vzhled z náměstí zmizela. Vedle pivovaru stávala rovněž
obecní sladovna, která se zde připomíná poprvé roku 1580 a
která se přestěhovala na své nové místo u radešovského mostu
přes Ledhujku, hned vedle městského mlýna, roku 1724.
Nedaleko původní sladovny stály na náměstí také masné
krámy, kterých bývalo deset a ze kterých řezníci platili
klášterní vrchnosti nájem 6 grošů a jako naturálii jeden kámen
(asi 10 kg) loje – asi na svíčky. Tyto masné krámy zde stály
nepřetržitě až do roku 1706, kdy se opat Otmar pohoršil, že
řeznické boudy netvořily příliš vhodnou kulisu jinak pěkné
slavnosti Božího těla, a nebudeme jistě daleko od skutečnosti,
když usoudíme, že to byl i nevábný smrad, linoucí se z těchto
bud. Byly tedy přeloženy na zahradu domu Jiřího Vondráčka
(v čp. 91), a po dvaceti letech, roku 1727, dal týž opat postavit
na náklad konventu masné krámy nové v Kostelní ulici.
Postavily se na místě chlévů za domy Alžběty Králové
(čp. 100) a Václava Jony (čp. 101) a roku 1764 je koupili od
vrchnosti poličtí řezníci za 100 dukátů. Od kdy a kde stál na
náměstí městský pranýř (z něm. Pranger) nevíme, dozvídáme
se o něm až roku 1787, kdy, jak zapsal kronikář Jan Lege, že
„dle nejvyššího nařízení všechny šibenice, pranýře, trdlice a
jiné hanebné nástroje, též také tak zvané klece, v kterých kurvy
stát musely na odivu, taktéž koš pro pekaře a vesměs takové
nástroje byly kasírované.“ Kamenný pranýř (původně asi
dřevěný) byl tehdy z náměstí odstraněn na základě dřívějšího
nařízení císaře Josefa II. a odvezen do městské sladovny (čp.
196 v Nádražní ulici – zbourána roku 2000), kde vhodně
posloužil jako pilíř uprostřed humna; od roku 1840 pak byl
umístěn „pod žlábkem, co voda od mlýna do sladovny teče“.
Pranýř byl prastarý kázeňský prostředek, určený pro trestání
menších přestupků, kde bývali odsouzení delikventi za trest
připoutáni nebo i přikováni a vystaveni po jistou dobu
k veřejné hanbě a potupě – jako např. různí podvodníci nebo
nevěstky.
Významné zařízení na náměstí byla kašna (z něm.
Kasten), nádrž vody pro obecnou potřebu. Jako důležitý vodní
zdroj stála uprostřed náměstí, hned vedle pivovaru, který byl
ostatně na dostatečném množství vody zcela závislý, ale
sloužila i ostatním obyvatelům rynku a jejich dobytku, kteří
jinak museli chodit pro vodu až do potoka Ledhujky. Poprvé se
o kašně sice dozvídáme až roku 1575, ale byla nepochybně
mnohem starší. Voda do ní byla vedena dřevěným potrubím
z poměrně velké vzdálenosti – až od městské lázně na Babí
(dnešní čp. 32, ulice Na prádle), kde byla odbočka z náhonu na

klášterní mlýn. Dokládá to i smlouva, kterou sepsali purkmistr
Mikuláš Menšík a konšelé města s lazebníkem Šimonem
Stiftem roku 1634. Tam je uvedeno, že „poněvadž trouby
vodní zkrz tu lázeň předešle kladeny byly, a voda z potoka co
zkrz lázeň do kašny teče vedená byla, takž jak zápis předešlý
na to ukazuje, protož kdyby takové trouby budoucí klásti a
obnoviti chtěli, nemá on jim k tomu povolení lazebník v tom
překážky činiti, ale poslušně povoliti“… Kašna bývala
z počátku jen prosté účelové zařízení, nádrž sbitá pouze
z dřevěných fošen a na zimu obvykle obložena hnojem, aby
nezamrzala. Zaznamenávají to dávné městské účty, kde se
dozvídáme, že 17. června roku 1780 byla postavena kašna
nová a za fošny a za práci bylo vydáno z obecní kasy celých
116 zlatých. Voda do ní byla vedena dřevěnými rourami od
chalupy Tadeáše Kejdany; z kašny volně odtékala potůčkem
přes celé náměstí. Když však z náměstí zmizela stará budova
pivovaru, rozhodli představitelé města v čele s purkmistrem
Františkem Švorčíkem, že se postaví kašna honosnější,
kamenná. Kašnu jim zhotovil podle plánů dnes neznámého
„vídeňského ingenieura“ zručný suchodolský kameník Filip
Klemt; kolik za svou práci dostal zaplaceno nevíme, náklad na
celou stavbu kašny však přišel na pěknou sumu 1.364 zlatých a
20 krejcarů konvenční měny – za to se tehdy dal koupit dům
na náměstí. Kamenický mistr Filip Klemt byl synem šolce na
Hutbergu (Honech) Jiřího Klemta a do Suchého Dolu se
přiženil k ovdovělé Marii Ticháčkové ze suchodolské šolcovny
roku 1807 a zde po několik let vykonával i rychtářský úřad.
Z dalších jeho kamenických prací známe např. sochu sv. Jana
Nepomuckého na okraji lesa „Kamení“ (z roku 1823, nedaleko
hlavňovského rybníka) a pěkný kříž na suchodolské návsi,
rovněž z roku 1823. Kašna sama je provedena z pískovce
v empírovém slohu, na „klenutí leží a pod kašnou je průchod
na dohlédnutí kohoutku a vyčištění trub“. Uprostřed nádrže je
krychlový podstavec, na jehož vrcholu je feston, tj. ozdobná
váza s květinovými girlandami. Na severní a jižní straně kašny
jsou výtoky vody ústící ze lvích hlav, přičemž na jižní straně
podstavce je vytesán letopočet 1818, což však zřejmě není
datum dokončení díla, protože je známo, že kašna byla
slavnostně uvedena do provozu až v sobotu 30. října roku
1819. Na západní straně podstavce je chronogram »Skrze
DUChoD obeCní kDY postaWena seCti«, nad nápisem
v girlandě ozdobný monogram autora, kameníka Klemta: »Od
F. K.«. Na východní straně podstavce je německý nápis: »Es
steigt empor und Fällt darnieder, so steigen wir und fallen
wieder«, který v překladu znamená „Vzhůru stoupá a dolů
padá, tak stoupáme my a opět padáme“. Kolem horní hrany
krychlového podstavce je nápis latinský »Quod accipio reddo
cuivis«, což značí: „Co přijímám, komukoliv vracím“.
Autorem textů všech nápisů byl tehdejší městský písař –
„kancelist“ Vincenc Mrnka, bývalý kantor, který se učitelství
vzdal roku 1805 pro jakési neshody s tehdejším katechetou
P. Innocencem Klimannem. Městský kancelista Vincenc
Mrnka zemřel 2. dubna 1823, raněn mozkovou mrtvicí.
K renovaci kašny došlo poprvé roku 1867, pak roku 1983 a
naposledy roku 1999. Kašna byla dlouho napájena vodou od
již zmíněného náhonu; ještě roku 1950 přestala téci v kašně
voda a závada, přerušené potrubí, bylo nalezeno na dvoře
čp. 26 v Tomkově ulici. Dnes je kašna napájena pomocí
čerpadla vodou, která odtéká z vedlejšího artéského pramene
„Julinky“. Ke kašně se pojí i jedna zajímavá historka. Roku
1885 si od kašny zařídil vodovodní potrubí do svého domu
čp. 76 na náměstí výrobce kořalky Vilém Pelly, který vody
určitě potřeboval hodně. Tehdy však podali proti neoprávněné
stavbě vodovodu, pro porušení jejich vodního práva, stížnost
mlynáři Antonín Pohl z Pekařského mlýna a Josef Beyer
z Mezihorního mlýna. Celou malichernou při nakonec
urovnalo 75 zlatých jednorázové náhrady. Vilém Pelly si
nakonec zřídil svůj nový vodovod „v roce 1900 v měsíci říjnu
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ze studny na statku ledhujském přes park a přes potok
Ledhujku do svého domu v městě a jeho laboratoře se
železnými trubami“, jak zapsal Josef Brandejs.
Až do roku 1707 stál na náměstí sloup, dnes nazývaný
„Selenderův“, postavený zde před začátkem třicetileté války
roku 1617 za opata Wolfganga Selendera z Prošovic a stojící
dnes před katolickým farním kostelem. Jak píše V. V. Tomek,
„opat Otmar rozmnožil [v Polici] také pomníky zvláště
postavením pěkné sochy Panny Marie Bolestné na rynku
Polickém. Již roku 1706 byl k tomu povolán sochař z Prahy do
Police, kterýž zhotoviv sochu žádanou nejspíš v Praze, roku
potomního 1707 počal dne 11. srpna dělati sloup dva sáhy
vysoký, na kterém měla býti postavena. Dne 2. září téhož roku
je od superiora Prokopa Jaška posvěceno místo k tomu určené,
a na něm dne 27. září sloup i se sochou vyzdvižen. Opat Otmar
posvětil jej o rok později slavně dne 9. září 1708. Sloup
postavený někdy opatem Wolfgangem na rynku na znamení
vděčnosti k Polickým jest nejspíš toho času přeložen na místo
před klášterním kostelem, kde posud stojí”… O Selenderově
sloupu již bylo řečeno dost na jiném místě jindy (viz Polický
měsíčník 10/2002).
Kdo však byl ten „sochař z Prahy“? V broumovském
muzeu se nachází fotokopie dnes nezvěstného originálu –
dokladu, psaného rukou sochaře Jana Brokoffa. Je to účet za
zhotovení sloupu na broumovském náměstí a jej obklopujících
soch (mimo sochu P. Marie, zhotovenou již dříve).
V podrobném výčtu jednotlivých položek sochařské práce je
také tato pasáž: „V Polici socha naší milé Paní 30 tolarů (…),
podstavec stojí jako socha, požaduji ale jen 20 tolarů”. Sloup i
socha byly tedy zhotoveny v Broumově (popř. v Polici)
sochařem Janem Brokoffem (narozen ve Spišské Sobotě roku
1652, …1718), kdy mu tehdy pomáhal i jeho starší syn Michal
Josef a samozřejmě řada neznámých pomocníků – kameníků
jeho sochařské huti. Sloup s trpící Marií na sloupu vrcholícím
korintskou hlavicí, Mater Dolorosou, zřejmě postavený na
popud polického „Bratrstva sedmibolestné Matky Boží” je
barokního slohu. Je vysoký 3,8 metru a spirálovitě ovinut
listnatým větvovím, do něhož jsou vpleteny nástroje, kterými
byl umučen Kristus. Na podstavci je vpředu ve věnci znak
břevnovského konventu a opata, kolem nápis »O.A.B. 1707«
což značí: Othmar, Abbas Břevnoviensis, tj. Otmar, opat
břevnovský. Na východní straně je nápis : »O Maria, Swau
Bolest a Sina tweho wtiskniž ni do Srdcze mého, dey nám
zded spolu želeti, w nebi s Tebau se tiessiti«. Na severní straně
je nápis německý, prakticky stejného významu jako předchozí
český: »O Maria, Dein und Deines Sohnes Schmertzen Drucke
tieff in Hertzen, Zur Gessellschaft hier im Leid dorten in der
Himmels Freud«. „Je to prosba adresovaná Matce boží,
podložena a podtržena motivem pašijových nástrojů na sloupu,
aby vtisknutím bolesti své a synovy do lidských srdcí v nich
vzbudila spolutrpitelský žal a uvedla je do své nebeské
radosti.” Konečně na západní straně podstavce je chronogram:
»Gloriae Matris Dolorosae statua erecta est« (= 1707), tj.
„Socha vztyčena k slávě Matky bolestné”.
U mariánského sloupu se často konaly i náboženské
slavnosti. První taková (o které víme) se konala již roku 1766,
13. července, nedlouho po návštěvě císaře Josefa II.
v Broumově (3. 7. 1766). Na tento rok totiž připadla oslava
stoletého výročí založení Mariánského bratrstva v Polici.
„Péčí opata Fridricha jakožto rektora a Filipa Wolfa praesesa
vykonána jest málo dní po odjezdu císaře způsobem skvělým a
zbožným. Opat vyžádal ke dni slavnosti té plnomocné odpustky
od papeže Klimenta XIII. K ustanovenému dni byla udělána
slavnostní brána přede dveřmi kostela klášterního s obrazy,
znaky a nápisy přiměřenými. Po kázáních německém ranním,
které měl farář stárkovský, a českém, které držel děkan
náchodský Antonín Fischer, sloužil opat velkou mši, mezi
kterou podána svátost 3.500 přijímajících. Po obědě, při

kterém bylo v prelatuře i v refektáři mnoho hostí
z duchovenstva řeholního i světského v okolí, rovněž opat držel
nešpory, a od nich vyšlo se s procesím k soše panny Marie na
rynku, napřed školní mládež s korouhvičkami, potom mužští
s jinými korouhvemi a se sochou sv. Benedikta a za nimi
praeses s úředníky bratrstva. Následovalo sedm jinochů
ustrojených za genie v bílém oděvu, nesouce štíty
s vyobrazením sedmera radostí matky Boží; za nimi panny
nesly sochu panny Marie, náležející bratrstvu, a opět šlo sedm
jinochů se štíty sedmera bolestí Mariiných, potom hudebníci,
mnichové všichni ve štolách a se svícemi, opat jakožto rektor
bratrstva se svým ministranstvem, hosti a konečně ženské u
velkém počtu a pořádku. Socha Matky Boží byla nákladem
bratrstva všechna pěkně obnovena a opatřena novou korunou
měděnou a v ohni pozlacenou, která stála samotna 40 zlatých.
Po litaniích a kolektách, říkaných před ní, vrátilo se procesí do
kostela, kdež zakončeno slavným „Te deum laudamus“… tolik
V. V. Tomek.
Různých slavností a polních mší se konalo před
mariánským sloupem mnoho: vzpomeňme např. svěcení
sokolského praporu opatem Janem Rotterem 12. června roku
1870, což byla velkolepá událost, které předcházel průvod
všech možných spolků s mnoha sokolskými hudbami, v čele se
selským banderiem. Bylo zde i svěcení praporu „Dělnické
vzdělávací jednoty Budislav“ 2. června 1889 či svěcení
praporu „Spolku katolických tovaryšů Vlastimil“ 23. srpna
1908. K další renovaci sloupu došlo roku 1867, kdy byla
koruna sochy znovu vyzlacena „štafírem“ Antonínem Pátým
z Úpice, a odstraněna kamenná zahrádka, která byla kolem
sloupu a která byla nahrazena čtyřmi sloupky, spojenými
špičatými řetězy. Řetězy byly odstraněny roku 1910 a místo
nich dán ozdobný kovový plot, zhotovený zámečníkem
v Broumově. K další obnově došlo roku 1977 akademickým
sochařem Františkem Bartošem z Hradce Králové, k poslední
roku 2003, kdy jej renovoval akademický sochař Antonín
Wagner ze Dvora Králové.
Pokračování v příštím čísle…
Miroslav Pichl

Závěr liturgického roku
Přestože už máme listopad, počasí je zatím stále ještě
příznivé. Letošní teplý podzim je příjemný a nabízí krásné
toulky barevnou přírodou a těm, kdo to ještě nestihli dává
možnost práce na zahrádce i jinde. Nicméně již za dvakrát
dvacet čtyři dní tu budou opět vánoce a pak konec
občanského roku. No a v církvi již nyní prožíváme poslední
týdny liturgického roku a 28. listopadu vstoupíme dobou
adventní do nového liturgického roku. Na počátku listopadu
jsme prožili Slavnost Všech svatých a poté Vzpomínku na
zesnulé. Dále pak v průběhu tohoto měsíce nás čeká už
jenom několik méně významných památek a svátků a na
samý závěr listopadu Slavnost Ježíše Krista Krále.
Se změnou času z letního na zimní byl jako obvykle
poněkud pozměněn pořad bohoslužeb. Po celé zimní
období tedy budou večerní mše svaté od 17.00 hod,
čtvrteční bohoslužba slova nebude. Zároveň byly upraveny
i úřední hodiny děkanského úřadu, a to takto: v úterý od
15.30 do16.30 hod., ve středu 8.30 - 9.30 hod. a v pátek od
15.30 od 16.30 hod.
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Darovat můžete staré ošacení, lůžkoviny, papír, staré
knihy, prostě vše, co doma nepotřebujete.

LITURGICKÉ KALENDÁRIUM:
7. listopadu
11. listopadu
13. listopadu
14. listopadu
21. listopadu
24. listopadu
28. listopadu
30. listopadu
3. prosince
5. prosince
6. prosince
8. prosince
12. prosince
13. prosince

- 32. neděle v mezidobí
- Památka sv. Martina, biskupa
- Památka sv. Anežky České
- 33. neděle v mezidobí, Den Bible
- neděle, Slavnost Ježíše Krista Krále
- Slavnost sv. Klementa I., papeže a
mučedníka, hlavního patrona
královéhradecké diecéze
- 1. neděle adventní
- Svátek sv. Ondřeje, apoštola
- Památka sv. Františka Xaverského, kněze
- 2. neděle adventní
- Svátek sv. Mikuláše, biskupa
- Slavnost Panny Marie, počaté bez
poskvrny prvotního hříchu
- 3. neděle adventní
- Památka sv. Lucie, panny a mučednice

MP

URNA CUP 2004

J.T.

Městská policie informuje
Další měsíc utekl jako voda. Na jeho začátku jsme se
zúčastnili celorepublikového setkání velitelů městských
policií v Mělníce. Je dobré vědět, co se děje za
humny….některé věci se naučit…poslechnout si zajímavé
věci…bezpochyby celá akce pořádaná školícím střediskem
měla vysokou úroveň .
Věnovat se v našem městě dopravním přestupkům není
těžká věc….na každém rohu jich je pácháno hned několik.
Rádi bychom se dožili doby, kdy budeme muset po
takových přestupcích pátrat a ne nevědět, odkud začít….A
když odněkud začnem, to je překvapení….“Já, proč já…
soused v ulici nade mnou to dělá taky, kdy dostane
pokutu?? Anebo už ji dostal??..No on si ji zasloužil..!!! Ale
já….!!!...
Jistě, není pochyb, že přestupky řešíme v Čechách….a
tak se dozvíme mnohdy takových věcí…J
O chování mládeže v našem městě toho již bylo
napsáno mnoho. Je pravda, že většina se chová slušně, a
nějaká ta hloupost se vyřeší domluvou. Ovšem na druhé
straně, se pro chování některých, jen těžko hledá přirovnání
ve slovníku spisovné češtiny. Nevím kolik z nich čte tento
měsíčník, ale pokud přerůstají hlavy svých rodičů, s námi to
nebude tak jednoduché. Jsme velmi často žádáni
pověřeným odborem péče o dítě v Náchodě o zaslání
podrobných písemných zpráv o prohřešcích mládeže, není
nic jednoduššího než si sednout a psát, věřte.
Všichni jste si zvykli, a to je dobře, nosit do naší
kanceláře dary pro broumovskou diakonii, za letošní rok je
to ohromné množství věcí, které jste darovali.
Dodržujte, ale prosím dobu, která je pro tuto činnost
vyhrazena.Věci, které narovnáte jen tak za vrata a my o
nich nevíme, často zmoknou a co potom s nimi?? Mějte to
prosím na paměti. My Vám ústy broumovské diakonie
děkujeme….
Hezký listopad………
Dary pro Diakonii Broumov můžete i nadále odevzdávat v
naší kanceláři každou středu v době úředních hodin. Případně
si telefonicky či osobně dohodnout jiný termín.

23.10.2004 se konal druhý ročník URNA CUPu.
Turnaj byl vyhlášen jen pro 12 týmů, a tak si nemohli
zahrát všichni, kteří by chtěli. Přesto na turnaj přijeli hráči
z Police, Hronova, Broumova, Meziměstí i z Náchoda. Tak
jako vloni se turnaje zúčastnil jeden tým žen – Hyeny
ženy.
Přijel i loňský vítěz Drapač team z Hronova. Letos sice
startoval pod názvem Risus team, ale to byla asi jediná
změna. Ostatní se nezměnilo vůbec. Tento tým, stejně jako
v loňském roce, podával špičkový výkon, který by se
neztratil ani v okresní či krajské soutěži. Risus všechny
zápasy vyhrál a i nejlepší střelec turnaje byl z tohoto celku.
Nemohlo tedy následovat nic jiného než první místo na
turnaji a opětovné získání putovní ceny.
Utkání proběhla celkem v klidu a bez větších problémů
až na jedno malé zranění, které zprvu vypadalo velmi
vážně. Naštěstí tomu tak nebylo. Nepříjemná záležitost,
které se dá stěží předejít. Čemu se ale předcházet dá, je
nesportovní chování, neudržení nervů na uzdě a dokonce
fyzické napadení rozhodčího. Těchto projevů bylo letos
více než dost. Proto se v ročníku příštím zaměříme na tvrdé
tresty za všechna nesportovní chování.
Rádi bychom poděkovali rozhodčím, kteří chvílemi
neměli zrovna lehký úkol, a Mánkovi za vynikající
výpomoc výše zmíněným sudím.
Konečná tabulka :
1. Risus team – Hronov
2. Antabus – Broumov
3. Jokerit – Police
4. Hircheni – Náchod
5. Hotárek team - Police
6. Hyeny muži - Police

7. Semtex - Meziměstí
8. Kosáci – Vysoká Srbská
9. U.S.M.
10. TIKY team - Police
11. Žumpa team - Police
12. Hyeny ženy – Police

Více podrobností o turnaji se dočtete na www stránkách :
http://tikohratky.wz.cz/urna_cup_2004.htm
TIKY team přeje ostatním týmům: stárněte, tloustněte
nebo si alespoň sežeňte dostatek žen ať splníte podmínky
pro další ročník URNA CUPu.
Tento turnaj by se nemohl uskutečnit bez pomoci
sponzorů,kterým děkujeme.
SPONZOŘI:
PIZZA GUSEPPE, MěÚ Police n. M., SAAR GUMMI Červený Kostelec,
SPORT HOTÁREK, RUBENA a.s. Náchod,WIKOV MGI Hronov,
VETIM s.r.o. Úpice, SERVIS ČERNÝ Broumov, AUTO RAMAX Police
n.M., PUPEK+LIBOR PRŮŠA tabákové doplňky Police n.M., V.K.
LOŽISKA Police n. M., Textil Martinec Police n.M., Drogerie Vávrová
Police n.M., Instalatérství Špaček & syn Police n.M., Topenářství
Tomášek Police n.M., SKRBLÍKŮV RÁJ Police n. M., Potraviny Purkert
Police n.M., Koberce Zítka Police n. M., T+M hudební produkce, R+T
Hronov, Zahradnictví Klíma Police n.M., Hračky Havlík Police n.M.,
Gurin "100" Hronov, Potraviny Eigl Bezděkov, GZH Hronov, Železářství
Purtig Police n.M., MISTR Police n.M., Restaurace Pošta Police n.M.,
Lékárna Pavel Police n.M., N+R Sport Police n. M., Nápoje Majerová
Police n.M.
Zvláštní poděkování : POTRAVINY KAMENEC Eva Vodehnalová Teplice n.M. a Peškovi Police n.M.

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

18

Skvělé úspěchy Jiřího Fulky
V roce 2002 obsadil
triatlonista Jiří Fulka na
mistrovství světa v terénním triatlonu v kategorii nad 40 let
fantastické druhé místo. Tento závod se konal v mekce
triatlonu, na Havaji. Od té doby Jirka dál závodil, ale
bohužel jeho výsledky zůstaly utajeny. Malou nápravu
snad přinese tento článek, ve které je zachyceno několik
úspěchů, které Jirka dosáhl v letošní sezóně.
Ta začala už velmi brzo. Přesně 15.2., kdy se konalo
v Novém Městě na Moravě Mistrovství ČR v zimním
triatlonu. V tomto závodě skončil v kategorii nad 40 let
Jirka na 4. místě. Celkově pak vybojoval 31. pozici. Stejné
umístění ve stejné kategorii pak zopakoval v květnu
v Rychnově nad Kněžnou, na závodě Českého poháru
v terénním triatlonu XTERRA Czech Tour 2004.
V celkovém pořadí pak skončil na 35. místě. Asi největší
úspěch sezóny je schován pod datem 26.6.2004. Tento den
se konalo v Hluboké nad Vltavou Mistrovství Evropy
v terénním triatlonu XTERRA Europiean Tour 2004. Zde
vybojoval Jirka vynikající druhé místo! A to opět
v kategorii nad 40 let.
Prvního vítězství v sezóně pak dosáhl v závodě Českého
poháru XTERRA v Jedovnici. Stal se i Mistrem Slovenska
v terénním triatlonu (obě vítězství v kategorii nad 40 let ).
Tento závod, ve kterém skončil celkově na 13. místě, se
konal ve Skalici.
Jiří Fulka svůj sportovní um předvedl skvěle i na
Mistrovství ČR v dlouhém triatlonu. Zde v celkové
klasifikaci obsadil 22. místo a ve své kategorii pak
vybojoval skvělé 2. míso. V dalších závodech českého
poháru XTERRA v Novém Městě na Moravě a v Říčanech
v kategorii nad 40 let si doběhl pro druhá místa. Stejné
umístění pak zopakoval i na Mistrovství ČR v terénním
triatlonu XTERRA Czech Tour. Zde celkově obsadil 20.
místo.

Na mistrovství ČR v MTB maratónu Rallye Sudety si
pak Jirka vyjel v kategorii nad 40 let 5. místo, když
v celkovém hodnocení obsadil 96. pozici.
Závěrečný součet bodů vynesl Jirku na celkové druhé
místo v kategorii nad 40 let Českého poháru v terénním
triatlonu XTERRA Czech tour 2004. Za zmínku jistě stojí
celkové prvenství po sedmi vítězných triatlonových
závodech Memoriálu Míly Holcmana.
Jak je vidět, Jirkovi, který startuje v barvách Redpointu,
se letošní sezóna vydařila, a to i přesto, že v „zádech“ nemá
žádné sponzory. Pouze obdržel finanční příspěvek od
našeho města a startovné mu platí klub Redpoint. Jeho
výsledky jsou skvělé, ale bohužel veřejnosti utajené.

Na snímku Fulka Sudety je Jiří Fulka zachycen na trati Rallye
Sudety 2003

ps

Pozvánka na hokej
Tuto neděli (14.11. 2004) sehrají naši hokejisté druhý
mistrovský zápas II KL na zimním stadiónu v Hronově. A
nebude to ledajaký zápas! Své síly náš tým změří s týmem
HC Hronov. Začátek zápasu je v 17 hodin a autobus odjíždí
v 15,30 hodin z náměstí. Takže příznivci polického hokeje
neváhejte a přijeďte náš tým do Hronova povzbudit.
ps

S blížící se zimou

hledáme k panu Josefu Dvorskému
pomocníka na obsluhu lyžařského vleku

Na snímku Fulka Havaj si Jiří Fulka dobíhá na MS v terénním
triatlonu na Havaji v kategorii nad 40 let pro druhé místo.

v Polici nad Metují na Nebíčko.
Zájemci se mohou hlásit u J. Dvorského 732 922 760

nebo u I. Seidlmanová 607 673 617.
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Lyžařský ples,
aneb pojďte s námi zahájit plesovou
sezónu a protancovat střevíce
Rok se s rokem sešel a je tu opět listopad a s ním již
tradiční zahájení plesové sezóny na Policku a dnes nutno
říci i okolí – ples lyžařů. Stejně jako v předchozích letech
se parta nadšenců z polického lyžařského oddílu pustila do
organizačního chaosu a zmatku, aby na jeho konci, v pátek
26. listopadu, nastal co nejúžasnější plesový večer
protkaný hudbou, tancem, výbornou atmosférou, dobrou
náladou a všeobecným veselím.
V letošním roce zůstaneme věrni vynikající taneční
kapele MAXIBEND z Týniště nad Orlicí. Čeká Vás bohatá
tombola, nekuřácké prostředí i půlnoční dražba. Již tradičně
se naším útočištěm stane kvalitní sál Obecního domu
v Machově, s příjemným zázemím, obsluhou i kuchyní.
Samozřejmě nebude chybět svoz i odvoz, aby se tanečníci
dlouhou cestou neunavili.
Teď je již na místě Vás všechny lidičky z blízka i z dáli
vyzvat, abyste neseděli doma a vyrazili do prodejny oděvů
LIBRA - TEX, kde budou letos v předprodeji k dostání
vstupenky. V pátek abyste se patřičně vyšňořili a vyšli si do
společnosti podpořit náš lyžařský oddíl před nadcházející
sezónou, dobře se pobavit a hlavně zahájit s námi
plesovou sezónu a protancovat střevíce.
Jirka Beran ml. - ředitel plesu

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

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
23. listopad 2004
25. listopad 2004
Autoškola Fiedler, s.r.o., Šalounova 87, Broumov

MÁTE PROBLÉMY S PŘÍJMEM
TV SIGNÁLU?
Anténní technika Červený Kostelec
Vám nabízí:
* montáže televizních a rozhlasových antén *
* opravy STA a TKR * dodávky STA na klíč bytovky, penziony * opravy a montáže
na rodinné domy *

SLOUČÍME, ROZBOČÍME, ZESÍLÍME
a vše ostatní dle místních možností a Vašich
přání
YAGIEX ANTÉNNÍ TECHNIKA

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

Gymnázium Broumov
Pronajmu řadovou garáž v Ostašské ulici
v Polici nad Metují.
Parkování možné IHNED!!!
Kontakt: 728 211 846

pořádá Den otevřených dveří

4. 12. 2004 (sobota)
od 9.00 do 12.00 hodin
Součástí dne otevřených dveří bude prohlídka
školy a informace o čtyřletém i osmiletém studiu.
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Jindřich Sokol
Prodej a opravy šicích
strojů,kol
Ø broušení nůžek ,nožů,vrtáků a lišt
k rotačním i bubnovým sekačkám
Ø výroba klíčů k zámkům vašich bytů a aut
Výroba cylindrických vložek dle
klíče
Ø cylindrických visacích zámků dle klíče
Ø montáže bezpečnostních zámků a štítů k
vašim dveřím
Prodej šicích strojů Toyota
5 let záruka
již od 3.990,-Kč
Ø obnitkovací stroje od 9.990,-Kč
Soukenická 94
550 01 Broumov II
( směrem k olivětínské Vebě )
te. 491 52 23 07 / 603 446 466

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
- Centrum odborné přípravy, Hronov, Hostovského 910

kontakt: ' 491 485 048 7 491 482 226
e-mail: skola@sosthronov.cz
www.sosthronov.cz

Nabízí žákům z 9. tříd základních škol tyto studijní a učební obory:

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
OBORY PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY:
Elektrotechnika :
• počítačové řídící systémy
Strojírenství :
• výrobní a informační systémy

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ
TŘÍLETÉ UČEBNÍ OBORY:

• elektrikář ( silnoproud a slaboproud ) • automechanik • nástrojař

Všechny zájemce o výše uvedené obory zveme na

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ve všedních dnech : 4.11., 18.11., 9.12.2004 a 13.1.2005
od 14.30 do 16.30 hodin
v sobotu 4.12.2004 od 9,00 do 12,00 hodin.

Nabídka polických rybářů
Prodej pstruhů proběhne na koupališti
ve Žďáru nad Metují

v sobotu 20.11. a 4.12., a to vždy
od 8.00 do 10.00 hodin.

Upozorňujeme, že proběhne také prodej

vánočních kaprů,
amurů i pstruhů
z vlastního odchovu na koupališti ve
Žďáře nad Metují bez objednání ve dnech
21. - 23.12. 2004 v době
od 10.00 do 15.30 hodin.
K dispozici je dostatečný počet ryb pro každý den
Na Vaší návštěvu se těší rybáři
MO ČRS Police nad Metují
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Prodám
zděnou garáž - cena dohodou
tel. 604 952 290

ŠKOLA HOTELNICTVÍ, GASTRONOMIE,
OBCHODU a CESTOVNÍHO RUCHU
V HRONOVĚ
PŘIHLÁŠKY DO OBORŮ GASTRO, HOTELOVÝ
PROVOZ, PROVOZ CK, PRŮVODCOVSTVÍ
A NÁSTAVEB PRO VYUČENÉ
PŘIJÍMÁME TRVALE.
ROČNÍ JAZYKOVÁ ŠKOLA
ANJ, NEJ, RUJ OD 1.9.2004 OTEVŘENA!
JSME TU PRO VÁS!
Den otevřených dveří:
KAŽDÁ STŘEDA 8 - 17 HOD.
TEL.: 602 642 670 , 777 013 554 , 728 256 262
SRDEČNĚ ZVEME K NÁVŠTĚVĚ JIRÁSKOVY
CHATY NA DOBROŠOVĚ. TEL.: 491 520 185

Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště

PROGRAM 41.ROČNÍKU
ZIMNÍHO TÁBOŘENÍNA HVĚZDĚ

Místo táboření: Hvězda v Broumovských stěnách
PÁTEK:
Ø příjezd nedočkavých táborníků, stavba stanů
a výlety po okolí
Ø od 18 hodin promítání fotografa Oldřicha Jenky
Ø večer kamarádské posezení při kytaře
SOBOTA:
Ø průběžná prezentace na chatě Hvězda od 9 hodin,
možnost výletů na nedaleký Ostaš, Supí hnízdo a
skalní okruhu na Hvězdě
Ø v 16,30 hodin zahájení a zapálení vatry
Ø večer se o dobrou náladu postará skupina PEVNÁ VŮLE
Ø v průběhu večera budou vyhodnoceni nejmladší, nejstarší,
nejvzdálenější táborníci a nejpočetnější skupina
Ø stravování na úrovni a opět za lidové ceny na chatě Hvězda
začíná v již pátek ve 12 hodin. Jídla připraví a ceny stanoví
kamarád a vedoucí Jan Novák
Ø účast táborníků a příchozích je na vlastní nebezpečí
NEDĚLE:
Ø ukončení zimního táboření, úklid a rozloučení s kamarády
Ø POZOR!!!
Táboření se koná v CHKO Broumovsko, je nutné dodržovat
její ochranný řád.
Ø UDRŽUJTE POŘÁDEK!!!
Na zahájení zimní sezóny srdečně zve
Klub přátel turistiky TJ Spartak Police nad Metují

Zahrádka

Přenechám nájem zahrádky nad „zámečkem“ 2
300 m , malá zahradní chatka.
Kontaktní telefon: 604 422 489 nebo 491 542 917

Školní 1377, 549 01 Nové Město nad Metují

vás zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
pát ek
sobot a

14 0 0
80 0

26.11. 2004 a 14. 1.2005
27.11. 2004 a 15. 1.2005

– 18 0 0
– 12 0 0

žákům z 9. tříd základní školy nabízíme tyto obory:

STUDIJNÍ OBO RY:
Technické obory:

•
•

Mechanik elektronik
• Mechanik seřizovač
Mechanik strojů a zařízení

Obory služeb:

•
•

Číšník – servírka
Obchodník, obchodnice

•

Kuchař - kuchařka

UČEBNÍ O BORY:
Technické obory:

Obory služeb:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Zámečník
• Elektrikář – silnoproud
Obráběč kovů
• Nástrojař
Truhlář – výroba náb ytku
Klempíř – strojírenská výroba (autoklempíř)
Mechanik, mechanička elektronických zařízení

Cukrář, cukrářka – výroba
Kuchař, kuchařka – číšník, servírka pro pohostinství
Prodavač, prodavačka – smíšené zboží
Prodavač a výrobce lahůdek
Kadeřník, kadeřnice

Pracoviště:
Telefon:
Adresa:

Nové Město nad Metují
491 470 158
Školní 1377

E–mail:
URL:

info@sossou-nm.cz
http://www.sossou-nm.cz
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3. ročník

vánoční prodejní výstavy

Přijměte pozvání na vánoční prodejní výstavu, kterou
pro vás připravili zaměstnanci MŠ
v Bukovici společně s dětmi.
Výstava bude probíhat již

od 22.11.04 do 18.12.04
v Papírnictví Zdeněk Balák
Po - Pá 14.00 - 18.00 hodin
So
08.00 - 11.30 hodin
a souběžně

v Mateřské škole v Bukovici
od 6.12.04 do 17.12.04
Po - Pá 09.30 - 15.15. hodin

Vystavujeme:
- ozdobné věnečky na pověšení
- vánoční ozdoby
- perníčky
- voňavé sáčky
- zdobené svíčky
- svícny
- adventní věnce (objednávky už nyní)
- čertíky, mikulášky i andílky
Vstupné je dobrovolné. Výtěžek je věnován dětem v MŠ v
Bukovici.
Informace o výstavě získáte na telefonu 491 543 395
nebo 604 823 926 na tomto čísle si můžete dohodnout i
prohlídku mimo stanovenou dobu.

Srdečně Vás zveme do nově otevřené Restaurace
Bonton. Restaurace je otevřena každý den od 11.00
do 23.00 hodin a nabízí polední menu za cenu 56,-Kč
a dále pak širokou nabídku minutkových jídel a
těstovinových specialit.
V prvním patře se nachází bar s provozní dobou
od 10.00 do 06.00 hodin. Zde naleznete příjemné
prostředí s širokou nabídkou alko i nealko nápojů,
výběr z více jak 25-ti druhů značkových vín,
velkoplošnou videoprojekci, šipky, fotbálek, hrací a
výherní automaty a nejpozději od 20.11.2004 hru v
kostky s vlastním jackpotem až 100.000,-Kč. V
provozovně Bonton uvádíme pravidelně každý pátek a
sobotu diskotéky, v přízemí oldies a vzpomínkové
hity a v prvním patře to nejlepší ze současnosti.
Vstupné 50,- Kč a POZOR vstup pouze osobám
starším 18-ti let.
Na vaši návštěvu se těší personál
Restaurace a baru Bonton

VOŠ, SOŠ a SOU
v Kostelci n. Orl., Komenského 873
tel: 494 323 711

E-mail: szes@szeskostelec.cz

www. szeskostelec.cz

Denotevřených
otevřenýchdveří
dveř
Den
sobota 27. 11. 2004 (8.00-12.00hod.)
pátek 7. 1. 2005 (12.00-16.00hod.)
Pro školní rok 2005/2006 nabízíme studium:
A v "Zemědělské škole" ul. Komenského 873
B v "Centru chladicí a klimatizační techniky"
čtyřleté maturitní obory
ul. Havlíčkova 156
tel: 494 323 741
E-mail: cop.sekretariat@tiscali.cz

1) AGROPODNIKÁNÍ

(41-41-M001)
nutné je lékařské potvrzení
Po 2 letech společné výuky si studenti volí od 3. ročníku specializaci
a) nebo b)
a) ZEMĚDĚLSKÝ A LESNÍ PROVOZ - maturitní

b) CHOVATELSTVÍ A KYNOLOGIE - maturitní

2) EKOLOGIE A OCHRANA KRAJINY
(16-01-M004) - maturitní

3) PŘÍRODOVĚDNÉ LYCEUM - (78-42-M006)
maturitní - probíhá povolovací řízení

http://copchkt.wz.cz

1) MECHANIK ELEKTROTECHNICKÝCH
ZAŘÍZENÍ (26-52-H004) - kvalifikace dle vyhlášky 50/78 Sb.- tříletý učební obor se zaměřením na a) nebo b)

a) MONTÁŽE A SERVIS CHLADICÍ
A KLIMATIZAČNÍ TECHNIKY
b) MONTÁŽE A SERVIS DOMÁCÍCH
ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ

2) PODNIKÁNÍ V TECHNICKÝCH
POVOLÁNÍCH ( 64-41-L515)
dvouletá maturitní nástavba pro absolventy učebních oborů

Součástí areálů obou škol jsou moderní internáty, tělocvičny a vlastní stravovací zařízení s celodenní stravou.
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Výsledky voleb
do zastupitelstva Královéhradeckého kraje
město Police nad Metují
Počet opr. Vydané Vol. účast
voličů
obálky
v%

3 494

1 191

34,09

Odevzd.
obálky

1 190

Název strany

Platné
hlasy

1 174

% plat.
Hlasů

98,66

Platné hlasy
celk.
v%

ODS

506

43,10

KDU-ČSL

141

12,01

KSČM

140

11,92

ČSSD

133

11,32

Unie svobody - Demokratická unie

108

9,19

SNK sdružení nezávislých

55

4,68

ED, VPM, SOS - Volba pro kraj ….

33

2,81

Strana zelených

20

1,70

NEZÁVISLÍ

19

1,61

Strana za životní jistoty- SORČ

9

0,76

Strana zdravého rozumu

3

0,25

Pravý blok- strana za odvolatelnost politiků…

3

0,25

Koruna česká

2

0,17

Republikáni Miroslava Sládky

2

0,17

Demokratická Unie České republiky

0

0,00

Výsledky voleb
do zastupitelstva Královéhradeckého kraje
z a okre s Náchod
P oč et opr.
v ol ičů

V ydané V ol. účast
obálk y
v%

89 812

28 680

31,93

O devzd.
obálk y

28 674

Náze v strany

P latné
hlasy

28 446

% pl at.
H lasů

99,20

Pla tné hla sy
celk.
v%

11 134

39,14

KSČM

3 769

13,24

KDU-ČSL

3 707

13,03

ČSS D

3 405

11,97

SNK s družení nezáv islých

2 302

8,09

Unie svobody - Demokra tic ká unie

1 423

5,00

ED, V PM , SO S - V olba pro kra j ….

OD S

1 064

3,74

Strana zele nýc h

575

2,02

NEZÁVIS LÍ

407

1,43

Strana za životní jistoty- SO RČ

293

1,03

Pra vý blok- strana za odvola tel nost politiků…

143

0,50

Republikáni M iroslav a Slá dk y

101

35,00

Strana zdrav ého rozumu

57

0,20

Koruna česk á

57

0,20

9

0,03

Demokratick á Unie Čes ké re publiky

Tělovýchovná jednota SPARTAK, lyžařský oddíl, Police nad Metují

Výsledková listina
31. ročníku lyžařského přespolního běhu

OKOLO OSTAŠE

4. ročník MEMORIÁLU MIRKA HEJNYŠE
10. října 2004
poř. Jméno
roč.
oddíl
Předškolní děti - děvčata,
nar. 1999 a ml.
1 . Čere nko va
Pe tr a
9 9 ORE L Rtyně v P od krko noší
2 . Kr aml ová
Luci e
9 9 "Za Mácu " Nách od
3 . Štu rmo vá
Jola na
9 9 Dvůr K rál ové n ad L ab em
4 . Še fcová
Ka tka
20 00 Sp ar ta k Po lice n ad Me tují
5 . Pr ouzo vá
Luci e
20 01 Ve lká L ed huj , P ol ice n/Me t.
6 . Fulko vá
Šá rka
20 02 Sp ar ta k Po lice n ad Me tují
Předškolní děti - chlapci,
nar. 1999 a ml.
1 . Gr ega r
Tomá š
9 9 Ško lka Žďá r na d Metu jí
2 . Sch ub ert
Kryšto f
9 9 Ol fi n car V el la Tru tnov
3 . Pl echá č
Pe tr
9 9 Ol fi n car V el la Tru tnov
4 . Listo ň
Martin
20 00 Hro nov
5 . Ka rle c
Jan
20 01 Ve lká L ed huj P o lice n /M et.
6 . Ko lle rt
Josef
20 00 Ve lká L ed huj P o lice n /M et.
7 . Ko lář
Jan
20 01 Br ou mov
8 . Čále k
On dře j
20 01 Sp ar ta k Po lice n ad Me tují
9 . Vo jtěch
Jakub
20 02 Po lice n ad Metuj í
10 . Kl ein er
Jan
20 00 Ve lké P etro vice
11 . Pr ouza
David
20 03 Ve lká L ed huj P o lice n /M et.
Předžákyně do 8 let, nar. 1997 a 98
1 . Šva rcová
Ba rbo ra
9 7 Ol fi n Car V el la Tru tn ov
2 . Turko vá
Eli ška
9 8 Ol fi n Car V el la Tru tnov
3 . Ka rle cová
Nikol a
9 8 Sp ar ta k Po lice n ad Me tují
4 . Ka rafiá tová Eli ška
9 7 Sp ar ta k Po lice n ad Me tují
5 . Ko lle rtová
An na
9 7 Sp ar ta k Po lice n ad Me tují
6 . Bl ahn ová
Ve nd ula
9 8 Ol fi n Car V el la Tru tnov
7 . Pr ouzo vá
Pe tr a
9 7 Sp ar ta k Po lice n ad Me tují
Předžáci do 8 let, nar. 1997 a 98
1 . Šl ofar
Vla di mír
9 7 Ol fi n car V el la Tru tnov

čas poř. Jméno
roč.
100 m Dorostenky mladší, nar. 1989 a 90
0:31
1 . Nekvin do vá Jana
90
0:33
2 . Nývl to vá
Tere za
89
0:35
3 . Pých ová
Eva
89
0:38
4 . Hoig ero vá
Hann i
89
1:06 Dorostenci mladší, nar. 1989 a 90
1:11
1 . Nývl t
Jiří
89
100 m 2 . Hrab al
Tomá š
89
0:27
3 . Chrá stek
Jiří
89
0:32
4 . Rad onský
Pe tr
90
0:34
5 . Matěj ka
Tomá š
90
0:38
6 . Ko trne c
Tomá š
89
0:45
7 . Žid
Jan
89
0:46
8 . Vlče k
Milan
89
0:50
9 . Šlo far
Vít
90
1:01 Dorostenky starší, nar. 1987 a 88
1:03
1 . Daň ková
Ka te řin a
89
1:29
. Jaku bcová
Micha ela
89
2:04 Dorostenci starší, nar. 1987 a 88
400 m 1 . Horyn a
On dře j
87
1:26
2 . Pých a
Jan
87
1:31
3 . Ka laš
On dře j
87
1:43
4 . Davíde k
Rade k
87
1:44
5 . Nekvin da
Ale xa nd r
87
1:51
6 . Vla ch
Luká š
87
1:53
7 . Jelíne k
Tomá š
88
1:59 Ž e n y , nar. 1986 a starší
400 m 1 . Nývl to vá
Eva
86
1:24
2 . Chrá stková Martin a
85

2 . Fátor
3 . Bi nar
4 . Lib na r

Hynek
Jakub
Ale š

97
97
97

Ol fi n car V el la Tru tnov
Sp ar ta k Po lice n ad Me tují
Ol fi n car V el la Tru tnov

1:31
1:35
1:38

5 . Holu b
6 . Pe ška
7 . Što lfa

Zde něk
Miro slav
Štěp án

97
98
98

Žďár n ad M etují
Sp ar ta k Po lice n ad Me tují
Sp ar ta k Po lice n ad Me tují

1:40
6 . Ska lková
Deni sa
1:42 Muži "A", nar. 1986 až 65
1:55
1 . Br ýd l
Pa ve l

8 . Ko vář
Martin
9 8 Ol fi n car V el la Tru tnov
Žákyně nejmladší do 10 let, nar. 1995 a 96
1
2
3
4

.
.
.
.

Jirá sková
Lin ková
Ad ám ková
Imlo ufová

5 . Čere nko va
6 . Ka rafiá tová
7 . Ve jvod ová

2:46
600 m

3 .
4 .
5 .

Nývl to vá
Tům ová
Be ne šová

Marce la
Eva
Jola na

oddíl
Ol fi n
Ol fi n
Ol fi n
Ol fi n

car
car
car
car

V ell a
V ell a
V ell a
V ell a

Tru tn ov
Tru tn ov
Tru tn ov
Tru tn ov

Ol fi n Car V el la Trutn ov
Ol fi n Car V el la Trutn ov
Ol fi n Car V el la Trutn ov
Ol fi n Car V el la Trutn ov
Ol fi n Car V el la Trutn ov
Br oum ov
Br oum ov
Mara ton sta v Úp ice
Ol fi n Car V el la Trutn ov
Sp arta k P ol ice n ad Me tují
Sp arta k P ol ice n ad Me tují
Ol fi n Car V el la
Ol fi n Car V el la
Ol fi n Car V el la
Ol fi n Car V el la
Ol fi n Car V el la
Sp arta k P ol ice
Sp arta k P ol ice

Trutn ov
Trutn ov
Trutn ov
Trutn ov
Trutn ov
n ad Me tují
n ad Me tují

Ol fi n Car V el la Tru tn ov
Ol fi n Car V el la Tru tn ov

85
69
69

Ol fi n Car V el la Tru tn ov
Mara ton sta v Úp ice
Sp arta k P ol ice n ad Me tují

85

Mara ton sta v Úp ice

80

HOTÁ RE K Hro nov

čas
3000 m
10 :48
11 :06
11 :14
11 :28
5000 m
17 :26
18 :11
18 :26
19 :44
20 :33
20 :53
20 :57
21 :02
21 :36
5000 m
33 :13
33 :13
5000 m
16 :45
17 :26
17 :36
18 :07
19 :59
21 :09
21 :47
5000 m
19 :05
19 :57
20 :40
21 :56
24 :30
27 :04
12,5 km
42 :23

2 .
3 .

Vr abe c
Šr etr

Martin
Oska r

79
73

Ol fi n Car V el la Trutn ov
Ol fi n Car V el la Trutn ov

42 :53
43 :23

Šá rka
Ka te řin a
Jana
Ka te řin a

95
95
96
96

Sp ar ta k Po lice n ad Me tují
Ol fi n Car V el la Tru tnov
ORE L Rtyně v P od krko noší
SK Nové Mě sto na d Me tu jí

2:13
2:14
2:24
2:28

4
5
6
7

Hep ner
Holu b
Sch rei ber
Strá nský

David
Mirosl av
Micha l
Jan

76
66
81
86

Sla via Hr ade c Krá lo vé
Bu kovice
Ol fi n Car V el la Trutn ov
Ol fi n Car V el la Trutn ov

45 :03
45 :13
46 :30
47 :09

Den isa
Svě tl ana
An na

96
96
96

ORE L Rtyně v P od krko noší
Sp ar ta k Po lice n ad Me tují
Sp ar ta k Po lice n ad Me tují

2:29
2:30
2:40

8 .
9 .
10 .

Horá ček
Op oče nský
Ko lář

Pa ve l
Jakub
Rade k

65
86
69

Červe ný Ko stele c
Ol fi n Car V el la Trutn ov
SK Hron ov

47 :23
48 :37
48 :39

84
76
83
79
71
75
78
86
85
85
67
85
76
76
67
71
65
65
67

SK I R adva nice
Sla via Hr ade c Krá lo vé
Sp arta k P ol ice n ad Me tují
Pil a Mach ov
IN S A te lié r Nách od
IV T Nách od
HKO Po lice n ad Metuj í
DCM Ád r Ad ršpa ch
SK I R adva nice
Mara ton sta v Úp ice
za seb e - Hro nov
BP Lu men Úpice
Sp arta k P ol ice n ad Me tují
Torn ád o Her ní Po lice n /M .
Nách od
S9 OK O L Bu rd ych
ORE L Rtyně v P od krkon oší
TERO V A Be zdě kov n/M.
HO Š krová d Chr ud im

64
60
63
60
60
56
58
63
62

SK I R adva nice
Sp arta k P ol ice n ad Me tují
Sp arta k P ol ice n ad Me tují
Sp arta k P ol ice n ad Me tují
Sp arta k P ol ice n ad Me tují
SO K OL B uko vice
Slo van Š p ind lerů v Mlýn
LO Hron ov
SK AS S PRO Nách od

53
54
51
52
51
51
48
47

Mara ton sta v Úp ice
SK Red po int Tep lice n /Met.
Pivo var K rako no š T rutno v
KŠ Nách od
Or el Hra de c K rá lové
Sp arta k P ol ice n ad Me tují
SK Su chý Důl
Sp arta k P ol ice n ad Me tují

44
44

Sp arta k P ol ice n ad Me tují
Mara ton sta v Úp ice
An ton ín P oh l - ře ditel zá vod u

.
.
.
.

8 . Rýglo vá
Han a
9 5 BK L Ma cho v
2:46 11 . Matěn a
Josef
9 . La ntová
Domi nika
9 6 Sp ar ta k Po lice n ad Me tují
3:01 12 . Svo bod a
On dře j
Žáci nejmladší do 10 let, nar. 1995 a 96
600 m 13 . Be ran
Jan
1 . Pa vel
Jan
9 5 ORE L Rtyně v P od krko noší
2:03 14 . Sch olz
Vla dim ír
2 . Op oče nský Matěj
9 6 Ol fi n Car V el la Tru tnov
2:06 15 . Pe tr
Jiří
3 . Meisn er
Pa tr ik
9 5 Ol fi n Car V el la Tru tnov
2:07 16 . Ku ře
Pe tr
4 . Sch ub ert
Štěp án
9 6 Ol fi n Car V el la Tru tnov
2:09 17 . Joh n
Pe tr
5 . Rücke r
Ota
9 5 Ol fi n Car V el la Tru tnov
2:20 18 . Mráze k
Martin
6 . Truh lá ř
Jan
9 5 Sp ar ta k P ol ice na d Me tu jí
2:21 19 . Dole žal
Tomá š
7 . Matou šek
Jakub
9 6 Ol fi n Car V el la Tru tnov
2:28 20 . Hejn a
Zden ěk
8 . Švá b
Matěj
9 6 BK L Ma cho v
2:32 21 . So uku p
Vá clav
9 . Falta
Jakub
9 6 BK L Ma cho v
2:33 22 . Novotn ý
Pe tr
10 . Falta
Jiří
9 6 BK L Ma cho v
2:36 23 . Po hl
Jan
11 . Murčo
Matěj
9 6 Ol fi n Car V el la Tru tnov
2:37 24 . Kr ál
Ale š
12 . Pe ška
Jaro slav
9 6 Sp ar ta k P ol ice na d Me tu jí
3:08 25 . Ska lský
Miloš
Žákyně mladší, nar. 1993 a 94
1500 m 26 . Hrom ád ko
Pře mysl
1 . Ko lář ová
Zuzka
9 4 Sp ar ta k Po lice n ad Me tují
6:01 27 . Pa vel
Josef
2 . Hüb ne rová
Nikol a
9 3 Mar aton sta v Úpice
6:18 28 . Tér
Dušan
3 . Se me ráko vá Nikol a
9 4 Ol fi n Car V el la Tru tn ov
6:47 29 . Pe ška
Robe rt
4 . Imla ufová
Eli ška
9 3 SK Nové Mě sto na d Me tu jí
6:51 Muži "B", nar. 1964 až 55
Žáci mladší, nar. 1993 a 94
1500 m 1 . Čipe ra
Rade k
1 . Ad ám ek
Pe tr
9 3 ORE L Rtyně v P od krko noší
5:17
2 . Vla ch
Mirosl av
2 . Kr atoch víl
Kryšto f
9 3 Sp ar ta k P ol ice na d Me tu jí
5:18
3 . Truh lář
Pe tr
3 . Šva rc
Martin
9 4 Ol fi n car V el la Tru tnov
5:23
4 . Fulka
Jiří
4 . Hoffma nn
Jiří
9 4 Sp ar ta k P ol ice na d Me tu jí
5:24
5 . Hejn yš
Mirosl av
5 . Še fc
Dan iel
9 4 Sp ar ta k P ol ice na d Me tu jí
5:53
6 . Kli me š
Be dřich
6 . Ka rle c
Luká š
9 3 Sp ar ta k P ol ice na d Me tu jí
5:57
7 . Br uncl ík
Ivo
7 . Matěj ka
David
9 3 Ol fi n car V el la Tru tnov
6:10
8 . La nta
Stan isla v
8 . We issa r
Pe tr
9 4 BK L Ma cho v
6:57
9 . Ve jvod a
Jiří
Žákyně starší, nar. 1991 a 92
1500 m Muži "C", nar. 1954 až 45
1 . Op oče nská Tere za
9 1 Ol fi n Car V el la Tru tn ov
5:05
1 . Pe che k
Fran ti šek
2 . Ka lašo vá
Ka rol ín a
9 2 Ol fi n Car V el la Tru tn ov
5:16
2 . Dole žal
Lub oš
3 . Rom ančá kováJitka
9 1 Mar aton sta v Úpice
5:21
3 # Vo jáče k
Pa ve l
4 . Be ran ová
An na
9 1 Sp ar ta k Po lice n ad Me tují
5:42
4 . Ko ub ek
Pa ve l
Horá čková
Dan iela
9 1 Ol fi n Car V el la Tru tn ov
od sto up ila
5 . Čáp
Bo husl av
Žáci starší, nar. 1991 a 92
3000 m 6 . Jiro uš
Jaro slav
1 . Listo ň
Mare k
9 1 Hro nov
1 1:17
7 . Kva pil
Vo jtěch
2 . Dan ěk
Ale š
9 2 Sp ar ta k Po lice n ad Me tují
1 2:01
8 . Se mir ád
Ka rel
3 . Hole ček
David
9 1 Sp ar ta k Po lice n ad Me tují
1 2:43 Muži "D", nar. 1944 a starší
4 . Jirá sek
Pa vel
9 1 Sp ar ta k Po lice n ad Me tují
1 3:15
1 . Metel ka
Josef
2 . La nta
Jiří
V P oli ci na d Metu jí, 10 . říjn a 20 04

48 :58
49 :19
49 :47
50 :22
51 :06
51 :20
51 :33
52 :04
52 :22
52 :26
52 :28
53 :20
53 :21
55 :10
56 :26
59 :41
1:00 :41
1:02 :32
1:11 :12
12,5 km
48 :24
50 :49
52 :10
53 :15
54 :16
56 :27
58 :41
58 :45
1:04 :52
12,5 km
46 :09
51 :36
53 :32
59 :06
1:00 :11
1:00 :53
1:04 :35
1:09 :40
12,5 km
51 :28
57 :17
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