Vážení a milí spolu ob č ané ,
př ejme si , ab y n ejen om n ad ch áze jící ch
dv an ác t mě síc ů, tři apad e sát t ýd nů a tři sta
še de sát pět dn ů b yl o oči štěn o od ve šker é
zl om y sln osti , ch am tiv osti a ne n ávi sti.
Dů věr a, poc tiv á práce a d ob r á n ál ad a ať
se mí sí s optimi sm em , sn áše nliv ostí a t r pěli vostí.
Při set káv ání ch prac ov níc h i osob ních si u děl ejme č as n a d obr é sl ovo s mi lým
úsm ěv em. Věř me ve v zájem né poch ope ní.
Zde něk Kadid lo
Ida S eid lmanov á
s t aros ta měs t a
m ístos t aros tk a
Pave l Poh ne r, Ing .
tajemn ík M ěÚ
a vši chn i zam ěs tnanci M ěsts ké ho úř adu
v Po li ci n ad M etu jí .
Foto Ing. Petr Kuna
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ZM na svém 6. veřejném zasedání v prosinci 2004
projednala 19 bodů usnesení.
• ZM schválilo smlouvu o poskytnutí finančních
prostředků ze Státního fondu životního prostředí na
kanalizaci ul. Bělská. Jedná se o dotaci ve výši 737
415,- Kč a půjčku ve výši 245 805,- Kč úročenou 1,5%.
Město jako zástavu na tuto půjčku využilo část lesních
pozemků v k.ú. Hlavňov.
• ZM zrušilo na základě ukončení platnosti zákona č.
564/1990 Sb. vyhlášku č.2/2002 o částečné úhradě
neinvestičních nákladů mateřské školy a školní družiny.
• ZM schválilo obecně závaznou vyhlášku č.7/2004 o
místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
• ZM schválilo též obecně závaznou vyhlášku č.8/2004 o
místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Změna nastala v sazbě poplatku a
z 360,- Kč se povýšila na 410,-Kč pro rok 2005 na
jednoho poplatníka. Hlavním důvodem navýšení je
změna DPH z 5% na 19% a navýšení za ukládání
odpadů na skládkách. Pokud by toto navýšení nenastalo
poplatek by zůstal ve stejné výši o proti rozsahu
vykazovaných služeb.
• ZM schválilo vyhodnocení výběrového řízení na
dodavatele stavebních úprav divadelního klubu (teplá
kuchyně vč. vybavení), šaten a zázemí pro účinkující a
personál. Vítězem výběrového řízení pro tuto zakázku
se stala firma Zdeněk Dostál - STAFIDO za cenu 1.299
520,- Kč vč. DPH. Zastupitelstvo schválilo zařazení této
akce do rozpočtu města pro rok 2005.
• ZM schválilo prodej bytů včetně st. pozemku v čp.401
ul. Bělská do podílového spoluvlastnictví současným
nájemníkům. Všichni nájemníci vyjádřili písemný
souhlas s prodejem.
• ZM schválilo podat žádost o přidělení dotace ze
Státního fondu rozvoje bydlení na výstavbu nájemních
bytů pro příjmově vymezené osoby v budově SOU
zemědělského domu mládeže čp.341.
Rada města projednala a vzala na vědomí zprávu o
stavu veřejného pořádku v územním obvodu OOP Police
nad Metují v roce 2004, kterou předal kpt. R. Vévoda,
vedoucí obvodního oddělení Policie ČR v tomto znění:
Od 1.1.2004 nedošlo ke změně služebního obvodu OOP
Police nad Metují. Nedošlo ani ke změně početního stavu
policistů. Nebyl vážnějším způsobem narušen veřejný
pořádek. Vzniklé problémy řeší vedoucí OOP při svých
setkáních se starostou MěÚ Police nad Metují.
Jedna z největších akcí „Polická pouť“ byla zajištěna
společně s MP a proběhla bez narušení veřejného pořádku.
V rámci spolupráce byly zajišťovány i akce pořádané v
okolních obcích.
Nápad trestné činnosti je již několik let na stejné úrovni.
Jedná se o různorodou trestnou činnost a to od vloupání do
prodejen, motorových vozidel, chalup a chat, přes podvody,
maření výkonu úředního rozhodnutí a neplacení výživného.
Tuto trestnou činnost se nám daří objasňovat cca na 60%.
Nejvíce přestupků řešíme v oblasti dopravy, veřejného
pořádku a občanského soužití. Většina přestupků je řešena

na místě, některé jsou zasílány k vyřízení příslušným
orgánům státní správy. V rámci dopravy provádíme měření
rychlosti a to jak v Polici nad Metují , tak i v okolních
obcích. Od otevření nové silnice měříme i v obci Velké
Petrovice, kde došlo k několika závažným dopravním
nehodám. V roce 2004 bylo na území OOP Police nad
Metují vyšetřováno celkem 89 dopravních nehod (4 x smrt
a to převážně na nové silnici, 8 x těžké zranění, 26 x lehké
zranění, příčiny – rychlost 27 x, přednost 24 x, celková
škoda 6.098 400,-Kč).
Oba strážníci MP pravidelně navštěvují vedoucího OOP
a dochází ke vzájemné informovanosti o situaci na úseku
jak veřejného pořádku, tak i v oblasti trestné činnosti.
Konkrétní případy jsou společně řešeny. Strážníci
spolupracují při zajišťování dopravních nehod a zajišťování
různých společenských akcí společně s policisty OOP.
Vzájemnou spolupráci hodnotíme kladně a doufám, že bude
pokračovat i v následujícím roce 2005.
Zdeněk Kadidlo, starosta

Odpadové poplatky v roce 2005
V letošním roce budou odpadové služby opět placeny
místním poplatkem, tak jako tomu bylo v loňském roce.
Tento poplatek mají za povinnost platit jednak všechny
fyzické osoby, které mají trvalý pobyt na území města a
dále majitelé objektů, sloužících k individuální rekreaci.
Toto vyplývá to z městské vyhlášky č.8/2004 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, kterou schválilo zastupitelstvo města na svém
zasedání dne 9. prosince 2004. Tato vyhláška stanovuje
výši poplatku na 410,- Kč za osobu a rok. V odpadovém
poplatku jsou zahrnuty náklady na sběr, svoz a zneškodnění
směsného komunálního odpadu z popelnic a kontejnerů u
domů, sběr a svoz plastů, 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. Poplatek je vybírán
na městském úřadě v kanceláři finančně - správního
odboru, dveře č. 41. Poplatek je možné platit buď hotově
nebo převodem na účet města, číslo účtu 60150004522551/0100, variabilní symbol 1337 a rodné číslo,
konstantní symbol 308, a to buď jednorázově v celé výši
(do 31. března 2004) nebo ve dvou pololetních splátkách (I.
polovinu do 31. března a II. polovinu do 31. srpna 2004).
Za domácnost může poplatek uhradit společný zástupce, za
dům jeho vlastník nebo správce (společný plátce).
Správcem odpadového poplatku je městský úřad a ten také
podle zákona o správě daní a poplatků tento poplatek
vymáhat od neplatičů. Při úhradě odpadového poplatku
obdrží každý poplatník novou známku pro rok 2005,
kterou nalepí na svoji popelnici, a to pro kontrolu
provedení úhrady poplatku. Do konce března bude
svozová firma provádět svoz ze všech přistavených
popelnic, bez označení novou známkou. Po tomto
termínu nebudou neoznačené nádoby vyváženy. Na MěÚ je
také k dispozici informační brožura - Průvodce pro
nakládání s komunálním odpadem v Polici nad Metují, kde
jsou uvedeny všechny potřebné odpadové informace.
Podniky, podnikatelé a ostatní organizace a
společnosti se v otázce nakládání s odpady řídí zákonem o
odpadech č. 185/2001 Sb. a povinnostmi, které jim tento
zákon, jako původcům odpadu ukládá. Mají pak dvě
základní možnosti: 1. uzavřou si smlouvu o nakládání s
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odpady přímo s odpadovou firmou, která pro ně zajistí
odpadové služby a budou dodržovat zákonná ustanovení
týkající se původců odpadů, tedy odpady třídit a předávat k
využití a další povinnosti, 2. využijí odpadový systém
města, uzavřou si s městem smlouvu a podle zvoleného
intervalu a počtu nádob zaplatí městu cenu dle schváleného
ceníku.
Další potřebné informace Vám poskytne MěÚ Police
nad Metují.
Ing. Jan Troutnar, odbor IMŽP MěÚ
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V pondělí 6. 12. a v úterý 7. 12. rada města jednala
na výjezdním zasedání v Rokytnici v Orlických
horách.
Ve čtvrtek 9. 12. se v Trutnově uskutečnila další
schůzka koordinačního výboru pro setkávání seniorů
Swidnice, Trutnova a Police nad Metují. Na programu
byla prohlídka místního domu s pečovatelskou službou
a domova důchodců, příprava předvánočního setkání
ve Swidnici. Za město se kromě mě schůzky zúčastnily
Ilona Kejdanová, vedoucí soc. odboru a Michaela
Kaněrová, pracovnice soc. odboru.
Odpoledne proběhlo poslední veřejné jednání
městského zastupitelstva v sále hasičské zbrojnice.
Po jeho skončení vedení města zastupitelům a
ředitelům příspěvkových organizací poděkovalo ze
jejich celoroční práci v Divadelním klubu Kolárova
divadla.
V pátek 10. 12. v 16 hodin byla vernisáží otevřena
výstava Vánoční zvyky a obyčeje ve staré škole.
Hlavním organizátorem výstavy je Regionální muzeum
Náchod.
Večer proběhla v Pěkově valná hromada SDH,
jednoho z pěti našich hasičských sborů.
V sobotu 11. 12. se v Dvořákově ulici uskutečnil
4. ročník v Minicouráku.
Neděle 12. 12. patřila zdravotně postiženým dětem.
Město ve spolupráci s TJ Sokol Police nad Metují,
hudební skupinou MAT, Klubem Vánek, školní
družinou naší základní školy a dobrovolnými
„pohádkářkami“ připravilo v našem městě poprvé
Mikulášskou zábavu pro handicapované děti.
Součástí akce bylo i vyhlášení výsledků výtvarné
soutěže na téma Paralympiáda. Dílka můžete vidět
do konce ledna v městské knihovně. Hostem
odpoledne byla zlatá plavkyně z athénské
paralympiády Běla Hlaváčková. Celá akce se
uskutečnila z finanční podpory společnosti MADE 1
spol. s.r.o. zastoupené panem Petrem Vodičkou. Již
nyní se mohou rodiče a děti, které na svět přišly
s nějakým zdravotním omezením, těšit na další akci.
Proběhne opět v místní sokolovně v neděli 20. února
a bude v duchu karnevalu. Poděkování patří všem
účastníkům i pořadatelům.
V úterý 14. 12. jsme se s panem starostou zúčastnili
pravidelného setkávání starostů a místostarostů
náchodského okresu, tentokrát v Novém Městě nad
Metují.
Odpoledne jednala bytová komise. Na programu
bylo přidělení dvou bytů v areálu SOUz, výměna
bytů v ulici 17. listopadu, problematika udržování a
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oprav bytového fondu, stížnosti nájemníků
městských bytů,
otázka neplatičů,
záměr
vybudování důstojnější společenské místnosti
v domě s pečovatelskou službou.
Z důvodu nástupu na mateřskou dovolenou
ukončila svoji činnost v komisi sl. Jana Jelínková,
20. 12. RM schválila do komise novou členku paní
Zdeňku Lacinovou.
Ve středu odpoledne jsme s panem starostou navštívili
letošní poslední setkání svazu důchodců v hasičárně.
Všichni jsme byli potěšeni vystoupením dětí z naší
mateřinky, která své vánoční besídky uskutečnila 13. a
14. prosince.
Ve středu v 18 hodin začal první maratón
vystoupení mladších žáčků základní umělecké
školy. Druhý vánoční koncert těch starších se
uskutečnil v úterý 21. 12. Vedení školy, učitelům,
všem správním pracovníkům, rodičům i žákům
zušky patří naše poděkování, obdiv a úcta za
celoroční neskutečnou práci korunovanou mnoha
oceněními.
Ve čtvrtek 16. 12. jsme se sešli na druhé schůzce při
tvorbě obnoveného Turistického průvodce Polickem.
Do týmu nadšenců - Olda Scholz, Jiří Ducháč, Míra
Pichl, Miloš Puschmann, Olda Jenka, Helena Ištoková,
Ida Seidlmanová, přibyl další velmi platný člen Václav
Krb. Další schůzka proběhne ve čtvrtek 13. 1. 2005.
Odpoledne se starostové a hosté Dobrovolného
svazku Policka sešli na pracovním jednání
v Pensionu 65. Hovořilo se o chystaném Turistickém
průvodci,
internetových
stránkách
svazku,
koordinaci a propagaci kulturních, sportovních a
společenských akcí Policka, Informačním centru
Policka, spolupráci s podnikatelským klubem
Broumovsko, komunitním plánu sociálních a
zdravotních služeb Policka, spolupráci zájmových
skupin v jednotlivých obcích, humanitárních
akcích, apod.
Zcela vyprodané Kolárovo divadlo v páteční večer 17.
prosince patřilo Václavu Hybšovi a jeho hostům.
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V pondělí 20. 12. se na svém posledním jednání
v roce 2004 sešla rada města.
V úterý 21. 12. dopoledne jsme se již tradičně sešli
s vedením SOUz, po obědě následovalo vánoční
posezení
s obyvateli
a
pracovníky
domu
s pečovatelskou službou.
Ve středu 22. 12. dopoledne jsme popřáli v domově
důchodců. Paní ředitelce Věře Kašíkové jsme
předali výtěžek 20 083 Kč jako příspěvek na
zakoupení elektrického vozíku pro obyvatele.
Ve čtvrtek 23. 12. se v 19 hodin na náměstí konalo
tradiční Předvánoční vytrubování. ZUŠ, Zpívánky ze
Lhoty, skauti i ostrostřelci se snažili připravit tu
správnou vánoční atmosféru.
Silvestr patřil balónkovým přáním se sponzorstvím
pana Pavla Kubína, který organizuje všechny trhy
na náměstí včetně Polické pouti, Silvestrovskému
vejšlapu s čertovským mokem našich turistů a
ohňostroji
Toníka Kavky a pomocníkům
ostrostřelcům. Všem organizátorům i účastníkům
děkuji.
V úterý 4. ledna dopoledne jsme s ředitelkou MŠ paní
Alenou Švorčíkovou jednaly o novoročních změnách
ve školské legislativě. Týkají se především poplatků.
Ve čtvrtek 6. ledna jsme se u příležitosti životního
jubilea setkali s paní Ivanou Richterovou. Při
příjemně strávených chvílích jsme vzpomínali na
její profesní i ochotnický život a spřádali plány
k další podpoře polických ochotníků, především
dětí.
Ida Seidlmanová

UPOZ ORNĚNÍ
V souvislosti se novelou zákona o občanských průkazech
upozorňuji na některé změny, příp. připo mínám důležité
povinnosti občanů, dle § 14 zákona č. 559/2004 Sb. je občan
povi nen:
- chránit občanský průkaz před poškozením, zničením,
ztrátou, odcizením, zneužit ím
- ohlásit neprodleně výše uvedené skutečnosti
- požádat o vydání nového občanského průkazu do 15
pracovních dnů po
1. po skončení platnosti OP
2. po obdržení oddacího listu
3. po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu
man želství
4. po obdržení ú mrtního listu manžela
5. po nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména či
příjmen í
6. po ohlášení změny místa trvalého pobytu
- požádat o vydání 1. občanského průkazu nejpozději 30
dnů po dovršení 15 let !
- odevzdat nalezený cizí občanský průkaz, potvrzení o
občanském průkazu, potvrzení o změně trvalého pobytu a
potvrzení o změně jména, příjmení
Porušení těchto povinností je považováno za přestupek a
mů že být pokutováno až do výše 10 000,-Kč.
Dále je zakázáno pořizovat jaký mikoliv prostředky kopie
občanského průkazu bez souhlasu občana, kterému byl OP
vydán - dávejte si na to pozor.
Žádost o nový občanský průkaz ( s potřebnými doklady)
mů že občan předložit u kteréhokoliv obecního úřadu
s rozšířenou působností (např. Náchod, Brou mov, Trutnov).
Dagmar Hambálková, matrikářka

OBECNĚ ZÁVAZNÁ
Vyhláška č. 8/2004
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo města Police nad Metují vydává dne 9.
prosince 2004 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, písm.i) zákona č.128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení) tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1
Předmět poplatku a působnost vyhlášky
1. Předmětem poplatku je provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, na území města Police nad Metují,
t.j. v katastrálních územích Hlavňov, Hony, Pěkov,
Police nad Metují, Radešov nad Metují a Velká Ledhuje
(dále jen území města).
2. Tato vyhláška stanoví poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů (dále jen poplatek).
Článek 2
Poplatník

1. 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
rekreační stavba).
2. Za domácnost může být poplatek odváděn společným
zástupcem, za rodinný dům nebo bytový dům vlastníkem
nebo správcem (dále jen společný plátce). Odvádí-li
poplatek
společný plátce, pak je povinen správci
poplatku oznámit jména, příjmení a data narození
poplatníků, za které poplatek odvádí.
3. Má-li k rekreační stavbě vlastnické právo více osob, jsou
povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve
výši odpovídající poplatku za jednoho poplatníka.
4. Za fyzickou osobu, která není způsobilá k právním
úkonům a je poplatníkem podle této vyhlášky, plní
všechny povinnosti zákonní zástupci (např. u nezletilých
dětí jejich rodiče).
Článek 3
Správce poplatku
1. Správu poplatku vykonává Městský úřad v Polici nad
Metují (dále jen správce poplatku).
2. 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. Poplatníkům, kteří mají trvalý pobyt nebo mají ve
vlastnictví rekreační stavbu na území města k 1.1.
příslušného roku, vzniká poplatková povinnost od
1.1.příslušného roku. V případě změny trvalého pobytu
nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo
slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního
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roku, se uhradí poplatek 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.
2. Poplatková povinnost zaniká úmrtím, ztrátou pobytu
nebo vlastnického práva k rekreačnímu objektu na území
města. V případě změny místa trvalého pobytu nebo
změny
vlastnictví
rekreační stavby
v průběhu
kalendářního roku, se poplatek hradí v poměrné výši,
která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo
vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojdeli 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) požádají-li o jeho vrácení, činí-li
přeplatek více než 50,-Kč a poplatník nemá současně
nedoplatek na jiném poplatku u téhož správce.

Článek 7
Splatnost poplatku a způsob platby
1. Poplatník je povinen uhradit poplatek osobně nebo
prostřednictvím společného plátce, a to:
a) jednorázově do 31.3. 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 31.3. a 2. splátku do 31. 8. příslušného
kalendářního roku.
2. Poplatek je možné 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 symbol bude rodné
číslo poplatníka nebo společného plátce, konstantní
symbol 308.
3. Vznikne-li poplatková povinnost u poplatníka po lhůtě
splatnosti, uvedené v odst.1, je poplatek splatný do 30-ti
dnů po vzniku poplatkové povinnosti.

Článek 5
Oznamovací povinnost ke vzniku, změně a zániku
poplatkové povinnosti
1. Poplatník má oznamovací povinnost2). V rámci této
oznamovací povinnosti je poplatník povinen oznámit
správci poplatku osobně nebo prostřednictvím
společného plátce veškeré pravdivé údaje a skutečnosti
požadované správcem poplatku v souvislosti s tímto
poplatkem 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.
2. Oznamovací povinnost musí být splněna do 30-ti dnů ode
dne vzniku, změny nebo zániku poplatkové povinnosti.

Článek 8
Osvobození a úlevy
1. Od poplatku jsou osvobozeni:
• obyvatelé Domova důchodců Police nad Metují
(popř.občané umístění v jiných domovech důchodců,
mající trvalý pobyt na území města), kteří hradí
náklady na shromažďování, sběr, přepravu, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
v rámci úhrady služeb poskytovaných těmito
zařízeními
• každé třetí a další nezletilé dítě v rodině (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 prokáží, že poplatek za svoz a
likvidaci komunálního odpadu uhradili v jiné obci
2. Úleva ve výši 60% z celkové roční sazby, bude
poskytnuta poplatníkům:
• kteří studují a jsou přechodně ubytováni mimo
území města, na základě předloženého potvrzení
(nárok lze uplatnit na základě potvrzení školy,
ubytovacího zařízení)
3. Úleva z celkové roční sazby bude poskytnuta
poplatníkům, a to zpětně při následující úhradě poplatku:
• kteří prokáží, že se po nepřetržitou dobu v trvání
minimálně tří měsíců daného kalendářního roku
zdržovali mimo území 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)

Článek 6
Sazba poplatku
Sazbu poplatku tvoří:
a) částka za fyzickou osobu, uvedenou v čl.2 odst.1 ve
výši 165,- Kč na jednoho poplatníka za jeden
kalendářní rok,
b) částka stanovená jako podíl skutečných nákladů
města za sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu v roce 2004 na jednoho poplatníka za jeden
kalendářní rok ve výši 245,- Kč.
Rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu:
a) skutečné náklady r.2003 účtované svozovou
společností..............................
1 101 271,- Kč
b) počet fyzických osob s trvalým pobytem v obci
...............................................
4 335
c) počet fyzických osob, které mají v obci
ve
vlastnictví stavbu sloužící
či určenou k individuální
rekreaci.................................
155
Rozúčtované náklady činí
1.101.271(náklady)/4.490(osoby)..

245,- Kč

Celková sazba poplatku na jednoho poplatníka činí
410,- Kč za jeden kalendářní rok.
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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 trvalým pobytem na samotách
v oblasti „Pěkovské končiny“ a „Obšár“ v k.ú. Pěkov.
Článek 9
Společná a závěrečná ustanovení
1. Tomu, kdo nesplní ve stanovené lhůtě, uvedené v čl.5
odst.2 svou oznamovací povinnost, může obec uložit
pokutu dle platných právních předpisů. 3)
2. Nebude-li poplatek zaplacen včas, tedy ve lhůtě
stanovené v článku 7 této vyhlášky nebo ve správné výši,
tedy ve výši stanovené v článku 6 popř. v článku 8 této
vyhlášky, vyměří správce poplatku poplatek platebním
výměrem a může včas nezaplacený poplatek zvýšit až na
trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlí na celé
koruny nahoru.
3. 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.
4. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující
k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta
znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o
tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit a doměřit
poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního
roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
5. V řízení ve věci poplatků upravených touto vyhláškou se
postupuje podle zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a
poplatků, pokud tento zákon nestanoví jinak.
6. Nabytím účinnosti této vyhlášky se ruší vyhláška č.
1/2004, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
Článek 10
Účinnost
Tato vyhláška byla:
vydána zastupitelstvem města dne
zveřejněna na úředním místě dne
a nabývá účinnosti dne
Zdeněk Kadidlo
starosta
1)

2)
3)

9. prosince 2004
10.prosince 2004
1. ledna 2005
Ida Seidlmanová
místostarostka

§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
§33 odst.6 a 15 zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a
poplatků v plném znění
§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

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

OBECNĚ ZÁVAZNÁ
V y h l á š k a č. 7 / 2004
o místním poplatku za užívání veřejného prostra nství
Zastupitelstvo města Police nad Metují vydává dne
9.prosince 2004 dle § 14 zákona č. 565/1990 Sb., ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 písm.
d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků tuto

obecně závaznou vyhlášku města o místním poplatku:
Článek 1
Základní ustanovení
(1) Město Police nad Metují vybírá místní poplatek za
užívání veřejného prostranství.
(2) Výkon správy tohoto místního poplatku provádí
Městský úřad v Polici nad Metují (dále jen správce
poplatku).
(3) Při řízení ve věci tohoto poplatku platí zvláštní
předpisy1), pokud zákon nestanoví jinak2).
Článek 2
Předmět poplatku
Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za
zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí
provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a
zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro
umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení
cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění
skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání
tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce
nebo potřeby filmových a televizních děl.
Článek 3
Veřejné prostranství
Veřejným prostranstvím jsou prostory přístupné
každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to
bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru, tedy
Masarykovo a Komenského náměstí, ulice 17. listopadu,
Bělská, Dukelská, Dvořákova, Fučíkova, Gagarinova,
Horní, Husova, Hvězdecká, Jiráskova, K Drůbežárně, K
Sídlišti, K Vodojemu, Ke Koupališti, Ke Strážnici,
Kostelní, Ledhujská, Malá Ledhuje, Malý Rynk, Mírová,
Na Babí, Na Bělidle, Na Letné, Na Prádle, Na Sibiři, Na
Splachově, Na Struze, Nad Pekárnou, Nádražní, Ochoz,
Ostašská, Pod Havlatkou, Pod Jasany, Pod Klůčkem,
Příčná, Radimovská, Radešovská, Smetanova, Slunečná,
Soukenická, Tomkova, Tyršova, U Damiánky, U Lesovny,
U Opatrovny, U Zahrádek, V Rokli, Zahradní, Žďárská,
chodníky a komunikace v těchto ulicích, městská tržnice,
komunikace a chodníky na Záměstí a v částech Hlavňov,
Hony, Pěkov, Radešov, prostranství za čerpací stanicí /viz
příloha/, prostranství před areálem zahradnictví /viz
příloha/, prostranství staré tržnice /viz příloha/, Pellyho
park, Bezděkovy sady, průchod v čp. 97 v Polici nad
Metují.
Článek 4
Poplatník
(1) Poplatníkem je fyzická nebo právnická, která užívá
veřejné prostranství způsobem uvedeným v čl. 2.
(2) Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik
poplatníků, odpovídají za placení celého poplatku
společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit
zaplacení poplatku kterémukoli z nich.
Článek 5
Oznamovací povinnost
(1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku užívání
veřejného prostranství nejméně 3 dny před započetím.
V případě užívání veřejného prostranství na dobu
jednoho dne je nutno splnit tuto povinnost nejdéle v
tento den. Při plnění oznamovací povinnosti je
poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení,
jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo
sídlo, datum narození nebo IČO.
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Článek 6
Sazby poplatku
(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství činí za
každý i započatý m2 užívaní veřejného prostranství
(vyjma poplatku stanoveného paušálně):
a) za provádění výkopových prací
5,-Kč/den
b) za umístění zařízení k poskytování služeb
do 10 m2
3,-Kč/den
2
nad 10 m
5,-Kč/den
měsíční paušální poplatek do 10 m2
300,-Kč
nad 10 m2
500,-Kč
c) za umístění prodejního zařízení
50,-Kč/den
v době konání tradičních trhů mimo městskou tržnici
100,-Kč/den
měsíční poplatek činí
500,-Kč
d) za umístění reklamního zařízení
10,-Kč/den
měsíční paušální poplatek činí
100,-Kč
roční paušální poplatek činí
500,-Kč
e) za umístění skládek
2,-Kč/den
v případě umístění skládky na dobu delší než 7 dní
5,-Kč/den
f) za umístění stavebních zařízení
2,-Kč/den
v případě umístění stavební zařízení na dobu delší
než 7 dní
5,-Kč/den
g) za vyhrazení trvalého parkovacího místa
roční paušální poplatek pro vozidla do 3,5 t činí
1800,-Kč
roční paušální poplatek pro vozidla nad 3,5 t činí
3 200,-Kč
h) za umístění a provoz cirkusů
o výměře do 5 000 m2 ………………. 1000,-Kč/den
o výměře nad 5 000 m2 paušálně …….1500,- Kč/den
- kromě dne příjezdu a odjezdu, pokud tento den není
zároveň dnem konání představení
ch) za umístění a provoz lunaparků a jiných obdobných
atrakcí
50,-Kč/den
i) za použití pro kulturní a sportovní akce 2,-Kč/den
j) za použití pro reklamní akce
10,-Kč/den
k) za použití pro účely tvorby filmových a televizních
děl
10,-Kč/den
(2) Dnem se rozumí jeden kalendářní den bez ohledu na to,
kterou a jak velkou část dne poplatník k činnosti
využije.
Článek 7
Osvobození
(1) Poplatku
za užívání
veřejného
prostranství
nepodléhají:
a) akce, jejichž výtěžek je určen na charitativní a
veřejně prospěšné účely
b) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby
zdravotně postižené3)
c) užívání městem Police nad Metují
d) provozovatelé tradiční polické pouti
(o provozovateli a ceně rozhoduje rada města)
Článek 8
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatková povinnost vzniká prvním dnem, kdy začalo

užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v čl. 2
až do dne, kdy toto užívání skončilo, zařízení bylo
odstraněno a veřejné prostranství bylo uvedeno do
původního stavu, tzn. zaházeny výkopy, odvezen materiál,
uklizen užívaný prostor, zajištěna bezpečná sjízdnost
komunikace, schůdnost chodníků, zrušen stánek apod..
Článek 9
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný nejpozději v den, kdy bylo užívání
veřejného prostranství započato.
Článek 10
Společná a závěrečná ustanovení
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo
ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek
platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené)
nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může
správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.
(2) Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací povinnost
stanovenou touto vyhláškou, může mu správce
poplatku uložit pokutu za nesplnění povinnosti
nepeněžité povahy ve smyslu ustanovení § 37 a §37a
zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve
znění pozdějších předpisů.
(3) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost
stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze
dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce
kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost
vznikla.
(4) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující
k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta
znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto
úkonu písemně uvědoměn.
(5) Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od
konce kalendářního roku, ve kterém poplatková
povinnost vznikla.
Článek 11
Zrušující ustanovení
Nabytím účinnosti této obecně závazné vyhlášky
se zrušuje obecně závazná vyhláška města č. 3/2004, o
místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Článek 12
Účinnost
Vyhláška byla:vydána zastupitelstvem města 9. 12.2004
zveřejněna na úředním místě 10. 12. 2004
a nabývá účinnosti dne
1. 1. 2005
1)

2)

3)

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění
pozdějších předpisů
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů
§ 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění
pozdějších předpisů.

Zdeněk Kadidlo
starosta

Ida Seidlmanová
místostarostka

Poplatky za znečišťování ovzduší
Upozorňujeme provozovatele malých stacionárních
zdrojů znečišťování ovzduší, na povinnost, danou §19
odst.16 zákona č.86/2002 Sb. o ochraně ovzduší (dále jen
zákon), zaslat do 15. února kalendářního roku, podklady
pro stanovení výše poplatku za znečišťování ovzduší.
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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.
Spalovací zdroj o jmenovitém tepelném výkonu do 50 kW
není předmětem poplatku za znečišťování ovzduší.
Ing. Jan Troutnar, odbor IMŽP MěÚ

Užívání veřejného prostranství
a místních komunikací.
V návaznosti na vyhlášku města Police nad Metují č.
7/2004, o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství, upozorňujeme na skutečnost, že k veškerému
užívání veřejného prostranství a místních komunikací
včetně chodníků jiným než obvyklým způsobem nebo
k jiným účelům, než pro které jsou místní komunikace
určeny, je třeba povolení zvláštního užívání podle
ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„silniční zákon“), vydaného příslušným silničním správním
úřadem, kterým je v případě místních komunikací Městský
úřad Police nad Metují, odbor výstavby.
Zvláštním užíváním místní komunikace, tj. i chodníků a
veřejného prostranství se rozumí např. umisťování a
provozování reklamních poutačů, propagačních
zařízení, umisťování, skládání a nakládání věcí nebo
materiálu (zařízení staveniště, stavební hmoty, paliva,
lešení apod.), provádění stavebních prací, zřizování a
provozování stánků či přenosných prodejen, umístění
inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních
vedení všeho druhu, pořádání sportovních, kulturních,
zábavných a podobných akcí.
Silniční správní úřad vydá rozhodnutí o povolení
zvláštního užívání místní komunikace právnické nebo
fyzické osobě na základě písemné žádosti na dobu určitou,
při čemž v rozhodnutí stanoví podmínky zvláštního užívání.
K žádosti je nutné doložit souhlas vlastníka místní
komunikace dotčené zvláštním užíváním, tj. města Police
nad Metují, dále vyjádření správce komunikace, tj.
společnosti Technické služby Police nad Metují s. r. o., a
může-li zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost nebo plynulost
silničního provozu, rovněž i souhlas příslušného orgánu
Policie České republiky,
konkrétně Dopravního
inspektorátu Policie ČR v Náchodě.
V případě objížděk nebo jiného nutného označení
záboru místní komunikace dopravními značkami, musí být
k žádosti rovněž doloženo „Stanovení dopravního značení“
vydané Městským úřadem Náchod, odborem dopravy a
silničního hospodářství.
Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání je správním
rozhodnutím a jeho vydání se řídí zákonem č. 71/1967 Sb.,
o správním řízení, ve znění pozdějších změn a doplnění
(dále jen „správní řád“). Rozhodnutí tak nelze vydat
okamžitě v den podání žádosti, ale až po provedení
přezkoumání podané žádosti a předložených dokladů.
Na základě této skutečnosti doporučujeme podat
žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace
v dostatečné lhůtě před vlastním zahájením užívání
komunikací k výše uvedeným účelům. Jelikož je nutné
dbát na bezpečnost uživatelů všech místních komunikací a
veřejného prostranství, budou jako příloha k žádostem

vyžadovány jednoduché situační náčrty, ze kterých bude
patrný půdorysný rozměr záboru a velikost ponechaného
pruhu místní komunikace pro běžné užívání.
Stejná situace je v případě zvláštního užívání státní
komunikace. V tomto případě je k vydání rozhodnutí
příslušným silničním správním orgánem Městský úřad
Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství
(rozhodnutí bude vydáno opět pouze na základě podání
žádosti a příslušných dokladů v přibližně stejném rozsahu
jako v případě místních komunikací).
Zároveň upozorňujeme, že za nepovolené užívání všech
komunikací a veřejných prostranství k jiným účelům, než
ke kterým jsou tyto určeny, může být správním úřadem
podle ustanovení § 42 silničního zákona uložena pokuta
právnickým osobám až do výše 500 000,- Kč. V případě
nepovoleného užívání komunikací osobami fyzickými se
postupuje podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů s výší pokuty až do 10 000,- Kč.
Dle zákona o správních poplatcích je stanoven
správní poplatek za povolení zvláštního užívání na dobu
kratší než 10 dní ve výši 100,- Kč, na dobu kratší než 6
měsíců ve výši 500,- Kč, a na dobu nad 6 měsíců ve výši
1 000,- Kč. Upozorňujeme, že tento správní poplatek
není totožný s místním poplatkem za užívání veřejného
prostranství, který je stanoven obecně závaznou
vyhláškou č.7/2004 vydanou zastupitelstvem města
v prosinci 2004. Pro splnění povinnosti daných
zmíněnou vyhláškou je tedy nutné dostavit se s výše
uvedeným rozhodnutím do kanceláře finančně –
správního odboru MěÚ, č. 41 a poplatek samostatně
uhradit.
Chápeme, že mnohým se bude zdát uvedený postup
krkolomný a počet popsaného papíru pro umístění např.
malého reklamního stojanu na chodník, na pár dní,
neúměrný, ale bohužel předpisy, dané nám všem našimi
zákonodárci jsou pro nás závazné a jejich nerespektování
postižitelné.
V případě jakýchkoliv nejasností s danou problematikou
se obraťte na Městský úřad Police nad Metují, odbor
výstavby, který se Vám bude snažit vše potřebné objasnit.
Rita Pohlová, vedoucí odboru výstavby

Informace stavebního a
vodoprávního úřadu
Díky narůstajícím problémům při výkonu státní správy
na úseku stavebního řádu způsobených změnou legislativy
na úseku vodního zákona provedenou v roce 2001, kdy byl
vydán zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplnění dále jen „vodní zákon“, který nahradil předchozí právní
předpisy platné na úseku vodního hospodářství,
považujeme za nezbytné poskytnout Vám některé základní
informace, abychom předešli občasným oboustranně
nepříjemným situacím.
Zásadní změnou bylo převedení části pravomocí daných
vodním zákonem na obecní úřady. Městský úřad Police nad
Metují se tak stal vodoprávním úřadem. Jeho kompetence
jsou však omezené. Rozsah kompetencí je stanoven
v ustanovení § 105 vodního zákona, při čemž obecnímu
úřadu přísluší upravovat, omezovat, popřípadě zakazovat
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podle §6 odst. 4 vodního zákona obecné nakládání s
povrchovými vodami, nejde-li o vodní toky tvořící státní
hranice; povolovat pro potřeby jednotlivých občanů
(domácností) odběr a jiné nakládání s povrchovými nebo
podzemními vodami, s výjimkou vypouštění odpadních vod
do vod povrchových nebo podzemních, a zřizování, změny
a odstraňování vodních děl, která s tímto odběrem nebo
nakládáním souvisejí; rozhodovat v případech, kdy mu
přísluší povolovat vodní dílo, též o ostatních
vodohospodářských záležitostech týkajících se tohoto
vodního díla, vydávat souhlas podle §17 odst. 1 písm. c), d)
a e) vodního zákona ke stavbám jednotlivých obytných
budov a k terénním úpravám v záplavových územích
neovlivňujícím odtokové poměry a vyjadřovat se podle §18
tohoto zákona v případech, v nichž jsou příslušné k udělení
povolení nebo souhlasu.
Na Městském úřadu v Polici nad Metují byl
vodoprávní úřad zahrnut pod odbor výstavby.
V souvislosti s výše uvedeným je dobré připomenout, že
oblast Policka (jedná se o celé správní území spadající pod
Městský úřad Police nad Metují) se nachází v ochranném
pásmu vodních zdrojů (jedná se o pásmo hygienické
ochrany 2. stupně, vnější, určené pro ochranu zdrojů
podzemních vod, využívaných pro zásobování obyvatelstva
pitnou vodou z Polické křídové pánve, stanoveném v
rozhodnutí Okresního úřadu Náchod, referátu životního
prostředí a zemědělství pod. č.j. 736/91/Vod-Z ze dne 5.
února 1991) a v Chráněné oblasti přirozené akumulace
vod Polická pánev (vyhlášena nařízením vlády č. 85/1981
Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod).
Z vodního zákona mimo jiné vyplývá povinnost
stavebníků, kteří hodlají provádět stavbu, zařízení nebo
činnost v ochranných pásmech vodních zdrojů, zajistit
si před zahájením stavebního (alt. územního) řízení
souhlas vodoprávního úřadu, který bude vydán ve
formě správního rozhodnutí na základě ustanovení § 17
odst. 1 písm. e) vodního zákona.
Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že souhlasu
vodoprávního úřadu je třeba paušálně ke všem stavbám,
zařízením a činnostem, v podstatě bez výjimky. Ale...
každému je asi jasné, že mohou nastat situace (zejména při
provádění nástaveb, půdních vestaveb, terénních úprav,
změn využití území, apod.), kdy nedojde k ovlivnění
vodních poměrů v území. V takovýchto případech mají
stavebníci možnost požádat vodoprávní úřad o vydání
vyjádření dle ustanovení § 18 vodního zákona. Uvedené
vyjádření se nevydává ve formě správního rozhodnutí, čímž
dochází ke značnému zkrácení lhůt daných pro jeho vydání.
Pro oba výše popsané správní akty je pak nutné
předložit téměř stejné doklady - vyplněnou žádost
(formuláře jsou k dispozici v kanceláři odboru výstavby),
doplněnou o základní popis stavby, zařízení nebo činnosti,
včetně zakreslení do snímku katastrální mapy, dále o
vyjádření správce povodí (Povodí Labe s. p., Víta
Nejedlého 951, Hradec Králové) a souhlasu Správy CHKO
Broumovsko, Police nad Metují (nutného současně pro
vydání stavebního povolení).
Závěrem je třeba připomenout, že obecní vodoprávní
úřad vydává souhlas (alt. vyjádření) pouze ke stavbám
jednotlivých obytných budov a k terénním úpravám v
záplavových územích neovlivňujícím odtokové poměry.
V jakýchkoliv ostatních případech je k vydání souhlasu
(vyjádření) příslušný Městský úřad Náchod, odbor
životního prostředí.

V případě jakýchkoliv nejasností, nebo v případě zájmu
o informace týkající se vodního zákona, nás můžete
navštívit, nebo kontaktovat telefonicky, případně
prostřednictvím elektronické pošty nebo písemně (kontakt:
tel.: 491 509 992, 491 509 999; e-mail: ; adresa: Městský
úřad Police nad Metují, odbor výstavby, Masarykovo nám.
98, Police nad Metují).
Věříme, že jsme vnesli alespoň trochu světla do jednoho
z problémů na úseku vodního zákona. Těšíme se na další
spolupráci s Vámi!
V příštím čísle měsíčníku bychom se rádi zmínili o
problematice povolování studní.
za odbor výstavby Jiří Škop,
referent na úseku stavebního a vodního zákona

JAK JE TO SE SPRÁVNÍMI POPLATKY
NA ÚSEKU MATRIK, OBČANSKÝCH
PRŮKAZŮ A CESTOVNÍCH DOKLADŮ
Dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
dochází od 16.1.2005 k některým změnám ve výši
správních poplatků. V poplatcích na úseku matrik,
občanských průkazů a cestovních dokladů dochází k těmto
změnám:
Vydání stejnopisu RODNÉHO, ÚMRTNÍHO
nebo ODDACÍHO LISTU
100,- Kč ( dříve 50,- Kč)
Ověření shody kopie s originálem za každou započatou
stránku
30,- Kč (dříve 20,- Kč)
Udělení státního občanství 10000,- Kč (dříve 5000,-Kč)
Uzavření manželství, nemají-li snoubenci TP na území
ČR
3000,- Kč (dříve 2000,-Kč)
Uzavření manželství, pouze 1 má TP na území ČR
2000,- Kč (dříve 1000,-Kč)
Vydání nového občanského průkazu za poškozený,
zničený, ztracený.... a zapsání nepovinných údajů
100,- Kč

Naopak beze změny zůstává např.:
Vydání cestovního dokladu
200,- Kč
Ověření podpisu
30,- Kč
Osvědčení o státním občanství ČR
100,- Kč
Změna trvalého pobytu
50,- Kč
Nahlížení do matrik
20,- Kč
Přijetí žádosti o výpis z Rejstříku trestů 50,- Kč
Změna jména a příjmení
1000,- Kč

za každý sv.

PŘIJMU
pro CAFE BAR – HERNA
s non-stop provozem v Polici nad Metují
číšníky a servírky.
Praxe podmínkou. Nástup možný ihned.
Informace na mbt. 777 31 10 77
*****************

pro PIVNICI v Polici nad Metují

servírky s praxí.
Nástup možný ihned.
Informace na mbt. 777 31 10 77
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Stomatologická služba první pomoci
v 1. pololetí roku 2005
datum
služby
rok 2005
15.1. a 16.1.
22.1. a 23.1.
29.1. a 30.1.
5.2. a 6.2.
12.2. a 13.2.
19.2. a 20.2.
26.2. a 27.2.
5.3. a 6.3.
12.3. a 13.3.
19.3. a 20.3.
26.3.
27.3.
28.3.
2.4. a 3.4.
9.4. a 10 .4.
16.4. a 17.4.
23.4. a 24.4.
30.4. a 1 .5.
7.5. a 8.5.
14.5. a 15.5.
21.5. a 22.5.
28.5. a 29.5.
4.6. a 5.6.
11.6. a 12.6.
18.6. a 19.6.
25.6. a 26.6.

jméno lékaře
MUDr. Dana
Kapitánová
MUDr. Daniel Blažek
MUDr. Jaroslava
Neoralová
MUDr. Jose f Práza
MUDr. Marcela
Růžičková
MUDr. Miloš
Pa stelák
MUDr. Alena
Slezáková
MUDr. Ludvík
Neoral
MUDr. Jaromír
Kopecký
MUDr. Libor Kapitán
Bc. J.N. Ogriščenko
– dentista
MUDr. Vjače slav
O griščenko
MUDr. Ladislav
Růžička
MUDr. Daniel Blažek
MUDr. Jaroslava
Neoralová
MUDr. Jan Kubec
MUDr. Dana
Kapitánová
MUDr. Jose f Práza
MUDr. Marcela
Růžičková
MUDr. Miloš
Pa stelák
MUDr. Alena
Slezáková
MUDr. Ludvík
Neoral
MUDr. Jaromír
Kopecký
MUDr. Libor Kapitán
Bc. J. N. O griščenko
– dentista
MUDr. Vjače slav
O griščenko

adresa ordinace

telefon

5. května 14
Meziměstí
17. listopadu 388
Polic e nad Me tují
Horní 109
Teplice nad Metují
zdr. st řed. Machov

491 58 2 381

Masarykova 30
Broumov
Sadová 44
Broumov
Masarykova 30
Broumov
17. listopadu 291
Polic e nad Me tují
17. listopadu 291
Polic e nad Me tují
5. května 14
Meziměstí
ZS VEBA – Oliv ětín
66, Broumov
ZS VEBA – Oliv ětín
66, Broumov
Masarykova 30
Broumov
17. listopadu 388
Polic e nad Me tují
Horní 109
Teplice nad Metují
17. listopadu 291
Polic e nad Me tují
5. května 14
Meziměstí
zdr. st řed. Machov

491 52 3 607

Masarykova 30
Broumov
Sadová 44
Broumov
Masarykova 30
Broumov
17. listopadu 291
Polic e nad Me tují
17. listopadu 291
Polic e nad Me tují
5. května 14
Meziměstí
ZS VEBA – Oliv ětín
66, Broumov
ZS VEBA – Oliv ětín
66, Broumov

491 52 3 607

491 54 3 844
491 58 1 394
491 54 7 139

491 52 4 334
491 52 3 607
491 54 1 654
491 54 3 543
491 58 2 381
491 50 2 425
491 50 2 425

V případě jakýchkoli pochybností se přijďte poradit
na MěÚ Police nad Metují, matrika – úřední dny
pondělí a středa 8 – 11.30 a 12.30 – 17 hodin.
Telefon: 491/ 509 990
ŽÁDOST o OP:
- vyplníme ji společně u nás v kanceláři , pouze si ji
nakonec podepíšete
- potřebujete novou 1 fotografii (určenou na doklady)
- pokud došlo ke změně údajů zapsaných ve starém
průkazu ( např. změna stavu na rozvedený – rozvedená
nebo vdova – vdovec) je třeba tuto změnu doložit
rozsudkem o rozvodu nebo úmrtním listem
- pokud stihnete zažádat o občanský průkaz včas před
termínem, nemusíte dokládat již nic jiného
Výměna všech těchto starých občanských průkazů je
zdarma – tj. bez správního poplatku.
Pouze v případě, že občan nezažádá v termínu, bude
toto posuzováno jako přestupek a budou Městským úřadem
v Náchodě pravděpodobně ukládány pokuty.
Dagmar Hambálková, matrikářka

491 52 1 839
491 54 3 844
491 58 1 394
491 54 3 398
491 58 2 381

Prodám
byt 3 + 1 v osobním vlastnictví

ve zděném domě v Polici nad Metují.

Telefon: po 15. hodině 728 120 493

491 54 7 139

491 52 4 334
491 5 23 607
491 5 41 654
491 5 43 543
491 5 82 381

¸ ¸¸

KINO

¸¸

¸

491 5 02 425
491 5 02 425

PLATNOST OBČANSKÝC H
PRŮKAZŮ
Upozorňujeme občany, že dle zákona č. 328/199 Sb.
(zákon o občanských průkazech) § 24 odst. 2 začne v roce
2005 postupné vyměňování občanských průkazů bez
strojově čitelné zóny .
Státní občané ČR jsou povinni zažádat o nový OP
nejpozději:
do 30. listopadu 2005
- pokud mají OP vydaný do 31. 12. 1994
do 30. listopadu 2006
- pokud mají OP vydaný do 31. 12. 1996
do 30. listopadu 2007
- pokud mají OP vydaný do 31. 12. 1998
do 30. listopadu 2008
- pokud mají OP vydaný do 31. 12. 2003
Prohlédněte si, prosím, pečlivě své občanské průkazy,
zejména datum jeho vydání, abyste nepromeškali lhůtu
pro podání žádosti o nový OP!

Čtvrtek 20.1.2005

v 19.00 hodin

COLLATER AL
Losangeleský taxikář Max toho prokletého večera potkal
nejnebezpečnějšího klienta svého života. Do jeho auta nastoupil
nájemný vrah, který si říkal Vincent a hodlal během pěti zastávek
zavraždit pět lidí. Má Max vůbec šanci dožít se rána? Nebo
dokonce zabijákovy plány překazit? Jamie Foxx a neobvykle zlý
Tom Cruise v netradičním thrilleru Michaela Manna. Film
v původním znění s titulky. (119 min., USA)
Mládeži přístupné od 15 let.
Vstupné : 55,- Kč

Pátek 28.1.2005

v 19.30 hodin

BRIDGET JONESOVÁ:
S ROZUME M V KONCÍC H
Léta žila ve světě romantické fantazie. Teď dosáhla svého a přešla
do světa romantické reality. Ukazuje se ovšem, že i splněný sen se
může změnit v noční můru, a to zejména jste-li Bridget Jonesovou
a máte-li stejný smysl pro humor jako talent přivolávat všemožné
katastrofy. Resp. ve snaze vést perfektní vztah téměř přímočaře
směřujete k jeho likvidaci. Bridget podruhé, tentokrát v režii
Beeban Kidronové.
Film v původním znění s titulky. (103 min., Brit.)
Mládeži přístupné od 12 let.
Vstupné : 55,- Kč
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Úterý 8.2.2005

v 19.30 hodin

DUŠE JAKO KAVI ÁR
Tragikomické kapitoly ze života trojice sourozenců (Tatiana
Vilhelmová, Anna Kaiserová, Jan Budař) natočil podle vlastního
scénáře Milan Cieslar a své hrdiny i jejich protějšky a přátele
nechal tápat v nekonečné změti milostných omylů, nadějí a
zklamání. Nikdo z nich totiž navzdory dospělosti nedokáže najít
uspokojivé řešení svého osobního života. (99 min.,ČR)
Mládeži přístupné od 12 let.
Vstupné : 55,- Kč

Úterý 15.2.2005

v 19.30 hodin

SNOWBO ARĎ ÁCI

® ® KULTURA V OKOL Í
Středa 26. ledna 2005

®

®

v 19.30 hodin

Divadlo U Hasičů Praha uvádí v Jiráskově divadle
v Hronově hru Zdeňka Zelenky

LEKCE LÁSKY
Tři příběhy z Boccacciova Dekameronu. Humor, laskavost a
radost ze života – typické znaky půvabných milostných hříček –
jsou nejen oslavou lásky, ale také lékem na posmutnělou duši.
Hrají: Václav Postránecký, Jan Čenský, Mario Kubec,
Jindřich Bonaventura a další.

Rendy a Jáchym jsou dva šestnáctiletí kluci, kteří jen co přežijí
Štědrý večer v kruhu rodinném, vůbec poprvé v životě vyrazí sami
na hory. Týden ve Špindlu si chtějí náležitě užít, jenže od začátku
je stíhá jedna rána za druhou – rodiče jim nabalí Jáchymovu
obludně protivnou starší ségru, Jáchymův bratranec, který je
ubytoval, si z nich hodlá udělat námezdní síly a tři půvabné
snowboarďačky padly do oka trojici Sněžných panterů. To vše
v teenagerovské komedii Karla Janáka. (95 min., ČR)
Mládeži přístupné.
Vstupné : 55,- Kč
PŘIPRAVUJ EME :
Středa 23.2.2005 v 17.30 hodin

PŘÍBĚH ŽRALOKA

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

® ®®

DIV ADL O

Pátek 21. ledna 2005

®®

®

v 19.30 hodin

Jan Pohl, David Knill, Václav Holý a Petr Kuře Vás zvou
do Kolárova divadla na

PŘEDNÁŠKA Z EXPEDICE
PAMÍRSKÉ SEDMY
Přijměte pozvání na promítání diapozitivů z horolezecké expedice,
jejímž cílem bylo postupně vystoupit na všechny pamírské
sedmitisícovky: Kyrgyzský Pik Lenina (7 134 m n.m.), tádžický
Pik Korženěvské (7 105 m n.m.) a Pik Komunismu (7 495 m
n.m.). Vstupné: 30,- Kč

Čtvrtek 10. února 2004

v 19.30 hodin

Náchodská divadelní scéna uvede v Kolárově divadle
divadelní hru

ZKROCENÍ ZLÉ ŽE NY aneb
J A K O U MO C MÁ L Á S K A
Komedie o dvou dějstvích s textem W. Shakespeara.
Vstupné: 50,- 55,- 60,- Kč
Vstupenky na výše uvedená představení jsou již v předprodeji
v kanceláři kulturního referenta na Městském úřadu (přízemí)
nebo na telefonu 491 509 996, 776 634 845 nebo e-mailem
kultura@meu-police.cz

Vedení daňové evidence
( jednoduché úč. ), mezd, DPH.
Zpracování daně z příjmů a přehledů OSSZ a ZP.
Zpracuji účetní doklady za celý rok 2004,
zajistím jednání s úřady.
Kozáková Vl., mob. 604 891 472, tel. 491 461 237

Přednáška z expedice
Pamírsk é sedmy
Přijměte pozvání na promítání diapozitivů
z horolezecké expedice, jejímž cílem bylo postupně
vystoupit na všechny pamírské sedmitisícovky:
Kyrgyzský Pik Lenina (7 134 m n.m.) a tádžický Pik
Korženěvské (7 105 m n.m.) a Pik Komunismu (7 495 m
n.m.).
Pik Lenina, vrcholový den: ...Během balení a obouvání
mi promrzly prsty a ani v mašerských rukavicích se ruka na
návětrné straně nechce rozehřát. Po prvním výšvihu
následuje rozlehlá, téměř rovná pláň, na jejímž konci je
stoupání k místu zvanému Nůž. Ledový hřeben v šesti a půl
tisících, ze kterého se prostě nesmí upadnout. Sleduji Dawa
a vysílačkou mu hlásím, že si nenechám omrznout prsty a
raději to otočím.
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Vracím se, myslím na Dawa, myslím i na jeho Markétu
a kamarády v Polici. Dělám dobře? Z tádžické strany se
žene mlha... Nahoře je jen Daw. Francouzští skialpinisté se
vrátili severní stěnou k sedlu. Je těžké nechat tu kamaráda,
o kterém vím, že se otáčet nebude. Úspěch expedice je jen
na něm. Ale co je to úspěch expedice proti omrzlinám, co je
to proti samotnému člověku bloudícímu v mlze?...
Přednáška proběhne v Kolárově divadle, dne 21. 1.
od 19.30 hodin.
Jan Pohl, David Knill, Václav Holý a Petr Kuře

Chystaly jsme besídky pro rodiče, vyráběly vánoční
přáníčka a dárečky.
V pondělí 13. prosince se v každé třídě rozzářil vánoční
stromeček a „Ježíšek“ nám nadělil hračky, knížky,
stavebnice a hry. To bylo radosti!
Pak již nastal čas vánočních besídek, na které jsme
pozvali rodiče i prarodiče.
Vystoupení sice poznamenalo onemocnění dětí, ale ty,
které vydržely, přednášely, tancovaly a zpívaly koledy
s nadšením. Děti předaly svá přáníčka a dárečky. Po
besídkách následovalo příjemné posezení s rodiči při čaji
nebo kávě. Děti za třídy Zvonečků a Sluníček nabídly
rodičům vlastnoručně připravené cukroví a ozdobené
perníčky. Děti ze třídy Berušek a Kopretinek zhotovily
stromečky z perníkových hvězdiček, které samy vykrájely a
upekly za pomoci učitelek. Stromečky si rodiče s dětmi
ozdobily cukrovou polevou.
Děkujeme rodičům za přinesené cukroví, kterým
obohatili prostřený stůl při vánočním posezení a také za
vytvoření příjemné atmosféry v uspěchaném vánočním
čase!
Naši předškoláci a děti z pěveckého sborečku Brouček
navštívili se svými učitelkami také v hasičské zbrojnici
seniory, obyvatele domova důchodců a domu
s pečovatelskou službou. Všude zazpívali koledy, zatančili
a přednesli básničky a přání k Vánocům, rozdávali
vlastnoručně vyrobená přáníčka a snad všem trochu
zpříjemnili předvánoční čas.
Nadílku připravily děti i zvířátkům v lese.
Poslední akcí byla návštěva výstavy ve staré škole
„dřevěnce“ a vánočního betlému a jesliček v kostele.
Potom již děti užívaly vánoční prázdniny doma s rodiči
a svými nejbližšími.
MŠ

Informace o činnosti SOU, OU a
PrŠ – odloučené pracoviště
Police nad Metují
1.
2.
3.

Ohlédnutí za Vánocemi
v mateřince
„Vítejme zase po roce veselé bílé Vánoce!“ – tímto
heslem začal adventní čas a se začátkem prosince do
mateřinky polehoučku vklouzla vánoční nálada, plná
očekávání a těšení. I když počasí příchodu zimy a Vánoc
nenasvědčovalo, výzdoba v oknech a všech prostorách
školičky nasvědčovala, že víme své.
První adventní návštěvu – Mikuláše a hodného čertíka
jsme přivítali veselými písničkami. Děti dostaly balíček
s dobrotami, malí „hříšníci „ navíc nadílku metličkou, po
které ochotně slibovaly, jak se polepší. Pak si děti
zatancovaly na čertí diskotéce.
Dalším bodem bylo pečení vánočního cukroví. I ty
nejmenší vykrajovaly z vyváleného těsta, paní kuchařky
pak naše výtvory upekly.

4.

5.
6.

7.

Ke dni 30.6.2004 ukončení právní subjektivity, předání
majetku, archivu a inventarizace.
Z FRM bylo zakoupeno auto Renault TRAFIC a
posílen rozpočet nástupnické organizace v celkovém
objemu cca 1 mil. korun.
Dne 13.10.2004 byly převedeny budovy městu Police
nad Metují, chata Pomezní boudy zůstává v majetku
Královéhradeckého kraje.
Navázali jsme spolupráci s neziskovými organizacemi
a) Křinické prameny – se zaměřením na
enviromentální výchovu
b) Diakonie – grantové schéma SROP
Připravili jsme domov mládeže pro prázdninové
pobyty, stravujeme cizí strávníky a upekli jsme 100 kg
vánočního cukroví.
Navázali jsme spolupráci s Hospodářskou komorou,
připravujeme pro rok 2005 semináře zaměřené na
a) daňovou evidenci
b) daňovou evidenci a přiznání k dani z příjmu
fyzických osob
c) přechod z daňové evidence n a účetnictví
Více na www nachod@rhkhradec.cz .
Požádali jsme o akreditaci MŠMT pro výuku PC
v modulech pro veřejnost a školské programy.
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8.

Zrealizovali jsme 4 kurzy pro dospělé a seniory
„Internetová gramotnost“, 2 dvouměsíční kurzy pro
Úřad práce Náchod „Rozvoj osobnosti“ zaměřený na
PC, právní a ekonomické minimum, prezentaci
osobnosti, 1 kurz pro pedagogické pracovníky školy.
9. Zúčastnili jsme se celonárodní konference v Praze, se
zaměřením na pracovní rehabilitaci v souvislosti
s novým zákonem č. 435/2004 Sb.
10. Velkým úspěchem je 100 % pokrytí dotačního
titulu Phare 2003 a získání 133 405 EU, tj. 4 202
258,-- Kč na dobu 15 měsíců. Více o tomto projektu
v příštím čísle.
11. Nabídka kurzu PC pro veřejnost:
Po zkušenostech z roku 2004, kdy jsme pořádali
v měsících únor až březen kurzy základní obsluhy počítače
nabízíme polické veřejnosti opět možnost získat základní
počítačové dovednosti v následujících kurzech:
1. Kurz základní obsluhy PC
Kurz je určen pro všechny začínající uživatele
osobních počítačů, kteří zatím s počítačem nepracovali
nebo mají jen velmi malé zkušenosti. V kurzu se seznámí s
fungováním počítače a se základními
pojmy světa
výpočetní techniky. Naučí se prakticky ovládat počítač
pomocí myši a klávesnice. Kurz je zaměřen na práci s
jednoduchými texty. Účastníci se naučí používat
nejrozšířenější operační systém, vytvořit a uložit soubor,
napsat a naformátovat text v programu WORD PAD a dále
vytvořený dokument vytisknout.
Časový rozvrh:
15 hodin
CENA:
800,- Kč/15 hodin výuky
(platba při zahájení kurzu)
2. Kurz obsluhy MS Internet Explorer a elektronické pošty
Účastníci kurzu se naučí otevřít webovou stránku a
používat hypertextové odkazy. Dále si všichni účastníci
založí vlastní poštovní schránku a vyzkouší si odesílat a
přijímat zprávy.
Časový rozvrh:
5 hodin
CENA:
500,- Kč/5 hodin výuky
(platba při zahájení kurzu)
KDE:
KDY:

budova SOU a OU – nová počítačová učebna
únor – březen 2005

Zahájení kurzů a přesné termíny budou upřesněny podle
zájmu a potřeb přihlášených. Minimální počet účastníků na
jeden kurz je 8 osob.
INFORMACE: Telefon: 491 541 315 Mgr. L. Lelek
TERMÍN PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY: do 26. 1. 2005

Vzpomínka
17. ledna uplynou 3 roky co
navždy odešla paní Václava
Rudolfová z Bukovice.
Vzpomínají manžel, dcera a
syn s rodinami. Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.

S TA TI S TI KA œœ œ œ œ œ œ œ œ
K 31.12. 2004 mělo město Police nad Metují dle
dostupné evidence celkem 4308 obyvatel.

J U B I LE A

Z Z Z Z Z Z ZZ Z

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

5 občanů
5 občanů
1 občan

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

S ŇA TK Y ZZ Z ZZ Z ZZZ Z ZZ
Dne 4. prosince bylo v obřadní síni uzavřeno
manželství snoubenců Radka Geislera a slečny
Pavlíny Kylarové.
Dagmar Hambálková

Jiří Samek – ČLOVĚK a grafik
Grafické dílo Jiřího Samka představuje svět velmi
specifický, citový, osobní. Jak mu rozumět? Samkovo
umění je nehřmotné jako on sám. Moderní svět jde mimo
něj. Žije nenápadný, skromný život. Má svou rodinu, svou
práci, svůj vnitřní svět. Bydlí ve staré části města ve
starobylém domě. V tom domě je posvátná nálada, ticho,
klid, starý nábytek, staré věci, slunce i šero a stíny na
schodech a v chodbách, stojí tam čas. Samkovi obývají
světlé místnosti s vysokými stropy, střídmě obklopeni
milými, vkusnými drobnostmi a předměty. Věci tam jsou
proto, že mají pro ně cenu. Co je v tom bytě k vidění, má
místo i v srdci Jiřího Samka. Z oken přes květiny vidí na
protější benediktinský klášter, pod ní na záhonech vnímá
vitální vegetaci a pak kdekoliv jinde strom či keř. Toto je
jeho svět – důvěrné, nezbytné okolí. A že má pro něj
mimořádnou důležitost, lez usoudit z toho, že je činí
předmětem svého umění. O vnitřním světě introvertního
umělce nutno smýšlet z jeho grafických listů. Před dvaceti
lety do nich promítal ještě svou siluetu, když ztvárňoval
místa, kde něco viděl, procítil, kde ho něco jalo.
Jiří Samek si je vědom času. Má rád, když něco se něco
stane, těší se z věcí, když trvají. Uvědomuje si čas bytí věcí
i svůj čas. Velmi vnímá kouzlo i hodnotu míst, věcí, tvarů.
Umí uchopit svůj vztah k nim. Zná esteticky zaklít své
pocity, věcnost, obyčejnost a pěknost motivu do nálady
grafických listů, které jsou interiéry jeho duše.
Citace z publikace Jiří Samek g r a f i k a, kterou v roce
2002 vydala Galerie výtvarného umění v Náchodě ve
spolupráci s Galerií Klatovy/Klenová. Text Jan Kapusta.
Druhý den letošního roku J irka Samek, hronovský
rodák, oslavil abrahámoviny. V tichosti, nenápadně. Jemu
odpovídajícně. Za nás za všechny, kteří máme tu čest se
s ním znát osobně, i za ty, ke kterým promlouvají jeho díla,
posíláme přání všeho dobrého. Jako jeden z mála s i
uvědomuje radost z každého okamžiku, z maličkostí, které
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život ruku v ruce přináší v dobrém i v tom horším. Těšme
se společně na zastavení s jeho dosavadní tvorbou, kterou
bychom rádi letos v Polici uskutečnili.
Ida Seidlmanová

Životní jubilea.
Život utíká mílovými kroky a za pár dnů oslaví svá
životní jubilea dva bývalí poličtí fotbalisté, patrioti a
kamarádi Petr Rutar a Jarda Čermák. Oba patřili a patří
mezi nejobětavější hráče a funkcionáře oddílu kopané. Oba
kopané zasvětili velkou část svého života, oba budou
nesmazatelně zapsání do její historie.
S Petrem nás navíc spojuje dlouholeté přátelství utužené
společně prožitými chvílemi krásnými, ale i chvílemi a časy
zlými. Však my víme … . Naše přátelství je jako víno – čím
starší tím lepší.
Přeji Vám oběma hlavně pevné zdraví – nejdůležitější
věc v životě, spojené se štěstím, porozuměním v rodině a
láskou bližních. Stále pozitivní myšlení a aktivní přístup
k naši společné zálibě – kopané.
Vše Vám přeji nejen jménem svým, ale jistě mohu i
jménem všech kluků a pánů z TROSEK a oddílu kopané.
Zůstaňte stejní, jste fajn.
Jarda Seidlman, kamarád

Poděkování
Upřímně děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit s naší
drahou maminkou do ČS husitského kostela, za květinové
dary a za projevení soustrasti.
Děkují dcery Zdena Krtičková, Dáša Borůvková

Vedení společnosti
Technické služby Police nad Metují, s.r.o.
sděluje ceny platné od 1.1.2005
vodné 21,52 Kč/m3 s DPH (cenu stanovil VaK Náchod)
stočné 21,04 Kč /m3 s DPH
teplo kotelna sídliště :
teplo kotelna pošta :
teplo kotelna spořitelna :

404,92 Kč/GJ s DPH
414,49 Kč/GJ s DPH
417,93 Kč/GJ s DPH

Ing. Vasil Bučok, ředitel společnosti

Polický zahrádkářský
receptář a tip na výlet
FATA MORGANA
Veronika Trmalová- Botanická zahrada Praha - Troja
Fata Morgana je složitý optický jev, kdy dochází k
lomům a odrazům světla na vzduchových vrstvách s
anomálně rozloženou hustotou. Lze tak za vhodných
podmínek vidět i předměty za obzorem. Tak tohle si
můžeme přečíst ve slovníku cizích slov. V novějším vydání

by tam mohlo být uvedeno, že je to také skleník
vybudovaný v Praze Tróji.
Botanická zahrada byla založena již v roce 1969, ale její
intenzivní rozvoj začal v letech devadesátých. První
návštěvníci vstoupili do zahrady v roce 1992, kdy byla pro
veřejnost otevřena venkovní expozice rostlin mírného
pásma. V zahradě však chyběl skleník s tropickými
rostlinami a bez něj není botanická zahrada tou pravou
botanickou zahradou.
Při denním pohledu na obrys Faty Morgany se nám
vybaví slova bývalého ředitele pana Jiřího Hagera:
„Nenávidím hranaté skleněné domečky, ve kterých jsou
stoly s kytkami v hrncích, mám sen o přirozené expozici s
rostlinami, které v jiných zahradách nenajdete. Skalnatá
tropická rokle je přece úžasné místo“. A tak se v pražské
Tróji začala psát historie skleníku Fata Morgana.
Přípravné projekty vznikaly v roce 1995, stavba
skleníku byla zahájena v roce 1999 a v květnu roku 2003
byl skleník dokončen a zkolaudován. Potom dostali stavbu
do rukou zaměstnanci, kurátoři a zahradníci a začali tomuto
snu dávat konkrétní podobu a vysazovat rostliny podle
předem promyšleného osazovacího plánu. Za jediný rok,
který uplynul od kolaudace, byly vyzkoušeny i technologie,
které jsou ve skleníku na vysoké úrovni.
Čím je nově vybudovaný skleník zvláštní a zajímavý?
Fata Morgana je vystavena v prudkém svahu trojské kotliny
nad Vltavou. Oblouková, ocelová konstrukce skleníku,
skrývá vnitřní terén, tvořený přírodní skálou. Povrch
skleníku ze není skla, ale ze čtyřvrstvého polykarbonátu.
Skleník má tvar protáhlého písmene S, je dlouhý 130 metrů,
široký 17 metrů a vysoký 4,5 - 11 metrů.
Vnitřní expoziční prostor je rozdělen na tři části. První
část je suchá a představuje rostliny ze suchých oblastí
Austrálie, střední Ameriky a Mexika, jsou zde rostliny ze
zanikajícího světa rostlin Madagaskaru. Jižní Afrika je
zastoupena z oblastí Namagualendu. Jsou zde i zástupci
rostlin z ostrova Sokotra a kanárských ostrovů. Klima v
této části je velice teplé a suché. Teploty jsou zde kolem až
30o C a vzdušná vlhkost velice nízká.
Do druhé části skleníku se vchází tunelem vyrubaným v
nitru skály. Tunel ústí pod hladinu tropických
sladkovodních jezer, kde za skleněnými stěnami uvidí
návštěvník tichý, vodní svět sladkovodních jezer tropů
Nového i Starého světa.
V tropickém lese nesmí chybět hluk padající vody.
Vodopád vytéká z uměle vytvořené skály a padá z výšky 7
metrů. Nachází se u expozice Madagaskaru a části
věnované rostlinám z Nicaragui a Guatemaly. Za
vodopádem jsou sbírky z Vietnamu a naproti z Indonésie,
Sundských ostrovů, Jávy, Sumatry a Bornea. V této části se
nachází vyhlídková terasa, ze které je nádherný výhled na
všechny expozice této části Fata Morgana. Pod terasou je
vidět obrovský epifytní kmen, hostící orchideje, kapradiny
a další epifytní rostliny.
Pod terasou je také živo. Ve vitrínách jsou rostliny z
Panamy a několik centimetrů velké žabičky z rodu
Dendrobates.
Třetí část skleníku je nejmenší, ale současněji vzácnější.
Zde se nachází chlazená část s ukázkami společenstev
tropických hor. Turista se v přírodě do těchto oblastí jen
velmi těžko dostane. Návštěvnicky zřejmě nejatraktivnější
je expozice věnovaná ztracenému světu stolových hor
Venezuely s množstvím masožravých rostlin z rodu
Heliamfora.
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Tropický expoziční skleník Fata Morgana v trojské
botanické zahradě není pouze sbírkou shromážděných
vzácných a chráněných rostlin, kuriozit a botanických
unikátů. Doba, kdy davy zvědavých návštěvníků přicházely
spatřit na vlastní oči kvetoucí orchidej nebo
Amorphophalus titanum je dávno pryč. Trend budoucnosti
patří moderním expozicím, které vytvářejí co
nejdokonalejší iluzi skutečného výletu tropickou
přírodou. Navozují pocit romantiky, upoutají nejenom oči,
ale i sluch a čich. Cílem expozic je co nejvěrněji přiblížit
lidem přírodu. Ukázat její krásu a rozmanitost a upozornit
na to, jak je příroda křehká a nenahraditelná a čeho se lidé
dopouští, když jí ničí.
Skleník Fata Morgana byl pro veřejnost otevřen v
červnu 2004. Je otevřen denně mimo pondělí (pokud
nejsou státním svátkem). Bližší informace o otvírací době,
výši vstupného a připravovaných akcích najdete na
internetové adrese: www.botanicka.cz.

POZVÁNKA
Poličtí zahrádkáři si vás dovolují pozvat na
diapozitivy z Korsiky, které doplní komentářem jejich
autor, vynikající polický fotoamatér, pan Oldřich
Jenka. Přijďte shlédnout nevšední krásy tohoto ostrova.
Akce se koná v sobotu 22. 1 .2005 v hasičské
zbrojnici od 13.30 hodin, členové ČZS mají vstup
zdarma pro ostatní účastníky je vstupné dobrovolné.
Poličtí zahrádkáři

KLUB PŘÁTEL TURISTIKY
V POLICI NAD METUJÍ
Dovolujeme si Vám podat zprávu o účasti na 41.ročníku
Zimního táboření na Hvězdě v Broumovských stěnách,
které se konalo 3.-5.12. 2004 a je druhé nejstarší v ČR po
Klíči v Lužických horách.
Stanující: Broumov 1, Bukovice 3, Český Brod 11, Český
Lípa 1, Česká Třebová 1, Havířov 2, Hoješín – Seč 3,
Hostinné 3, Hradec Králové 1, Hronov 1, Jaroměř 4,
Košťálov 1, Kovansko – Nymburk 1,Lanškroun 2,
Litoměřice 2, Martínkovice 17, Meziměstí 2, Mladá
Boleslav 2, Náchod 6, Nová Paka 2, Ostrava 2, Paseky nad
Jizerou 1, Police nad Metují 18, Praha 7, Pardubice 1,
Rychvald-u Karviné 4, Stárkov 1, Suchý Důl 2,Trutnov
3,Týnec nad Labem 16, Ústí nad Orlicí 2, Velké Poříčí 2,
Vrchlabí 3 - celkem 128
Evidovaní průchozí návštěvníci:
Hronov 4, Hradec Králové 8, Chotěvice 2, Jaroměř 10,
Meziměstí 1, Náchod 12, Neratovice 2, Nová Paka 4, Police
nad Metují 28, Praha 6, Suchý Důl 2, Velký Dřevíč 2,
Broumov 15, Bukovice 8, Dvůr Králové nad Labem 6,
Holice 2 - celkem 112
Nejmladší: Jan Steiner, 1998 Police
Nejstarší: Václav Forchtner, 1930 Kovansko
Nejvzdálenější: Vladislav Řehák, Ivan Schön oba Havířov
Nejpočetnější skupina:
Martínkovice – 17, Týnec nad Labem – 16, Český Brod –
11 ( pravidelný účastník všech 41 ročníků !!! )
V pátek promítal Oldřich Jenka pásmo Krásy Policka
Táboření proběhlo bez problémů a bez sněhu ( jen silná
jinovatka). Hodnocení táborníků bylo kladné. Stále je

přitahuje tento krásný kout. V pátek prezentace nebyla. Ale
zhruba sto návštěvníků se pátečního programu zúčastnilo.
Organizátoři ZT: Luboš Andrýs, Olga Duchatschová, Pavel
Duchatsch, Marcel Gross, Václav Jirásek, Čestmír
Končický, Václav Krb,
Jaromír Matějec, Zdeněk
Procházka, Petr Starý, Jaroslav Vtípil, František Walter,
Oldřich Scholz děkují všem sponzorům této náročné akce,
která láká turisty z celé ČR a propaguje krásy Policka.
Na shledanou na 42.ročníku 2005.
TENTO PROJEKT SE USKUTEČNIL S FINANČNÍ
PODPOROU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Klub přátel turistiky Police nad Metují

Sarka F arka a jeho pomocníci
přivítali 608 silvestrovských
hostů
Přes 600 lidí došlo na Silvestra k Čertově skále, kde je
přivítal legendární čert Sarka Farka. Sedmý ročník
Silvestrovského vejšlapu kolem Čertovy skály se prostě
vydařil. Tak velkému zájmu pomohlo i počasí, které oproti
předešlým ročníkům bylo přívětivé. A přívětivé bylo tak ,
že k Čertovce došli nejen lidičky ze Suchýho Dolu, ale i ze
Žďára nad Metují, Pěkova a z Bezděkova! O příchozí se
staral jak Sarka Farka, tak i jeho pomocníci, kteří dospělým
nestačili nalívat Čertův šleh. Při jeho konzumaci se
vytvořily debatní skupiny. Vypadalo to tak, že lidé, kteří se
za celý rok nesešli a neměli čas na kus řeči, si o svých
radostech a problémech povídali v posledních hodinách
roku 2004 právě u Čertovky.
Zkrátka nepřišly ani děti. Pro ně byly připraveny
bonbóny a lízátka. Velice příjemnou atmosféru umocnilo i
vystoupení Fány a čerta, kteří zazpívali Rikatádo a některé
další hity. Podle ohlasu se sedmý ročník vejšlapu vydařil.
A tak nezbývá, než Vás pozvat na 8. ročník, který se
uskuteční 31.12.2005 a popřát, aby tak příjemná atmosféra,
která doprovázela letošní Silvestrovský vejšlap, Vás
provázela celým rokem 2005.
Klub přátel turistiky při TJ Spartak Police nad Metují

Čas vánoční v domově důchodců
Předvánoční a vánoční období jsme v našem domově
prožívali ve znamení návštěv, přátelských setkání, zpívání
koled a obdarovávání.
Myslím, že jsme tu zažívali pěknou atmosféru a chtěli
bychom tímto poděkovat všem, kdo se na tom podíleli,
všem zaměstnancům i návštěvníkům našeho domova.
S milým vystoupením a dárečkem nás navštívily děti
z Mateřské školky a školy z Bukovice, děti ze školky
v Polici a také z polické farnosti. Návštěvy dětí vždy potěší
naše obyvatele snad nejvíce. Bukovickým dětem jsme
návštěvu oplatili a jedno odpoledne si někteří obyvatelé
prohlédli vánoční výstavku ve školce.
Vážíme si také návštěvy zástupců měst, ze kterých naši
obyvatelé pocházejí. Každého potěší, když vidí, že na něho
nezapomínají tam, kde prožil celý život nebo jeho část.
S milou pozorností a přáním všeho dobrého mezi nás
zavítali zástupci Hronova, Náchoda, Teplic nad Metují,
Bukovice a samozřejmě na nás nezapomíná ani místní
radnice.
Někteří naši obyvatelé se zúčastnili milého posezení
s vánočním hudebním programem, které pro seniory
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uspořádal Hotel Veba. Měli možnost potkat zde i známé,
které dlouho neviděli. Tohoto setkání se účastnili také
senioři z domova v Broumově i z hronovského domova
Justynka.
Letos poprvé jsme pro naše obyvatele uspořádali malý
večerní vánoční výlet – okružní jízdu za krásami vánoční
výzdoby našich měst. Tento výlet měl velký úspěch také
díky tomu, že jsme si vybrali jeden z mála pěkných
zasněžených dní, které před Vánocemi byly. Bílá pokrývka
krásný zážitek z osvětlených ulic ještě umocnila. Děkujeme
našemu dopravci panu Gennertovi!
Již tradičně se ti, kteří mají zájem, účastní vánočního
koncertu Hybšova orchestru. Ani letos tomu nebylo jinak a
koncert se všem líbil.
Vánoce jsou svátky křesťanské a ti, kteří je takto chtějí
prožívat k tomu mají příležitost také v domově důchodců.
Těsně před svátky tu sloužil mši sv. otec Marian Lewicki a
na Boží hod vánoční a na Nový rok zde byly bohoslužby
slova, které vedli pan J. Troutnar a pan J. John.
Na Štědrý den odpoledne se uskutečnilo slavnostní
setkání obyvatel u stromečku, s koledami a vánočními
zvyky a také štědrou nadílkou. Poličtí skauti nám předali
betlémské světlo, symbol vánočního pokoje. Obyvatelé
z blízkého okolí si pro světlo chodili a odnášeli si ho i do
svých domovů. I v tom vidíme pěkné propojení našeho
domova s místní komunitou a jsme tomu rádi.
Musím se ještě vrátit ke zmiňované nadílce. O tu se
zasloužili Kvíčerovská pekárna, Městská lékárna, Lékárna
Kuklík, Koloniál Purkert, Zelenina Schreiberová, Zelenina
Suchomel a Tabák Horáková. Všem patří velký dík za
štědrost a za to, že nám zachováváte svou přízeň.
Na závěr jsem si nechala ještě jednu zprávičku a
poděkování. Ještě jsme obdrželi jeden moc milý dárek. Pan
starosta Z. Kadidlo, když spolu s paní místostarostkou I.
Seidlmanovou přišli přát našim obyvatelům krásné Vánoce,
předali paní ředitelce obálku. V té byl výtěžek z benefičního
koncertu Galavečer hvězd, který uspořádal pan David
Novotný v polickém divadle koncem října. Jedná se o
částku 20 800,-Kč. Městská rada rozhodla o tom, že
finanční výtěžek bude věnován polickému Domovu
důchodců na zakoupení elektrického vozíku. Tento vozík
jste mohli vidět během koncertu v divadle a méně pohybliví
obyvatelé se už těší na jaro, až na něm budou moci vyjet
do ulic. Celková cena vozíku byla o něco vyšší, ale
podstatná část byla uhrazena právě z výtěžku tohoto
koncertu. Děkujeme všem, kteří se na uspořádání koncertu
v Polici podíleli, všem dárcům i městské radě. Věříme, že
bude vozík opravdu využitý ku prospěchu našich obyvatel,
a že bude významně napomáhat při začleňování do běžného
života.
Za DD V. Kašíková, ředitelka
a M. Troutnarová, soc. pracovnice

matičkami. Zvolena byla tehdy v Evropě rozšířená velikost
„O“. Protože na trhu byly požadovány výrobky již
smontované, byla urychleně vyvinuta samostatná výroba
vláčků. Hlavním konstruktérem byl pan František Jirman,
zeť pana Vancla. Předlohou pro první lokomotivu byla
tehdy velmi populární rychlíková lokomotiva Mikádo. Ve
skromných podmínkách byl model lokomotivy a vagónků
značně zjednodušen. Ukázalo se, že i tento zjednodušený
model se na trhu velmi dobře ujal a proto F. Jirman v roce
1935 navrhl rychlíkovou lokomotivu o uspořádání náprav
1C1, která byla oproti skutečnosti zkrácena pouze o jednu
nápravu na předním podvozku. Lokomotiva byla doplněna
tendrem a společně se čtyřnápravovými podvozkovými
vozy tvořila velmi zdařilou rychlíkovou soupravu. To byl i
začátek úspěchu vláčků Merkur, které se později staly
nejrozšířenějším a nejoblíbenějším typem elektrických
vláčků u nás. Rychlý nástup popularity nakonec přerušila
válka, kdy byla přerušena výroba. Následovalo znárodnění
a zjednodušení některých modelů. Výroba vláčků
MERKUR byla definitivně zastavena v roce 1968.
V dalších letech byly bohužel zlikvidovány nástroje na
výrobu vláčků.
Naděje na obnovení výroby poprvé svitla v roce 2002
v souvislosti se strategickým rozhodnutím managementu
firmy obnovit výrobu elektrických vláčků v Polici nad
Metují. Uplynuly skoro 3 roky. Za tu dobu jsme
shromáždili velké množství modelů historických vlaků a
příslušenství. Zjišťovali jsme ohlas na místních i
zahraničních veletrzích a především jsme začali připravovat
samotnou výrobu. Především se zpracovávala technická
dokumentace na samotné vláčky a nástroje, na kterých
budou vyráběny. Za tímto účelem jsme mimo jiné zakoupili
CNC frézovací centrum s příslušnými nástroji a softwarem.
V dnešní době máme vyrobenou celou řadu nástrojů
nutných pro zahájení výroby. V těchto dnech se finišuje na
přípravě kolekce vláčků na mezinárodní veletrh
Spielwarenmesse in Nürnberg konaný 10.2 – 15.2. 2005.
Rok 2004 byl pro naši firmu stěžejní, neboť dosáhla
zatím svého největšího obratu v historii a je reálný
předpoklad, že rok 2005 překoná v mnoha směrech rok
2004. Velice kladně byla hodnocena výstava „Vznik a
vývoj stavebnice MERKUR“, kde byla také část expozice
věnována elektrickým vláčkům. Pro velký úspěch této
výstavy jsme se s Regionálním muzeem Náchod domluvili
na pokračování a vylepšení výstavy v následující sezóně.
Rád bych tímto poděkoval jménem managementu všem
zaměstnancům a také ostatním občanům, kteří svým
nasazením, náměty a připomínkami přispěli k obnovení
výroby vláčků v Polici nad Metují.
Ing. Radko Kříž
obchodní ředitel

Návrat klasických vláčků
Tradice výroby hraček se v Polici nad Metují datuje již
od roku 1920, kdy pan Jaroslav Vancl založil firmu
Inventor. Firma Inventor vyráběla dětskou kovovou
stavebnici stejného názvu Inventor a od roku 1925 začala
vyrábět světoznámou stavebnici MERKUR. Kolem roku
1930 začal vývoj plechových elektrických vláčků
MERKUR. Původně byla železniční vozidla koncipována
jako doplněk ke stavebnici Merkur, vyráběly se ve formě
stavebnicových dílů, které se spojovaly šroubky a

Konec jedný hospody
Jedete-li z Police do Broumova, míjíte na konci Pěkova
vopuštěnou budovu bejvalý hospody. Na konci svý
existence měla dokonce titul „Kulturní dům“. O její víc než
stoletý pohnutý historii chci napsat tyto řádky.
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Byla postavená někdy v polovině 19. století. Do roku
1948 byla soukromá a pak se stala součástí Jednoty. Po roce
1989 se vrátila soukromýmu majiteli a několik pos ledních
let na ní visel transparent nabízející její pronájem nebo
koupi. Prej se zkraje našel vodvážlivec, ale brzy ho zájem
vopustil a objekt několik let chřadnul.
Čtyřicet let do roku 1932 tu žili Vackovi. Hostinskej se
jmenoval František Vacek. Za ženu si vzal Němku z Křinic.
Narodilo se jim 10 dětí, z nichž se dožilo zralýho věku
devět. První byl Rudolf (krejčí), druhej František (truhlář můj táta), třetí Richard (sedlář), čtvrtej Robert (zemědělec)
a poslední Emil holič). Pak to byly 4 holky, pro který našel
děda včas ženichy. Rodina to byla dvojjazyčná, což bejvalo
tehdy běžný. Děti chodily čtyři roky do německý školy na
Honech a čtyři roky do český v Pěkově. Dokud chodily do
školy, pomáhaly v hospodě. Babička vařila pro rodinu a
hosty a holky jí pomáhaly. Děda klukům zajistil učení
řemeslu. Táta se vyučil u německýho truhláře v Jetřichově a
když sem mu už starší musel pomáhat, tak sem mu zkraje
nerozuměl. Názvy nářadí mně říkal německy, a když se mu
něco nedařilo, tak nadával v němčině. Aspoň sem se tolik
nezkazil.
Děda byl výbornej organizátor, tvrdej až despotickej k
babičce. Nedovedu si představit jaké to byly pro ni galeje.
Vařit po hosty a pro početnou rodinu a přitom pečovat vo
děti. Dovedete si to, děvčata, představit? Na tanečních
zábavách a bálech měl děda k ruce celej tým pomocníků.
Děda dobře hospodařil. Holkám dal slušný věno (po 10
tisících, což byly tehdy velký peníze) a ještě nešetřil na
stavbu domu, když hospodu v roce 1931 prodal. Byl
důchodce bez státního důchodu a zemřel v roce 1950 ve
věku 82 let. Na jeho velice náročnej život, je to hodno
vobdivu. Našetřil si tolik, že ve střídmosti dožil a dokonce
půjčoval dětem. Dávám s i do souvislosti okamžik prodeje
hospody s výbuchem velký světový hospodářský krize.
Děda zřejmě prozíravě vytušil, že bude hůř a včas z dalšího
podnikání uhnul (bylo mu něco po šedesátce).
Ptáte se, jak mohl tolik peněz našetřit? Tenkrát doprava
nákladů na trase Broumov - Police probíhala na vozech
taženejch koňma. Vozkové se tu zastavovali na jídlo a v
hospodě se furt něco dělo. Cvičila tu Dělnická tělocvičná
jednota, hrála tu loutkový a dospělí ochotničili. Jako prcek
sem tu hrál ve hře „Plavci na Volze“ (jakoby jel na lodi).
Konaly se tu dětský besídky. Hlavně se tu hojně tancovalo.
Hrávala tu Hybšova a pěkouská hudba, která si říkala jazzband. Když nebyla hudba, děda koupil „cimpr“ (dnes se
říká orchestrion). Po první světový válce se velice rozvinul
kulturní, společenskej a sportovní život. Lidi byli ve svým
novým státě nabitý energií a toho děda doved moc dobře
využít.
S příchodem novýho majitele (Němce Kincla) začala
hospoda upadat. Velkou ránu dostala v roce 1938, když
Hitler obsadil naše pohraničí a Hony spadly do Říše.
Hranice Protektorátu vedla těsně za hospodou. Vod Pěkova
ji vodřízla závora se stanicí německý pohraniční stráže. Po
vosvobození v roce 1945 se život do hospody na čas vrátil.
Jenže většina vobyvatel Honů byla vodsunutá a z Pěkova
vodešly desítky rodin do pohraničí. Navíc mnohonásobně
roste provoz aut, který kolem hospody profrčí a zcela
výjimečně by se tu někdo zastavil.
Dnes je hospoda ve stavu, že bude potřebovat velký
náklady na uvedení do standardních podmínek. S nárůstem
vobyvatel Pěkova nebo Honů se nedá počítat. Takže tu není
kde pořádat zábavy, pěkovský hasiči a báby pořádají bály v

Bukovici „U Berků“. Zaplať pámbů, že je televize, která
drží lidi ve stavu slušný informovanosti vobčas i nějakou
kulturu.
Kdyby se dnes děda probudil a viděl současnej stav
hospody, asi by zaplakal. Jo, jo, doba běží a podmínky
života se překotně mění. Některý změny sou lidem k dobru
a jiný spíš zhoršujou náš život. Nejsme v tom sami, tak to
chodí všude na světě.
F. Vacek

V last ivědn é okén ko
POVÍDÁNÍ O POLICKÉM NÁMĚSTÍ

Pokračování z minulého čísla
(3 . čás t)
Zdálo by se, že dnešní neutuchající obliba ohňostrojů a
podobných jiných světelných a zvukových efektů je teprve
nedávného data. Chyba lávky! Již roku 1813, kdy se
oslavovalo 600. výročí zalo žení kláštera, a města, bylo celé
město slavnostně osvětleno svíčkami a lampami, které poličt í
měšťané postavili do oken, dokonce soused Ondřej Fendrych
v čp. 83 na náměstí, který „byl zcela chudobný, by předce také
slavili, vzali louče a rozžali a postavili se do oken“. Hned
příštího roku 1814 oslavovala Police loňské vítězství nad
Napoleonem u Lipska (18. 10. 1813). Tehdy, jak zaznamenal
kronikář Jan Lege, „požádal měšťanosta Tadeáš Luňáček
[pozn.: purkmistr regulovaného magistrátu, 1811-1815]
kancelistu Václava Mrnku, učeného zdejšího rodilce, by na
radním domě dle svého náhledu chronografii zhotovil. Tyto
ozdobné a umělecky provedené nápisy byly pak večer při
slavnosti osvětleny 400 lampami.” Bez světelných efektů se
neobešla ani oslava 25. jubilea trvání úřadu opata Rottera roku
1869. „Na počest V.d.p. opata Jana Nepomuka Rottera jest
téhož dne [23. 11.] u večer uspořádaná oslava osvětlením
města bengálskými ohni a průvod s hudbou ku klášteru, kdež se
odebrala deputace do praelatury s blahopřáním k Jeho milosti
Panu opatu a pak uspořádán jest toho večera v tomto hostinci
[“U zeleného stromu”, čp. 75] koncert vedením Josefa Opice,
lékárníka polického, ku kterému se také i jeho Vldp. jubilant
opat se svými pp. duchovními, také i jeho úředníky zúčastnili a
návštěvou poctili a až do 11. hodiny večerní s obecenstvem
města, s hosty pozvanými se bavil ve společnosti této”…
Stejnou, ne-li větší událostí byla oslava dokončení obnovy
radniční budovy, i když zde mo mentálně bylo sídlo okresního
soudu a berního úřadu a poličtí radní zasedali v hostinci
„U zeleného stromu”. „Vystavěna jest tu nová věž na rádnici
(okresním domě) a hodiny v ní postaveny [pozn.: od
poděbradského hodináře Jana Janaty] za purkmistra tč. Josefa
Katschnera v Polici, kterých nebylo v městě od velkého požáru
onoho z roku 1842 dne 19. dubna zuřícího, jenž tenkráte
strávil 36 várních domů, rádnici a 6 jiných domů. Stavbu oné
věže řídil Willím Pohl, stavitel v Polici a hodiny zhotovil
hodinář z Kolína n. Labem [což je Brandejsův omyl; hodinový
stroj, dnes uložený v městském muzeu to dosvědčuje]. Plány k
této stavbě byly podány dva, též jeden od Františka Hüpsche,
stavitele tč. v Polici, zcela jiného vzoru vyhotovený, a schválen
jest od Willíma Pohla zhotovený, při stavbě se žádné neštěstí
neudálo. K oslavení a spuštění těchto nových hodin byl určen
den 2. září 1876 večer, kdež shromážděné obecenstvo na
náměstí bylo četně zastoupeno. Hudba městská vedením
kapelníka Josefa Špičáka koncertní skladby a národní kusy a
píseň Kde domov můj zahrála. Očekávalo se bití osmé hodiny
na věži klášterské a jak počaly se bíti na klášteře a tu samou
dobu spuštěny jsou nové hodiny na radnici a počaly též 8
hodin bíti na cimbálech zvoncových, jenž jeden hodinový
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daroval Josef Katschner a druhý zaplacen od obce. Tu se
ozvalo z kopce Strážnice několik výstřelů z hmoždířů a na
vrchu věže zaplápolaly rozličné barvy bengálskými ohni a
házeny z věže dolů jsou cukrovinky a obrázky na upamatování
onoho dne i dětské školní mládeži, toho významného večera
pro město, jenž bylo se dálo za velmi příznivého počasí; ono
oslavení věže u spolupřítomnosti všech okresních úředníků
polických od rady města Police přizvaných s purkmistrem v
čele zapěním hymny císařské, provoláním slávy císaři a králi
Františku Josefu, městské radě, též staviteli V. Pohlovi a
hlučným provoláním »Na zdar« jest v 9˝ hodinu večer slavnost
skončená”… Hezké, není-liž pravda? Ještě připomeňme, že
tzv. „bengálský oheň” byla směs chemikálií (ledku, síry a
dalších sloučenin), který do Evropy poprvé přivezli Angličané
z Bengálska, směs, která zvolna hořela plamenem sytě bílý m
nebo barevným a byla hojně užívána při podobných
příležitostech i v divadelních představeních k docílení
zvláštních světelných efektů.
Zdatnými odborníky v sestrojování různé, v dnešní
terminologii tzv. „zábavné pyrotechniky”, byli v minulosti
často lékárníci či drogisté, tedy muži dokonale znalí praktické
chemie. Jak je v kronikách doloženo, osvědčeným
ohňostrůjcem byl i polický lékárn ík PhMr. Jaroslav Kalous
(*1875, …1924). První doklad je o tom z 27. března roku 1913,
kdy se ve městě konala oslava vítězství jižních Slovanů nad
Turky – dobytí pevnosti Drinopole Bulhary. Město bylo tehdy
slavnostně osvětleno, na Strážnici hřměly obligátní hmo ždíře,
obsluhované městským hajným, a sám lékárník Kalous se
pochlubil zdařilý m ohňostrojem. Zvláště velkolepý ohňostroj
prý předvedl lékárník Kalous roku 1920 na oslavu uzavření
vzájemné dohody mezi městem Policí a obcí Velká Ledhuje o
jejich sloučení. 29. listopadu podepsali starostové obcí Ledhuje
Josef Krtička a Police Josef Šulc se svými náměstky příslušný
protokol, a hned po posledním podpisu se ozvaly první rány již
předem nachystaného ohňostroje.
Zda a jaké byly polické pouti na náměstí před první
světovou válkou již dost dobře nevíme. M íněny jsou tedy
záležitosti veskrze profánní, protože církevní pouť k svátku
Nanebevzetí Panny Marie (15. srpna) se přirozeně konávala
každoročně od nepaměti. Kronikáři se o těchto zábavních
akcích (Lege, Brandejs) nezmiňují, a tak máme první záznam
až v obecní kronice Stanislava Šrůtka k ro ku 1925, kdy
15. srpna uspořádalo „Družstvo pro stavbu divadla“ svou první
„staročeskou“ pouť“. Na náměstí byly tehdy četné zábavní
atrakce, před hostincem „U Fleků“ byl instalován taneční
parket. Večer na hřišti se konal, jak jinak, také velký ohňostroj.
Účast na pouti byla obrovská, čistý výtěžek činil 9.421 Kč.
Tato akce, která položila základ širokodaleko vyhlášeným
polický m poutím, se od této doby konala každoročně a stala se
hlavním zdrojem příjmů pro budoucí stavbu nové budovy
Kolárova divadla. Přesto se jeden zápis v kronice Josefa
Brandejse dochoval. Ten pro budoucí památku zaznamenal
nevšední událost, která jistě vzrušila celé městečko: roku 1912,
7. dubna, v noci na neděli Velikonoční náhlá vichřice povalila
a zcela rozmetala velký kolotoč na náměstí, který do Police
zavítal až z Prahy!
Roku 1900 se na náměstí konala velká vojenská slavnost.
Od července v okolí Police probíhaly po tři neděle vojenské
manévry, kterých se údajně zúčastnilo celkem 2.600 vojáků,
od Zákopanice směrem k Chrastí se dokonce konaly ostré
střelby z ručních zbraní a z děl. Na den 18. srpna připadly
70. narozeniny Jeho veličenstva císaře Františka Josefa I., byl
tedy před hostincem Josefa Fleka na náměstí (čp. 84) postaven
oltář a pro vojsko sloužena polní mše. Celebrantem pobožnosti
tenkrát byl zdejší kaplan, P. Bedřich Krieshofer, OSB, pozdější
polický děkan a admin istrátor farnosti (1925-1939), biskupský
notář a inspektor panství (*1865,…1941). Sláva to byla

převeliká, mše se zúčastnil i sám inspektor manévrů, c.k. polní
zbrojmistr, kn íže Windischgrätz…
2. ledna roku 1895 zase došlo na polickém náměstí ke
srážce četníků s početným davem poutníků k suchodolským
„zjevením“. Ten den „přišel sám c.k. hejtman Karel Pohl s
jeho tajemníkem a 28 četníky do Police a do Suchodola,
kterýžto den na 5.000 cizích poutníků shromáždilo, a aby tomu
přítrž udělána byla…, stal se ten den ve městě a v lese veliký
rozruch. C.k. hejtman o deváté ranní vybízel lid v Polici přišlý
k odchodu a na svá místa domů ve jménu zákona tu rozejíti, ale
lid neuposlechl, an tu zakročeno bylo po třikráte tu s mnoha
četníky, c.k. hejtmanem a tajemníkem provázejícími, až pak
cestou Hořejší ulicí do lesa tak neustále poroučeno bylo, což
ale ani tu nic mnoho nepomohlo, šli všichni od c.k. komise do
samého lesa a tam teprv byl les plný lidu, opakovali a
rozkazovali. Tu c.k. komise co nejrozhodněji dav lidu
napomínala, aby se rozešli, ale tam teprv se lid vzpíral a křičel
hlasitě, že on si něco takového zabraňovat nedá, neb že nic
zlého se tam neděje, koná se modlitba atd. Mnohé výrazy tu od
mnohých lidí pronášeny byly, které čelily oproti komisi, až i
dav lidu ani nepustil slavnou komisi a zatlačili je všechny z
lesa nahoru ven směrem ke Klučku, takže slavná komise i s
četníky byla v ohrožení velikém, neb tu mnozí lidé počali ze
sněhu dělat hroudy a házeli na slavnou komisi a četníky,
porazili tu též v kopci c.k. okresního tajemníka k zemi,
četníkům čáky dolů s peřím poházeli z hlav jejich atd., takže
slavná komise mohla se teprv samý večer čtvrtou hodinu s
velkou opatrností a obezřetností dostat do města Police zkrze
Umrlou uličku na náměstí, kdež opět dav lidu naproti šel s
pokřikem: »My jsme vyhráli!« a pískotem a voláním hurá,
hurá! Když jednomu z četníků v klobouku byl chochol z peří
uražen a on jej chtěje sbírat, tu jedna Moravka, jenž jich toho
dne značný počet počet v Polici přítomen byl, praví ku
četníkovi: »Ale poslechněte, panáčku, z toho si nic nedělejte,
že vy máte chochol pryč z klobouku, já mám doma devět
kohoutů a až já přijdu domů, tak jim všem ocasy vytrhám a
vám je pošlu a můžete mít několik chocholů z nich«. …Jeden
muž, z Velkého Poříčí u Náchoda, c.k. tajemníka povalil k
zemi, začež musel šest měsíců vězení v Hradci Králové
odpykat, prozrazen jest od souseda jeho v hostinci v obci
Poříčí. Po devíti měsících jeho soused maje na něj s kopce,
prozradil jej. Jinak by se těžko a snad i nikdy neprozradil.
Skrze onu záležitost v těchto třech letech jest přes sedmdesát
osob trestáno vězením okresním i krajským soudem, jak z
mnohých vesnic taktéž i z města, kteří se protivili zákazu
ouřednímu a reptali proti úřadům nemotorná slova.“ Jeden
fakt je však nesporný, že tento incident byl zřejmě
předposlední tečkou za suchodolskými „zjeveními“.
K poslednímu, třiadvacátému zjevení, došlo zanedlouho
8. ledna a pak se již n ikdy Kristině Ringlové neukázalo … Snad
se polekalo četníků!
3. listopadu roku 1918 se na náměstí konala slavnostní
přísaha okresní „Národní obrany“, miliční jednotky utvořené
ze Sokolů a vojáků, vracejících se postupně z první světové
války a zajišťující na přechodnou dobu pořádek v nové
československé republice. Roku 1920 (25. VI.) se zde, na
náměstí, zase konal veřejný tábor lidu, kde promluvil úředník
nemocenské pokladny, čsl. socialista Řečinský o panujících
tísnivých poměrech a o nezaměstnanosti. Rozohněný dav
nezaměstaného dělnictva pak pro jakési udání napadl
Bohumíra Huptycha (v čp. 209) a ztýral jej i s man želkou a
dcerou a nakonec oblehl i Beranův mlýn v Kostelní ulici.
Propagační náborovou záležitostí byly veřejné bohoslužby
nově vzniklé církve československé, konané na náměstí
12. srpna 1922. Byl zde vykonán křest (v kašně), oddavky a
dokonce i svatba „zlatá“. Odpoledne následoval tábor lidu na
Ostaši (velmi přišel vhod „objev“ „Sluje Českých bratří“
Antonínem Krtičkou 21. října 1921), hlavní projevy tehdy měli
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patriarcha církve dr. Karel Farský a poslanec Ferdinand
Prášek, místopředseda Ústřední rady církve československé.
Podobná veřejná slavnostní mše se opakovala i 6. července
1937, u příležitosti svátku M. Jana z Husi.
Jak bylo náměstí a hlavní ulice v dřívějšku, před mnoha
lety, osvětlovány, dobře nevíme. Z požárního řádu, vydaného
městskou radou roku 1826 zjišťujeme, že každý dům musel
být opatřen hákem k zavěšení lucerny se svíčkou, osvětlování
se tedy zřejmě dělo tímto způsobem. Petro lej ke svícení se
v polických domácnostech začal používat kolem roku 1860
(předtím to byly převážně jen louče nebo v lepším případě
lojové svíčky či olejové hahany). První pouliční osvětlení
petrolejovými lampami bylo ve městě zavedeno roku 1864. Již
na nejstarších fotografiích náměstí jsou patrny kandelábry
s petrolejovými lampami, které bývaly v péči městského
zřízence, který je každý večer rozsvěcel a během dne čistil a
doplňoval. Částečný obrat k lepšímu nastal roku 1907, ten
samý rok, kdy se ve městě počaly zavádět první telefonní
aparáty. V říjnu bylo na zkoušku zřízeno nové pouliční
petrolejové světlo. Pouze jediná svítilna „nové soustavy“,
dodaná až ze Švédska, která byla zavěšena na vysokém
železném sloupu vedle kašny, dokázala osvítit celé náměstí.
Nové osvětlení se natolik osvědčilo, že byly koupeny další tři
lampy a instalovány u školy, v Kostelní ulici a na křižovatce
Nové a Pivovarské ulice. Petroleji však bylo zakrátko
odzvoněno. Koncem října ro ku 1913 byl do města
Východočeskou akciovou společností elektrárny v Poříčí u
Trutnova zaveden elektrický proud a zanedlouho se na náměstí
objevily i první elektrické žárovkové lampy veřejného
osvětlení. Známé osvětlovací kandelábry s květinovými koši
byly na náměstí až do roku 1961, kdy byly nahrazeny čtyřmi
novými stožáry s výbojkami. Roku 1970 (10. IV.) byl jeden
tento stožár dokonce poražen autobusem a snad proto byly
postaveny osvětlovací stožáry nové. Ty zde vydržely dalších
celých třicet let, až do roku 2000, kdy bylo zřízeno současné
osvětlení.
A co dláždění? Polické ulice a náměstí, tak jak to známe i
ze zpráv o jiných městečkách středověké doby, byly za dešťů
jen bezedná bahniska. Až z ro ku 1863 máme první zprávu o
dláždění ulic (přiro zeně jen těch hlavních), ovšem jen
křemencovými valouny, tzv. „kočičími h lavami“. Na
vydláždění náměstí, kde se odbývaly vyhlášené plátenické
trhy, se městská rada chystala o rok později, když si od
broumovského opata Jana Nep. Rottera na celou akci vypůjčila
7.000 zlatých; nevítaný odklad způsobila již zmíněná vzpoura
domácích tkalců. Náměstí se tedy počalo dláždit až v červenci
roku 1865, kdy „kočičí hlavy“ začali pokládat dlaždiči až
z po měrně dalekého pruského Frankensteinu (dnes Ząbkowice
Śląskie v Polsku), kteří za vydláždění požadovali 70 zlatých za
čtvereční sáh a nakonec za celé dílo dostali celkem 2.622
zlatých. Roku 1907 byl vůbec jako první vydlážděn chodník na
východní straně náměstí, zřejmě proto, že se zde konávala
oblíbená korza, pravidelné nedělní dopolední procházky po
mši sv. Až ro ku 1912 byly položeny další chodníky kolem
náměstí a také v hlavních ulicích. Silnice vedoucí přes náměstí
a Kostelní ulicí, tzv. „okresní silnice“, dosud pouze štětovaná,
byla vydlážděna žulovými kostkami roku 1929, v návaznosti
na dláždění silnice v úseku od Katschnerovy továrny na Nové
ulici až k „Mýtu“. Četnost dopravy přes náměstí za
1. republiky příliš velká nebyla. Dochovala se i vzpomínka na
výrok známého hasičského činovníka, obchodníka p. Kulhánka
z Kostelní ulice, pronesený k hostinskému p. Vackovi:
„Vacku, celý půldne sem seděl před kvelbem a na Broumov
jely čtyři auta. Já nevím, jak to bude dál, taková frekvence!“
Samo zřejmě, že to bylo dál - na dnešní „frekvenci“ (v roce
2000 za 12 hodin přes 3000 vozidel!) by pan Kulhánek určitě
jen nevěřícně zíral. I na zničenou dlažbu, kdysi chloubu města,
marně čelící stále vzrůstajícím nároků m na nákladní dopravu

(ovšem marně) až do roku 1984 (!), kdy byla konečně částečně
zaplátovaná asfaltem. Neúnosný průjezd náměstím po rozb ité,
bortící se vozovce vyřešil až nový asfaltový povrch, položený
díky obstrukcím jisté instituce teprve až roku 1998. Žulová
dlažba horní části náměstí byla položena v září roku 1941, na
dolní polovinu náměstí došlo až po válce, koncem září roku
1946. Ro ku 1928 byly vydlážděny žulovými kostkami příčné
přechody ve středu náměstí (od východu k západu, od severu k
jihu a dva diagonální), zbytek stávající plochy pokrývaly
tradiční „kočičí h lavy“. K zásadní změně středu náměstí došlo
roku 1958, kdy se přistoupilo k jeho parkové úpravě, byly
zalo ženy trávníky a záhony s růžemi a odstraněn misijn í kříž a
dosavadní uspořádání pramene „Julinky“.
Stále se rozvíjející automobilové dopravě za 1. republiky
brzy přestal stačit nákup benzinu v drogerii (používal se i
benzol či různé lihové směsi). První benzinová stanice, ještě
s ruční obsluhou čerpadla pomocí páky, se v horní části
náměstí objevila okolo roku 1932, instalovala jej známá
olejářská firma „Vacuu m Oil co mp.“ a v pronájmu ho
obsluhoval kožešník pan Bohuslav Strauch. Stačilo zazvonit (i
v noci) na tlačítko zvonku, u místěné na pumpě a motorista
(kterých ostatně mnoho nebylo) byl v krátkosti promptně
obsloužen. Okolí pumpy bývalo za první republiky častým
dostaveníčkem i mladých motocyklistů, kteří se zde s oblibou
shromažďovali a vášnivě diskutovali o přednostech a
výkonech svých benzinových ořů. Druhé, konkurenční
čerpadlo, bylo umístěno poblíž mariánského sloupu někdy
kolem roku 1937, instalovala ho známá firma na čerpadla „Bří
Sig mundové“ z Olo mouce (známý byl slogan „Na pumpy jsou
Sig mundi!“; po znárodnění národní podnik „Sig ma-pumpy“) a
obsluhoval ho pan Czermak. Tato dvě čerpadla na pohonné
hmoty (v horní části náměstí později na naftu) zde byla až do
roku 1975 (po znárodnění v režii národního podniku
„Benzina“), kdy byla otevřena nová moderní čerpací stanice
v Ostašské ulici. Podzemní nádrže na pohonné hmoty byly
vykopány a z náměstí odstraněny teprve až roku 2000.
Na náměstí mívaly svá stanoviště také autobusy. A to již
od roku 1929, kdy byla zavedena první soukromá autobusová
lin ka Police – Broumov a pak ještě více od roku 1931, kdy
byla celostátně zavedena Poštovní automobilová doprava.
Díky stále se rozvíjející autobusové dopravě nakonec došlo k
tomu, že dokola kolem náměstí v zniklo jakési autobusové
nádraží. Tento nevhodný stav trval až do roku 1964, kdy od
1. března byly v režii tehdejší monopolní Československé
automobilové dopravy (ČSAD) stanice autobusového nádraží
přemístěny do ulic Tyršovy, Husovy a Pod Havlatkou. Jsou
zde doposud, i když bylo svého času uvažováno s jejich
přeložením do prostor bývalého měšťanského pivovaru.
Polické náměstí dostalo své jméno až roku 1930. Při
oslavách 80. narozenin továrníka Viléma Pellyho 20. prosince
1929 byla za jeho záslužnou činnost pro rozkvět města
pojmenována ulice do té doby zvaná „Nová“ jeho jménem
(dnes 17. listopadu) a současně se obecní zastupitelstvo
usneslo, pojmenovat polické náměstí jménem prezidenta
Tomáše Garigue Masaryka. Při místních oslavách
80. narozenin TGM 6. března 1930 bylo polické veřejnosti
oznámeno, že pan prezident svolil, aby náměstí v Polici nad
Metují neslo jeho jméno. Bez dalšího komentáře pouze
uvádím, že na slavnostním zasedání pléna MNV v Kolárově
divadle 8. května roku 1952 byla schválena změna názvu
náměstí na: „Náměstí 9. května“. To trvalo až do roku 1990,
kdy na mimořádném plenárním zasedání MěstNV, konaném na
sále hostince v Bezděkově 15. února, byl náměstí vrácen jeho
původní název: „Masarykovo náměstí“.
Miroslav Pichl
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Errata:
V minulém, prosincovém článku Polického měsíčníku:
“Povídání o polickém náměstí” byla zmínka i o misijním
kamenném kříži, který stojí od roku 1958 vedle kostela
Nanebevzetí P. Marie. Na ne zcela přesné mé vysvětlení
znění vytesaných nápisů mě upozornil p. Jiří Kohl, a proto
rád všem těm, koho to zajímá, podávám jejich upřesněný
výklad:
Na trnoži kříže s ukřižovaným Kristem je v reliéfu
beránek nesoucí kříž, s latinským nápisem »ECCE AGNUS
DEI« („Ejhle beránek Boží”). Ve spodním dříku podstavce
je kartuš s latinským nápisem: »CrVX soLa beneDICta
InqVa IesVs nIVMphaVIt«. Poslední slovo “nimphavit”
však nedává nápisu smysl; snad je to omyl kameníka,
správné by bylo “triumphavit”- pak by český překlad
nápisu správně a logicky zněl: “Kříž – slunce požehnané
praví Ježíš vítězný”, přičemž nápis obsahuje chronogram
1790. Na horním podstavci pak je další latinský nápis, opět
s chronogramem: »CrVX ChrIstI Dat aVXILIVM oratIa«
(= 1790; “Kříž Kristův pomáhá modlitbě”). Na levé straně
horního podstavce je český nápis (opět obsahující
chronogram 1790): »křIš LIDV WeřICIMV k VctenI
postaWenI« (“Kříž lidu věřícímu k uctění postavený”), na
pravé straně nápis německý, »zVr
sChVLDIger
VerehrVng Des heILIgen LeIDen IesV War erhöhet« (=
1790; tj. “Zur schuldiger Verehrung des heiligen leiden
Jesu war erhöhet”) což v překladu značí: “K odčinění
dědičných vin svatému utrpení Ježíše bylo vztyčeno”.
M. P.

od tsunami v Asii. V neděli 9. ledna jsme prožili svátek
Křtu Páně, kterým skončila doba vánoční a začalo období
liturgického mezidobí, které potrvá do 8. února. Popeleční
středou 9. února pak začíná doba postní. Připomínáme, 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 mše svaté v úterý a v pátek od 17.00 hod., ve středu od
7.00 hod.,
R mše svaté s nedělní platností v sobotu od 17.00 hod. a
v neděli od 8.00 hod.
V áno ční b etlém s jesličkami
Vánoční betlém s jes ličkami v našem kostele bude
vystaven do svátku Uvedení Páně do chrámu, lidově
Hromnice, tedy do středy 2. února. Prohlédnout si ho
můžete v době bohoslužeb nebo individuálně na požádání u
děkanského úřadu.

LITURGICKÉ KALENDÁRIUM:
6. ledna
9. ledna
16. ledna
17. ledna
18. ledna
23. ledna
24. ledna

-

28. ledna -

Doba vánoční a liturgické
mezidobí
Letošní zima má nebývale mírný průběh a tak milovníci
zimních sportů a sněhových radovánek si zatím moc na své
nepřijdou. Inu, co se dá dělat. Prožíváme první měsíc
nového roku. Někdo už naplno, jiný se teprve rozkoukává
nebo zápasí se svými těžkostmi, slabostmi či nemocemi.
Vánoční svátky a slavnosti jsou za námi a srdce většiny z
nás jsou ještě naplněna jednak radostí a láskou od děťátka
Ježíše, Božího syna a Spasitele, narozeného v Betlémě,
kterému jsme se poklonili u jeslí, ale také vděčností za
krásné období prožité s blízkými. Pokud tomu tak není, pak
věřte, že právě ten narozený Boží syn nenechává nikoho,
kdo má otevřené srdce o samotě a může ho potěšit a posílit
v jeho trápení a starostech. Občanský rok 2004 je již
minulostí a před námi jsou neznámé vody roku 2005. 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.
Ve čtvrtek 6. ledna jsme prožili Slavnost Zjevení Páně,
lidově Tří Králů a o víkendu jsme se s nimi mohli setkat při
Tříkrálové sbírce. Část výtěžku té letošní sbírky, bude
věnována na pomoc postiženým zemětřesením a záplavou

30. ledna
31. ledna
2. února
6. února
9. února

-

Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ (Tří králů)
Svátek Křtu Páně
2. neděle v mezidobí
Památka sv. Antonína, opata,
Památka Panny Marie, Matky 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
Popeleční středa, den přísného postu
J.T.

O pohár místostarostky …
Čtvrtý ročník florbalového turnaje proběhne od pátku
21. do neděle 23. ledna. Turnaj, který odstartoval
florbalové řádění na Policku má tradiční schéma – pátek a
sobota jsou určeny zápasům ve skupinách a v neděli
probíhají zápasy o celkové umístění. Sport pro každou
věkovou kategorii láká stále. Když jsem před dvěma lety
s nadšením vítal první dívčí družstvo, tak letos už nikoho
nepřekvapí účast dalšího dívčího souboru. Je to hra vskutku
pro všechny! A o tom to je …
Úroveň a kvalita hry šly strmě vzhůru, řada spolků a
skupin pravidelně trénuje a borci z našeho městečka se
prosazují i v ligových týmech. Jedinou výjimkou je Žumpa
tým, který trénuje pouze formou účasti na turnajích - i tak
mu zatím nelze vzít jediné nej … zatím věkově nejstarší
tým na okolí hraje vskutku pro radost ( ostatně nic jiného
mu ani nezbývá ). Časy, kdy dával na frak polickým Tikům
patří historii. Žlutí ďáblové pravidelně trénují ( to teda od
nich není vůbec hezké ) a patří mezi obávané dravce.
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Klobouk dolů, kam se tahle sestava posunula. I tak budou
patřit k favoritům turnaje asi jiné mančafty. Loňští vítězové
Sepie nebo Jokerit, Hyeny, Buldoci, Mozky z domácí
palubovky, či
přespolní Komando, Piráti, Depo a
novoměští úderníci…? Uvidíme. Bude to mazec a těším se.
Účast přislíbili dva rozhodčí z Olomouce a to je základ
úspěchu pohodového průběhu akce. A dorazí-li i nové
mantinely pro naši tělocvičnu, nebude už co víc řešit.
Snad jen, aby byl dobře zásoben bufík a bylo všeho
dostatek. Tradiční guseppácké pizzy budou připraveny i pro
zájemce z domu, stejně tak náchodský Primátor poteče za
symbolickou cenu.
Přijďte pobejt – víkend plný sportu je tu pro vás !
Rozlosování a časový plán turnaje budou viset na
dveřích tělocvičny.
Těšíme na vás…
SSK Pedro

Dvacet vteřin od krajského
finále …!
Čtvrtek 6.ledna patřil na náchodském gymnáziu
okresnímu finále starších žáků ve florbalu. Naši borci s i
účast zajistili vítězstvím v okrskovém finále na konci
loňského roku. Pět družstev a pouze vítěz s i může dělat
zálusk na krajské finále ve Dvoře Králové.
Od prvních zápasů bylo jasné, že se sešla vyrovnaná
družstva , výsledky nebyly nijak divoké, o gól – o dva a
řada remíz. Také naši kluci sehráli remízovou partii
s Jaroměří ve velmi bojovném utkání a žel i s náchodskou
Komendou. Ta byla jasně nejslabší a jen trocha více herní
kázně a přesnější muška mohla v tomto utkání zajistit tolik
potřebné vítězství, které by se nakonec ukázalo jako
rozhodující. Následovalo jasné vítězství nad dosud
neporaženými náchodskými gymnazisty a náhle se tabulka
s výsledky pěkně zkomplikovala. Postupová matematika
byla jasná – vítězství v zápase s Novým Městem n.M.
znamená vítězství v turnaji a postup na kraj.

Zápas začal oboustranně útočně a jeho „hrdinou“ se
stával Kuba Vlček. Jedním gólem v první půli a druhým
brzy po přestávce se ukazoval osobností zápasu. Pak ale
přišla velmi laciná branka, takový trest na menší nasazení
při hře a pár minut před koncem utkání i vyrovnání. Remíza
nám k postupu nestačila a tak když byl dvě minuty před
závěrem vyloučen – a velmi sporně – Honza, nevypadalo to
dobře. I v oslabení však Martin dává tolik potřebný
postupový gól! Vteřiny se vlečou, ale konec zápasu se
blíží… kluci bojují a do mysli se pomalu vkrádá představa

cesty do Dvora Králové… Dvacet vteřin před koncem
Kuba poznává, jak tenká je pomyslná hranice mezi slávou a
zatracením ve sportu. Nelogickou a nevynucenou
přihrávkou na hůl soupeře „nabíjí“ a je to plichta! Pár vteřin
a konec… radovat se mohou kluci z Jaroměře. I takový je
sport.
Škoda, ale nedá se nic dělat. I tak bych chtěl klukům
poděkovat za předvedené výkony, hru i chování. Postup byl
velmi, velmi blízko, ale nemusíte být smutní. Hráli jste to,
na co máte, bojovali jste a možná že chyběla trocha toho
sportovního štěstíčka. Jste li přesvědčeni, že jste pro to
udělali maximum, pak není co dodat.
Snad jen – kluci
díky!
Police – B.Němcové Jaroměř
2:2
Police – Komenského Náchod
2:2
Police – JG Náchod
4:1
Police – Malecí N.M.n.M.
3:3
ještě „za tepla“ sepsal Petr Jansa

SSK 0843 Police nad Metují
Sportovní střelecký klub Police nad Metují si i
v minulém roce na své konto připsal řadu pěkných
sportovních úspěchů. Naši členové se umístili na postu
nejvyšším 6-krát na druhém 2-krát a na třetím 3-krát. Rok
od roku se konkurence lepší, takže umístění v první desítce
se dá považovat za úspěch.
Cennou trofej získalo naše družstvo na mezinárodní
armádní soutěži v Düsseldorfu, kde jsme zvítězili
v disciplíně střelba z pistole. V další disciplíně, střelba
z kulometu, jsme obsadili 5. místo. S ohledem na to, že
v soutěži startovalo 67 družstev z celé Evropy, z nichž
některá byla složena z profesionálních vojáků, je tento
výsledek více než dobrý.
Na obdobné soutěži, na domácí půdě, v Chebu, si naše
družstvo vylosovalo špatné startovní číslo (556) a proto
jsme nastupovali v obou soutěžních dnech až v závěru
startovního pole. Protože již patříme ke starší generaci
sportovních střelců, naše nervy tento veliký psychický
nápor vydrželi a v obou disciplínách jsme obsadili 3. místa.
Na mistrovství ČR, ve střelbě na mizivé cíle, kam jsme
se již třetí rok za sebou nominovali, bylo naše nejlepší
umístění 7. a 13. místo.
Naším nejlepším klubovým střelcem v roce 2004, byl
Antonín Herzog.
Na závěr naší zprávy o činnosti za rok 2004, chci
poděkovat za podporu městskému úřadu. A na prahu
nového roku přeji Všem lidem dobré vůle hodně zdraví,
pohody a vzájemného porozumění a sportovním střelcům
pevnou ruku.
za SSK Police nad Metují Petr Voborník

Pavlové Ax man a Bergmann
vítězně v „Turnaji mistrů“
Vlastně ani přesně nevím, zda ten letošní ročník byl už
osmnáctým, jak se většina pamětníků shoduje. Důležitější
však je, že byl opět ročníkem velmi vydařeným! Poprvé se
v něm utkalo sedm dvojic a tak se nám hrací doba trošinku
natáhla. To však nebylo ku škodě věci, bylo více času dát
řeč s ostatními a v klidu zhodnotit končící rok. Seznam
pozvaných se do poslední doby měnil, zranění a nemoce už
stále častěji ovlivňují soupisku turnaje a to je neklamným
znamením, že stárneme… Nakonec je nás až dost, losují se
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dvojice a už se to mydlí. Vyrovnané zápasy se střídají s
těmi, ve kterých je o vítězi jasno hned od začátku a tabulka
se postupně plní výsledky. Ještě že máme každou celou za
povinnost se všichni sejít k tradičnímu přípitku. Čím více
jsme „zkušenější“, tím více se také prohýbají stoly pod
množstvím jídla a tak ten turnaj už vážně nemá slabé místo,
ba přímo skulinku… kvalitní sport, špičkové zázemí a
pohoda. Co víc si přát.
Černý Petr zůstal letos na raketě několikanásobného
finalisty a vítěze Jirky Vlčka a Milana Hauschke. Hráli
skvěle, ale ostatní prostě byli o něco lepší. Šesté místo
„našich mladých“- Jakuba Kováře a Michala Koliska neodpovídá snaze a nasazení, ale turnaj byl také o
vytrvalosti a to rozhodlo. Pátým místem asi není nadšena
dvojka Vláďa Seidl a Kája - Rafael – Semirád. Předseda
prostě nemá na významných tenisových akcích tu správnou
dávku štěstí… Díky výměně v průběhu akce se na čtvrtém
místě umístila trojice: Rošan Zeiska byl nahrazen Jardou
Jarčuškou a trvalkou v této sestavě jsem byl já… zde stojí
za zmínku jedno malé, ale významné vítězství: Jardik
Čužka po dlouhé době vylezl z domácí nory a šel sporovat a
taky mezi lid! Sláva, sláva…
Na bednu se třetím místem propracovali Petr Matoulek
se Slávkem Riegrem. Tenisová síla této dvojice ji
předurčovala k bojům o prvenství ale nebylo to k tomu, byli
tu lepší. Honza Hotárek s Mírou Vojtěchem a hlavně Pavel
Bergmann s Pavlem Axmanem. O celkovém vítězství
rozhodla větší vůle i klid při hře. Turnajová trofej je letos
zaslouženě ve správných rukou. Gratulujeme.

Poslední akce tohoto roku pořádaná SSK Pedro se
prostě vydařila. Zasportovali jsme si, probrali končící rok i
život a hlavně jsme se nepletli doma při předvánočním
shonu a přípravách…!
A tak mi závěrem dovolte popřát nám všem co nejvíce
podobných pohodových akcí v tom roce letošním. Ať se
daří všem, kteří se o to alespoň trošinku snaží…
S přáním všeho dobrého Petr Jansa

ŠACHY
Šachová sezóna byla zahájena 31. října, kdy se odehrálo
1. kolo šachového Regionálního přeboru sk. Východ, což je
původní okresní přebor Náchodska 5 čl. družstev. K
prvnímu utkání zajíždělo družstvo Spartaku Police n.M. do
České Skalice, kde po vyrovnaném průběhu zbytečně
prohrálo 2:3, když Chundela a Hubka pouze remizovali své
vyhrané partie. Vyhrál Jan Pasker s Leskem, prohrál
Jungwirth a Jan Miler st.

Ve 2. kole 14.11. zvítězili naši šachisté nad nováčkem
soutěže z Červeného Kostelce 3,5:1,5. Vyhrál Jan Miler,
Pasker a Obst, remizoval Hubka a nedařilo se opět
Jungwirthovi.
V utkání 3. kola 28. 11. rozdrtila Police slabé družstvo
DUHY TJ Náchod 5:0. Vyhrál Jungwirth, Jan Miler,
Pasker, Hubka a Obst.
Regionál. přebor pokračoval 12.12. čtvrtým kolem, v
němž naše družstvo podlehlo vedoucímu celku NIKI TJ
Náchod ve vyrovnaném střetnutí 2:3, vyhrál Jan Miler,
remizoval Hubka a Jungwirth, prohrál Pasker a Obst. 9.
ledna 2005 odjížděla Police na Slovan Broumov „B“. 23.
ledna zajíždí k boji s těžkým soupeřem na VINONU TJ
Náchod. 13. února hraje Police další těžké utkání v
domácím prostředí s Hronovem. 27. února zajíždí do
Náchoda k utkání s KUNA TJ, poslední kolo 13. března se
hraje v Polici n.M.se SO Vrchoviny.
Tabulka po 4. kole:
1.TJ Hronov „B
400
15,5
8
2. NIKI Náchod
400
14,5
8
3. VINONA Náchod
211
14,0
5
4. SP. POLICE n. M.
202
12,5
4
5. SO Vrchoviny „B“
121
10,0
4
6. KUNA TJ Náchod
121
8,5
4
7. Ji Č. Kostelec
112
9,0
3
8. Ji. Č. Skalice „B“
103
8,0
2
9. Sl. Broumov „B“
103
5,5
2
10. DUHA Náchod
004
2,5
0
Výrazného úspěchu dosáhli šachisté Polického Spartaku
26. prosince 2004 na 41. ročníku VÁNOČNÍHO
BLESKOVÉ HO TURNAJE v Náchodě, který byl hrán
současně jako Krajský přebor 2005 za účasti 55 šachistů
nejen z celého kraje, ale i severních Čech a Polska. Mezi 15
nejlepších se kvalifikoval do FINÁLE 1 Jan Miler ml.,
který obsadil dobré 12. místo se 4,5 body a v kraj. přeboru
získal 6. místo! Vítězem turnaje se stal Jiří Lechtýnský ze
Sl. Trutnov GM. Krajským přeborníkem Tomáš Kulhánek
ze Sl. Hradec Králové. Ve druhé finálové sk. se na skvělém
2. místě umístil náš Jirka Miler s 10 body (celk. 16. místo) a
15. místo obsadil Jan Miler st. se 2 body (celk. 30. místo).
3. finálovou skupinu překvapivě vyhrál se ziskem 12,5
bodů odchovanec polického šachu Jarda Hyhlan ze Žďáru
n.M., tč. hráč TJ Hronov a další odchovanec Láďa Michel
skončil na 11. místě s 5 body.
Oldřich Hubka šach. odd. TJ Spartak Police n. M.

NOVOROČNÍ OPEN
v Polici nad Metují

V sobotu 15. 1. 2005 se v sokolovně v Polici nad
Metují opět uskuteční náš - Váš závod v obtížnostním
lezení na umělé stěně, který bude konán jako závod
rankingový v rámci Českého poháru (kategorie závodu
III.).
Po loňském chaosu ČHS v systému závodů se tak vše
uklidnilo a navrátilo k původnímu systému. Pevně věříme v
tradičně dobrou a hojnou účast kvalitních závodníků české
lezecké špičky, a samozřejmě i v účast Vás - diváků.
Podrobnosti k závodu budou, jako vždy, na internetových
stránkách HKO Police nad Metují, umístěných na adrese
http://hko.zde.cz.. Prezentace závodníků bude ukončena v
9.30, takže podle toho plánujte své příjezdy. Kvalifikace
bude probíhat jako vždy na dvou cestách. Start závodních
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pokusů je naplánován přibližně na 10.00 hod. Finále žen
započne mezi 15.30 a 16.00 a finále mužů pak mezi 16. 30
a 17.00 (změna časového plánu závodů vyhrazena!!) Tak
přijďte pobejt nebo i pozávodit!
Všem přejeme hodně zdraví a vše dobré v začínajícím
roce 2005!
Za všechny pořadatele Jirka Heřman Škop

Jokerit Cup 2004
Přátelská atmosféra, hodně gólů, napínavé zápasy a
překvapivé výsledky – takový byl 1. ročník florbalového
turnaje Jokerit Cup, který se konal dne 11.12.2004, a který
vlastně zakončoval celou sezonu. Jsme rádi, že se nám jako
pořadatelům podařilo zajistit kvalitní týmy prakticky
z celého okresu včetně registrovaných hráčů z Náchoda.
Pravděpodobně se tak odehrál nejkvalitnější turnaj po
sportovní stránce, který kdy byl k vidění na polické
palubovce. K vysoké úrovni florbalu jistě přispělo i to, že
jsme po velké námaze zajistili, aby se turnaj mohl odehrát
se skutečnými florbalovými mantinely, což byla pro
polickou tělocvičnu premiéra. Nyní k výsledkům…
1. místo Jokerit – po řadě druhých a třetích míst, na
kterých jsme se letos umísťovali, se nám konečně
podařilo zvítězit, když jsme za celý turnaj ani jednou
neprohráli. V týmu jsme měli dvě „pražské“ posily, které
nám výrazně pomohly k tomuto velkému a nečekanému
úspěchu, a které měly také na turnaji funkci rozhodčích
(hlavně v rozhodujících, vyřazovacích zápasech)

2. místo Mozky – tým, který znovu všem předvedl, že se
mimo fotbalového míče naučil skvěle ovládat i ten
florbalový, „táhnutý“ především střelecky disponovanou
dvojicí Tauc+Čermák a opět skvělým gólmanem
Entlerem
3. místo Buldoci – tým, který se dokázal vyrovnat i
s absencí svých dvou gólmanů, za které museli
zaskakovat hráči z pole. Za celý turnaj neprohrál
v normální hrací době, podlehl až Mozkům v semifinále
na samostatné nájezdy. Buldoci potvrdili, že vítězství na
turnaji v Broumově v listopadu nebylo náhodné a zdaleka
asi ne poslední…Nejlepším střelcem turnaje se stal
Ondra Seidlman s 11 góly.
4. místo Hyeny muži – způsobili senzaci turnaje, když ve
čtvrtfinále za nadšení celé haly porazili favorita turnaje
Rudou Hvězdu Náchod (hrající pod názvem Kudrnáči) a
byli krůček od finále, když podlehli v semifinálové bitvě

až na samostatné nájezdy Jokeritu.Největší oporou byl
gólman Herka, vyhlášen nejlepším brankářem turnaje.
5.– 8. místo Sépie – dominantní tým na polické palubovce
v posledních turnajích, který byl oslaben o bratry
Jirákovy a kterému nevyšel čtvrtfinálový zápas proti
Mozkům, když museli improvizovat na postu brankáře.
5.– 8. místo Risus Team – velmi dobrý hronovský tým
(mnohými označován ze favorita turnaje), který byl
posílen o dva hráče RH Náchod podlehl ve strhujícím
utkání ve čtvrtfinále Jokeritu
5.– 8. místo Kudrnáči – další z favoritů turnaje, který
skončil již ve čtvrtfinále, kde je vyřadili Hyeny muži
v samostatných nájezdech především díky fantastickému
„Benymu“ v brance.
5.– 8. místo Savice – největší překvapení turnaje jejich
největší předností byl týmový duch, nasazení a také
skvělý gólman Honza Klimeš. Ve čtvrtfinále velmi
potrápili favorizované Buldoky.
9-12.místo – Hircheni (Náchod), Nové Město n.Met.,
Bezděkov, Tiky Team
13.-16.místo – Depo Meziměstí, USM, Hyeny ženy, Bílí
žraloci.
Tento sport zažívající v Polici nebývalý boom je
bohužel limitován velikostí tělocvičny, která nesplňuje
předepsané rozměry florbalového svazu k tomu, aby se v
našem městě mohl hrát tento sport na profesionální
registrované úrovni. Dovolím si tvrdit, že hráčský potenciál
by při současné základně, kterou nám mohou v ostatních
městech jenom závidět, byl možná i na tu třetí ligu, kterou
hraje RH Náchod. Výsledky tohoto turnaje také o něčem
svědčí - první čtyři místa obsadily týmy z Police. Ostatně
již tři kluci z našeho města za RH hrají a jak mně potvrdil
vedoucí náchodského týmu, zájem má i o další hráče z
Police. My, příznivci této hry, proto alespoň doufáme
v zakoupení dlouho očekávaných mantinelů na příští
sezonu, které by zvýšily požitek a zábavu ze hry, které se
v našem městě věnuje stále více a více hráčů…
Závěrem bych chtěl poděkovat Jirkovi, Kačce, Soně za
pomoc při zapisování, Veronice a Andree za pomoc
v kuchyni, Davidovi za fotky, Lukášovi za výpomoc při
pískání, Dádovi a Bobšovi za pomoc při převozu mantinelů,
Petrovi za „know-how“ a spoluhráčům z týmu za pomoc při
organizaci…
Sponzoři turnaje: Benzina Euro Oil, Pizza Guseppe,
Primátor a.s., Skaličan a.s., VEBA a.s., Sport Hotárek,
LoMa Sport Broumov, Z-Trade s.r.o. Broumov, Q8
motorové oleje, Bowling Hronov, Blue Fly, Autotech s.r.o.
Hradec Králové.
Honza „Johny“ Miler

Všem přihlášeným týmům na florbalový turnaj

„O pohár místostarostky města
Police nad Metují„
Vážení florbaloví přátelé,
zdravím vás s přáním pohody a posílám něco informací,
jízdní řád i pravidla turnaje.
Je pozváno 18 družstev, což je organizačně maximální
možný počet, tato varianta byla ověřena v letech minulých
a bylo to v pohodě.
Po nasazení prvních týmů byly losem vytvořeny 3
skupiny po šesti družstvech. Na MÚ losovala paní Ida
Seidlmanová – místostarostka města a patronka
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turnaje.Vzhledem k počtu přihlášených družstev bude
hracím dnem i pátek, kdy sehraje svoje zápasy skupina A.
V sobotu proběhnou zápasy skupin B a C, v neděli pak
zápasy o umístění… každé družstvo tak odehraje pět zápasů
ve skupině a dva finálové. Bude li vše probíhat bez
zádrhelů, sehrají se celkem čtyři pětihodinové bloky sportu
a předpokládaný konec hrací části turnaje je plánován na
nedělní druhou hodinu odpolední.
Všechna družstva tak sehrají stejný počet utkání a to mi
při rovném startovném připadá spravedlivé – tak to má byť,
tak je to správné …
Veškeré podrobné a upřesňující informace budou na
infocentru – nástěnném přehledu, který se tolik osvědčil …

-

tak kdo s kým a kdy:
skupina A – pátek 21.1.2005 v18:00
1 Buldoci
Seidlman
2. Pilsner Urquell
Fulka
3. Žumpa
Čižinský
4. Nymfomanky
Vojtěchová
5. Savice
Nekvinda
6. FBC Senochřupy
Vlček nejml.
první zápas Buldoci – Pilsner
skupina B – sobota 22.1.2005 v 9:00
1. Mozky
Tauc
2. USM
Scholz
3. Hyeny - muži
4. Piráti Broumov
5. V-éčko
Hotárek
6. Depo
Klikar /?/
první zápas Mozky – USM

-

-

skupina C – sobota 22.1.2005 v 15:00
1. Sepie
Vítek
2. Tiky
všichni žlutí
3. HV-71-Wild Cat
4. Jokerit
Miler
5. FBC Komando
Král
6. Nové Město
Coufal
první zápas Sepie – Tiky
Ještě jednou zdůrazňuji nutnost včasných začátků,
tělocvičny budou otevřeny 30 minut před zahájením
prvního zápasu.
Hrací systém - klasika - každý s každým, pořadí
zápasů bude vyvěšeno, vycházejí tři zápasy za hodinu.
Hrací systémy, určení pořadí, hrací doba, … vše
v oddíle obecných pravidel turnaje a v pravidlech hry.
finálové zápasy – neděle 23.1.2005
8:00
o 18. – 16. místo
9:00
o 15. – 13.
10:00
o 12. – 10.
11:00
o 9. - 7.
12:00
o 6. – 4.
13:00
o 3. – 1. místo

-

A6 – B6 – C6
A5 – B5 – C5
A4 – B4 – C4
A3 – B3 – C3
A2 – B2 – C2
A1 – B1 – C1

Kolem 15:00 hodiny oficiální a slavnostní zakončeníopět P 65.
OBECNÁ USTANOVENÍ:
- družstvo musí být kompletní a včas připraveno na
zápas, čekací doba není, v případě nepřítomnosti
kontumace 0:3, v případě nedohrání turnaje – týká se i
finálové části – propad na pos lední místo v celkovém
pořadí

-

v případě neúčasti družstva se vklad nevrací /!/,
jednotné dresy podmínkou, florbalové vybavení vlastní
veteránská kategorie – průměr co nejbližší věku 43,28
při věku všech hráčů
zdůrazňuji nutnost přezouvání se do tělocvičny, stejně
tak i přísný zákaz kouření v prostorách budovy
- k dispozici vám bude sociální zázemí – šatny, WC,
sprchy a bufet, který by měl pokrýt základní
požadavky na hlad a žízeň
žádám vás o dodržování zásad čistoty ve všech
prostorách školy, odhazování odpadků i nedopalků
z cigaret na určená místa - díky
připomínám zodpovědnost týmů za dodržování
veškerých podmínek turnaje i provozních nařízení,
v případě hrubého porušení vypsaných pravidel má
ředitel turnaje právo vyloučit tým ze soutěže
tým je zodpovědný za chování na hřišti i mimo něj
nejen u hráčů samých, ale i u lidí z doprovodu
účast na turnaji pouze na vlastní nebezpečí, organizátor
akce nezabezpečuje zdravotní službu
organizátor akce neručí ani za případné ztráty (
nenechávejte žádné cennosti v šatnách, bez dozoru,
bude tu frmol a jeden nikdy neví, co se může přihodit)
v zájmu přesné evidence v zápisu vás žádám o
vyplnění (bez přezdívek!)konečné soupisky týmu a její
odevzdání před prvním zápasem, stejně tak okamžité a
zřetelné hlášení jména střelce branky při zápase, je
nutné hlásit i případnou výměnu brankářů – to vše
kvůli evidenci
každý tým obdrží diplom, drobnou cenu a vypsána
bude opět řada individuálních i týmových ocenění
startovné bude použito na pronájem tělocvičny,
rozhodčí, administrativní a provozní náklady a na ceny
uvítám jakoukoli sponzorskou podporu i pomoc –
nemusí být finanční
případnou neúčast alespoň jednoho zástupce týmu na
závěrečném posezení hlaste předem, předání ocenění
proběhne tedy hned po zakončení finálových zápasů

PR A VID LA
Vycházejí z florbalových pravidel a ze zkušeností
minulých ročníků. Je mojí snahou, aby se co nejvíce
přiblížily florbalovému pojetí hry. Všichni sice
nastupujeme na hřiště s odhodláním si v pohodě zahrát, ale
jak jde o body …začne se to vařit.
Včas upozorňuji, že bude kladen důraz na sportovní
průběh zápasů a případné výlevy nervů budou trestány
hráčským trestem. Rád bych, aby to proběhlo v pohodě…
rozhodčí je osoba nedotknutelná a jeho rozhodnutí, stejně
tak i jiný případný nesouhlas, lze napadnout pouze
oficiálním protestem s zápisem 0,5 l fernetu, který vždy
propadá ve prospěch pořadatele a závěrečného banketu!
Ještě k rozhodčím – měli by přijet opět dva borci
z Olomouce, ( slíbili 100% účast), kteří by měli odpískat
celý turnaj ( snad jen jejich páteční nástup bude nejistý ).
Jsou to florbaloví ligoví hráči i rozhodčí a tak by měla být
zajištěna rovnost, kontinuita, nestrannost a hlavně kvalita
rozhodování…a to vidím, pro zdárný průběh akce, jako
základní nutnost a podmínku.
!!!
- počet hráčů na hřišti 3+1, hokejové střídání – střídající
hráč musí nejdříve opustit plochu
- hrací doba 1 x 16 minut
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- brankář : povinná maska, bez hokejky, povoleny jsou
cyklorukavice, límec na krk , helma, vesta pouze na hruď
… hra pouze v brankovišti ( to znamená i mimo něj za
podmínky, že je částí těla – třeba špičkou nohy –
v brankovišti ), vyhození míčku do hry – dopad před
půlkou, rozehrání do 5 sekund, píská se přihrávka míčku
nohou ( kopne li míček ke spoluhráči ), velikost brankoviště
2 x 1 metr a hrajeme pouze na malé brankviště
JE ZAKÁZÁNO
1. zvedání hole soupeři 2. sekání do hráče či hole 3.
držení hole 4. hra mezi nohama soupeře zepředu i zezadu
5. nedovolená hra tělem 6. hra vleže na zemi – je povoleno
zakleknout pouze při volném úderu na 3 body dotyku těla
se zemí = noha, koleno a špička druhé nohy, hokejka se
nesmí pokládat na zem 7. hození hokejky 8. vysoký
nápřah a dopřán holí ( do výšky boku )… dopřah se
promíjí, není li nablízku další hráč 9. hra vysokou holí 10.
hra rukou, hlavou 11. při zpracování dva doteky nohou –
není to fotbal, nesmí se nohou zpracovávat ani přihrávka od
spoluhráče 12. zdržování 13. hra v brankovišti, pokud je
hráč jakoukoli částí těla uvnitř brankoviště 14. přihrávka
nohou 15. nesportovní chování
16.zpracování míče hlavou, rukou, tělem nad koleny 17.
zdržování hry 18. hra ve výskoku
VYLOUČENÍ – na dvě minuty za body 1., 2., 3., 6., 7.,
12., 15.,úmyslné porušení pravidla 16. 17. 18., dále hrubá
hra tělem, úmyslná hra vysokou holí ve výši nad koleny,
vulgární komentáře proti výrokům rozhodčích, … tresty se
mohou násobit ( 2+2), hrubé porušení pravidel –
pětiminutový trest, ( nebezpečné hraní hokejkou, hákování,
naražení – podražení, opakování menších přestupků). Při
menším trestu se hráč vrací do hry dříve v případě, že
družstvo obdrží branku a hraje v oslabení
Osobní tresty – hrubé chování na hřišti i mimo něj ( 10
minut, do konce utkání ) hráč má pozastaven start v dalším
utkání.

Snad je to všechno a také jasné… přesto, případné
dotazy, připomínky či změny hlaste co nejdříve na tlf.
608122819, nebo jansapetr@seznam.cz
Věřím, že se všichni ve zdraví a pohodě sejdeme a
prožijeme společně příjemný sportovní víkend.
Dovolte mi popřát vám všem jen to dobré a ještě lepší po
celý tento rok…
S pozdravem Petr Jansa

Likvidace pozůstalosti
výkup starého nábytku
a nepotřebné veteše

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

Prodám
Nový PC program účetnictví pro jednu firmu.
Jednoduché nebo podvojné účetnictví,
mzdy pro tři zaměstnance, fakturace, objednávky i
sklady. Program je velice dobře a přehledně zpracován.
Aktualizace a technická podpora na rok 2005 zajištěna.
Cena 2.000,-Kč.
Tel.: 491 542 575, mobil: 604 799 189

ROZEHRÁNÍ – po odpískání nedovoleného zákroku
následuje přímý úder – nesmí být rozehrán tahem, zeď musí
být min. 3 metry od místa rozehrání, kratší vzdálenost nebo
zdržování mohou být trestány jako přestupek, rozehrání do
3 sekund, z rozehrání lze vstřelit branku
- autové rozehrání, cca 1 m od mantinelu v místě, kde
míček opustil hrací plochu
- -zahájení hry – míček na zemi, hokejky položeny
rovnoběžně vedle něho, na písknutí
TRESTNÉ STŘÍLENÍ – za faul v brankové příležitosti, za
úmyslnou hru ve vlastním brankovišti ( obránce stojí
v brankovišti )
PLATNOST DOSAŽENÍ BRANKY – gólu lze dosáhnout
hokejkou, neúmyslným odrazem od těla, vlastní branka bez
omezení, útočník nesmí být žádnou částí těla v brankovišti,
míček musí přejít brankovou čáru, branka dosažená při
postavení hráče v brankovišti je neplatná
POŘADÍ – rozhoduje :
- v základní skupině a) body b) aktivní skóre c) vyšší
počet vstřelených branek d) vzájemný zápas e) trestné
střílení
- ve finálové skupině a) body b) vzájemný zápas c)
aktivní skóre d) trestné střílení (vítězství – 2 body, remíza
– 1 bod)
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AUTOŠKOLA
FIEDLER, s.r.o.

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

provádí kurzy k získání

všech skupin řidičského oprávnění
A1,A,B,C,T,E,D
včetně kondičních jízd
školení řidičů-profesní průkazy řidičů
školení pro vysokozdvižné vozíky

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

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

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

kontakt:

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

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

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

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ
TŘÍLETÉ UČEBNÍ OBORY:

• elektrikář ( silnoproud a slaboproud ) • automechanik • nástrojař

Všechny zájemce o výše uvedené obory zveme na

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

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

Společnost RUDOLF-elektro, s.r.o.
p řij me

PROJEKTANTA

ELEKTRO

pro zajišťování zakázek v oboru automatizační techniky

Jindřich Sokol
Prodej a opravy šicích
strojů,kol
Ø broušení nůžek, nožů,vrtáků a lišt k rotačním i
bubnovým sekačkám
Ø výroba klíčů k zámkům vašich bytů a aut

Požadujeme:

Nabízíme: Zajímavou práci v oboru automatizovaných systémů
Nadstandardní platové ohodnocení
Nástupní plat dle vzdělání a praxe v rozpětí 17 až 20 tis. Kč

dále

Výroba cylindrických vložek dle klíče

Ø cylindrických visacích zámků dle klíče
Ø montáže bezpečnostních zámků a štítů k vašim
dveřím

Soukenická 94
550 01 Broumov II
( směrem k olivětínské Vebě )
te. 491 52 23 07 / 603 446 466

přijmeme

MONTÉRA

ELEKTRO

pro výrobu rozvaděčů a následnou montáž u zákazníků
Požadujeme:

SŠ vzdělání nebo vyučení v oboru elektro
Znalost jednoho světového jazyka vítána
Praxe v oboru minimálně jeden rok
Řidičský průkaz skupiny „B“ podmínkou
Časová flexibilita

Nabízíme:

Zajímavou práci s možností dalšího vzdělávání
Dobré platové ohodnocení
Nástupní plat dle vzdělání a praxe

Prodej šicích strojů Toyota
5 let záruka

již od 3.990,-Kč
Ø obnitkovací stroje od 9.990,-Kč

VŠ případně SŠ vzdělání v oboru elektro
Znalost anglického nebo německého jazyka
Praxe v oboru vítána
Řidičský průkaz skupiny „B“ podmínkou
Časová flexibilita

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED
Životopis zasílejte na e-mailovou adresu: info@rudolf.cz nebo na adresu:
RUDOLF-elektro, s.r.o., Bukovice 5, 549 54 Police nad Metují
Kontakt na telefonu: 491 541 705 nebo přímo pan Rudolf 602 624 432
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Polický měsíčník

vydává město Police nad Metují, IČO 272 949. Obsah je sestavován z příspěvků občanů - za obsah článku ručí
pisatel. Vychází 1x měsíčně v nákladu 900 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98,
tel. 491 541 113, fax 491 541 119, e-mail: meu@meu-police.cz., www.meu-police.cz
Registrační číslo: MK ČR E 11974. Cena 5 Kč.
Tisk: TISKÁRNA František MATĚNA Police nad Metují.
Uzávěrka příštího čísla 3. února 2005.
Distribuce 9. února 2005
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