Na fotografii zapůjčené panem Bohuslavem Rolcem vidíme hostinec „Krčma“, tak jak
vypadal někdy na počátku minulého století.
.
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vydírání a krádež. Kamery budou monitorovat pohyb žáků
v prostorách školy a přilehlých zařízení.

Rada města vyhlašuje dle vyhlášky č.2/2000
Město Police nad Metují požádalo v roce 2004 o dotaci
z programu EU - NP PHARE 2003 na úpravu parkovišť a
místní komunikace na Hvězdu. Dne 31. ledna město
obdrželo kladnou zprávu o přidělení grantu z prostředků
EU v maximální výši, jedná se o částku 104 920 EUR tj.
75% celkových uznatelných nákladů. Odhadované náklady
bez DPH činí 4,228 mil. Kč. Dotace činí 3,171 mil. Kč,
město musí svým rozpočtem vykrýt 25% nákladů, což je
1,057 mil. Kč. Tyto náklady vzešly ze zpracovaného
projektu. Finální cenu určí výběrové řízení. Stavba zahrnuje
úpravy místní komunikace na Hvězdu 1,7 km, vyčištění
příkopů, odstranění nánosů z krajnic a jejich zpevnění,
vyrovnání povrchu dosavadního poškozeného živičného
krytu, položení nového krystalu z ABS III-5, odvodnění
komunikace a dosadba stromořadí. Úprava parkoviště na
Hvězdě (600 m2) - příprava podkladu, položení
zatravňovací dlažby. Dolní hlavňovské parkoviště (1530
m2) - úprava podkladu, položení zatravňovací dlažby, nová
zeleň včetně úpravy odpočinkové plochy vedle prameniště.
Obě parkoviště se osadí mobiliáři, zbudují se zde altánky v
provedení otevřených srubů, infotabule a dopravní značení.
Zahájení stavby na základě výběrového řízení se plánuje na
II. pololetí roku 2005 a její dokončení na červen 2006. Tato
komunikace byla postavena zhruba před 50 lety. Stavba
byla zahájena oddílem turistů z Police n. Metují dne 19.
června 1958 a dokončena o rok později 5. července 1959.
Velkou zásluhu na vybudování této komunikace měla
Tělovýchovná jednota a její funkcionáři p. Jaroslav
Ticháček a p. Karel Vacek a samozřejmě spousta
nejmenovaných brigádníků.
RM schválila vypsání výběrového řízení na
provozovatele divadelního klubu v Kolárově divadle.
Konečný termín podání nabídek pro zájemce je 4. března
2005. Konkrétní podmínky výběrového řízení jsou uvedeny
dále. V současné době firma STAFIDO na základě
výběrového řízení realizuje úpravy kuchyně divadelního
klubu, šaten a kanceláře tak, aby další provoz vyhovoval
hygienickým předpisům. Jedná se především o následující
úpravy – vytvoření hygienických zařízení pro personál a
hosty, zřízení úklidové komory, úprava prostoru baru, offis
- světlá výška místnosti, rekonstrukce kuchyně pro teplou a
studenou stravu včetně nezbytných pracovních ploch.
Kompletní zakázka bude předána k 31. 3. 05. Od dubna se
počítá se zahájením provozu s novým nájemcem.
Na základě ustanovení nového školského zákona
jmenovala RM „Radu školy při ZŠ v Polici nad Metují“ ve
složení - Vilma Scholzová, Mgr. Marie Vajsarová, Pavla
Pavlová, Bohuslav Rieger ml., Mgr. Lenka Fulková a Mgr.
Ida Seidlmanová. Rada se skládá ze zástupců rodičů,
učitelů a zastupitelů města.
RM schválila žádost ředitele ZŠ p. Mgr. Karla Nývlta o
uvolnění prostředků z navrženého rozpočtu na pořízení a
instalaci kamerového zabezpečovacího systému ve výši
80.000 Kč. Dále schválila instalaci základního
zabezpečovacího modulárního systému za 30 tis. Kč. Dle
sdělení ředitele se v poslední době začíná v základní škole
rozmáhat šikana. Poslední dva případy musela řešit Policie
ČR. Oba budou řešeny soudní cestou, protože jednání bylo
kvalifikováno jako trestný čin omezování osobní svobody,

VÝ BĚ R O VÉ Ř ÍZE N Í
na čerpání půjčky z Fondu rozvoje bydlení
na území města Police nad Metují.
Příjem žádostí o půjčku je od
15.2.2005 - 15.3.2005
Adresáty půjček mohou být pouze osoby, které vlastní
obytné budovy na území města Police nad Metují,
Pěkova, Honů, Hlavňova a Radešova.
Z fondu budou poskytovány půjčky na:
Název/účel
doba splatnosti
úrok p.a.
max.výše
a) oprava či výměna krytiny vč. konstrukce
4 roky
5%
do 50 tis. Kč
b) dodatečná izolace proti spodní vodě
4 roky
5%

do 25 tis. Kč

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

do 50 tis. Kč

d) zřízení nové byt. jednotky z nebytového prostoru
6 let
5%
do 80 tis. Kč
e) zřízení ČOV, kde nelze napojit na městskou kanalizaci
2 roky
5%
do 25 tis. Kč
Z rozpočtu města na rok 2004 ZM uvolnilo pro TJ
Spartak lyžařský oddíl částku 400 tis. Kč pro zakoupení
nového sněžného skútru. Tento stroj je v našich zimních
podmínkách nutný pro zajištění kvalitních běžeckých stop
jak pro veřejnost, tak pro samotný oddíl a příznivci tohoto
sportu to zajisté ocení.
Dne 2. 2. 2005 se na radnici uskutečnila schůzka
ohledně jízdních autobusových řádů za přítomnosti
zástupců společnosti OREDO s.r.o., organizátora dopravy
KHK, CDS Náchod, dopravce, který vykrývá převážnou
většinu spojů v našem regionu a zástupců města a okolních
obcí (Z. Kadidlo, V. Friml, starosta V. Petrovic, M. Maroul,
starosta Bezděkova n. M. a člen osadního výboru Hlavňov
K. Beneš). Na základě připomínek byl navýšen večerní spoj
od 22.15 hodin ve směru Bukovice - Hlavňov - S. Důl.
Tento spoj bude hlavně sloužit směnujícím občanům. Od
5.3. dojde též k menším změnám jízdních řádů. Společnost
CDS bude přidávat spoje z Police n. M. směr Hronov a zpět
v době od 9 - 16 hodin. Tím se současně zlepší i příjezdy k
vlakovým spojům na nádraží. Jezdit bude též další spoj na
Prahu s odjezdem z Police nad Metují v 16.45 hodin.
Zvu všechny občany na 1. veřejné zasedání
zastupitelstva města Police nad Metují, které se
uskuteční 17.2.2005 v 16.30 hod. v zasedací místnosti
hasičské zbrojnice. Na programu bude rozpočet města na
rok 2005 a slib nového člena zastupitelstva pan Josefa
Kašpara st., který je podle výsledků komunálních voleb
prvním náhradníkem z řad KDU-ČSL a nahradí pana Petra
Voborníka, který na vlastní žádost ukončil svoji činnost v
ZM k 31.1.2005. Tímto děkuji panu Petru Voborníkovi za
vykonanou práci a činnost v ZM.
Zdeněk Kadidlo, starosta
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Telegraficky . . .
• V úterý 11. ledna dopoledne se na své první schůzce sešla
komise komunitního plánování sociální a zdravotní oblasti.
• Ve středu 12. ledna jsme s panem starostou a Ing. Helenou
Ištokovou jednali s Ing. Mgr. Jiřinou Hejnovou o spolupráci se
vzdělávacím centrem Hvězda a grantovém schématu pro
integraci obtížně zaměstnavatelných skupin obyvatel na území
Královéhradeckého kraje.
• Ve čtvrtek 13. ledna dopoledne se opět sešla skupina tvůrců
Turistického průvodce Polickem. Tentokrát za účasti
zástupců spádových obcí dobrovolného svazku Policka, od
kterých se čeká připomínkování a doplnění kapitol
týkajících se jejich obcí.
• Další jednání proběhlo 26. ledna. Zde již byla předložena
kalkulace oslovených tiskáren k vlastní realizaci projektu.
• V pátek 14. ledna jsme s panem starostou a tajemníkem úřadu
navštívili výstavu cestovního ruchu v Brně – Region tour. Po
Pavlu Daňkovi převzala štafetu reprezentace města kulturní
pracovnice Petra Jansová, která má na starosti i turistický ruch a
informační služby.
• V pátek večer jsme s panem starostou přijali pozvání do
Hlavňova na valnou hromadu místních hasičů s rekordní
účastí členské základny.
• Sobotní dopoledne 15. ledna patřilo výročnímu jednání
Krčmasenátu, kam jsme rádi zavítali s panem starostou. Mezi
zajímavé akci patřily lezecké závody na umělé stěně Novoroční open - v sokolovně, které pořádali místní horolezci.
Večer proběhly další dvě valné hromady. Radešovští hasiči se
sešli v Sokolovně, velkoledhujští v hasičské zbrojnici.
Výročnímu jednání dospělých členů předcházela čtvrteční valná
hromada dětí v malé klubovně hasičské zbrojnice. Byla jsem
mile překvapena zprávou o činnosti, samotnými kluky a
především jejich velitelem panem Kollertem a pomocníkem
panem Škopem. Základem každého spolku je mládí a mnohdy
nejenom časově náročná práce s těmi, kteří by měli pokračovat
ve sboru s dlouholetou tradicí.
• V pondělí 17. ledna odpoledne jsme s velitelem našich
hasičů Jirkou Hubkou navštívili HZS ve Velkém Poříčí a
jednali o možných dotacích, připravovaných změnách a
organizačních záležitostech letošního roku.
• V úterý 18. ledna odpoledne se sešla na pravidelném měsíčním
jednání bytová komise. Za slečnu Janu Jelínkovou, která odešla
na mateřskou dovolenou se poprvé jednání zúčastnila RM
schválená paní Zdeňka Lacinová.
• Ve čtvrtek 20. ledna dopoledne jsme s kulturní pracovnicí
Petrou Jansovou a amatérským filmařem Mirkem Šolcem
připravovali na letošní rok program dlouho chystaného
projektu filmových večerů neprofesionální tvorby. Pevně
doufáme, že navážeme na tradici Filmového klubu, který
v Polici velmi dlouho zdařile působil.
• Páteční večer patřil povídání Hanýska a jeho kamarádů o
Pamírských sedmách. Celý víkend byl ve znamení florbalového
turnaje, který pořádal Petr Jansa.
• V pondělí odpoledne jsme s Věrou Kašíkovou navštívily
nemocné z Police a Policka, kteří jsou hospitalizováni
v broumovské nemocnici. Snad jsme potěšily především ty,
kteří jsou umístěni na lůžkách dlouhodobě nemocných.
Jedním z nich byl pan Jiří Volke, který v lednu oslavil své
osmdesátiny.
• V úterý 25. ledna jsem s panem starostou a kulturní pracovnicí
navštívili polské Dušníky, kde začal XVI. ročník Dnů českopolské křesťanské kultury.
• Ve středu 26. ledna dopoledne se na úřadě opět sešli tvůrci
chystaného Turistického průvodce Polickem.
• Ve čtvrtek 27. ledna večer zasedala společenská komise.
Diskutovala o širokém rozsahu své činnosti a plánu pro rok
2005.
Ida Seidlmanová

Poplatky za znečišťování ovzduší a
další povinnosti provozovatelů malých
stacionárních zdrojů znečišťování
ovzduší
Upozorňujeme provozovatele malých stacionárních
zdrojů znečišťování ovzduší na některé povinnosti dané
zákonem č.86/2002 Sb. o ochraně ovzduší (dále jen zákon).
Jedná se o povinnost danou §19 odst.16 zákona, zaslat
do 15. února kalendářního roku podklady pro stanovení
výše poplatku za znečišťování ovzduší. Podklady se zasílají
městskému úřadu. O výši poplatku rozhoduje a poplatky
vybírá, podle §19 odst.6 zákona, městský úřad, a to podle
zákona o správě daní a poplatků. Spalovací zdroj o
jmenovitém tepelném výkonu do 50 kW není předmětem
poplatku za znečišťování ovzduší.
Další povinnost je daná §12 odst.1 písm.f zákona, a to
zajišťovat prostřednictvím oprávněné osoby měření
účinnosti spalování (nejméně 1x za dva roky), měření
množství vypouštěných látek a kontrolu stavu spalinových
cest (nejméně 1x za půl roku) u spalovacích zdrojů
provozovaných při podnikatelské činnosti a odstraňovat
zjištěné závady; tuto povinnost plní provozovatelé u zdrojů
spalujících tuhá paliva od jmenovitého tepelného výkonu
15 kW a u zdrojů spalujících plynná nebo kapalná paliva od
jmenovitého tepelného výkonu 11 kW. Dodržování této
povinnosti bude podle výše uvedeného zákona kontrolovat
městský úřad. Městský úřad také na požádání sdělí
oprávněné osoby, které mohou provádět daná měření,
zjišťování a kontroly.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Kácení a údržba v městských
stromové zeleně
V rámci péče o stromovou zeleň (zákonná povinnost
vlastníků dřevin dle zákona o ochraně přírody a krajiny)
provádí město nutný zásah v hájku nad Žďárskou ulicí. Byl
proveden zdravotní řez korun a bude zde pokáceno 10
havarijních a problémových stromů (4 lípy, 4 jasany a 2
javory). Pokácené stromy budou nahrazeny vhodnými
stromky vybranými z náletového porostu, který je zde
poměrně bohatý. V průběhu března dojde také k odkácení
dvou stromů nad bývalou horní Vebou, po levé straně státní
silnice na Bezděkov. Tyto stromy jsou již v havarijním
stavu. V současné době je také prováděn těžební zásah
v městském lese, po pravé straně cesty na Radešov, kde
bude vykácena skupina přestárlých listnáčů ve špatném
zdravotním stavu. Poté bude proveden nutný těžební zásah
o kousek níže, ve stráni městského lesa, po levé straně cesty
na Radešov, kde bude odkáceno několik nebezpečných
smrků, které se zde začínají vyvracet a ohrožují dům paní
Šrámkové a havarijní akáty, které nám tu nikde jinde
nerostou, ale jsou bohužel již značně proschlé a ohrožují.
Vzhledem k tomu, že se letos začne realizovat přeložka
státní silnice přes město, bude také nutné pokácet stromy
rostoucí v trase této přeložky. SÚS KHK už podala žádost o
povolení k jejich pokácení. V letošním roce bude také
provedeno ošetření dubového stromořadí v ulici Na Struze,
které je již ve špatném stavu.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.
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Jarní prázdniny v knihovně
Víte už, co budou vaše děti dělat o jarních prázdninách?
Do svého programu mohou zahrnout i návštěvu knihovny.
Co Vám nabízíme?
- v pondělí 21.2. a v pátek 25.2.
je normální
vypůjčování, ale můžete přijít už dopoledne
- v úterý 22.2. chystáme výlet do Náchoda, kde
navštívíme městskou knihovnu a hlavně si
prohlédneme dětské oddělení – zájemcům sdělíme
další podrobnosti
- ve čtvrtek 24.2. proběhne „Den plný her“ – od 9°° do
12°° a od 13°° do 17.30 hod. si můžete přijít zahrát
s kamarády nejrůznější známé i neznámé stolní a
společenské hry

Co čtou vaše děti
U dětských čtenářů patří v poslední době mezi
nejoblíbenější autory anglická spisovatelka Enid
Blytonová. Autorka, která se řadí ke komerčně
nejúspěšnějším a nejpřekládanějším britským spisovatelům,
byla u nás dříve téměř neznámá. Její knížky jsou plné
napětí, dobrodružství, humoru a fantasie, ale i pevného
přátelství a kamarádství. Snad právě proto jsou u dětí tak
oblíbené. K sériím Tajemství, Záhady, Kamarádky či
Správná pětka, Vám nyní nabízíme dvě knížky z další
řady – Vzhůru na kouzelný strom a Příběhy kouzelného
stromu.
Fantastická i legrační dobrodružství prožívají děti nad
vrcholkem Kouzelného stromu,v úžasné Říši hraček, Země
kouzel, Země dobrot a neodolatelné Zemi dárků, kde je
doprovázejí trpaslíci, skřítci, skřeti a víly.

O čem sní naše děti?
Klub dětských knihoven vyhlásil další kolo projektu
Kde končí svět? 2004/2005. Letošní téma zní Díky za
pohádku!
Polická knihovna se přihlásila s vlastním projektem
Andersen ošklivým káčátkem a v jeho rámci uskutečnila
řadu besed pro děti polické, žďárské a bukovické školy.
Povídali jsme si o panu Andersenovi a jeho pohádce O
ošklivém káčátku. Životní příběh Hanse Christiana
připomíná pouť onoho ošklivého káčátka, kterému se
nakonec splnil jeho sen. Stal se slavným spisovatelem a
jeho pohádky si čtou děti na celém světě. Na závěr besedy
dostaly děti úkol napsat svá přání. O jejich zhodnocení jsme
požádali speciální pedagožku a psychoterapeutičku paní
Lenku Fulkovou. Naším přáním je, aby její slova oslovila i
vás:
Většina dětí ve svých výpovědích na téma „Moje přání“
touží po výkonech, které jsou jinými uznávány a
oceňovány. Tyto výkony mají z psychologického hlediska
zvýšit vlastní hodnotu a posílit sebevědomí. 90% přání dětí
se zaměřilo na své budoucí povolání, na budoucí rodinný a
profesní život. Starší děti /od 11 let/ se už orientovaly na

ekonomickou stránku jejich budoucího života / často šlo o
velké fantazírování – číslo se skládalo ze spousty nul/.
Děti mají svoji individuální identitu a vědí, jak používat
slovo chci, mohu a jsou si vědomé, které věci ovlivnit
mohou a které ne. 30% dětí ve svých přáních se zaměřilo na
lidské vztahy /….., aby byli lidé k sobě hodní,……., aby se
dospělí nehádali,……, aby nebyly války/.
Nad některými přáními jsem se musela trošku pousmát:
- chtěla bych si vzít hodnýho a bohatýho chlapa
/no, která by si nechtěla vzít prince z pohádky/
- já chci, aby napadlo hodně sněhu / tak toto
přáníčko bylo vyslyšeno/
- já bych chtěl, aby nebyly školy /no, smůla/
- chci mít pořádnou motorku, trezor plný peněz a
pořádnou ženskou
A na závěr pár vzkazů rodičům od jejich dětí
Nedávejte ukvapené sliby. Pamatujte si, že se cítím
mizerně, když se sliby nedodržují.
Neříkejte mi, že mě nemáte rádi, i když někdy dělám
příšerné věci.
Nesnažte se mi namluvit, že jste dokonalí a bezchybní.
Hrozně mě šokuje, když zjistím, že to tak není.
Nezapomeňte, že nemohu dobře vyrůstat bez spousty
lásky a laskavého porozumění, ale to vám nemusím říkat,
že ne?
Knihovna města Police nad Metují

vyhlašuje

výtvarnou soutěž
pro děti na téma

Pan Andersen
a ošklivé káčátko
V letošním roce si připomeneme
200. výročí narození dánského pohádkáře Hanse
Christiana Andersena. Na proběhlé besedy navazuje
výtvarná soutěž, které se mohou zúčastnit všechny děti bez
ohledu na věk. Formát i výtvarné techniky mohou být
libovolné.
Tématem je život pana Andersena a jeho pohádky.

Uzávěrka soutěže bude 28. února 2005. Své práce
přineste do knihovny v půjčovní době.
Vaše výtvory vystavíme v prostorách knihovny a
návštěvníci budou moci vybrat ten, který se jim bude
nejvíce líbit.
Odměnou bude účast na Noci s Andersenem, kterou
knihovna uspořádá z 1. na 2. dubna 2005.
Těšíme se na Vaše práce.

Nabídka knih:
Clancy, Tom: Výsadkáři.
Kniha popisuje tradice, náplň činnosti, odhodlání a
vyhlídky do budoucna XVIII. vzdušného výsadkového
sboru americké armády.
Messner, Reinhold: Bílá samota.
Má dlouhá cesta k vrcholům Himálaje.
Vyznání horolezce, jemuž jsou hory vším, přestože na
Nanga Parbatu přišel o bratra a lezení bylo příčinou
rozpadu jeho manželství.
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Krakauer, Jon: Útěk do divočiny.
Tragický, drsný a silný příběh mladého muže, který se
v roce 1992 vydal na Aljašku hledat nový způsob života
bez vymožeností civilizace a našel tam svou smrt.
Kačor, Miroslav: Osudové okamžiky.
Skutečné události podle seriálu Česká televize.
Z popisovaných událostí např.: Nové Mlýny - 1936,
Doubrava - 1949, Deštnice - 1966, Špitálka - 1975.
Zdenka Procházková: Na jevišti mezi Prahou a Vídní.
Nezapomenutelná Líza Doolittlová. Vzpomínky herečky,
která je v zahraničí známější a více oceňovaná než doma.
Směja, Petr: Na vlastní kůži.
Autorovo vtipné vyprávění příhod ze života, příhod
bigbíťáckých a příhod horských.
Paolini, Christopher: Eragon : Odkaz dračích jezdců.
1.díl fantasy románu o chlapci, který našel v lese dračí
vejce a tím se mu převrátil život naruby: musí se vydat na
cestu, překonávat nebezpečí, bojovat a kouzlit a naučit se
přijmout svoje nové schopnosti.
Křístek, Václav: Cesta na poledne.
Historický román o Jakubu Krčínovi z Jelčan.
Procházková, Petra: Rošangol.
Knížka obsahuje dvě povídky ze současného
Afghánistánu. Autorem druhé povídky je Jaromír Štětina.
Welzl, Jan: Hrdinové ledového moře.
Autor známých „Třiceti let na zlatém severu“ nás opět
zavede ve svém poutavém vyprávění na Novosibiřské
ostrovy mezi Eskymáky, lovce kožešin a mořeplavce.
Klíma, Ivan: Moje nebezpečné výlety.
Nejnovější kniha povídek současného českého autora o
lidech minulých i dnešních časů.
Kratochvil, Jiří: Lady Carneval.
Český psychologický román.
Binder, Franz: Tibetská hora bohů.
Cesta na Kailás.
Autor nás v této cestopisné knížce zavede do Tibetu,
mezi poutníky k posvátné hoře Kailás, mezi legendy, mýty,
bohy.
Sting: Broken music, rozbitá hudba.
Vzpomínky zpěváka Stinga.
Výborná, Lucie: Fit maminka.
Moderátorka a novinářka popisuje cvičební režim, jógu,
vhodnou stravu a péči o tělo a pleť v těhotenství a přidává
své osobní zkušenosti.
Gardner, Erle Stanley: Případ potřeštěné dědičky.
Nová detektivka známého autora.
Vaše knihovnice

¸ ¸¸
Úterý 15.2.2005

KINO

¸¸

¸

v 19.30 hodin

SNO WBOAR Ď ÁC I
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

Středa 23.2.2005

v 17.30 hodin

PŘÍBĚH ŽR ALOK A
Bibo Bergeron (Eldorádo), Vicky Jensonová (Shrek) a Rob
Letterman (Los Gringos) jsou podepsáni pod novým snímkem
studia DreamWorks, který se sice odehrává pod hladinou oceánu,
žánrově jde ovšem o mafiánský film. Jeho hrdinou je malá rybka
Oscar (v originále opatřená hlasem Willa Smithe), která využije
náhodné smrti syna žraločího bosse dona Lina (Robert de Niro) a
začne se vydávat za jeho vraha. Věhlas, který tak získá, může být
ovšem dosti dvojsečný… Film v českém znění. (90 min., USA)
Mládeži přístupné.
Vstupné : 55,- Kč

Pátek 4.3.2005

v 19.30 hodin

CELLULAR
Jessica (Kim Basinger) byla unesena – neví proč, ví jen, že to
evidentně nemůže přežít. Má jedinou šanci: Prostřednictvím
rozbitého telefonu vytočila náhodné číslo, které patřilo
lehkovážnému mladíkovi Ryanovi (Chris Evans). Ten se navzdory
počáteční nedůvěře nakonec rozhodl neznámé ženě pomoci, a
s mobilním telefonem v ruce se pouští do závodu s časem. Musí
zjistit, kde je Jessica vězněna, a objevit způsob, jak ji najít dřív,
než ji únosci přestanou potřebovat. Film v původním znění s
titulky. (94 min., USA)
Mládeži přístupné od 12 let.
Vstupné : 55,- Kč

Úterý 8.3.2005

v 19.00 hodin

DANNYHO P AR ŤÁC I 2
Před třemi lety Dannyho parťáci odlehčili pokladně tří
lasvegaských kasin. Teď má Danny Ocean (George Clooney)
nový a ještě drzejší plán – loupež v galeriích Amsterodamu, Římě
a Paříži najednou. Film v původním znění s titulky. (125 min.,
USA)
Mládeži přístupné od 12 let.
Vstupné : 55,- Kč

PŘIPRAVUJEME :
Úterý 15.3.2005 v 19.30 hodin MILENCI A VRAZI
!!!PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ JE
POUZE V POKLADNĚ KINA 1 HODINU PŘED ZAČÁTKEM!!!

® ®®

D I VADL O

Čtvrtek 10. února 2004

®®

®

v 19.30 hodin

Náchodská divadelní scéna uvede v Kolárově divadle
divadelní hru

ZKROCENÍ ZL É ŽENY aneb
JAKOU MO C MÁ LÁS KA

Komedie o dvou dějstvích s textem W. Shakespeara.
Vstupné: 50,- 55,- 60,- Kč

Úterý 15. února 2005

v 9.00 a 10.30 hodin

Divadýlko Mrak Havlíčkův Brod uvádí v Kolárově divadle
pro MŠ, 1. stupeň ZŠ a rodiče s dětmi představení

PIRÁTS KÁ POHÁD KA

Pohádka úsměvnou a zábavnou formou řeší odvěké „vytahování
se silnějšího na slabšího“. Zároveň ukazuje i netušené schopnosti
človíčka, který se projeví až v nejvyhrocenějších situacích.
Vstupné: 25,- Kč
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Čtvrtek 10. března 2005

v 19.30 hodin

OZ Una Musica Bratislava a Velvyslanectví Španělského
království na Slovensku uvádí v Kolárově divadle tanečnědivadelní představení ve stylu jazzflamenco na motivy
opery G. Bizeta

CARM EN

Desetičlenné seskupení hudebních a tanečních profesionálů
v oblasti flamenca a charakterového tance se tímto dílem
inspirovalo a novým invenčním způsobem navázali na další
interpretační možnosti zpracování tohoto díla. Představení, které
OZ Una Musica připravila je skloubení tradičního španělského
umění flamenco spolu s novými hudebními a tanečními prvky,
které se prosadili hlavně ve 20. století (jazz, neofolklorismus,
neoklasicismus a další). Strhující emotivní hudba seskupení
REMEDIOS Vás přenese do atmosféry se Španělským koloritem.
Flamencová kytara, akustické efekty bass kytary, violoncello,
housle, flétna, operní zpěv (mezzosoprán) a vynikající peruánský
perkusionista vytvořili scénickou hudbou k tanci plného vášní,
dynamiky a virtuózních výkonů tanečníků. Ve dvou postavách se
rozvíjí příběh vášnivé, tragické lásky muže a ženy realisticky
připomínající dnešní sociální prostředí s jeho problémy.
Vstupné: 90,- 100,- 110,- Kč

Pátek 1. dubna 2005

v 19.00 hodin

Město Police nad Metují Vás srdečně zve do Kolárova
divadla na představení

TRAVESTI SHOW – KRÁLO VNY N OCI
Zajisté si je pamatujete!!! Jedna z nejznámějších travesti skupin
z ČR. Na jejich vystoupeních Vám Dafné, Sindy, Felón a Nikol
předvedou naše i zahraniční umělce: Tinu Turner, Helenu
Vondráčkovou, Lucii Bílou, Ilonu Csákovou, Cher, Hanu
Hegerovou, Madonnu, ABBU a další.
Vstupné: 90,- 100,- 110,- 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

® ® KUL TUR A VE MĚSTĚ
Neděle 20. února 2005

®

®

ve 14.00 hodin

Město Police nad Metují a Klub Vánek pořádají
v sokolovně TJ Sokol v Polici nad Metují

MAŠKARNÍ KARN EVAL

pro zdravotně postižené děti okresu Náchod

Program karnevalu: soutěže, vyhlášení soutěže o nejhezčí masku,
bohatá tombola.
K tanci a poslechu hraje skupina MAT, občerstvení zajištěno.
Vstupné dobrovolné.

®

OKÉNKO K SO USE DŮM

Čtvrtek 10. února 2005

®

®

v 19.30 hodin

V Jiráskově divadle v Hronově bude uveden koncert
populární české bluegrassové kapely

POUTNÍCI SLAVÍ 35 LET
Neděle 27. února 2005

v 19.30 hodin

Divadlo J. K. Tyla v Červeném Kostelci

SWING S EXTET A L AĎA KERNDL

Společný koncert známé náchodské jazzové skupiny Swing Sextet
a českého krále swingu Ladi Kerndla.
Vstupné: 90,- Kč.
Předprodej vstupenek od 7. 2. 2005 v prodejně tabáku DALI.

Tisková zpráva
vydaná městem Česká Skalice dne 21. ledna 2005
Město Česká Skalice a Muzeum Boženy Němcové v České
Skalici prohlašují v den výročí úmrtí významné české
spisovatelky Boženy Němcové (21.1.2005 uplynulo 143 let od
smrti) a u příležitosti 150. výročí vydání nejznámějšího jejího díla
rok 2005 „Rokem Babičky Boženy Němcové“.

Rok Babičky Boženy Němcové
Pod záštitou města Česká Skalice budou příspěvkové,
neziskové a další organizace i občané pořádat akce související,
popřípadě připomínající život a dílo spisovatelky Boženy
Němcové.
Na programu mimo jiné najdete následující pořady: Pocta
Boženě Němcové – pietní akt, mezinárodní konference k dílu
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Boženy Němcové, výstava poštovních známek, dále bude ke
150. výročí prvního tisku „Babičky“ vydána poštovní známka
s příležitostním razítkem, Paní kněžna přijíždí – prohlídky zámku
v dobových kostýmech, muzejní noc – ojedinělá noční návštěva
muzea Boženy Němcové se vzpomínkou na spisovatelku,
komponované pořady – Barunčina škola aneb Když chodila
Božena Němcová do školy, Smím prosit? aneb Setkání s Boženou
Němcovou, Oživlé postavy z Babičky, literární soutěž pro mládež
– Zlatá slova, výstava Babička v edicích od 19. století do
současnosti, letní promenádní koncert v zámeckém parku,
Umělecké Ratibořice – výtvarná soutěž s programem, Českopolský festival báchorek a pověstí, Jiřinkové slavnosti, výstava
obrazů ilustrátora Adolfa Kašpara, dálkový pochod Barunka,
Božena Němcová v poezii a hudbě, Babiččiny Vánoce – lidový
rok v muzeu, Advent v Babiččině údolí a řada dalších akcí.
Mezi pořadateli jsou: Muzeum Boženy Němcové, Textilní
muzeum TIBA, Státní zámek Ratibořice, Informační centrum,
Základní škola, Dům dětí a mládeže Bájo, Společnost Boženy
Němcové, Klub českých turistů Hrot, Společnost pro záchranu
Babiččina údolí, Kulturní agentura Anny Řehákové, Klub
filatelistů, Centrum rozvoje a další.
Kalendář akcí najdete na www.ceskaskalice.cz
Jsme rádi, že ještě 150 let po prvním vydaní „Babičky“ má co
říct toto dílo i dnešní generaci. Výjimečná osobnost Boženy
Němcové inspirovala řadu generací a i dnes přináší řadu námětu a
nese odkaz i pro další pokolení.
Celý program je v milé pozornosti poslankyně Parlamentu
České republiky paní Mgr. Zdeňky Horníkové.
Srdečně vás zveme k účasti na akce pořádané u příležitosti
Roku Babičky Boženy Němcové.
Ing. Josef Daňsa v.r., místostarosta

® ® OST ATN Í

®

Pondělí 25.7.2005 – úterý 2.8.2005

Cestovní kancelář INEX pořádá 9-denní zájezd s
turistikou

POBYT V S RDCI NO RSKA

Cena: 11.990,- Kč na osobu
(6 nocí se snídaní v hostelu, dopravu lux. Autobusem, veškeré
trajekty, výlet do Bergenu, používání bazénu a sauny v Mjolfjellu,
průvodce, komplexní pojištění). Bližší informace včetně programu
získáte v kanceláři kulturního referenta na MěÚ Police nad Metují
(přízemí), tel. 491 509 996.

!!!POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA!!!

®

REGIONTOUR 2005
Již po sedmé, ale poprvé jako člen Svazu cestovního ruchu
Branka, o.p.s., se město Police nad Metují prezentovalo spolu
s dalšími městy Královéhradeckého a Pardubického kraje na
veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2005, který se konal 13. –
16. 1. 2005 na výstavišti v Brně.
Letos poprvé jsem převzala štafetu po Pavlu Daňkovi, který
vzorně prezentoval město na veletrzích šestkrát. Stejně jako
v loňském roce jsme zvolili stejnokroj – žlutomodrá trička
s logem Kladského pomezí. Musím konstatovat, že zájem o náš
kraj je vskutku obrovský a stále je co nabízet. Stánky byly
v neustálém obležení lidí, z nichž většina toužila získat nové
informace o Policku, ale také vzpomínala na krásně strávenou
dovolenou v našem městě i okolí, což nás velice těší.
Police nad Metují letos mohla představit dva nové materiály a
pohlednici. Barevná brožura s názvem POLICKO, vydaná
Dobrovolným svazkem obcí Policka, sklízí velký úspěch a je
považována za nejkrásnější materiál, který v posledním roce
vyšel. Druhý materiál HVĚZDA vydal Klub přátel turistiky a
město Police nad Metují. Velký zájem lidé projevili o mapu
s vyznačenými cyklotrasami a skládačku s možnostmi výletů jak
pěšky, tak i na kole v okolí Police.
Poličtí podnikatelé v oboru stravování a ubytování využili
možnosti prezentace v „Katalogu ubytování v Kladském pomezí
2005“, ale pouhý jeden podnikatel mi dodal propagační materiály
a využil tak bezplatnou prezentaci na veletrhu Regiontour 2005.
Vzhledem k již zmiňovanému velkému zájmu o náš kraj se
bude Svaz cestovního ruchu Branka, o.p.s. prezentovat i na dalším
veletrhu cestovního ruchu HOLIDAY WORLD 2005 v Praze na
výstavišti ve dnech 17. – 20. 2. 2005, kde budu celé Kladské
pomezí prezentovat spolu s kolegyní Martinou Tauchmanovou,
která v současné době zřizuje nové informační centrum
v Teplicích nad Metují.
PJ
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významné životní jubileum. Tento rok jí přinesl i odchod
do důchodu. Přejeme jí hodně pohody, zdraví do dalších let,
hodně hodin příjemně strávených v kruhu rodiny i dostatek
času na předávání svých mnohaletých knihovnických
zkušeností těm mladším.
Vedení města

Poděkování
Rodina Šálova a Antlova upřímně děkuje za projevy
soustrasti všem, kteří se přišli 20. ledna 2005
naposledy rozloučit na polický hřbitov s panem
Josefem Šálou.
Jan Antl - tel.495 818 184, fax.495 818 108, mob.602 481 784

S T A T I S T I K A œœ œ œ œ œ œ œ œ
K 31. 1. 2005 mělo město Police nad Metují dle
dostupné evidence celkem 4309 obyvatel.

V Í T Á N Í O B Č Á N K Ů ZZ Z ZZ Z Z
V sobotu 29. 1. 2005 jsme v obřadní síni přivítali 16
nových dětí.
JA KU B KR T IČ K A
JA N P O C HE
JA KU B M AR YŠ K A
BAR BO R A F AT KO VÁ
Š IMO N Č ÁL E K
JA N F LÍDR
P AVE L VO JT ĚC H
MIC H AL V AŽ AN

JUBILEA

KAT EŘ I N A DO S T ÁLO V Á
F ILIP W ER NER
NE LA T ÉR O V Á
MAT Ě J N Ě MEČ E K
MAT O UŠ Č ÁL EK
R ADK A DÍT ĚT O VÁ
AN ET A VO BO R NÍKO VÁ
JAS M IN BA YL IS S O VÁ

ZZZZZZZZZ

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

2 občané
3 občané
3 občané

85 let

1 občanka

paní Růžena Šilarová
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví a duševní pohody do
dalších let.

Dagmar Hambálková

Jirka oslavil osmdesátku
Jiří Volke, sportovec a turista každým coulem, oslavil
v lednu životní jubileum 80-ti let. Hodně zdravíčka a
štěstíčka mu přejí
Kamarádi a přátelé
I my se připojujeme s přáním především osobní
spokojenosti a hodně zdravíčka.
Vedení města

Marcela Machová
1.září 1966 byla jmenována první vedoucí profesionální
knihovny v Polici nad Metují paní Marcela Machová (do té
doby knihovnu vedl pan učitel Šeda s kolegy Schmidem a
Pejskarem po zaměstnání). Byla mladá, plná elánu a její
zásluhou knihovna rostla, zlepšovala své služby, rostl počet
výpůjček i počet čtenářů. Ale čas je kobyla splašená a
z mladé knihovnice je dnes babička vnoučat. Elán ji
neopustil. Kdo z nás by hádal, že v prosinci 2004 oslavila

Lubor Bořek
Rozhovor o padesátce (bajka)
Viděli jste někdy lesní školku? Je to takový oplocený
kousek lesa s malými stromky. A víte, proč se mu říká
školka? Protože za plotem mezi stromečky se schází lesní
mládež a učí se tu. Nevěříte? Zkuste se někdy projít lesem a
uslyšíte i uvidíte, že mám pravdu. Cvrlikání, houkání a
spousta dalších zvuků a tónů dává dohromady nádhernou
muziku. V lesní galerii zase jelen vyzdobil mohutný strom
svým parožím a čuník vyryl na pasece roztomilé obrázky.
O tuhle lesní školičku se stará vousatý hajný, který
zrovna slavil padesátiny. Zvířátka z jeho lesa mu chtěla
popřát něco pěkného, a tak se sešla na paloučku na tajné
poradě. Přišli žáčci s několika rodiči i pár kantorů a
přemýšleli, jak by ho potěšili.
„Hodně štěstí, zdraví, ať je dlouho hajným a ať nás tady
ještě dlouho má,“ zaštěbetala neposedná sojka.
Kos se přidal: „Hodné žáky, pohodu a klid, to je
v dnešní době vzácnost. Všechno se odvíjí od zdraví. Čím
jsem starší, tím víc si to uvědomuji.“
Malý hnědý zajíček schroupal čerstvý lístek a šťouchnul
do svého strakatého kamaráda: „Něco prones“. „No, aby se
z nás nezhroutil, vždyť už mu táhne na stovku,“ zazubil se
strakáč a snažil se ukořistit ještě zbytek lístečku.
„Náhodou padesátka, to je takový pěkný věk,“ usmál se
vousatý jezevec, který přišel s celou rodinou.
„Já bych mu koupila lízátko a pozvala ho na zmrzlinu,“
zakuňkala malá žabka.
Také veverka měla výborný nápad: „Já bych mu přála,
aby měl možnost se dostat na nějaký ostrov a tam se svou
rodinou strávil aspoň měsíc. Dva měsíce by byly lepší, ale
to by na něj asi moc doléhalo.“ Pak vzdychla: „Jenomže
z lesa ho nikdo nedostane, tak třeba pořídit pro školičku
nějaký vrtulníček, aby na své akce mohl přiletět a odletět,
aby se nemusel tolik zdržovat tím cestováním.“
„A já mu popřeju hodně zdraví, štěstí, lásky, Božího
požehnání, pracovních úspěchů …. a toho lesního
inspektora ať nebere,“ přidal se srnec. K tomu hned přitakal
moudrý výr: „My bychom ho nevyměnili ani za nic.“
Ze všech koutů paloučku se ozývaly další nápady:
„Hodně žáků, aby mu ta škola vydržela. Ať se mu vyplní to,
co chce … Aby mu práce ve škole přinášela jenom radost a
žádné zklamání. Aby to tady vedl pořád tak dobře. Pevné
nervy, trpělivost, aby ho to tady těšilo. Aby ještě dlouho
vydržel.“
„Vždycky usměvavou manželku,“ zavyl vlk.
Paní jezevcová se zeptala: „Nikdy jsme ho neviděli
rozčileného, umí to vůbec? Pořád ho vidím usměvavého
jako sluníčko.“ „Ale umí,“ zachrochtal čuník.
Najednou se rozhrnuly stromky a mezi nimi se objevila
hajného tvář. Všichni byli překvapeni, cítili se přistiženi a
nenapadlo je nic jiného, než vyprsknout smíchem. Hajný
zapráskal kníry a tváře se mu roztáhly od ucha k uchu.
Usmíval se a zvědavě pokukoval: „Tak pokračujte.“ „Až
odejdete,“ zakuckal se smíchy čuník. „No, je vidět, že tady
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překážím,“ durdil se naoko hajný a zase zmizel mezi
stromky.
Když se všichni uklidnili, tak se ozval zajíc: „Je dobře,
že tu máme takové podmínky. Pro nás je velmi cenné, že to
s našimi dětmi takhle přátelsky děláte. Je to úplně jiné, než
jak si to pamatuji z dob, kdy jsem sám chodil do školy. Bez
atmosféry, která je na našem paloučku, bychom sem asi
nechodili.“
Malá kuřátka se nakonec také osmělila: „Přejeme mu
pěkné vánoce. A velikonoční slepičku.“
„Hodně moudrosti, tak jako měl Šalomoun, aby se dál
mohl starat o náš les,“ řekla liška. „Když tohle bude, tak
bude i to ostatní. Bude mít dost síly a bude se tu dařit dětem
i učitelům“.
Podobnost v této bajce není vůbec náhodná. Všechno,
co jste četli, se stalo, bylo odposlechnuto a zapsáno
v Základní umělecké škole v Polici nad Metují. Jenom
totožnost autorů jednotlivých výroků byla úmyslně
změněna. Ale jednoho vám přece jen prozradíme. Pan
hajný je ředitel ZUŠ Lubor Bořek, který v lednu oslavil své
padesáté narozeniny. A my, jeho kolegové a kamarádi, žáci
i jejich rodiče, mu přejeme do té stovky všechno nejlepší:
„Pojďme dál společně dělat dílo, ze kterého budeme mít
radost.“
„Ať mu to nadšení vydrží aspoň dalších 50 let.“
„Ať je šťastný.“

Slavnostního setkání se zúčastnili kromě vedení
Oblastní nemocnice Náchod a interního oddělení také
některé další významné osobnosti - paní poslankyně
Mgr.Zdeňka Horníková a náměstek hejtmana ing.Rostislav
Všetečka.
U zrodu nefrologické poradny stál prim. MUDr. Václav
Krch CSc., který spolupracoval s Prof.MUDr. Erbenem
DrS., zakladatelem hemodialyzačního pracoviště v Hradci
Králové. V započaté práci pokračoval prim.MUDr. Jaroslav
Flídr. Právě on uvedl v roce 1994 do provozu
hemodialyzační pracoviště v Náchodě. Současný primář
Doc.MUDr.Josef Jandík, CSc. navázal na předcházející
činnosti a svými znalostmi a zkušenostmi se snaží o
zachování vysoké odborné úrovně hemodialyzačního
pracoviště v Oblastní nemocnici Náchod a.s.
Stavební úpravy na nově zřizovaném středisku dialýzy
při interním oddělení Oblastní nemocnice Náchod byly
dokončeny v červnu 1994 celkovým nákladem 5.546.266,Kč.
Technologická část stavby byla pořízena v celkové
finanční hodnotě 9.281.971,- Kč.
V průběhu jubilejního roku 2004 bylo nákladem
3.300.000,- Kč komplexně obnoveno všech 7 dialyzačních
přístrojů tohoto důležitého oddělení Oblastní nemocnice
Náchod.

Astronomické informace – únor 2005
Slunce vstupuje 18.2. ve 14 h 31 min do znamení Ryb.
Měsíc je 2.2. v poslední čtvrti, 8.2. v novu, 16.2. v první
čtvrti, 24.2. v úplňku. Přízemí nastává 7.2. (vzdálenost
Měsíce od Země je 359 tisíc km), odzemí 20.2. (406 tisíc
km). Kolem Marsu projde Měsíc 4.2., kolem Saturnu 20.2.,
poblíž planety Jupiter 27.2. Zákryt hvězdy Antares
Měsícem nastane 4. února před východem Slunce, úkaz je
viditelný i z našich zeměpisných šířek.
Planety viditelné okem: na ranní obloze září nízko nad
jihovýchodem načervenalý Mars, promítá se do souhvězdí
Střelce. Pozdě večer vychází Jupiter (Panna), Saturn v
Blížencích je nad obzorem celou noc s výjimkou ranních
hodin.
Kometa C/2004 Q2 (Machholz) prošla 24. ledna
v nejmenší vzdálenosti od Slunce, její jasnost postupně
klesá, po celý měsíc však bude viditelná i v menších
astronomických dalekohledech. Počátkem února ji najdeme
v souhvězdí Kasiopeji. Mapku zašleme zájemcům na
požádání.
Jiří Kordulák, Hvězdárna v Úpici

Informace ředitele Oblastní
nemocnice Náchod
Na interním oddělení Oblastní nemocnice Náchod a.s.
se dne 29.11.2004 uskutečnilo krátké slavnostní
připomenutí významného jubilea 10 let od uvedení do
provozu hemodialyzačního pracoviště.

Výhodou nových přístrojů je vyšší technická
spolehlivost a možnost zavedení nových metod. Velkým
přínosem je také průběžná kontrola probíhajícího procesu
čištění krve. To staré přístroje neumožňovaly a výstupní
údaje poskytovaly ne příliš přesné hodnoty.
V okrese Náchod je přibližně 35 pacientů, kteří musejí
oddělení třikrát týdně navštívit a strávit zde v průměru 4
hodiny. Ročně se zde uskuteční 6 tisíc dialýz. Ty probíhají
v třísměnném nepřetržitém provozu.
Za 10 let své existence bylo z hemodialyzačního
pracoviště celkem u 20 pacientů provedeno 21 transplantací
ledviny.
Ing. Josef Šimurda, ředitel nemocnice

Výroční schůze SDH Radešov
Dne 15. 1. 2005 se v polické Sokolovně sešli radešovští
hasiči, aby zhodnotili uplynulý rok:
- oprava hasičské zbrojnice zdejším hasičem panem
Milanem Sieglem. Za to mu velký dík.
- dále nová elektroinstalace a též nesmím zapomenout
na to krásné fotbalové hřiště atd.
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A pak se stalo něco co mně vyrazilo dech a vzalo řeč
(což je u mě ojedinělé). Dostala jsem medaili, kterou mi
osobně, jak sám řekl: „ O to se nenechám nikým připavit“,
připnul Bimbrc. Vůbec jsem to nečekala a jsem za to
vděčná.
Poté začala tombola a volná zábava při reprodukované
hudbě.
PS: Medaile se ještě ten večer rozbila a do 27.1.05 mi
ještě nebyla připnuta zpátky na hruď.
Za SDH Radešov tisková mluvčí

Oblastní charita Červený Kostelec – středisko
Hospic Anežky České
vás zve na

KURZY DOMÁCÍHO OŠETŘOVÁNÍ
aneb chceme vám pomoci zvládnout péči o
vaše blízké
V těchto kurzech získáte jak praktické znalosti a rady
týkající se péče o nemocného, tak i informace o
možnostech sociální pomoci. Kurzy jsou určeny jak vám,
kteří již doma o své blízké pečujete nebo očekáváte
propuštění blízké osoby do domácího ošetřování,
tak i všem, kteří se těmto dovednostem chtějí naučit.

Podrobnější informace a přihlášky vám
poskytne:
Ing. Jana Řezníčková
Tel.: 721 581 373, 491 465 148
E-mail: reznickova@hospic.cz
www.hospic.cz
Oblastní charita Červený Kostelec – středisko Hospic
Anežky České
549 41 Červený Kostelec – 5. května 1170
IČO : 48623814
Číslo účtu: 8 2 8 2 6 7 0 2 2 7 / 0 1 0 0
Kurzy jsou součástí projektu „Respitní péče o těžce
nemocné seniory a podpora domácího ošetřování
prostřednictvím pečujících blízkých osob“, který
podpořila Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS)
z prostředků programu EU Phare 2002 – Podpora
aktivního života seniorů.
Naším cílem je umožnit důstojný život nemocných
(zejména seniorů) a snaha umožnit jim, aby mohli trávit co
nejdelší čas ve svých domovech, tedy v prostředí jim
blízkém, a nemuseli být umisťováni do nemocnic, léčeben
dlouhodobě nemocných apod.
Zkvalitnění a usnadnění domácího ošetřování podporuje
Hospic Anežky České i provozováním půjčovny
zdravotních pomůcek.
V rámci projektu probíhá v budově Háčka (Červený
Kostelec – Manželů Burdychových 245) rekonstrukce
dosud nevyužívaného podkroví. V těchto prostorách tak do
konce února 2005 vznikne pro účastníky školení
společenská místnost a čtyři nové pokoje, každý s vlastním
příslušenstvím.

Termíny kurzů:
1. 14. 3. - 18.3. 2005
2. 4.4. - 8.4. 2005
3. 18.4. - 22.4. 2005
4. 2.5. - 6.5. 2005
5. 16.5. - 20.5. 2005
6. 30.5. - 3.6. 2005
Cena kurzu:

150,- Kč

Nabízíme vám možnost ubytování a stravování.
• 1noc ………………………… 60,- Kč
• snídaně ……………………... 27,- Kč
• oběd - výběr ze tří jídel …. 47 – 49,- Kč
• večeře …………………….…. 42,- Kč
NÁPLŇ KURZU :
• Teoretická i praktická výuka jak pomoci
nemocnému při:
- pohybu a zaujímání pohodlné polohy
- udržování tělesné hygieny
- oblékání, svlékání a výběru oblečení
- zajišťování správné výživy, pomoc při jídle, pití a
užívání léků
- prevenci proleženin
• Sociální poradenství
• Prevence syndromu vyhoření pečujících
• Řešení individuálních problémů účastníků školení
Školit se budete v malých skupinách 10 – 12 účastníků
a na závěr obdržíte osvědčení o absolvování kurzu.

Polický zahrádkářský
receptář na měsíc únor
Afrodiziaka z vlastní zahrádky

Martin Grbavčic, SEVA FLORA Valtice

Afrodiziakum česky povzbuzovač, životabudič - je
látka, kterou obsahují druhy rostlin, které dokáží nejen léčit
konkrétní neduhy, ale dokáží stimulovat imunitní systém
organizmu. Na lidské tělo neustále působí řada vlivů.
Některé příznivě, jiné nepříznivě. Výsledek těchto vlivů
jsou stavy únavy, apatie atd.
Nejznámější z životabudičů je Žen-šen, ale není jediný.
Chtěl bych Vás seznámit se dvěma druhy, které lze bez
problémů pěstovat i na zahrádce, kde Vám udělají radost
nejen svou léčivou silou, ale i na pohled jsou to rostliny
velmi dekorativní.
Z USA pochází rostliny druhu Echinacea Třapatka.
Existuje 9 botanických druhů, nejznámější a
nejužívanější je Echinacea purpurea, Třapatka nachová.
Jedná se o vytrvalou bylinu, vysokou 60 - 100 cm, má
široký list, kvete od druhého roku vegetace, květy jsou
velké (ježkova hlava), okvětní plátky purpurové. Má ráda
slunné stanoviště, spon 60 x 60 cm. Vysévat lze od února až
do konce července. Má rozvětvené kořeny, proto ji lze bez
problémů přepichovat do truhlíku - květináče a potom v
době, kdy má asi 6 pravých listů ji můžeme vysadit na
stanoviště. Pokud zvolíte velmi časný výsev a výsadbu
provedete začátkem května, dokáží rostliny vykvést již v
prvním roce. Při pozdějších termínech výsevu v prvním
roce rostliny vytvoří pouze listovou růžici a zesílí. V
druhém roce raší rostliny v dubnu, začínají kvést již v
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červnu. To je doba, kdy můžete rozkvetlé květy vyštípat a
buď usušit nebo čerstvé dát do 40% lihu (cca 200 g květu
zalít cca 400 ml lihu). Po 14 dnech macerování v chladnu
extrakt slijete, přefiltrujete a opět uložíte do ledničky. A již
máte vyrobený svůj první životabudič. Užívat je nejlepší
preventivně 20 kapek ráno, nebo večer. Extrakt má
specifickou chuť - když jej poválíte na patře, cítíte píchání
stovek jehliček - to je jedna z látek anestetikum znecitlivovač, indiáni proto používali Echinaceu při
bolestech zubů a povrchových poraněních. Ostatně u
indiánů byla Echinacea nejpoužívanější léčivou rostlinou údajně po ní sáhli v 60 % případů jakýchkoliv potíží včetně hadího uštknutí. Samozřejmě nepoužívali jen květ,
ale zajímal je také kořen. Kořen lze sklízet v 2. - 3. roce,
brzy na jaře nebo na podzim. Třapatka nachová má
vlasovité kořeny, uložené v horním 10 cm půdy, po oprání
je můžeme usušit nebo přímo dát do 60% lihu (cca 200 g
kořene na 400 ml lihu) a uložit do chladna. Opět po 14
dnech je extrakt hotový, můžete jej slít, přefiltrovat a užívat
po 20 kapkách denně. V případě začínající nemoci lze
užívat 3 x denně 20 kapek. Extrakty je potřeba mít uložené
v chladu a dobře uzavřené plné nádobě. Přesto extrakt
ztrácí 1% účinných látek denně - proto je vhodné ho do 1
roku spotřebovat.
Další druhy Echinaceí se liší od E. purpurea barvou
květu, tvarem listu, ale především typem kořenu - všechny
ostatní druhy mají kůlovitý kořen. Což má výhodu při
sklizni. Na druhou stranu jsou tyto druhy citlivé na
přepichování, kdy se kůlový kořen poškodí a hůře se
ujímají, přesto se s tím rostliny velmi dobře vyrovnají.
Přepichované rostliny poznáte při sklizni kořene. Kořen
není jeden, ale díky poškození se rozvětví na několik
menších. Proto, pokud je to technicky možné, doporučuji u
níže uvedených druhů Echinaceí přímý výsev na stanoviště.
A které jsou tyto Echinacee?
Echinacea pallida - v Evropě po E. purpurea
nejpěstovanější Třapatka, vysoká až 120 cm, listy štíhlé,
mírně chlupaté, květy ježek s růžovými cca 10 cm
dlouhými okvětními plátky. Užívá se stejně jako E.
purpurea květy a kořen. Kořen lze využít i jako indiánskou
žvýkačku: kořen opereme a syrový nakrájíme na cca 0,5 cm
dlouhé kousky, které usušíme. Tyto kousíčky používali
indiáni jako žvýkačku (pozor - kousat až po zvlhčení v
ústech), opět ucítíme štípání anestetik a typickou chuť
Echinacee.
Dalším druhem je Echinacea angustifolia. Během
minulých 5 let jsme v SEVAFLORA Valtice získali 24
původů Echinacea angustifolia, ale všechny byly
Echinacea pallida. Jaký je tedy rozdíl? E. angustifolia je
vysoká do 60 cm, má výrazně chlupatý list a má žlutý pyl.
E pallida je vysoká až 120 cm, má mírně chlupatý list a bílý
pyl.
Velmi dekorativní je Echinacea paradoxa, je vysoká
kolem 100 cm, má lesklý list a žluté květy, které Vás budou
těšit od června až do konce července. Všechny Echinacey
lze bez problému použít i k řezu - ve váze vydrží květ asi
14 dnů.
Další druhy, které pěstujeme ve Valticích jsou
Echinacea tennesseensis, E. atrorubensa E. simulata.
Nepodařila se nám ještě získat Echinacea laevigata. Určitě
si říkáte, proč potřebujeme mít celý sortiment Echinaceí,
když se vlastně využívají a pěstují především E. purpurea a
pallida? Všechny druhy Echinaceí obsahují flavonoidy a
další účinné látky, jen jsou v jednotlivých druzích v různém

složení, a proto je velmi zajímavé je mezi sebou porovnávat
a snažit se je zařadit do skupiny běžně pěstovaných a
užívaných léčivek. Dalším naším cílem je zařadit tyto jiné
druhy do skupiny trvalek a nabídnout je zahradníkům v
našich barevných sáčcích. Mají šanci oslovit pěstitele díky
své vitalitě růstu a dekorativním květům.
Osiva Echinacea purpurea i Echinacea pallida jsou k
dispozici v SEVA FLORA s.r.o. Valtice.
Vybráno z publikace „Rukověť zahrádkáře“

Přijměte pozvání na 4. ročník

J AR N Í VE L IK O N OČ N Í VÝ S T A VY
konané od 28. 2. do 26. 3. 2005
v papírnictví Zdeněk BALÁK
pondělí až pátek
od 7.30 do 11.00 hodin a od 13.00 do 18.00 hodin
v sobotu od 8.00 do 11.30 hodin
Souběžně bude tato výstava probíhat v MŠ v Bukovici ve
dnech 14. 3. až 25. 3. 2005
pondělí až pátek od 9.30 do 15.00 hodin
Těšit se můžete na: dekorace ze sena a proutí, zdobená
vajíčka, zápichy do květináče, pomlázky, perníčky
Vstupné dobrovolné, výtěžek bude věnován dětem v
mateřské škole v Bukovici.
Případné informace na telefonu:
491 543 395 a 604 823 926

Občanské sdružení Domovinka –
obecním a městským úřadům
Vážení,
dovolte nám, abychom Vás upozornili na vznik
neziskové organizace – Občanského sdružení Domovinka.
Toto sdružení dne 1.2.2005 zahájí provoz denního
stacionáře. Jedná se o zařízení pro seniory, zvláště pro ty,
kteří trpí různými formami demence, a proto nemohou být
po dobu nepřítomnosti rodiny sami.
I občané Vaší obce /města/ mohou využít nabízených
sociálních služeb a my věříme, že tato informace udělá
radost především Vaším sociálním odborům. Budeme se
snažit pomáhat při řešení sociální problematiky Vašich
seniorů a jejich rodin.
Naše činnost nikdy nepřinese finanční zisk, a proto
uvítáme jakýkoliv finanční příspěvek na provoz – číslo účtu
1185701309/0800.
Těšíme se na spolupráci a jsme s pozdravem
Křížová Věra, předsedkyně

Informace o provozu denního
stacionáře DOMOVINKA
Otevírací doba:
Adresa:
Telefon:
Cena pro klienty:
Kapacita:

všední dny 6.30 – 17.30 hodin
Bartoňova 897, 547 01 Náchod
491 420 779
195,- Kč/den včetně oběda a 2 svačin
10 klientů

Jedná se o zařízení pro denní pobyty klientů, na tuto
péči by měla navazovat péče v rodině. Lze se domluvit i na
pobytu klienta, např. jen pár dnů v týdnu nebo měsíci, podle
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potřeby rodiny. Stacionář je vhodný zejména pro klienty
s demencí /Alzheimerova choroba, vaskulární, smíšená …/,
ale lze ho využít i pro klienty, kteří mají např. v důsledku
cévní mozkové příhody sníženou soběstačnost nebo např.
pro seniory, kteří trpí depresemi v důsledku osamělosti atd.
Vždy je ale nutné, aby měl klient zachovalou alespoň
takovou pohyblivost, aby byl schopen dojít od auta do
prostor denního stacionáře, od stolu na WC apod. Tento typ
péče není vhodný pro klienty, kteří jsou verbálně nebo
brachiálně agresivní nebo jsou tak výrazně neklidní, že
narušují program denního centra a obtěžují ostatní klienty.
Tyto jevy se mohou vyskytovat např. z počátku pobytu,
proto je vhodné, aby klient v prvních dnech docházení
netrávil ve stacionáři celý den, ale aby se délka pobytu
prodlužovala postupně /jako zvykání dětí ve školce/. Někdy
se v důsledku postupující nemoci agresivita nebo neklid
mohou vyskytnout u lidí, kteří již denní stacionář navštěvují
déle. Personál stacionáře je v pravidelném kontaktu
s pečujícími rodinami, takže je včas upozorní na tuto
situaci, aby mohli pro klienta zajistit jinou formu péče
/pokud nepomůže změna léků/.
V prostorách stacionáře jsou lůžka a polohovací křesla.
Většina klientů odpočívá v polosedě. Naším cílem je
klienty během pobytu u nás spíše aktivizovat, aby se u nich
vytvořil přirozený rytmus dne a noci a omezit tak noční
neklidy, které se u lidí s demencí tak často vyskytují.
Ve stacionáři probíhá celodenní aktivizační program,
jehož součástí je skupinové cvičení, ergoterapie, trénink
paměti, procházky /pro schopnější lze uspořádat i výlety/,
muzikoterapie, taneční terapie atd. Jednou za měsíc lze
zajišťovat službu pedikérky a kadeřnice. Sestry pravidelně
dohlíží na užívání léků, po dohodě a na doporučení
obvodního lékaře také např. aplikují injekce, dělají převazy
i jiné odborné zdravotnické výkony. Při akutním zhoršení
zdravotního stavu je telefonicky přivolán lékař.
Na péči o klienty nepřispívá zdravotní pojišťovna, proto
je nutné, aby si klienti léky a pomůcky pro inkontinenci
nosili z domova. Vhodné je i náhradní oblečení.
Věci, které by měli klienti mít s sebou: obuv na přezutí,
brýle, kapesníky, pomůcky pro inkontinenci, průkaz zdrav.
pojišťovny a léky.
Naše zařízení není uzavřeným oddělením.
Úhrada za pobyt klienta se poukazuje na účet v České
spořitelně v Náchodě, č.ú. 1185701309/0800 nebo
v hotovosti do pokladny stacionáře v první polovině
následujícího měsíce.
V našem zařízení sídlí i „Poradna pro pečující
osoby“, kde si mohou pečující bezplatně každý čtvrtek
od 13.30 do 15.00 hodin domluvit konzultaci a získat
veškeré dostupné informace a rady.

Tříkrálová sbírka 2005
Letos již popáté proběhla v Polici
nad Metují a okolí Tříkrálová sbírka.
První týden v lednu navštívily naše
domácnosti skupinky tří králů spolu s
dospělým doprovodem. Tento rok se
počet skupinek v Polici rozrostl o další dvě, tedy chodilo již
7 skupinek. Proto se nám také podařilo zajít i do ulic, kam
minulé roky koledníci nezavítali a to do ulice 17. listopadu
a směrem na Radešov. Většina skupinek se vydala
koledovat v sobotu 8.1. odpoledne. Počasí nám velmi přálo,
bylo krásně slunečno. Tak krásné počasí vytáhlo na

procházku také mnoho z obyvatel, a proto se tři králové s
mnoha lidmi minuli.
Obdobně jako minulé roky chodily skupinky také na
Bezděkově, v Machově, ve Žďáře, Bukovici, Suchém Dole
a na Slavném, Hlavňově, Pěkově a na Honech. Za účasti
města byly pokladničky rozpečetěny a napočítány tyto
částky, které představují velký vzrůst oproti minulým
rokům.
Police nad Metují
Pěkov a Hony
Žďár nad Metují
Bukovice
Hlavňov
Suchý Důl a Slavný
Bezděkov nad Metují
Machov
Celkový součet

45
5
7
7
5
8
10
22
111

116,00
286,50
830,50
017,00
303,50
574,50
301,50
193,00
622,50

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Jsou to úctyhodné sumy neboť oproti loňsku ještě
vzrostly skoro o polovinu. Na celém okrese pak bylo
vybráno 581 964,- Kč. Chtěli bychom tímto poděkovat
všem dárcům, kteří otevřeli své dveře a svá srdce a přidali
dar na pomoc potřebným. Velký dík patří také koledníkům
a dospělým, kteří věnovali svůj čas a nalezli odvahu
zazvonit u dveří domů. Také děkujeme učitelům a žákům
Základní školy za zhotovení více než 500 přáníček, dále
děkujeme těm, kteří pomohli se šitím oblečků nebo
zdobením korunek pro koledníky a v neposlední řadě všem,
kteří dětem přidali nějakou tu drobnou sladkost nebo ovoce.
Mnohokráte děkujeme všem.

Výtěžek sbírky bude použit na humanitární
pomoc v Asii, na podporu práce s mládeží,
pomoc potřebným a rodinám v nouzi a na
projekty farních Charit v oblasti sbírky.
Mgr. Kateřina Nekvindová
asistent pro místní sbírku
Ing. Matěj Brát
Na Babí 279
549 54 Police nad Metují

KOMINICKÉ PRÁCE
mobil 608 552 136
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Jak vidím já
Jaroslav Beran na stránkách
prestižních golfových časopisů
Vášnivý a zapálený motorista, v současnosti i předseda
AMK v Polici nad Metují,
Jaroslav Beran /56/ je znám svým kladným přístupem
k závodnímu i soutěžnímu dění. Sám svého času dobrý
motocrossový jezdec, později i pilot automobilové rallye, v
neposlední řadě úspěšný první trenér svého syna, který
dosáhl až na stříbrnou vázu ve slavné šestidenní v Austrálii.
Tělem i duší je Jaroslav motoristický fanda a tím více nás
překvapuje svojí úspěšnou aktivitou na zeleném trávníku –
greenu.
Jarda s přibývajícími roky zraje jako dobré víno. Léta
nadšený anglofil vzal před časem do ruky hůl, a to ne
ledajakou, konkrétně hůl golfovou. Začíná pilně trénovat na
svém soukromém drive range v Horní ulici a s rychlostí
sobě vlastní si osvojuje golfové dovednosti.

Slovník spisovné češtiny, vyd. 1978
pod heslem starat se uvádí:
1. zajišťovat zdárný vývoj, chod, pečovat.
2. působit, aby něco bylo v pořádku, dbát.
3. opatřovat,obstarávat, zajišťovat.
4. věnovat pozornost, zajímat se, všímat si.
5. mít starost.
Pokud slovo starosta pochází od starati se, pak bych
jako prostý člověk předpokládal, že jeho prvořadým úkolem
bude péče o blaho a spokojenost svých občanů.
Již delší dobu však mám pocit, že v Polici to tak docela
neplatí. A protože vlastních poznatků i cizích připomínek
mám celou řadu, rozhodl jsem se publikovat je postupně,
pod jednotným titulkem, např. Jak to vidím já /údržba
města, poplatky, úplatky, veřejná zasedání, nezaměstnanost,
výběrová řízení, údržba majetku, diskriminace, rovnost,
prozíravost a další a další/. Nepředpokládám, že se mnou
budete ve všem souhlasit, pokud však vyvolají polemiku,
bude to dobrý základ. Historii a podobu své obce
pomáháme vytvořit každý z nás, ať chceme či ne, svojí
činností i nečinností.

Poprvé

Dnes již úspěšně zápolí na turnajích domovské scény
hradeckého klubu v Hrádku u Nechanic, v Nové Americe u
Jaroměře, v Myštěvsi u Hořic i na golfovém hřišti v
Mladých Bukách. Právě tam se mu podařil na závěr loňské
sezóny přímo husarský kousek.
Na jamce číslo 6, -par 3, zahrál Hole-in-One.
Znamená to, že jediným úderem zasáhl míčkem jamku.
Tento jedinečný odpal zařadil Jaroslava Berana na třetí
políčko v historii existence klubu v Mladých Bukách a
zároveň ho zapsal jako vůbec prvního poličáka
do tabulek golfových hráčů v České republice s tímto
počinem.
Jistě i v letošním roce potvrdí Jaroslav Beran své
nesporně vzrůstající golfové kvality
snižujícím
handicapem a k tomu mu přeji hodně potřebné energie i
sportovního štěstí.
text a foto David Puschmann

Milosrdný sníh konečně ukryl po náměstí roztroušené
zbytky silvestrovského veselí a přichystal nové radovánky.
Paní V. přijela po několika měsících na nákup. Po pár
krocích si na zledovatělém chodníku na rohu radnice
zlámala ruku.
Maminky dýchavičně tlačí kočárky,
důchodci rozhazují hůlkami, řidiči chválí silničáře a
naopak, majitelé a obchodníci uklízejí chodníky, aby jim je
vzápětí pluh opět zahrnul a všichni se tetelíme, abychom u
radnice, pokud možno, neupadli do silnice. Obvyklý
obrázek Police současných dnů.
Pokud je terén způsobilý, je mechanizace skvělá. O
většině polických chodníků se to ale nedá říci ani v létě.
Připočteme-li náklady na nákup mechanizace, pohonné
hmoty, obsluhu, opravy, garáž, poničené záhonky a
vytrhané obrubníky kolem trávníků, zůstává optimálním
řešením klasická lopata. Jiskřička naděje v podobě
„rychlé“ čety na podzim uklízející listí pohasla stejně
rychle jako se objevila. Ke dni 26. 1. t.r. bylo v Polici 141
nezaměstnaných, na policku 217. Ne každý je
nezaměstnatelný a nečinnost deprimuje. Např. město Písek
zaměstnává kolem 80 lidí ke spokojenosti města i Úřadu
práce. V republice máme obce, kde občanům za úklid
dokonce platí nebo je jinak zvýhodňují. Co na to obec?!
Operačním plánem zimní údržby /viz prosincový Polický
měsíčník/ uloží vlastníkům nemovitostí úklid sněhu a
ošetřování náledí. Další vyhláškou zveřejněnou v lednu jim
pak za to „napaří“ poplatky za užívání veřejného
prostranství /reklamní tabule a podobně/. Ve světle výše
uvedeného se mi to jeví značně neomalené.
Láďa Vaněk

Listárna

?!?!?!?!?

Vývoj situace kolem výstavby Supermarketu
Otisk petice občanů a odpovědí pana starost :
Vážený pane starosto, místostarostko a vážené
zastupitelstvo města Police nad Metují,
obracíme se na Vás v prekérní situaci, týkající se
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prodejny potravin v regionu ulic Ostašská, Na Sibiři a
přilehlých ulic s těmito sousedícími.
Dnes a denně slýcháme z úst spoluobčanů nářky na
zásobování, které tu řadu let není, a proto jsme se dohodli
požádat Vás, reprezentanty města, ne o naději, ale
definitivní řešení. Ne každý máme možnost cestovat za
nákupy do Broumova, Náchoda, ne každý vlastní dopravní
prostředek, zato většina z nás má hole, berle aj. To není
frajeřina, ale vzhledem k věku a opotřebování nezbytná
nutnost. Léta utíkají, a tak i ti šťastní s dobrou kondicí nás
handicapované dostihnou. Je tu další zimní období, kluzko
a cesta se zátěží a s holemi do města není tak jednoduchá
pro nás seniory, kteří tu jsme v převaze. Situace je skutečně
svízelná, co dál? Dohodli jsme se Vás oslovit, vkládáme tak
naši naději a věříme ve Vaše zdravé jádro, jsme
přesvědčeni, že se problémem spoluobčanů budete zabývat
stejně zodpovědně, jako přistupujete ke všem úkolům. V
roce 2005 bychom se rádi zúčastnili veřejného zasedání a
budeme doufat v příznivé resumé, pokud bude ve Vašich
silách nalézt radikální řešení.
Děkujeme
(Pod peticí sebráno 168 podpisů)
Odpověď pana starosty na výše uvedenou petici
adresovaná paní Haně Krejčové:
Vážení,
odpovídám na Váš dopis, který jste mi předali na
setkání s důchodci dne 15. 12. 2004 v Hasičské zbrojnici v
Polici n. Met..
S tímto dopisem jsem seznámil členy rady města dne
20. 12. 2004 a seznámím také zastupitele města na 1.
zasedání ZM v tomto roce.
Město stále aktivně jedná se všemi možnými zájemci o
zajištění výstavby „Supermarketu“ v Polici n. Met. v
lokalitě ul. Ostašská. Jednání, ke kterým jsem vyzval
zástupce společností LIDL, PENNY MARKET, EDEKA,
KAUFLAND, DELVITA, PLUS - DISKONT a JULIUS
MEINL proběhla na radnici. Záměr byl bohužel většinou
shodný. Upřednostňují města s minimálním počtem
obyvatel okolo 10 tisíc. Všechny společnosti mají obavu z
malé kupní síly v našem regionu. Výstavba v Polici n. Met.
je závislá na schválení zahraničních majitelů.
Město nemá jinou možnost jak ovlivnit případnou
výstavbu nového obchodního domu, než vytvořit co
nejlepší podmínky pro vstup investora a neustále
připomínat zájem města o výstavbu.
Chci Vás ubezpečit, že zastupitelstvo, rada i vedení
města mají evidentní zájem, aby toto obchodní potravinové
centrum bylo v Polici n. Met. postaveno a zároveň jsme si
vědomi tíživé situace.
Děkuji Vám za Váš zájem a pevně věřím, že Vám budu
moci příště podat příznivější zprávu.
Zdeněk Kadidlo, starosta města
Vážení,
děkuji za objasnění celé situace ohledně prodejny a
obracím se na Vás s prosbou o otištění tohoto do Polického
měsíčníku, aby tak byla informována veřejnost, resp. ti, co
se podepsali pod petici, kterou jsme Vám s p. M. Pfeifrem
předali na schůzi v hasičské zbrojnici. Nebyla jsem
iniciátorem akce, ale pouze zprostředkovatelem, tudíž
nemusí figurovat v záhlaví mé jméno.
Děkuji za dobrou spolupráci a do nového roku 2005
stálé zdraví, spokojenost a radost z každé činnosti, kterou
jste započali.
Hana Krejčová, Na Sibiři 243, Police n. Met.

Vlastivě dné okénko
Polické pověsti – přiblížení
pomocí písmene P
Josef Němeček
Ze Sborníku zápisu událostí, zvyků, památek a pod. pro
členy Vlastivědného kroužku při JKP (sešit 3, září 1979)
vybral F. Janeček
Přátelé,
provedu pokus přiblížit přítomným posluchačům
pomocí písmene P „Polické pověsti“, případně pravdivé
příběhy.
Počátek Police připisuje pověst příchodu poustevníka.
Poustevník postavil při prameni primitivní přístřeší. Pak po
promýcení porostu připravoval pozvolna půdu pasek pro
pěstování polních plodin. Práce postupovala pomalu, proto
povolával pomocníky. Přistěhovalci postavili prostornější
příbytky. Původní polické příbytky podpíralo podloubí.
Poslední pozůstatek podloubí představuje průchod pod
poradním příbytkem. Práce pilných paží přinášela
požehnání, polí přibývalo. Podle polí pojmenovali potom
Polici.
Police prožívala před pradávnem podivné příhody. Při
půtkách přátel podobojí proti pánům postihla Polici
pohroma. Prušáci přešli přes pohraniční přechody. Poličtí
prchali před pohromou přes pole. Prušáci prázdnou Polici
pak podpálili. Poličtí, poschovávaní pod přístřeším
pískovců, pozorovali průhledy pasek pochodně požárů.
Příšerná podívaná. Podlý padouch prozradil pak Prušákům
pobyt Polických. Prušáci pochytali poschovávané. Pak
přeukrutně povraždili pány, paní, pacholata. Padoucha
připoutaného provazy pak Prušáci popravili.
Pobělohorské pronásledování postihlo ponejvíce
protestanty. Přes pohraniční přechody putovaly průvody
postižených. Policí procházely pluky pěchoty. Posádka
pobrala Polickým peníze, peřiny, poslední potraviny.
Police přesto poznovu překonala pohromy.
Přišlo probuzenství. Police procházela proměnami.
Průkopníci průmyslu postavili podniky. Pro potřebu
pracujících přibývalo prodejen, povstala předměstí.
Politický pokrok počal pracujícím přinášet prospěch..
Pak přišla pohroma. Po poradě pletichářských politiků
připadlo pohraničí pod panství Prajzů. Polici ponechali
Protektorátu. Pod pláštěm příchylnosti páchali protektoři
pravé posedlosti. Počalo pronásledování podezřelých,
popravy. Po potření povýšeneckých polobohů procházeli
Policí pokryti prachem první přátelé. Prijechali – pabědali.
Police připravila příchozím pěkné přivítání. Přátelské
potřásání pravicemi, polibky, pohoštění, prostě pěkná
pohoda. Proměna přinesla pokrok. Po převratně převzali
pracující průmyslové podniky. Plní přesné pětileté plány,
popřípadě překračují předepsané položky.
Policko proslulo překrásnými přírodními partiemi.
Poutníku přístupnému pěkným požitkům podává panenská
příroda převzácné poklady. Podivná práce přírody
propůjčila pískovcům podoby pohádkových postav. Protože
poměrně pevnější pískovec přečkal průtrže, povstaly pěkné
partie. Procházka po poznačkovaných pěšinách poskytuje
poutníkům plno překvapení. Po procházce přicházíš
polními pěšinami před Polici provázen pěním ptactva.
Poslední paprsky pozlacují pohraniční pohoří.
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Přeplněn posvátnými pocity postojíš pohnutě před
památníky poroby, protivenství, pohrom, probuzení,
povstání, pokroku. Procházkou pookřeješ pln předsevzetí
přijít poznovu.
Přidávám popis předjarní polické poezie. Přiblížení
počátku pěkné pohody, plné písní ptactva, počíná
pozvolným prohříváním promrzlé přikrývky pronikavými
paprsky. Po polích probíhá podivná předtucha příštího
požehnání. Probuzené pupeny počnou pojednou pukat.
Polorozvitá poupata prosvítají přítmím, prohřátým
předešlým parnem.
Překrásným podvečerem procházejí přitulené párky.
Pohledy plné podivných přání prozrazují předtuchu příštích
prožitků. Padnou první polibky. Panenská příroda podává
příležitost probuzení pocitů plných příchylností. Podlehnou
panny pokušení ? Přísloví praví: Pospíchej pomalu. – Pýcha
předchází pád. – Prosinec přináší pak překvapení provázená
pláčem pacholat počatých při prvním poblouznění. Pláč
přichází pozdě.

Několik letošních významných
Polických výročí
— 710 let. 7. prosince roku 1295 vydal král VÁCLAV II.
privilegium, kterým se Polici uděluje hrdelní právo. Do
této doby byli těžcí delikventi dopravováni k soudu a
potrestání až do Hradce Králové, nyní výkon soudní
pravomoci připadl polickému rychtáři (»per iudicem dicti
locis«), podřízenému své klášterní vrchnosti. Významné
privilegium, vydané na žádost břevnovského opata
Bavora, povoluje v Polici hrdelní soud čili právo popravy
(»iudicium sanguinis«), které z Police činí správní
centrum panství a z celého dominia zcela samostatnou
enklávu po stránce duchovní, hospodářské a soudní,
výhradně
podřízenou
opatovi
resp.
konventu
břevnovského kláštera.
— 610 let. 20. září roku 1395 potvrdil král Václav IV.
břevnovskému klášteru jeho výsady a pozemkovou
držbu. Text nedochované listiny je znám z insertu
v konfirmační listině krále Zikmunda Lucemburského z
13. 9. 1436 opatu Heřmanovi a uvádí i přehled
klášterního majetku v Polici – »Policz monasterium,
opppidum et ecclesia« - tj. polický klášter, městečko a
kostel a dále uvádí všech 19 existujících vesnic, patřících
k polickému klášternímu panství: Bezděkov, Bělý,
Bohdašín, Bukovice, Dědov, Dřevíč, Hlavňov, Lachov,
Ledhuj, Metuje, Petrovice, Petrovičky, Pěkov, Radešov,
Suchodol, Srbská, Žďár a polovina vsí Lhoty a Maršova.
V této listině je Police poprvé označena jako »oppidum«
– městečko.
— 470 let. 13. ledna roku 1535 vypukl v Polici velký požár vyhořelo téměř celé městečko. Po požáru zůstala stát jen
část ulice Hořejší po domy Lidkovský a Pavlovský (které
to byly, se dnes s určitostí neví). Shořela také radnice i
pivovar. Protože obec neměla ihned prostředky na
obnovu svého pivovaru, dal opat Jakub pivovar postavit
vlastním nákladem. „Paměti špitálské“ uvádějí tento oheň
„prvním shořením města Police“. Písemná zmínka o
shoření pivovaru je zároveň první hodnověrný doklad o
existenci městského společného pivovaru.
— 440 let. 1. ledna roku 1565 koupila polická obec od své
klášterní vrchnosti Mezihorní klášterní mlýn, postavený
někdy po roce 1406 na konci městečka (dnes čp. 195).

Břevnovský klášter měl před nastávající válkou s Turky
nařízeno zaplatit 1.500 kop míšeňských grošů. Protože
opat Jan Chotovský nepořídil určenou sumu v tak
krátkém termínu složit, rozhodl se konvent nakonec ze
svého klášterního majetku prodat tento mlýn. Prodejní
smlouva byla uzavřena se svolením krále Maxmiliána II.
a ve smlouvě je uvedeno i několik výslovných podmínek:
předně, aby obyvatelé městečka a z vesnic mohli ve
mlýně svobodně mlít jako předtím, pak aby poličtí
soukeníci nechali polovinu vody z náhonu téci na mlýn a
druhou polovinu na svou valchu, aby potok, přivádějící
vodu na mlýn zůstal nedotčený a kdyby měla být
valchovna znovu stavěna, aby byla postavena na jiném
místě. Opat si na polické obci rovněž vymínil stálý plat
20 grošů bílých, „které každý rok položí a na sv. Jiří a
sv. Havla platiti povinni budou.“
— 420 let. Roku 1585 byl v Polici založen cech pekařů a
perníkářů. Roční příspěvek do cechovní pokladnice byl 5
kop. Pekaři měli mít podle cechovních artikulí vždy
dostatek bílého a režného chleba – jinak jim hrozila
pokuta 2 kopy a týdenní vězení. Kromě toho byli
zavázáni nemlít nikde jinde než v panském podklášterním
mlýně.
— 420 let. Roku 1585 vypukla na Policku epidemie moru.
Na celém panství zemřelo 2.250 osob – denně umíralo až
28 lidí. Kdo prý ten čas přišel do Police, do čtvrtého dne
zemřel. Na Broumovsku této epidemii podlehlo celkem
2.207 lidí. Od této pohromy, „v tesknosti z té těžké rány“,
se poličtí rozhodli vykonat každoroční procesí (pátou
neděli po Velikonocích) do Varty (dnes Bardo/PL)
v Kladsku. Tato procesí vykonávali poličtí s různými
přestávkami, vynucených převážně válkami, až do konce
19. století.
— 350 let. Roku 1655 bylo dokončeno sestavení tzv. berní
ruly, prvního oficiálního soupisu (jakéhosi katastru)
daňových poplatníků v Čechách. Pro upřesnění
„daňového základu“ bylo rozhodnuto provést soupis
všech poddanských pozemků. Evidovaly se všechny
poddanské usedlosti a měšťanské domy a jejich výměra
polností (kolik se seje obilí), vybavení dobytkem,
drůbeží, nářadím, zaměstnání (řemeslo) držitelů. Do berní
ruly byly zahrnuty i „poustky“ a pohořelé domy.
V soupisu poddaných se rozeznávají vrstvy obyvatelstva,
odlišné podle velikosti a druhu majetku. Ve městech to
byli sousedé, tj. starousedlí majitelé domů, dále
chalupníci, tj. majitelé chalup a rozdělených domků a
zahradníci. Na vesnicích se pak obyvatelstvo dělilo na
sedláky (sedlák byl poddaný, schopný potažní roboty,
držitel 1 lánu polí – 18,3 ha), chalupníky (držitelé malých
zemědělských usedlostí o výměře polí 8 - 12 korců = 2 –
3,5 ha; tzv. „čtvrtláníci“) a zahradníky s malou výměrou
půdy. Berní rula v Polici uvádí jmény 18 sousedů, 44
chalupníků a 15 zahradníků. Pustých zahradnických míst
bylo 73 (!), což svědčí o zkáze a škodách, způsobených
třicetiletou válkou. Celkem je uvedeno 77 obyvatel.
Počítáme-li, že v každém domě bydlelo asi 8 lidí, a
připočteme-li k tomu 100 osob (členové konventu,
panských úřadů, špitálu a školy), dojdeme k počtu cca
700 osob – obyvatelů městečka Police po 30-ti leté válce.
V Ledhuji bylo celkem 16 rolníků a zahradníků – tj. asi
80 obyvatel.
— 230 let. Roku 1775 na jaře podnítil český severovýchod
vzpouru, která se posléze rozrostla v největší nevolnické
povstání v Čechách v období pozdního feudalismu.
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Počátek živelné vzpoury se klade na panství Dolní
Teplice, kde údajně dal německým poddaným skalský
panský písař (ze msty, že byl vyhozen ze služby) do
rukou utajovaný regulativ z roku 1774. Povstání na
náchodském panství začalo být později koordinováno
spolkem vesnických rychtářů, tzv. „selským gubernem“,
pod vedením rtyňského rychtáře Antonína Nývlta.
Postupně povstali i poddaní na Bydžovsku, Boleslavsku,
Kouřimsku, Pardubicku, Hradecku, Čáslavsku a
Chrudimsku. 24. března přepadli sedláci ze všech vesnic
polického panství pod vedením Karla Dostála z Bělého
(rodáka ze Lhoty), ozbrojeni okovanými holemi,
vrchnostenskou klášterní kancelář v Polici a požadovali
na panských úřednících vydání domnělých císařských
patentů o zrušení roboty.
— 220 let. 3. listopadu roku 1785 slavnostně vysvětil
polický farář P. Martin Jesenský novou školu čp. 15,
postavenou v Umrlé uličce na tzv. „Kamenici“, zřízenou
„nákladem obce Polické, a vrchnosti i s příspěvkem
přidružených okolních nejblíže města obcích Bukavice,
Ledhuje a Radešova pod patronátem duchovní vrchnosti
klášterské.“ Prvním učitelem zde byl ustanoven Wincenc
Mrnka, druhým učitelem Franz Hruška a katechetou
P. Innocenc Klimann, školním dohlížitelem Wácslav
Švorčík. Učilo se v ní až do roku 1858, kdy byla uznána
za nevhodnou a byla prodána roku 1861 Lambertovi
Mrnkovi, truhláři a vnuku prvního učitele. V nezměněné
podobě sroubené jednopatrové dřevěné budovy
s mansardovou střechou stojí tato stará škola ve
Hvězdecké ulici dodnes – již 220 let!
— 200 let. Roku 1805 nastala velká drahota a hlad.
V důsledku katastrofální neúrody v českých zemích
enormně stouply ceny potravin. 24. srpna nastal v Polici
den vysvobození – z Hradce Králové byly přivezeny
první dodávky potravin. Až do roku 1858 byla na paměť
této události, na domě čp. 76 na náměstí nad hlavními
domovními dveřmi ve zdi zasazena napodobenina
bochníku chleba z kamene. Lidé jedli z hladu rozličné
byliny, jetelové paličky, lebedu, šťovík i jedlovou kůru ze
stromů. Zahrabané mršiny koní se přes zákaz
vyhrabávaly a jedly. Mnozí z hladu odešli a více se do
svého domova nevrátili, „umdlení hledajíce potravy na
cestách hlady upadli až skonali.“
— 150 let. 9. května roku 1855 byl v polickém kostele
vysvěcen zvon na jméno P. Marie Sněžné a 10. května
zavěšen do věžičky budovy právě dokončeného hostince
na Hvězdě. V dřevěném hostinci, postaveném ve
švýcarském stylu, který byl později částečně vyzděn, byla
rovněž umístěna hájovna benediktinského velkostatku.
Hajný sloužil zároveň jako hostinský, později byl
hostinec pronajímán. Řezbářské práce na sále hostince
provedl polický truhlář a kostelník Kajetán Peiskar.
25. května byla v polickém kostele posvěcena socha
P. Marie a odnesena šesti mládenci v doprovodu družiček
na oltář kaple na Hvězdě. 5. srpna byla na svátek Panny
Marie Sněžné tato kaple vysvěcena opatem Janem
Nepomukem Rotterem – znovu obnovená z rozvalin staré
zrušené kaple. Kaple byla postavena roku 1733 podle
projektu Kiliána Ignáce Dientzenhofera za opata Otmara
Zinka, zrušena roku 1787 císařem Josefem II. za opata
Jakuba Chmela. Slavnostní mše se zúčastnily davy lidí
z Policka a z Broumovska. Mobiliář kaple je rovněž
dílem Kajetána Peiskara.

— 150 let. 26. května roku 1855 byl v Polici zřízen tzv.
smíšený okresní úřad. Smíšené okresní úřady byly
zřízeny v sídle každého okresního soudu anebo
sloučením původních okresních hejtmanství a okresních
soudů, což v praxi znamenalo i sloučení dosavadní věcné
agendy veřejné a soudní správy pod jednu státní instituci.
Kompetence polického okresního úřadu zahrnovala
dosavadní území soudního okresu (42 obcí s 23.352
obyvateli). Nadřízeným úřadem byl krajský soud
v Hradci králové. Prvním předsedou okresního úřadu
v Polici se stal Emanuel Boretzký. V celých Čechách
bylo vytvořeno celkem 13 krajských a 207 okresních
úřadů.
— 130 let. 25. července roku 1875 byla slavnostně otevřena
železniční trať Choceň – Broumov. Výročí si podrobně
připomeneme ve zvláštním článku.
— 110 let. 3. dubna roku 1895 zahájil stavitel Vilém Pohl
ml. pro výrobce lihovin Viléma Pellyho stavbu jeho
přádelny na Nové ulici.
— 110 let. 16. září roku 1895 byla slavnostně vysvěcena a
otevřena nová budova školy na dnešním Komenského
náměstí. Nová budova čp. 108 (postavená za starou
budovou na místě bývalých stájí a kůlen – dnes je zde
Základní umělecká škola) a přístavba poschodí na staré
budově (čp. 107) stály dohromady 26.446 zlatých.
Rozšíření školy si vyžádal značný počet žactva (přes 500)
a příslib Zemské školní rady povolit zřízení měšťanské
školy.
— 100 let. 12. června roku 1905 zemřel v Praze ve věku 87
let Václav Vladivoj Tomek, po Františku Palackém
nejvýznamnější český historik 19. století, politik, rektor
pražské university, čestný občan města Police nad Metují,
autor vynikající monografie „Příběhy kláštera a města
Police n. M.“. Pohřbu na vyšehradském Slavíně 17. 6. se
za město zúčastnila delegace, vedená starostou Vilémem
Pellym.
— 100 let. 28. listopadu roku 1905 proběhla generální
stávka všech továrních dělníků v Rakousku za všeobecné
a rovné volební právo do zemského sněmu a říšské rady.
Doposud právo volit a být volen záviselo na výši
majetku, resp. na výši vyměřených daní a sociálním
postavení. V Polici se ten den ve všech továrnách a
v řemeslnických dílnách nepracovalo, obchody a hostince
byly uzavřeny. Odpoledne se shromáždilo asi 600 osob u
hostince „Na poště“, projev na náměstí po průvodu
ulicemi města přednesl hostinský Josef Lisák, který
zároveň žádal o udržení pořádku a varoval před
výtržnostmi. Hostince se potom opět otevřely. Volební
zákon byl zaveden, pouze pro muže, dnem 21. ledna
1907.
— 90 let. 19. ledna roku 1915 ve 4 hodiny ráno vyhořela
uzenářská továrna bratří Pejskarových.
— 90 let. 9. března roku 1915 zemřel v Praze ve věku 57 let
Jan Bezděk (*1858 v Soběslavi), od roku 1896 učitel
v Polici (předtím v Maršově), zakladatel moderní české
mykologie, na četných lidových přednáškách neúnavný
propagátor znalostí hub z hlediska jejich užitkovosti.
Autor cenného díla „Houby jedlé a jim podobné
jedovaté“ (I. díl vydaný v Praze roku 1901, II. díl
v Hranicích roku 1905) s atlasem, pořízeným polickým
akademickým malířem Václavem Luňáčkem. Čestný člen
pařížské vědecké společnosti „Société mycologique“.
— 80 let. 5. ledna roku 1925 byla uvedena do provozu první
družstevní mlékárna v Polici nad Metují, zřízená
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v pronajatých místnostech dvora benediktinského
velkostatku ve Velké Ledhuji. Úpravu místností (3
v přízemí, 4 ve sklepě) provedl stavitel Josef Erber;
družstvo tehdy mělo 129 členů s 259 upsanými podíly.
— 70 let. 6. března roku 1935 byl na slavnostní schůzi
městského zastupitelstva, k výročí jeho 85. narozenin,
jmenován prezident Tomáš Garigue Masaryk čestným
občanem města Police nad Metují. O sedmé hodině
večerní se na náměstí dostavily uniformované jednotky
polického a ledhujského Sboru dobrovolných hasičů. Na
znamení továrních sirén byla na Havlatce zapálena
hranice, a v té samé chvíli byla zahájena slavnostní
schůze, jejíž průběh byl vysílán městským rozhlasem na
náměstí shromážděným občanům. Večer se konala
v Sokolovně slavnostní akademie.
— 60 let. 22. července roku 1945 se strhla silná větrná smršť
s rozsáhlými ničivými následky v Polici nad Metují i v
okolí. Stará památná lípa pobořila Vlachovu polygonální
stodolu v Ledhuji a rovněž padla stará chráněná lípa před
Krčmou. V Suchém Dole byla stržena stodola Václava
Kohla u čp. 35. Polomy byly silně poškozeny okolní lesy.
K odklizovacím pracím v městském lese Žděřině byli
nuceně nasazeni broumovští Němci.
— 60 let. 6. září roku 1945 zemřela ve věku 78 let Terezie
Mervartová. Narozena roku 1867 v Pěkově v rodině
řídícího učitele Josefa Hamzy. Po příchodu do Police nad
Metují ze Slavného roku 1898, kde byl její manžel Josef
Mervart (1853 - 1904) učitelem, se věnovala kulturní a
osvětové činnosti. Zabývala se národopisnými lidovými
památkami regionu, o nichž publikovala ve sborníku „Od
kladského pomezí“. Rovněž velmi agilní herečka
místního ochotnického spolku, čestná členka DS Kolár,
vyznamenaná za 55 let herectví stříbrným odznakem
„Ústřední matice divadelních ochotníků“.
— 60 let. 27. prosince roku 1945, s účinností k datu
27. 10. 1945, byla podle dekretu prezidenta E. Beneše
č. 100 z 24. 10. 1945 a vyhláškou ministra průmyslu
B. Laušmana č. 632 znárodněna akciová společnost Pelly.
Firma vlastnila přádelnu, tkalcovnu, zušlechťovnu a dvě
cihelny. Podnik označila vyhláška ministra jako
kapitálově zvláště silný.
— 50 let. Roku 1955 byl Pohřební službou zakoupen
pohřební automobil – do výslužby odešel skvostný
funerální zasklený kočár povozníka Františka Průši,
zdobený anděly, tažený vždy z domu smutku párem koní
s černými chocholy.
— 40 let. 20. června roku 1965 zemřel ve věku 81 let Karel
Beil, řídící učitel v.v. Působil jako učitel v Suchém Dole
(1903-1907), v Bezděkově (1907-1918) a v Polici nad
Metují (1918-1939). Byl činný v samosprávě – od roku
1923 jako člen Okresní správní komise v Polici nad
Metují, pak v letech 1928-1939 jako člen Okresního
výboru v Broumově. Zabýval se historií zdejšího kraje,
publikoval zejména ve sborníku „Od kladského pomezí“;
po válce založil a uspořádal Okresní archiv v Broumově.
— 30 let. 1. prosince roku 1975 byla otevřena nová čerpací
stanice pohonných hmot národního podniku Benzina na
okraji města v Ostašské ulici a dvě stará čerpadla,
umístěná dosud na náměstí (v horní části a u sloupu
P. Marie), byla zrušena.
— 20 let. 25. září roku 1985 zemřel ve věku 80 let Karel
Pelly, šofér na odpočinku, poslední nositel jména Pelly
v Polici nad Metují. Syn Antonína Pellyho, povozníka,
pravnuk legendárního Franze Belliho. Člen Revolučního

národního výboru v roce 1945, funkcionář Čsl. strany
socialistické, činovník Spolku přátel žehu, agilní člen
Vlastivědného kroužku, horlivý sběratel historických
předmětů a fotografií.
— 20 let. 5. října roku 1985 bylo otevřeno nové městské
zdravotní středisko (poliklinika), vybudované v tehdejší
Gottwaldově ulici z budovy čp. 291, která byla k tomu
účelu od základů zcela přestavěna. Dům byl postaven
roku 1898 továrníkem Vilémem Pellym jako sídlo pro
ředitele jeho továrny Ferdinanda Petio.
— 10 let. 15. července roku 1995 bylo oficiálně otevřeno
rekonstruované koupaliště v Ledhuji. Zkušební provoz
probíhal od 30. června. Provedla firma STAMP
z Náchoda, celkový náklad 13 milionů Kč.
— 10 let. 27. prosince roku 1995 bylo vykáceno chráněné
stromořadí javorů na bývalé hrázi rybníka Dlouhý u
hřiště kopané. Zásah byl zdůvodněn špatným zdravotním
stavem stromů a vyvolal velkou nepříznivou odezvu
veřejnosti.
Miroslav Pichl

INFORMA CE Z DĚKAN STV Í

Liturgické mezidobí a doba postní

Paní zima přišla letos se sněhovou nadílkou poněkud
později, zato však vydatně. Zima je tedy v plném proudu a
milovníci zimních sportů si i tady u nás jistě přijdou na své.
O to dříve však v rámci liturgického roku, začne letos
období přípravy na velikonoční svátky, tedy postní doba,
nebo také velikonoční kající doba. Doba postní začíná
Popeleční středou, a ta bude letos už 9. února. Při
bohoslužbě v tento den kněz posvětí popel z velikonočních
ratolestí loňského roku a na znamení pokání s ním označí
na čele věřící. Tento den je také dnem přísného postu.
Postní doba trvá 40 dní. Liturgie postní doby nás vede k
vnitřní duchovní obnově. Vybízí nás k větší soustředěnosti,
sebeovládání, pokoře a především k pokání, k smírnému
odčiňování hříchů a vzájemnému smíření. Postní období je
také příležitostí k tomu, abychom si uvědomili, co je v
životě důležité, zdali to co v životě děláme má smysl a řád,
jestli náš život má správný směr, tedy jsme-li nasměrováni
k něčemu pozitivnímu, ke spáse, ke konání dobra a udělali
si revizi svých životních hodnot a postojů. Každý pátek v
postní době, se v našem kostele koná, přede mší svatou,
pobožnost křížové cesty, při které si připomínáme Kristovo
utrpení a oběť pro spásu všech lidí. Postní doba končí
Zeleným čtvrtkem, letos 24. března.

LITURGICKÉ KALENDÁRIUM:
6. února
9. února
10. února
13. února
20. února
27. února
6. března

- 5. neděle v mezidobí
- Popeleční středa, den přísného postu
- Památka sv. Scholastiky
- 1. neděle postní
- 2. neděle postní
- 3. neděle postní
- 4. neděle postní
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V měsíci únoru budou bohoslužby v Polici n.M. podle
obvyklého pořadu:

R
R
R

v úterý a v pátek mše sv. od 17.00 hod.,

jediná ženská a chlapů mraky! Že by Jana nevěděla, jak je
to s množným číslem v angličtině nebo to byla taktická
vychytralost? V každém případě – ten zápas jsme prohráli...

ve středu mše sv. od 7.00 hod.,

Týmová a individuální ocenění letošního ročníku :

v sobotu od 17.00 hod. a v neděli od 8.00 hod. mše sv. s
nedělní platností

Cena firmy SPORT HOTÁREK Náchod pro nejlepšího
střelce – Jiří Tauc – Mozky.
Cena Tomáše Vávry firmy DROGERIE JAROSLAVA
VÁVROVÁ Police n.M. pro brankáře s nejmenším počtem
obdržených branek - Michal Majsniar – Buldoci.
Cena firmy KONEKTEL a.s. pro nejlepšího nočního
průvodce – Pavel Axman.
Cena útěchy pro brankáře s nejvyšším počtem
obdržených branek od firmy BLUE FLY Police n.M. –
Klimeš – HV 71 Wild Cat.
Cena firmy PRIMÁTOR a.s. Náchod pro rozhodčí –
olomoučtí borci.
Cena firmy SKALIČAN a.s. Česká Skalice pro
nejrychleji vstřelenou branku v utkání – Komando
Broumov.
Cena MÚ Police n.M. pro nejmladšího účastníka –
Adam Řezáč – HV 71 Wild Cat.
Cena Libora Průši pro nejstaršího účastníka – Luděk
Pavlínek - Žumpa.
Cena firmy GUSEPPE Hradec Králové pro družstvo
s nejvyšším počtem vstřelených branek – Buldoci.
Cena útěchy pro tým s nejmenším počtem vstřelených
branek od firmy Václav ZÍTKA – HV 71 Wild Cat.
Cena firmy SKRBLÍKŮV RÁJ pro nejmladší tým
v turnaji – FBC Senochřupy.
Cena pana Milana MÁSLA pro nejstarší tým v turnaji –
Žumpa tým.
Cena ředitele turnaje pro nejpočetnější tým – Tiky.
Cena naděje firmy SPORT HOTÁREK pro mančaft,
kterému to nějak nestřílelo – HV 71 Wild Cat.
Cena firmy HAUK a SYN Police n.M. pro tým
s největším výkonnostním skokem – Tiky.
Cena firmy SKALIČAN pro nejtěžší tým v soutěži –
Depo Meziměstí.

J.T.

4. ročník florbalového turnaje
„O pohár místostarostky města
Police nad Metují “
Florbal momentálně vládne polické tělocvičně.
Obdivuhodný zájem o tuto hru neopadá, ba právě naopak.
Mladí i ti zkušenější, muži i ženy - ti všichni se honí za
děravým míčkem. A to je dobře !
Turnaj, který zřejmě odstartoval florbalové dění
v polické křídové pánvi se dočkal o třetím lednovém
víkendu svého čtvrtého dílu. Od pátku do neděle se
bojovalo ve třech skupinách i závěrečných zápasech o co
nejlepší celkové umístění. V šedesáti zápasech padlo za
záda brankářů 338 branek. Z 18 družstev byla dvě, ve
kterých nastoupily i ženy. Nejmladší družstvo mělo věkový
průměr těsně nad 15 let, naopak nejstarší tým se svým
věkovým průměrem přiblížil hranici 43 let. Turnaj měl
skvělou atmosféru i díky značnému diváckému zájmu.
Profesionální rozhodčí z Olomouce přispěli ke klidnému
průběhu všech zápasů, zde je však na místě zdůraznit, že se
vzrůstem výkonnosti drtivé většiny týmů jde ruku v ruce i
stále kvalitnější chování hráčů na hřišti. A za to díky všem
zúčastněným. Troufám si tvrdit, že tento turnaj má několik
specifik : všechny týmy si zde zahrají stejnou dobu – pět
zápasů ve skupině a dva finálové, hraje se celý víkend a
pískají profíci, devizou pak je pohoda a pevné organizační
zázemí. Zde bych rád poděkoval všem, kteří podali
pomocnou ruku…
Nejlepší střelci turnaje : ( základní skupina / finálové zápasy )
1. Jiří Tauc 18 / 1* 2. Pavel Axman, Jiří Mazač 13 / 3 *
4. Pavel Vítek 11 / 3 * 5. Vaníček 9 / 3 * 6. T. Třešňák
9 / 2 * 7. J.Matouš 8 / 2 * 8. R. Tér a K.Švorčík 8 / 1 *
10. D. Vávra 8 / 0
Za zmínku stojí několik událostí z turnaje : poprvé
v dějinách této hry na zdejší hroudě se v jednom z mančaftů
objevil na střídačce trenér – blok, stopky a pevná
organizace střídání i hry. Borci z Tiků opět překvapili…
žel, jako jediní měli opakovaně vyloučené hráče za špatné
střídání ! Také klukům ze SOU Nové Město n.M. to šlo tak
nějak proti logice – v zápase s Komandem stále prohrávali
o branku až do doby, kdy byl vyloučen metujský
bombarďák Adam Lád a jeho oslabené družstvo během
trestu nejen vyrovnalo, ale dosáhlo vedoucí a nakonec i
vítězné branky! Stejně tak zde musím pokárat Janu
Brýdlovou za její angličtinu: na přihlášku nejdříve napsala
název Nymfomanky, který poté opravila na Grazy girls and
boy. Oba názvy nás uklidňovaly, přece nemůžeme prohrát
s babama…! Ale… Na plac pak nastoupila vždy pouhá a

Ceny pro všechna družstva věnoval a generálním
sponzorem akce se stal Pivovar Náchod a.s. – PRIMÁTOR
Díky moc všem, kteří přispěli a pomohli !!!
Člověk ani netuší, jak někteří z místních, ale i
přespolních žijí florbalem. A tak diskutování po netu,
webové stránky týmů i nekonečné rozbory zápasů i zákroků
– to všechno tady žije ! Patří to ke sportování, to je jisté, ale
před chvílí jsem některé názorové stránky navštívil a řeknu
vám, ti borci snad nemají co na práci a žádné starosti… to
je nářez. Ale neplatí to o všech – ostatně, budete-li mít čas a
chuť, mrkněte se na to.
Daleko sympatičtější je mimořádná střelecká aktivita
Pavlíka Axmana. Podle jeho vlastního slov „stará puška
prohovořila“ a bylo to krásné druhé místo v tabulce střelců.
Pavle, smekám ! Závěrem mi to nedá, abych nepochválil
náš Žumpa tým. Máme vskutku pěkné dresy! A dnes jsem
viděl i Pavlův služebák, na kterém září týmové logo – a to
je zážitek! Ještě, že ten turnaj pořádám a tak nám vítězství
v kategorii veteránů nemůže uniknout!
Finálové zápasy byly skvělou tečkou za letošním
ročníkem. Nakonec to byly i nervy.O celkovém pořadí
nemohl (díky vyrovnanosti dosažených výsledků)
rozhodnout ani počet bodů, vzájemný zápas a skóre. Teprve
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až čtvrté pomocné pravidlo o vyšším počtu vstřelených
branek rozhodlo… tak vyrovnané to letos bylo…
konečné pořadí týmů ve 4. ročníku turnaje :
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo
7. místo
8. místo
Cat
9. místo

Buldoci
1KK Sépie
Hyeny
Mozky
Jokerit
FBC Senochřupy
Depo Meziměstí
Grazy girls and boy

10. místo
11. místo
12. Místo
13. místo
14. místo
15. místo
16. místo
17. místo

SOU Nové Město n.M. 18. místo

Tiky
Savice
Piráti Broumov
FBC Komando
Žumpa Team
USM
Pilsner Urquell
H.V.71 Wild
V-éčko

Závěrem mi dovolte poděkovat všem účastníkům za
výbornou hru i skvělé chování, divákům za přízeň,
sponzorům za náklonnost a všem těm, kteří pomáhali za
všechno. Věřím, že se potkáme na nějaké příští akci
pořádané SSK Pedro. A třeba i s těmi, kteří to na florbal
nestihli …
S přáním hezkého dne SSK PEDRO Petr Jansa
Ido – díky !!!
Dovolte mi touto cestou poděkovat – jménem všech
příznivců florbalu – za podporu, které se nám všem
dostalo od MÚ v Polici n.M ve formě nových originálních
mantinelů !
Krok vpřed, je to úžasný a rád bych tady také vyjádřil
přesvědčení, že si tohoto zařízení budou všichni vážit
v míře maximální, aby nám vydrželo ku prospěchu i ku
radosti po dobu co nejdelší …
A tak ještě jednou – Ido, díky moc …

Novoroční Open 2005
15. 1. 2005, Police nad Metují – sokolovna
To nám ten čas ale utíká.... je to nedávno, co jsem psal
do Měsíčníku a zval závodníky, fanoušky a čtenáře na náš
závod... na náš závod, o kterém lze teď mluvit už jen
v minulém čase... Co se dá dělat, je to tak a nikdo to
nezmění. Každopádně pro Ty, kteří se nemohli přijet
podívat na vlastní kukadla přináším poměrně reportáž.

V sobotu 15. ledna se v polické sokolovně už po
čtrnácté sešli lezci, kteří se chtěli zúčastnit tradičního
závodu v obtížnostním lezení na umělé lezecké stěně tradičního Novoročního Open.
V závodě startovalo 40 mužů a 12 žen z České
republiky, Polska a Slovenska. Účast některých závodníků,
kteří se pohybují na prvních místech průběžného pořadí
rankingu, zaručovala poměrně vysokou kvalitu závodu.
Cesty pro závod postavili jako již tradičně Pavel
„Alberto“ Hrubý, Jirka “Prťka“ Koutský, kterým vydatně
pomáhala Léňa Hrušková. Hlavním rozhodčím závodu byl
opětovně Áda Kadlec.
Závod probíhal již osvědčeným způsobem, a tedy na
dvou kvalifikačních cestách (lehčí a těžší). Výsledky
závodníků v obou cestách byly sečteny a vyhodnoceny
počítačem, který pak určil závodníky postupující přímo do
finále.
Před 16.00 započalo ženské finále, které bylo velice
zajímavé nejen pro oko diváka - laika, ale i pro diváky
znalé. Cesta nabírala s výškou na obtížnosti, a tak každá
závodnice musela předvést více a více ze svého umu.
Výsledky ženského finále odpovídaly prognózám, kterými
hýřily kuloáry již před započetím vlastního závodu. Závod
celkem zaslouženě vyhrála Soňa Hnízdilová, které vydrželo
nejvíce sil po obtížných krocích ve 45° převise, při čemž
dolezla až do chytu, kde se ženské finále spojovalo s
mužským, což bylo jedním z finalistů později komentováno
slovy: „Je dobře, že spadla tam, kde spadla, protože kdyby
lezla dál, tak by si chlapi uřízli pěknou ostudu“.
Konečné výsledky žen:
1.místo - Soňa Hnízdilová
2. místo - jun. Eliška Karešová
3. místo - Běla Kohoutová
4. místo - Kateřina Chudobová
5. místo - Petra Melicharová
Po 17. hodině odstartovalo finále mužské kategorie.
Díky poměrně lehčím kvalifikačním cestám (nebo lépe
připraveným závodníkům) se do finále probojovalo 12
závodníků, kteří bez problému v kvalifikaci dvakrát
„topovali“. Jako vždy závodníky hnala výš dobře naladěná
fandící sokolovna. Každý ze závodníků opět posouval onu
pomyslnou laťku stále dál. Cesta měla v podstatě dvě
klíčová místa. První asi ve třetině cesty, kde byl stup ukryt
pod hranou převisu (zde skončila řada zejména mladých
závodníků, viď Dane!). Druhým klíčovým místem potom
bylo několik přesahů v 45° převise, ve kterých „bohovsky
natejkalo“. Do závěrečného stropu prostoupilo jen několik
vyvolených, předloňský vítěz Openu - Tomáš Stejskal,
malý velký Adam Ondra, Andrej Chrastina a Martin
Stráník. Zatímco Andrej vybouřil sokolovnu tím, že
otestoval první chyty stropu, Adam už ji přivedl téměř
k šílenství, když dolezl do jeho dvou třetin a skončil až
v chytu kterého se držel rukama i nohama (autor cesty o
tom chytu poznamenal, že se držet rozhodně nedá...).
Čekalo se co předvedou další, několik favoritů nečekaně
vypadlo v technické pasáži cesty a sokolovna se pomalu
smiřovala s tím, že zažila vrchol večera. Přišel ale
nenápadný Tomáš Stejskal a s lehkostí jemu vlastní se ocitl
pod stropem. Hala vřela! Těžké přesahy ve stropu ho přeci
jenom vysílili a po dosahu za hranu stropu, po které už to
bylo „jen“ pět kroků do topu, upadl! Veliký aplaus a
vypadalo to, že Tomáš obhájí své předloňské vítězství... ale
to by nesměl přijít Martin Stráník. Martin stoupal s lehkostí
a elegancí a ukazoval divákům krásu cesty. Ve stropu byl
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úplně v klidu a sokolovna ho hnala dál... přesah na hranu výbuch potlesku a řevu, další krok - další výbuch... ale pak
už i Martinovi došlo a ocitl se ve vzduchu...
Diváci ho za to odměnili dlouhým potleskem (potlesk
patřil samozřejmě všem finalistům a finalistkám, protože
předvedli krásné souboje).
Konečné výsledky mužů:
1. místo - jun. Martin Stráník
2. místo - Tomáš Stejskal
3. místo - jun. Adam Ondra
4. místo - Andrej Chrastina /SK/
5. místo - jun. Jan Zbranek
Po té již následovalo vyhlášení vítězů, poděkování všem
soutěžícím za účast, divákům za kulisu, a všem sponzorům
za tradiční výbornou podporu. Letošní ročník Novoročních
Open závodů by nebylo možné uspořádat bez pomoci
Českého horolezeckého svazu, města Police nad Metují, a
řady firem. Za mnohé jmenujme: MAMMUT-Štáva,
MAKAK, BLUEFLY.

Special thanks samostatné výpočetní jednotce Bonati za
zpracování výsledků, Ádovi za soudcování, klukům za
výborné cesty, Léně za všeobecnou podporu a ostatním za
ruce k dílu (není možné je jmenovat, protože jich je
mnoho).
Doufám, že v příštím roce se pod polickou stěnou znovu
všichni sejdeme!
Více na: http://hko.zde.cz
text: Jirka Heřman Škop
foto: Vašek Malina (snad ho poslal):-))

MOZKOCUP 2005
DNE 29.1.2005 se v tělocvičně ZŠ Police nad Metují
uskutečnil III. ročník turnaje ve florbale MOZKOCUP
2005, ve kterém se představilo celkem 14 družstev z
širokého okolí. Týmy soupeřily o čtyři postupová místa ve
dvou sedmičlenných skupinách, která se následovně utkala
křížem K.O. systémem a vítězem celého turnaje se právem
stalo mužstvo Sépie, které si tak odneslo věcné ceny a
pohár pro nejlepší tým.
Prezident turnaje Jiří Tauc: Turnaj měl velmi dobrou
úroveň i obsazení, obešel se bez problémů. Chtěl bych
touto cestou poděkovat všem sponzorům a jednotlivcům,
bez kterých by se tato akce neuskutečnila: Primátor
Náchod, Keramika Hauk, Pejskar a spol. Police, EuroOil P. Mazač, Sport N+ R Police, Sport Hotárek, Cukrovinky P. Tůma,
Děkujeme rozhodčím: R. Hornychovi a J. Jirákovi.,
městu Police nad Metují za půjčení mantinelů a Petru
Jansovi za technickou pomoc.
Hodnocení jednotlivých týmů:
14. Sokol Police
Tým složený z mladých Sokolíků, který přes velikou
snahu vstřelil pouze 4 góly a zaplatil tak krutou
nováčkovskou daň a o více inkasovaných branek (4:31)
skončil poslední. Malou útěchou může být získaná cena za
nejmladšího hráče, kterým se stal Vojtěch Dostál, ročník
1993.
13. Hyeny ženy /Karpat Oulu/
Velice ambiciózní tým, který poskládal švédský trenér
Jensen /Radek Starý/, se nedokázal prosadit v tvrdé mužské
konkurenci. Severský trenér přes zjevný nezdar v turnaji "O
pohár místostarostky" se nedokázal poučit z hrubých chyb a
výsledné 13. místo je velké zklamání.
12. Savice Police
Velice běhavý a nepříjemný soupeř utvořený převážně z
elitních snaživých jezdců na kole doplatil na malou potenci
svých střelců /Kollert Lukáš/ a přes velkou snahu brankáře
Klimeše, který byl transferován z týmu DEPA za
nekřesťanské peníze, byl nucen lovit ze své sítě 17krát.
11. Piráti Broumov
Velmi mladý tým složený z hráčů ZŠ s velmi útočným
pojetím byl milým překvapením turnaje a mají velkou
budoucnost před sebou.
10. Depo Meziměstí
Depo překvapivě nedorazilo vlakem jak se od nich
očekávalo a v nabité skupině "A" nemělo šanci na
florbalově vyzrálé týmy Hyen, Sépií a jiných zvířat. Jejich
styl hry vzbuzoval respekt ostatních týmů (po "Válečcích"
nejtěžší mužstvo), ale technika pokulhávala. Více tréninku
a příště mohou pomýšlet na vyšší příčky. Nejstarším
hráčem turnaje se stal Bohouš Holešovský ročník 58.
9. Hirschini Náchod
Náchodským o fous unikly vyřazovací boje a to i přes
překvapivou výhru nad favorizovaným Jokeritem (2:0).
Velmi vyrovnaný tým, ve kterém se podělili o vstřelené
góly všichni hráči.
8. Mozky Police
Nejprve jsme se chtěli vzdát jakéhokoliv komentáře, ale
nedalo nám to. Tým citelně oslabený o brankářskou
jedničku Michala Huga Entlera se celý turnaj hledal až se
nenašel a vypadl ve čtvrtfinále se Sépiemi (4:0). Na postu
gólmana se nečekaně objevily nové tváře a to Vojtěch
Kučera a v poli neškodný Petr Hauk. Oba dva pohořeli a
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tím ukončili i gólmanskou kariéru. Nejlepší střelec týmu
Jiří Simir Tauc nepotvrdil svoji formu z předešlých turnajů
a staronová posila Kuba Kovář nepodržel svůj tým v
klíčových zápasech. Vynikající obránce Richard Hornych
vyjádřil nespokojenost se souhrou svých hráčů, a proto si
rád spravil chuť jako hlavní arbitr. Po vleklém zranění
navrátivší se Radovan Řezníček se nemohl nejprve
odhodlat nastoupit, ale po krizi v mužstvu pronesl tato
slova: "Ještě si dám čtyři kusy a potom nastoupím." Ostatní
neuvedení hráči Mozků ať se zamyslí nad svoji kariérou.
7. Panteři Broumov (Komando)
Mančaft, který mění své jméno skoro na každém turnaji,
zaujal svým útočným pojetím hry, neúnavným fanouškem
(ocenění - fanoušek turnaje), ale rovněž velmi častým
vylučováním svých hráčů. Panteři doplatili na málo
početnou soupisku, a proto se neprobojovali do závěrečné
fáze turnaje.
6. Jokerit Police
Kapitánem tohoto finského mužstva byl Honza Johny
Miller, který ve vypjatých momentech bral veškerou
zodpovědnost na svá bedra a stejně pohořel jako jeho tým,
který si brousil zuby na bednu. Za viníka a zároveň smolaře
turnaje byl právem zvolen Pavel Axman, který 10 vteřin
před koncem zápasu ve čtvrtfinále s týmem Hyeny muži
odmítl poslat svůj tým do prodloužení. (Netrefil z blízka
prázdnou branku). Tým je sehraný, ale pokud nemá své
posily z Prahy je neškodný.
5. Nové Město nad Metují
Pravidelný účastník všech turnajů na policku nezklamal
ani neoslnil na tomto turnaji. Smolný rozhodující zápas
sehráli s týmem Válečků ve čtvrtfinále, kde podlehl až na
samostatné nájezdy !!!
4. Válečci Meziměstí
Nejtěžší tým vedený Jiřím Mázou Bohanským (velmi
emotivní hráč) byl velkým překvapením turnaje, ale v
semifinále již nestačil na domácí tým Hyen, který zvolil
vhodnou taktiku a nedal soupeři šanci. Nebýt tréninkového
manka Válečků mohl tým pomýšlet na medaile.
3. Bombers (odnož Buldoků)
Tento tým byl převážně složen z některých hráčů
Buldoků, tahounem a zároveň nejlepším hráčem byl zvolen
Tomáš Hauschke, kterému dobře sekundoval Ondřej
Seidlman. Je vidět, že tento tým se obejde i bez svých
hráčů, kteří si bohužel nevyhradili čas pro tento turnaj.
Gratulujeme - škoda, že narazili na Sépie už v semifinále.
2. Hyeny - muži
Toto umístění nemůžeme považovat za náhodné, neboť
tento tým se začíná více orientovat na florbal a podřizuje
vítězství vše. Hlavní hyenomozek mužstva Kamil Pacanda
Švorčík vhodně poskládal obranné i útočné dvojky a tým
šlapal až do finále, kde padla kosa na kámen. Kamil po
vzoru NHL pečlivě eviduje plusové a mínusové body a
určuje viníky dle zásluh. Věříme, že jeho schopnosti i
znalosti by vedly k lepším výsledkům v sesterském týmu
Hyeny - ženy. Trenére Jensene, klepej se o místo, židle se
povážlivě naklání !!
1. Sépie
Bez diskuse nejsehranější a nejproduktivnější tým, který
nemá na policku konkurenci. Některé hráče z tohoto týmu
si vybral florbalový tým Rudá Hvězda Náchod hrající III.
ligu. Nejlepším střelcem byl vyhlášen Pavel Vítek (12
branek) a nejlepší gólman Pavel Jirásek (průměr 1 branka
na zápas). Divíme se, že se ještě nezúčastnili lepších a
kvalitněji obsazených turnajů v ČR, kde by se rozhodně

neztratily. Gratulujeme a těšíme se na příští ročník.
Florbalu zdar !!!.
Za Mozky Police P.H.

PŘEKVAPENÍ!
TROSKY VÍTĚZI HYENA CUPU
25.12.2004 se otevřela polická tělocvična všem
příznivcům sálové kopané. SC Hyeny pořádali už 10.ročník
tradičního vánočního turnaje. V Hotelu U Berků bylo
nalosováno do 4 skupin 14 týmů, ale nakonec se
fotbalových bojů zúčastnilo týmů 13. Všechny zápasy
proběhly v klidu, za což patří velký dík rozhodčím, p.
Entlerovi a p. Pavlů. A jak to dopadlo? Opravdu
překvapivě!
1.místo TROSKY
Pánové v nejlepších letech se v sobotu ráno dostavili
v naprosto nové, omlazené sestavě. Do brány se postavil
Radim Thér ( Kozik ml.), v poli nastoupil p. Seidlman se
syny Michalem a Ondrou, p. Čermák se synem Jardou a
Jeník Hotárek. Celý tým byl pod dohledem funkcionáře p.
Rutara. Trosky ve skupině deklasovali Hyeny, a pak
Tornádo Horní. Poté již celým turnajem prošli bez zaváhání
a ve finále otočili již ztracený zápas, kde rozhodující
branku dal brankář Kozik. Pak už diváci viděli jen jásot,
šampaňské a vítězné doutníky. Tým po celý den podával
skvělé výkony a vítězství si zasloužil.

2.místo ,,K“
Mužstvo fotbalistů z Machova, které vyhrálo 10. ročník
letního Hyena Cupu. Turnaj jim opět vycházel. Poráželi
tým za týmem. Až na finále, kde vedli 3:0, ale v euforii
stále útočili, a tak je Trosky potrestali několika slepenými
góly, vyrovnali a nakonec celý zápas otočili.
3.místo STÁRKOV STARS
V základní skupině obsadili 1.místo a postoupili rovnou
do čtvrtfinále, kde je čekali Hyeny ,,A“. Zápas pro ně začal
velmi dobře, vedli 3:1, poté Hyeny vyrovnali a zápas
gradoval. V posledních vteřinách Hyeny faulovali útočícího
hráče a Stárkov zahrával přímý kop. Ten však ke zděšení
Hyen a k radosti Stárkova skončil v síti. Ihned poté
rozhodčí ukončil zápas. V semifinále vypadli s týmem ,,K“
(5:6) a v zápase o 3.místo porazili Sépie 5:3.
4.místo 1.K.K. SÉPIE
Hoši se ráno tak tak sešli. Skončili na posledním místě
ve skupině a byli rádi, že z jejich skupiny postupovali
všichni. V osmifinále šokovali, když vyřadili favorita
Squadru 3:2. Ve čtvrtfinále nastoupili jako outsideři proti
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Mozkům a vydřeli remízu 2:2. Na penalty se na ně usmálo
štěstí, proměnili všechny pokutové kopy a postoupili.
V semifinále již nestačili na rozjeté Trosky ( 1:7 ) a v boji o
3.místo podlehli Stárkovu 3:5. Tento tým koučoval další
z rodiny Rutarů, syn Petr ,,Cába“, který se postaral o jediné
pozdvižení turnaje, když nevydržel psychicky namáhavý
boj o 3. místo a po zápase se popral. Celkové 4. místo při 6
odehraných zápasech, kdy 4 prohráli a jen 2 vyhráli, je
krásné.
Další umístění:
5. – 8. místo: Hyeny ,,A“ , Mozky, Autodoprava Resl,
Sokol Velký Dřevíč
9. – 12. místo: Hyeny ,,B“ , Squadra, Wydle, Tornádo
Horní
13. místo: P.S.D.
14. místo: Bražec ( nepřijeli )
A jak Hyeny? Nastoupili 2 týmy, Hyeny ,,A“ a Hyeny
,,B“. Hyeny ,,B“ postoupili ze 3. místa ve skupině a
v osmifinále bohužel narazili na Hyeny ,,A“, a v tomto
bratrovražedném souboji prohráli 2:6.
Za Hyeny ,,B“ nastoupili: Michal Šimek (Šimako se
nechal přemluvit a přišel si zachytat. Nevedl si vůbec
špatně.), Radek Starý, Václav Blažek, Václav Slovák, Jan
Majsnair, Petr Zatloukal, Rosťa Haitl.
A jak Hyeny ,,A“? Dva dny před turnajem jsme se
dozvěděli, že náš nejmenovaný brankář a státní
zaměstnanec ( něco jako major Zeman) K.K. je nemocný a
chytat tedy nemůže. Povídá se, že mu údajně stoupla teplota
na 36,5 °C,a tak raději nechtěl riskovat svůj zdravotní stav.
V bráně ho musel zastoupit David Vávra. Na turnaji jsme
postoupili ze 2. místa ve skupině, když jsme v 1. zápase
vysoko prohráli s týmem Trosek (2:10) a v dalším vyhráli
nad Tornádem Horní 13:0. V osmifinále jsme vyřadili
Hyeny ,,B“ a ve čtvrtfinále smolně vypadli se Stárkovem.
Sestava Hyen ,,A“ : David Vávra, Vladimír Herka, Juraj
Stodola, Péťa Brusnický, Kamil Švorčík, Marek Plný.
Nesmíme zapomenout poděkovat sponzorům: Hotel U
Berků, Drogerie Tomáš Vávra, Zubní laboratoř Hynek
Rožnovský, Skrblíkův ráj, Chovatelské a zahrádkářské
potřeby-J.Tomáš, Sport N+R, Zelenina (Ouško), Zelenina
Suchomel, Potraviny Bergmann, Tabák Horáková, Nápoje
Meierová, Veba a.s.
SC HYENY

KRAJSKÝ PŘEBOR V BĚHU
NA LYŽÍCH

Tělovýchovná jednota SPARTAK – lyžařský oddíl
pořádá
v sobotu 19. února 2005 v areálu „Nebíčko“ přebor
Královéhradeckého kraje v běhu na lyžích klasickou
technikou pro všechny věkové kategorie. Závod je zároveň
vypsán jako veřejný – mohou se zúčastnit i neregistrovaní
závodníci.
Kategorie:
nar.
nejmladší žactvo
1995 a mladší
1 km
mladší žactvo
1993 a 1994
2 km
starší žákyně
1991 a 1992
3 km
starší žáci
1991 a 1992
4 km
mladší dorostenky
1989 a 1990
4 km
mladší dorostenci
1989 a 1990
5 km
starší dorostenky
1987 a 1988
5 km
starší dorostenci
1987 a 1988
7 km
ženy + juniorky
1986 a starší
5 km

muži + junioři
muži nad 40 let

1986 až 1966
1965 a starší

15 km
15 km

Starty intervalově po dvojicích, od nejmladší kategorie v 10
hodin.
K účasti i divácké zve výbor lyžařského oddílu.

Prodám zděný byt po rekonstrukci 2+kk.
Cena: 550 000,-Kč.
Tel. 724 095 485
Koupím garáž v Polici nad Metují,
nejlépe na sídlišti
Kontakt tel.: 606 475 759
Opakovaná nabídka bytu v České Metuji.
Zastupitelstvo obce nabízí

za finanční spoluúčasti byt 1 + 3
v budově bývalé školy. Spoluúčast je 150.000,- Kč.
Tato částka bude později odpočítávána z
pravidelného nájmu. Možnost ovlivnit vybavení
koupelny a kuchyně. Situační řešení bytu je možné
si prohlédnout na OÚ, zájemci se mohou přihlásit
písemně do 31. 3. 2005.

Klub poslanců Obecního zastupitelstva obce
Česká Metuje srdečně zve na tradiční

MAŠKARNÍ PLES,
který se koná

v sobotu 19. února 2005

v Kulturním domě v České Metuji.
K tanci hraje taneční kapela
ELKA pod vedením p. L. Kubečka.
Začátek ve 20.00 hodin

Vstupné 40,- Kč

Sraz masek 15 minut před zahájením 1. poschodí KD.
Soutěž o nejlepší masku, vstup mládeži do 16 let není
povolen. Občerstvení zajištěno.

AUTOŠKOLA
FIEDLER, s.r.o.
provádí kurzy k získání

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

informace na tel. čísle: 491 522 877, 777 621 552
http://www.autoskola-fiedler.wz.cz
zahájení kurzu k získání řidičského průkazu
v Broumově
v Polici n. Metují
od 15.00 hodin
od 15.00 hodin
22. února 2005
24. února 2005
Autoškola Fiedler, s.r.o., Šalounova 87, Broumov
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Sbor dobrovolných hasičů v České Metuji
Vás zve na

TRADIČNÍ HASIČSKÝ BÁL
v sobotu 26. února od 20.00 hodin
v sále Kulturního domu v České Metuji.
Vstupné 40,- Kč.
K tanci a poslechu hraje skupina TAM pod
vedením J. Trnovského. Bohatá tombola. Mládeži
do 15-ti let nepřístupno.

Nově vznikající modelingová agentura
vyhlašuje konkurz na modelku
Informace získáte na tel.: 777 306586
Nabízíme i možnost absolvování kurzu

Přijmu servírky
pro CAFE BAR - HERNA s non-stop
provozem a PIVNICI
v Tomkově ulici Police nad Metují.

Praxe podmínkou. Nástup možný ihned.
Informace na tel.: 777 311 077.
Zveme Vás k příjemnému víkendovému posezení při
reprodukované hudbě. Vstup zdarma.

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

VK LOŽISKA s.r.o., U Opatrovny 92, CZ 549 54 Police n. Met.
Tel.-fax: + 42.(0) 491 541 600
www.vkloziska.cz, e-mail: vkloziska@vkloziska.cz

Přijmeme pracovníka na pozici:

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

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

YAGIEX ANTÉNNÍ TECHNIKA

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

TECHNIK – KVALITÁŘ
Náplň práce:
• K ontrola kvality zboží
• Rek lamace – řešení a vyhodnoc ování
• Technick é normy a před pisy
• Udržování systému dle I SO 9001
• Technick é porad ens tví, výpočty a spolupráce s vý vojovými pracovníky
• V ydávání vlas tních katalogů
• P ublikace tec hnickýc h informací a novinek na webovýc h s tránk ách
Požadavky:
• Minimálně SŠ vzdělání s tro jního zaměření
• Znalost A J
• P rax e v oboru strojírenství, kontroly jak osti, IS O vítána
• Řidičský průk az skupiny B, sc hopnost cestov ání i mimo EU
• Znalost práce na P C uživatelsky (intern et, e-mail, W O RD, E X CE L)
• P rofes ní životopis a tres tní bezúhonnost, loajalita vůči s oukromé společnos ti
• V ysoké pracovní nas azení
• Nás tup možný ihned
Nabízíme:
• S tabilní místo
• Zajímavé pracovní prostředí
• Motivač ní odměňování dle výs ledků
• Zaměstnání ve stabilní společnos ti
V případě zájmu zašlete svůj živ otopis na e-mailov ou adres u
vkloziska@ vkloziska.c z
B ližš í informace: Ing. B orna 736 480 071
Ukonč ení prv ního kola výběrového řízení předpokládáme 20.2.2005!
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Jindřich Sokol
Prodej
a opravy
šicích strojů,
kol

broušení nůžek, nožů,vrtáků
a lišt k rotačním i bubnovým
sekačkám
výroba klíčů k zámkům
vašich bytů a aut

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

Prodej šicích strojů
Toyota - 5 let záruka
již od 3.990,-Kč

obnitkovací stroje od
9.990,-Kč
Soukenická 94
550 01 Broumov II
(směrem k olivětínské Vebě)
te. 491 52 23 07
603 446 466

Polický měsíčník

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