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přípravu notoricky známého divadelního (a filmového) kusu.
p ř i v í t a l i p ř e s 40 0 s i l v e s t ro v s k ý c h t u ri s t ů
Přes 400 lidí došlo na Silvestra k Čertově skále, kde je přivítal tentokrát čert Holobrádek, který nahradil nemocného legendárního čerta Sarku Farku. Osmý ročník Silvestrovského vejšlapu kolem Čertovy skály se i p řes vrtošivé počasí vydařil.
Z počátku to vypadalo, že počasí přát nebude, ale v pravou dobu se umoudřilo. A tak, k Čertovce došli nejen lid ičky ze
Suchýho Dolu, ale i ze Žďára nad Metují, Pěkova, z Bezděkova, ale přijeli i lyžn íci.
O příchozí se staralo Sedm statečných, kteří nestačili nalívat Čertův šleh. Ale protože to je sehraná parta, tak vše
organizačně klapalo na jedničku. Tak jako každý rok se
vytvořily debatní skupiny. Vypadalo to tak, že lidé, kteří se
za celý ro k nesešli a neměli čas na kus řeči, si o svých radostech a problémech povídali v posledních hodinách roku 2005
právě u Čertovky.
Zkrát ka nepřišly an i děti. Pro ně byly připraveny bonbóny a lízátka. Pod le ohlasu se osmý ročník vejšlapu vydařil. A
tak nezbývá, než Vás pozvat na 9. ročník, který se uskuteční
31.12.2006 a popřát, aby tak příjemná at mosféra, která doprovázela letošní Silvestrovský vejšlap, Vás provázela celý m
rokem 2006.
Klub přátel turistiky při TJ Spartak Police nad Metují

Foto: Ol da Jenka, Štěpán Horák
Registrační číslo: M K ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 000 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54.
Tisk: TISKÁ RNA František MATĚNA Po lice nad Metují.
Uzávěrka příštího čísla 1. února 2006. Distribuce 8. února 2006.
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PF 2006
Vážení a milí,
na prahu právě začínajícího roku Vám děkujeme za
přízeň a důvěru, vánoční i novoroční pozdravy.
Přijměte přání zdraví, osobní spokojenosti, pracovních
úspěchů, pokory, víry a naděje v lidské porozumění se
šťastnou hvězdou nad sebou.
Zdeněk Kadidlo, Ida Seidlmanová

pracovník právnické osoby potvrdí převzetí p ísemností též
razítkem organizace.
Těm, kdo nevyužijí mo žnosti osobního převzetí, budou
následně doručeny poštou.
Dále upozorňujeme, že přiznání k dani z přidané hodnoty
(DPH) za 4. čtvrtletí 2005 a za prosinec 2005 je nutno podat a
zaplat it ještě na Finančním úřadě v Brou mově do 25.1.2006.
Rovněž daň siln iční (DS) je nutno podat přiznání a zaplat it
případný doplatek do 31.1.2006 ještě na Finančním úřadě
v Brou mově. Další přiznání a platby je nutné již směřovat na
Finanční úřad v Náchodě.
Finanční úřad v Náchodě má úřední dny:
Pondělí 8:00 – 17:00
Středa 8:00 – 17:00
Podatelna Fi nančního úřadu v Náchodě je otevřena:
Pondělí 8:00 – 17:00
Úterý
8:00 – 11:00 12:00 – 14:00
Středa
8:00 – 17:00
Čtvrtek 8:00 – 11:00 12:00 – 14:00
Pátek
8:00 – 12:00
Čísla účtů Finanční ho úřadu v Náchodě:

Foto Olda Jenka

Dne 11. listopadu 2005 byl ve sbírce zákonů publikován
zák. č. 444/2005 Sb., který se mění zák. č. 531/ 1990 Sb. o
územních finančních orgánech. Touto novelou dochází s
účinností k 1.1. 2006 změnám ve vymezení územn í
působnosti finančních úřadů tak, že územní obvody
finančních úřadů jsou dány správní mi obvo dy obcí
s rozšířenou působností.
Změna územní působnosti se týká obcí Bezděkov nad
Metují, Buk ovice, Česká Metuje, Machov, Police nad
Metují, Suchý Důl, Velké Petrovice a Žď ár nad Metují.
Tyto obce přecházejí z ú zemn í působnosti našeho
finančního úřadu na Finanční úřad v Náchodě.
Přeregistrace daňových subjektů bude provedena
k 20. únoru 2006. Dnem 21. února se stane místně
příslušným správcem daně pro daňové subjekty mající
bydliště (fyzické osoby) či sí dlo (právnické osoby) ve výše
uvedených obcích Finanční úřad v Náchodě.
Potřebné dokumenty, které se přeregistrace týkají
(Osvědčení o ukončení registrace na FÚ v Brou mově a
Rozhodnutí o registraci na FÚ v Náchodě) budou pro
všechny registrované subjekty připraveny k osobní mu
převzetí na obecních úřadech jednotli vých obcí v těchto
termí nech:
Středa
Pondělí
Středa

25. ledna
30. ledna
1. února

Pondělí

6. února

Středa

8. února

Suchý Důl
Police n. M.
Bukovice
Machov
Velké Petrovice
Bezděkov n. M.
Česká Metuje
Žďár n. M.

15:00 – 18:00 hod
13:00 – 18:00 hod
13:00 – 18:00 hod
13:00 – 18:00 hod
14:00 – 18:00 hod
14:00 – 18:00 hod
14:00 – 18:00 hod
14:00 – 18:00 hod

K osobní mu převzetí je třeba předlo žit pověřenému
pracovníkovi finančního úřadu průkaz totožnosti, případně
podepsanou plnou moc k přev zetí písemnosti. Oprávněný

Daň z příjmů fy zických osob
Daň z příjmů právnických osob
Srážková daň
Daň z přidané hodnoty
Daň siln iční
Závislá činnost
Daň z nemovitostí
Daň z převodu nemovitostí
Daň dědická
Daň darovací

721 – 7627551/0710
7704 – 7627551/0710
7720 – 7627551/0710
705 – 7627551/0710
748 – 7627551/0710
713 – 7627551/0710
7755 – 7627551/0710
7663 – 7627551/0710
7739 – 7627551/0710
7747 – 7627551/0710

Společnou snahou obou našich úřadů je co nejmenší
zatěžování vás, občanů a daňových poplatníků v souvislosti
se změnou místní příslušnosti finančního úřadu. Pokud budete
mít jakéko liv dotazy ke způsobu a provádění této změny,
kontaktujte prosím, svého správce daně na Finančním úřadě
v Brou mově, nebo je též mo žno volat na číslo ústředny 491
503 111.
ředitelka FÚ Broumov Ing. Eva Vlčková
*****************************
•
ZM na svém 6. veřejném zasedání dne 15.12. 2005
projednalo 14 bodů svého jednání. Schválilo obecně
závaznou vyhlášku č.2/2005 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování ko munáln ích
odpadů.
•
ZM též schválilo obecně závaznou vyhlášku č.
3/2005 o stanovení systému shromaždování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
ko munálních odpadů na území města Police n.M.,
včetně systému nakládání se stavebním odpadem.
•
ZM rozhodlo o přijetí d louhodobého investičního
úvěru na projekt „Pellyho domy“ - centrum
celoživotního vzdělávání do výše 48.123.389,- Kč s
dobou platnosti do 20.9.2020. Zajištění tohoto úvěru
je budoucími ro zpočtovými příjmy města. Současně
schválilo přijetí grantu od EIB ve výši do 1.578.169,Kč, včetně smlouvy a dodatku č.1.
•
ZM schválilo prodej části pozemků v lokalitě k.ú.
2
Police n.M. o celkové rozlo ze cca 5.000 m za účelem
realizace stavby supermarketu ze sítě řetězců
2
„PENNY MARKET“ za kupní cenu 400,- Kč/ m .
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•

•

ZM schválilo koupi domu čp.259 s pozemkem stp.č.
242 a p.č. 1048/27 v k.ú. Po lice n.M . za cenu výše
znaleckého posudku. Jedná se o nemovitost vedle
Pellyho domu v ul. U Damiánky. Objekt bude
odstraněn a prostor bude využit pro stavbu
parkoviště, které bude sloužit nájemn íků m 10
bytových jednotek v Pellyho domě.
Stavební práce na Pellyho domě již byly zahájeny dle
harmonogramů prací a vše probíhá dle plánu. Došlo k
odstranění brány mezi čp.74 (Městská lékárna) a
Pellyho domem z důvodu průjezdnosti na stavbu
(jeřáb, mix na beton atd.). Po dokončení stavby bude
brána opět postavena na základě fotodokumentace.
Město jedná s vlastníky soch, které byly kdysi
umístěny na balustrádě (terase) Pellyho domu. Po kud
někdo z občanů vlastní pohlednice nebo fotky z doby,
kdy tyto sochy byly součástí Pellyho domu, prosíme
o jejich zapůjčení. Kopie těchto fotek budou předány
projektantům k p řesnému u místění soch.
Zdeněk Kadidlo, starosta

Telegraficky . . .
§ Ve středu 14. prosince se na svém poslední m jednání
sešli členové projektové komise. Byl proveden celkový
přehled podaných žádostí a získaných či nezískaných
dotací za ro k 2005. Zazněly informace zástupce TJ
Spartak Police nad Metují a TJ Sokol Police nad Metují o
jejich zájmu na získání grantů. Diskutovaly se možnosti
získaní dotací z různých programů, náplň do programu
Turistický produkt a údržba ly žařských tratí na Slavný a
na Ostaš.
§ Večer se uskutečnil jeden ze dvou Vánočních koncertů
naší zušky. 14. 12. se představili nejmenší, o týden
později jejich zkušenější spolužáci. Jsem přesvědčena, že i
Novoroční koncert v pátek 13. ledna od 19.30 hodin
v Kolárově di vadle, o který jsme pana ředitele Lubora
Bořka požádali, bude příjemným vykročením do letošního
roku.
§ Ve čtvrtek 15. prosince proběhl o poslední letošní
veřejné zasedání městského zastupi telstva. Zápis
najdete na internetových stránkách města www.meupolice.cz. Děku ji všem příto mný m občanům za jejich
účast.
§ V sobotu 17. prosince večer se na Hvězdě konala valná
hromada pěkovských hasičů.
§ V pondělí 19. prosince po poledni jsme před poslední m
jednání m rady města v roce 2005 navští vili firmu
Pejskar s.r.o., p rohlédli si nově zrekonstruovaný provoz
a diskutovali s vedením společnosti o životě firmy.
§ V úterý dopoledne 20. prosince jsme s velitelem hasičů
Jirkou Hubk ou a radní m Mil ošem Puschmannem
navští vili HZS ve Velkém Poříčí ve věci dotační
možnosti na zakoupení nové cisterny. Stát přispívá za
určitých podmínek, které jsou pro nás přízn ivé, do výše 2
mil. na zakoupení nové hasicí techniky. Záležitost je
otevřená. Podaří-li se sehnat vhodného kupce na stávající
cisternu, budeme využití této nabídky zvažovat v radě a
zastupitelstvu do května roku 2006.
§ Odpoledne jsem se potěšila Kouzelným s větem hraček
při vernisáži výstavy ve staré škole, kterou připrav ilo
Regionáln í mu zeu m v Náchodě.
§ Ve středu 21. prosince jsme byli s panem starostou a
vedoucí sociálního odboru Il onou Kejdanovou

§
§

§

§

pobl ahopřát v domově důchodců, následně v domě
s pečovatelskou službou. Všechny jsme potěšili i malou
pozorností.
Již tradiční vánoční a silvestrovský program snad
mnohým z Vás zpestřil sváteční čas a přispěl k osobní
pohodě. Poděkování všem organizátorů m.
V úterý 3. ledna se sešla k jednání školská rada. Na
programu bylo schválení Výroční zp rávy Základní a
Mateřské školy v Polici nad Metují, záp is dětí do 1. tříd,
kroužky v základní škole. Hostem byla Mgr. Iva
Řeháková, pracovnice Pedagogické poradny v Náchodě.
Její příspěvek přinášíme na str. 14 – 15.
Na podobě nové titulní strany Polického měsíčníku se
podíleli Štěpán Horák a Ing. Pavel Pohner. Zcela jiný m
pojetím koresponduje s minulý m návrhem, jehož autorem
byl Vladimír Beran.
V první m pracovní m týdnu nového roku jsem se
věnovala především grantové problematice, vyřizování
korespondence, řešení vl akových jízdních řádů,
administrati vní m záležitostem spojeným s provozem
lyžařského vleku, podkladům pro tvorbu letošního
rozpočtu, bytové problematice, občansko právní m
záležitostem….
Ida Seidlmanová

Rozpis lékařů stomatologické
služby na rok 2006
Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodi n
Datum
14.1. a 15.1.
21.1. a 22.1.
28.1. a 29.1.
4. – 5. 2.
11.2. a 12.2.

Lékař
MUDr. Libor Kapitán
5. května 14 - M eziměstí
Bc. J. N. Ogriščenko – dentista
ZS VEBA – Olivětín 66 - Broumov
MUDr. Vjačeslav Ogriščenko
ZS VEBA – Olivětín 66 - Broumov
MUDr. Ladislav Růžička
M asarykova 30, Broumov
MUDr. Daniel Blažek
17. listopadu 388, Police n. M .

Tel. č.
491 582 381
491 502 425
491 502 425

491 521 839
491 543 844

Nové odpadové vyhlášky města
Zastupitelstvo města Police nad Metují schválilo na
svém zasedání dne 15. prosince 2005 dvě nové vyhlášky novely původních vyhlášek, týkající se ko munáln ích
odpadů. První z nich je vyhláška č.2/2005 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunáln ích
odpadů. Vyhláška stanovuje, co je předmětem poplatku, kdo
je poplatníkem, kdo je správcem poplatku, v znik a zánik
poplatkové povinnosti, oznamovací povinnost, sazbu
poplatku, jeho splatnost a způsob platby, osvobození a
úlevy. Druhá vyhláška je vyhláška č.3/2005 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů na území města Police
nad Metují, včetně systému nakládání se stavebním
odpadem. V této vyhlášce by měly být odstraněny některé
nepřesně formu lované a definované pasáže původní
vyhlášky doplněny nové zákonné skutečnosti. Jsou zde
přesněji definované některé základní pojmy, některé
zbytečné pojmy jsou vypuštěny, přesněji definovány
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základní povinnosti, přesněji definováno třídění odpadů a
místa určená k odkládání ko munáln ích odpadů, zjednodušen
článek o stanovištích sběrných nádob, vypuštěn článek o
povinnostech
pořadatelů
kulturních,
obchodních,
sportovních, společenských a jiných akcí, vypuštěn článek o
oprávněné osobě, nově formulován článek o nakládání se
stavebním odpadem a doplněna stanoviště nádob na
využitelné odpady.
Úplné znění nových vyhlášek naleznete postupně na
stránkách Polického zpravodaje.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Pálení odpadu
V chladnějším a zvláště zimn ím období se v našich
zeměp isných šířkách a samozřejmě i v našem městě stalo
ohavným a bezohledným zlo zvykem pálení odpadů. Děje se
tak v domácích topeništích - kamnech a kotlích, které ale
v žádném p řípadě nejsou výrobci určené pro spalování
odpadu, kro mě suchého nenatřeného odpadního dřeva.
Zákon o ochraně ovzduší říká v §3 odst.1, že každý je
povinen omezovat a předcházet znečišťování ovzduší a
snižovat množství jím vypouštěných znečišťujících látek a v
§3 odst.2, že jako palivo nelze použít odpad. Škodlivost
tohoto konání je v tom, že dochází k nedokonalému
spalování odpadu při nízkých teplotách a tvorbě
nejrůznějších jedovatých kouřových plynů a k zamo řování
svého okolí t ímto jedovatým kouřem z nízkých ko mínů bez
mo žnosti většího rozptýlení. Tyto kouřové plyny jsou
škodlivé nejen pro přírodu a živé organis my, ale
samozřejmě i pro člověka a také pozvo lna působí na změny
zemského klimatu. Některé z nich se dlouhodobě ukládají
v tkáních a mohou být toxické a rakovinotvorné. Jedny
z nejškodlivějších látek jsou dioxiny, které v znikají
nedokonalým spalováním ch lorovaných organických látek a
zvláště plastů. Mohou způsobit i trvalé zdravotní následky a
onemocnění rakovinou. Jistě si občas položíte otázku, proč
lidé kolem nás umírají na rakovinu. Při hledání odpovědi si
mů žete položit i druhou otázku. Nepřispívám k to mu také já
svým bezohledným chováním. Mnohdy je to z nevědomosti,
mnohdy z lenosti, mnohdy pro snahu ušetřit za řádné palivo.
V každém případě je to krátko zraký obchod výměny
relativně čistého životní prostředí za mo mentáln í lenost a
pochybnou úsporu a sobecké chování vůči svému okolí a
příštím generacím. Vy zýváme proto všechny, kteří pálíte
odpad, abyste používali výrobcem stanovené palivo a
s odpadem řádně nakládali tak, jak to stanovuje městská
vyhláška. To znamená vytřídili ho a ukládali na místa
k to mu určená. Stačí, že je naše ovzduší silně zatížené
výfukovými plyny z auto mobilů a jiných zdrojů, nemusíme
k to mu zatížení ještě přispívat zbytečným pálením odpadu.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Odpadové poplatky v roce 2006
Odpadové služby budou v letošní m roce opět placeny
místní m popl atkem. Tento popl atek mají za povinnost
pl atit jednak všechny fyzické osoby, které mají trvalý
pobyt na území města a dále majitelé objektů, sloužících
k indi vi duální rekreaci. Toto vyplývá z městské vyhlášky
č.2/2005 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování ko munálních odpadů, kterou schválilo
zastupitelstvo města na svém zasedání dne 15. prosince
2005. Výše poplatku je touto vyhláškou stanovena na

410,- Kč za osobu a rok, tedy stejná jako v roce minu lém.
Tato výše vychází ze skutečnosti loňského roku a především
z výše příjmu od společnosti EKO-KOM . Díky poměrně
dobré úrovni třídění bylo v loňském roce dosaženo poměrně
slušné výše příjmu za vytříděný využitelný odpad, který
významně napomohl pokrýt náklady na odpadové služby.
Máme naději, že i nadále budou občané odpad řádně třídit a
docílíme tak opět dobrého příjmu. Také předpokládáme, že
v letošním roce budou náklady na odpadové služby podobné
jako v roce minulém. Z těchto důvodů byl pro letošní rok
ponechán poplatek ve stejné výši. V odpadovém poplatku
jsou zahrnuty náklady na sběr, svoz a zneškodnění
směsného komunálního odpadu z popelnic a kontejnerů u
domů, sběr a svoz plastů, skla a papíru, sběr, svoz a
zneškodnění nebezpečných a objemných odpadů a náklady
na provoz sběrného dvora pro odpady ze zeleně, objemné
odpady a drobné stavební odpady od občanů. Popl atek je
vybírán na městském úřadě v kanceláři finančně správního odboru, dveře č. 41. Úhrada je mo žná buď
v hotovosti nebo převodem na účet města, číslo účtu 60150004522551/0100, variabiln í symbol 1337 a rodné číslo,
konstantní symbol 308, a to buď jednorázově v celé výši (do
31. března 2006) nebo ve dvou pololetních splátkách (I.
polovinu do 31. března a II. polovinu do 31. srpna 2006). Za
domácnost může poplatek uhradit společný zástupce, za
dům jeho vlastník nebo správce (společný plátce). Při
úhradě odpadového popl atku obdrží každý poplatník
novou známku pro rok 2006, kterou pro kontrolu
provedení úhrady poplatku nalepí na s voji popelnici. Do
konce března bude s vozová firma provádět svoz ze všech
přistavených popelnic, bez označení novou známkou. Po
tomto termínu nebudou neoznačené nádoby vyváženy. Na
městském úřadě je také k d ispozici informační brožura –
„Průvodce pro nakládání s komunálním odpadem v Polici
nad Metují“, kde jsou uvedeny všechny potřebné odpadové
informace. V případě nezaplacení, vy máhá odpadový
poplatek městský úřad, a to podle zákona o správě daní a
poplatků. V to mto případě je mo žné poplatek zvýšit až na
trojnásobek.
Podniky, podnikatelé a ostatní organizace a
společnosti se v otázce nakládání s odpady řídí zákonem o
odpadech č.185/2001 Sb. v platném znění a povinnostmi,
které jim tento zákon, jako původcům odpadu ukládá. Mají
pak dvě základní možnosti: 1. uzavřou si s mlouvu o
nakládání s odpady přímo s oprávněnou odpadovou firmou,
která pro ně potřebné odpadové služby zajistí, nebo 2.
uzavřou si písemnou smlouvu s městem a využijí pro
smluvené služby odpadový systém města.
Další potřebné informace Vám poskytne Městský úřad
Police nad Metují.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Poplatky za znečišťování ovzduší
Upozorňujeme provozovatele mal ých staci onárních
zdrojů znečišťování ovzduší, na povinnost, danou §19
odst.16 zákona o ochraně ovzduší č.86/ 2002 Sb. v p latném
znění (dále jen zákon), zaslat do 15. února kalendářního
roku, podklady pro stanovení výše poplatku za
znečišťování ovzduší. Podklady se zasílají městskému
úřadu. O výši poplatku rozhoduje a poplatky vybírá, podle
§19 odst.6 zákona, městský úřad, a to podle zákona o
správě daní a poplatků. Jedná se o spalovací zdroje o
jmenovitém tepelném výkonu od 50 do 200 kW.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.
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Změna svozového dne v Pěkově
Oznamujeme občanům Pěkova, že od 30. ledna 2006
nastane změna svozového dne zbytkového odpadu
z popelnic, řádně přistavených ke svozu, a to z pátka na
pondělí. Poslední páteční svoz proběhne 27. ledna a první
pondělní 30. ledna 2006. Čtvrteční svoz se nemění.
Děku jeme za pochopení.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Rodným krajem
31. číslo tohoto vlastivědného sborníku , doplněného
přílohou dětských kreseb Děti rodnému kraji, vyšlo v závěru
loňského roku. Sborník si můžete zakoupit k Knihkupectví
Kohlových nebo si ho zapůjčit v městské knihovně.
IS

Město Police nad Metují

nabízí k prodeji :
dům č.p. 334 s pozemkem st.p.č. 379/1 o výměře 947
m2 v katastrálním území Police nad Metují (bývalé sídlo
Technických služeb).
Objekt se nachází při centru města a je vhodný
k podnikání. Dům je rohový, jednopatrový s přízemní
přístavbou, nepodsklepený, s volným půdním prostorem.
Přízemí domu lze užívat jako dílny, v prvním patře se
nacházejí kancelářské prostory. Na pozemku u domu je
umístěna garáž pro nákladní automobil a řadové kolny.
Vyvolávací kupní cena je 1.840.000,- Kč, prodej bude
uskutečněn obálkovou metodou. V případě více zájemců
bude upřednostněna nejvyšší nabízená kupní cena.
Své písemné nabídky posílejte do 28.2.2006 do 14
hodin na adresu Městský úřad Police nad Metují,
Masarykovo náměstí č.p.98, 549 54 Police nad Metují.
Obálku nadepište heslem „Dům č.p. 334“.
Bližší informace lze získat na Městském úřadu v
Polici nad Metují, odbor investic, majetku a životního
prostředí - pí Rutarová, tel.: 491509997, mail:
rutarova@meu-police.cz.
A. Rutarová, odbor IMŽP

Polická univerzita volného času
vstupuje v roce 2006 do 6. ročníku.
Termíny jarního semestru:
8.2., 22.2., 8.3., 22.3., 23.3., 12.4., 26.4.
Program jarního semestru:
8. 2. Mgr. Zdeňka Horníková – Moje práce v parlamentu
22. 2. Jana Tomková – Rozhlas a já
8. 3. Zdeněk Streubel – Významné osobnosti
Broumovska a Policka
22. 3. Ing. Michal Pejskar – Úřad práce v Náchodě
23. 3. Prof. Špelina – Můj život s viollou
12. 4. PhDr. Vlastimil Havlík – Textilní muzeum v České
Skalici. Výjezdní přednáška s exkurzí do České Skalice –
odjezd ve 12.30 hod. od radnice
26. 4. Vladimír Beran – Multimédia nekoušou
Termíny podzimního semestru:
13.9., 27.9., 11.10., 25.10., 8.11., 22.11.

Setkání se většinou konají v sále hasičské zbrojnice od
14.30 hodin. Školné na semestr činí 200 Kč. Do této částky
nejsou započítány ceny výletů.
Ida Seidlmanová

Lyžařský vlek na Nebíčku
Město Police nad Metují je majitelem a uživatelem
lyžařského vleku na Nebíčku. Vloni ho nákladem víc než
milion korun nechalo firmou Vašíček z Trutnova
zrekonstruovat. Samoobslužná talířová poma nahradila méně
pohodlné a odsloužené kotvičky.
Typ vleku je VL 315 M OD 1, délka sjezdovky je 238 m,
převýšení 33 m, maximální výkon vleku je 560 osob za
hodinu, maximáln í rychlost 2,1 m/ sec, min imální rychlost
0,5 m/ sec.
Pro obsluhu vleku bylo vyškoleno 9 v lekařů. Pod vedením
hlavního vlekaře Josefa Dvorského se při službách na vleku
budete setkávat s těmito vlekaři – Jirkou Meierem, Petrem
Jansou, Standou Rubáčkem, Slávou Riegerem ml., Tondou
Pohlem, Pet rem Jenkou, Petrem Geislerem a Oldřichem
Lu xem.
Provozní doba v době příhodných klimatických a
sněhových podmínek:
Pondělí – pátek
Sobota – neděle
Večerní ly žování:
Pátek a sobota

14.30 – 17. 00 hodin
9.30 – 11.30 hod. a 13.00 – 17. 00 hod.
18.00 – 21. 00 hodin

V době vánočních i jarních prázdnin ve všední dny i
v dopoledních hodinách dle sobotního a nedělního rozvrhu.
Po dohodě s hlavním vlekařem panem Josefem Dvorským
– 732 922 760 nebo místostarostkou Idou Seidlmanovou –
607 673 617 lze zajistit provoz pro skupinky dle do mluvy i
mimo p ravidelný harmonogram.
Ceník:
Půldenní jízdné
30 Kč
Večerní jízdné
40 Kč
Skupinové jízdné
10 Kč
(organizované skupiny školáků, studentů, trénujících
sportovců)
Informace o provozu v leku :
www.meu-police.cz
www.policenadmetuji.cz
(Ly žaři)
732 922 760, 607 673 617, hlášení městského rozhlasu
Ida Seidlmanová

Dlouhá Dlouhá noc
Každá zkušenost je cenná. Ta špatná obzvlášť.
Loňská Dlouhá noc byla dlouhá pro skupinku polických
mladých, kteří se na Půlnoční vytrubování na Hvězdě
vypravili Pískovou roklí. Tma, zima, mlha, polo my,
neschůdný a nečitelný terén, únava… Nad ránem se
především díky sobě samým, ale i Skalní záchranné službě,
dobrovolným i p rofesionálním hasičům, kamarádů m a
rodičům ve zd raví vrát ili do svých domovů. Není mý m
úmyslem dělat z této záležitosti senzaci. Nechci ani varovně
zvedat prst a dělat chytrou. Mým přáním je, abychom si
společně uvědomili, že se i za hu mny mů žeme zatoulat, že i
z pohledu mnohých je nemo žné možné. Že se vzájemně
všichni potřebujeme. Že jsou non stop připraveni především
dobrovolníci, ochotni pomoci tam, kde je potřeba.
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Jako první ho jsem s dotazem na tuto akci oslovila
náčelníka Skalní záchranné služby v Teplicích nad
Metují Bohouše Šustka.
Vůbec jim nezávidím. Po podzimní záchranné akci ve
stejných místech jsem si šel terén znovu projít v době, kdy
bylo pouze 30 cm sněhu. Mezi Pískovou a Kovářovou roklí
je mnoho příčných roklí a rokliček, které vedou buď do
Pískové nebo do Kovářovy rokle. Pouze některými z nich se
dá relativně bezpečně projít. Některá místa jsou vykácená,
jiná prorostlá mladými stromky. Terén je složitý ve dne,
natož v noci, v mlze a navíc v hlubokém sněhu. Do akce
jsem byl povolaný až ve 3.30 a tak jsem se na místo určení
dostal, když už kolegovi Hlaváčkovi naštěstí doslova
„spadli do náruče“ u Mariánské jeskyně“ v Kovářově
rokli.

Věra Kašíková
Pro mne je práce v radě obohacením mých zkušeností,
poznáním spousty nových situací, které vyplývají z potřeb
občanů našeho města. Vím z běžného života, že spokojenost
každého člověka je rozdílná, proto pro mne není mnohdy
lehké se smířit se situací, kdy bychom jako rada rádi
vyhověli dobré věci a ono to nejde – z důvodu nepochopení,
nedostatku financí, špatné komunikace… Uvědomuji si
velikou zodpovědnost, která je v rozhodování při vývoji
města na nás kladena, pociťuji mnohdy únavu, ale i radost
nad věcí, která se podařila. Tak to však v životě chodí – ne
vždy je čas, jak bychom si přáli. Oceňuji a děkuji všem
v našem městě, kteří věnují svůj volný čas a svou
dobrovolnou činností umožňují ostatním občanům města
sportovní, kulturní, zájmové a společenské vyžití.

Členové skalní záchranné služby Ol dřich Schejbal a
Stanislav Beneš šli ze shora, Petr Mazanec
s bukovickými hasiči Pískovou a Josef Hl aváček
Kovářovou roklí nahoru. Kolem čtvrté se s nimi setkal.
Byli v poměrně dobrém stavu. O hodinu déle by už asi
začali mít problémy. V podstatě se nic nestalo. Podle jejich
vypravování bloudili 9 hodin. V takovéhle situaci čas i
délkové rozměry dostávají jiné dimenze. Nervová zátěž má
vliv na reakce. Problémem je i přesné vyjádření se při
telefonickém hovoru. V těchto koutech mnohdy signál
chybí. Snad podnět pro diskusi nad možností instalace
převaděčů.

Miloš Puschmann
Proč je v Polici nad Metují dobře, ale proč problémy
města neubývají?
Tyto otázky si kladu často. Nechtěl bych bydlet jinde,
jsem tady doma a neviděl bych Ostaš. Police má krásné
okolí a bohatou tradici. Velká část obyvatel jsou opravdoví
patrioti. Ale všechno se ani u nás nedaří. Stále platí „kdo
nic nedělá, nic nezkazí“ a také nemá problémy a starosti.
V Polici se však stále něco děje, opravuje, vylepšuje,
organizuje a plánuje. Město vzkvétá, je tady bohatý
společenský život, sport, kultura, aktivní spolky. Naopak
městu chybí podpora velkých závodů, rozvoj průmyslu, hrozí
nezaměstnanost. Police je malé město a vždycky mělo a
bude mít málo peněz.
Jednou z výhod maloměsta je lepší komunikace mezi
občany i mezi radními a zastupiteli. Vyhýbají se nám
hádanice straníků, pomluvy a osočování. Do čeho se ve
městě pustíme určuje rada a zastupitelstvo s občany
„selským rozumem“ a ne na základě rozhodnutí stranických
sekretariátů. A to se mně líbí, a proto se snažím dle svých
schopností v radě města pracovat a podílet se na správě věcí
veřejných.

A co za všechny zatoul ané Jarda Tuček?
Pro nás to je především velké poučení. Myslím, že jsme
to všichni snášeli celkem statečně. Je fajn, že vše proběhlo
bez zranění a jakýchkoli následků.
Když jsem v 6:30 hodin ráno přijímala sms zprávu
velitele našich hasičů Jirky Hubky, že záchranná akce je
zdárně ukončena, spadl mi kámen ze srdce. Konec dobrý,
všechno dobré.
Díky všem!
Ida Seidlmanová

Až se bude psát rok 2006…
Po listopadových ko munálních volbách ro ku 2002 začala
pracovat rada města, která vstoupila do posledního roku
svého volebního období. Má za sebou tři roky práce. Schází
se pravidelně jedenkrát za čtrnáct dní většinou ve velké
zasedací místnosti a řeší v rámci svých kompetencí škálu
úkolů a problémů k libosti i nelibosti spoluobčanů,
podnikatelů, institucí, klubů, spolků … Zažívá své radosti i
starosti, výhry i prohry, pocity zadostiučinění i velkého
zklamání, nadávek, krit ik i poplacávání po zádech. Každý
z občanů mů že posuzovat její práci podle svých osobních
zkušeností, podle informací oficiáln ích i neoficiálních,
přesných i zkreslených, fundovaných i přes několik „pus“
přetřesených. Jak vid í členové rady tříleté působení v radě
svýma očima?
Zdeněk Kadidlo
Pro mne jako starostu a zároveň i jednoho z rady města
je důležité, že se mohu při rozhodování opřít o stanoviska
jednotlivých radních či usnesení. Jsou to lidé, kteří vstoupili
do aktivní komunální politiky. Uplatňují zde své zkušenosti a
za svými názory si stojí. Jednoznačným krédem radních je
prosperita města a jeho občanů. Snaha je velká, ale jak už to
v životě chodí, vždy nejde vyhovět všem.

Jiří Vlček, Ing.
Jsem členem rady již podruhé v porevolučním čase a tak
mohu srovnávat. Od počátečního nadšení a euforie, která
vládla v 90. letech se řešení problémů výrazně posunulo na
odbornou a erudovanou úroveň.
Přesto mě stále nepřestává udivovat zcela zásadní rozdíl
v přístupu k obecnímu, v tomto případě městskému, a
vlastnímu majetku. V řadě lidí, bez ohledu na jejich politické
přesvědčení, je stále hluboce zakořeněn názor, že
k obecnímu majetku není potřeba se chovat stejně
zodpovědně jako k vlastnímu, však ono to nějak dopadne!
Vždyť je to „jenom z městského“! Je pro mě velkým
zadostiučiněním, že takoví lidé nesedí v této radě, ale
zároveň si uvědomuji kolik práce nás všechny čeká v tom,
aby „městské“ bylo jako naše vlastní.
Zdeněk Teichman
Jsem rád, že se mohu spolupodílet na rozhodnutích a
návrzích, pracovat v pohodovém kolektivu lidí, kteří se na
většině rozhodnutí shodnou a když ne, tak se snaží ostatní
přesvědčit argumenty a ne křikem či nadáváním…, že mohu
podporovat sport a školství v našem městě, což většina z nás
cítí jako velmi důležité oblasti ve fungování města. Přesto
spoustu věcí nejsme schopni ovlivnit. Z negativ mi vadí
soudní spory v kauzách několik let starých, menší zájem
občanů o veřejná zastupitelstva a dění ve městě, vandalství.
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Lubor Bořek
Jak vidím ze svého pohledu období tří let ve funkci radního
města?
Tato funkce mi určitě něco vzala:
- především trochu času, kterého se mi tak zoufale
nedostává…
- a možná, občas, i nějaké iluze…
Ale na druhou stranu mi toho hodně dala:
- možnost spolupracovat s lidmi, kterým jde skutečně (a to
bez nadsázky!) o rozvoj a prosperitu města a s kterými mě
tato náročná funkce opravdu „baví“…
- poznat problémy našeho města zblízka a být tak uchráněn
ukvapených závěrů a hodnocení, kterých bych se jistě
dopustil, kdybych je posuzoval jen z dálky jako prostý
občan…
- a znovu si na mnoha situacích uvědomit, jak důležité a
přitom vzácné jsou takové vlastnosti jako upřímnost,
nezištnost, zásadovost a přitom respekt a úcta k názoru
druhého…
Nevím, jestli má práce v radě byla nějakým přínosem pro
město; - už teď však vím jistě, že pro mě přínosem byla a
v mnohém mě obohatila.
A byl bych moc rád, kdybychom svým nástupcům mohli
předat „otěže“ s vědomím, že se nám přece jenom tu
„těžkou káru“ podařilo potáhnout o kus dál – a především
tím správným směrem!

večerů po 90 minutách (abychom vše zvládli vn ímat). My
vás srdečně zveme – v iz pozvánky :

Ida Seidlmanová
Každý problém se dá vidět mnoha očima a řešit několika
způsoby. Vždy bude někdo spokojený a jiný méně. Pro mě je
velmi důležité s kým problémy řeším a jakou formou. Vážím
si pracovitosti, fundovanosti, obětavosti, tolerance a
slušnosti. Myslím, že tato rada je kvalitní i z tohoto pohledu.

Kovaříková, Lucie, Jon Michal: Od vlků a slonů … hurá
domů. S Luckou a Michalem kolem zeměkoule.

Rok 2006 už píšeme…
Za celou radu města Vám všem děkujeme za spolupráci,
pomoc, pochopení, vstřícnost, zájem, konstruktivní kritiku a
připo mín ky. I poslední rok našeho volebního období
budeme pracovat s vědomím odpovědnosti za Vaši důvěru.
Ida Seidlmanová

Hensher, Philip: Morušové impérium, neboli, Dvě ctné
cesty emíra Dósta Muhammada Chána.

Knihovna a město Police nad Metují

Černá hodinka

Putování Tichým oceánem
Se svými zážitky z cesty po
Galapág ách, Novém Zél andě a Austrálii
se s námi podělí slovem a pro mítáním
polický rodák Vlasti mil Osoba.
Tentokrát v Kol árově di vadle

v pátek 10. února 2006 v 19 hodin.
Doba trvání 90 minut.
Vstupné dobrovolné.

Nabídka knih:
Kli meš, Vl adi mír: Mám páru rád.

Osobní vzpomínky autora, které potěší každého milovníka parních
lokomotiv.

Erci van, Erdogan: Zakázaná eg yptologie.
Záhadná věda a špičkové technologie doby faraonů.

Čtivě napsaná kniha o technologiích dneška využívaných již
faraony.

Čtvrtý závěrečný díl cestovatelského povídání mladé dvojice, která
absolvovala na kolech cestu kolem světa.

Šmí d, J an: Obrázky z Paříže.

Další z cestopisů rozhlasového zpravodaje nás tentokrát provede
Paříží.

Historický román vyprávěný anglickým cestovatelem začíná roku
1839 a zavede nás do Afganistánu, Londýna a Petrohradu.

Kraus, Ivan: Kdybys nebyl a, vymyslím si tě.

Autor nám tentokrát vypráví příběh první lásky a prvního
zaměstnání hlavního hrdiny odehrávající se v padesátých letech
minulého století.

Kořínková, Lenk a Holas: Andělé spásy.

Román inspirovaný skutečným příběhem o homosexuálovi
hledajícím lásku, citlivost a vlastní identitu.

Rottová, Inna: Hrátky s přízraky.
Napínavý společenský román.

¨¨¨

K NIH O VN A ¨ ¨ ¨

„Je to mu už půl tisícilet í, co člověk podnikl něko lik
obdivuhodných objevitelských cest, co do významu
srovnatelných jen s lety do vesmíru v našem století: cest za
dobytím světových oceánů.“ píše Richard Humb le v knize
Objevitelé neznámých dálek.
V roce 1519 se vydal na cestu kolem světa pod
španělskou vlajkou Fernando Magalhaes (Magellan) a jeho
loď Victoria opravdu svět obeplula. Svět se opět zmenšil.
Dnes má tento mořeplavec řadu následovníků, i když
podmínky cest jsou nesrovnatelné.
Také z naší Police na M. vyrazil na cestu kolem světa
mladý mu ž Vlastimil Osoba a opravdu to dokázal. V říjnu
jsme měli možnost slyšet jeho vyprávění a vidět obrázky,
které nafotil, z Jižn í A meriky. Teď p ro nás připravil
pokračování a vybral to nejlepší z Galapág, Nového
Zélandu, Austrálie a Číny. Své vyprávění rozdělí do dvou

Crichton, Michael: Pojí dači mrtvých.
Hororový historický příběh z roku 922.

Henkel-Wai dhofer, J ohanna: Fotbal oví gangsteři.

Napínavý příběh pro mladé čtenáře o trojici malých detektivů.

Švandrlík, Miloslav: Kopyto, Mňouk a zaži va pohřbený
fakír.
Další humorné a neuvěřitelné příhody dvojice školáků.

Knihovna a město Police nad Metují

Černá hodinka

Putování po Číně
Se svými zážitky z cesty po Číně se s námi podělí slovem a
promítáním polický rodák Vl astimil Osoba.
Tentokrát v Kol árově di vadle

v pátek 24. února 2006 v 19 hodin.
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Doba trvání 90 minut.
Vstupné dobrovolné.
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OB ECNĚ ZÁVAZNÁ

Vyhláška č. 2/2005
o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
Zastupitelstvo města Police nad Metují vydává dne 15.
prosince 2005, dle §14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších změn a dodatků a v souladu
s §10d a §84 odst.2, p ísm.i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízen í) tuto obecně závaznou vyhlášku:

2.

Článek 1

Předmět poplatku a působnost vyhlášky
1.

2.

Před mětem
poplatku
je
provoz
systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování ko munálních odpadů na území města
Police nad Metují, t.j. v katastrálních
ú zemích
Hlavňov, Hony, Pěkov, Police nad Metují, Radešov nad
Metují a Velká Ledhuje (dále jen ú zemí města).
Tato vyhláška stanoví poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování ko munálních odpadů (dále jen poplatek).

Článek 5

Článek 2
1.

2.

3.
4.

Poplatník

Poplatníkem1) je:
a) fyzická osoba, která má trvalý pobyt na území
města,
b) fyzická osoba, která má na území města ve
vlastnictví stavbu
určenou
nebo
sloužící
k individuální rekreaci, ve které není hlášena
k trvalému pobytu žádná fyzická osoba (dále jen
rekreačn í stavba).
Za domácnost může být poplatek odváděn společným
zástupcem, za rodinný dům nebo bytový dům
vlastníkem nebo správcem (dále jen společný
zástupce). Odvádí-li poplatek společný zástupce, pak
je povinen správci poplatku oznámit jména, p říjmen í a
rodná čísla poplatníků, za které poplatek odvádí.
Má-li k rekreačn í stavbě vlastnické právo více osob,
jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to
ve výši odpovídající poplatku za jednoho poplatníka.
Za fyzickou osobu, která není způsobilá k právním
úkonům a je poplatníkem podle této vyhlášky, plní
všechny povinnosti zákonní zástupci (např. u
nezlet ilých dětí jejich rodiče).
Článek 3

1.
2.

Správce poplatku
Správu poplatku vykonává Městský úřad
v Polici nad Metují (dále jen správce poplatku).
Správce poplatku je oprávněn činit opatření, potřebná
ke správnému a úplnému zjištění, stanovení a splnění
poplatkových povinností, zejména právo vyhledávat
poplatníky, vybírat a vymáhat poplatky a kontrolovat
plnění poplatkových povinností.
Článek 4

Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1.

Poplatníků m, kteří mají k 1.lednu příslušného
kalendářního roku trvalý pobyt nebo mají ve
vlastnictví rekreační stavbu na území města, vzniká od
1. ledna příslušného kalendářního ro ku poplatková
povinnost. V případě změny trvalého pobytu nebo

změny vlastnictví rekreační stavby v průběhu
kalendářního ro ku, se poplatek uhradí v poměrné výši,
která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo
vlastnictví rekreační stavby v příslušném kalendářním
roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního
měsíce, je pro stanovení počtu měsíců ro zhodný stav
na konci tohoto měsíce.
Poplatková povinnost zaniká ú mrt ím, ztrátou pobytu
nebo vlastnického práva k rekreační stavbě na území
města. V případě změny místa trvalého pobytu nebo
změny vlastnictví rekreační stavby v průběhu
kalendářního ro ku, se poplatek hradí v poměrné výši,
která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo
vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce.
Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je
pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci
tohoto měsíce. Případný přeplatek vzniklý úhradou
poplatku předem je správce poplatku povinen vrátit
poplatníkovi (popř. pozůstalým), po žádají-li o jeho
vrácení, činí-li p řeplatek více než 50,- Kč a poplatník
nemá současně nedoplatek na jiném poplatku u téhož
správce.

1.

2.

Oznamovací povinnost ke vzniku, změ ně a
zániku poplatkové povinnosti

Poplatník má oznamovací povinnost2). V rámci této
oznamovací povinnosti je poplatník povinen oznámit
správci poplatku osobně nebo prostřednictvím
společného zástupce veškeré pravdivé údaje a
skutečnosti
požadované
správcem
poplatku
v souvislosti s tímto poplatkem (zejména příjmen í,
jméno, adresu trvalého bydliště a rodné číslo) a
rozhodné pro vznik, změnu nebo zánik poplatkové
povinnosti, pro vznik nebo zánik nároku na osvobození
nebo úlevy poplatkové povinnosti nebo jakékoliv
skutečnosti, související s poplatkovou povinností.
Oznamovací povinnost musí být splněna do 30-ti dnů
ode dne vzniku, změny nebo zániku poplatkové
povinnosti.
Článek 6

Sazba poplatku
Sazbu poplatku tvoří:
a) částka za fyzickou osobu uvedenou v čl.2 odst.1 této
vyhlášky, ve výši 160,- Kč na jednoho poplatníka za
jeden kalendářní ro k,
b) částka stanovená jako podíl skutečných nákladů města
za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v roce
2005 na jednoho poplatníka za jeden kalendářní ro k ve
výši 250,- Kč.
Rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného
ko munálního odpadu:
a) skutečné náklady účtované svozovou společností
v roce 2005
b) počet fyzických osob s trvalým pobytem v obci
c) počet fyzických osob, které mají v obci ve
vlastnictví stavbu sloužící či určenou k indiv iduální
rekreaci
Výpočet částky
b): 1 261 525,- Kč (náklady) / 4471 (osoby) = 282,- Kč
Celková sazba popl atku na jednoho poplatníka činí
410,- Kč za jeden kalendářní rok.
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Článek 7

Splatnost poplatku a způsob platby
1.

2.

3.

Poplatník je povinen uhradit poplatek osobně nebo
prostřednictvím společného zástupce, a to:
a) jednorázově do 31.března příslušného kalendářního
roku ve výši celkové roční sazby poplatku,
b) nebo ve dvou pololetních splátkách, každá ve výši
jedné poloviny z celkové roční sazby poplatku, a to
1.splátku do 31.března a 2.splátku do 31.srpna
příslušného kalendářního roku.
Poplatek je mo žné uhradit v hotovosti v sídle správce
poplatku nebo převodem na účet správce poplatku. Při
bezhotovostní úhradě bude poplatek poukázán na účet
č.6015-0004522551/0100, variabilní sy mbol bude
rodné číslo poplatníka nebo společného plátce,
konstantní symbol 308.
Vzn ikne-li poplatková povinnost u poplatníka po lhůtě
splatnosti, uvedené v odst.1 tohoto článku, je poplatek
splatný do 30-t i dnů po vzniku poplatkové povinnosti.
Článek 8

Osvobození a úlevy
1.

2.

3.

Od poplatku jsou osvobozeni:
• obyvatelé Do mova důchodců Police nad Metují
(popř. občané umístění v jiných domovech
důchodců, mající trvalý pobyt na území města),
kteří hrad í náklady na shromažďování, sběr,
přepravu, třídění, využívání a odstraňování
ko munálních odpadů v rámci úhrady služeb
poskytovaných těmito zařízen ími
• každé třetí a další nezlet ilé dítě v rod ině (přičemž
ani první dvě nesmí být starší 18-ti let)
• poplatníci ve výkonu trestu odnětí svobody (nárok
lze uplatnit na základě dokladu nebo čestného
prohlášení o délce trestu)
• děti umístěné v dětském domově z rozhodnutí
soudu (nárok lze uplatnit na základě rozsudku)
• děti umístěné v nápravných zařízeních pro mládež
(nárok lze uplatnit na základě dokladu nebo
čestného prohlášení o délce pobytu)
• poplatníci pobývající dlouhodobě v zahraničí
(nárok lze uplatnit na základě dokladu nebo
čestného prohlášení o délce pobytu)
• poplatníci, kteří dlouhodobě žijí mimo území města
Police nad Metují a pro káží, že poplatek za svoz a
likvidaci ko munálního odpadu uhradili v jiné obci
• poplatníci, kteří mají trvalý pobyt na adrese
Městského úřadu Police nad Metují
• poplatníci, kteří mají na území města ve vlastnictví
rekreačn í stavbu využívanou výhradně pro svoji
potřebu a zároveň mají trvalý pobyt ve městě
(s výjimkou spoluvlastnictví stavby s osobou, která
trvalý pobyt ve městě nemá).
Úleva ve výši 60% z celkové roční sazby, bude
poskytnuta poplatníkům:
• kteří studují a jsou přechodně ubytováni mimo
území města, na základě předlo ženého potvrzení
(nárok lze uplatnit na základě potvrzení školy,
ubytovacího zařízení).
Úleva z celkové roční sazby bude poskytnuta
poplatníkům, a to zpětně při následující úhradě
poplatku:
• kteří pro káží, že se po nepřetržitou dobu v trvání
minimálně tří měsíců daného kalendářního roku

zdržovali mimo ú zemí města na území ČR a v této
době hradili poplatek v místě, kde se zdržovali
(nárok lze uplatnit na základě dokladu o úhradě
poplatku)
• kteří prokáží, že se po nepřetržitou dobu v trvání
minimálně tří měsíců daného kalendářního roku
zdržovali mimo území ČR (nárok lze uplatnit na
základě dokladu prokazujícího tuto skutečnost).
Tato úleva bude stanovena správcem poplatku
poměrnou částí z celkové roční sazby.
4. Úleva z celkové roční sazby ve výši 50 % bude
poskytnuta poplatníkům s trvalý m pobytem na
samotách v oblasti „Pěkovské končiny“ a „Obšár“
v k.ú. Pěkov.
Článek 9

Společná a závěrečná ustanovení
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Tomu, kdo nesplní ve stanovené lhůtě, uvedené v čl.5
odst.2 této vyhlášky svou oznamovací povinnost, může
obec uložit pokutu dle p latných právních předpisů.3)
Nebude-li poplatek zaplacen včas, tedy ve lhůtě
stanovené v čl.7 této vyhlášky nebo ve správné výši,
tedy ve výši stanovené v čl.6 popřípadě v čl.8 této
vyhlášky, vyměří správce poplatku poplatek platebním
výměrem a může včas nezaplacený poplatek zvýšit až
na trojnásobek. Vy měřené poplatky se zaokrouhlí na
celé ko runy nahoru.
Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost,
určenou touto obecně závaznou vyhláškou obce, lze
dlužné poplatky vyměřit do tří let od konce
kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost
vznikla.
Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující
k vy měření nebo doměřen í poplatku, běží tříletá lhůta
znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce
o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vy měřit a do měřit
poplatek lze nejpo zději do 10-t i let od konce
kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost
vznikla.
V řízení ve věci poplatků upravených touto vyhláškou
se postupuje podle zákona č.337/1992 Sb., o správě
daní a poplatků, ve znění pozdějších změn a dodatků,
pokud tento zákon nestanoví jinak.
Nabytím účinnosti této vyhlášky se ruší vyhláška č.
8/2004 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování ko munálních odpadů.
Článek 10

Účinnost
Tato vyhláška byla:
vydána zastupitelstvem města
zveřejněna na úředním místě
a nabývá účinnosti
Ida Seidlmanová
místostarostka
1)

dne 15. 12. 2005
dne 16. 12. 2005
dne 1. 1. 2006
Zdeněk Kadidlo
starosta

§6 odst.2 písm.b) zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
v plném znění a §10b odst.1 zákona č.565/1990 Sb., o místních
poplatcích v plném znění
2)
§33 odst.6 a 15 zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
v plném znění
3) §37 zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v plném znění
a §46 zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů
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Pátek 20.1.2006

¸

v 19.00 hodin

WALLACE & GROMIT – Prokletí
králíkodlaka
Roztržitý vynálezce Wallace a jeho věrný psí společník Gromit –
úžasná dvojka u Oskarem oceněných plastelínových kraťasů tvůrce
nejlepšího slepičino úletu Nicka Parka – poprvé vstupuje na
filmové plátno v celovečerní dobrodružné komedii. Film
v původním znění s titulky. (85 min.,USA)
M ládeži přístupné.
Vstupné : 55,- Kč

Středa 25.1.2006

v 19.30 hodin

LOVCI DINOSAURŮ

Cestovní kancelář Time Safari nabízí lákavou atrakci – cestování
v čase a lov dinosaurů. Zabití motýla na prehistorickém safari ale
ohrozí existenci celého lidstva. Film v původním znění s titulky.
(103 min.,USA/Něm.)
Nevhodné do 15 let.
Vstupné : 55,- Kč

Úterý 7.2.2006

v 18.00 hodin

KING KONG

Peter Jackson se vypravil za dobrodružstvím větším než život
v remaku klasického hollywoodského hitu z roku 1933. Jeho
hrdiny jsou krásná herečka (Naomi Watts) a obrovský op, kterého
filmový štáb objeví na zapomenutém ostrůvku a přiveze do New
Yorku. Film v původním znění s titulky. (187 min.,USA)
M ládeži přístupné od 12 let.
Vstupné : 70,- Kč
PŘIPRAVUJEME :
Pátek 17.2.2006 v 19.00 hodin
Stře da 22.2.2006 v 17.30 hodin

ŘÍŠE VLKŮ
HARRY PO TTER A
OHNIVÝ POHÁR

!!!PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA FILMO VÁ PŘEDSTAVENÍ JE
PO UZE V PO KLADNĚ KINA 1 HODINU PŘED ZAČÁTKEM!!!

®®®

D IVAD L O

®®

®

Pátek 13. ledna 2006
v 19.30 hodin
Město Police nad Metují Vás zve do Kolárova divadla na

Novor oční koncert Z UŠ P olice nad Metují
HU DB OU S HU MO R EM
aneb „Jak je ješt ě neznát e…“

Jedinečná hudební show, ve které se představí všichni učitelé
ZUŠ v Polici nad Metují v různých žánrech a netradičních
obsazeních, jak jste je ještě nepoznali!!! Jako host vystoupí
houslistka Anička Skálová, čerstvá vítězka soutěže konzervatoří
ČR, před svým koncertním zájezdem do Singapuru.
Pořadem provází Jiří Trnovský.
Vstupné: dospělí 50,- Kč, děti 30,- Kč

Čtvrtek 26. ledna 2006
v 19.00 hodin
Město Police nad Metují Vás zve do Kolárova divadla na
cestopisnou přednášku

JIŘ Í DA NĚ K
„EX PE D IC E HIMÁ LA J 2005 – T IB E T –
S HIS HA PA NG MA 8013 m“
Putování po „zakázaných“ vesnicích Tibetu a horolezecký výstup
na Shishu Pangmu (8013 m n.m.) bez použití kyslíku a bez pomoci
šerpů. Vypráví a diapozitivy promítá Jiří Daněk.
Vstupné: 30,- Kč

Úterý 31. ledna 2006
v 9.00 a 10.30 hodin
Divadélko Andromeda Praha uvede v Kolárově divadle pro
MŠ, 1. st upeň ZŠ a rodiče s dětmi pohádku

LOUPEŽNÍK A PRINCEZNA ANKA
Princezna Anka z chudé královské chalupy je nezbedná uličnice.
Proto ji odnese čert. Neodnese ji však daleko, zanechá ji v lesích v
loupežnické chatrči k velké nelibosti loupežníka Bidla. Ten chce
Anku poslat domů, ale ta se rozhodne využít příležitost a
zinscenovat své „vysvobození“. K tomu je ovšem zapotřebí sehnat
draka a nějakého prince. Zda se jí to podaří uvidíte v naší veselé
pohádce, ve které je opět spousta písniček.
Vstupné: 25,- Kč

Pátek 3. února 2006
v 19.30 hodin
Divadelní soubor KOLÁR Police nad Metují uvede
v Kolárově divadle 3. reprízu hry P. Stona

NĚKDO TO RÁD HORKÉ
Komedie v rytmu swingu odehrávající se v Chicagu 30. let
minulého století. Režie: Jaroslav Souček.
Vstupné: 60,- 55,- 50,- Kč

Úterý 21. února 2006
v 19.30 hodin
Divadlo Radka Brzobohatého Praha uvede v Kolárově
divadle hru Miroslava Horníčka a Pavla Dostála

DVA NA SMETIŠTI
Vtipně a nesmírně půvabně napsaná hra o slávě, pádu, lásce, ale i o
zklamání, prostě o životě. Se svým synem Ondřejem, v roli
klavíristy, se poprvé setkává na jevišti v roli stárnoucího herce
Radek Brzobohatý. Hrají: S andra Pogodová, Radoslav
Brzobohatý a Ondřej Brzobohatý.
Vstupné: 150,- 140,- 130,- Kč
(Omlouváme se, ale původně zmiňovaný titul „Jednou týdně
stačí!“ se ruší z důvodu pracovního vytížení L. Trojana).
Vstupenky na výše uvedená představení jsou již v předprodeji
v kanceláři kulturního referenta na Městském úřadu (přízemí) nebo
na telefonu 491 509 996, 728 267 377 nebo e-mailem
kultura@meu-police.cz

® ® ® P ŘIP RA VUJE ME ® ®®
Sobota 4. března 2006
v 18.00 hodin
Město Police nad Metují ve spolupráci s děkanským
úřadem a ZUŠ v Polici nad Metují Vás srdečně zvou do
Chrámu Nanebevzetí Panny Marie na společný

Koncert sm íšeného pěveckého sboru
BOHEMIACHOR a
kom orního sm yčcového orchestru
ZUŠ v Poli ci nad Metují
V programu zazní duchovní i světská hudba od středověku
až po současnost.
Vstupné dobrovolné!

Středa 15. března 2006
v 19.30 hodin
Klicperovo divadlo Hradec Králové Vás zve do Kolárova
divadla na zpěvohru B. Smetany a K. Sabiny

PRODANÁ NEVĚSTA
Proslulý příběh o tom, jak nepřijít o lásku, ale ani o peníze, o české
povaze, také o pivu, ale především o tom, jak láska nad vším
zvítězí…. Režie: Vladimír Morávek.
Vstupné: 110,- 100,- 90,- Kč
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Pátek 7. dubna 2006
v 19.30 hodin
Město Police nad Metují Vás zve do Kolárova divadla na
koncert

J. K. Bandu Pardubi ce
Program: pásmo ku 100. výročí narození Jaroslava Ježka a písně
Glenna M illera.
Vstupné: 80,- 70,- 60,- Kč

Pátek 28. dubna 2006
v 19.30 hodin
Středočeská agentura ATRIBUT uvádí v Kolárově divadle
hudebně zábavný pořad

TÝ DENÍK TELEVIZER aneb PRÁVĚ
VYŠLO NOVÉ ČÍSLO
Účinkují: Zdeněk Izer & Petr Freund.
Vstupné: 130,- 120,- 110,- Kč

Středa 31. k větna 2006
v 19.30 hodin
Lenka Slavíková – agentura 4C Zdice Vás srdečně zve do
Kolárova divadla na koncert známé zpěvačky

VĚRA MARTINOVÁ – Jami e Marshall a
Kapela – TOUR 2006
Věra M artinová v současné době připravuje nové CD, které vyjde
na jaře roku 2006. U této příležitosti vydání tohoto nového CD se
zároveň uskuteční turné. Diváci v novém programu nebudou
samozřejmě ošizeni o největší hity – Až na vrcholky hor, Toulavý
džíny a další, ale mohou se také těšit na úplné novinky z čerstvě
pokřtěného CD, na kterém spolupracuje s britským zpěvákem a
kytaristou Jamie M arshallem, a který bude zároveň jejím
exkluzivním hostem na tomto turné.
Vstupné: 160,- 150,- 140,- Kč

®®

KU LT U RA V OK OLÍ

®

®

Čtvrtek 12. ledna 2006
v 19.30 hodin
Divadlo J. K. Tyla Červený Kostelec uvádí v podání
Klicperova divadla Hradec Králové hru M. Uhdeho a M .
Štědroně

BALADA PRO BANDITU

Legendární muzikál, který měl na hradeckém jevišti premiéru
v lednu roku 2000, se stal v režii a úpravě Karla Brožka divácky
nejúspěšnějším titulem v historii Klicperova divadla. A to je také
důvod, proč se v době, kdy má za sebou již 150 uvedení, vrací do
předplatitelských cyklů další generace mladých diváků. Příběh na
motivy Olbrachtova románu „Nikola Šuhaj Loupežník“, nádherné,
dnes už zlidovělé písně, láska i zrada dvojice milenců – v tom
neopakovatelné kouzlo pro všechny citlivé diváky.
Vstupné: 130,- 120,- 110,- Kč. Předprodej vstupenek

SHIS HA PANGMA CZECH EXPEDITION 2005

Putování po „zakázaných“ vesnicích Tibetu a horolezecký
výstup na S hishu Pangmu (8013 m n.m.) bez použití kyslíku a
bez pomocí šerpů.
Úryvek z deníku
… Na cestě jsme 10. den a netušil jsem, jak se za tak krátkou dobu
může všechno otočit naruby.
Konečně jsme jim zdrhli. Uháníme na třech čtyřkolových vozících
tažených malými koníky pryč z Tingri. Teď už za námi nemůžou.
Na úzké pěšinky a skoro metr hluboké brody jsou i ty jejich
supermoderní teréňáky krátký. A představa, že by za námi jeli na
koních nebo se plahočili pěšky, je úsměvná. Číňani, kteří jsou do
této nehostinné krajiny implantováni buď za trest, nebo stranickým
příkazem, či za vidinou snáze vydělaných peněz, jsou
nekompromisní. Až zde v Tibetu jsem si uvědomil, jakou velkou
moc mají nad místními obyvateli i nad námi turisty. Vůbec jsme
netušili, jaký poprask nastane, když jsme jim bezelstně oznámili

náš plán schválený „na vyšších místech“, že odcházíme na
několikadenní aklimatizační túru po tibetských vesničkách. O tom
nemůže být ani řeč, Čína je prý svobodná země, ale má svoje
pravidla a ta se nesmí překračovat. Hrozilo by nám ukončení
expedice nebo dokonce vězení. To bylo něco na nás.
Spokojeně se vzdalujeme od Tingri, je krásně, i když docela
chladno, do tváří nás bičuje silný vítr. Ten je tady vždycky a úplně
všude. Naši tibetští vozkové se na nás usmívají. První zastávka je
asi po třicetimetrovém brodu poměrně živé řeky. Posilují se
čangem (pálenka z rýže) a sušeným jačím masem. Po chvilce
pokračujeme a po hodině přijíždíme do první vesničky. Je menší a
vyloženě malebná. Na tibetských hliněných staveních jsou
nakresleny budhistické symboly, na plochých střechách mají
uskladněny zásoby dřeva a každé obydlí má dvorek, který je
oplocen. Začínají se sbíhat Tibeťani, nejdřív na nás trochu
nedůvěřivě hledí, ale po té, co jsme jim dali obrázek s Dalajlámou,
jejich srdce roztávají. Fotku si posílají a sepnutýma rukama si ji
přikládají na čelo. Na oplátku nám přinášejí čang, ten pijem jen
symbolicky, protože se trochu bojíme „zrychleného metabolismu“,
a pražený ječmen, ten je výborný. Vesničané oděni do klasického
tibetského oděvu jsou ošleháni drsným podnebím a z očí jim
vyzařuje přátelství.
Pokračujeme dál v téměř čtyřtisícové výšce, míjíme čorteny,
modlitební mlýnky a další vesničky. M ám opravdový pocit
souznění s přírodou a na Číňany jsem úplně zapomněl.
Po chladné noci vyjíždíme, až když sluníčko trochu ohřeje vzduch.
Pokračujeme údolím, které je lemováno mohutnými srázy, stále na
sever. Asi kolem poledne naši průvodci znejistěli a ukazují směrem
k horizontu. Zjišťujeme, že je to auto našich pronásledovatelů.
M useli objet několik údolí. M y nemáme kam uhnout a jedem jim
v ústrety. Po nepříjemném rozhovoru, vyhrožování a menší
potyčce, se hlavní soudruh rozněžnil. Když prý nás nedoveze do
Tingri, přijde o práci. Když ale viděl, že to s námi moc nehlo, začal
na nás rovnou řvát. Zaplatili jsme našim průvodcům (kdyby s námi
pokračovali, tak je zabásnou). Sundali jsme si boty a kalhoty,
přebrodili řeku a pomalu jsme se vzdalovali od křičícího Číňana.
V dálce vidíme zasněžené vrcholky Himálaje a já se hrozně začínal
těšit do hor…
Další zážitky z výstupu na S hishu Pangmu uvidíte a uslyšíte na
přednášce ve čtvrtek 26. ledna 2006 v 19.00 hodin v Kolárově
divadle.
Spolek Suchodolských žen
Vás srdečně zve

NA SVŮJ 31. PLES
který se koná 28.1.2006 ve 20.00 hodin
v Kulturním domě v Suchém Dole
v průběhu večera vystoupí soubor “ KVĚTY ORIENTU“
Bohatá tombola
Hudba „EMMA“ vedoucí E.Maryška
Vstupné 45,- Kč

DĚTSKÝ KARNEVAL
který se koná 29.1.2006 ve 14 hodin
v Kulturním domě v Suchém Dole
Hudba „EMMA“ vedoucí E. Maryška
soutěže o ceny
Vstupné dobrovolné

Mikulášská ...
V neděli 11. prosince se v polické sokolovně konala
Miku lášská zábava pro zdravotně postižené děti a mládež.
Akci pořádalo město ve spolupráci s klubem Vánek, TJ
Sokol, ško lní dru žinou ZŠ a mu zikanty Jirkou Trnovským a
Zdeňkem Mazačem za sponzorského přispění společnosti
MADE 1 spol. s. r. o. zastoupené panem Petrem Vodičkou.
Zúčastnilo se necelých 30 menších i větších „dětí“ –
zdravotně postižených a jejich sourozenců společně s rodiči.
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Miku lášskou zahájil starosta pan Kadidlo úvodním slovem a
potom následoval bohatý program.

třídy proběhne ve středu 8. února 2006
v odpoledních hodi nách. Podrobnější
informace a dotazníky pro rodiče obdrží
rodiny do konce ledna.
Rodiče dětí, které nejsou v evidenci
MěÚ Police nad Metují, OÚ Velké
Petrovice a OÚ Česká Metuje (bez trvalého
pobytu, z jiných obcí atd.), se mohou ohlásit na ZŠ osobně
nebo telefonicky na tel.č. 491580081.
Pokud uvažujete o odkladu povinné školní docházky,
obraťte se předem na zástupkyni řed itele pro 1.stupeň pí
učitelku Mgr. Janu Šu lcovou.
Vedení školy

PROSINEC 2005 ve škole
Nejprve vystoupily mažoretky pod vedením Leony
Go rgánové, potom pokračovala skupinka čert ic se svou
cvičební sestavou v choreografii Jit ky Krásné. Dalším
bodem programu bylo vyhlášení výsledků výtvarné soutěže
Mašlička.Všechny práce na téma Můj kamarád byly hezké,
a proto byly také oceněny malý mi dárky. Výtvarná dílka si
mů žete
prohlédnout
v městské
knihovně.
Všem
zúčastněným se také moc líbila pohádka, kterou sehrála
dámská společnost Na Baterky. A potom už všichni
očekávali příchod Mikuláše s andělem a čertem. Podle
svých možností každý přednesl básničku, zazpíval písničku
nebo prostě jen přeskočil met lu, kterou nastavil čert a
všichni si odnesli dárek a také barevnou kouličku na
stromeček.Po nadílce následovala volná zábava s hudbou
skupiny MAT. Na parketu se při tanci sešli malí i t i větší.

Na začátku bych chtěla ještě připomenou účast děvčat ze
7.třídy na zdravotnické soutěži koncem listopadu. Následuje
samostatná zprávička od samotných soutěžících.
Škola si žáků v prosinci užije kratší dobu než v ostatních
měsících díky vánočním prázdninám. Tolik aktivit tedy
neprobíhá. Uskuteční se vždy nějaké besídky ve školní
družině a jednotlivých třídách, ale všichni se už těší na
Vánoce. Při té příležitosti si připomínáme s dětmi také rů zné
vánoční zvyky a obyčeje.
Žáci nastoupili opět do školy v úterý 3.1.2006 a někteří
z n ich se pomalu chystají na lyžařský výcvik, kterého se
účastní jako každý ro k 7.třídy. První vyrazí do hor 7.A už
14.ledna.2006. Další třídy pojedou 5.února 7.C a 11.února
7.B. Výcviky proběhnou opět v Malé Úpě v Krkonoších na
chatě Hoferka odborové organizace Veba. Doufáme, že
všem vyjde počasí a užijí si ly žování.
Další akcí spojenou se školou je ples, který pořádá Unie
rodičů při ZŠ a MŠ Police nad Metují. Bude se konat
4.února na Bezděkově.
Vilma Scholzová

Zdravotnická soutěž

Velký dík za uspořádání Mikulášké zabavy patří všem
sponzorům a také těm,kteří se na přípravě podíleli.
Snad už můžu pro zradit, že další akci pro zdravotně
postižené děti a mládež v Po lici nad Metují by ráda
připravila místní knihovna, tak se nechme překvapit.
Jitka Ištoková

Zápis dětí do 1.tříd
Základní škola a Mateřská škola v Polici nad Metují,
Na Babí 190, oznamuje všem rodičům dětí narozených
v době od 1.9.1999 do 31.8.2000, že zápis dětí do první

Dne 24.11.2005 js me se zúčastnily zdravotnické soutěže
v Trutnově. Na jednoho člena družstva čekal písemný test
s osmi otázkami. Dále soutěžící čekaly různé situace, při
kterých museli provést první pomoc a zajistit příjezd
záchranné služby. Pod vylosovaným číslem na naše
družstvo čekal figurant s bodnou ranou v břiše. Toto zranění
jsme nečekaly, ale s malý mi chybami jsme ošetření zv ládly.
Následovalo vyhodnocení a prohlíd ka zdravotnické školy.
Umístily jsme se na 12.místě ze 16 družstev.
Nikola Plná, Adéla Kollertová, Petra Líbalová

Předvánoční čas v Bezděkově
Celý měsíc prosinec se děti ve škole i školce chystaly na
nejkrásnější
svátky
v
roce
–
Vánoce.
Nejprve se děti ve školce učily, jak se vyrábějí řetězy.
Pak nám přinesl Ježíšek hned po Mikulášovi stromečky.
Školu i školku js me pěkně vánočně vyzdobili. A abychom
dostali nějaké dárky, museli jsme být moc hodné.
Společně s našimi učitelkami js me chystali program na
vánoční posezení s rodiči. Pilně jsme cvičili básničky,
vánoční koledy i taneček. A protože js me také šikovní,
napekli js me pro rodiče ve ško le i školce cukroví, abychom
je měli čím pohostit.
Vánoční posezení se konalo 15. prosince 2005 . Přišli
mamin ky, tatínkové i babičky, dědečkové a další naši
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kamarád i. Předvedli js me jim krátký program. Pak jsme si
chvíli poseděli při kávě a čaji, ochutnávali jsme, co jsme
přichystali.
Druhý den navštívily děti ze školky ZOO ve Dvoře
Králové. Aby měla i zde zvířát ka pěkné Vánoce, ozdobili
společně stromeček v pavilonu opic. Pak se prošli vánoční
zimní zoologickou zahradou. Přes velkou nepřízeň počasí a
bohatou nadílku sněhu v tento den, se výlet všem moc líbil.
Protože někteří školáci po besídce zlobili a chtěli hned
rozbalovat dárky, odnesl jim je Ježíšek a místo nich jim
zanechal jen dopis. Všichni js me pak s napětím čekali, zda
vůbec něco dostaneme. Protože jsme pak vydrželi být hodní
několik dní, bylo dárků nakonec pod stromečkem ve školce i
škole plno. Už teď se moc těšíme, jak si s nimi v novém
roce pěkně pohrajeme.
Marie Vaisarová

Zákla dní u mě le cká škol a
info rmuje ...
Multimédia nejenom pro
žáky, ale i po veřejnost.
Na jaře letošního roku uspěl výtvarný obor ZUŠ Police
hned dvakrát ve výběrovém řízení grantů Státní informační
politiky ve vzdělávání. V praxi to znamená asi tolik, že jsme
získali poměrně velice solidní finanční podporu na rozvoj
grafického studia ZUŠ a na nákup profesionální
videotechniky. Tento rozvoj bude sloužit žáků m školy i
polické veřejnosti, ale o to m až za chvíli.
Před zahájen ím obou projektů mělo grafické studio
výtvarného oboru k dispozici počítačovou videostřižnu,
počítač pro 3D grafiku a 7 žákovských grafických stanic.
Všechna počítačová pracoviště jsou postavena jako
dvoumonitorová, protože to žáků m u možní si ro zložit své
počítačové nářadí na větší plochu a získají tak v íce místa pro
zpracovávaný obrázek. Ze snímací techniky js me měli jednu
starší digitální v ideokameru, jeden lepší a čtyři
žákovské digitální fotoaparáty.
Z ro zpočtu projektu byla zakoupena televizní reportážní
kamera Sony se stativem, žákovská kamera a další
fotoaparát. Také jsme si mohli pořídit další výukovou a
projekční techniku. Vý znamná investice šla i do speciálního
programového vybavení. V příštím roce bude studio
doplněno o digitální v ideorekordér, žákovskou kameru,
digitální zrcadlovku a další software. Ro zpočtovány jsou

peníze i na semináře pro žáky pod vedením profesionáln ích
umělců.
Tolik k předvánoční nadílce ve škole a nyní k oběma
projektů m.
První má regionáln í působnost v rámci kraje a jeho
název je „Mu ltiméd ia – děti učí svou rodinu“.
Projekt řeší realizaci cyklu pracovních dílen v
"grafickém studiu" výtvarného oboru, zaměřených na
předávání znalostí z oboru počítačové grafiky a mult imédií
mezi žáky tohoto ateliéru a jejich rodinami. Počítač zde
bude veřejnosti představen jako nástroj pro tvořivou práci
neformáln ím a rodinným způsobem, kdy mladí grafici pod
odborným vedením pedagoga budou pomáhat svým rodinám
pronikat do tajů u žité grafiky (návrh a tvorba grafického
prvku na tričko), dig itální fotografie (vytvoření vlastní
fotogalerie a její publikování na internetu), tvorba
počítačové animace, zpracování dig itálního videa (natočení
a střih krát kého videoklipu, jeho přepis na VHS, VCD,
DVD). Dalším výstupem projektu budou lekce v rámci
"Polické univerzity volného času", které představí možnosti
využití počítačů a d igitáln í techniky ve výtvarné tvorbě
a dokumentaristice širší veřejnosti.
Působnost druhého projektu je v rámci celé ČR a
jmenuje se „Výukou mult imédií k med iáln í výchově dětí a
mládeže“
Mediální výchova v prostředí výtvarného oboru ZUŠ je
založena především na pochopení principů, na nichž média
pracují, zvládnutí jejich výrazových prostředků a využití
těchto znalostí při vlastní výtvarné tvorbě. Projekt řeší
zvládnutí dig itálních méd ií (obraz, fotografie, film) po
stránce výtvarné i technologické. Realizací projektu vznikne
filmové pracoviště se všemi atributy profesionální televizní
tvorby – redakcí a filmový m štábem vytvářejícím vlastní
pořady. Přednášky a tvůrčí dílny z oblasti animace a filmu,
exkurze na televizn ích pracovištích a seznámení se vznikem
projektů ve špičkové internetové agentuře poskytnou žákům
výraznou konkurenční výhodu u přijímacích zkoušek na
odborné školy.
Až budete číst tento článek, tak budeme mít za sebou již
druhou exkurzi na pražské FAMU (Filmová a televizní
fakulta Akademie mú zických umění), tentokrát při „ostrém“
natáčení v atelieru a ještě v pražské redakci „Dětské
televize“.
A co z těchto aktivit konkrétně vyplývá po město a jeho
obyvatele? Kro mě toho, že se občas dostanete do hledáčků
našich kamer nebo fotoaparátů začneme na jaře s několika
lekcemi, ve kterých budeme vyučovat veřejnost tajům
počítačové grafiky, focení a filmování. V již zmiňovaných
„grafických dílnách“ se trochu obrátí role – a žáci atelieru si
budou moci přivést své rodiče, babičky nebo dědečky,
sourozence – prostě své příbuzné i kamarády a stanou se
jejich učiteli. Společný m úsilím se vás budeme snažit naučit
to, co sami u míme a nechceme si to nechat jen pro sebe.
O vyhlášení termínů těchto kurzů budete včas
informováni v tisku, na školních akcích i na internetu.
Předpokládaný termín zahájení je březen 2006. A ještě jedna
důležitá info rmace. Bude to zadarmo. Náklady totiž uhradil
stát a projekty také sponzorsky podpořily firmy Amos
Software Praha (distributor Adobe), FG Fo rrest Náchod
(internetová agentura) a Hobra Ško lník Brou mov (výrobce
filtračních a prot ipožárn ích desek). Místní akce projektu
dále sponzorovali Stavebniny Grim s.r.o., Umělecké
kovářství Drašnar a Pavel Fulka. Mediálními partnery
projektů je www.grafika.cz a Font (první grafický časopis).
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Bližší informace o našich projektech získáte na
www.sweb.cz/zuspolice nebo se po předchozí telefonické
domluvě zastavte ve škole.
Vaše škola vám přeje šťastný nový rok.
Vladimír Beran

S T A T I S T I K A œœ œ œ œ œ œ œ œ
K 31. 12. 2005 mělo město Police nad Metují dle
dostupné evidence celkem 4 305 obyvatel.

J UB I L EA

ZZZZZZZZZZZ

V měsíci prosinci 2005 oslavili životní jubilea:

70 let
75 let
80 let
85 let

90 let

2 občané
4 občané
1 občanka

paní Růžena Königová
paní Marta Hoffmannová

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví a duševní
pohody do dalších let.
Dagmar Ha mbálková, matrikářka

„Tohle umím já“
V rámci prevence sociálně patologických jevů jsme
uspořádali ve dnech
9. – 12. 12. 2005 soutěž s názvem „Tohle umím já“,
která se setkala s velkým ohlasem. Žáci mohli prezentovat
své zájmy a koníčky a pochlubit se svou šikovností a
dovedností. Sešlo se na 30 prací z rů zných oblastí –
modelářství, aranžování, elektrotechnika, práce se dřevem,
netradiční sporty, strategické hry, divadelní kroužek,
fotografování a ruční práce. Zahanbit se nenechali ani
učitelé a zaměstnanci školy a také přispěli jako nesoutěžní
hosté.
V rámci občanské nauky shlédly výstavu všechny třídy a
žáci moh li dát hlas té práci, která se jim nejvíce líbila. Často
se v osudí s hlasy objevoval nápis – všichni. Proto jsme se
rozhodli, že odměn íme úplně všechny a tak soutěžící
obdrželi z ru kou pana ředitele CD a vítězný model –
reprobedna „horny“ navíc ještě sladkost. Odměny
sponzorovalo Sdružení rodičů, které velmi v ítá všechny
takovéto aktivity žáků.
Závěrem mohu jen citovat slova pana ředitele: „Je v idět,
že mládež nesedí jen u počítačových her, ale má i jiné
zájmy, které s úspěchem prezentuje. A to vždy budeme
podporovat.“ Na závěr popřál všem hodně úspěchů v další
práci i studiu.
Ing. Jitka Vaňková, prevence SPJ - SPŠ Hronov

Vzpomínka
Dne 17. ledna 2006 už uplynou 4 ro ky, co nás opustila a
navždy odešla paní
Václ ava Rudol fová, rozená Mart incová z Bukovice.
Stále v zpomínají manžel s rodinou. Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Rodina Rudolfova

Tech ni ck é slu žby Poli ce nad
Metují s.r.o . info rmu jí
Ceny energií a vody platné od 1.1.2006 včetně DPH:
Cena vodného: 22,47 Kč/ m3 (VaK Náchod)
Cena stočného: 22,08 Kč/ m3 (ČOV Po lice nad Metují)
Cena tepla :
Kotelna sídliště
525,38 Kč/ GJ
Kotelna čp.340 - pošta
518,91 Kč/ GJ
Kotelna čp.377 - spořitelna
519,02 Kč/ GJ
Kotelna ZŠ
497,35 Kč/ GJ
Ivan Škop

Do nového roku v nové
klubovně
Tak by také mohl zn ít nadpis tohoto článku o klubovně
skautů. Ale není to tak úplně pravda. Skautská klubovna
prochází postupnou rekonstrukcí již něko lik let. Ale teprve
teď si toho všimne každý, kdo jde ko lem. Nejprve dva roky
trvaly vnitřní úpravy, pak byla zateplena a upravena zadní
část objektu a v roce minulém, krátce před vánočními
svátky, bylo zateplení dokončeno. Celé zateplen í a také další
stavební práce provedla firma Stafido a stálo přes
dvěstěpadesát tisíc korun. Stošedesát tisíc korun jsme získali
z grantů Královéhradeckého kraje, zbývající částka byla
poskytnuta městem Po lice nad Metují, kterému také objekt
patří. A jak to tak bývá, teprve nyní vyniknou další
nedostatky. Stará o kna, která volají po výměně, nebo
alespoň nátěru, okapy a oplechování střechy, … Takovým
tajným přáním je i krb v klubovně – velké lákadlo pro zimn í
večery. Ale na tyto drobné opravy se budou peníze shánět
velice těžko, na to granty nejsou, ty lze využít pouze na
rekonstrukce, přestavby apod. Proto chceme v letošním roce
z grantů dokončit zateplení stropů a úpravu podlahy na
půdě, také úprava prostoru za klubovnou je nutná.
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Měli js me také možnost „podívat se do Norska“. A to
prostřednictvím videa, které nám pro mítla paní Ivana
Richterová.
Se svými vánočními zpěvy nás navštívili také zpěváci
z polického chrámového sboru a připravili pro všechny
zúčastněné pěkné odpoledne. K Vánoců m patří koledy a ty
jsme s našimi klienty nejen poslouchali z nahrávek
profesionálů, ale také js me si je s chutí společně zpívali
nejen na Štědrý den.
Tradicí se stalo společné
štědrovečerní odpoledne s betlémský m světlem, koledami a
lidovými zvyky. Děku jeme skautům, kteří nám betlémské
světlo i s jeho poselstvím každoročně přinášejí a také
Kvíčerovské pekárně, která věnovala obyvatelům malé
dárečky na štědrý den.
Děku jeme také zástupcům města Police i ostatních
okolních měst, že navštívili naše obyvatele s vánočním
přáním i dárečkem. Zájem vždy potěší a velmi si toho
ceníme.
Vý znamné jubileu m se, společně s jednou naší
obyvatelkou, chystáme oslavit v lednu. Ač to zní
neuvěřitelně, zvlášť pro ty, kdo paní Emilii Ságnerovou
znají, tak 30. ledna právě ona oslaví ty nejkulatější
narozeniny a to rovnou 100 let.
Úžasné je, že se stále těší celkem dobrému duševnímu a
fyzickému zd raví. Přejeme ji k to muto výročí především
hodně zdraví, pohody a spokojenosti a dobré nakročení nad
tu stovku.
A jak je klubovna využívána? Jednou až dvakrát týdně je
plná dětí, které jí využívají pro svoji zábavu. Už také
několikrát sloužila jako místo pro ubytování pro naše
kamarády a známé z jiných oddílů. A na oplátku můžeme
také my využívat jejich kluboven a obdobných zařízení.
Během této zimy chystáme i několik večerů pro mítání
obrázků z cest našich přátel. A další akce na sebe nenechají
dlouho čekat. Chceme, aby klubovna opravdu měla co
největší využití a sloužila dětem a mladým lidem v jejich
volném čase. Proto ji také postupně vybavujeme vhodným
zařízením, vy mýšlíme zajímavé programy .
Josef Hejnyš, vůdce střediska

Vánoční čas je právě za námi a my bychom se chtěli
zastavit a zav zpomínat na pěkné chvíle, které js me v našem
domově mohli spolu s našimi obyvateli prožít. Chceme
tímto také poděkovat všem, kteří nás v loňském roce
pravidelně navštěvovali. Ať už to jsou děti s nějakým
programem, zástupci farnosti s duchovním povzbuzením,
představitelé města nebo komise pro obřady a slavnosti či
jednotliví sousedé a známí, kteří zajdou a naše klienty
povzbudí či ro zptýlí. Těšíme se na další setkání v novém
roce.
Ve stručnosti vzpomenu na děti z MŠ Po lice i Bukovice,
kteří přišly s písničkami, básničkami a vyrobenými
přáníčky. Dále nás potěšily děti ze Základní školy
v Bukovici, které měly krásně připravené dramatické pásmo
„V Bet lémě není místo“. I přes stísněné prostorové
podmínky se jim podařilo udělat našim obyvatelům velkou
radost a připravit jim tak krásný dárek k prosincovým
narozeninám, které js me právě oslavovali.

Po jedenadvaceti letech se některý z našich obyvatel
dožívá takového výročí a máme z toho upřímnou radost.
Naposledy se stovky v našem domově dožila paní
Matějková Matylda v roce 1985.
Za DD V. Kašíková a M. Troutnarová

Ze školské rady
3.1.2006 jsem se na pozvání zúčastnila jednání školské
rady, kde jedním z témat byla spolupráce Pedagogickopsychologické poradny v Náchodě se základní i mateřskou
školou. Kro mě diagnostické činnosti, kterou v PPP Náchod
provádíme, jsem nabídla i další poradenské služby. Možno
nahlédnout na: www.pppnachod.cz .
Za velmi efekt ivní pokládáme prevenci – předcházení
specifický m poruchám učení – a to již v MŠ nebo při vstupu
do ZŠ. Na začátku školního ro ku provádíme besedu s rodiči
,,prvňáčků“, jak zvládnout bezproblémový vstup do školy.
Nezastupitelné místo mají z našeho hlediska konzultace
s vyučujícími i rodiči na základní ško le, kterou pravidelně
navštěvujeme. Vedení školy nám poskytuje vhodné
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prostředí pro konzultační i diagnostickou práci. Zároveň
v případě potřeby umožní i vyšetření dětí nebo konzultaci
s rodiči z menších, okoln ích škol. Výhodou je, že rodiče
s dětmi nemusí cestovat do Náchoda a doporučení pro práci
s žáky v běžné hodině nebo v hodině reedukační péče lze
konzultovat se souhlasem rodičů bezprostředně s pedagogy.
Těšíme se na další spolupráci.
Za PPP Náchod Mgr. Iva Řeháková

MA MI NA
(Maminky, Miminka a Nápady)

schopné pomocníky, kteří by přispěli vlastními silami
k chodu centra.

Ekologické plenky zaujaly
Mateřské centrum se chce do budoucna také více zaměřit
na ekologickou výchovu. Začátkem prosince jsme zdejším
mamin kám nabíd li, aby se seznámily s ekologickou
variantou dětského plenkového zboží Popolini vyráběného
v Rakousku. Šlo o bavlněné, flanelové a vlněné plenkové
kalhotky, které se dají prát a zároveň jsou šetrné k dětské
pokožce. Jejich vyšší cena se maminkám vyplatí už po
několika měsících, navíc tímto způsobem nevzn iká tolik
odpadu jako u jednorázových plen (na jedno dítě připadá až
tuna spotřebovaných plenek…). Prezentace přitáhla pět
zájemkyň, informace o veškerém zboží i objednávky nyní
zprostředkuje Jitka Klímová.

Co chystáme v novém roce

Světlo do adventu přinesli andělé
Tři půvabné andělské bytosti, vánoční at mosféra, zpívání
i drobné dárečky potěšily v sobotu 10. prosince asi patnáct
rodin s dětmi, které se vydaly do mateřského centra na
Adventní slavnost. Andělé v bílých róbách – alias
zakladatelky a tahounky MaMiNy Karo lína Havlíčková,
Jitka Klímová a Zdeňka Schirlová – ji přip ravily coby své
poděkování všem, kdo si do centra našli cestu v uplynulém
roce a podpořili jeho chod.
První andílek dětem odvyprávěl betlémský příběh o
narození Jezu látka, druhý anděl zpíval dětem p ísničku na
jejich pouti za světýlkem, třet í anděl světlo rozdával. Každé
rodině jsme všichni jmenovitě v písničce popřáli štěstí, bylo
to hodně osobní a působivé.
Když skončila slavnostní část, rozběhly se děti ke svým
oblíbeným h račkám v herně a rodiče se usadili na kus řeči se
známý mi k talířů m s voňavým cukrovím. Andělé, díky za
pěkné odpoledne v jinak hekt ickém adventním čase.

Občanské sdružení bilancovalo
Členky našeho občanské sdružení, které provozuje
mateřské centru m, se v polovině prosince sešly na valné
hromadě. Bilancovaly js me čtyři měsíce fungování
MaMiNy, hlasovaly o rozpočtu, tříčlenná rada navrhovala
novinky pro příští rok. A jak se tedy centru dařilo? Největší
zájem vzbu zují pravidelné programy ve všední dny, kdy
centrum prů měrně navštíví deset rodičů s dětmi. Mezi
doprovodnými víkendovými pořady si návštěvníci oblíb ili
loutková představení, například v polovině prosince to byla
pohádka Tři čuníci v podání dámské divadelní společnosti
Na Baterky. Naopak nulový zájem je o sobotní tvůrčí dílny.
Z těchto zjištění pochopitelně vyjdeme, až budeme p lánovat
další programy v to mto roce. Nadále také hledáme aktivní a

Psycholožka Zdeňka Rejtharová naváže na podzimní
část své přednášky o emočním vývoji dětí. Začneme s
pravidelnými ku rzy a poradnou pro mamin ky, které chtějí
nosit své miminko v šátku. Zubní lékařka nám bude povídat
o tom jak správně pečovat o dětský chrup. Mateřské
centrum o zdobí výstava látkových hraček. Čeká nás
posezení u čaje s povídáním o kontrolované přírodní
kosmetice Weleda s paní Královou z Pardubic. Návštěvu
přislíb ila psychoterapeutka se svým pejskem, který má
canisterapeutické zkoušky a předvede nám práci s dětmi.
Barevné smaltované víly, mořské panny a krásné obrázky
Lucie a Jakuba Čapkových potěší všechny na jaře. Určitě
nás čeká i jarní bazárek, spousty tvoření a pohádek……

Tradice: na Nový rok a Tři krále
V Čechách platí za dobré znamení, vstoupí–li na Nový
rok do domu první dív ka nebo dítě. Lidé si olékají nové
šaty, aby chodili v novém po celý rok, a obracejí oči
k oblo ze, jestli vysvitne slunce na znamení budoucí úrody.
Péče o úrodu byla také motivem ko ledy na Domažlicku,
při níž koledníci přinášeli do statku proutky z trnky
ozdobené hrášky a barevnými hadříky nebo papírky a
zpívali „Dej vám Pánbůh dobrýtro na to nový líto, abyste
měli leníček jako tenhle proutíček a na něm hlav ičky jako
tyhle hruštičky …..“ Sed lák od nich proutek koupil a zapíchl
jej na okraj pole, čímž si po jistil úrodu.
Oslava posledního vánočního svátku Tří králů
začínala již v předvečer 6. ledna. O tzv . svatvečeru svíček
se v kostele světila voda, křída, sůl, česnek, bobkový list a
svíčky. Toho večera se také podobně jako na Štědrý den
prováděly činnosti, které měly nahlédnout do budoucnosti
jako například lit í o lova nebo pouštění svíček po vodě.
Dni svátků Tří králů se také říkalo den Zjevení páně,
který byl hlavně dnem malých koledníků převlečených za
Tři krále, obcházející domácnosti, kde koledovali a přito m
žehnali stavením tím, že posvěcenou křídou napsali na dveře
počáteční písmena tří králů a letopočet.

MUDr. Judita Hofhanzlová: Rady pro
kojící maminky – strava (1. část)
Správnou stravou v době kojení lze předejít obtížím
dítěte i mat ky. Všeobecně je známé, že dítě dostává z
mateřského mléka všechno potřebné, málokdo ale ví, že
nesprávná výživa matky může d ítěti způsobit řadu
zdravotních potíží. Správnou stravou lze předejít i
problémů m samotných kojících maminek – padání vlasů,
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zvýšené kazivosti zubů, únavě atd.
Kojícím matkám úplně postačí, když si k obědu připraví
jedno jednoduché jídlo, které lze snadno a rychle uvařit.
Nejlépe zeleninovou polévku zahuštěnou některým druhem
obilovin nebo smetanovou bílou polévku, které podáváme se
starším celo zrnný m chlebem nebo pečivem. Do polévek lze
postupně opatrně přidávat malé množství zeleného hrášku
nebo červené čočky. Pokud miminko nereaguje nadýmáním,
mů žeme uvařit i fazo le a hrách a dávat je v malém mno žství
do zeleninových polévek, těstovin či obilných „rizot“ se
zeleninou. Luštěniny vaříme s tymiánem, saturejkou,
majoránkou, pak tolik nenadýmají. Skladovat se mají v
mrazničce (zdravější je samo zřejmě mít luštěniny vždy
čerstvě uvařené).
Nadýmavou zelen inu (zelí, kapustu, květák, brokolici)
po porodu do jídeln íčku nezařazujeme. Začneme si jí
připravovat až kolem druhého až třetího měsíce věku dítěte,
a to v normálním hrnci, ne tlakovém, aby se některé látky
mohly volně odpařovat. Vaříme ji s bylinkovým kořením,
které snižu je potíže s nadýmáním (majorán kou, tymiánem,
saturejkou, kmínem).
Cukr se nahrazuje medem, rý žovou nebo ječmennou
sladěnkou. Pochoutky je nejlepší připravovat ze sušeného
ovoce nebo z medu a celo zrnné mouky .
Je třeba jíst čerstvé plodiny a jídlo připravovat ze
surovin, které se brzy kazí – jsou živé a velmi hodnotné.

Program na LEDEN
- Každé úterý 9.30 – 11.30 hodin: MIMINKOVÁNÍ
tématický program p ro těhotné a rodiče s dětmi do 1 roku
- každou středu 9.30 – 11.30 hodin: KAPŘÍCI
cvičeníčko pro děti 1,5 – 3 roky, výtvarná dílna pro
mamky, pravidelná krejčovská poradna
- každý čtvrtek 9.30 – 11.30 hodin: CVRČCI
říkadla, pohádky a písničky s tanečky pro nejmenší 1,5 –
3 ro ky
Dopl ňkový program:
- 12. 1. 2006 od 10 hodin
PREZENTACE FIRMY AVENT, dětské lahvičky
apod.
- 19. 1. 2006 od 16 hodin
PŘEDNÁŠKA „ EMOČNÍ VÝVOJ DÍTĚTE“, PhDr.
Zdeňka Rejtharová z Pedag ogicko-psychologické
poradny v Náchodě pokračuje druhou částí své
přednášky o dětské psychice
Aktuální informace o našich programech, fotografie z akcí a
užitečné odkazy najdou zájemci na naší internetové adrese
www.mamina.ic.cz.
Vaše MaMiNa

A S T R ON OM I CK Ý K L U B
P OL I CE N A D M ET U J Í
ZIMNÍ SLUNOVRAT
Teorie pohybu Země ko lem Slunce je součástí výuky
zeměp isu na úrovni 6. třídy základní školy.
Dne 21. prosince vstoupilo Slunce do znamení
Kozoroha, nastal zimn í slunovrat, počátek astronomické
zimy.
V době zimního slunovratu je severní polokoule
odkloněna od Slunce. Osa rotace svírá s rovinou ve které
Země ko lem Slunce obíhá úhel 66,6°. Sluneční paprsky

přito m dopadají kolmo na obratník Kozoroha. (23,4° jižní
šířky)
Z této situace vyplývá několik (zcela pochopitelných)
aspektů.
1. Za zimn ího slunovratu nastává na severní polokouli
zima, den je kratší než noc.
2. Na sever od severního polárního kruhu (66,6 °severní
šířky) slunce nevychází, nastává tam polární noc.
3. Na jižn í polokouli nastává léto, den je delší než noc.
4. Na jih od jižn ího polárního kruhu (66,6 °jižn í šířky)
Slunce nezapadá, nastává tam polární den.
5. Po zimním slunovratu se na severní tj. na „naší“
polokouli začínají dny prodlužovat, na jižní polokouli
naopak zkracovat.
6. Stálý směr zemské rotační osy v prostoru a stálý sklon
této osy k rovině ve které Země ko lem Slunce obíhá
jsou příčinou stří dání ročních období.
7. Dráha po které se Země pohybuje okolo Slunce je jak
známo elipsa. To je příčinou proměnlivé vzdálenosti
Země od Slunce. 4. ledna byla Země Slunci nejb líže – „
pouhých“ 147 097 149 km.

VÝROČÍ
28. ledna uplyne 20 let od tragické havárie amerického
raketoplánu CHALLENGER, ve kterém tehdy zahynula
krátce po startu 7 členná posádka.
V arch ivu astronomického klubu máme un ikátní
magnetofonový záznam této události. Záznam, který mimo
jiné obsahuje autentický projev presidenta Ronalda Reagana
jsme tehdy pořídili na ro zhlasové stanici Hlas Ameriky.

Pohledy do vesmíru
SLUNCE
MĚS ÍC
MERKUR
VENUŠ E

MARS
JUPITER
SATURN
URAN
NEPTUN

20. ledna v 6 hodin 15 minut vstupuje do
znamení Vodnáře ,
v lednu se den prodlouží o 1 hodinu a 7 minut,
6. v první čtvrti, 14. v úplňku, 22. v poslední
čtvrti, 29. v novu,
15. ledna v konjunkci se Saturnem,
v lednu není pozorovatelný ,
na začátku ledna večer nízko nad jiho západním obzo rem,
v polovině ledna není pozorovatelná,
koncem ledna ráno nízko nad jihovýchodním
obzorem
v souhvězdí Berana,
v souhvězdí Vah na ranní obloze, 23. ledna
v konjunkci s Měsícem,
v souhvězdí Raka, 15. ledna v konjunkci
s Měsícem,
koncem ledna u hvězdokupy M 44 Jesličky,
v souhvězdí Vodnáře na večerní obloze poblíž
hvězdy sigma,
není pozorovatelný
Karel Vacek, Astronomický klub Police

Seniorské aktuality
Uvítání, prezentace a následně k chvilce ticha vybídl náš
předseda p. J. Rohulán, abychom uctili památku našeho
člena p. Jaroslava Kollerta, který už mezi nás nikdy
nepřijde.
Poté následovaly podstatné úryvky, které se týkají
seniorů ze Zpravodaje. Seznámil nás s plusy organizace pod
stávajícím vedením, s výhodami systému a s možností
osamostatnění se, příkladem je Broumov prosperují ke
spokojenosti členů. Toto je úvaha. O jejím uskutečnění se
rozhodne po 18.1.2006 novým vedením po volbách. Schůze
budou každou středu v měsíci!!!
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Za pí Klicnarovou zaskočila pí Zd. Šváblová a společně
s M. Rohulánovou nás pohostily. Když se ale ve dveřích
objevila p í M. Ryšavá se svým zednický m pianem harmonikou, tak vyšlo sluníčko. Pozvedla hned všem náladu
a my jsme pěli. Ano „Petrův pěvecký sbor“se nezapřel a
pokud se náš p. učitel K. Petr z nebeských výšin na nás
díval, určitě nebyl zklamán. Ro zhodně to na „Zlatého
slavíka“ nebylo, co na tom záleží. Radost a povznesená
nálada v tom hektickém předvánočním shonu, to byl
balzám. Tichá noc, Purpura, atmosféra jako vystřižená.
Jenom ten bělostný sníh z Ladových obrázků chyběl, ale
upřímné stisky rukou, přán í zdrav í, lásky a vůbec všeho NEJ
v tom roce 2006 s otazníkem: „Jaký bude?“ „Sejdeme se ?“
toto se dalo vyčíst z očí, které se mnohým leskly. A tak jsme
se vraceli ulicemi našeho vyzdobeného města s otázkou, ale
především však s nadějí: „Šťastné Vánoce Vám všem!“
H. Krejčová

Představujeme…
Z vedení místní organizace s vazu důchodců po letech
pocti vé práce odstupují manželé Rohul ánovi a paní Věra
Klicnarová.
Co jim práce pro seniory dala a co vzala? Za všechny
se vyjádřil pan Jaroslav Rohulán.
Po celé roky naší činnosti ve Svazu důchodců a zejména
v posledních letech byla spolupráce s MěÚ na vysoké úrovni
a jen díky dobré spolupráci jsme mohli pro seniory
zajišťovat kvalitní činnost. Potěšilo nás, že i na řídících
orgánech SD byla naše činnost hodnocena velmi dobře
/např. při výjezdním zasedání Krajské rady SDČR v Polici
nad Metují dne 31. 3. 2004 za účasti předsedy SD RNDr. J.
Solicha CSc. Z těchto kladných hodnocení naší činnosti jsme
měli dobrý pocit, že práci neděláme zbytečně, a že ji konáme
ve prospěch života seniorů v Polici. Potěšilo nás, že již
začátkem roku se členové zajímali o to, kam budou
organizovány zájezdy, mimochodem velmi oblíbené a vždy
úspěšné. Činnost a různé akce jsme zajišťovali společně
s manželkou a paní Klicnarovou, což mělo své výhody v tom,
že jsme byli operativní, ale nevýhody, že veškerá činnost
byla na bedrech nás tří.
A co práce pro seniory vzala?
Snad jen čas, který jsme věnovali činnosti pro naši
organizaci. Čas se nedá zastavit a tak po letech odstupujeme
z vykonávaných funkcí a to zejména ze zdravotních důvodů.
Činnost vyžaduje mladou krev a dík paní Seidlmanová se
nový výbor podstatně omladí. Ze strany nás tří odstupujících
dík za spolupráci.
Jaké si to uděláme, takové to máme…známe všichni,
viďte? Zeptejme se těch, kteří přicházejí, aby pokračovali
v započaté dobré práci.
S jakými představami a plány do vedení organizace
seniorů v Polici nastupujete?
Jana Němečková – Budeme se snažit pokračovat
v dobré práci dosavadního vedení, připravovat zajímavé
programy a výlety. Pokud si to členové organizace budou
přát, vystoupíme z celostátní organizace a budeme působit
jako Senior klub v Polici. Tím nám všechny prostředky
zůstanou a budou použity jen zde.
Helena Pivoňková – Hlavním cílem našich seniorských
setkání je společenská integrace. Náplň těchto setkání by
měla obsahovat kulturní, cestovní, společenskou zábavu, aby
pozvedla pohodu, veselí a spokojenost našich seniorů.

Přála bych si, aby se všichni členové aktivně podíleli na
vytváření příjemného prostředí, kam by se rádi vraceli a
neměli žádnou nudu a dlouhou chvíli.
Hana Krejčová – Především mě potěšilo, že budu moci i
v tomto následujícím roce 2006 sdělovat zprávy –
„Seniorské aktuality“. Přijmu ráda i kritiku, pokud to
nebude to „pravé ořechové“, co se psaní týče a těším se na
nový kolektiv. Společnými silami určitě něco vymyslíme, jak
zlepšit celkovou úroveň činnosti i kulturního klání pro
seniory k oboustranné spokojenosti.
Ida Seidlmanová

Unie rodičů informuje:
Burza zimn ích a sportovních potřeb, která se konala v
listopadu 2005 dopadla úspěšně. Na konto pro žáky se
připsalo cca 6.000,-Kč.
Děku jeme za Vaše nákupy i prodeje.
Připravujeme 22. Rodičovský ples, který se bude konat
4. února 2006 od 20.00 hodin na Bezděkově v Pohostinství
„U Vojtěchů“ a tímto Vás srdečně zveme, přijďte se pobavit
a zatančit. K tanci a poslechu bude hrát skupina pana
Matysky z Bezděkova.
Těšíme se na Vás.
Zakoupením vstupenek přispějete žáků m na školní
aktivity.
Za Unii Rodičů PaPa

Telefonní seznam - Broumovská
nemocnice - 491 413 xxx
recepce, tel. ústředna
fax
Anesteziologicko-resuscitační odd.
Chirurgické oddělení
sestra
sestra
chodba
Radiodiagnostiské oddělení
Laboratoř
Ultrazvuk
Dopravní zdravot. služba
dispečink
Interní oddělení
sestra
chodba
ambulance
diabetologická amb.
ergometrie
endoskopie
Firma Global Radio
technik
autoservis
Kuchyň
Kadeřnictví Eva
Následná lůžka
přízemí sestra
přízemí - chodba
I. patro-sestra(NL II)
I. patro-chodba(NL II)
II. patro-sestra (NLIII)
I. patro-chodba(NL III)
Úklidová firma
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110
270
210
211
214
290
280
297
120
230,231
233
236
238
241
247
130
131
150
144
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
160
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Chirurgická ambulance
MUDr. M iroslav Routek
142
Chirurgická ambulance
MUDr. Luboš Hovorka
143
Zdravotnická záchranná služba
491 523 918
Gynekologická ordinace
MUDr. Bohuslav Kozderka,
491 521 718
Zahradní 133, Broumov (u prodejny AUTO NISSAN)

Polický zahrádkářský
receptář na měsíc prosinec
Kdo pěstuje doma citrony, fíkovníky,
kaktusy, oleandry, palmy či jiné poko jové rostliny, měl by si
zkontrolovat, zda nemá napadení puklicemi, které spadají do
podřádu červců. Většinou se to pozná podle hnědnutí listů a
lepkavého povrchu na prakticky celé rostlině a vede to
k oslabení, případně i k uhynutí rostliny. Puklice dělají čest
svému jménu a jsou jakoby vypouklé, viditelné pouhým (ale
dobrým) okem. Starší lidé je bez brýlí neuvidí, jsou maličké
1 – 5 mm. Jdou odstranit odloupnutím nehtem. Ale je to
únavné a lze doporučit jen při mírném výskytu. Též je
mo žné potírat jedlý m o lejem (udusí je) nebo potřít
štětečkem 50% lihem. Při větším výskytu se musí použít
chemie: Biool, Aplaud 25 WP, Diazinon 60 Ec aj. Po
postřiku je vhodné zakrýt úplně igelitovým pytlem, aby
účinek byl větší. Přečíst si návod, některé postřiky je lepší
aplikovat mimo byt. Obsáhlejší informace vč. barevných
snímků jsou uvedeny v lednovém Zahrádkáři. Tento
výborný časopis vychází jako měsíčn ík za 24 Kč (pro
předplatitele za 22 Kč) a svou kvalitou, širokými
informacemi ze všech oborů zahrádkaření je skvělý m
rádcem jak pro začátečníky tak i pro zkušené. Druhým
rokem je ro zšířen o přílohu Zahrádkářka, kde se ženy dočtou
o nových receptech, stolování, ručních pracích, zdravé
výživě a dalších u žitečných věcech.
V lednu v naší oblasti nelze pro velké množství sněhu na
zahradách moc dělat, snad zkontrolovat plot, aby nás přes
vzniklé závěje nenavštívili zajíci, kterých je v p řírodě sice
málo, ale jeden nikdy neví. Při silné sněhové pokrývce (přes
půl metru) je jistější odházet sníh od skleníku. Jinak při
oblevě sníh ztěžkne, sjede, obepne skleník a tlačí zvenku do
bočních skel. Při opětném zmrznutí sněhu sníh rozpíná a
některé sklo pak praskne.
S časným řezem stro mků je určitě lepší počkat nejméně
na únor. Koncem měsíce je možné vysít do substrátu celer a
dát k oknu, přikrýt igelitem. Umístit spíše do tepla. Krátce
po vzejit í dát do chladnějšího pokoje, též k o knu, aby se
rostlinky příliš nevytáhly. Později pikýrovat a nakonec
vsadit do kelímků od jogurtu. Papriky stačí vysít začátkem
února.
Ještě poznámka na závěr – i přesto, že byl ÚR ČZS
v Náchodě vypraven z Brou mova autobus na novoměstské
Setkání zahrádkářů východních Čech, byla účast bídná (od
nás jen tři). Je to škoda, taková příležitost se každý rok
nemusí opakovat. Mezi třemi oceněnými z o kresu Náchod
byl z naší organizace přítel Horst Schirlo – srdečně
blahopřejeme.

ZO Č ZS Police n.M. P.G.

Vla s t i vě d né o ké nk o
Mlékárna v Polici nad Metují.
Na přelo mu 19. a 20. století s ro zvojem prů myslu a
zvyšující se životní úrovní obyvatelstva začíná stoupat
mimo jiné spotřeba mléka a mléčných výrobků. Rolníci se
stoupajícím náro ků m velmi rychle přizpůsobili zvýšenými
stavy dojnic a tím vyšší produkcí mléka, ale bylo nutno, aby
na tento jev reagovala také distribuce a prodej. Mléko je
totiž velmi specifický produkt, který není-li správně ošetřen,
velice rychle měn í své vlastnosti a za určitých podmínek je
během velice krátké doby zcela znehodnocen. Začínají první
pokusy o společné zpracování mléka od více dodavatelů,
kteří se dokázali spojit a domluvit na podmín kách. Zatím
bylo celé zpracování ruční, ale postupně jak průmysl začal
vyrábět vhodné stroje, přecházelo se na průmyslovou
výrobu a vznikaly p rvní mlékárny. Už v 1.polovině 19.
století to bylo na šlechtických velkostatcích, ale postupně
byly zakládány družstevní podniky. V roce 1900 bylo v
Čechách 29 dru žstevních mlékáren a postupně vznikaly
další. Rozvoj pokračoval až do 1.světové války, kdy příjem
mléka stoupl až na 226,5 milionů lit rů. Za války však
dochází k úpadku, takže příjem mléka v roce 1921 klesl na
66 milionů litrů.
V našem širo kém oko lí po skončení 1.světové války
nebyla zatím mlékárna žádná a tak něko lik mladých
hospodářů, kteří po návratu ze světových bojišť přebrali
otcovské grunty, začíná přemýšlet o novém způsobu
zpracování a distribuci mléka.
V hostinci „U Vacků“ v Polici n/Met. čp.4 se dne
3.10.1923 konala první schůze přípravného výboru pro
zřízení mlékárny. Zúčastnili se jí František Vítek, rolník
v Radešově čp.1, František Meissner, rolník v Pěkově čp.44,
František Kincl ml., ro lník v Ledhuji čp.35, Augustin Fulka
ml. rolník v České Metuji čp.8, Josef Jirásek, odborný učitel
ve Žďáře n/Met. a MVDr. František Erban, místní
zvěrolékař. Předsedou přípravného výboru byl zvolen
Augustin Fulka z České Metuje. Bylo stanoveno svolání
ustavující valné h ro mady mlékárenského družstva.
Přesně za měsíc 3.11.1923 se tento přípravný výbor sešel
znovu v kanceláři Hospodářského družstva v Polici n/Met.
s členy okresní odbočky Zemědělské jednoty a Dr.
Františkem Prachfeldem z Českého odboru rady zemědělské
a instruktorem J. Spisarem ze Svazu mlékařských družstev
v Praze. Byla navržena kandidátka vedení a název
„Mlékařské a hospodářské družstvo“ v Polici.
Příští den 4.11.1923 se konala v hostinci „U Vacků“
ustavující valná hro mada Mlékařského a hospodářského
družstva. Zde byly schváleny stanovy družstva a zvoleni
funkcionáři. Vo lby proběhly aklamací a jednomyslně byli
zvoleni členy představenstva: František Vítek, rolník
v Radešově, Augustin Fulka roln ík v České Metuji, Jindřich
Pohl roln ík v Maršově, Celestýn Linhart rolník v Pěkově
čp.47, Josef Ko llert roln ík ve Žďáře čp.12 a Vincenc Braha
chalupník v Malých Pet rovicích.
Do dozorčí rady byli zvoleni: M VDr. František Erban
zvěrolékař v Polici n/Met., Josef Seidl chalupník
v Radešově, Václav Klimeš rolník v Suchém Dole čp.51,
František Karp f chalupník v Bukovici, Václav Thér rolník
v Petrovicích, Václav Šála rolník v Ledhuji čp.34, František
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Vítek ro lník v Bělém čp.4, Václav Zídek rolník v Nízké
Srbské čp.8, Josef Ticháček účetní Hospodářské zálo žny
v Polici n/Met.
Valná hro mada schválila přistoupení společenstva
k Ústřední jednotě hospodářských družstev v Praze, zapsané
společenstvo s ručením obmezený m. By l stanoven členský
podíl 65,- Kčs a nevratné zápisné 5,- Kčs. Počet
zakoupených podílů neomezen.
Dne 17.12.1923 se v hostinci „U Vacků“ sešlo znovu
představenstvo s dozorčí radou a byli zde zvoleni
funkcionáři vedení. Předsedou představenstva se stal
František Vítek z Radešova, místopředsedou Celestýn
Linhart z Pěkova, pokladníkem Augustin Fulka z České
Metuje, předsedou dozorčí rady Václav Šála z Ledhuje,
místopředsedou Josef Seidl z Radešova a zapisovatelem
Josef Ticháček ze Žďáru n/Met.
Bylo zkonstatováno, že bylo získáno 254 podílů od
dodavatelů z 10 obcí, kteří chovají 236 dojnic. To je velmi
málo a proto se bude v každé obci dělat náborová schůze.
Ještě před tím se však uskuteční prohlíd ka u ž fungující
mlékárny ve Verměřovicích u Kyšperku (dnes Letohradu).
Po této exkurzi bylo zjištěno, že tamní mlékárna pracuje
s dobrým finačním efektem a tak bylo rozhodnuto
v započatém díle pokračovat. Pro ty, kteří by se divili proč
naši
průkopníci
navštívili
zrovna
tuto
oblast,
poznamenávám, že
na Kunvaldsku a Žamberecku
družstevní mlékárny vzn ikaly u ž v roce 1900 a do roku 1920
zde byla mlékárna v téměř každé podhorské vesnici.
Vedlejším produktem bylo odstředěné mléko a syrovátka,
které podporovaly chov prasat a produkci kvalitního
vepřového masa. Mlékařící Žamberecko bylo tak nazýváno
„České Dánsko“ i když převážná většina obyvatel zde
mluvila německy a po roce 1945 byla vyhnána (odsunuta?) a
dnes si zde o bývalé prosperitě kraje mohou pouze vyprávět
a tiše závidět.
V březnu 1924 stoupl počet získaných podílů na 343 a
počet chovaných dojnic na 503 ks. V červnu 1924 byli
ustaveni mlékárenští důvěrníci v jednotlivých obcích, kteří
měli zajišťovat pružnější styk s klienty. Do dozorčí rady
přichází M VDr. Josef Tikal a nahrazu je M VDr.Františka
Erbana, který odešel z Po lice n/Met. Pro ty, kteří by
osobnost Fr. Erbana neznali, poznamenávám, že se v březnu
1926 oženil s Irenou Schimmerovou, vnučkou Wilhelma
Pellyho, továrníka v Polici n/Met. a jeho dcera Irena, jinak
elitní kn ihkupkyně, restituovala Pellyho dům na náměstí
(bývalý internát) a od jeho vnuček ho potom město Police
n/Met. kupovalo a dnes ho začíná přestavovat.
V srpnu 1924 se schůze představenstva účastní
Dr.František Prachfeld, společně shlédli vytipované prostory
pro zpracování mléka ve dvoře velkostatku a se stavitelem
Erberem navrhli stavební úpravy. První příjem a zpracování
mléka byl v budově dnešního Družstva vlastníků v Polici
nad Metují čp.68 v prostoru zhruba dnešní družstevní
kuchyně. O místo vedoucího mlékárny se uchází František
Meissner ml. z Pěkova. Bylo mu doporučeno vykonat
tříměsíční praxi v mlékárně v Jičíně na svůj náklad.
V září 1924 byla schválena nájemní smlouva na prostory
mlékárny s velkostatkem. By ly stanoveny 4 svozové rajony,
petrovický, pěkovský, suchodolský a metujský a stanoveny
náhrady kočím za dovoz mléka do Police nad Metují a
prázdných nádob zpět. Dovoz prvního a třetího rajonu byl
zadán Josefu Reimannovi ze Slavného čp.2, druhý rajon byl
zadán Františku Birkovi z Pěkova čp.5 a poslední zajišťoval
František Kollert ze Žďáru n/Met. čp.113.

Dne 12.10.1924 udělilo ministerstvo zemědělství v Praze
naturální
podporu
polickému
M lékařskému
a
hospodářskému družstvu ve formě dodávky Rothova
předehřívače mléka s přímý m topením a zimotvorného
stroje Anddiffren s chladičem mléka.
Od firmy Hargstark Praha byla objednána odstředivka
Westfalia na 750 l, máselnice na 100 l, měděná nádrž na
příjem mléka 1000 l, nádrž na výdej mléka na 800 l a
sýrařský kotel s měděným hadem na 600 l, bezventilová
pumpa, chladič na smetanu a odstředivka ke zkoušení
obsahu tuku v mléce na 24 zku mavek v celkové hodnotě 25
454,- Kčs. I laik v idí, že toto zařízení bylo velmi primitivní
a jeho výkon velice malý a jak se později ukázalo, zcela
nedostatečný. Od firmy Doleček z Klášterce n/Orl. byly
objednány konve na přepravu mléka. Byla požádána
Hospodářská záložna v Polici n/Met. o úvěr 60 000,- Kčs.
Záruku na směnky poskytli členové představenstva
Mlékařského družstva až do výše svých majetků. Čin značně
odvážný a obětavý a jak ukázaly pozdější výsledky
hospodaření i značně hazardní.
Dne 18.11.1924 byly objednány truhlářské práce p ro
mlékárnu u truhláře Josefa Vebera v Po lici n/Met. Byl přijat
na místo vedoucího František Meissner s titulem účetní za
900,- Kčs/měs. + deputát a slečna Marie Poštulková t.č.
bytem v Protivíně. Jednáno o vinětách na sýry, navrženo
opatřit je zobrazením některé partie z ostašských skal.
Objednány další konve od firmy Alfa Separator v Zábřehu.
V prosinci p rovedl instalaci mlékárenských strojů
zámečník Bohuslav Cvrček z Police n/Met., který měl
provozovnu na Babím naproti „Stodolám“. Byla schválena
viněta na máslo, místo navrženého motivu hlavy ženy
zvítězila kráva na zelené louce. Tisk provede tiskárna
Františka Klesáčka.
Dne 18.12.1924 byly podepsány směnky na úvěr 60
000,- Kčs členy představenstva. Stanoveno zahájení p rovozu
mlékárny na 5.1.1925. Jednáno o prodeji mléka v Náchodě.
Dne 4.1.1925 se konala valná hromada Mlékařského
družstva a zde byla schválena nájemn í s mlouva
s benediktinský m velkostatkem zastoupeným inspektorem
P. Celestinem Salfický m OSB. By lo zvýšeno nevratné
zápisné na 20,- Kčs a schválen úvěr od Hospodářské
záložny a dodací řád mlékárny.
Dne 5.1.1925 byl zahájen provoz mlékárny ve
velkostatku, ale jako u každé nové a nevyzkoušené činnosti
se objevily problémy a potíže. Vyskytly se stížnosti na chuť
mléka po pasterizaci a tak se nechaly v tiskárně Františka
Klesáčka vytisknout letáky s návodem na správné ošetřování
pasterizovaného mléka a o výhodách pasterizace. Největší
potíže však byly s odbytem. Jeden ze zakládacích členů a
pokladník mlékárny Augustin Fulka z České Metuje podává
rezignaci. Nedlouho po něm rezignoval i Vincenc Braha
z Petroviček.
Josef Jirman v hostinci v Bezděkově urážel Mlékařské
družstvo a funkcionáře nazval zloději. Bude předvolán
k soudu a pokud své výroky neodvolá, bude na něj podána
žaloba.
Koncem února už bylo jisté, že výkon máselnice nestačí
potřebě mlékárny a navíc by la zjištěna špatná váha másla.
Bude nutno zvýšit produkci sýrů a proto se musí koupit další
sýrařský kotel. Do služby byl 1.4.1925 p řijat sýrař Ivan
Sypčenkov, původem Rus od Rostova, snad byl i
šlechtického původu, který s rodiči emigroval do
Československa a v Plzni vystudoval mlékárenství. V Po lici
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n/Met. pracoval do února 1928, kdy přešel ke konkurenci do
Starkova, která zde právě začínala.
V dubnu 1925 byl do mlékárny zřízen telefon, začala
spolupráce s mlékárnou v Jaro měři a bylo nutno uzavřít
další půjčku 30 000,- Kčs.
V květnu 1925 došlo k vloupání do prodejny mlékárny
okenní ventilací a bylo odcizeno zboží za 182,40 Kčs. Bude
nutno se pojistit proti podobným událostem.
Byl vykázán zisk za duben přes 500,- Kčs a za květen
přes 6000,- Kčs, ale byl povolán účetní z Ústřední jednoty
hospodářských družstev v Praze, aby provedl účetní
uzávěrku za 1.pololetí 1925. Účetní p.Půlpán z Prahy zjistil
značný deficit v hospodaření a tak se musely změnit
výkupní podmínky mléka. Dosud se platilo 40 haléřů za 1%
tuku obsaženého v litru mléka, to bylo sníženo na 37 haléřů.
Rabat obchodníků m se snížil z 10% na 8%.
Dne 12.7.1925 se konala mimořádná valná hromada, kde
bylo poděkováno odcházejícím funkcionářů m Augustinu
Fulkov i z České Metuje a Františku Vítkovi z Radešova. Do
funkce předsedy představenstva byl zvolen Jindřich Pohl
z Maršova a jednatelem se stal MVDr. Josef Tikal. Již
v dubnu bylo představenstvo doplněno Heřmanem
Vo jtěchem z Bezděkova. Jak v idno flu ktuace vedení byla
vysoká.
Byla schválena dodatečná půjčka od záložny ve výši 30
000,- Kčs.
Na schůzi představenstva v říjnu 1925 bylo dohodnuto
zakoupit větší máselnici, protože dosavadní nestačí svým
výkonem.
Dne 11.4.1926 se konala I. řádná valná hro mada
Mlékařského a hospodářského družstva za účasti 60-t i členů.
Účetní ztráta hospodaření dosáhla 30 823,04 Kčs a tak bylo
nutno schválit novou směnku na úvěr 30 000,- Kčs. Schodek
vznikl mimo jiné „nedružstevním chováním členů“. To
spočívalo v tom, že ro lníci dodávali do mlékárny jen
přebytky, které nestihli prodat přímo, tak jak byli zvyklí
dříve. Dosahovali tak sice lepšího zpeněžení, ale pro
mlékárnu to byla činnost přímo likvidační. V době
nedostatku mléka (v předjaří a na jaře), kdy byla cena mléka
a výrobků z něj nejvyšší a tedy i zpeněžení nejlepší, neměla
mlékárna co prodávat. Na podzim pak v době přebytku
mléka ji ro lníci zahlt ili svou produkcí, která byla těžko
prodejná i za nižší realizačn í cenu. Z přebytků mléka se
muselo vyrobit máslo a sýry a ty potom skladovat ve
vychlazených prostorách, což snižovalo pochopitelně zisk.
Nehledě k to mu, že po určité době se musely tyto výrobky
prodat i značně pod cenou, aby nedošlo k jejich úplnému
znehodnocení.
Dohodlo se tedy zvýšení ceny podílů o 80,- Kčs na 145,Kčs za 1 podíl. Mnoho členů podíly sice upsalo, ale
nezaplatilo a tak se bude cena podílů srážet přímo z ceny za
dodané mléko. M VDr. Josef Tikal navrhuje:
1. Cenu dodaného mléka stanovit až po zjištění zpeněžení.
2. Stanovit počet podílů podle výše dodávky mléka, za
každých dodaných 10 l = 1 podíl.
3. Zastavit dovoz mléka z nerentabilních míst.
4. Omezit odběr mléka v době přebytků od členů, kteří
nedodávají rovnoměrně.
Jak byla tato opatření plněna sice nevíme, ale
hospodaření mlékárny se po této schůzi zlepšilo, soudě
podle dalších výsledků.
V květnu 1926 byli do vysvětlování škodlivosti
opomíjení dodávkové povinnosti členů Mlékařského
družstva zapojeni i důvěrníci z jednotlivých obcí. S tímto

problémem se však mlékárna potýkala až do zavedení
povinné dodávky – kontingentu za Protektorátu.
V září 1926 byla zřízena prodejna mlékárny
v Hospodářské zálo žně a byt pro vedoucího Františka
Meissnera. V listopadu t.r. se uvažovalo o přemístění
mlékárny jinam a tak padl návrh zřídit mlékárnu v hotelu
Hvězda. Z dnešního pohledu se to jeví jako nesmysl, ale
tenkrát okolí tohoto hotelu vypadalo zcela jinak, takže
kdyby se tento návrh realizoval, Záložnu dnes spořitelnu, by
museli postavit někde jinde. Tento návrh se projednával
proto, že hotel Hvězda byl zrovna v té době na prodej.
Okresní hospodářská zálo žna však byl solventnější podnik a
tak odkoupila tyto prostory a přestavěla k užitku svému a
celého města.
V únoru 1927 dostala mlékárna podporu od ministerstva
zemědělství z Prahy ve výši 25 000,- Kčs, kterou zařídil
Josef Seidl z Radešova a která bude použita na výstavbu
prodejny a chladírny.
Dne 13.3.1927 se konala II.valná h ro mada Mlékařského
a hospodářského družstva za účasti 62 členů. Hospodaření
vykázalo čistý zisk 6 825,35 Kčs, který bude použit na
úhradu ztráty hospodaření z minulého ro ku. Uvažuje se o
zřízení ch léva s kontrolou užitkovosti, mlékařské dru žstvo
na tento účel uvolňuje 1000,- Kčs. Do představenstva
družstva byl znovu zvolen Augustin Fulka ro lník v České
Metuji a do dozorčí rady Antonín Ducháč ze Žďáru n/Met.
Funkcionáři těchto orgánů byli voleni vždy jen na 1 ro k,
takže každý rok se konaly nové volby.
V květnu 1927 byl zaznamenán zájem o dodávku mléka
z Rokytníku, dovážet ho bude prodavač Kříž z Hronova.
Podle poznatků z mlékárny v Dobrouči bylo rozhodnuto
nakládat vejce na zimu a pak je prodávat.
Dne 26.6.1927 vzn ikla škoda tím, že kočí od povoznictví
Marie Pohlové o mylem složil 20 kg másla v Hospodářském
družstvu a to se zde zkazilo. Vzn iklá škoda 148,20 Kčs.
V srpnu 1927 bylo připojeno k mlékárně v Polici n/Met.
Machovsko. V říjnu bylo jednáno s dvorem v Ostrově u
Opočna o dodávkách mléka. Konve s mlékem se posílaly do
Police vlakem, ale po zkalku lování všech nákladů bylo
v prosinci 1927 rozhodnuto s tímto dovozem skončit.
V lednu 1928 byla zahájena „Mléčná akce“ pořádaná
místním odborem sociální péče o mládež. Některé školní
děti, které určil MUDr. František Kacbunda, dostávaly 4x
v týdnu ½ l mléka z polické mlékárny zdarma.
Dne 5.2.1928 odchází sýrař Ivan Sypčenkov z mlékárny
a na jeho místo od 15.3.1928 je přijat p.J. Šolc z Pěkova, žák
mlékařské školy v Plzni. Ivan Sypčenkov byl ro ztrpčen
poměry ve zdejší mlékárně a dohodl se s bratry Josefem a
Františkem Palatovými z Maršova, kteří zakládali v té době
novou mlékárnu ve Starkově, že jim bude s tímto podnikem
nápomocen a proto odešel k nim. Dlouho tam však nepobyl.
Starkovské mlékárně se zpočátku moc nedařilo, později se
však díky nesmírné houževnatosti a pracovitosti zakladatelů
rozběhla velice dobře, ale to už zde sýrař Sypčenkov nebyl.
Této mlékárně však později věnujeme celý článek.
Dne 25.3.1928 se konala III.valná hromada Mlékařského
družstva v Polici n/Met. By lo doporučeno zřídit
mlékárenský obchod s chladírnou ve městě. Do
představenstva byl zvolen Heřman Vo jtěch rolník
z Bezděkova a Antonín Janek rolník ve Žďáru n/Met. Do
dozorčí rady Adolf Ansorge, rolník a továrník v Německé
Metuji, Josef Verner z Bezděkova a Miloslav Zeidler, rolník
v Hlavňově.
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V roce 1929 byl zvolen do dozorčí rady Karel Kohl,
chalupník v Bezděkově čp.65 a po zději ještě se objevují
mezi funkcionáři jména jako Jaroslav Hrubý z Hlavňova,
Jan Krtička z Bezděkova, Robert Ticháček, roln ík v Suchém
Dole a Augustin Hanč, Antonín Jiránek a další.
Tím záznamy v kn ize záp isů z představenstev končí. Asi
byly problémy se zapisovatelem a tak pokračují další
záznamy až rokem 1931, kdy se pracuje na projektu a
následně i na stavbě nové mlékárny. O tom však až příště.
Jiří Kohl

Za ručním stavem
R. Provazník
Z časopisu BROUMOVSKO, roč. II (1948) vybral František
Janeček
Rudolf Provazník byl jedním z významných učitelů
polického a broumovského regionu. Narodil se 6. ledna
1920, zemřel 20. října 2003. Pocházel ze zemědělské rodiny.
Jeho dětství – to byly vesnice Zdelov, Velká Čermná nad
Orlicí, Šachov, písečná pole, borové lesy a milovaná Divoká
Orlice. Středoškolské vzdělání získal na reálném gymnáziu
v Kostelci nad Orlicí. Léta dospívání prožil se spolužáky ve
skautingu. Po maturitě nastoupil k firmě KAPLAN
v Borohrádku. Později se rozhoduje pro povolání učitele …
Jeho prvním učitelským místem byla v roce 1945
měšťanská škola v Polici nad Metují, zde však byl jen pár
měsíců. Potom nastoupil jako učitel v Hlavňově, v roce 1951
následoval Suchý Důl, v roce 1962 Velká Ves. Mimo
učitelské činnosti měl i bohatou veřejně prospěšnou činnost.
Fotografoval, dělal vlastivědné přednášky, hrál a režíroval
v ochotnickém divadle, psal divadelní hry pro dětí, maloval,
pokud to tehdy alespoň trochu šlo, cestoval a opět
prostřednictvím přednášek a článků v regionálních
časopisech roznášel svoje poznání dál. Jeho celoživotní
láskou byl skauting, později se věnoval i lukostřelbě. Před
odchodem do důchodu působil na základní škole
v Broumově, Hradební ulice.
Po celý život měl krásný vztah k Hlavňovu, měl rád tuto
vesnici a její obyvatele, často na ně vzpomínal. V jednom ze
svých dopisů uvádí:“ S hlavňovskými občany jsem si
vždycky rozuměl a můj vztah k nim zůstane navždy přátelský.
Je to hezký pocit, mohu-li říci: Měl jsem je rád, protože to
byli dobří lidé ! A v mysli se vynoří tváře, se kterými se
člověk stýkal. Kdo utvářel jejich povahy a jejich charakter ?
Odpověď by byla jistě velmi složitá: byly to hospodářské
podmínky, přírodní terén a mnoho okolností jiných, v nichž
tito lidé žili. Byl to třeba i ten patriotizmus, který lpí na
tradici mluvy, na rodovém písmáctví, na historii obce.
Vzpomínám si, s jakým pochopením ze strany občanů jsem
zde dělal dětské divadlo - ale kolem plno dospělých lidí.
Potom fotografická kronika obce – opět ochota, pochopení
pro věc.“
Z mnohých článků v regionálním časopise Broumovsko
uvádíme jeho vzpomínku na působení v Hlavňově, v němž
vzpomíná na chudé životní poměry tehdejších ručních
tkalců.
Cestou ke vsi v houstnoucím šeru jednoho zimn ího
večera jsem dohonil člověka, který nesl na zádech ranec.
Pozdravil jsem ho a povídám:
„Tak kampak, kam ?“
„A, do mů, Byl jsem u faktora na vodvodu a teď si
v ranci nesu materiál. Je to čas, viďte !?“

„Nečas,“ přikyvuji a zpo maluji kro k, neboť jsem poznal
známého tkalce.
„Taková metele ! Člověk se jenom chvilku zdrží a už
v tomhle počasí je t ma !“
„V zimě to jinak ani není.“
„Ba, ...“
Dál js me šli spolu On, tkad lec od ručního stavu a já,
který před nedávnem přišel do kraje pod Ostašem a stav
znám jeno m z pohádek. Samo zřejmě, byl jsem velmi
zvědavý.
„Prosím vás, kdo to je faktor ? Říkal jste, že jdete od
něho ...“
„Faktor ? To je člověk, kterému my, tkalci, děláme
plátno. Vydavač se mu také říká. On nám dá materiál, to
jako bavlnu, jindy lněnou přízi nebo jutu, podle toho, co
z toho má být. My to potom do ma zpracujeme na stavu a
jdeme s tím na vodvod.“
„Na vodvod ?“
„Jo, to jako jdeme opět k to mu faktorovi, odvedeme
hotové plátno, dostaneme peníze za práci a nový materiál.“
„Pracujete tedy za mzdu ?“
„Ano, ano, za mzdu ...“
Došli js me do vesnice. Z malých okének zachu melených
chaloupek po jiskřícím sněhu se rozlévalo jasné světlo.
Z ko mínů vystupoval světlý dým i ve t mě vid itelný, kdesi
uprostřed vsi zuřivě štěkali psi.
„Už nás je málo, kteří ještě tkalcujeme. Vy míráme,
pomalu vy míráme,“ pokračuje v řeči tkadlec. „Dřív
tkalcovali přes chalupu, teď jsme asi tři v celé vesnici. Víte,
ona ta „tkalčovina“ je úmorná práce a mnoho za ni není.
Mladí v idí, že je lépe a pohodlnější pracovat v továrně. A
tak stavů ubývá ... Přijďte se jednou podívat !“ řekl na
rozloučenou. Rád jsem slíbil.
Minulo několik dní, než jsem zaklepal na dveře
zachumelené chaloupky s doškovou střechou. Okny bylo
slyšet rachocení stavu. Tkadlec právě pracoval.
„Dál,“ ozvalo se zevnitř.
Přivítala mě nízká, dřevěná světnice se stropem na
silných trámech, dvěma postelemi s barevnou přikrývkou a
řadou zažloutlých fotografií ve zčernalých rámech.
„Á, návštěva,“ volá tkadlec. „Mámo, podej židli !“
Žena odbíhá od své práce a s úsměvem nabízí žid li.
„Jen chvilku, pane Thér, jen chvilku,“ říkám a děku ji
ženě.
„Šak potoulejte“, povídá na to tkadlec. „Tak jste se přišel
podívat ?“ ptá se vesele a v rytmu práce poskakuje za
stavem.
„Přišel ...“
„Tak se podívejte,“ přerušuje mě, nechává práce a vylézá
od stavu. Chvíli se hrabe v almaře a potom vytáhne několik
přaden bílé bavlny.
„To je bavlna, jak ji dostanu od faktora,“ poučuje.
„Říkáme tomu šteník, šteník bavlny. Ta se musí nejdříve
naškrobit.“
„Čím ji škrobíte ?“
„Dobrou moukou. Naškrobená bavlna se dá potom
uschnout, ale pozor, aby se neslepila !“
„A co dál ?“
„Pak se souče. Vidíte na to mto ko le, to je sukadlo.
Šteník se nasadí na naviják, to jako na tenhle kolovrat,
roztočí se ko lo sukadla a u ž se jede. Souče se na špule ...“
Hovorný tkadlec se náhle zarazí, chvilku přemýšlí a pak
volá na pomoc ženu:
„Mámo, jak se řekne česky špule ?“

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

22
„Á ´d i ty ! Osnovka přece !“
„Jo, jo, osnovka. Víte, my to máme ještě trochu
poněmčeno ze starého Rakouska. Člověk an i někdy neví, jak
se to řekne správně česky.“
„Však nevadí, to jsou přece staré tkalcovské výrazy. Stav
máte jistě také ještě ze starého Rakouska !?“
„To mám. Dělám na něm u ž 53 roků a přede mnou na
něm pracoval můj tatínek.“
„Prosím vás, jak rychle se nasouká na plátno ?“
„Záleží na zručnosti. Na kus, to je na 100 metrů, je
zapotřebí osnovy z 560 šteníků a já, nebo tady máma, těch
560 šteníků sesoučeme na špule za 2 – 3 dny“.
„A potom ?“
„Inu, potom se špule dají na stávek a ze stávku se táhne
nit podle vzorku na snovadlici. Ze snovadlice se připravená
osnova sejme a po mocí rejkanu se nasadí na stav. Potom ...“
Lidé zlatí, co jsem slyšel a co jsem viděl těžko povědět a
těžko napsat. Tak trochu se mi točila h lava, když ochotný
tkadlec kolem mne poskakoval, vyprávěl a ukazoval.
Rejkan, vál, člunek, brdo, veksl, v zorek na plátně _ inu,
ruční „tkalčovina“ je věda i u mění.
Pokyvoval jsem hlavou, prohlížel stav a byl jsem tak
trochu ještě zvědav, jak d louho asi trvá utkání plátna.
„Děláme 100 met rů, šíře 80 cm, 24 nit í v centimetru.
Když mně máma po mů že, za 14 dní jsem hotov. Ovšem, to
dělám ráno od pěti večer do devíti.“
„A kolik máte od kusu ?“
„600 korun.“
„A děláte dva ? To si vyděláte málo !“
„Inu v továrně je to lepší. A le my js me u ž staří a tak toho
tolik nepotřebujeme. Mně je 66 let, 53 roků tkalčím a řeknu
vám, kdy ž chvíli neslyším tady ten stav, jsem celý nesvůj. Je
to bída, ale bylo to horší. Zaplať Pán Bůh za to, co je.
Podívejte se, jaké děláme krásné vzorky !“
Tkadlec mi ukazuje vzorky, mluví o počtu nití
v centimetru, o vekslu a odvodech, pane,jak dříve faktoři
strhovali ze 70 korun, které platili za 100 metrů, hned je
zase u snovadlice _ zkrát ka, zabloudil jsem do jeho
království.
Vážen í čtenáři, nemějte mi za zlé, nemám rád
poklonkování, ale před tímto skromný m a přece šťastným
člověkem se klaním.
Odcházím z nízké světnice. Do kroku mi opět zpívá
ruční stav tu starou tkalcovskou: Na kafe, na cukr ...
A na nic víc.

Lidové pranostiky, moudrosti a
zvyky na měsíc leden
- Na Nový rok déšť, o Velikonocích sníh.
- Novoroční noc tichá a jasná, bude úroda krásná.
- Jsou-li červánky na Novoroční den, přinesou nečas a slotu
jen.
- Jasné slunce na Vincence k vinobraní chystá věnce.
- Roste-li v lednu tráva, neúroda se očekává.
- Roste den, roste i zima. O sv. Martině, ke dni se přidá
hodina.
- Když krtek ryje v lednu, končí zima v květnu.
- Tancují-li v lednu komáři, ať se sedlák po píci ohlíží –
zelené krmení začne pozdě.
- Když je voda v koleji – šetřte v žlabu krmení.
Na svátek Tří králů chodili děti a kantoři koledovat,
domy se vykuřovaly kadidlem; světily se svíčky, voda, sůl a

křída, které se pak používaly při ú mrtí člena rodiny, při
nemocech a živelných pohromách. Svátkem Tří králů končí
podle tradice doba vánoční a začíná masopust. Pořádaly se
bály, hrála se divadla, odbývaly se domácí zabijačky a po
chalupách se dralo peří. Veselili se bohatí i chudí, mistři i
tovaryši.
Ze Zemědělského kalendáře 2006 vybral František Janeček

MODLITBA STARÁ – STARÁ!
Ja n Sk ác el
A dej mi sílu unésti
všechno co změnit nemám sil
Odvahu abych to nač stačím
na tomto světě pozměnil
A také moudrost abych znal
A od sebe to rozeznal

FJ

INF ORM ACE Z DĚKANS TVÍ
Doba ván oční a liturgické mezidobí
Prožíváme první měsíc nového roku. Někdo už naplno,
jiný se teprve rozkoukává nebo zápasí se svými těžkostmi,
slabostmi či nemocemi. I když doba vánoční je již za námi,
srdce většiny z nás jsou ještě naplněna jednak radostí a
láskou od dítěte Ježíše, Bo žího syna a Spasitele, narozeného
v Betlémě, kterému js me se poklonili u jeslí, ale také
vděčností za krásné období prožité s blízký mi. Pokud tomu
tak není, pak věřte, že právě tento narozený Boží syn
nenechává nikoho, kdo má otevřené srdce, o samotě a může
ho potěšit a posílit do dalších dní v jeho trápení a starostech.
Občanský rok 2005 je již minulostí a před námi jsou
neznámé vody roku 2006. Při této příležitosti bychom rádi
Všem popřáli šťastnou a bezpečnou plavbu správným
směrem a co nejméně bouří. Pokud ztratíte cíl či motivaci
nebo se dostanete do nějaké té bouře, nebojte se hledat
pomoc u Pána dějin, Ježíše Krista, který říká „já jsem cesta,
pravda i život“ a má moc utišit i sebevětší bouři.
V pátek 6. ledna jsme pro žili Slavnost Zjevení Páně,
lidově Tří Králů a o víkendu jsme se s nimi moh li setkat při
Tříkrálové sbírce. V neděli 8. ledna js me prožili svátek Křtu
Páně, který m skončila doba vánoční a začalo období
liturg ického mezidobí, které potrvá do 28. února. Popeleční
středou 1. března pak začíná doba postní. Připo mínáme, že
týden od 18.- 25. ledna je vyhlášen jako týden modliteb za
jednotu křesťanů a 11. únor je Světový den nemocných.
Bohoslužby v polickém kostele budou podle obvyklého
pořadu:

R
R

mše svaté v úterý a v pátek od 17.00 hod., ve středu od
8.00 hod.,
mše svaté s nedělní platností v sobotu od 17.00 hod. a v
neděli od 8.00 hod.

Vánoční betlém s jesličkami
Vánoční betlém s jesličkami v našem kostele bude
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vystaven do svátku Uvedení Páně do chrámu, lidově
hromn ice, tedy do čtvrtka 2. února. Prohlédnout si ho
mů žete v době bohoslužeb nebo individuálně na požádání u
děkanského úřadu.

Liturgické kalendárium:
6. ledna 8. ledna 15. ledna 17. ledna 18. ledna 22. ledna 24. ledna 28. ledna 29. ledna 31. ledna 2. února 5. února 12. února -

Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ (Tří králů)
Svátek Křtu Páně
2. neděle v mezidobí
Památka sv. Antonína, opata,
Památka Panny M arie, M atky jednoty křesťanů
3. neděle v mezidobí
Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele
církve
Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele
církve
4. neděle v mezidobí
Památka sv. Jana Boska, kněze
Svátek Uvedení Páně do chrámu (hromnice)
5. neděle v mezidobí
6. neděle v mezidobí
Jan Troutnar

Městská policie informuje
Rok 2006 je na samém začátku ….počasí jako pokaždé
v této době nese s sebou mnohé nástrahy. Pro řidiče, chodce.
A tak naše první prosba míří k Vám všem, prosba k větší
ohleduplnosti a slušnosti, na cestě, chodníku.
Často jsme mnohými z Vás dotazováni, proč
nezasáhneme a nedonutíme toho, či onoho, uklidit sníh na
chodníku před domem.
Povinnost uklízet sníh před přileh lou nemovitostí se
podařilo při schvalování novel právních předpisů našemu
parlamentu ze zákona vyjmout. Platí pouze zodpovědnost za
způsobenou škodu při chůzi po neuklizeném chodníku.
Povinnost uklízet sníh z chodníku tudíž není. Pokud se však
někomu něco stane, je plně zodpovědný majitel p řilehlé
nemovitosti. Když neprokáže, že zmírnil neschůdnost
úklidem, posypem, je celá škoda k jeho tíži.
Toliko na vysvětlenou…
Rok 2006 přináší do naší práce mnoho nových úkolů,
pravomocí a povinností. Pokusíme se Vás průběžně na
některé z nich upozorn it.
Od 1.1. 2006 zákon strážníků m MP dovoluje provádět
dechové zkoušky za účelem zjištění příto mnosti alkoholu.
Dále pak odebírat vzorky tělesných tekutin za účelem
zjištění příto mnosti omamných a psychotropních látek, které
jsou za takové označeny podle zvláštního předpisu. V prvé
řadě se bude jednat o řidiče motorových, ale i nemotorových
vozidel, přestupců aj.
V platnost vstoupil i poměrně kontroverzní tzv.“
Protikuřácký zákon“. V našem prostředí jsou nejdůležitější
zákazy kouření na zastávkách veřejné dopravy, sportovních
utkáních a veřejných budovách. Zákon u možňuje p řípadné
přestupce postihovat poměrně vysokými pokutami. Diskuse
kolem znění tohoto právního předpisu je poměrně
med ializována a věříme, že mnoho věcí bude proto možno
čerpat přímo z médií.
Mějte hezký leden …..

Dary pro Diakonii Broumov můžete odevzdávat v
naší kanceláři každou středu v době od 8 do 9 hodin a od
14 do15 hodi n. Pří padně si telefonicky ( tel. 491 541 115,
602 117 156) či osobně dohodnout ji ný termín.
Darovat můžete staré ošacení , lůžkovi ny, papír, staré
knihy.
MP

Oddíl kopané bilancuje
S nadcházejícím novým rokem je dobré se ohlédnout a
zhodnotit rok předešlý. Pro oddíl kopané to byl rok velmi
náročný.
A to nejen z pohledu organizace všech soutěží, na kterou
jsou nadřízený mi orgány kladeny stále větší nároky, ale
hlavně z pohledu finančního, z pohledu zabezpečení chodu
celého oddílu po stránce sportovní i materiálového
zabezpečení. Oddíl kopané, který v současné době registruje
v mistrovských utkáních 6 družstev, z toho 4 mládežnická,
hospodaří s náklady téměř půl milionu Kč. Je to částka
obrovská a vlivem růstu cen energií, dopravy, služeb i
sportovního materiálu určitě ještě vzroste. Není jednoduché
zajistit výnosy alespoň ve stejné výši výdajů. V loňském
roce se tuto částku zajistit podařilo díky městu Police nad
Metují, nadřízeným orgánům a hlavně sponzorům. Díky
Vám všem kopaná v Polici nad Metují stále existuje a
mo žno říci, že na velmi slušné úrovni. Dokladem jsou velmi
pěkné divácké návštěvy na našem hřišti. Abychom tuto
úroveň v seniorských kategoriích udrželi, je nutné se plně
věnovat mládežnický m d ružstvům.
Chtěl bych touto cestou jménem výboru oddílu
poděkovat za obětavou a časově velmi náročnou práci
trenérům Slávovi Riegerovi ml. a Láďovi Gro fovi, který m
pomáhal Pavel Melichar s nejmenšími kluky v p řípravce,
Milanu Hejnyšovi a Láďovi Kudláčkovi, kteří měli na
starosti mladší žáky.Tito trenéři se věnovali 22, resp. 23
klu ků m. U 19 starších žáků působili Jirka Tauc a Xenie
Strýčková, který m na jaře po máhal Petr Motyčák. Do rost
vedl zpočátku Milan Pošmura, kterého v polovině roku
vystřídal Petr Motyčák a jejich pomocníky byli Jirka Hamp l
a Olda Linhart. Společně vedli 20 klu ků. V mládežnických
kategoriích tedy pravidelně trénovalo přes 80 ch lapců,
který m se věnovalo 11 trenérů a pomocníků. Věříme, že
z pohledu členské základny a její úrovně nemusíme mít
v současné době o budoucnost polické kopané žádné obavy.
Zároveň chci poděkovat trenérům a ostatním členům
realizačních týmů mu žstev dospělých Pepovi Pavlů, Jardovi
Čermákovi, Petrovi Motyčákovi, Pepovi Rusínovi, Oldovi
Linhartovi, Jirkovi Hamp lovi a všem dalším, kteří se o chod
mu žstev zasloužili. Nes mím však zapo menout ani na Horsta
Schirla, Milana Plného a Oldu Linharta, kteří pravidelně
zajišťovali prodej vstupenek a fotbalového zpravodaje.
Děku ji všem pořadatelů m zajišťujícím průběh jednotlivých
utkání a všem, kteří jakko liv přispěli k zajištění činnosti
oddílu. Bez Vás všech a Vaší nezištné činnosti by se kopaná
v Polici nad Metují nehrála.
Do nového roku 2006 p řeje výbor oddílu všem
hráčům, trenérů m, funkcionářů m, příznivců m a fandům
hodně zdraví, štěstí, radosti a co nejvíce pěkných
sportovních zážitků spojených se spokojeností nad
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předváděnou kopanou. Našim sponzorům a zástupcům
města Police nad Metují navíc prosperitu a spokojené
zákazn íky a občany města.
Těm, kteří nás zrovna v lásce nemají, mějte se také
hezky, buďte zdraví, mějte štěstí a najděme společnou cestu
formou pochopení a tolerance, abychom v našem pěkném
městě mohli všichni vedle sebe žít v klidu a pohodě.
Za výbor oddílu kopané
Jaroslav Seidlman a Petr Rutar

Po delší době opět zpráva
z gymnastických klání

Nejen sokolům a sokolkám
Všem sokolů m a sokolkám, všem lidem dobré vůle
neseme poselství XIV. všesokolského sletu - poselství
pohybu, radosti a přátelství.
Radujme se z krásy světa a přispějme každý svým dílem
k lepšímu a čistšímu životu na této zemi.
Mějme odvahu stát za svým přesvědčením, že jen
poctivým, v zdělaný m a pracovitý m patří budoucnost.
Do nového roku 2006 přejeme hodně zdrav í a štěstí
Tělocvičná jednota Sokol

SSK PEDRO Police nad Metují
ve spolu práci s MÚ Pol ice nad Metují

pořádá 5. ročník florbalového turnaje

otevřené mistrovství Polické křídové pánve určené vš em
milovníkům děravého míčku bez rozdílu věku, pohlaví i
výkonnosti…

Simona Térová

Petra Šulcová

Obě „Poličandy“ Simona Térová a Petra Šulcová se
představily v prosinci na M ČR dru žstev v Mostě v tom
nejlepším světle. Obě odešly za lepšími trén inkovými
podmínkami do Děčína a vyplácí se.
Simona startovala v soutěži 1. ligy. Celé její dru žstvo
získalo stříbrné medaile a Simona sama celou soutěž
vyhrála.Petra se postavila na start extraligového závodu a
také úspěšně. Dopomohla svému družstvu k bronzovým
medailím a sama byla mezi jednotlivkyněmi čtvrtá.
Nutno podotknout, že se Simoně v průběhu podzimu
splnil také jeden z jejich snů, neboť poprvé reprezentovala
ČR na mezinárodním závodě.
Jen tak dál děvčata.
J.Š.

Hodiny lyžování a snowboardingu
pro děti i dos pělé v Polici nad Metují
v areálu lyžařského vleku na Nebíčku
************

Naučte se jezdi t na snowboardu za 10 hodin
pod vedením zkušené instruktorky Ivy Hankové.
20.1. – 21. 1. 2006 Cena: 700,-Kč za účastníka.
Pátek 3 hodi ny - 16 - 19 hodin
Sobota 6 hod. - 9 - 12 hod. a 14 - 17 hodin
Maximáln í počet účastníků – 10 osob
Vhodné pro děti od 7 let.
Písemné přih lášky a in formace: do 15. 1. 2006.

termín :

víkend 20. – 22. 1. 2006

systém :

skupiny a zápasy o pořadí
3 + 1 hráčů na hřišti, počet lidí v tým u neomezen

informace : veškeré informace obdrží přihlášená družstva
písemnou formou, dotazy na ssk.pedro@seznam.cz
vítěz získává putovní pohár věnovaný místostarostkou města paní
Idou Seidlmanovou
novinka :
2 skupiny – Soutěžáci a Pro radost
už v přihlášce uveďte váš zájem hrát v hlavní sekci Soutěžáci a
mít tak šanci na zisk poháru, nebo v sekci Pro radost, to je pro
spolky, kterým nejde ani tak o výhru jako o pohyb a radost nad
každou dobrou akcí – v této skupině máte možnost pokusit se
zvítězit nad sebou samými, nebo si užít pohodový den - vítěz této
skupiny získává putovní pohárek …!
startovné :

Přijďte pobejt !!!

Tradiční předvánoční čas – tradiční skvělá atmosféra –
tradiční výborný tenis – tradiční pohoda a radost ze života
… tak takový byl osmnáctý ročník turnaje v halovém tenisu
– Turnaj mistrů 2005.

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

1 hodina – 60 minut
1 hodina – 60 minut
1 hodina – 60 minut

Petr Jansa

Turnaj mistrů – švagři vítězně …

Výuka l yžování
Probíhá navečer nebo o víkendu dle objednávek
1 osoba
2 osoby
3 osoby

250,- / slovy dvěstěpadesát ! / korun za tým

přihlášky :
do 10. ledna 2006 - písemné a závazné, zaplacením
startovného máte účast jistou, počet týmů omezen
ssk.pedro@seznam.cz , P.J. ZŠ Na Babí 190, 54954 Police n.M.

180,- Kč
250,- Kč
300,- Kč

Vhodné pro děti od 3 let.
*************

Přihlášky a informace: e-mail IvaHankova@seznam.cz
nebo mbt 606 390 144
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Dvacet jeden zápas museli odehrát pozvaní účastníci
letošního ročníku. Dlouhý – ale sportovně i společensky
vydařený byl i ten letošní …a tak to byla vydařená tečka za
sportováním v loňském roce pod taktovkou SSK Pedro. Je
pravdou, že jak stárneme roste i kvalita – tedy občerstvení a
tak si chvílemi připadám jak na veletrhu výrobců specialit
z masa. I tak řada hodnotných utkání vepsala další zlatou
stránku sportovní historie tohoto turnaje. Vý razný m
oživením byla účast několika náchodských borců – Jirky
Klap ky, Petra Matoulka, Rosti Zeisky i nováčka z místní
líhně - Standy Rubáčka. Stejně tak mile překvapil ing
Axmánek, kterému se vloni podařilo rozdrt it na prach
putovní cenu a letos ji dodal k nepoznání opravenou…
Do večerního finále se probojovaly dvojice Zeiska,
Matoulek a Hotárek, Kovář. Po skutečně vyrovnaném
souboji vybojovali vítězství v turnaji švagři : Kuba Kovář
s Jendou Hotárkem. M ladý Hoťas tak letos vyhrál nejen
Turnaj mistříčků ( s Honzou Rybou ), ale nakonec i prestižní
Turnaj mistrů a tak může být s letošním závěrem roku
spokojen. Gratulace oběma borcům k zaslouženému titulu !
Třetí místo si skvělým M írový m takt ický m tahem uhlídala
dvojice Vo jtěch – Jansa. Hvězdou večera byl opět vyhlášen
Karel Rafael Semirád, kterému však silně konkuroval
Slávek Rieger…

AUTOŠKOLA F IEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy skupin řidičského oprávnění
A1 , A , B , C , T , E , D

Broumov

Police n. Metují

Šalounova 87
Datum:
24. ledna 2006
v 15.00 hod.

Vyh lášením výsledků, losováním cen a ro zdáním dárků,
které se nám ( zaslouženě ) objev ily pod stromečkem byla
malý m společenským posezením zakončena turnajová
sezóna. Byl to dobrý rok plný zajímavých akcí a tak
nezbývá, než si potichu popřát i do toho letošního hodně
zdravíčka, dalších akcí a dobré nálady nám všem …!
Petr Jansa

Zastupitelé obce Česká Metuje srdečně
zvou na tradiční

Maškarní ples,
který se koná v sobotu 28. 1. 2006 v sále
Kulturního domu v České Metuji.
Začátek ve 20.00 hodin. Soutěž o nejlepší masku s
vyhodnocením. Hudba: Taneční kapela MUSIC ved. p.K.
Matyska. Vstupné 40,- Kč

Kostelní 7
Datum:
26. ledna 2006
v 15.00 hod.

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

Petr Chata

Hvězda a Hlavňovské ženy
Vás zvou na

7. Babský ples,

který se koná v sobotu 4. února 2006 od 20.00
hodin na chatě „Hvězda“
K tanci a poslechu zahraje skupina „TAM“ pod
vedením J. Trnovského
Vstupné 30,- Kč + 20 ,- Kč místenka. Bohatá tombola.
Odvoz zajištěn. Závazné objednávky a info rmace na
telefonu: 491 543 715 a 607 560 799
Za příspěvky do tomboly děkujeme.
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FACE
Vizážistické studio

VÝKUP STARÉHO
NÁBYTKU
A NEPOTŘEBNÉ VETEŠE

SLUŽB Y:
o RELAXACE V PŘÍJ EMN ÉM PROSTŘEDÍ
o BARVENÍ OB OČÍ A ŘAS
o TVAROVÁNÍ OBOĆÍ
o PORADENS KÁ KONZULTACE LÍČENÍ - sportovní,
denní, večerní (fotomake-up), ko mp letní poradenství,
konzultace
o MOŽNOST ZAKOUPENÍ DÁRKOVÝCH KUPÓNŮ
(obsahují ko mpletní poradenskou konzultaci v hodnotě
500,- Kč).
o LÍČENÍ NA SVATB Y - PLES Y - VEČÍRKY TANEČNÍ aj. SPOL. PŘÍLEŽITOS TI
o PŘI KAŽDÉ Š ES TÉ NÁVŠTĚV Ě MOŽNOST
TVAROVÁNÍ OBOČÍ A B ARVENÍ OBOČÍ A ŘAS
ZDARMA!!!
o OBJ EDNÁVKY PŘIJ ÍMÁM NA mob il: 776 143 194
Najdete nás v Tyršově ulici čp.341,
bývalé zem. učiliště.

Pension Majka na Slavném
Dovolujeme si Vás pozvat
od 14. ledna 2006 na Dostálův statek do nově
otevřeného pensionu.
Nabízíme:
- ubytování v novém prostředí v 2 - 4 lů žkových
pokojích s vlastním sociálním zařízením
- občerstvení ve stylové restauraci
- posezení v příjemném nekuřáckém prostředí
- zajistíme společenské akce do 40 osob

Otevírací doba:
So - Ne od 13.00 - 19.00 hodin

Po telefonické dohodě mo žno i mimo otevírací dobu
tel.: 721 983 907
Srdečně zve rodina Dostálova

KOSMETIKA
SKAU NI COVÁ TEREZ A

nabízí novou službu pro zákazníky:
Trvalé odstranění ochlupení, pigmentu, žilek,
fotoomlazení pleti.
Spolupráce s centrem estetické medicíny
ARTMED s.r.o. BRNO
Dále nabízím: CHEMICKÝ PEELING
jeden z nejintenzivnějších liftingových efektů, přízn ivě
ovlivňuje akné, normalizuje pig mentaci, zjemňu je vrásky.
KONZULTA CE ZDARMA
TEL: 491 482 956
M OBIL: 776 199 058

KOUPÍM
Pivní láhve,
Přilby vojenské, hasičské
a vše z obou válek.
Dále nábytek
a starožitnosti
Petr Vágner Broumov I/5
608 103 810
491 427 055

Nabízíme k prodeji :
„Dubové podlahy,
schody,
støešní okna“.
Bližší informace na tel. čísle:
777 788 164

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
Zde něk Kinzl, Všeliby 22
547 01 Náchod
Tel.: 491 462 124,
462 510, 462129
Inf. též na tel.
0441 / 462 124
Mobil: 602 940731 nonstop
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Jindřich Sokol
Prodej a opravy šicích strojů, kol,
broušení nůžek,nožů,vrtáků
lišt k rotačním i bubnovým sekačkám
výroba klíčů
výroba autoklíčů pro imobilizér
s pevným i plovoucím kódem

BROUŠENÍ ŘETĚZOVÝC H PIL
VÝROBA CYLINDRICKÝCH VLOŽEK
DLE KLÍČE
VÝROBA KLÍČE DLE VLOŽKY
VYTAHOVÁNÍ ZALOMENÝCH KLÍČŮ
MONTÁŽ BEZPEČNOSTNÍCH ŠTÍTŮ

výroba jmenovek a psích známek
PRODEJ ŠICÍCH STROJŮ TOYOTA
5 LET ZÁRUKA
již od 3.450,-Kč
obnitkovací stroje od 8,990,-Kč
Soukenická 94
550 01 Broumov
( směrem k olivětínské Vebě )
tel.491 522 307 ,603 446 466

www.servissokol.kvalitne.cz

DĚTSKÝ BAZÁREK MOTÝLEK
Zveme Vás do nově otevřeného bazárku v
Broumově velké náměstí,
vedle GE Money Bank.

Najdete zde dětské oblečení 0 - 6 let (do vel. 164),
hračky, dětské potřeby, těhotenskou módu atd.
Přijímáme i zboží do komisního prodeje (čisté,
neponičené)
Každý den nové zboží ! Vše pěkné na nízké ceny!

Otevírací doba:
Po - Pá 9 - 11 hodin & 13 - 17 hodin
So 9 - 11 hodin
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