Vážení a milí spoluobčané,

Až kvůli štěstí projdeš celý svět,
zjistíš, že stálo před Tvými dveřmi.

Africké přísloví

letošní rok jde do finále.
Byl dobrý i špa tný. Podobně jako ten předešlý, jako
bude ten, který klepe na dveře. Na nás všech záleží
v jakém poměru budou radosti
proti strastem.. Doufejme a
věřm e, že nový silvestrovský
cíl další etapy na šeho života
s sebou přinese více těch
šťastných chvil.

Děk ujem e za trpělivost, vstřícnost a ochotu najít společnou řeč při řešení
problémů osobních i úředních.
Přejem e Vám, abyste vždy dokázali najít kousek štěstí ve všem, co
Vá s obklopuje.
Vedení města a v šichni pracovníci městského úřadu
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§ Město Police nad Metují po jednáních s investiční
společností, která realizuje projekty pro obchodní řetězce
Penny Market jako nájemce a provozovatel dospěla k
dohodě a požádala město o prodej pozemků k výstavbě
supermarketu. Tato společnost má zájem o pozemky v
lokalitě bývalého stát. statku v místě před Drašnarovou
kovárnou směrem k firmě Pejskar. O prodeji pozemků a
jejich schválení bude jednat ZM na svém zasedání dne
15.12.2005. Pokud dojde k prodeji uvedená společnost
připravila harmonogram prací spojených s realizací
projektů. Ještě v měsíci lednu by došlo k uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí, zaměření pozemků, návrhu
umístění stavby, včetně parkoviště s 80-ti parkovacími
místy. Před zahájením stavby musí proběhnout územní a
stavební řízení. Současně budovaný obchvat se v této
lokalitě musí rozšířit o jeden odbočovací pruh v šíři 4 m.
Přivést inž. sítě atd. Jednání zatím probíhají kladně a vše
je nakloněno tomu, aby se zde uskutečnila stavba Penny
Marketu.
§ ZM 15.12.05 bude schvalovat obecně závaznou vyhlášku
o místním poplatku za provoz systému a shromažďování,
sběru, přípravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu pro rok 2006. Poplatek zůstává ve
stejné výši tj. 410,- Kč/osoba.
§ Jistě si vzpomenete, jak před časem vyhořela nemovitost
Králových v Tomkově ulici. Pozůstatky spáleniště město
odstranilo na své náklady, které činily zhruba 72 tis. Kč.
Nyní jsme obdrželi pravomocný platební příkaz od
Okresního soudu v Náchodě, který nás opravňuje
uvedenou nemovitost prodat. Peníze z prodeje budou
použity na úhradu uvedených nákladů včetně nákladů na
řízení a zůstatek financí bude převeden na účet manželů
Králových. Na jaře roku 2006 dojde k nabídce na prodej
jak určí ZM. Bližší informace se dozvíte prostřednictvím
Polického měsíčníku nebo na odboru IMŽP u pí A.
Rutarové (správa majetku města).
§ RM doporučuje ZM ke schválení prodat dům čp.334 ul.
Pod Havlatkou (bývalé sídlo TS Police n.M., s.r.o.) s
pozemkem a st. parcelou. Prodej bude uskutečněn
obálkovou metodou v případě více zájemců bude
upřednostněna nejvyšší nabídková cena. Termíny a cena
budou po schválení ZM vyvěšeny a úřední desce města
Police n.M., v Polickém měsíčníku nebo na internetových
stránkách.
§ Dne 22.11.05 a 6.12.05 se uskutečnily dvě schůzky s
radním a náměstkem hejtmana Královéhradeckého kraje
zodpovídajícím za oblast dopravy a silničního
hospodářství p. P. Kuříkem. Projednala se rekonstrukce
ul. Na Babí a její zařazení do rozpočtu k realizaci a také
stav výstavby přeložky II/303 v Polici n.M., včetně
prohlídky staveniště. Třetím bodem jednání byla trasa
obchvatu dle schváleného územního plánu města ve
směru Police n.M. - konec Ostašské ulice - Bukovice Pěkov (rybník Hony). Jedná se o páteřní komunikaci na
Broumovsko a Teplicko - Adršpašsko včetně dvou
hraničních přechodů do Polska (Otovice - Starostín).
Další jednání se uskuteční na začátku r.2006. Byla by zde
možnost částečného financování z evropských fondů EU.
§ 5. kontrolní den stavby přeložky II/303 se konal
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28.11.05. Projednalo se 18 bodů jednání. Z důvodu
výskytu skalního podloží a následných otřesů při
dolamování skály u čp.183 bude proveden průzkum
kopanou rýhou a zjištěn výškový průběh skalního
podloží. Na základě výsledku budou stanoveny další
postupy prací. Nemovitost čp.183 byla předána ke
geologickému průzkumu včetně podloží p. RNDr.
Vackovi, své vyjádření k uvedené nemovitosti ještě
předloží statik. Po celé trase „obchvatu“ se realizují
přeložky inž. sítí včetně sond podloží.
2. kontrolní den stavby Pellyho domů - centra
celoživotního vzdělávání se konal dne 30.11.05 přímo na
staveništi. Realizují se bourací práce ve dvoře (kotelna,
kolna, předstříšky). Provedla se demontáž dveří k repasi a
demontáž ústředního topení v celém objektu. Vyklizení
stavby je z větší části dokončeno. Zhotovitel si připraví
podklady pro zábory potřebných prostranství nutných k
výstavbě. Zahajují se práce na statice obou domů. Celý
tento projekt se realizuje za podpory EU.
Z investičních akcí, které město Police n. M. realizovalo
prostřednictvím rozpočtu, se dokončila nová horská
vpusť v ul. Bělské (zadní vjezd do objektu CHKO). V
této lokalitě při velkých dešťových srážkách docházelo
ke splavování štěrku a hlíny na vozovku a do areálu OV.
RM již připravuje návrh rozpočtu na rok 2006, projednala
návrh investičních akcí na rok 2006 a vzala je na vědomí.
Rozpočet bude připraven k předložení ZM začátkem
února 2006. Povinnou prioritou pro město jsou investice
s dotací EU, MMR, SFRB ČR. Nejhlavnější je přeložka
silnice II/303 s finanční spoluúčastí města ve výši 3,7
mil. Kč. Další částka 2 mil. Kč z rozpočtu města poplyne
na napojení přilehlých komunikací na trase přeložky.
Na výstavbu nových 9 b.j. v bývalém zem. učilišti má
město v rozpočtu vyčleněnou částku 2,2 mil. Kč. Na
opravu komunikace a dvou přilehlých parkovišť na
Hvězdě má město v rozpočtu částku 2,2 mil. Kč.
Realizace této stavby měla být zahájena v září 2005.
Tento termín nemohl být dodržen z důvodu zdlouhavého
postupu ověřování všech platných smluv a projektů u
nadřízených orgánů, a to na základě přísných pravidel,
které nám stanoví EU, od které město získalo na
uvedenou stavbu dotaci ve výši 75% celkové částky. Ke
konečnému podpisu smlouvy došlo až v říjnu 2005 a z
tohoto důvodu se odložilo zahájení stavby na duben 2006
s termínem dokončení červen 2006.
Zdeněk Kadidlo, starosta

Kvalita vody z vrtu Julinka na
náměstí
V rámci pravidelného sledování kvality vody ve vrtu
Julinka na náměstí, byl v říjnu letošního roku opět
proveden, a to Hydrogeologickou společností s.r.o. Praha,
odběr vzorků vody a následně, akreditovanou laboratoří
společnosti VIS a.s. Praha, kompletní rozbor této vody.
Výsledky rozboru byly porovnány s vyhláškou č. 252/2004
Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu
a četnost a rozsah její kontroly. Rozbor opět potvrdil, že
odebrané vzorky vody vyhovují parametrům pro pitnou
vodu k veřejnému zásobování bez úpravy, stanoveným výše
uvedenou vyhláškou. Při této kontrole byl proveden
mikrobiologický rozbor (přítomnost choroboplodných
zárodků a organismů) a chemický rozbor (chemické
složení). Všechny prověřované ukazatele jsou nižší než
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stanovené limitní hodnoty.
Takže všechny pravidelné i příležitostné odběratele této
vody můžeme ujistit, že voda z Julinky je v současnosti
stále pitná a kvalitní.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Odpadové informace
Nová místa k odkládání
vytříděného využitelného odpadu
Do všech kontejnerů na plasty, rozmístěných po městě,
lze od prosince tohoto roku odkládat také čisté nápojové
kartony (TetraPak a pod.) od mléka, džusů, vína a pod.
V dohledné době budou na tyto kontejnery opatřeny
nálepkou „nápojové kartony“.
Dále byly po městě rozmístěny nové modré kontejnery
na odkládání papíru. Je jich prozatím pět a jsou umístěny
v Nádražní ulici u České spořitelny a.s., na sídlišti pod
prodejnou KONZUM, v ulici Na Sibiři u prodejny barev,
v Hlavňově u hasičské zbrojnice a v Pěkově u bývalé
prodejny.

Třídění odpadu
Třídění odpadu je, nebo by mělo být prvním a
základním krokem v nakládání s odpady v našich
domácnostech a jiných místech naší činnosti. Je to také
jedna ze základních povinností všech fyzických osob,
daných jak zákonem o odpadech a tak obecně závaznou
vyhláškou města o stanovení systému nakládání
s komunálním a stavebním odpadem. Třídění odpadu by již
mělo být pro nás pro všechny samozřejmostí. V roce 2005
obdrželo město Police n.M. do svého rozpočtu cca
300.000,- Kč od společnosti EKOKOM za vytříděné sklo,
plasty, papír a kovy, což pro nás pro všechny výrazně
snižuje odpadový poplatek.
Komunální odpady třídíme na :
a) využitelný odpad, tedy zejména papír, sklo (vyjma
drátěného a lepeného skla a zrcadel), plasty a
nápojové kartony, kovy a biologicky rozložitelný
odpad z kuchyní,
b) elektroodpad, tedy vyřazená elektrická a elektronická
zařízení, včetně komponentů, které jsou jejich
součástí,
c) nebezpečný odpad, tedy odpad s obsahem škodlivin
nebo vykazující alespoň jednu nebezpečnou vlastnost
podle zákona o odpadech (např. rozpouštědla,
kyseliny, pesticidy a jiné chemikálie, barvy a ředidla,
oleje, léky, baterie a akumulátory, výbojky a zářivky,
některý elektroodpad jako televizory a chladničky,
apod.),
d) objemný odpad, tedy odpad, který pro své rozměry
nelze odkládat do sběrných nádob na zbytkový odpad
(např. vyřazený nábytek apod. zařízení, podlahové
krytiny, vyřazené pneumatiky z osobních automobilů
apod.),
e) odpadu ze zahrad a parků, tedy odpad vznikající při
údržbě zahrad, parků, ostatní mimolesní zeleně a
městského hřbitova,
f) zbytkový odpad, tedy odpad který zůstává po
vytřídění využitelného, nebezpečného a objemného
odpadu, elektroodpadu a odpadu ze zahrad a parků.

Takto vytříděné odpady pak odkládáme na místa k tomu
určená.
Místa určená k odkládání využitelného odpadu:
a) papír - sběrné nádoby označené nápisem „papír“,
rozmístěné na území města, sběrna a výkupna odpadů,
základní škola a jiná místa na území města v nichž je
organizován sběr papíru, sběrné vozidlo oprávněné
osoby při mobilním sběru,
b) sklo - sběrné nádoby označené nápisem „sklo“,
rozmístěné na území města,
c) plasty a nápojové kartony - sběrné nádoby označené
nápisem „plasty“ a „nápojové kartony“, rozmístěné na
území města,
d) kovy - sběrna a výkupna odpadů, sběrné vozidlo
oprávněné osoby při mobilním sběru,
e) biologicky rozložitelný odpad z kuchyní - kompostér
nebo vhodně umístěný a řádně udržovaný kompost
na vlastním pozemku; v případě že nelze takto
kompostovat pak sběrné nádoby na zbytkový odpad,
přistavené ke svozu.
Do kontejnerů na sklo lze odkládat bezbarvé i barevné
sklo, láhve od nápojů bez kovových uzávěrů, různé
skleněné nádoby a předměty, tabulové sklo bez drátěné
vložky a podobné skleněné střepy. Nelze tam odkládat
keramiku, porcelán, kameninu, žárovky a zářivky, zrcadla,
sklo s drátěnou vložkou, automobilová skla a televizní
obrazovky.
Do kontejnerů na plasty a nápojové kartony lze
odkládat platové obaly, sáčky, tašky a fólie, čisté kelímky
od jogurtů a dalších potravin, PET lahve od nápojů,
polystyrén, plastové hračky a jiné plastové předměty a čisté
nápojové kartony (TetraPack apod.). Nelze tam odkládat
textilie z umělých vláken, linolea a PVC a výrobky z nich,
guma, kabely, molitan a
plastové obaly znečištěné
chemikáliemi, olejem a jinými nebezpečnými látkami.
Do kontejnerů na papír lze odkládat noviny, časopisy,
katalogy a jiné papírové letáky, neznečištěné papírové
sáčky, lepenku a karton, kancelářský papír, knihy a sešity
bez tkanin a plastů, obalový papír apod. Nelze tam odkládat
nápojové kartony (Tetra Pack apod.), voskovaný papír,
kopírák, obvazy, vložky a pleny, dehtový papír a umaštěný
nebo jinak znečištěný papír.
Všechny kontejnery jsou označené velkými nálepkami
se znázorněním co do kontejnerů lze a co nelze odkládat.
Tyto informace najdete také v městském informačním
Průvodci pro nakládání s komunálním odpadem.
Neodkládejte do těchto kontejnerů to co tam nepatří,
přispějete tak k lepšímu využití vytříděných odpadů.
V případě přeplnění kontejnerů, neodkládejte vytříděný
odpad na zem, ale vyčkejte na jejich vyprázdnění a teprve
poté ho do nich odložte. Město Police nad Metují děkuje
všem, kdo se těmito pokyny řídí a také těm, kdo z vlastní
iniciativy pomáhají udržovat pořádek v okolí kontejnerů.
Výrazně tím přispívají k udržení pořádku a čistoty v našem
městě a dávají dobrý příklad ostatním.

Odpadový poplatek pro rok
2006
Pro letošním rok byl odpadový poplatek nastaven ve výši
410,- Kč na 1 poplatníka. Náklady na odpadové služby
(především využitelné odpady) budou o něco vyšší než bylo
plánováno v rozpočtu města, ovšem díky poměrně dobré
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úrovni vytřídění plastů, skla, papíru a kovů jsou tyto
náklady vyrovnány vyšším příjem od EKO-KOMu. Tento
odpadový poplatek, společně s příjmy z EKO-KOMu
letošní náklady na odpadové služby (využitelné odpady,
nebezpečné odpady, sběrný dvůr, zbytkové odpady –
popelnice) pokryje. Za předpokladu stejného, případně
vyššího vytřídění využitelných odpadů a odpadových
nákladů v podobné výši jako v roce letošním, bude
postačovat výše poplatku. Pro rok 2006 je tedy odpadový
poplatek navržen ve výši 410,- Kč. O konečné výši
odpadového poplatku rozhodne zastupitelstvo města na
svém jednání ve čtvrtek 15. prosince 2005.
V roce 2006 bude odpadový poplatek vybírán stejným
způsobem jako v letošním roce.
Poplatek vybírá MěÚ a ten ho také vymáhá na neplatičích
podle zákona o správě daní a poplatků. Poplatek je vybírán
v kanceláři č. 41. Vybírání bude zahájeno 2. ledna 2005, a
bude probíhat v úředních dnech (pondělí a středa). Poplatek
je možné platit buď hotově nebo převodem na účet města, a
to buď jednorázově v celé výši do 31. března 2003 nebo ve
dvou pololetních splátkách, 1. polovinu do 31. března a
2. polovinu do 31. srpna 2003.
Další potřebné informace Vám poskytne MěÚ Police nad Metují.

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police nad Metují

Telegraficky . . .
- V průběhu listopadu se dokončovaly práce na
rekonstruovaném lyžařském vleku na Nebíčku.
Probíhala školení vlekařů. Zkušební provoz byl 3. a 4.
prosince. Rada města odsouhlasila půldenní jízdné za 30
Kč, večerní lyžování za 40 Kč a společnou návštěvu
školních skupin 10 Kč za lyžaře. Doufáme v příhodné
sněhové podmínky a chystáme miniškoličku lyžování a
snowboardingu. Informace budou v hlášení městského
rozhlasu, na internetových stránkách města a na letáčcích
na obvyklých místech.
- Královéhradeckým krajem nám byl přiznán dotační
titul na realizaci turistického produktu pro rok 2006.
V současné době finální podobu propagačního materiálu
s nabídkou týdenního i víkendového pobytu v zimním i
letním období dokončujeme.
- Ve středu 16. listopadu odpoledne jsme za
dlouholetou práci v místní organizaci Svazu důchodců
poděkovali manželům Rohulánovým a paní Věře
Klicnarové.
- Ve čtvrtek 17. listopadu jsme se potěšili při promítání
Ctibora Košťála, jehož úspěšné pokračování bylo
1. prosince.
- V sobotu 19. listopadu se před vyprodaným hledištěm
opět blýskli poličtí ochotníci. Protože i na 30. prosince
už není ani jeden volný lístek, uskuteční se další
představení v pátek 3. února.
- V úterý 22. listopadu a v pátek 9. prosince proběhla
jednání bytové komise. Hlavním a důležitým bodem
byla problematika neplatičů. Po dalších písemných
upozorněních a jednání s právníkem jsme dali poslední
šanci těm, kteří mají nějakou pohledávku. V lednovém
čísle Vás budeme informovat konkrétněji.
- Večer se uskutečnila velmi zajímavá Černá hodinka
s Milenou Tomešovou v naší knihovně. Povídalo se
nejen o její knize Býti farářkou II.
- Od pátku 25. do neděle 27. listopadu probíhal
v tělocvičně základní školy florbalový turnaj
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Skrblíků. Hoši, samozřejmě především s přispěním
obdivuhodných maminek sloužících v bufetu, se
s organizací opět vypořádali statečně.
V sobotu v podvečer letošní valné hromady zahájili
radešovští hasiči. Jim, ale i všem ostatním hasičům
našich pěti sborů náleží obrovské poděkování za
celoroční činnost.
Ve druhé polovině listopadu jsme se věnovali přípravě
předvánočních, vánočních i novoročních akcí. Snad i
drobné změny budou ku prospěchu.
Ve středu 30. listopadu po poledni jsme byli s panem
starostou přijati u okresního ředitele Policie ČR Pavla
Křivky v Náchodě. Jednání se zúčastnil i jeho zástupce
Jaroslav Vejrych. Důvodem naší návštěvy byla
nespokojenost s nepostižitelností mnohých přestupků
mladistvých, které ohrožují spoluobčany a překračují
obecně i zákoně platné normy.
Ve čtvrtek 1. prosince jsme se s panem starostou
zúčastnili
pravidelného
setkání
starostů
a
místostarostů / nyní příhodně / ve Starostíně.
Diskutovaná byla problematika VaK, silničních obchvatů
a přeložek, kvality místních komunikací, neplatičů….
Po návratu jsem šla pozdravit předvánoční setkání
členů komise pro obřady a slavnosti.
Zprávu přinášíme na str. 5 a 6.
Od pátku 2. do neděle 4. prosince probíhal další
ročník Zimního táboření na Hvězdě.
Sedm statečných s dalšími příznivci připravili opět
pohodové setkání táborníků i příchozích návštěvníků.
Dík jako vždy především Oldovi Scholzovi!
V neděli v podvečer po cestě městem dorazil na
náměstí průvod dětí s Mikuláši. Doufáme, že cesta
s lampiónky se chytí a bude chápána jako zasloužené
putování za nadílkou.
V úterý ráno jsme se sešly s vedením obecně
prospěšné společnosti MaMiNa. Hodnotily jsme
dosavadní činnost, plánovaly rok příští a domlouvaly se
na pomoci města, které si činnosti mateřské centra velmi
váží.
Odpoledne proběhlo tajné námětové cvičení hasičů
v Pěkově. Naše výjezdní jednotka vyjela do 4,5 minuty.
I vyprošťování, fixace a zabezpečení raněného ve stohu
dopadlo dobře.
V úterý jsme také v obřadní síni předali Jánského
plakety. Str. 5.
Následovalo jednání Školské rady. Hodnotila se
výroční zpráva ZŠ za rok 2004-2005, činnost unie rodičů,
práce ZŠ a MŠ na Bezděkově, jednalo se o využívání
školní tělocvičny. Hosty byli zástupce ředitele ZŠ Zdeněk
Teichman a starosta Bezděkova nad Metují Miroslav
Maroul.
Poslední Černá hodinka letošního roku byla o P.
MUDr. Ladislavu Kubíčkovi s MUDr. Marií
Svatošovou.
Ve středu 7. prosince jsme se řidičem Petrem
Rutarem vyslali naše knihovnice na pracovní setkání
do Swidnice. Str. 7-8.
Ve středu 23. 11. a ve čtvrtek 8. 12. proběhly poslední
dvě přednášky PUVČ. První na Správě CHKO
Broumovsko s Mgr. Petrem Köpplem a druhá s PhDr.
Zlaticí Zudovou-Leškovou, CSc. Pozornost studentů a
jejich zájem při závěrečně besedě byl jistě přednášejícím
velkou odměnou.
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- Na první přednášce jarního semestru šestého ročníku
se sejdeme v hasičské zbrojnici ve středu 8. února
2006 ve 14.30 hodin.
Ida Seidlmanová

Zprávy ze stavební komise
Stavební komise, která se schází jedenkrát měsíčně se
již připravuje k hodnocení celého roku a přípravami na rok
2006. Tento rok by měl být po stavební stránce
nejúspěšnější za mnoho let.
O čem jsme na jednotlivých komisích jednali:
- Oprava Bělské ulice s návazností na ulici „U
Zahrádek“ byla dokončena včetně veřejného
osvětlení a rozhlasu.
- Oprava hřbitovní zdi byla v určené době
dokončena a bude v dalších letech pokračovat.
- Podlaha školní tělocvičny byla dokončena ve
vzorné kvalitě a již slouží k turnajům a činnosti v
různých sportech.
- Lyžařský vlek „ K nebíčku“ byl dokončen a je v
provozu.
- Přestěhování TS do prostorů zemědělské školy za
hasičárnou bylo ukončeno.
- Rekonstrukce chodníků „Na Sibiři“ byla v dané
části dokončena, další pokračování bude mít až s
rekonstrukcí křižovatky u Ostašské ulice při
přeložce silnice II/303.
- Stavební komise nedoporučila další stavby
provizorních garáží před vjezdem do „cihelny“ a
naopak zajistit pořádek u stávajících.
- Komise navrhla jiné prostory pro stánek novinový
u parku než jeho umístění v parku.
- Komise jednala o jiných možnostech odstranění
vlhkosti ve smuteční síni v klášteře.
- Stavební komise doporučila vybudovat v ulici „V
Domkách“ zpevněnou komunikaci pro vjezd do
sběrného dvora (dle finančních možností).
- Proběhlo výběrové řízení na opravu silnice na
„Hvězdu“ včetně vybudování parkoviště - silnice
má být dokončena do 30.6.2006 (Strabag).
- Komise doporučila prodej domu po TS a prodej
„cihelny“.
- Komise posoudila dokončení opravy vstupu do
radnice jako velice zdařilý.
- Komise doporučila schválit příspěvky na
regeneraci památek a to: Krčma (náklad 50 tis. Kč,
příspěvek z dotace 20 tis. Kč), Koláčná čp.39
(náklad 78 tis. Kč, dotace 28 tis. Kč), podmíněno
úpravou zahrady a okolí domu, radnice - oprava
krytiny na cimbuří a oken (náklad 110 tis. Kč,
dotace 54 tis. Kč), hřbitovní zeď - další etapa
(náklad 197 tis. Kč, dotace 98 tis. Kč)
- Komise jednala o nedostatečné péči o zeleň a
navrhuje řešit tuto věc odborným zahradníkem.
- Výstavba marketu - vedení města stále hledá
zájemce o market, nyní je ve „hře“ Penny market a
Diskont Plus s tím, že Penny projevil již větší
zájem o vybudování v příštím roce. Vše je v
jednání a v dalším čísle se dozvíte podrobnější
informace.
- Jednání s VČE a.s. - proběhlo korektní jednání s
vstřícným postojem VČE. Police n. M. má již
téměř veškeré vedení pod zemí, byla dokončena

další část od parku po křižovatku u Krčmy. Velice
málo měst se může chlubit takovým výsledkem. V
příštím roce by mělo dojít k realizaci Ostašské
ulici včetně propojení trafostanice ke hřišti a
domovu důchodců a případně k novému marketu,
dále rekonstrukce v ulici Ke Koupališti, která je
stavebně připravena a povolena, včetně
dokumentace na rekonstrukci v Radešovské ulici.
Děkujeme za pochopení VČE!!
- Největší čas jednání byl v souvislosti s přeložkou
II/303, která byla konečně zahájena. Od roku 1999
jsme jednali s p. starostou mnohokrát i na
ministerstvu, vykoupili objekty a zlikvidovali
(zbývá již jen poslední) a konečně fa Stavby silnic
a železnic HK zahájila stavbu. Stavba byla
započata s drobnými problémy s odpadními
vodami, kanalizací a dalšími přeložkami v
prostoru křižovatky Soukenické a U Opatrovny a
potokem Bukovka, ale vše by mělo být v příštím
roce až na některé dokončovací práce hotové.
Akce bude stát minimálně 55 mil. Kč.
- Další velkou akcí, která již byla zahájena a měla
by být v příštím roce téměř dokončena je přístavba
a oprava Pellyho domu na náměstí, který jsme
zakoupili již před několika roky. Díky tomu, že p.
starosta nás neustále přesvědčoval, že by mohlo
dojít k realizaci dotace na tuto akci, čemuž já jsem
nevěřil a byl bych pro dřívější zahájení, jsme
opravdu obdrželi dotaci ve výši 27 mil. Kč.
Firma Kerson z Dobrého u Dobrušky již zahájila
činnost vyklízením obrovského množství suti a
nepořádku a bude pokračovat tak, aby termín
dokončení byl dodržen. Touto akcí bude prakticky
dokončeno zázemí pro kulturu samozřejmě i s
dalším využitím. Věřím, že po dokončení budou
všichni souhlasit s tím, že město udělalo dobrý
krok zakoupením tohoto objektu. Celkový náklad
se bude pohybovat okolo 45 mil. Kč.
- Z dalších akcí, které by se mohly (alespoň některé)
dostat do plánu na příští rok jsou:
- chodníky podél přeložky včetně osvětlení a
rozhlasu, kanalizace a zpevnění komunikace
(Záměstí) před některými objekty, propojení
komunikací z Radešovské křižovatky k poště
podél Havlatky (při přeložce II/303, chodník u
autobusového nádraží, Malý rynk, ulice K
Vodojemu, atd.)
- Další velkou akcí by měla být výstavba bytů v
Pellyho domě a v internátu Zemědělské školy.
Všechny tyto akce představují finanční objem, který by
přesahoval naše možnosti, proto se bude pečlivě vybírat
podle nutnosti, i když to, co zde je vyjmenováno, je jen
zlomkem toho, co by bylo nutné udělat (opravy silnic ulice Na Babí, snad v roce 2007, chodníky, sportovní hala a
mnoho dalších akcí).
Chtěl bych na závěr poděkovat za stavební komisi
vedení města za velkou aktivitu při zajišťování finančních
prostředků a za rozsah prací, který musí být dokončen.
Všem občanům, zejména těm, kteří jsou při trase
přeložky, bych chtěl poděkovat za toleranci, kterou se musí
při této činnosti vyzbrojit a všem občanům, kteří to myslí s
Policí dobře, přeji hodně zdraví a úspěchů v roce 2006.
Josef Hauk, předseda stavební komise
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Dárci krve byli oceněni
Setkávání u příležitosti oceňování dobrovolných dárců
krve se stává pěknou tradicí. Rok s rokem se sešel. Přinesl
dobré i to horší. Tak to v životě bylo, je a bude. Každý
z nás prožívá své radosti i strasti. Úctyhodná je skutečnost,
že dlouholetí dárci krve přispívají k tomu dobrému. A toho
není nikdy dost.
V úterý 6. prosince odpoledne jsme v obřadní síni
radnice přivítali osmnáct z dvaceti jedna dobrovolných
dárců krve z Policka, kteří přebrali od předsedkyně
Oblastního spolku ČČK v Náchodě paní Lenky Zelené
plakety docenta doktora Jana Jánského. Blahopřání a slova
uznání připojili starostové obcí Policka i paní Zdeňka
Šváblová – předsedkyně KOS.
Bronzovou plaketu převzali a do Pamětní knihy města
Police nad Metují se zapsali:
Petra Jansová, Jana Kadidlová, Zdena Kadidlová, Radka
Pišiová, Martin Moravec a František Štěpánek z Police.
Petr Baldrych a Martin Včeliš ze Suchého Dolu. Ondřej
Marek ze Žďáru nad Metují a Vladimír Michel z České
Metuje.
Stříbrnou plaketu obdrželi: Petr Husták, David Král a
David Hejnyš z Police nad Metují, Jaroslav Hofman ze
Suchého Dolu a Jiří John z Bukovice.
Zlatou plaketu získali: Augustin Osoba a Miroslav
Skřivan z Police nad Metují, Jan Kollert a Josef Heinzel ze
Suchého Dolu, Petra Osobová ze Žďáru nad Metují a
Arnošt Palouš z České Metuje.
Jsme rádi, že ocenění alespoň na chvíli vystoupili
z anonymity a nechali nám – i malým občerstvením poděkovat za jejich dárcovství, které vesměs berou jako
samozřejmost. Popřáli jsme jim hodně životních radostí ve
zdraví, které je i dalším předpokladem k pokračování jejich
dobročinnosti.
Ida Seidlmanová

Smlouvy o nájmu hrobového
místa
Od l. ledna 2002 je v platnosti Zákon č. 256/2001 Sb. o
pohřebnictví a o změně některých zákonů. Podle tohoto
zákona je možno hrobové zařízení (hrobky,hroby, místo
v urnovém háji) užívat pouze na základě písemně sepsané
nájemní smlouvy. Zaplacené hrobové místo bez uzavřené
nájemní smlouvy není platné. Na vývěsní tabuli u vstupu na
hřbitov je již dlouhou dobu zveřejněn seznam dosud
neuzavřených nájemních smluv k 1.10.2004. Paní Věra
Steinerová na Městském úřadu v Polici nad Metují, č. dveří
42 postupně sepisuje smlouvy se všemi majiteli hrobů.
Někteří z Vás možná našli cedulku s výzvou k návštěvě
úřadu za účelem sepsání smlouvy a zaplacení poplatku.
Prosíme majitele hrobových zařízení, kteří ještě neuzavřeli
nájemní smlouvu – přestože někteří mají hrobová místa
zaplacena dopředu - aby se dostavili na Městský úřad
v Polici n.M. k sepsání smlouvy. Věříme, že s Vaší pomocí
v co nejbližší době bude evidence hrobových míst
v pořádku u konce.
Cena nájmu hrobového místa je : za místo v urnovém
háji Kč 38,70 za rok, za jednohrob Kč 77,40 za rok, za
dvojhrob Kč 154,80 za rok, za hrobku - dle velikosti Kč
38,70 za 1m2/rok.
Věra Steinerová a Ida Seidlmanová

Rozpis lékařů stomatologické
služby na závěr roku 2005
Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin

Datum

Lékař

17.12. a 18.12. MUDr. Daniel Blažek
17. listopadu 388, Police n. M.
24.12.
MUDr. Miloš Pastelák
Sadová 44, Broumov
25.12.
MUDr. Ladislav Růžička
Masarykova 30, Broumov
26.12.
MUDr. Jan Kubec
17. listopadu 291, Police n. M.
31.12.
MUDr. Josef Práza
Zdr. střed. Machov
1.1. 2006
MUDr. Ludvík Neoral
17. listopadu 291Police n. M.

Tel. č.
491 543 844
491 524 334
491 521 839
491 543 398
491 547 139
491 541 654

Město Police nad Metují
oznamuje, že od 1.2.2006

příjme do pracovního poměru pečovatelku.
Nejnižší požadované vzdělání střední bez maturity.
Další požadavky:
řidičský průkaz skupiny B (praxe v jízdě osobním automobilem),
kladný vztah k práci se seniory, zručnost v šití a jiných ručních
pracech výhodou.
V případě zájmu doručte stručný životopis a doklad o
dosaženém vzdělání na sociální odbor MěÚ do 13.1.2006.
vedoucí sociálního odboru Ilona Kejdanová

Zpráva o činnosti komise pro
obřady a slavnosti MěÚ za rok
2005
Komise složená z jedenácti členů a pěti aktivistů z obcí
Pěkov a Hlavňov se snaží během celého roku zajišťovat
malé slavnosti našim občanům a potěšit je při jejich
životních výročích.
Tradičně připravujeme vítání občánků, kde se u obřadů
střídají dvojice, členky Věra Klušáčková – Emilie
Pfeifferová a Zdeňka Šváblová a Jan Ťoková. V letošním
roce jsme ve 13-ti obřadech uvítali 53 dětí. Těší nás zájem
rodičů i prarodičů o tuto malou slavnost.
Prvňáčky jsme s p. starostou a pí místostarostkou uvítali
1. září ve dvou třídách ZŠ. Dali jsme jim pohádkové knížky
s věnováním MěÚ.
Již několik let předáváme v obřadní síni vysvědčení
žákům devátých tříd ZŠ. Akce se účastní i rodiče dětí a
věřím, že pociťují hrdost při pohledu na svého slavnostně
oblečeného potomka, který končí ZŠ. Letos převzalo
vysvědčení 54 žáků ze dvou tříd.
V červnu jsme se zúčastnili předávání výučních listů
žákům SOUz a to v oboru řezník-kuchař a opravář. Předáno
bylo, také za účasti rodičů, 24 výučních listů. Za komisi se
zúčastnila Věra Klusáčková. Škoda, že tato akce pomalu
končí, neboť končí v našem městě i učiliště.
V měsíci březnu a prosinci navštěvujeme obyvatele
našeho domova důchodců. Členky komise Věra Klicnarová
a Vlasta Hančová si s přítomnými popovídají, předají jim
květiny a sladkosti. Děti z MŠ pak mají pro babičky a
dědečky připraven program, který je vřele přijímán.
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Letos se vzpomínka na zemřelé v urnovém háji hřbitova
konala 29. 10. Po krátkém pietním aktu následovaly obřady
rozptylů na rozptylové loučce. Za komisi se zúčastnili
Konrád Richter a Zdeňka Šváblová.
V úterý 6. 12. bylo v obřadní síni oceňování dárcovství
krve. Na této akci se podílí i naše komise.
Během celého roku zasíláme gratulace občanům
k životnímu jubileu 70 a 75 let. Při dovršení osmdesáti let
navštěvují členky komise jubilanty vždy po pěti letech
s malou pozorností a gratulací doma.
Letos bylo zasláno k jubileu 70 let – 26 gratulací,
k jubileu 75 let – 38 gratulací. Osobních návštěv u jubilantů
80, 85, 90 a více letých – 45. Jubilanty navštěvují střídavě
členky komise Věra Klicnarová, Vlasta Hančová, Vlasta
Zítková a Jaroslava Teichmanová.
V obci Pěkov pak aktivistky komise Jana Knittelová,
Marie Středová, Jaroslava Rösselová a členka komise
Marie Ryšavá navštívily 6 občanů, v obci Hlavňov Václav
Šrůtek a Marie Hornychová tři občany.
Poslední rozloučení se zemřelými na požádání
pozůstalých citlivým projevem zajišťuje člen komise
Konrád Richter. Matrikářka Dagmar Hambálková zasílá za
MěÚ pozůstalým kondolence.
Přivítali bychom některé náměty pro rozšíření naší
činnosti, které by občanům našeho města zpříjemnily život.
Předsedkyně komise Zdeňka Šváblová

K jakým změnám došlo na
pečovatelské domě v roce
2005
Opět se bouralo, přestavovalo, malovalo. Tak začnu
třeba společenskou místností. V současné době zde bydlí 43
lidí, ti už se do původní malé místnosti nevešli a musela se
zvětšit. Zrušením jedné kanceláře, kuchyňky pro
pečovatelky a původní společenské místnosti máme novou,
na jedničku. Je prostorná, světlá, vybavená novým
nábytkem. Pečovatelky ji vkusně vyzdobily vhodnými
doplňky. V příštím roce chceme dokoupit sedací soupravu a
televizi, která k vybavení společenské místnosti určitě
patří. Obyvatelé PD ji rádi využívají.
Konečnou podobu dostala i zahrada. Máme vymalovaný
altán, ve kterém je umístěn zahradní nábytek. Hoši vysekali
keře, které stínili ve výhledu z pečovatelského domu, a
před altánkem zhotovili nové ohniště. Odborně zde jsou
vysázeny nové keře a květiny. Že se v tomto koutě sedí
příjemně, může potvrdit snad každý obyvatel.
K velké změně došlo i v rozvážení obědů. Každý
strávník má od pečovatelské služby půjčený nový jídlonosič
v termoobalu, ve kterém zůstává jídlo déle teplé. Byl zrušen
rozvoz ze čtyř stravovacích zařízení a od 1. září vozíme
obědy pouze z jídelny bývalé zemědělské školy. Jako
všechny změny, i tato byla zpočátku přijata s obavami.
Jaké bude jídlo, cena, možnost výběru?! V současné době je
snad většina těchto obav za námi. Nová jídelna nabízí výběr
ze 3 druhů jídel a obědy jsou dovážené včas.
Další výhodou je počet najetých kilometrů, který se
během rozvážky obědů snížil přibližně o 200km měsíčně,
čímž uspoříme benzín a čas.
Od 1.1.2005 je na pečovatelském domě zaměstnaná
Hanka Štanclová, která vnesla mezi zaměstnance nový elán.
Mimo běžnou práci se velmi dobře zapojila do

organizování akcí pro obyvatele pečovatelského domu.
Hned v únoru proběhl masopustní karneval, včetně masek.
V podobném duchu proběhlo i stavění májky a pálení
čarodějnic, kdy jsme poprvé využili zahradu, ohniště na
opékání špekáčků a altán. Pouťové posezení ve stylu
„havajského léta“ muselo být pro špatné počasí přesunuto
do společenské místnosti, kde se promítaly filmy z Police
n.M. a okolí, podávali pouťové koláče a nakonec se i
tancovalo.
S „modrým autobusem“ jsme letos navštívili Kalinův
dům v Hronově, zde jsme si popovídali s obyvateli i
zaměstnanci pečovatelského domu, prohlídli si obce
Chlívce a Odolov, kde jsme výlet zakončili posezením „U
Lotranda“. Do všech těchto akcí se zapojili všichni
zaměstnanci pečovatelského domu i sociálního odboru.
V letošním roce jsme prohloubili spolupráci
se
zařízeními pro seniory partnerských měst Swidnice a
Trutnova. Došlo k několika setkáním mezi obyvateli
pečovatelských domů. Na jaře jsme přijali pozvání
Trutnova. V létě navštívili senioři ze Swidnice a Trutnova
Polici nad Metují, kde jsme zajišťovali program my, opět
jsme využili zahradu a ohniště na grilování. V prosinci jsme
jeli s obyvateli pečovatelského domu do Swidnice. V této
spolupráci chceme i nadále pokračovat.
Při této příležitosti bych chtěla poděkovat všem
zaměstnancům pečovatelské služby za mnohdy nelehkou
práci, zvláště pak našim pracujícím důchodcům, kterými
jsou Venda Zítka a paní Jarča Hrnčířová, kteří jsou vždy při
dlouhodobé nemocnosti povoláni do boje a v letošním roce
bojovali opravdu statečně a obětavě.
Zároveň chci popřát všem zaměstnancům i obyvatelům
pečovatelského domu, ale i všem občanům Police nad
Metují pěkné vánoční svátky a mnoho úspěchů v novém
roce.
Kejdanová Ilona, vedoucí sociálního odboru

Informace podnikatelům
Informační místo pro podnikatele, jednatelství Náchod
nabízí podnikatelům i neziskovým organizacím možnost
zasílání informací e-mailem. Tyto informace se týkají
široké oblasti - bezpečnosti práce, mezd, personalistiky,
zákoníku práce, interních předpisů. Jedná se o nové zákony,
předpisy, normy. Kdo má zájem o tyto údaje, může se
přihlásit na adrese:
Informační místo pro podnikatele (InMP), Jednatelství
Náchod, Masarykovo nám.1, 547 01 NÁCHOD
František
Molík,
InMP
Náchod,
e-mail:
nachod@rhkhradec.cz
tel/fax: 491 405 332, mobil: 736 752 507
Ing. Helena Ištoková

Setkání neziskových organizací
Královéhradecký kraj a Centrum rozvoje Česká Skalice
pořádali v Základní škole v Polici nad Metují seminář
„Budujeme regionální partnerství – setkání neziskových
organizací v okrese Náchod“. Účastníci získali informace o
grantových programech, vyplňování žádostí atd. Představila
se zde euromanažerka Ing. Lenka Molíková, která má na
starosti neziskové organizace v okrese Náchod. Nově
funguje internetový portál www.khk.neziskovka.cz, který je
určen spolkům, zájmovým sdružením, občanským
sdružením, obecně prospěšným společnostem a církevním
právnickým osobám, působícím v našem kraji. Je možné se

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

7
zde zaregistrovat a využívat kalendář akcí, nabídky práce
v NNO (brigády, praxe v neziskovém sektoru), diskusní
fórum, poradnu.
Ing. Helena Ištoková

Z jednání dobrovolného svazku
obcí Policka
Letošní poslední jednání DSO Policka proběhlo 8. 12.
2005 v restauraci Na Mýtě. Hodnotil se uplynulý rok a
řešily se finanční otázky (rozpočtové opatření, výhled i
provizorium). Velkou diskusi vyvolala společnost VaK
Náchod a.s., její další provozování. Důležitým bodem
jednání byla i otázka cestovního ruchu. Svazek se v příštím
roce zaměří na značení lyžařských běžeckých stop, bude
hledat možnosti jejich údržby. Dále se připraví projekt na
umístění velkoplošných informačních panelů v jednotlivých
obcích svazku. V lednu se představitelé svazku zúčastní
veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně. Cílem této
návštěvy je získat zkušenosti z jiných oblastí, náměty na
propagační materiály Policka.
Ing. Helena Ištoková

Granty Královéhradeckého
kraje pro rok 2006
Královéhradecký kraj již vyhlásil první grantové
programy pro příští rok. Jedná se o oblast kultury a
památkové péče – např. program „Obnova památkového
fondu na území Královéhradeckého kraje“ (žadatelé mohou
být právnické i fyzické osoby – vlastníci památek)
Dále byly vyhlášeny dotační programy z oblasti
školství, mládeže a tělovýchovy. Tato podpora je určena
především organizacím, které pracují s mládeží nebo
organizacím, které mají jako hlavní činnost oblast
tělovýchovy a sportu. Podrobné informace včetně žádostí
jsou uvedeny na internetových stránkách krajského úřadu
www.kr-kralovehradecky.cz.
Ing. Helena Ištoková

Naši senioři v partnerské
Swidnici
Ve čtvrtek 1. prosince jsme zavítali s našimi obyvateli
pečovatelského domu do polské Swidnice na oslavu
tamního svátku „Ondřejek“. Již poněkolikáté jsme přijali
pozvání a navštívili Dům denního pobytu, kde probíhal
celodenní program pro seniory. Dopoledne jsme byli
zapojeni do muzikoterapeutických cvičení, která navodila
přátelskou atmosféru mezi důchodci i námi. Následovalo
rozdělení do skupin a plnění různých cvičení v duchu
psychoterapie. Polští senioři jsou velice akční a družní a tak
netrvalo dlouho a plnili úkoly i naši. V průběhu pracovního
dopoledne nás tamní návštěvníci Domu denního pobytu
seznamovali s jejich denní náplní a různými mnohdy
uměleckými výtvory.
Důchodci do tohoto zařízení docházejí každý den a v
pozdních odpoledních hodinách se vracejí do svých
domovů. Celý den je o ně postaráno nejen z hlediska
stravování, ale především zde mají náplň a možnost
společenské integrace. Nedochází tedy k pocitům
osamělosti, jelikož se zde udržují přátelské vztahy a to
nejen mezi důchodci, ale i mezi personálem zařízení.

Po poledni jsme se s vedením odebrali k prohlídce
tamního úřadu sociálních služeb. Zde se nachází několik
oddělení, z nichž každé se zaměřuje na jednu konkrétní
problematiku. Pracuje tu 36 sociálních pracovníků, kteří se
soustředí na problémy alkoholismu, toxikomanie,
chorobného hráčství, nezaměstnanosti, sexuálních deviací a
dalšími nežádoucími jevy ve společnosti. Asi hodinku se
konala pracovní porada se sociálními pracovníky, kde jsme
si navzájem sdělovali metody sociální práce a způsoby
řešení problémů.
Během naší porady bylo o naše seniory dobře postaráno,
příjemné popovídání bylo zpestřeno občerstvením a setkání
zakončeno tradičním obědem.
Přestože se v zimních měsících našim obyvatelům
pečovatelského domu mnohdy nechce cestovat, nakonec
byli s výletem spokojeni a jistě se těší na další setkání s
jejich novými přáteli.
Kaněrová Michaela, sociální odbor MěÚ

¨ ¨¨

KNIH O VN A ¨ ¨

¨

S Černou hodinkou na cestách
V říjnu jsme se sešli v polickém kině k cestě kolem
světa s polickým rodákem Vlastimilem Osobou.
Prostřednictvím jeho vyprávění i nádherných fotografií
jsme se vydali na putování Jižní Amerikou do Argentiny,
Bolívie, Ekvádoru, Chile, Peru a na Velikonoční ostrov.
Možná si vzpomínáte na jeho přání, aby se z peněz,
získaných za dobrovolné vstupné, zakoupily do knihovny
knihy a mapy. Nezapomněli jsme na slib jemu daný a
nakupovali. Vybralo se celkem 2 100,- Kč. To vystačilo na
nákup Turistického atlasu Česko a 13 map z edice Klubu
českých turistů, kterou tento klub vydává. Čtenáři si tedy
budou moci vypůjčit mapy např. Brd a Rokycanska,
Broumovska, Českého ráje, Dolního Pojizeří, Chodska,
Jizerských hor a Frýdlantska atd.
Pro příznivce cest máme dobrou zprávu. V lednu
budeme pokračovat a během Černé hodinky se na jeden a
půl hodiny vydáme na Galapágy, Nový Zéland a do
Austrálie. Přesný termín bude na plakátech.

Městská knihovna v partnerské
Svídnici
Na podzim letošního roku se Miejska Biblioteka
Publiczna
ve
Svídnici
přestěhovala
do
nově
zrekonstruovaných prostor bývalého cisterciáckého
kláštera. A protože zkušeností není nikdy dost a polickou
knihovnu čeká také stěhování do nových prostor, vydali
jsme se na zkušenou. Možná si řeknete, co ta velká
Svídnice a malá Police, ale samy jsme byly překvapeny, jak
jsou statistické výsledky obou knihoven srovnatelné.
Knihovnice a knihovníci v čele s paní ředitelkou nás
velmi mile přijali a provedli nás celým svým královstvím.
Podívali jsme se i do prostor, kam běžný čtenář nevstoupí.
Doufáme, že naše spolupráce bude mít význam i pro naše
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čtenáře. V době internetu už není problémem přístup do
databází s knihovním a informačním fondem obou
knihoven. Vedle toho návštěva webových stránek
partnerské knihovny může přinést i další informace.
V případě svídnické knihovny např. přístup do národní
databáze knih „Polska biblioteka internetova“, ve které
najdete tituly vydané v polštině. Doufáme, že se nám podaří
v příštím roce zprostředkovat poznání Svídnicka
prostřednictvím regionální literatury zapůjčené z tamní
knihovny. Těšíme se, že spolupráce se rozvine i v dalších
oblastech knihovnické práce.

Nabídka knih:
Erbenová, Eva: Sen.
Autobiografické vzpomínkové vyprávění o autorčině
dětství, o pobytu v koncentračním táboře, o životě
v Čechách a Izraeli, kde dnes žije se svojí rodinou.
Szabóová, Magda: Dveře.
Napínavý příběh komplikovaného vztahu dvou žen od
známé maďarské autorky.
Novák, Zdeněk: Swing a svoboda za mřížemi.
Životní příběh poznamenaný dvěma totalitními režimy.
Přesto v něm najdeme optimismus, lásku k hudbě, sportu a
přírodě a naději.
Kopřivová, Martina: Společnice.
Současný román o dvou mladých ženách živících se
prostitucí a snažících se z tohoto bludného kruhu uniknout.
Hardenová, Helena: Smrt má hlad.
Nová detektivka z prostředí Kanárských ostrovů.
Jamesová, P. D.: Život nejsou jen vraždy.
Vzpomínky známé autorky detektivek.
Drijverová, Martina: Rytířovo kopí.
Fantasy příběh pro starší děti o šestnáctiletém Orinovi a
jeho boji se zlem.
Richter, Karel: Válka začala v Polsku.
Utajovaná fakta o německo-sovětské agresi.
Donald, David: Vojenská letadla.
Kapesní encyklopedie.
Kniha obsahuje přehled současné vojenské letecké
techniky a výzbroje a aktuální údaje o vzdušných silách 78
států světa.
Suchánek, Pavel: Víte, co máte na talíři?
Autor nás seznámí s nejnovějšími pohledy na zdravou
výživu.
Maierová, Corinne: Lenosti … buď pozdravena!
O umění a nutnosti dělat toho v práci co nejméně.
Autorka v tomto mezinárodním bestselleru otevřeně
mluví o přetvářce a hlouposti firemní kultury a kritizuje
psaná i nepsaná pravidla velkých firem.

Jan Skácel: Harfa ve sněhu
„Před několika dny jsem skládal dopis pro Ježíška. Snad to
bylo pro dědu Mráze, nevím, chlapečkovi to bylo Jedno.
Dopis měl ryze obchodní charakter. Objednal jsem (až do
domu) housličky a bubínek, autobus, Kašpárka a také oponu.
Jako protihodnotu jsem nabízel jménem svého klienta čisté uši,
to, že bude po celý rok hodný, a to je dlouhá doba, a že bude
pít každý večer rybí tuk. Sepsal jsem ten dopis a vzpomněl jsem
si na všechna svá vánoční přání, co jsem jich kdy měl – a bylo
mi smutno.
Žil jsem tenkrát na světě asi tři roky a k vánocům jsem si
přál harfu. Zajímavé na tom přání bylo, že jsem nechtěl harfu
proto, abych na ni drnkal a prozpěvoval při ní jako král David,
ale aby ta harfa spinkala. Slýchával jsem tenkrát jednu koledu
a v té koledě se zpívalo: „Labuti má i loutno má, slavíčku můj,
dřímej, má harfo líbezná, synáčku můj.“
Místo harfy jsem dostal boty. Vlastně jen botičky. Potom
mně bylo jednou také šest let, padal sníh, a já jsem toužil po
zlaté hasičské přilbě. Dostal jsem rukávník. V osmi letech se
z dítěte stává muž a já jsem zoufale potřeboval kulomet.
Jako desetiletému mně nadělili pod stromeček místo
sebraných spisů Karla Maye pohádky Karla Jaromíra Erbena.
Mám je dodnes. Ponejprv jsem je přečetl, když jsem se vrátil
z vojenské prezenční služby. Ve dvanácti jsem si žádal
nejkrásnější ženu na světě. Věděl jsem, kde bydlí. Oni to
nevěděli a nadělili mně pruhované pyžamo.
Od té doby se změnilo všechno, i stromy, oblaka, kosi.
Zmoudřel jsem, nebo snad zhloupl, začínal jsem si přávat věci
skromnější a celkem jsem nebýval zklamán. Mám kdesi ve
stolku cigaretové pouzdro, mám tucet kravat, jedny dlouhé
spodky, které jsem nikdy neměl na sobě, dokonce i jednu levou
koženou rukavici. Avšak od osudných vánoc, kdy moje sny
začaly být tak rozumné, že začaly být uskutečňovány, ztratily
pro mne vánoce kouzlo.
Proto když jsem nedávno skládal chlapečkovi obchodní
vánoční dopis, vyrostl v mé duši stesk rovný jako cypřiš.
Harfu si přeju, nadělte mi letos pod stromeček harfu.
Nejlépe zlatou, struny mohou být stříbrné. Dlužíte mi harfu.
Takovou, co by spala.“
Vaše knihovnice

Půjčovní doba během vánočních svátků.
Pátek 23. prosince otevřeno v dětském oddělení a
v čítárně od 13 do 15 hodin.
Úterý 27. prosince otevřeno v oddělení pro dospělé a
v čítárně od 9 do 12 a od 13,30 do 17,30 hodin.
Čtvrtek 29. prosince otevřeno v oddělení pro dospělé a
v čítárně od 9 do 12 a od 13,30 do 17,30 hodin.
V předvánočním
chvatu
přejeme čtenářům a
návštěvníkům knihovny hodně chvil pohody, kdy
dokážeme hledat kouzlo Vánoc a vzájemně se podarovat a
vůbec nemusí jít o finančně drahé dárky. Třeba to může být
harfa:
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KINO

Pátek 16.12.2005

¸¸

¸

v 17.30 hodin

VALIAN T
Animovaný příběh dřevěného holuba, který se za války dostane do
armády. Film v českém znění. (76 min.,VB)
Mládeži přístupné.
Vstupné : 55,- Kč

Úterý 20.12.2005

v 19.30 hodin

Š TĚS TÍ
Hvězdně obsazený film o malých i velkých proměnách, které
v nás dokáže způsobit láska. (100 min.,ČR/Německo)
Mládeži přístupné.
Vstupné : 55,- Kč

Úterý 27.12.2005

v 19.30 hodin

DOBLBA
Černá komedie Petra Vachlera o nečekaném dědictví, které
osudově zasáhne rodinu Mukových, aneb všechno, co jste kdy
komu udělali, se vám jednoho dne vrátí. (110 min.,ČR)
Mládeži přístupné.
Vstupné : 60,- Kč

Pátek 6.1.2006

v 19.30 hodin

HRUBEŠ A MAR EŠ JSOU
K AMAR ÁD I DO D EŠ TĚ

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

D I VADL O

®®

N Ě K D O T O R ÁD H OR K É

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

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

Novoroční koncert
ZU Š Police n ad Metují
HUDBOU S HUMOREM aneb „Jak je
ještě nezn áte…“
Jedinečná hudební show, ve které se představí všichni učitelé
ZUŠ v Polici nad Metují v různých žánrech a netradičních
obsazeních, jak jste je ještě nepoznali!!! Jako host vystoupí
houslistka Anička Skálová, čerstvá vítězka soutěže konzervatoří
ČR, před svým koncertním zájezdem do Singapuru. Pořadem
provází Jiří Trnovský.
Vstupné: dospělí 50,- Kč, děti 30,- Kč.

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

JIŘÍ DANĚK

Do Prahy přijíždí slovenský režisér Karpatti (Robert Roth), aby se
tam proslavil. Má s sebou všechny věci, v Bratislavě se už nemůže
ani ukázat. Mezi tím na střeše pankráckého činžáku Hrubeš (Jan
Budař) s Marešem (Richard Krajčo) plivou ze sedmnáctého patra,
plánují být významnými filmovými pracovníky a touží po lásce.
Pak Marešovi umře babička, Hrubeše vyžene tatínek (Miroslav
Donutil) z domu a jedenáct smrtelně nemocných pacientů
nezemře. Václav Hrubeš se setká s prezidentem Klausem a Josef
Mareš si najde děvče, ale za peníze. Na závěr vypne v celé Praze 4
na deset minut proud a Viliam Karpatti dostane cenu na
jihlavském festivalu. Celých posledních deset minut filmu prší,
letadla se vznášejí nad Prahou jak fantomy. (116 min.,ČR)
Mládeži přístupné od 15 let.
Vstupné : 60,- Kč

® ®®

Pátek 30. prosince 2005
v 19.00 hodin
Divadelní soubor KOLÁR Police nad Metují uvede
v Kolárově divadle 2. reprízu hry P. Stona

®

Pátek 23. prosince 2005
v 19.30 hodin
Město Police nad Metují uvádí v Kolárově divadle tradiční

VÁNO ČNÍ KONCERT 2005
S ORCHESTREM VÁCL AVA HYBŠE
Účinkují: orchestr Václava Hybše, Daniela Šinkorová, Zuzana
Ďurdinová, Irena Kousalová, Hana Hložková, Jakub Ryba.
Vstupné: 130,- 140,- 150,- Kč.
„Vánoční koncert 2005 s orchestrem Václava Hybše“ se
uskuteční za laskavé podpory

„EXPEDICE HIMÁLAJ 2005 – TIBET –
SHISHA PANGMA 8013 m“

Putování po „zakázaných“ vesnicích Tibetu a horolezecký výstup
na Shishu Pangmu (8013 m n.m.) bez použití kyslíku a bez
pomoci šerpů. Vypráví a diapozitivy promítá Jiří Daněk.
Vstupné: 30,- Kč.

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

LOUPEŽNÍK A PRINCEZNA ANKA

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

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

N Ě K D O T O R ÁD H OR K É

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

Vstupenky na výše uvedená představení jsou již
v předprodeji v kanceláři kulturního referenta na městském
úřadu (přízemí) nebo na telefonu 491 509 996, 728 267 377
nebo e-mailem
kultura@meu-police.cz
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® ® KUL TUR A VE MĚSTĚ

®

®

V Á N O Č N Í P R OG R A M 20 05
Středa 21. prosince 2005 - neděle 15. ledna 2006
Regionální muzeum Náchod ve spolupráci s městem
Police nad Metují Vás zve do Staré školy (Dřevěnky) na

VÝSTAVU DOB OVÝCH HRAČEK

Vernisáž proběhne v úterý 20. prosince 2005 v 16.00 hodin.
Otevřeno denně 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 hodin mimo 24.12.,
25.12., 31.12.2005, 2.1. a 9.1.2006.

Pátek 23. prosince 2005
v 18.00 hodin
Vás zveme na polické náměstí na

PŘEDVÁNOČN Í VY TRUBOVÁN Í

Účinkují žáci a učitelé ZUŠ Police nad Metují, skauti a OGP

Pátek 23. prosince 2005
ve 24.00 hodin
Vás zveme do kaple na Hvězdě, kde se koná tradiční

DLOUHONOČNÍ VY TRUBOVÁN Í

Program: česká barokní hudba, lidové vánoční koledy. Účinkují
žáci a učitelé Základní umělecké školy v Polici nad Metují.
Mimořádný autobus na Hvězdu odjíždí ve 23.30 hodin z náměstí
v Polici a staví na všech autobusových zastávkách v Bukovici a
Hlavňově. Jízdné zdarma!

Sobota 31. prosince 2005
Jste zváni na

SILVESTROVSKÝ PR OGR AM

13.00 – 15.00 Silvestrovský vejšlap – každý vyjde ze svého
bydliště po vlastní ose k Čertově skále, kde bude přivítán čertem a
k dostání bude i tradiční čertův šleh.
19.00 Silvestrovský ohňostroj na náměstí

Neděle 1. ledna 2006
v 15.00 hodin
Masarykovo náměstí Police nad Metují

NOVOR OČNÍ POUŠTĚNÍ BALÓNKŮ
S PŘÁNÍČKY

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

PRODANÁ NEVĚST A

Proslulá příběh o tom, jak nepřijít o lásku, ale ani o peníze, o
české povaze, také o pivu, ale především o tom, jak láska nad
vším zvítězí…. Režie: Vladimír Morávek.
Vstupné: 90,- 100,- 110,- Kč.

Pátek 7. dubna 2006
v 19.30 hodin
Město Police nad Metují Vás zve do Kolárova divadla na
koncert

J. K. Bandu Pardubice

Program: pásmo ku 100. výročí narození Jaroslava Ježka a
písně Glenna Millera.
Vstupné: 60,- 70,- 80,- Kč.

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

TÝDENÍK TELEVIZER aneb PRÁVĚ
VY ŠLO NO VÉ ČÍSLO
Účinkují: Zdeněk Izer & Petr Freund.
Vstupné: 110,- 120,- 130,- Kč

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

VĚRA M ARTINO VÁ - Jamie Marshall
a Kapela – TOUR 2006

Věra Martinová v současné době připravuje nové CD, které vyjde
na jaře roku 2006. U této příležitosti vydání tohoto nového CD se
zároveň uskuteční turné. Diváci v novém programu nebudou
samozřejmě ošizeni o největší hity – Až na vrcholky hor, Toulavý
džíny a další, ale mohou se také těšit na úplné novinky z čerstvě
pokřtěného CD, na kterém spolupracuje s britským zpěvákem a
kytaristou Jamie Marshallem, a který bude zároveň jejím
exkluzivním hostem na tomto turné.

® ® KUL TUR A V OKOL Í

®

®

Sobota 17. prosince 2005
v 19.30 hodin
Jiráskovo divadlo Hronov

CHARLEYO VA T ETA

Hudební komedie DS Jiráskova divadla Hronov proletěla celou
republiku a získala spoustu cen. Máte možnost ji ještě jednou
v Hronově vidět!
Vstupné: 80,- 70,- 60,- Kč.

Pondělí 26. prosince 2005
v 17.00 hodin
DS při MKS Červený Kostelec uvádí v divadle J. K. Tyla
Červený Kostelec hru Carla Goldoniho

LHÁŘ

Nestárnoucí komedie o velkém lháři, který to však myslí upřímně.
Hra se odehrává v dnešních Benátkách v čase karnevalu, kdy se
více než jindy stírají rozdíly mezi hrou a realitou, snem a
skutečností, maskou a tváří.
Vstupné: 90,- 80,- 70,- Kč. Předprodej vstupenek od 5.12.2005
v prodejně tabáku DALI.

Středa 28. prosince 2005
v 18.00 hodin
DS Jiráskova divadla Hronov společně s herci z okolí a
s dětmi z Hronova pro velký zájem opakuje divadelní hru
A. Jiráska

LUCERN A

Klasický pohádkový příběh pro celou rodinu.
Vstupné: dospělí 80,- Kč, děti 40,- Kč.

SHISHA PANGMA CZECH EXPEDITION 2005
Putování po „zakázaných“ vesnicích Tibetu a horolezecký
výstup na Shishu Pangmu (8013 m n.m.) bez použití kyslíku a
bez pomocí šerpů.
Úryvek z deníku
… Na cestě jsme 10. den a netušil jsem, jak se za tak krátkou dobu
může všechno otočit naruby.
Konečně jsme jim zdrhli. Uháníme na třech čtyřkolových vozících
tažených malými koníky pryč z Tingri. Teď už za námi nemůžou.
Na úzké pěšinky a skoro metr hluboké brody jsou i ty jejich
supermoderní teréňáky krátký. A představa, že by za námi jeli na
koních nebo se plahočili pěšky, je úsměvná. Číňani, kteří jsou do
této nehostinné krajiny implantováni buď za trest, nebo
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stranickým příkazem, či za vidinou snáze vydělaných peněz, jsou
nekompromisní. Až zde v Tibetu jsem si uvědomil, jakou velkou
moc mají nad místními obyvateli i nad námi turisty. Vůbec jsme
netušili, jaký poprask nastane, když jsme jim bezelstně oznámili
náš plán schválený „na vyšších místech“, že odcházíme na
několikadenní aklimatizační túru po tibetských vesničkách. O tom
nemůže být ani řeč, Čína je prý svobodná země, ale má svoje
pravidla a ta se nesmí překračovat. Hrozilo by nám ukončení
expedice nebo dokonce vězení. To bylo něco na nás.
Spokojeně se vzdalujeme od Tingri, je krásně, i když docela
chladno, do tváří nás bičuje silný vítr. Ten je tady vždycky a úplně
všude. Naši tibetští vozkové se na nás usmívají. První zastávka je
asi po třicetimetrovém brodu poměrně živé řeky. Posilují se
čangem (pálenka z rýže) a sušeným jačím masem. Po chvilce
pokračujeme a po hodině přijíždíme do první vesničky. Je menší a
vyloženě malebná. Na tibetských hliněných staveních jsou
nakresleny budhistické symboly, na plochých střechách mají
uskladněny zásoby dřeva a každé obydlí má dvorek, který je
oplocen. Začínají se sbíhat Tibeťani, nejdřív na nás trochu
nedůvěřivě hledí, ale po té, co jsme jim dali obrázek s Dalajlámou,
jejich srdce roztávají. Fotku si posílají a sepnutýma rukama si ji
přikládají na čelo. Na oplátku nám přinášejí čang, ten pijem jen
symbolicky, protože se trochu bojíme „zrychleného
metabolismu“, a pražený ječmen, ten je výborný. Vesničané oděni
do klasického tibetského oděvu jsou ošleháni drsným podnebím a
z očí jim vyzařuje přátelství.
Pokračujeme dál v téměř čtyřtisícové výšce, míjíme čorteny,
modlitební mlýnky a další vesničky. Mám opravdový pocit
souznění s přírodou a na Číňany jsem úplně zapomněl.
Po chladné noci vyjíždíme, až když sluníčko trochu ohřeje
vzduch. Pokračujeme údolím, které je lemováno mohutnými
srázy, stále na sever. Asi kolem poledne naši průvodci znejistěli a
ukazují směrem k horizontu. Zjišťujeme, že je to auto našich
pronásledovatelů. Museli objet několik údolí. My nemáme kam
uhnout a jedem jim v ústrety. Po nepříjemném rozhovoru,
vyhrožování a menší potyčce, se hlavní soudruh rozněžnil. Když
prý nás nedoveze do Tingri, přijde o práci. Když ale viděl, že to
s námi moc nehlo, začal na nás rovnou řvát. Zaplatili jsme našim
průvodcům (kdyby s námi pokračovali, tak je zabásnou). Sundali
jsme si boty a kalhoty, přebrodili řeku a pomalu jsme se
vzdalovali od křičícího Číňana.
V dálce vidíme zasněžené vrcholky Himálaje a já se hrozně
začínal těšit do hor…
Další zážitky z výstupu na Shishu Pangmu uvidíte a uslyšíte na
přednášce ve čtvrtek 26. ledna 2006 v 19.00 hodin v Kolárově
divadle.
6

a další. Při výběru byla snaha obsáhnout alespoň z části
mnohočetné spektrum Betlémů v jejich různorodosti co se týká
druhů, tvarů a materiálů, z kterých byly vyrobeny.
Přijměte srdečné pozvání do krásných prostor Jiráskova
divadla od pořadatelů Regionálního muzea v Náchodě, Kulturního
a informačního střediska v Hronově a města Hronov.
Jiří Škop - RM Náchod

I na Bezděkově začal
adventní čas
Již je tu zase adventní čas. V dřívějších dobách lidé
dětem čas čekání na Vánoce zpříjemňovali návštěvami
různých bytostí (např. Barbory, Mikuláše, Ambrože,
Lucie). I my se pokoušíme dětem ve školce i škole čas
čekání co nejvíce zpříjemnit. Akcí je hodně, a tak jen ve
zkratce.

Děti v MŠ si vyzkoušely výrobu nepečeného cukroví –
skvěle zvládly napichovat piškot, banán a opět piškot, a pak
to pěkně smočit v čokoládě.

„Marná snaha” Vás zve na loutkové
divadelní představení

HRÁTKY S ČERTEM
dne 11. prosince 2005 od 14. hodin
a 27. prosince 2005 od 16 hodin

v kulturním domě v Suchém Dole
Betlémy 2005
S tímto názvem bude vernisáží dne 16. 12. 2005 v 16.00 hodin
otevřena výstava Betlémů v Čapkově sále Jiráskova divadla v
Hronově na náměstí. výstava pak bude otevřena každý den mimo
24. 12. 2005 až do 1. 1. 2006 od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.
Veškeré exponáty zapůjčí muzea Královéhradeckého a
Libereckého kraje, dále pak soukromí majitelé, sběratelé a
současní tvůrci. K vidění bude na 175 Betlémů - miniatury (v
makovici, v ořechu), skříňkové, mechanické, deskové, keramické

Školáci si upekli a ozdobili perníky. Přímo u nás jsme
měli možnost shlédnout krásnou pohádku „ O čunících“
Divadélka na baterky. Školáci začali jezdit do bazénu
v Náchodě, kde se učí plavat. A poslední zatím
uskutečněnou akcí byla návštěva Mikuláše a čerta.
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Co se ve školce a škole učíme?
Již od chvíle, kdy začneme vnímat svět kolem nás, se
začínáme učit. A učení nás pak provází celý život.
A jak se učíme my?
Děti v MŠ se učí podle Rámcově vzdělávacího plánu,
který má 5 hlavních okruhů:
1) Dítě a jeho tělo
2) Dítě a jeho psychika
3) Dítě a ten druhý
4) Dítě a společnost
5) Dítě a svět
V rámci těchto okruhů se děti učí zdravit, poprosit,
poděkovat, slušnému chování, jak se chovat ke kamarádům
i k dospělým, samoobsluze – tj. umět se správně obléci,
umýt, slušně se najíst, umět si hrát ( sám i s kamarády) a
spoustu dalších činností.
Školní děti se ve škole učí podle osnov základní školy.
Přestože máme v jedné třídě tři ročníky, musí žáci
zvládnout stejné učivo jako žáci v běžné škole. S učitelem
proto pracují zhruba 15 minut a pak plní zadané úkoly a
procvičují učivo samostatně. Vede to k větší samostatnosti,
schopnosti orientace v učebnicích a sešitech, sebekontrole i
sebeovládání, zodpovědnosti za správně zvládnutý úkol.
Vzhledem k různorodosti kolektivu se žáci učí
vzájemné toleranci, úctě i spolupráci. Ti šikovnější a
vnímavější se tak mohou během vyučovací hodiny
dozvědět i spoustu dalších informací z vyšších ročníků.
Nespornou výhodou naší školy je malý kolektiv, rodinné
prostředí a pěkná okolní příroda.
Aby bylo učení pro děti zajímavé, snažíme se výuku
zpříjemnit akcemi stejně jako v plně organizované škole.
Jsou to např. divadla, koncerty, návštěva knihovny, exkurze
a výlety.
K výuce používáme různé školní pomůcky, děláme
pokusy, promítáme diapozitivy, máme možnost pracovat na
počítačích, využíváme televizní pořady či video záznamy.
Kdo se chce s naší prací seznámit blíže, může si
domluvit návštěvu v naší škole i školce a strávit s námi část
dne. Další informace o naší činnosti se dozvíte na
www.zspolice.cz nebo na adrese www.bezdekov.org .
Marie Vaisarová

LISTOPAD 2005 v polické škole
15.listopadu se šesté třídy doplněné o některé žáky
sedmých tříd vydaly na exkurzi do Všestar u Hradce
Králové v rámci dějepisu. Žáci tam viděli např. chalupy, ve
kterých lidé v minulosti žili, dřevěné lodě, tkalcovský stav,
keramické výrobky aj. Žáci se vrátili spokojeni, exkurze se
jim líbila.
Ve dnech 22. - 24.11. proběhlo 2.kolo sběru starého
papíru. Na I.stupni se nasbíralo v prvních dvou kolech
celkem 16 188,5 kg, II.stupeň nasbíral celkem 15 473 kg.
Další kola proběhnou ve třech jarních měsících. Soutěží se
o hodnotné ceny.
V listopadu proběhla také soutěž ZŠ ve stolním tenisu.
Dívky a chlapci se zúčastnili jednak okresního kola
v Hronově, starší chlapci pak také krajského kola v Hradci
Králové.
Podrobnosti ke sběru starého papíru i k soutěži ve
stolním tenise najdete na nových internetových stránkách
naší školy: www.zspolice.cz
Barbora Pátková a Martina Dostálová

Už jsou tu Vánoce, tak jako
vloni.
Času do Vánoc už zbývá opravdu málo, v mateřince
vrcholí přípravy - zdobí se, vyrábí se, peče se cukroví,
aranžují větvičky, voní sušící se křížaly. Děti se do těchto
příprav plně zapojují. Svými výrobky zdobí mateřskou
školu, připravují dárky pro rodiče, zaměstnance MŠ a
babičky do domova důchodců a domu s pečovatelskou
službou.
Po zahájení adventu jsme přivítali Mikuláše s hodným
čertem. Přinesli dětem balíčky se sladkostmi - podarovali
dokonce i "ty zlobílky", ale nejprve museli slíbit, že se
polepší a přeskočit metlu. Děti k poděkování přidaly veselé
čertovské i mikulášské písničky, veselý čert si při nich
dokonce zatančil. Po nadílce proběhla diskotéka s různými
soutěžemi. Maminkám děkujeme za nápadité "čertovské
oblečení" svých dětí - padlo jim jako vyšité, protože málo
platné - s dětmi někdy " čerti šijou."
Týden před vánočními prázdninami začnou pravé
školkovské Vánoce. V každé třídě na děti čeká překvapení vánoční stromeček, nové hračky, knížky, stavebnice,
nábytek. Paní kuchařky připraví sváteční oběd. Jako
každoročně nacvičujeme program na besídku pro rodiče a
prarodiče, zakončenou společným posezením u prostřených
stolečků, ochutnávkou cukroví upečeného s dětmi v
mateřince i přineseného od maminek.
V době, kdy adventní očekávání vrcholí, se chystáme
navštívit výstavu hraček v Dřevěnce. Těšíme se na betlém v
kostele a doufáme, že i letos uslyšíme krásný výklad pana
faráře, přiměřený našim malým dětem - tak jako tomu bylo
vloni.
Navštívíme také babičky v domově důchodců a domě s
pečovatelskou službou a potěšíme je básničkami a
vánočními koledami i drobnými přáníčky.
Závěrem přejeme všem lidičkám pěknou vánoční
pohodu a dětem hodně dárků a sněhu o prázdninách.
Učitelky MŠ
Večer, když se rozsvítí na nebi první hvězdičky,
Jako kouzlem rozjasní se všechny dětské tvářičky.
Po zlaté nitce z nebíčka spustí se andělíček
A někde v dálce za městem, přidá se náš čertíček.
Pak připojí se Mikuláš, ti tři jdou spolu krajem,
Koledu mají pro děti v pytlíčku malovaném.
Už jsou tu Vánoce tak jako loni,
jedlička v pokoji lesem zas voní.
Stromeček pěkně si nazdobíme,
vánoční krásou se potěšíme.

Základní um ělecká šk ola
informuje ...
Blahopřejeme!!
19. listopadu 2005 se naše „bývalá“ studentka Anička
Skálová stala vítězkou Národní soutěže konzervatoří ČR a
to s absolutně nejvyšším počtem získaných bodů ve všech
věkových kategoriích (ač studuje na konzervatoři teprve
třetí měsíc)!!
Dovolte nám připomenout, že se v témže roce na jaře
stala i absolutní vítězkou Národní soutěže ZUŠ. Tehdy byla
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ještě žákyní našeho učitele Ladislava Michala, nyní studuje
na pražské konzervatoři u prof. Jaroslava Foltýna.
Doneslo se nám: Odborné poroty i publikum dlouze
aplaudovaly jejímu skvělému a charizmatickému výkonu na
závěrečném koncertu vítězů v Ravelově Koncertní rapsodii
Tzigane.
(MM)

Co nás ještě čeká:
•
•
•
•
•
•
•

Pátek 9. prosince v 18 hodin: Adventní koncert na
náchodském zámku
Středa 14. prosince v 18 hodin: 1. vánoční koncert
v Kolárově divadle
Neděle 18. prosince v 17 hodin: Vánoční koncert
v broumovském klášteře
Středa 21. prosince v 18 hodin: 2. vánoční koncert
v Kolárově divadle
Sobota 23. prosince v 18 hodin: Vánoční vytrubování
na polickém náměstí
Sobota 23. prosince ve 24 hodin: Vánoční vytrubování
na Hvězdě
Pátek 13. ledna v 19:30 hodin: Novoroční koncert
v Kolárově divadle

Základní umělecká škola
v Polici nad Metují pořádá

ve středu 14. prosince 2005

1. VÁNOČNÍ KONCERT
který připravili mladší žáci
a kromě sólistů se v něm představí
dětské pěvecké sbory
Pramínek a Studánečka
i nejmladší smyčcové
a dechové orchestry

Město Police nad Metují pořádá

V pátek 13. ledna 2006 v 19:30 hodin
Novoroční koncert

HUDBOU S HUMOREM
Aneb „Jak je ještě neznáte …“

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

Zveme Vás také do hvězdecké kaple na

D L OU HO NOÈ NÍ
V Y TRU BOVÁ NÍ
Dne 23. 12. 2005 přesně o půlnoci
Program:
česká barokní hudba, lidové vánoční koledy
Účinkují žáci a učitelé ZUŠ
Police nad Metují

2. VÁNOČNÍ KONCERT
ve středu 21. prosince 2005
na kterém zazní
skladby klasické i vánoční hudby
v podání smyčcových
a dechových orchestrů školy
a pěveckého sboru Studánka

Oba koncerty proběhnou
v Kolárově divadle v 18:00 hodin
Vstupné: dospělí 30 Kč,
děti zdarma

Turnaj – bez kordů, ale mezi
mozky.
Ve SOŠ a SOU – COP Hronov proběhly již tradičně
dva předvánoční turnaje:
Turnaj mladých techniků (žáci průmyslové školy)
v matematicko fyzikálních základech techniky a Turnaj
mladých řemeslníků ( žáků středního odborného učiliště)
v teoretických základech techniky. Turnajů se zúčastnily
všechny třídy, každá svými dvěma zástupci, kteří měli třídu
buď povznést nebo potopit.
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V každém turnaji bylo zadáno pět úloh tak, aby nebyly
příliš jednoduché pro čtvrté (třetí) ročníky a nebyly naopak
příliš obtížné pro ročníky první. Uvedeme jen ty vítězné
dvojice : dvojice, které se „potopily“ by se nad tím měly
důkladně zamyslet !
Z průmyslové školy se na prvním místě umístila dvojice
ze 4. B ( Bednář J., Matyska F.), na druhém místě dvojice
ze 3. B ( Štys M., Stoffer J. ). Z učebních oborů se na
prvním místě umístila dvojice ze 2. D ( Obolecký M.,
Seidel L.) a na druhém místě dvojice ze 3.D ( Mach J.,
Sádek M. ).
Gratulujeme a přejeme jim dobré chutnání na sladkých
prémiích, sponzorovaných Sdružením rodičů.
Ing. Vladimír Holan - ředitel SOŠ a SOU – COP Hronov

Přišli jsme a zvítězili jsme!
HORECA,
je veletrh pro hotelnictví a gastronomii, jehož 7. ročník
se konal první týden v listopadu ve Veletržním paláci
v Praze.
Pro studenty gastronomie byla vyhlášena soutěž
v přípravě slavnostních tabulí. Přihlásili jsme se! Naše paní
učitelky nám přislíbily pomoc.
Téma naší tabule bylo letošní 50. výročí založení
školy.

Vánoèní výprodej hraèek
Od čtvrtka dne 15.12.2005 až do 22.12.2005 denně od 8.00
do 13.00 hodin bude v prostorách jídelny bývalého
zemědělského učiliště vánoční
výprodej společenských her a hraček.

S T A T I S T I K A œœ œ œ œ œ œ œ œ
K 31.11. 2005 mělo město Police nad Metují dle
dostupné evidence celkem 4 315 obyvatel.

JUBILEA

ZZZZZZZZZZZ

V měsíci listopadu 2005 oslavili životní jubilea:

70 let
75 let
80 let
85 let

5 občanů
5 občanů
2 občanky
pan Josef Vacek

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

SŇATK Y

ZZ Z ZZZ Z ZZZ Z Z

V měsíci listopadu byl před Městským úřadem
Police nad Metují uzavřen 1 sňatek.
Své „Ano“ si řekli

pan Martin Dostál a slečna Naděžda Cinková
Novomanželům přejeme hodně lásky a co nejméně starostí
v dalším společném životě.

Představa, jak tabuli uděláme nám byla jasná, jen sehnat
inventář z padesátých let, dobový jídelníček a vše potřebné.
Učitelé nám ochotně radili a pomáhali shánět. Tabule byla
krásná - porota ji ocenila tou nejvyšší hodnotou, prvním
místem. Máme velkou radost, že jsme to dokázali.
Děkujeme našim odborným učitelům za cenné rady, za péči
o nás, studenty, za to, že hluboký zájem o obor přenášejí na
nás . Musíme se více učit, musíme více sledovat odborné
časopisy, ale chápeme, že se to vyplatí. Je lepší být první,
než jeden z mnoha! Naše škola je prostě jednička.
Vojta Novák, Pavel Ivacha, studenti
SOU společného stravování Teplice nad Metují

STŘÍBRNÉ PODVE ČERY

ZZ Z Z

V pátek 11. listopadu jsme se v obřadní síni Městského
úřadu sešli se dvěma manželskými páry a připomněli jsme
si společně s nimi, že již uplynulo 25 let od uzavření
manželství. Svou stříbrnou svatbu oslavili manželé Luboš
a Eva Šorfovi a manželé Josef a Jana Kubínovi.
Gratulujeme a přejeme do dalších společných let mnoho
štěstí, zdraví a vzájemného pochopení.

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

15
V Í T Á N Í O B Č Á N K Ů ZZ Z ZZZ Z
V sobotu 12. listopadu jsme pozvali 12 nových občánků
k slavnostnímu uvítání do života:
Klimešová Kateřina
Khun Matěj
Sulzbacherová Martina
Jirásková Anežka
Pichová Lucie
Jirásková Michaela

Matěj Vít
Macek Miroslav
Vajsarová Adéla
Žůrek Daniel
Beková Aneta
Korostelová Sandra
matrikářka Dagmar Hambálková

Blahopřání
V pátek 9. prosince se dožil sedmdesátých narozenin
dlouholetý hasič a správce hasičské zbrojnice pan Klaus
Hauschke.
Kromě poděkování za práci mu přejeme zdraví a radost
z každodenních maličkostí.
Ida Seidlmanová

PODĚKOVÁNÍ
Upřímně děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit do
smuteční síně s naším drahým tatínkem p. Jaroslavem
Kollertem a podíleli se milými slovy útěchy, květinovými
dary či jinou formou na zmírnění našeho žalu.
Zároveň děkujeme p. Lichterovi za jeho vřelá
rozlučková slova a i těm, kdož se citlivou hudbou a zpěvem
postarali o důstojný průběh pietního aktu.
dcery Věra Steinerová a Jarmila Linhartová
s rodinami

Jak jsem uvedl, úsek nelze objet. Podnikatel
z Broumova vezoucí zboží do Nowe Rudy, která je
vzdálena 18 km, musí jet přes Polici, Hronov a Náchod dále
přes Kudowu a Kłodzko. Kvůli uzavřenému hraničnímu
přechodu v Otovicích se cesta z 18 km protáhne na 80 a
výlet na celý den. Do Nowe Rudy a zpět se cesta změní
z 36 na 160 km. I takto může vypadat podnikání
v Evropské unii očima podnikatele z pohraničí.
František Molík
Regionální hospodářská komora - Jednatelství Náchod

Nový jízdní řád autobusové
linky Náchod-Kudowa Zdrój
Od 11. prosince 2005 začal platit nový jízdní řád
autobusové linky 000554 Náchod-Kudowa Zdrój.
Doprava na této lince je značně rozšířena – proti dřívějším
čtyřem párům spojů denně dnes jezdí v pracovní dny 10
párů spojů a v sobotu, v neděli a ve svátky 8 párů spojů.
Autobusy pojedou i během vánočních svátků. Autobus
mezi Náchodem a Kudowou Zdrójí tak jede každé 2
hodiny. V pracovní dny začíná provoz na lince ve 4:35,
první spoj z Kudowy Zdróje jede v 5:05. Poslední spoj jede
z Náchoda ve 22:40 a z Kudowy Zdróje ve 23:05.
O sobotách, nedělích a státní svátcích v České republice
jede první spoj z Náchoda v 7:30, první spoj z Kudowy
Zdróje jede v 8:05. Poslední spoj z Náchoda jede ve 21:30,
z Kudowy ve 22:05.
Tomáš Hradecký - OREDO s.r.o.,
propagace a marketing veřejné dopravy

Technické služ by Police nad
Metují s.r.o. infor mují
Sazby za služby a mechanizaci

Těžký průjezd osmičkou
je název článku, který byl 23. listopadu t.r. otištěn
v polském
regionálním
týdeníku
EUROREGIO
GLACENSIS. Na četné dotazy ze strany českých
podnikatelů jsem požádal novinářku Małgorzatu Matusz o
poskytnutí potřebných informací k tomu, co se
v současnosti děje na mezinárodní silnici číslo osm.
Všichni, kdo jedou do Polska přes Kudowu Zdroj dále na
Kłodsko, se nemohou úseku mezi Lewinem Kłodzkim a
Dusnikami Zdrojem nikterak vyhnout. V úseku tří
kilometrů dojde k vykácení stromů, odtěžení lesní zeminy,
zpevnění krajnice a vybudování třetího dopravního pruhu.
Pan Janusz Nowicki, ředitel oddělení výstavby silnic
z Generálního ředitelství státních silnic ve Wroclawi, sdělil,
že harmonogram prací celé investice je rozložen,
v jednotlivých etapách, do celého roku 2006. Po dobu
trvání výstavby bude provoz řízen světelným zařízením
kyvadlově. To však není vše. Dále bude na této silnici
rekonstruován úsek od Polanice Zdroju do Szczytne.
Rovněž v délce tří kilometrů a samozřejmě za provozu.
V současné době se zde vytváří pomalu jedoucí nebo stojící
kolony. Podle prognózy na příští rok nás však to nejhorší
ještě čeká. Proto je potřebné počítat s pořádným zdržením.
Již dnes se cesta do Kłodzka protáhla až o 20 minut.

Nosič kontejnerů Avia A31K
sazba na km .......................................
12 Kč
sazba na motohodinu
(složení a natažení kontejnerů) ........
100 Kč
Multicar M-25
sazba na km ..................................
18,50 Kč
Montážní plošina MP-16
sazba na km .......................................
13 Kč
sazba na hodinu práce ruky plošiny ..
100 Kč
Ladog G129 (čištění komunikací a zpevněných ploch)
sazba na km .......................................
10 Kč
sazba za hodinu ................................
480 Kč
Vibrační deska
sazba na hodinu .................................
100 Kč
Vibrační válec
sazba na hodinu ................................
100 Kč
Řezačka spár
sazba na hodinu ...............................
450 Kč
Zahradní traktor
sazba na hodinu ...............................
150 Kč
Travní sekačky
sazba na hodinu ...............................
80 Kč
K těmto sazbám je třeba přičíst sazbu za práci na
hodinu zaměstnance TS .......................
226Kč
Vše bez 19% DPH.
ředitel TS s.r.o. Vasil Bučok
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Tříkrálová sbírka 2005
Rok se s rokem sešel a opět
připravujeme vše potřebné, aby
skupinky
dětských
koledníků
převlečené za tři krále s doprovodem
dospělé osoby mohly koledovat v
našich domácnostech i na ulicích.
Obdobně jako minulé roky se snažíme zajistit skupinky
nejen v Polici, ale také v Radešově, Pěkově a na Honech,
ve Žďáře, Bukovici, Suchém Dole, Hlavňově, na
Bezděkově i v Machově. Sbírka proběhne ve dnech 6. - 8.
ledna 2006 na celém území České republiky do
zapečetěných pokladniček, které budou viditelně označeny,
dospělý doprovod koledníků bude vybaven průkazem a
informačními materiály. Veškeré vybírané prostředky
Tříkrálové sbírky jsou chráněny proti zneužití.
Vloni nám počasí přálo a příjemné zimní sluníčko
vylákalo mnoho lidí na procházku právě v době, kdy u
jejich dveří zazvonili tři králové. Někteří chtěli na sbírku
přispět, ale neměli tu možnost. Z tohoto důvodu bude až do
úterý 10. ledna k dispozici jedna pokladnička na náměstí v
knihkupectví u Kohlů.
Peníze budou použity na dobročinné
aktivity Sdružení Česká katolická charita,
zejména na projekty zaměřené na domovy
a stacionáře pro staré a nemocné lidi,
domovy pro matky s dětmi v tísni, pomoc
lidem bez domova, pomoc lidem
postiženým přírodními katastrofami a na
humanitární pomoc do zahraničí.
Kateřina Nekvindová, asistent pro místní sbírku

Krásné vánoce a mnoho radosti, zdraví, štěstí a úspěchů
do nového roku 2006 přeje
MS ODS Police nad Metují

V předvánočním období plném shonu a příprav je někdy
opravdu těžké tomuto trendu nepodlehnout a vytvořit kolem
pěknou atmosféru. Snažíme se o to i v našem domově a
chceme poděkovat všem, kteří na tom mají svůj podíl.
Koncem listopadu jsme s některými obyvateli navštívili
Domov důchodců na Třešňovce v České Skalici. Pořádali
zde milé předvánoční posezení s hudebním doprovodem
pro obyvatele okolních domovů. V hronovské Justynce
jsme se byli podívat na výstavu prací jejich obyvatel a
v úterý 6. prosince jsme v průběhu Mikulášské zábavy
přivítali Mikuláše mezi námi. Drobný dáreček potěší
v každém věku a při příjemných melodiích pana Josefa
Langra z Hronova si na své přišli všichni. Potěšit nás přišli
také děti z přípravného ročníku „Začít spolu“ při ZŠ Velká
Ves Broumov. Malé veselé postavičky dětí nadchly nejen
naše obyvatele, ale všechny přítomné. Děti pod vedením pí
Trejtnarové a pí Šošolíkové měly připravené tanečky na
vánoční melodie a především působivé představení „živého
betléma“. Děkujeme jim za jejich návštěvu u nás a přejeme
jim hodně zdaru při nelehké práci s těmito dětmi.

V době uzávěrky tohoto čísla právě začíná vánoční
výstava v našem domově. Přípravám na ni věnovali hodně
času jak obyvatelé tak zaměstnanci. Všem patří velké
poděkování. Odměnou všem je pak nejen radost z krásně
naaranžovaných výrobků, ale také to, že dílka přinášejí
radost i návštěvníkům, kteří si je odnášení domů. Děkujeme
všem za přízeň, podporu i návštěvu.
Během listopadu probíhala u většiny obyvatel domova
výměna občanských průkazů. Velmi děkujeme paní
matrikářce D. Hambálkové a fotografce pí Z. Krtičkové,
které měly vstřícný přístup a pomohly vše potřebné vyřídit
na místě. Pro naše méně pohyblivé klienty tak tento úřední
úkon neznamenal větší zátěž.
Šťastné a spokojené vánoční svátky a v novém roce
hodně zdraví, štěstí, pohody optimismu, splnění všech
přání ….
Všem klientům, zaměstnancům domova i široké polické
veřejnosti
přeje Věra Kašíková.

Mikulášská zábava

V sobotu dne 26. listopadu 2005 odpoledne jsme se sešli
v hostinci u Vojtěchů na Bezděkově na Mikulášské zábavě
konané Fondem pro pozůstalé v Polici nad Metují a okolí.
Tyto zábavy již mají svou tradici. Sešlo se nás hodně přes
stovku. Členové i nečlenové, hosté a účinkující. Všichni
v očekávání společně prožitého hezkého odpoledne. Trochu
se pobavit a v tom předvánočním shonu se trochu
pozastavit v pohodě, ve společnosti svých přátel.
Poděkovat patří všem, kteří se zapojili do organizace a
přípravy pro zdárný průběh ke spokojenosti všech
zúčastněných.
K tanci a poslechu nám hrál pan Čížek ze Studnice. Pro
ty, kteří netancují byla připravena „kulturní vložka“ a o tu
se postarali členové souboru „Zpívánky ze Lhoty“. Měli
veliký úspěch. Zpívali jsme s nimi - mladí i staří. A nálada
byla opravdu jedinečná.
Asi v 18.00 hodin mezi nás přišel pan Mikuláš s
Andělem a se dvěma čerty. Mikuláše a čerty ustrojila,
nalíčila a vše co k tomu patří zajistila paní Ciprová. Byli
skvělí! Pan Mikuláš s Andělem velice důstojní a čerti jako
čerti. Aby byli dobře využiti, když už to dalo práce se
ustrojit, tak se nám postarali o zdárný průběh tomboly. A
ceny do tomboly byly opravdu hodnotné. Přinesli je sami
členové fondu. Některé ceny - to byla přímo umělecká díla,
doma vyrobená samozřejmě. Ať už to bylo vyšívání,
háčkování, nebo třeba ze dřeva vyřezané věci, nebo z proutí
upletené, domácí výborné kompoty a pod. Tombola to byla
opravdu bohatá.
O občerstvení se postarali manželé Rakovi a nemělo to
chybu. Trubičky doma upečené nezůstaly ani jedny.
Všechno se prodalo. A chvála nebrala konce.
Večeře jako vždy výborné již tradičně zajistili
Vojtěchovi ke spokojenosti všech na sále.
Svoz a rozvoz našich členů autobusem měli na starosti
manželé Meisnerovi a zhostili se tohoto úkolu velice dobře.
Neměli to lehké. Cesta nebyla ten den zrovna nejlepší a
pasažérů měli celkem 110, právě protože nebylo ideální
počasí, tak většina nechala svoje auta doma. Večer po
deváté hodině jsme se veselí a spokojení rozešli a pan
Geisler s autobusem rozvezl všechny v pořádku domů.
Budeme-li zdraví, tak zase za rok...
M. Chaloupková jednatelka fondu
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Seniorské aktuality

Dnešnímu datu 16.11. předcházelo jednání svolané paní
místostarostkou I. Seidlmanovou na 10.11. do „Penzionu
65“. Představila ty, kteří zaujmou posty po odcházejících.
Předseda p. Rohulán seznámil přítomné v kostce s
obsahem činnosti vedení organizace. Bylo příjemné i veselé
jednání dokazující, že důchodci nejsou jenom zoufalci, ale i
lidé mající smysl pro humor. A tak datem 16.11. po
zahajovacím proslovu p. předsedy a pí místostarostky města
v hasičárně byly tyto posily představeny. Jmenovitě s nimi
budete seznámeni po Novém roce, až proběhnou volby.
Společně s přeplněným sálem jsme potom všichni sledovali
pásmo básniček dětí z MŠ pod vedením pí učitelky
Šimkové a ony potom rozdaly své výtvarné práce. Bylo to
milé. Po nich následovala hudební vložka v podání
konzervatoristky sl. Ducháčové a dále své umění předvedla
sl. Máslová. Po směsce lidových písniček se dostalo i na
české koledy a Vánoce. To bylo neklamné znamení, že
svátky klidu a míru už klepou na dveře.
Hostem, který dobrým slovem pochválil a radou
nešetřil, byl tentokrát p. Forman z KRSO. Zdůraznil nutnost
setkávání lidí našeho věku, přátelství, aby nikdo neměl
pocit zbytečnosti, prázdnoty, ale naopak. Nastínil jeho
představu do budoucna. A potom se ujal slova náš p.
starosta Z. Kadidlo. Jeho informace byly podrobné,
obsáhlé, ale i nadějné pro ty, kteří vláčí denně nákupní
tašky. Svitla naděje, že se toho dlouho toužebně
očekávaného „Obchoďáčku“ přeci jenom dočkáme. Zatím
zůstane u těšení, ale i to je dobrý stav. Dávno razil tuto
teorii znamenitý psycholog Sigmund Freud. Tak co bychom
neudělali pro své duševní zdraví. Tak se těšte!
Květiny a „Pamětní listy“ předané vedením města
p. Rohulánovi, jeho manželce a pí Klicnarové o něčem
svědčí. Ale ani my, řadoví členové, jsme nezůstali pozadu.
„Ženu ani květinou neuhodíš“ a tak byly obdarovány obě.
A p. Rohulán? Ten byl „odškodněn“ tekutou směskou
léčivých bylin ze třinácti pramenů města Karlovy Vary a
pro připomenutí na jeho žádost přečtena jedna epizoda pro
vzpomínku na události veselé i prekérní, které jsme pod
jeho otcovským vedením celou řadu let prožili a budeme
často a rádi vzpomínat. Byl ze všeho viditelně dojat, ale to
je fajn uvolnění emocí a určitě každopádně lepší než baštit
pilulky.
Sportovním sloganem řečeno odstupující předávající v
běhu času pomyslný kolík dalším a na nich bude záležet,
zda ho donesou o kousek dál.
Bylo to jedno hřejivé odpoledne v té šedi listopadových
plískanic, chmuru a nostalgie.
Díky za něj.
H. Krejčová

nejmenšími. Velký dík za pozvání a vytvoření domácké
atmosféry patří Dáše Zbořilové a za trpělivost Lucii a
Jakubovi Čapkovým, kteří kurz lektorovali. A na co se
můžeme těšit dále? Šušká se, že se chystá keramika - točení
na kruhu, vitráže nebo drátkování.

Kouzelník Kočkorád potěšil děti

V neděli 13. listopadu jsme přivítali v mateřském centru
divadelní společnost Mráz po zádech z Prahy
s představením Anastázius Kočkorád - velký kouzelník.
Skvělé loutkové představení v podání Drahomíra Mráze a
Evy Špreněrové vykouzlilo úsměv na každé tváři. Děti se
mohly seznámit s loutkami, které se v loutkářské hantýrce
nazývají manekýni, i zapojit svou představivost u loutek
z rukavic představujících zvířátka. Rodiče určitě pobavila
dvojice upovídaných dam, paní Zelená s paní Poddanou,
nebo důležitý pan starosta města Stázova.
Herci si pochvalovali skvělou atmosféru a slíbili, že
v příštím roce se za námi přijedou zase podívat.

MAMINA
(Maminky, Miminka a Nápady)

V Ulitě jsme smaltovali

Naši další tvořivou sobotu 5. listopadu jsme strávili
v Domě dětí a mládeže Ulita v Broumově, kde jsme se
seznámili s výrobou smaltovaného šperku a vyzkoušeli si
tuto starou techniku. Na své si přišlo i mužské osazenstvo.
Vyráběli jsme štítky na kořenky a lahve, visačky na dveře,
ale i náušnice nebo krásné přívěšky na krk. Maminky
napekly spousty dobrot a hrací koutek byl obsazen
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MaMiNa na výstavách

MaMiNa připravila na výstavu v knihovně Kouzlení
s květinami aranžmá kousku lesa, kde nemohli chybět lesní
skřítci. Doufáme, že děti potěšil tatínek Kaštánek, maminka
Jeřabinka a malý skřítek Lísteček.
Další výstavka je k vidění přímo v mateřském centru.
Výtvarnice Markéta Kotková ji nazvala „Krajina za
zavřenými víčky, obrázky pro potěšení duše“. Originální
barevné litografie si můžete prohlédnout nebo zakoupit v
době našich programů. Výstava potrvá do 30. prosince
2005.

Máme webové stránky

Máme to potěšení vás přivítat na nových webových
stránkách našeho mateřského centra - www.mamina.ic.cz.
Stránky vznikly v grafickém studiu při Základní umělecké
škole v Polici nad Metují v rámci souteže „Děti dětem“.
Děkujeme panu Vladimíru Beranovi, Jakubu Vondrovi a
Pavlu Lokvencovi za vytvoření těchto hezkých stránek.
Ihned jsme začali pracovat na aktualizaci a věříme, že zde
brzy najdete spoustu zajímavých článků a zajímavostí. Už
nyní tam zveřejňujeme program na každý měsíc, fotografie
i užitečné odkazy.

Anketa: Proč navštěvujete naše centrum?

domácím pracím. Adventní půst v jídle, pití a zábavách byl
důvodem, proč na Cecilku (22.listopadu) nebo o sv.
Kateřině končily bujaré posvícenské zábavy. Také
přástevnice si ze svého středu vybraly královnu, kterou na
slavnosti zvané rozchodnice odměnily vrkočem, a až do
masopustu se rozešly. Vrkoč se nám může stát vítanou
tradičně českou ozdobou interiéru a je i krásným
originálním dárkem pro přátele a známé.

VRKOČ

Kynuté těsto: 30 g droždí, 25 g cukru (nebo 2 lžíce
medu), 600 g mouky, 80 g rostlinného másla, 250 ml
mléka, 2 vejce, sůl, koření, hrozinky.
Droždí rozděláme s trochou vody a lžící mouky a
necháme na teplém místě vzejít. Z mouky, másla, cukru,
mléka, vajec a špetky soli zaděláme těsto. Dbáme, aby
všechny suroviny byly stejně teplé, se zpracováním těsta si
dáme práci, hotové je, až se nelepí a dělají se „bubliny“).
Necháme vykynout.
Na ozdobu: menší červená jablíčka, sušené švestky,
meruňky, hrozinky, jablka apod., jehla, režná nit, červená
stuha, větvičky zimostrázu, špejle.
Z kynutého těsta upleteme jeden nebo více věnečků:
první přibližně o průměru 20 – 25 cm, další věnečky
v pořadí by se měly postupně trochu zmenšovat.
Nezapomeneme je potřít žloutkem rozšlehaným v mléce.
Zatímco se věnce pečou, připravíme si špejle.Seřízneme je,
aby byly ostré, a střídavě na ně navlékáme různé sušené
ovoce.Upečené věnce zdobíme větvičkami zimostrázu.
Špejle zapíchneme na čtyři místa (rovnoměrně od sebe),
takže vznikne jakýsi jehlan, který zakončíme menším
věnečkem nebo větším jablíčkem. Spodní věnec ještě
ozdobíme červenými mašlemi, případně do něj můžeme
napíchat menší červená jablíčka.

Zeptali jsme se několika maminek, jaký je jejich názor
na dosavadní fungování našeho mateřského centra. Je teď
jejich život s malými dětmi v Polici o něco pestřejší než
dřív? Je pro ně užitečné?
Jitka Wernerová, maminka dvou synů ve věku 2,5 a 1
roku:
„Chodíme sem, protože je to změna pro mě i pro děti.
Alespoň nejsme pořád doma, i když ani dřív jsme se
společně nenudili. Tady je víc dětí a ty moje se můžou
podívat, jak si ostatní hrají, vyzkouší si jiné hračky. Myslím,
že centrum ocení každá máma, hlavně když je venku ošklivo
a s dětmi už není k vydržení. Pro mě je navíc dobré, že si
tady můžu popovídat s ostatními maminkami a probrat naše
problémy i radosti. Na to venku není čas, každý někam
pospíchá.“
Vendula Vaníčková, maminka dcery ve věku 2,5 roku:
„Vždycky jsem si přála, aby se Maruška dostala mezi
děti a naučila se mezi nimi chovat. Dřív jsme chodily na
Správu CHKO, ale tam si děti jen hrály, tady se navíc
mohou i něco naučit. Je dobré, že centrum existuje. Já
osobně vítám, že si můžu promluvit s ostatními maminkami,
člověk se přitom dozví i nějaké tipy, jak některé věci řešit
jinak, než je zvyklý. Částečně si tady i oddychnu, protože se
nemusím dceři věnovat na sto procent, a zároveň vím, co
dělá a kde je.“
Kateřina Berková, maminka syna a dcery ve věku 7 a
3,5 roku:
„Dříve jsem s dětmi pravidelně navštěvovala Ulitu
v Broumově a uvítala jsem, že máme takovou možnost blíž.
Začali jsme s těmito programy, protože syn nechtěl
zpočátku chodit do školky, a už byl ve věku, kdy mohl být
s ostatními dětmi. Teď chodím do polického centra
s dcerou. I mně přijde vhod, že se dostanu mezi lidi, zvlášť
během zimy.“

Na Štědrý den bylo zvykem obdarovávat také
hospodářská zvířata, stromy, mlýn, pilu i studnu:
„Studničko, studničko, dávám ti koledičku, abys nám
dávala dobrou vodičku.“
Po večeři nezapomeneme rozkrojit jablko na tolik dílů,
kolik nás sedí kolem stolu, a všechny podělit, abychom se
ve zdraví příští rok opět sešli. Také krájení jablíček napříč a
louskání ořechů mělo odpovědět na otázku, jaký bude
nadcházející rok. Podobně jako na den sv. Ondřeje a na Tři
krále se věštila budoucnost. Proto se v misce pouštěly
ořechové skořápky, třáslo se plotem a lilo olovo. A
samozřejmě se nadělovaly dárky a zpívaly koledy. Půlnoční
mší končil Štědrý den, nadcházel Boží hod, který lidé
oslavovali v rodinném kruhu. Dalšího dne, 26.prosince, na
sv. Štěpána, patrona koní, se v kostele světil oves a
chodívalo se na koledu.
Koledníkům, kteří na Štěpána obcházeli chalupy,
nesměl chybět malý přenosný betlémek, hudební nástroje a
ozdobené kolední pruty nebo tzv. ščestí - větvičky
jehličnatých stromů okrášlené papírovými květinami,
pentlemi či obrázky.
Hojně se konaly dnes již téměř zaniklé vánoční hry.
Silvestr jako konec občanského roku se v lidovém prostředí
nijak zvlášť neoslavoval.

Tradice: O adventu vládl půst v jídle i
zábavách

Pro gram na prosi nec

Adventní doba se v minulosti nesla v duchu odříkání.
Zima byla obdobím spánku nejen pro zvířata, ale také pro
venkovany. Zahnala je z polí do chalup, kde se věnovali

• Každé úterý 9.30 – 11.30 hodin: MIMINKOVÁNÍ
tématický program pro těhotné a rodiče s dětmi do 1
roku
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• každou středu 9.30 – 11.30 hodin: KAPŘÍCI cvičeníčko
pro děti 1,5 – 3 roky, výtvarná dílna pro mamky,
pravidelná krejčovská poradna
• každý čtvrtek 9.30 – 11.30 hodin: CVRČCI říkadla,
pohádky a písničky s tanečky pro nejmenší 1,5 – 3 roky

Doplňkový program:
• 10. 12. 2005 od 15.30 do 17.30 hodin
ADVENTNÍ SLAVNOST, andělské překvapení pro
rodiče s dětmi do 5 let
• 17. 12. 2005 od 15.30 hodin
POHÁDKA TŘI ČUNÍCI v podání Dámské divadelní
společnosti
Vaše MaMiNa

Budeme mít vířivku?

Vážení spoluobčané,
jak jistě víte, již před rokem bylo založeno občanské
sdružení SAUNA POLICE, jejímž hlavním cílem je
uspokojovat potřeby a zájmy svých členů formou
sportovního a kulturního vyžití, zejména v oblasti
saunování. Po roce je čas k bilancování. Občanské sdružení
SAUNA POLICE se plnohodnotně zapojilo do občanského
života v našem městě, zodpovědně naplňuje své cíle a
poslání. Hlavním úspěchem sdružení bylo znovuoživení
bohaté saunařské tradice v Polici nad Metují, která se
málem vytratila. Občanské sdružení úspěšně propaguje a
provádí osvětovou činnost o sanování. Byly založeny za
podpory
Štěpána
Horáka
internetové
stránky
www.sauna.policenadmetuji.cz, které nabízejí základní
informace o sdružení a sauně v Polici. Neméně významným
činem našeho sdružení bylo zakoupení infrasauny a tím
rozšíření nabízených služeb. Infrasauna umožňuje prožít
slasti saunování i osobám se srdečními problémy a jiným
handicapovaným osobám, pro které je klasická sauna
z hlediska zdravotního nevhodná.
Dne 7.12.2005 se konala první členská schůze
občanského sdružení SAUNA POLICE. Na členské schůzi
byly řešeny věci týkající se provozu, ekonomiky, členské
základy a vizí do budoucna. Členská schůze se jednomyslně
vyslovila pro další rozvoj relaxačních aktivit u nás v Polici.
Po vášnivé debatě členská základna zaúkolovala výkonný
výbor vybudováním vířivé vany tzv. vířivky. Vířivá vana je
ideálním doplňkem pro infrasaunu i klasickou saunu. Jsme
si vědomi, že v prvé řadě je nutné najít finanční prostředky
pro zakoupení a uvedení do provozu vířivé vany. Výkonný
výbor nyní zjišťuje možnosti a připravuje vypracování
tohoto projektu. V této souvislosti vyhlašuje občanské
sdružení SAUNA POLICE veřejnou sbírku „Na vířivku.“
Rádi bychom oslovili firmy a občany z tohoto regionu za
účelem příspěvku „Na vířivku.“ Předběžnou pomoc již
přislíbilo Město ústy pana starosty, který byl přítomen
jednání členské základny.
za výkonný výbor Dr. Jiří Pavel, předseda

A ST RO NO M IC KÝ KL UB
PO LICE N AD MET UJÍ
ZIMNÍ HVĚZDNÁ OBLOHA
Žádné roční období neposkytuje takovou přehlídku
jasných hvězd jako právě zima.

Nad jižním obzorem uvidíme ke konci měsíce krásné
souhvězdí nazvané po bájném lovci Orion. Oriona snadno
najdeme podle nápadného seskupení 3 jasných hvězd
Orionova pásu. Vlevo pod Orionem září nejjasnější hvězda
naší oblohy Sírius v souhvězdí Velkého psa. Vlevo nad
Orionem se nachází souhvězdí Blíženců. Přímo nad našimi
hlavami v zenitu září hvězda Capella v souhvězdí Vozky.
Capella pro naší zeměpisnou polohu nikdy nezapadá.
V létě ji najdeme nízko nad severním obzorem. Vpravo nad
Orionem je souhvězdí Býka s jasnou načervenalou hvězdou
Aldebaranem. 14. prosince je s touto jasnou hvězdou
v konjunkci Měsíc .
V souhvězdí Býka se nachází známá otevřená
hvězdokupa Plejády. Její úhlový průměr je větší než 0,5 °.
(viz článek v minulém P. M.) Je dobře viditelná pouhým
okem a bez použití dalekohledu bychom v ní měli rozeznat
alespoň 6 hvězd. 10 hvězd může napočítat pozorovatel
s výborným zrakem (nepoškozeným stálým sledováním
monitoru počítače nebo domácího kina).
Český název této krásné hvězdokupy je Kuřátka , řecký
Peleiades , latinský Vergiliae , japonský Subaru. Nejstarší
zmínku o Plejádách a o souhvězdí Orion najdeme v Bibli ,
Starém zákonu Jb 38,31. Zbývá dodat, že v Messierově
katalogu nese označení M 45 .
Pro orientaci
na hvězdné obloze je nezbytným
průvodcem každého zájemce o astronomii hvězdná mapa.
Jednoduché mapky bývají občas publikovány v různých
časopisech. Fotografie souhvězdí, hvězdných polí,
hvězdokup, mlhovin, galaxií atd. najdeme v hojné míře na
internetu.
VZHLED ZIMNÍ OBLOHY – POHLED NA JIH
Polovina prosince o půlnoci
Konec prosince
ve 23 hodin
Polovina ledna
ve 22 hodin
Konec ledna
ve 21 hodin

Jasné hvězdy zimní oblohy
1 CAPELLA
2 CASTOR
3 POLLUX

4 PROKYON
5 SIRIUS
6 RIGEL

7 BETELGEUSE
8 BELLATRIX
9 ALDEBARAN

Pohledy do vesmíru

SLUNCE dne 21.12. v 19 hodin 34 minut vstupuje do
znamení Kozoroha, nastává zimní slunovrat ,
den se ještě zkrátí o 20 minut , ale do konce
prosince již o 5 minut prodlouží ,
MĚSÍC
1. v novu , 8. v první čtvrti , 15. v úplňku , 23.
v poslední čtvrti , 31. v novu ,
14. prosince v konjunkci s Aldebaranem
v souhvězdí Býka ,
MERKUR 12. prosince před východem Slunce druhé
nejlepší pozorovací podmínky v tomto roce ,
VENUŠE na večerní obloze ,
MARS
v souhvězdí Berana ,
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JUPITER v souhvězdí
s Měsícem ,
SATURN v souhvězdí
s Měsícem ,
URAN
v souhvězdí
NEPTUN v souhvězdí

Panny , 27. prosince v konjunkci
Raka , 19. prosince v konjunkci
Vodnáře ,
Kozoroha

ZAJÍMAVÁ MÍSTA NA WEBU
http://www.foto.astronomy.cz/ Amatérská astrofotografie
včetně popisů nezbytného technického vybavení a
pracovních metod , velké množství fotografií , vše
v češtině , špičková práce amatéra na profesionální úrovni.
http://www.astro.cz/miror/atlas/mag-7/czech/
Kvalitní hvězdný atlas vhodný pro amatérské použití
Karel Vacek, Astronomický klub Police

Magické kouzlo setkání s přáteli na mě vždy velmi
silně zapůsobí. A vím, že v přírodě se nesetkám z tohoto
seskupení ani s jedním, kdo by neměl zájem o její krásu a
těšil se, že si může popovídat s lidmi stejných zájmů. Snad
se nenajde nikdo, kdo by neuměl „hodit denní starosti za
hlavu“ a věnoval se jen těmto milým setkáním. Mimořádně
si všech vážím. Nepoznáte lidi s tituly od normálních
lidských smrtelníků. Na těchto srazech jsou si všichni
rovni. Za ty desítky let svého putování mohu říci, že jsem
poznal stovky skvělých lidí, hlavně na těchto setkáních.
I když mám větší zdravotní potíže, vážím si velice
každého dne, který mohu strávit v kolektivu, kde vládne
taková kamarádská atmosféra! Mým přáním je, aby mě mé
omezené zdraví dovolilo pár takových příjemných akcí
absolvovat mezi lidmi, kteří vyznávají podobnou víru jako
já!
Přeji mnoho zdaru Vašemu krásnému zimnímu táboření
ve Vašem podivuhodném nádherném kraji!
Váš Ota Juren, zasloužilý mistr turistiky 540 nocí
v zimní přírodě

Polický zahrádkářský
receptář na měsíc prosinec

Jsem šťastný mezi přáteli…

( Dopis, který přišel od Oty Jurena dva dny před
42. ročníkem Zimního táboření na Hvězdě )
A již je tady opět prosinec - indiánský měsíc dlouhých
nocí. Ve dnech 2. - 4. 12. 2005 se pořádá v překrásném
koutu naší vlasti v Broumovských stěnách již 42. ročník
Zimního táboření.
I když to je pro mě trošku složitější, udělám vše proto,
abych se mohl tohoto setkání s přáteli zúčastnit.
Setkání s kolektivem, kde je jich sice již více, ale Ti
původní zakladatelé si říkají „SEDM STATEČNÝCH“,
což se na ně velmi hodí. Protože pořádat takovouto větší
akci dá nemálo starostí. Tento kolektiv se s tím umí
vypořádat vždy na nejvyšší úrovni.
Dále kdo přispívá
k úspěšnosti akce je vedoucí
restaurace Hvězda pan Novák, který se nám táborníkům
vždy snaží ve všem vyjít vstříc. Jeho ochota i s personálem
je bezmezná, jak s jídlem, tak i s cenami, což všichni
dokáží ocenit.
Hlavní vedoucí zimního táboření pan Oldřich Scholz má
vždy připravenu nějakou zvláštnost, čímž překvapí všechny
táborníky. Všichni rádi vzpomínají na nádherné medaile
k jeho 40.výročí ZT. Vynikající spoluprací se starostou
panem Kadidlem a místostarostkou paní Seidlmanovou
z města Police nad Metují ukazují všem cestu, jaká je
možná spolupráce! Nesmíme zapomínat ani na sponzory,
kteří se vždy snaží toto táboření obohatit.

V našich klimatických podmínkách je
téměř nemožné provádět na zahrádkách
v prosinci nějaké větší práce. Bývá to jen výjimečně,
většinou už leží sníh, nebo je terén silně podmáčený
z dešťů, či z tajícího nového sněhu. Přehazovat kompost,
rýt záhony či vysévat s předstihem mrkev apod., jak mnozí
autoři doporučují, je vhodné pro oblast od České Skalice po
Hradec apod. Spíše je třeba, pokud jsme tak ještě neučinili,
zkontrolovat oplocení, úvazky a ochranné kryty u kmínků,
hlavně mladých stromků. Nezapomeňme na ptačí přátele
našich zahrádek a přikrmujme ptactvo. Chce to také
prohlédnout si nářadí, vyměnit prasklé násady apod.,
naostřit sekerky, případně si je dát v kovárně překovat –
vytáhnout, rovněž tak krumpáče. Při návštěvě sklepa je
třeba občas zkontrolovat stav uskladněného ovoce a
zeleniny a vadné včas vyhodit.
Můžeme si obstarat snadno čerstvý zdroj vitamínu C
tak, že si vysejeme řeřichu na misku (třeba od květináčů).
Buď ji naplníme substrátem nebo dáme na dno vatu, kterou
zvlhčíme a udržujeme stále vlhkou. Nejpozději do 10 dnů
můžeme rostlinky ořezat a konzumovat, nové znovu vysít a
to za zimu několikrát zopakovat. Můžeme si na radiátorech
či u topení vyrábět křížaly z jablek či jiného ovoce. Nejlépe
na dřevěných rámečkách se silonovou síťkou. Umístit tak,
aby nedošlo k požáru. U kamen, kde je oheň si musíme
umístění dobře rozmyslet!
Toto období je vhodné pro pročítání odborné
zahrádkářské literatury. Na Vánoce je možné překvapit a
potěšit své milované hodnotnou knížkou s tímto tématem.
Trh je bohatě zásoben. Kdo se o tyto záležitosti více zajímá,
neměl by si nechat ujít odborné přednášky, kterých poslední
dobou nebývá nadbytek. V sobotu 17. 12. pořádá Český
zahrádkářský svaz Územní rada v Náchodě Setkání
zahrádkářů východních Čech, což vřele všem členům i
nečlenům můžeme doporučit (viz pozvánka, ke které
doplňujeme: odjezd zpět v 15 hodin po prohlídce zámku,
mohou jet i nečlenové ČZS, jízdné nepřevýší běžné jízdné a
bude vybráno dodatečně počátkem ledna).
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S blížícím se koncem roku bychom měli bilancovat a
pokud něco nevyšlo, pokusme se o to znovu, snad to bude
lepší. Musíme si přát, aby v příštím roce nebylo tolik
slimáků, hrabošů a dalších nezvaných hostů našich
zahrádek. Hlavně aby sloužilo zdraví, bylo trochu štěstí a
vládla spokojenost.
To vše přeje Základní organizace Českého
zahrádkářského svazu v Polici nad Metují nejen svým
členům, ale i všem občanům města.
ZO ČZS Police n.M. P.G.

Český zahrádkářský svaz
územní rada v Náchodě
zve všechny příznivce zahrádkaření na

setkání zahrádkářů východních Čech,
které tradičně pořádá územní rada ČZS v Náchodě v kině 70 v Novém
Městě nad Metují

v sobotu 17. prosince 2005.
Po kulturní části a vystoupení vzácných hostů, bude povídat
o botanických zahradách a parcích ing. Součková
z výzkumného ústavu Tarouci v Průhonicích.
V předsálí bude prodej ochranných prostředků proti škůdcům a
chorobám, semen, zahrádkářských potřeb, včelích produktů.
O přestávce degustace vystaveného ovoce.
Součástí bude výstavka ovoce, chorob a škůdců na ovocných
dřevinách, expozice zahrádkářského muzea v Hradci Králové, ukázky
z činnosti základních organizací a jejich kronik.
Samozřejmostí budou odborné poradny ze všech oborů.
Začátek v 8 hodin, konec ve 13 hodin. Vstupné dobrovolné.
Po obědě doporučujeme návštěvu výstavy „Vánoce s květinou“
na novoměstském zámku.
Autobus:
Broumov aut. Nádraží
Meziměstí nám.
Teplice n. M. náměstí
Police n. M. aut. nádr.
Na Mýtě
Hronov aut. nádr.
Velké Poříčí u pošty
Náchod u okr. soudu

6.15 hod.
6.25
6.35
6.50
6.55
7.10
7.15
7.25 hod.

Alkohol (spiritus, ethanol,
ethylalkohol)
Říká se, že Francouzi jsou zdravější proto, že pravidelně
konzumují alkoholické nápoje, především víno a tudíž
netrpí tolik srdečně cévními chorobami jako my Češi.
Alkohol v určitém množství stimuluje tvorbu čeřícího
faktoru, který rozpouští tukové látky. Alkohol rozšiřuje
cévy, čímž způsobuje prokrvení. Je to patrné např. u žen s
nižším krevním tlakem, kdy dojde např. k prohřátí jinak
studených prstů ruky. Fyziologická denní dávka čistého
alkoholu je pro muže středního věku asi 10-30 g. Kromě
jiného alkohol inhibuje antidiuretický hormon. Důsledek je
ten, že chodíme více, častěji čůrat. Odvodňujeme
organismus s následným pocitem žízně. Mohlo by se zdát,
že jde o začarovaný kruh, piju, čurám, mám žízeň, tak se
musím zase napít. Odvodňováním dochází ke ztrátě
cenných látek pro tělo důležitých-minerálů a vitamínů. Pití
alkoholu zatěžuje naše játra, neboť hlavně v nich dochází k
jeho odbourávání enzymem alkoholdehydrogenasou, která
oxiduje největší část alkoholu na acetaldehyd. Ten
způsobuje naše nepříjemné stavy-bolest hlavy, nevolnost,

"kocovinu". Došlo k intoxikaci organismu. Proto si musíme
našich jater, jako detoxikačního orgánu organismu
považovat, jinak to může skončit cirhosou jater a jejich
nevratným poškozením.
Alkohol povzbuzuje v menším množství a koncentraci
tvorbu kyseliny chlorovodíkové z parietálních buněk
žaludeční sliznice a produkci a uvolňování trávících
enzymů. Proto by se pití mělo prokládat jídlem, může být i
tučnější. Nalačno dochází k překyselení žaludku, "pálení
žáhy" a jiným potížím z toho vzniklým.
Zvýšené opatrnosti je třeba u epileptiků, alkohol zvyšuje
pohotovost ke křečím. Také diabetici by se měli mít na
pozoru. Krevní cukr po požití alkoholu rychle stoupá a
dosahuje maxima synchronně s intoxikací alkoholem.
Jako lékárník Vám doporučuji :
1. chránit si játra užíváním tablet Flavobion, Lipovitan
či Essentiale forte, jsou všechny volně prodejné v
lékárnách. Popř. pitím čaje z ostropestřece
mariánského apod.
2. na zvládnutí momentální nepohody doplnit tekutiny
formou na minerály bohatých tekutin, např.
přípravky Samaritan prášek, Alka seltzer eff. tbl
apod.
3. kdo trpí bolestmi hlavy, pro něj je bohatá paleta
analgetik : Saridon, Valetol, Ataralgin, Upsarin eff. ,
Efferalgan eff. tbl, každému dle gusta.
4. chladivé obklady. V lékárně se prodávají praktické
gelové polštářky Duotherm aj. na překyselení
žaludku, "pálení žáhy" postačí z lékárny Anacid
sáčky, Tums , Rennie tbl a spousta dalších.
5. podávání vitamínů řady B, např. B-komplex forte a
vitaminu C. Má to své opodstatnění.
6. kdo trpí "bušením" srdce, srdeční "neurozou", měl by
užívat betablokátory, ale to už je nanávštěvu lékařské
ordinace a recept.
Mnoho veselých zážitků a zdraví Vám přeje Váš
lékárník
PharmDr. Jiří Pavel

10 let Hospice Anežky České
v Červeném Kostelci
Hospic Anežky České sídlí v nové moderní budově,
která je majetkem Diecézní charity Hradec Králové.
Na výstavbě se významným způsobem podílelo město
Červený Kostelec, které věnovalo na tento záměr pozemek
a Ministerstvo zdravotnictví ČR, které podpořilo výstavbu
tohoto prvního hospice v ČR. Činnost hospice byla
zahájena 1. 1. 1996. Za dobu své existence rozšířil hospic
svoji působnost o charitní centrum volného času – Háčko,
Charitní pečovatelskou službu, Charitní ošetřovatelskou
službu a Domov sv. Josefa v Žirči pro nemocné
roztroušenou sklerózou.
Přes všechny pokroky moderní medicíny si musíme
přiznat, že i v dnešní době mnoho lidí prožívá terminální
stádium nevyléčitelné nemoci bez psychosociální a
duchovní pomoci. Nemocný tak umírá v určité duševní
prázdnotě. Právě tento problém se snaží řešit hospicové
hnutí.
Možná jste slyšeli, že do hospice chodí nevyléčitelně
nemocní už jenom umřít. Ve skutečnosti však sem chodí
pacienti žít co nejplněji až do poslední chvíle života.
Hospic může být určitým kompromisem mezi pobytem
v nemocnici a domácím ošetřováním. Jedná se o stádium,
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kdy už nemocniční léčba není nutná, ale v domácím
prostředí na fyzicky i odborně náročné ošetřování
nestačíme. Přesto ale rodina chce být v blízkosti svého
nemocného. Tuto situaci lze řešit též přechodnými
paliativními pobyty. Paliativní odborná léčba tvoří základ
hospicové péče. Cílem je zvládnout bolest a ostatní projevy
nemoci.
Co je třeba udělat pro přijetí
Do hospice je pacient přijímán na vlastní přání a na
základě vyplnění žádosti ošetřujícím lékařem. Při tom
nerozhoduje bydliště, věk, náboženské vyznání ani
národnost. Rozhodující je diagnóza, prognóza a stav
nemocného s potřebou kontroly a léčby bolesti nebo
s potřebou ošetřovatelsky náročné preterminální péče.
Z další činnosti hospice
Edukační centrum při hospici uskutečňuje v rámci své
činnosti přednášky a semináře s hospicovou problematikou
pro zdravotníky, stážisty, ale i nezdravotníky. Pořádá též
exkurze do hospice s prohlídkou a výkladem.
Kavárna a čajovna poskytuje příjemné posezení s čajem
nebo kávou nejen pacientům a jejich příbuzným, ale i
široké veřejnosti.
Půjčovna zdravotních pomůcek podporuje domácí péči
tak, aby nemocní mohli v domácím prostředí s odborným
ošetřováním a pomocí svých blízkých trávit co nejdelší
dobu své nemoci. Půjčení lze domluvit telefonicky u
staniční sestry L. Pavlišové – tel.: 491 467 037.
V prodejně s levnými oděvy je možné pořídit starší, ale
kvalitní oblečení dovážené z Německa a Švýcarska.
V prodejně funguje kopírovací služba do velikosti A3. Zisk
z této prodejny je určen k podpoře hospicového oddělení.
Jak je hospic financován
Provoz hospice je hrazen z více zdrojů. 55% hradí
zdravotní pojišťovny, asi 9% hradí pacient /tj. od 75,Kč/den, dle výše příjmu/. Zbývající deficit /několik miliónů
korun ročně/ musí hospic získat z dotací, od sponzorů a
dárců. Největšími přispěvateli činnosti formou dotací je
MPSV a Královéhradecký kraj.
Hospic Anežky České ve spolupráci s ostatními hospici
v České republice se snaží iniciovat do stávající legislativy
tzv. hospicové lůžko, vytvořit jeho definici a určit způsob
financování. Probíhá řada jednání, ale zatím zůstává
současný stav financování, kdy značná část krytí nákladů na
provoz hospice schází.
Proto Hospic děkuje všem, kteří přispívají na činnost
zařízení a jeho rozvoj. Město Police nad Metují již
každoročně byť malou částkou červenokostelecký
hospic podporuje. Váží si práce všech pracovníků a výše
uvedené řádky z posledního propagačního materiálu
prostřednictvím Polického měsíčníku posílá s vírou
v přízeň jeho čtenářům.
Podrobnější informace a přihlášky Vám poskytne:
Mgr. Marcela Frýbová, tel.: 776 791 149, 491 465 148,
e-mail: frybova@hospic.cz,
IČO
48623814,
číslo
účtu:
www.hospic.cz,
8282670227/0100
Ida Seidlmanová

(Před)vánoční lexikon
Advent

Advent je latinsky příchod. Proto doba adventní, která trvá
čtyři neděle a je přípravou na vánoční svátky, znamená
oslavu 4 tisíc let, po které lidstvo čekalo na příchod

Vykupitele. Během adventu zvlášť věřící dodržují půst, kdy
se nejí maso, a navíc jde o dobu pokání, klidu. Posledním
adventním svátkem je 13.12. svatá Lucie, od tohoto dne
dříve teprve začínaly přípravy na Vánoe. Mimochodem
právě třináctého ještě někde chodí tzv. Lucky a čistí husími
perutěmi domy. Barvou adventu je fialová – podle
kněžského roucha. A jedním z jeho symbolů je adventní
věnec se čtyřmi svíčkami.

Betlém

Živý osel a vůl stáli u oltáře, když v izraelském kostele
v Umbrii František z Assisi sloužil štědrovečerní mši. Psal
se rok 1223, a tento akt je považován za první „vystavené“
jesličky. U nás měly původně rozšířené jesličky – tj.
betlémy – rekatolizační poslání, alespoň k tomu účelu je
užívali jezuité. Proto jezuité představili první betlém v roce
1560 veřejně. Přesněji ve svém kostele sv. Klimenta u
Karlova mostu. Časem se betlémská jeskyně dostala
z kostelů ven a jesličky se instalovaly i venku, v bytech …
V Čechách byly symbolem Vánoc dřív než stromek.

Jmelí

Ač je jmelí obyčejný rostlinný cizopasník, na Vánoce má
čestný úkol. Podle Keltů přinášelo štěstí, lásku a plodnost.
Proto je dobré se pod ním o Vánocích líbat … Svou
dekorační úlohu začalo plnit v Anglii, a odsud se tento zvyk
rozšířil i k nám. Našim předkům připadalo pro svůj výskyt
vysoko v korunách tajemné, a proto o něm existuje i řada
legend. Pozor ! Když se během vánočního času někomu zdá
o suchém jmelí, znamená to smrt. Spatří-li ve snu zlaté, pak
to znamená bohatství. Pokud ono jmelí ve snu trháte, čeká
vás vyšší hodnost. A když vám jeho snítka visí nad postelí
u hlavy ? Dostanete se mezi čarodějnice !

Koledy

… a koledování jsou starým českým zvykem. Koledovalo
se i ve městech, ato už v době husitské.A dokonce se
veřejných koled účastnily i prostitutky. Proto byla roku
1390 účast opovrženíhodných profesí na těchto koledách
zapovězena.
V zimě se koledovalo hlavně na Štěpána a Tři krále.
Málo i na Štědrý den. Tedy od 24. prosince do 6. ledna.
Koledníci šli po vsi a dům od domu přáli zdraví, úspěch
v hospodářství i osobním životě, a k tomu zpívali
písně.Tento vinš měl hlubší význam než novoroční
blahopřání. Za to dostávali koledníci od hospodářů drobné
dárky nebo pozvání posedět v chalupě.

Lucie

V předvečer 13.12. chodí tajemné Lucky – ženy v bílých
hábitech s dlouhýma rukama. Jde o démonickou
slunovratovou ženu. Lucky čistily lidská obydlí a trochu
strašily děti.

Pečivo

Už pohané pekli na počest svých bohů různé koláče
v podobě pletenců, slunce,měsíčních srpků či hvězd. Pečivo
jim pak často obětovali na ohni.

Rybovka

Tak se běžně říká nejznámější české vánoční mši Jana
Jakuba Ryby: Hej mistře… Tento symbol Vánoc zná skoro
každý, ale málokdo ví, že se tato mše hrála prvně z 24. na
25. prosince 1796 v katolickém kostele ve Starém
Rožmitále. Tam pod Brdami učil Ryba ve škole a hrál na
kůru.
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Stromeček

Do českých zemí měl vánoční strom dlouho zavřené dveře.
Jako symbol křesťanských svátků ho vlastenci odmítali: šlo
o neslovanský zvyk. Ovšem pozor, už Keltové uctívali
ozdobenými stromky boha Slunce a věčný život! Přesto
v půli 19. století informují Pražské noviny v prosincových
číslech o nákupech vánočních stromů běžně. Venkov
stromky, které se zprvu zavěšovaly od stropu a později
stavěly na stůl, zařadil do tradic později. Vánoční strom má
původ v Německu, přesněji u německých měšťanů.Údajně
první byl rozžehnut na Vánoce roku 1570 v Brémách,
v domě, kde sídlil cech řemeslníků. Byla to jedlička
ověšená datlemi a kytkami z papíru. Zvyk zdobit stromeček
se šířil rychle nejen po Německu. Už roku 1816 stál první
Weihnachtsbaum na císařském dvoře ve Vídni.

Vánoce

Slovo „vánocě“ kdysi označovalo svátky zimního
slunovratu. Slovo vzniklo z latinského nativita – narození.
Narození Páně. Do církevního kalendáře byly tyto svátky
zařazeny roku 336. Pohané věřili, že jejich bůh Slunce se
každý rok opětovně rodí, a právě noc z 24. na 25. prosince
považovali za čas onoho zrodu. A původ slova Vánoce?
Ten pochází z němčiny – z původního názvu svatá noc.
Východní církev slavila narození Krista 6. ledna.

Vánočka (štědrovnice)

První byla upletená v 16. století, a to se jí ještě říkalo calta.
Zhotovit vánočku ze sedmi, šesti či jen čtyř pramenů býval
rituál – hospodyně na ni měla zadělávat v bílé zástěře a
šátku, nesměla u toho s nikým mluvit a při kynutí těsta
měla vyskakovat do výšky. Problémy v budoucnu věstila
vánočka připálená a nalomená. Často se do ní zapékal
peníz, kdo si ho ukrojil, byl následující rok zdráv a bohatý.
První dostal vánočku hospodář, aby se mu urodilo dost
obilí.

Staročeské štědrovečerní menu jak se patří

•
•
•
•
•
•
•

Chléb s medem
Houbová polévka (čočková, kroupová, rybí, na
Valašsku se jedla šípková a pak zelná se sýrem)
Kuba – kroupy, hřiby, česnek
Ryby
Hrách – nasladko sypaný cukrem a perníkem
Moučníky – vánočka, štrúdl, sušené ovoce …
Nápoje – bílá káva, čaj, pivo, víno i pálenka

Vánoce jsou …

Christmas – anglicky; Id al-milad – arabsky; Jul –
dánsky; Noel – francouzsky; Bozic –chorvatsky; Natale –
italsky; Kurisumasu – japonsky; Weihnachten –
německy; Boze Narodzenie – polsky; Roždestvo – rusky;
Navidad – švédsky; Noel – turecky

Boží hod. Osudným jí bude ten, kterého „rozkrojí“ jako
prvního.
Svobodné majitelky drůbeže mohou o Štědrém dnu
klepat střevícem na kurník, ozve-li se slepice, zůstanou dál
svobodné. Odpoví-li na jejich bušení kohout, čeká je brzy
svatba.

Vánoční pranostiky

•
•
•
•
•
•
•

24. 12. Když na Štědrý den sněží, na pytle se chmel
těží.
Lepší vánoce třeskuté, ne-li tekuté.
Zelené Vánoce, bílé Velikonoce.
25. 12. Mráz na Boží narození – zima se udrží bez
proměny.
Na Boží narození o bleší převalení.
26.12. Jestli na Štěpána větry uhodí, příští rok se
všecko špatně urodí.
Když svatý Štěpán vyfouká bláto, bude pěkné jaro
nato.

Jak se slaví Vánoce v teple, třeba v …
Austrálii – stromeček Australanů je umělý nebo
v květináči. Štědrovečerní večeře připomíná spíš piknik pod
širým nebem, a odehrává se často u břehu oceánu. A menu
? Obložené mísy, chlazené ovoce, zeleninové saláty, dorty a
… a meloun ! Neodmyslitelný je teplý švestkový nákyp
s rozinkami, politý vaječným koňakem.
Brazílii – po řadě bohoslužeb konaných pod širým nebem i
v kostelích večer Brazilci usedají k večeři, kterou tvoří
pečený krocan, ovoce, mořské ryby a spousta velmi
sladkých zákusků. Živý jehličnan je tu jen pro bohaté, i
tady se spokojí řada lidí s umělým stromečkem.
Vybral František Janeček

Vánoce
Co život dal - Jaroslav Vrchlický
Hlas zvonů táhne nad závějí,
kdes v dálce tiše zaniká;
dnes všecky struny v srdci znějí
neb mladost se jich dotýká.
Jak strom jen pohne haluzemi,
hned střásá ledné křišťály,
rampouchy se střech visí k zemi
jak varhan velké píšťaly.
Zem jak by liliemi zkvetla,
kam sníh pad´, tam se zachytil:
Bůh úsměv v tvářích, v oknech světla
a v nebi hvězdy rozsvítil.
A staré písně v duši znějí
a s nimi jdou sny jesliček
kol hlavy mé jak ve závěji
hlas tratících se rolniček.

Vánoční zvyky pro nezadané

Se Štědrým dnem jsou spjaty i nejrůznější zvyky.
Rozkrajování jablek, lití olova, pouštění skořápek na vodu
… Ty jsou určeny všem. Několik netradičních je jen pro
nezadané.
Zajímá-li nezadanou dívku, jak bude vypadat její
nastávající, potřebuje k tomu hromadu polen. Se zavřenýma
očima z ní jedno vytáhne, a to jí prozradí tělesnou
konstituci jejího nového objevu. Tedy jestli bude štíhlý,
obtloustlý, pokřivený … Totéž platí i obráceně.
Neprovdaná dívka může napsat na tři papírky jména
možných ženichů a ty přibalit do tří knedlíků, které uvaří na

Můj duch zas tone v blaha moři,
vzdech srdcem táhne hluboce
a zvony znějí, světla hoří –
Ó vánoce! ó vánoce !

Prodám byt 3 + 1
v lokalitě na sídlišti
IHNED!!!, kontakt: 736 241 281
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Vlastivě dné okénko
Dr. Ladislav Hladký:
POLICE NAD M ETUJÍ – STŘEDOVĚKÉ A
NOVOVĚK É M ĚSTO ČI M ĚSTEČKO?

Dokončení z minulého čísla.

A nyní, po půl století, konečně nastává „hvězdný okamžik“
ve virtuálních dějinách městečka. Přichází totiž listina, v níž je
Police poprvé označena jako město („… před nás předstoupili
opatrní purkmistr a konšelé i starší obecní přísežní města
Police na místě vší obce, poddaní naši milí věrní, a ukázali
nám všechna městská obdarování, privilegia, svobody, práva,
výsady, majestáty a milosti…“); vydal ji opat Martin II.
z Pravdovic (řečený Korýtko) 9. srpna 1601 a potvrzoval jí
Polickým všechna dosavadní privilegia. Originál listiny se
bohužel nedochoval, takže její původní znění vlastně neznáme.
Máme k dispozici pouze vidimát vydaný 1. června 1607
purkmistrem a radou královského věnného města Dvora
králové nad Labem a opisy. Ačkoliv se ve stejné listině výše
zmíněný termín vyskytuje ještě jednou („Aby tím se těšíce, tu
obec poctivou, město Polici nad Metují, tím lépěji vzdělávati a
v něm živností svých městských pilněji hleděti mohli.“), nelze
z toho vyvozovat, že od této chvíle byla Police de iure městem,
jak to naznačovali, byť s rezervou, někteří autoři prací
z polických dějin. Uvědomovali si však, že město, aby bylo
městem, potřebuje přece jen něco víc, než jedno či dvě použití
tohoto termínu v nějaké listině, a proto např. konstatovali:
„Ani v této listině se však o městské pečeti nebo o městském
znaku nehovoří.“ A skutečně k roku 1601 otisk polické pečeti
není doložen, ačkoliv její typáře tehdy již existovat mohly.
Zatím první známý otisk větší pečeti nacházíme na česko–
německém zachovacím listu vydaném purkmistrem a radou
města Police 12. prosince 1629 Vilému Vernerovi z Police.
Autoři tehdy pokládali za nejstarší otisk na zachovacím listu
pro Pavla Ahöma, syna Jana Ahöma, primátora a hospodáře
městečka, a jeho ženy Mariany z 1. prosince 1644. Zdá se, že
důkazem charakteru města pro Polici byla pro ně legenda větší
pečeti: „Legenda je jednoznačná: Sigillum civitatis Policensis
– tedy Pečeť obce (městské) polické.“ V tomto případě je
nepochybně výstižnější překlad „pečeť města polického“ (resp.
Police), jemuž tehdejší poličtí představitelé určitě dávali
přednost, jak o tom svědčí titulatura v uvedeném zachovacím
listu Viléma Vernera (1629): „… purkmistr a rada města
Police…“, snad vycházeli z toho, že od roku 1601 je Police
skutečně městem.
Je však nesporné, že Police na město tehdy ani jindy
předtím rozhodně povýšena nebyla a vlastně jako neopevněné
sídliště, byť městského charakteru, ani povýšena být nemohla.
Ostatně v následující větě citované listiny opata Martina II. po
oné vůbec první zmínce o městě Polici se opět mluví o
městečku Polici („… kterouž jsou témuž městečku Polici…“),
takže se vlastně nic nezměnilo a termín město byl zřejmě
výsledkem omylu opata či spíše jeho písaře. Police totiž
zůstává v pramenech nadále městečkem, jak to koneckonců
dokládá následující již mnohokrát citovaná listina, jíž opat
Augustin Seyfert (1653–1662) 29. června 1661 konfirmoval
všechny dosavadní výsady, připomíná však a současně
zdůrazňuje, „… že ačkoliv naši dědiční poddaní městečka
Police předešle se opovážili…“ obejít svou dědičnou vrchnost
(„a opomíjí naši a našeho conventu povolení, comfirmati
jich“) a požádat proti všem zvyklostem a právním předpisům o
konfirmaci přímo „římského císaře, uherského a českého
krále“, a to jak již zesnulého (Ferdinanda III.), tak současného
(Leopolda I.). Zda úspěšně nevíme, alespoň v polickém

archivu se žádná panovnická konfirmace výsad z té doby
nedochovala.
Ještě jednou se Poličtí, zřejmě v jakési pýše či vzdoru,
pokusili dosáhnout potvrzení privilegií bez vědomí vrchnosti;
tehdy však již narazili na neméně sebevědomého opata
Tomáše Sartoria (1663–1700), jemuž hejtmani Hradeckého
kraje 25. října 1680 zaslali na vědomí polickou žádost o
konfirmaci adresovanou císaři a králi Leopoldovi I. Opat
Tomáš reagoval poněkud nevrle; podivil se nejen tomu, že
usilují o tak drahé potvrzení, ale zejména se ho dotklo, že
žádost podepsali jako „purkmistr, rada a obec města Police“
(místo městečka), „jako by se chtěli pokládat výše než město
jeho obezděné Broumov, ač povinni jsou zajíce honiti, seno a
otavu sušiti, při žních bývati, strouhy mlýnské čistiti, cesty
opravovati a jiné roboty konati, čehož všeho měšťané
broumovští jsou prosti“. Proti panovnické konfirmaci však nic
nenamítal, pouze si vyhradil, aby klášter stvrzením nedoznal
újmu. Císař a český král Leopold I. konfirmaci vydal 6. května
1682, tedy za půldruhého roku; je také samozřejmé, že i v této
listině je termín městečko, stejně jako v listině ze 14. listopadu
1681, jíž týž panovník k žádosti opata Tomáše udělil Polici
třetí výroční trh. Termín městečko (resp. německý ekvivalent
Städtlein) nacházíme také ve zbývajících třech panovnických
konfirmacích polických výsad, a sice Karla IV. (1728), Josefa
II. (1783) a Františka II. (1794).
Zatím bohužel nevíme, bylo-li kdy městečko Police
povýšeno na město. Jedinou stopou by mohlo být zřízení
regulovaného magistrátu IV. stupně skládajícího se
z purkmistra, jednoho zkoušeného a dvou nezkoušených
radních, který se ujal svých pravomocí 7. dubna 1791. Zaráží
však, že jako městečko se Police uvádí také ve výše zmíněné
konfirmaci císaře Františka II. z roku 1794, tedy ještě tři roky
po regulování magistrátu. Jako město ji bezpečně registruje až
Sommerova topografie ze 30. let 19. století. V této souvislosti
je ještě nutno se zmínit, že např. v Berní rule je Police
zařazena jako městys, zatímco v Tereziánském katastru
z poloviny 16. století se označuje opět jako městečko. Tyto dva
termíny – městys a městečko – rozhodně skýtají příležitost
k zamyšlení nad jejich významem, sémantickým smyslem.
Zatím nebyly definovány specifické znaky těchto typů sídlišť,
jež jistě mají k sobě blízko, ale na druhé straně se nutně něčím
musí lišit, protože jinak by v určité době, konkrétně krátce po
třicetileté válce, nebyly třeba pro jednu kategorii sídliště dva
různé termíny. Zřejmě poprvé se termín městys objevuje právě
v Berní rule 1654. Do této kategorie patří v Hradeckém kraji
např. Police (nad Metují), Česká Skalice, Úpice, Opočno,
Třebechovice (pod Orebem), Jilemnice, Miletín, ale také třeba
(Nový) Hrádek, zatímco jako městečka nacházíme Městec
Králové, Železnici, Stárkov, Hronov, Machov, (Červený)
Kostelec. Naučné slovníky se touto problematikou vůbec
nezabývají, slovníky českého jazyka buď kladou mezi městys a
městečko rovnítko, městys definují jako „obec s právem
výročních trhů, obyč. větší než vesnice a menší než město“,
nebo vůbec termín městečko neuvádějí, pouze městec, jenž –
stejně jako městečko – je zdrobnělina k městu. Základním
atributem městyse, jímž se v 17. století odlišoval od městečka,
byly výroční trhy (jarmarky), jež většina uvedených městysů
(snad s výjimkou Nového Hrádku) měla; městys na rozdíl od
města (např. Broumov, Náchod, Nové Město nad Metují,
královská Jaroměř) nebyl hrazený. Domnívám se však, že
přechod z jedné kategorie do druhé byl možný. Např.
Dobruška byla dříve označena jako město, navíc ještě hrazené,
a najednou je jen městys, na druhé straně Stárkov je od svého
vzniku na počátku 14. století městečkem na úrovni Police (také
svým půdorysem, ač s výjimkou hrdelního práva na rozdíl od
Police, České Skalice, Opočna žádné výsady nezískal) a měl
by tedy v polovině 17. století být také městys a ne městečko
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stejně jako Hronov nebo (Červený) Kostelec, v jejichž čele stál
rychtář, zatímco městys spravoval purkmistr s radou (v Polici
tvořenou osmi konšely). Poněkud problematická mi však
připadá německá terminologie Städtchen a Marktflecken. Tak
např. v případě Třebechovic (pod Orebem; něm. Hohenbruck)
se dozvídáme, že byly „ein vom Jaroslaus Trcžka 1582, vom
K. Ferdinand II. 1635, Karl VI. 1713 und Maria Theresia 1760
auf das Weizenbier bräuen, der Weinschank und Salzhandel
priviligirtes Städtchen“, zatímco Smiřice byly označeny jako
Marktflecken, tedy stejně jako Police, ačkoliv ta svým
charakterem měla nesporně blíž k Třebechovicům. Není tedy
jasné, co je zde míněno městysem a městečkem. Je však zřejmé,
že kategorie zvaná městys je pouze přechodná, která kolem
poloviny 18. století již vymizela (městys vyskytující se ve
druhé polovině 19. století a později, je něco úplně odlišného).
Jako městečko označují Polici také všechny listiny vydané
opaty pro polické cechy, např. statuta tkalcovského cechu od
opata Jana III. Chotovského z Chotova nebo listiny vydané
opatem Tomášem Sartoriem ve druhé polovině 17. století.
Takřka v celé dosavadní literatuře se však o Polici počínaje
rokem 1601, ne-li dříve, přinejmenším od 16. století a někdy
již od prvních písemných zpráv, mluví a píše jako o městě se
vším všudy. Tuto iluzi podporují také legendy v opise
dochovaných typářů pečetí, a to nejen již zmíněných městečka,
ale také cechovních, např. cechu krejčovského (Stadt). Snad
jediná výjimka je legenda v opise pečeti hrnčířského cechu
s vročením 1683, kdy také tento cech vůlí opata Tomáše
vznikl: Sigillum Figulorum oppidi policensis. Police měla
spoustu výsad, jež zajišťovaly hospodářskou prosperitu,
působily v ní řemeslnické cechy, v jejím čele stála městská
rada skládající se nikoliv z 12 konšelů, jak bývalo obvyklé
v plnoprávných poddanských městech, ale pouze z osmi, kteří
se střídali v úřadu purkmistra. Tím se téměř rovnala
poddanskému městu, do něhož ji však něco chybělo.
Především nebyla městem hrazeným a pak zde byly ony
nešťastné žňové, senné a další robotní povinnosti, např.
potupné nahánění zajíců. Proto bohužel se musíme spokojit
s tím, že Police byla do 19. století městečkem.

Osudy jedné hospody
Hospoda v Bukovici č. 99 se připomíná už z roku 1758,
kdy byl majitelem jakýsi Jan Hornych. Od roku 1822 byli
majiteli Kaufmanovi z Bukovice č.9, kteří hospodu
pronajímali. Střídali se různí nájemci a za nájemce Jiřího
Hitšfela a jeho manželky Josefy Oulehlevé (byli v hospodě od
r. 1841 do r. 1852 tj. 11 let) jim hospoda vyhořela.
Vyhořelou hospodu zřejmě Kaufmanovi prodali a novým
majitelem se stal roku 1853 Karel Berka z Bukovice č.8 (nar. r.
1806) s Kateřinou Špeldovou ze Suchého Dolu č. 21 (narozena
r. 1807). Ti také roku 1853-54 hospodu znovu postavili jako
zájezdní hostince (formanskou hospodu) s velkou konírnou.
Pak hospodu provozovali.
Po nich měl hospodu jejich syn Karel Berka (nar. r. 1828) s
manželkou Annou Šolcovou ze Žďára č.76 (nar. r. 1833).
Hospodu drželi do r. 1863 (tj. 10 let), dále pak byl hostinec
pronajímán a vystřídali se různí majitelé i nájemníci až do roku
1900.
Toho roku dochází k zásadní změně. Hospodu kupuje
rolník František Berka z Vysoké Srbské č.30 (který pocházel z
Bukovice č.8) pro svého syna též Františka (nar. 1862 ve
Vysoké Srbské č.30) a jeho manželku Annu Němečkovou ze
Žabokrk č.20 (nar. r. 1864). Manželé František a Anna Berkovi
se stali hostinskými v Bukovici, ale jen 2 roky, protože
František roku 1902 jako 40-ti letý umírá. Vdova Anna se
dvěma dcerami Marií a Emílií a synem Františkem zůstává v

hospodě a tu pronajímá. Dcera Anna se provdala za Slavíka z
Týniště a Emílii si vzal Krtička obchodník (koloniál) z
Bukovice. Syn František, který se narodil ještě ve Vysoké
Srbské č.30 roku 1886 se vyučil řezníkem. Po 10-ti letém
pronajímání vedou hospodu vdova Anna se synem Františkem
a také při tom i řeznictví. František se oženil a za manželku si
vzal Marii, rozenou Martincovou ze mlýna v Bukovici č.5
(nar. r. 1890)
V roce 1920 přejímají nemovitost i provozování hostince a
řeznictví mladí manželé Berkovi. Na to hostince přestavěli na
restauraci a hotel „U Berků“, do podoby s malými změnami,
jak jej známe dnes. Anna Berková byla 50 let vdovou a
zemřela r. 1951 ve věku 93 let. Berkovi měli dcery Marii a
Jarmilu a syna též Františka. Marie se provdala za Františka
Macháčka z Police a Jarmila měla za manžela Jana Durdíka též
z Police.
Berkovi drželi hotel od r. 1920 do r. 1952 tj. 32 roků, kdy
Berka v 66-ti letech zemřel a jeho manželka Marie zemřela po
něm za 3 roky r. 1955 ve věku 65 let. Hotel zdědily dcery a
syn František (nar. r. 1925), ten byl dále provozovatelem
restaurace i hotelu. Za manželku měl Hanu Čtvrtečkovou z
Hronova (nar. r. 1938). společně vedli restauraci i hotel do 1.7.
1957, kdy byl znárodněn a převzal jej RÁJ n.p. Berka zůstal
dále vedoucím až do 25.11.1971, kdy museli Berkovi z
Bukovice z politických důvodů odejít.
Pak hotel vedli různí vedoucí. Berkovi se ještě nakrátko
vrátili 30.8.1975 do 22.11.1975, hotel vedli 3 měsíce (dále byli
v Bukovici nežádoucí). Dále tam pokračovali různí vedoucí,
často se střídali. Někdy byla restaurace i zavřena, a tím hotel
utrpěl na období pověsti.
Od 28.4.1976 byl František Berka jako zaměstnanec RÁJe
přeřazen do Teplic jako vedoucí hotelu Orlík. Vedl ho do r.
1987 (věk 62 let), kdy v Teplicích zemřel. Dále pak vedla
Orlík jeho manželka s rodinou. Po roce 1990 Orlík koupili.
Také hotel „U Berků“ byl v restituci po roce 1990 dědicům
vrácen. Hotel byl v té době také zavřen a byl v dosti špatném
stavu. Nejstarší vnuk František Macháček se pustil do jeho
opravy. Dal novou střechu, také obnovil zdevastované vnitřní
zařízení, novou omítku a úpravu okolí hotelu včetně
parkoviště. Potom restauraci s hotelem provozoval do r.1998,
kdy odešel do Teplic, kde má penzion „Skály“.
Dále bych hotel pronajímán a střídali se různí hostinští.
Posledním dobrým a úspěšným nájemcem a provozovatelem
byl Jan Pavlík z Police.
Roku 2004 nastává zásadní změna. Hotel byl koncem roku
prodán a novým majitelem se stal již zmíněný poslední
nájemce pan Pavlík.
Tím končí etapa 105-ti letého držení majetku hospody
rodem Berků (s přestávkou po dobu komunistického režimu) a
téměř 250-ti letá historie hospody v Bukovici č.19. Tak to jsou
končící osudy jedné hospody.
L. Rudolf

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Advent a doba vánoční, nový rok

Rok se s rokem sešel a máme tu opět měsíc prosinec, tedy
poslední měsíc kalendářního roku.
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V církvi je to naopak první měsíc nového liturgického
roku, protože tradičně už od 12. století začíná liturgický rok
vždy dobou adventní, a to první nedělí adventní. Podobně jako
velikonoční svátky mají svou přípravnou (postní) dobu, tak i
Vánoce dostaly svoji přípravnou (adventní) dobu. A proč se
tato doba nazývá adventní? To proto, že slovo advent,
pocházející z latinského slova adventus znamená „příchod“. Je
to tedy doba příchodu dlouho očekávaného Spasitele světa Božího syna Ježíše Krista na svět, jeho vtělení do podoby
člověka. Doba adventní je krásné období přípravy na ještě
krásnější dobu vánoční, období očekávání, těšení se a také
sbližování. Lidová zbožnost a zvyky, které se touto dobou už
silně soustřeďovaly na vánoční svátky, přidělily adventu ve
vědomí křesťanů zvláštní postavení. Adventní doba má dvojí
povahu: je dobou přípravy na oslavu Narození Páně jako
malého dítěte v Judském městečku Betlém a zároveň je to
doba, v níž vedeni touto vzpomínkou, směřujeme v
myšlenkách k očekávání druhého Kristova příchodu na konci
věků. Adventní doba má čtyři adventní neděle před slavností
Narození Páně (25.12.). Při adventních bohoslužbách se
používají fialová roucha, neboť fialová barva vyjadřuje naději.
K adventní době patří také adventní věnec. Jeho zelená barva
je symbolem života a věnec jako takový je symbolem vítězství
a královské důstojnosti toho, který se sice narodil v chudých
poměrech, ale je v pravdě králem. Čtyři svíce na tomto věnci,
které postupně zapalujeme, představují čtyři adventní neděle, a
jak přibývá plamínků a světla z nich, je stále blíže příchod
onoho krále, který je „Světlem světa“. On rozptyluje temnotu a
strach, nabízí lásku, radost, pokoj a spásu, tedy život a touží
přijít do srdce každého člověka. Adventní doba je velikou
příležitostí a nabídkou k vnitřní obnově, otevření srdce a
návratu k Pánu dějin, k Bohu, ale také příležitostí ke konání
dobra. Po období adventní přípravy pak přichází doba vánoční,
tedy vlastní oslava Božího příchodu na svět. No a poté už tu
bude (z toho civilního občanského pohledu) závěr letošního
roku a s ním i rekapitulace toho, co jsme prožili, co se nám
podařilo i nepodařilo, co přinesl, ale i odnesl. Je na nás, zda
řekneme „Bohu díky“, nebo „za moc to nestálo“ či jiné
hodnocení. Zároveň je ale potřebné dívat se dál, protože se
před námi otevře nový rok. Jaký bude a co přinese zatím
nevíme. Víme jen, jaký bychom si ho přáli mít. Zatím má jen
podobu našich představ a plánů. Očekávejme věci a události
příští s pokorou, s pokojem v srdci a v pravdě, ale i s radostí a
nadějí.

V adventní době budou bohoslužby v našem
kostele jako obvykle:
- mše svaté v úterý a v pátek od 17.00 hod., ve středu od
8.00 hod.,
- mše svaté s nedělní platností v sobotu od 17.00 hod. a
v neděli od 8.00 hod.
- Páteční mše svaté, tzv. rorátní, jsou určené především
pro děti.

V době vánoční pak budou bohoslužby takto:
24.12. 25.12. -

mše sv. od 8.00 hod.
Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ - půlnoční mše
svatá (vigílie) od 0.00 hod.
Boží hod vánoční - mše sv. od 8.00 hod.
26.12. Slavnost SV. ŠTĚPÁNA - nedělní mše sv.
od 8.00 hod.
27.12. Svátek sv. Jana - mše sv. od 17.00 hod.
28.12. Svátek sv. Mláďátek - mše sv. od 8.00 hod.
30.12. mše sv. od 17.00 hod.
31.12. mše svatá na poděkování za rok 2005
od 16.00 hod.
1.1.2006 - Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE –

mše sv. od 8.00 hod.
6.1. - Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ (Tří králů) - mše sv.
od 17.00 hod.
Dále pak podle obvyklého pořadu bohoslužeb.

Vánoční betlém s jesličkami

Tak jako každý rok, bude i letos v našem farním kostele
vystaven a zpřístupněn vánoční betlém s jesličkami. V
týdnu od 19. do 22. prosince 2005 budou mít možnost
návštěvy kostela a prohlídky betléma mateřské školky a
základní školy. V době od 25. prosince do 2. února pak
bude betlém přístupný pro všechny zájemce. O svátcích 25.
a 26. prosince a 1.ledna bude volně přístupný v dopoledních
i odpoledních hodinách. V ostatních dnech pak bude
přístupný v době bohoslužeb. Mimo tento čas je také možná
individuální návštěva a prohlídka, a to po domluvě
s děkanstvím.

Liturgické kalendárium:
4. prosince 6. prosince 8. prosince 11. prosince 13. prosince 18. prosince 24. prosince 25. prosince 26. prosince 27. prosince 28. prosince 29. prosince 1. ledna 6. ledna 8. ledna -

2. neděle adventní
Svátek sv. Mikuláše, biskupa
Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ
POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
3. neděle adventní
Památka sv. Lucie, panny a mučednice
4. neděle adventní
Štědrý den
Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ, Boží hod vánoční
Svátek SV. ŠŤEPÁNA, prvomučedníka
Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
Svátek sv. Mláďátek, mučedníků
Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE
Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ (Tří králů)
Svátek Křtu Páně

„A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se
střídali ve hlídkách u svého stáda. Náhle při nich stál anděl
Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich
veliká bázeň. Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám
velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se Vám
narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově.
Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách,
položené do jeslí.“ A hned tu bylo s andělem množství
nebeských zástupů, kteří takto chválili Boha: „Sláva na
výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má
zalíbení.“ Lukášovo evangelium 2, 8-14
Přejeme Vám všem pokojné prožití doby adventní,
radostné a požehnané Vánoce a všechno dobré do nového
roku. A nezapomeňte si dopřát dostatek času pro sebe, své
blízké a přátele a nenechte stranou osamělé a potřebné lidi
kolem vás.

Jan Troutnar

Informace Církve československé
husitské v Polici nad Metují
V této době adventního rozjímání a přípravy na svátky
klidu a míru - Půlnoční bohoslužbu se zpěvy a vánočním
zamyšlením, které se koná v sobotu 24. prosince 2005 ve
22.00 hodin ve sboru Apoštola Pavla v Polici nad Metují.
Sváteční bohoslužba pak bude na Boží hod vánoční v
neděli 25. prosince 2005 v 8.15 hodin s poděkováním za
celoroční Boží ochranu a pomoc.
Nový rok 2006 přivítáme v neděli dne 1. ledna v 8.15
hodin a poprosíme o požehnání do dalšího života nás všech i
církve CČSH.
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Děkujeme všem sestrám a bratřím CČSH, občanům města i
okolí za přízeň naší církvi a přejeme jim do roku 2006 hodně
zdraví , štěstí a životních úspěchů, ale i pohody v rodině a
zaměstnání, a k tomu všemu hodně Božího požehnání.
Stanislav Švarc, farář CČSH
Jaromír Novák, předseda rady starších

Městská policie informuje
V čase nadcházejících svátků, svátků klidu a štěstí, svátků,
které provází dobro, si jen pár větami dovolíme vstoupit
s naším článkem.
V našem psím domově již od léta přebývá jeden pejsek,
nikdo z nás mu to nezávidí, ale má se dobře a díky naší pečlivé
ošetřovatelce paní Borůvkové mu jistě nebude smutno.
Za již takřka uplynulý rok, je na místě paní Borůvkové za
její péči poděkovat. My si bez ní chod našeho útulečku vůbec
nedovedeme představit. Takže paní Borůvková moc Vám za
nás a všechny ty pejsky děkujeme !!!
Každý rok v tomto čase si dovolujeme požádat všechny
řidiče, kteří parkují na komunikacích, aby byli ohleduplní. Pan
Doležal se snaží, svou práci dělá dobře, jenže co je to mnohdy
platné, když někteří rádoby řidiči mu snad dělají naschvály. Až
budete od svých vozidel odcházet, rozhlédněte se prosím
kolem sebe a zkuste posoudit, jak by se Vám tam projelo
s pluhem. Děkujeme.
V poslední době jsme zaznamenali několik dotazů, jak to,
že ve městě jezdí vozidla bez SPZ, mnohdy řízená mladíky
nevalné pověsti, kteří řidičské průkazy viděli jen na obrázcích.
Zmínění mistři ohrožují chodce, řidiče, prostě každého,
kdo je kolem nich.
Dvě taková vozidla již z města zmizela na autí hřbitov.
Jejich řidiči dostali po zásluze, co jim patřilo..
Pro ty, co mají v úmyslu se vydat do města s podobným
vozem, budiž toto jako vzkaz.
Pro ostatní, kteří se s takovým vozem potkají…dejte nám
vědět. Není to jen fráze, že nemůžeme být všude, ale vše se dá
vyřešit.
Přejeme Vám všem krásné, krásné Vánoce.
Mějte hezký a úspěšný rok 2006, ať se Vám splní vše, co
si přejete. Buďte na sebe hodní, prosím a buďte šťastní. Od
lumpů, pobertů
a existencí nepěkných vzdálenost co
nejdelší…
Dary pro Diakonii Broumov můžete odevzdávat v naší
kanceláři každou středu v době úředních hodin. Případně
si telefonicky či osobně dohodnout jiný termín.
Darovat můžete staré ošacení, lůžkoviny, papír, staré
knihy.
MP

Jokerit Cup 2005
Dne 12.11.2005 se uskutečnil druhý ročník florbalového
turnaje Jokerit Cup. Na účastníky turnaje čekala nová
palubovka a nové florbalové branky se závěsnou sítí, díky
které už konečně odpadly i dohody o tom, zda nějaký gól byl

či nebyl. V sobotu na osmou hodinu ranní se do místní
tělocvičny základní školy dostavilo na 90 nadšenců, kteří celý
den bojovali o pohár. Nyní k výsledkům:
1. místo Nové Město nad Metují – překvapivý vítěz,
který se s velkými problémy dostal ze základní skupiny až ze
čtvrtého místa. Ve vyřazovacích zápasech jim skvěle zachytal
golman, měli na své straně i potřebou kapku štěstí a díky
kolektivnímu výkonu slavili první místo. Za nejlepšího hráče
turnaje vyhlásili pořadatelé Činčeru, který mj. vsítil 10 branek.
2. místo Risus Team – velmi kvalitní tým z Hronova,
který mj. zvítězil minulý měsíc na Urna Cupu, přijel posílen
čtyřmi hráči z Náchoda. V průběhu turnaje potvrdili své
schopnosti, nicméně se museli sklonit před finálovým
soupeřem, kterému podlehli až na samostatné nájezdy 3-4.
3. místo Buldoci – opět potvrdili vysoké kvality. Ikdyž
předváděná hra nebyla taková, jako jsme u nich byli zvyklí na
minulých turnajích, tak i přes to dokázali obhájit loňské třetí
místo. Mužstvo několikrát podržel výborný golman Majsnar,
který v nájezdech vychytal ve ¼ finále Skrblíky a poté i v boji
o třetí místo Jokerit.
4. místo Jokerit – pořádající tým, obhájce prvního místa.
Základní skupinou jsme prošli bez problémů jako vítězové (je
třeba zmínit např. vysokou výhru nad pozdějším vítězem
z Nového Města 4-0). Ve ¼ finále nás potrápily Hyeny a
v semifinále jsme podlehli, trošku smolně Risus Teamu 2-3
málo vídaným vlastním gólem, a poté v boji o 3.místo jsme
prohráli s Buldoky na samostatné nájezdy. Turnaj se vydařil
především Jirkovi Vlčkovi, který byl s 11 góly vyhlášen jako
nejlepší střelec turnaje a Jirkovi Košťálovi, který byl vyhlášen
nejlepším brankářem (ve skupině dostal pouze 3 góly v 6
utkáních). Bohužel v posledním utkání základní skupiny se
zranil a nemohl pokračovat.
5. místo Cirkus bude – velký favorit turnaje, který byl
složen z hráčů dnes už rozpadlých bukovických Sepií, které na
turnajích „kralovaly“ v minulých letech, a který měl na
soupisce 6 hráčů hrajících 3. ligu za FTS Náchod. Základní
skupinou prošli naprosto suverénně, ale bohužel zaváhání
přišlo v nejméně vhodném okamžiku a podlehli ve ¼ finále
Novému Městu 1-2, ačkoliv měli celý zápas drtivou převahu,
ale gólman soupeře byl prostě v tomto utkání k nepřekonání.
6. místo Skrblíci – největší překvapení turnaje. Místní
mladíci se každým rokem zlepšují, jezdí pravidelně trenovat do
Náchoda, někteří už jsou registrovaní a hrají závodně pátou
ligu za náchodské béčko. V turnaji podlehli těsně Buldokům
ve ¼ finále až na samostatné nájezdy.
7. místo Hyeny – bez problémů se dostaly do ¼ finále,
kde podlehly Jokeritu. Jejich nejlepší střelec na turnaji Mánek
zůstal tentokrát bez výraznější gólové podpory ostatních. Zlí
jazykové tvrdí, že Heyny pomalu, ale jistě ustupují ze
slávy…doufám, že se kluci dají dohromady a ještě nám
v dalších turnajích ukážou, že se s nimi stále musí vážně
počítat.
8. místo Škola S.Y. – poprvé se na polické palubovce
představili náchodští hokejbalisté a zanechali rozhodně
sympatický dojem. Mnohými podceňovaný tým se může
pochlubit skalpem celkového vítěze z Nového Města, který v
základní skupině zdolali 1-0 i díky polickým posilám Kubovi
Kováři a především díky Petrovi Skalickému, který spolehlivě
dirigoval své spoluhráče a dovedl je až do vyřazovacích bojů!
9. místo Hircheni – solidní umístění náchodského
mužstva, jehož největší předností byl týmový duch, nasazení a
také skvělý golman Béda zapůjčený z Tiky Teamu.
10. místo Komando – jediný tým, který na turnaj dorazil
z Broumova a byl blízko postupu ze skupiny, o který přišel až
v posledním utkání s Hirchenama.
11. místo Vysoká Srbská – sympatické mužstvo, které
nakonec těsně nepostoupilo do vyřazovacích bojů, nejlepší
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utkání sehráli proti Cirkusu, ve kterém bylo blízko pěknému
úspěchu, a ve kterém těsně prohráli 1-2
12. místo Tiky Team – obhájili loňské umístění, v duchu
jistě mysleli na víc, o jejich umístění rozhodlo asi utkání
„generací“ otců se syny proti Skrblíkům, které těsně prohráli
2-3. Domnívám se, že ale poslední slovo rozhodně neřekli a
dál budou na hřišti trápit mladší generace
13. místo Viktorky – poté co minulý rok zanikly Hyeny
ženy, se letos v Polici objevil nový tým dívek a žen, který už
stihl pozlobit nejednoho soupeře. Nádherné utkání sehrály
především s Tiky Teamem, který remízu 4:4 zachraňoval na
poslední chvíli.Viktory sklidily zasloužený potlesk od diváků!
14. místo Porcaři – sympatický tým z Bezděkova obsadil
poslední pozici.
Turnaj proběhl v poklidné a přátelské atmosféře. Diváci
měli možnost shlédnout kvalitní florbal, o kterém svědčí mj. i
fakt, že se na turnaji prezentovalo 10 hráčů, kteří stabilně hrají
třetí ligu za Náchod, plus jejich brankáři. Poměrně překvapivé
vítězství hráčů z Nového Města nad Metují (ikdyž na tomto
místě musíme podotknout, že i tento tým se vlastně může také
počítat za profesionály, protože v současné době vede jako
nováček pátou ligu Severovýchodní oblasti) svědčí o tom, že i
florbalový balonek je kulatý, nic není předem jasné a zvítězit
může každý. Děkujeme všem týmům a divákům za účast!
Závěrem bych chtěl poděkovat Soně, Martině a Hance za
pomoc v kuchyni, Petře a Skaldovi za pomoc při zapisování a
spoluhráčům z týmu za pomoc při organizaci…
Sponzoři turnaje: Pizza Guseppe, Primátor a.s., Skaličan a.s.,
Sport Hotárek, Auto Hotárek Náchod s.r.o. Drogerie Tomáš
Vávra, Bowling Hronov, Blue Fly.
Honza „Johny“ Miler

Finále a v něm si – a opět musím objektivně přiznat, že po
zásluze - vybojovali vítězství v letošním ročníku Jenda
Hotárek s Jendou Rybou. Byli vyrovnanou dvojicí, která
kromě nasazení a touhou po vítězství, předvedla skvělé
tenisové umění a chytrou hru.
Kromě gratulace vítězům mi dovolte poděkování všem
účastníkům turnaje za dodržení všech časových rozpisů a
pohodu po celé dva dlouhé sportovní dny.
Těším se zase někdy příště …
SSK Pedro – Petr Jansa

Konečné pořadí Turnaje mistříčků 2005.
1. Hotárek – Ryba 2. Hauk – Kučera 3. Tauc – Čermák
4. Horák – Švorčík 5. Kovář /Pášma / - Martinec 6.
Kovářová – Jansa 7. Vlček – Rieger 8. Kollert – John 9.
Chocholouš – Stodola 10. Axman – Janda 11. Kolisko –
Stuchlík 12. Seidlman – Seidlman 13. Palonci - Moravec

Poděkování za přízeň a podporu v tom roce
letošním všem účastníkům akcí,
pomocníkům, sponzorům a přátelům
spojené s přáním všeho dobrého a ještě
lepšího všem lidem dobré vůle …
SSK Pedro – Petr Jansa

SSK PEDRO Police nad Metují
ve spolupráci s MÚ Police nad Metují

pořádá 1. ročník florbalového turnaje mládeže

Jak dva Honzové vyhráli turnaj..
První prosincový víkend patřil pátému ročníku turnaje
v halovém tenisu. O titul tenisového mistříčka si to nakonec
rozdalo třináct dvojic. Ty zahájily své tažení za úspěchem
sobotními zápasy ve skupinách. Úvodní /a vítězný / zápas
loňských vítězů – Jirky Tauce a Jardy Čermáka s nově
sestavenou dvojkou Jendou Hotárkem a Honzou Rybou dával
tušit, že i v letošním ročníku budeme svědky výborných
zápasů se skvělými výkony. Solidními výkony se v nejsilnější
skupině předvedli i Petr Hauk s Vojtou Kučerou, naopak na ty
letošní budou chtít asi rychle zapomenout bývalí šampióni
Jirka Vlček se Slávou Riegrem. Ti se nakonec nedostali ani do
finálové šestky … Škoda, že skvěle hrající Martin Chocholouš
nenašel větší podporu u Jury Stodoly, a tak se tato dvojka
musela smířit s umístěním ve spodní části tabulky. Druhou
skupinu vyhráli po zásluze Kuba Kovář s Pepou Martincem
před dvojicí Kovářová – Jansa a bojovným duem Axman –
Janda. Větší vyrovnanost taky chyběla dvojici Kolisko –
Stuchlík.
Třetí skupina našla své favority ve Štěpánu
Horákovi s Kamilem Švorčíkem . Zde stojí za zmínku
výsledkový pokrok Ondry a Jardy Seidlmanových, kteří oproti
loňskému roku nejen, že vyhráli nějakou tu sadu, ale dokonce i
zápas…! Bukovičtí Kollert – John dokázali své tenisové
umění, které naopak přeci jen trochu chybělo dvojce Palonci –
Martinec.
Nedělní boje o pořadí jenom potvrdily výbornou sportovní
úroveň, ale zároveň přátelskou a pohodovou atmosféru mezi
všemi zúčastněnými. Od zápasů o příčku poslední se program
turnaje pomalu prokousával až k bojům o finále. Do něho se
po zásluze probojovala dvojice Hotárek – Ryba díky
infarktové repríze sobotního souboje s Taucem a Čermákem a
Haukem s Kučerou, kteří si poradili s duem Horák – Švorčík.

otevřené mistrovství Polické křídové pánve určené všem
milovníkům děravého míčku školního věku, bez rozdílu
pohlaví i výkonnosti…
termín :

víkend 14. – 15. 1. 2006

systém :

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

informace :

veškeré informace obdrží přihlášená družstva
písemnou formou, dotazy na ssk.pedro@seznam.cz ,
vítěz získává putovní pohár Velkého Pedra, turnaj je
určen pro žákyně a žáky věkově do 9. ročníku ZŠ,
občerstvení zajištěno

startovné :
přihlášky :

250,- / slovy dvěstěpadesát ! / korun za tým
do 5. ledna 2006 - písemné a závazné, zaplacením
startovného máte účast jistou, počet týmů omezen
ssk.pedro@seznam.cz ,
P.J. ZŠ Na Babí 190, 54954 Police n.M.

Přijďte pobejt !!!

Petr Jansa

Nabízíme k prodeji : „Dubové podlahy,
schody, střešní okna“.
Bližší informace na tel. čísle:
777 788 164
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Dětský bazárek Motýlek
(v Broumově, velké náměstí,
vedle GE Money Bank)
Zveme Vás do nově otevřeného bazárku v
Broumově.
Najdete zde dětské oblečení 0 - 6 let (do vel.
164), hračky, dětské potřeby, těhotenskou
módu atd. Přijímáme i zboží do komisního
prodeje (čisté, neponičené)
Každý den nové zboží!
Vše pěkné na nízké ceny!
Otevírací doba:
Po - Pá 9 - 11 hodin & 13 - 17 hodin
So 9 - 11 hodin

SPINNING
PROGRAM
už i v Polici nad Metují
„konečně“

Přijďte se podívat na nově otevřené SPINNING centrum
- specialní kola značky Star Trac
- profesionální instruktoři vyškolení pod záštitou
ministerstva školství
- příjemné prostředí
- individuální přístup
- zábava

Proč jít na SPINNING®
KONDICE - pro ty, kteří si chtějí udržet nebo zlepšit
svoji kondici jednoduchým a zábavným způsobem
Nemusíte být zrovna vrcholoví sportovci, dokonce
nemusíte nikdy předtím sportovat a přesto můžete zajít na
SPINNING®. Nemusíte se učit žádné složité pohyby.
Budete nenásilným způsobem pracovat na své fyzičce a
zároveň pročistíte svoji mysl - i když je Vám šedesát nebo
máte 130 kilo.
POSTAVA - pro ty, kteří chtějí pečovat o svoji postavu
SPINNING® je ideální prostředek ke zhubnutí. Při jedné 45
minutové lekci průměrně spálíte 400 až 600 KCal, což je
12-krát víc než při aerobiku, aniž byste zatížili své klouby.
Pravidelný SPINNING® trénink Vám pomůže účinně
tvarovat a zpevňovat Vaši postavu. Získáte pevný zadeček a
štíhlé nohy.
TRÉNINK - pro sportovce SPINNING® program
umožňuje specializovanou přípravu pro všechny druhy
sportů. S pomocí měřiče tepové frekvence lze simulovat
konkrétní tréninkovou zátěž - vytrvalost, rychlost,
výbušnost i intervalový trénink. Pro svoji vysokou účinnost
je SPINNING® běžně používán ke zlepšení kondice hráčů
NHL.
Otevíráme v nejbližších dnech vedle bývalé zemědělské
školy v tzv. Domečku (prostory bývalé posilovny)
první hodina zdarma, přijďte a uvidíte sami
co na sebe: sportovní oblečení, sportovní boty

SPINNING® smí nabízet pouze autorizovaná centra, kde
jednotlivé lekce vedou lektoři s certifikátem "Johnny G.
SPINNING® Instructor" (J.G.S.I.). Jen to je pro Vás
zárukou zachování původních, účinných a bezpečných
principů SPINNING® programu.

TIKY TEAM přeje do nového roku 2006 štěstí,

spokojenost v osobním životě a pevné zdraví. Přejeme také
mnoho sportovních úspěchů a to hlavně těm, kteří podlehli
skvělému TIKY teamu. Ostatním dáváme šanci v příštím
roce toto napravit.
TIKY TEAM - http://tikohratky.wz.cz/Florbal.htm

SSK PEDRO Police nad Metují
ve spolupráci s MÚ Police nad Metují

pořádá 5. ročník florbalového turnaje

otevřené mistrovství Polické křídové pánve určené všem
milovníkům děravého míčku bez rozdílu věku, pohlaví i
výkonnosti…
termín :

víkend 20. – 22. 1. 2006

systém :

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

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

250,- / slovy dvěstěpadesát ! / korun za tým

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

Petr Jansa

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
20. prosinece 2005
22. prosince 2005
Autoškola Fiedler, s.r.o., Šalounova 87, Broumov

bližší info na tel: 607 669 930
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MÁTE
PROBLÉMY
S PŘÍJMEM
TV SIGNÁLU?
Anténní technika
Červený Kostelec
Vám nabízí:

VÝKUP STARÉHO
NÁBYTKU
A NEPOTŘEBNÉ
VETEŠE

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

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

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 990 ks.
Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám.98,
tel. 491 541 113, fax 491 541 119,
e-mail: meu@meu-police.cz., internetové stránky: www.meu-police.cz
Registrační číslo: MK ČR E 11974. Cena 5 Kč.
Tisk: TISKÁRNA František MATĚNA Police nad Metují.
Uzávěrka příštího čísla 5. ledna 2006.
Distribuce 11. ledna 2006

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 3.550,-Kč
obnitkovací stroje od 8.990,-Kč
Soukenická 94, 550 01 Broumov II
(směrem k olivětínské Vebě)
te. 491 52 23 07, 603 446 466
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Rozhodli jste se

• efektivně spořit?
• lépe zhodnotit své úspory?
• zajistit si jistotu a klid v budoucnu?
• vytvořit rezervu pro různé životní situace?

Komerční banka Vám poradí, jak na to…
Penzijní připojištění

Stavební spoření
•
•
•
•

vysoké zhodnocení úspor
získání státní podpory až 3 000 Kč ročně
možnost získání výhodného úvěru
na bydlení
více na www.mpss.cz

•
•
•
•
•

Vital - Grant
•
•
•
•
•
•
•

pojistná ochrana pro případ smrti a trvalé
invalidity
2x pojistná částka v případě smrti úrazem
garantované zhodnocení a podíly na
výnosech
úspora až 3 840 Kč ročně na dani z příjmů
možnost měnit parametry produktu
v závislosti na finanční situaci
možnost mimořádných vkladů a výběru
více na: www.komercpoj.cz

státní příspěvek až 150 Kč měsíčně +
nadstandardní úročení vkladu
bez poplatků
možnost snížení daňového základu
až o 12 000 Kč za rok
možnost získat příspěvek od zaměstnavatele
více na www.pfkb.cz

Investování s IKS
•
•
•
•
•
•

jednoduché finanční produkty
nadprůměrné výnosy
nízká vstupní investice
po 6 měsících je výnos osvobozen od daně
z příjmů fyzických osob
rychlý přístup k penězům
více na: www.iks-kb.cz

Dále je možné využít spořícího programu – Vital,
ochránce Vaší rodiny – Patron, kouzelně
bezpečné
karty – Merlin, bezstarostného cestování –
Cestovní pojištění, bezstarostné jízdy – Povinné
ručení
nebo bezpečného domova – Pojištění majetku.
Více informací Vám rádi poskytneme na
kontaktním místě:
Pobočka Police nad Metují, Kostelní 99
Roman Chládek, tel: 491 541 261, 602 467 876
Milan Riabec, tel: 491 541 259

Můj svět, Moje banka.
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