Artézský pramen hluboký 70 m, vyhloubený nákladem města v roce 1905 za starosty Viléma Pellyho, který sám
také zaplatil výzdobu pramene. Pramen v této podobě byl zlikvidován v roce 1958, včetně sochy zvané Julinka.

Obrázky na titulní stranu Polického měsíčníků v roce 2004 vybíráme z cyklu kreseb „Police jak ji
známe a ne známe“ pana Josefa Voříška, slovy doplnil Miroslav Pichl.
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Vážení a milí spoluobčané, rodáci, čtenáři
Polického měsíčníku,
pomalu si zvykáme na psaní čtyřky na konci
současného letopočtu. Někdo do nového roku vykročil
šťastně, někdo bolestně.
Přivítání nového človíčka, oslava kulatých narozenin
ve zdraví, smutný pohled na oznámení o odchodu těch,
které jsme ještě donedávna potkávali…
Přejme si vzájemně v životním putování optimismus,
který nespočívá v přesvědčení, že vše půjde hladce a
dobře, ale v názoru, že ne všechno půjde zle. Že něco
ovlivnit můžeme, s mnohým se však smířit musíme.
Doufejme, že především naším společným přičiněním
se na konci roku 2004 nebudeme muset za sebe stydět.
Zdeněk Kadidlo a Ida Seidlmanová

§
§

§

§

§

Poslední 8. veřejné ZM v roce 2003 se konalo 8.12.2003
a na programu jednání bylo 23 bodů.
§ ZM schválilo příspěvek TJ Spartak Police nad Metují v
minimáln í výši 52 tis. Kč na nákup sněžného skútru pro
potřeby lyžařského oddílu. TJ Spartak bude žádat o
dotaci na zakoupení sněžného skútru a podmínkou
získání dotace je finanční spoluúčast žadatele.
§ ZM schválilo na návrh RM rozpočtové provizoriu m na
I.čtvrtletí 2004 ve výši 12,725 mil Kč. Zákon ukládá
povinnost schválit rozpočtové provizoriu m, pokud není
odsouhlasen nový rozpočet města. Město předpokládá
projednání nového rozpočtu na rok 2004 během měsíce
února.
§ ZM schválilo za člena správní rady Nadačního fondu
HOSPITAL nemocnice Brou mov, starostu města Zdeňka
Kadidla. Tento fond byl zřízen v době, kdy broumovská
nemocnice byla v majet ku města Brou mov a byly na něj
poukazovány dary a různé finanční částky, které tento
fond spravoval a rozhodoval o jejich využití p ro potřeby
nemocnice Brou mov. Potom byla opět nemocnice
převedena do majet ku státu a od letošního roku se
převádí pod akciovou společnost, která je zřízena
Královéhradeckým krajem. Zástupci měst a obcí, kteří
spravují tento fond jsou pro jeho zachování.
§ ZM schválilo zakoupení lesních pozemků v k.ú. Hlavňov
o celkové výměře 0,6989 ha za cenu 26 tis. Kč se
záměrem rozšířit lesní majetek a tím zhodnotit majetek
města. Zastupitelstvo si je vědomo že návratnost této
investice bude v průběhu 20-ti let, ale vzh ledem k nízké
kupní ceně je tato investice výhodná (odhadní cena je
více jak 100 t is. Kč). Město si tento odkup může dovolit
z důvodu vyšších příjmů za prodej dřeva z městských
lesů v roce 2003.
§ ZM na základě nabídky a.s.Veba schválilo postup jednání
o bezúplatném převodu pozemku z majet ku této
společnosti do majetku města Police nad Metují.
Pozemek se nachází v lokalitě Hasičské zbrojnice v k.ú.
Velká Ledhuje. Jedná se o bývalý sklad, kde nechá město
provést demolici a pozemek využije k ro zšíření prostoru
před hasičskou zbrojnicí.
§ ZM též schválilo bezp latné převedení gastrotechnického

§

zařízení, které bylo v roce 2003 instalováno ve školní
jídelně ZŠ v ceně 399.523,89 Kč z majetku města do
majetku ZŠ s platností od 1.1.2004.
ZM schválilo změnu ro zpočtu na straně výdajů a příjmů o
získané dotace a granty v r.2003 v částce cca 31 mil. Kč.
ZM projednalo a schválilo blok 6-ti vyhlášek, které mají
platnost od 1.1.2004. S jejich zněním vás budeme
postupně seznamovat
prostřednictvím Po lického
měsíčníku.
RM na svém posledním 26 zasedání dne 22.12.03
schválila Organizační řád Městského úřadu Police nad
Metují, který je p latný od 1.1.2004. Počet zaměstnanců
města pro rok 2004 čin í 29 osob. Od 1.1.2004 přechází
Odbor místního hospodářství pod Technické služby s.r.o.
Police n.Met a o tento počet se snížil stav zaměstnanců
města.
RM schválila úpravu poplatku za parkovaní na
Masarykově náměstí, ruší se stávající částka 3,-Kč za 1/2
hodiny a stanovuje se od 1.1.2004 na 5,-Kč za 1 hodinu.
Během měsíce ledna bude parkovací automat
přeprogramován na novou sazbu.
V minu lém čísle jsem vás informoval, že dojde v rámci
optimalizace školství k útlu mu a pravděpodobně k
ukončení činnosti SOU zemědělského a OU v Po lici n.
Met. Toto rozhodnutí bude mít pro Policko špatný dopad,
škola byla na velmi dobré úrovni s velkou návštěvností a
v roce 2003 slavila výročí 50 let zemědělského učiliště v
Polici nad Metují. Tímto problémem se zabývala RM a
ZM. Na závěrečném zasedání ZM byl starosta pověřen,
aby jednal s Královéhradeckým krajem o bezúplatném
převodu celého areálu včetně školy a internátu do
majetku města. Zastupitelé si jsou vědomi, že po
ukončení činnosti výše uvedeného školského zařízení
zůstane v našem městě rozsáhlý nevyužívaný objekt,
který pokud nebude mít svého majitele, bude postupně
chátrat. Jsme toho názoru, že město je schopno
smysluplně využít stávající prostory a efektivně je
spravovat.
Od 14.12.2003 se jezd í podle nových jízdních řádů, které
vypracovala
společnost
OREDO
zřízena
Královéhradeckým krajem a nese plnou zodpovědnost za
jejich zpracování. Po kud máte k uvedeným jízdním
řádům připo mínky, prosíme o písemné zpracování, které
postoupíme Královéhradeckému kraji odboru dopravy s
vaší žádostí o možnost úprav.
Z. Kadidlo

Telegraficky . . .
§ Předvánoční, vánoční, silvestrovské i novoroční oslavy

jsou minul ostí. Tak jako rok, k dy město slavil o své
750. narozeniny. Je cenné od mnohých z Vás
poslouchat slova pochval ná, ale i kritická. Snad jsme
společnými silami v průběhu celého roku 2003
při pravili řadu zají mavých akcí, které víc potěšily než
rozsmutnily. Budiž nám všem útěchou, že oslavy
nebyl y ekonomicky přemrštěně náročné i díky výnosu
z prodeje vytvořených propagačních materiál ů. Jen
pro zají mavost, silvestrovský ohňostroj, tak jako
v minulých letech, nepřekročil schválených dvacet
tisíc korun. Zde je tedy i poslední poděkování týk ající
se oslav těm, kteří svojí ochotou přiložit ruku k dílu,
zlevňovali, co se dal o.
§ V pondělí 1. prosince a v pondělí 5. ledna uskutečnila
v našem městě svůj poslanecký den Mgr. Soňa Marková.
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Po školství v lednu přišel na řadu domov důchodců.
Diskutovala se nad tolik potřebnou přístavbou.
V úterý 9. prosince dopoledne se na Ostaši sešli
starostové a místostarostové větších měst bývalého
okresu Náchod.
Odpoledne ve velké zasedací místnosti radnice hodnotili
svoji činnost členové komise pro obřady a slavnosti.
Ve středu 10. prosince proběhl a poslední přednáška
podzi mního semestru III. ročníku Polické uni verzity
volného času.
Ve čtvrtek 11. p rosince se uskutečnilo poslední veřejné
zasedání zastupitelstva města v roce 2003.
V sobotu 13. prosince vernisáží začala vel mi zdařilá
výstava betlémů, na které má největší zásluhu
pracovník Regionálního muzea v Náchodě pan Jiří
Škop. Dík patří i paní Kni ttelová a paní Friedové,
které ve vánočním čase celou výstavu ohlí dal y.
V pondělí 15. prosince jsme se s panem starostou
zúčastnili výročního hodnocení ko mise integrované obce
Hlavňov. Při této příležitosti jsme dodatečně popřáli panu
Karlu Benešovi k životnímu jubileu.
V úterý 16. prosince hodnotila s voji úspěšnou činnost
bytová komise, které se podařilo vel mi dobře plnit
usnesení zastupitelstva města o prodeji bytů.
Ve středu 17. prosince js me šli s panem starostou popřát
členům polického svazu důchodců do hasičárny a strávili
příjemné odpoledne i díky vystoupení žáků naší zušky.
Ve čtvrtek 18. prosince jsme přijali pozvání ředi telky
učiliště Ing. Mgr. Jiřiny Hejnové na již tradiční
předvánoční pracovně-společenské posezení.
Ne každému je mo žné poděkovat a popřát osobně.
Do mov důchodců /22.12./ i dům s pečovatelskou službou
/23.12./ js me si však nemohli nechat ujít. Jinak
pracovníci městského úřadu i města rozeslali téměř 800
přání.
Poslední rada města v roce 2003 se konal a v pondělí
22. prosince, první v roce 2004 již 5. ledna.
Ve čtvrtek 8. ledna jsem se společně se starostou, radními
Milošem Puschmannem a Zdeňkem Teich manem a
tajemníkem Pavlem Pohnerem zúčastnila zájezdu na
veletrh cestovního ruchu Region tour v Brně. Naše město
opět vzorně reprezentoval Pavel Daněk.
Ida Seidlmanová

Polická univerzita volného času – IV. ročník
Termíny jarního semestru:
11.2., 25.2., 10.3., 24.3., 7.4., 28.4.
Přednášky se uskuteční převážně v sále hasičské
zbrojnice od 14.30 hodin. Na každý semestr je naplánován
minimálně jeden výlet, který není započítán do školného,
které i nadále zůstává 200 Kč.
Zveme zájemce mezi řádné studenty i na jednotlivé
přednášky.
Ida Seidlmanová

ÚČETNICTVÍ

podvojné i jednoduché, mzdy,
zpracuji
DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ
Stanislava Holečková
tel.: 737 178 406
Velké Petrovice 491 543 714

Vánoční stromečky
můžete opět odkl ádat ke hřbi tovní zdi na sídlištním
sportovišti do úterý 20. ledna.
O jejich likvi daci se jako každoročně postarají
poličtí skauti, kterým tí mto již dopředu děkujeme.
is

Odpadové poplatky v roce 2004
I v letošním roce budou odpadové služby placeny
místní m popl atkem, tak jako to mu bylo v loňském roce.
Tento poplatek mají za povinnost pl atit jednak všechny
fyzické osoby, které mají trval ý pobyt na území města a
dále majitelé objektů, sloužících k indi vi duální rekreaci.
Vyp lývá to z městské vyhlášky č.1/2003 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunáln ích
odpadů, kterou schválilo zastupitelstvo města na svém 8.
zasedání dne 11. prosince 2003. Tato vyhláška stanovuje
výši poplatku na 360,- Kč za osobu a rok. V odpadovém
poplatku jsou zahrnuty náklady na sběr, svoz a zneškodnění
směsného komunálního odpadu z popelnic a kontejnerů u
domů, sběr a svoz plastů, sběr, svoz a zneškodnění
nebezpečných a objemných odpadů a náklady na provoz
sběrného dvora pro odpady ze zeleně, objemné odpady a
drobné stavební odpady od občanů. Poplatek je vybírán
na městském úřadě v kancel áři finančně -s právní ho
odboru, dveře č. 41. Poplatek je možné platit buď hotově
nebo převodem na účet města, číslo účtu 60150004522551/0100, variabilní symbol 1337 a rodné číslo,
konstantní symbol 308, a to buď jednorázově v celé výši
(do 31. března 2004) nebo ve dvou pololetních splátkách (I.
polovinu do 31. března a II. polovinu do 31. srpna 2004).
Za domácnost může poplatek uhradit společný zástupce, za
dům jeho vlastník nebo správce (společný plátce).
Správcem odpadového poplatku je městský úřad a ten také
podle zákona o správě daní a poplatků tento poplatek může
vymáhat od neplatičů. Při úhradě odpadového popl atku
obdrží každý popl atník známku pro rok 2004, kterou
nalepí na s voji popelnici, a to pro kontrolu provedení
úhrady poplatku. Do konce března bude s vozová firma
provádět s voz ze všech přistavených popelnic, a to bez
označení novou známkou. Na MěÚ je také k dispozici
informačn í brožura - Průvodce pro nakládání s komunálním
odpadem v Polici nad Metují, kde jsou uvedeny všechny
potřebné odpadové informace.
Podniky, podnikatelé a ostatní organizace a
společnosti se v otázce nakládání s odpady řídí zákonem o
odpadech č. 185/2001 Sb., který nabyl účinnosti 1. ledna
2002 a povinnostmi, které jim tento zákon, jako původcům
odpadu ukládá. Mají pak dvě základní možnosti:
1) uzavřou si smlouvu o nakládání s odpady přímo s
odpadovou firmou, která pro ně zajistí odpadové služby a
budou dodržovat zákonná ustanovení týkající se původců
odpadů, tedy odpady třídit a předávat k využití a další
povinnosti,
2) chtějí-li využít odpadový systém města, uzavřou si
smlouvu s městem a podle zvoleného intervalu a počtu
nádob zaplatí městu cenu dle schváleného ceníku.
Další potřebné informace Vám poskytne MěÚ Police
nad Metují.
Ing. Jan Troutnar, odbor IMŽP MěÚ
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NOVÉ VYHLÁŠKY MĚSTA
platné od 1. 1. 2004
OB ECNĚ ZÁVAZNÁ

Vyhláška č. 1/2003

o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo města Police nad Metují vydává dne 11.
prosince 2003 dle §14 zákona
č. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích, ve znění po zdějších změn a dodatků a
v souladu s §10d a §84 odst.2, pís m.i) zákona č.128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízen í) tuto obecně závaznou
vyhlášku:

1.

2.

1.

2.

3.

4.

1.
2.

1.

2.

Článek 1
Předmět popl atku a působnost vyhlášky
Před mětem
poplatku
je
provoz
systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování ko munálních odpadů, na území města
Police nad Metují, t.j. v katastrálních územích
Hlavňov, Hony, Pěkov, Police nad Metují, Radešov
nad Metují a Velká Ledhuje (dále jen území města).
Tato vyhláška stanoví poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování ko munálních odpadů (dále jen poplatek).
Článek 2
Popl atník

Poplatníkem1) je:
a) fyzická osoba, která má trvalý pobyt na území
města,
b) fyzická osoba, která má na území města ve
vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící
k individuální rekreaci, ve které není hlášena
k trvalému pobytu žádná fyzická osoba (dále jen
rekreačn í stavba).
Za domácnost mů že být poplatek odváděn společným
zástupcem, za rodinný dům nebo bytový dům
vlastníkem nebo správcem (dále jen společný plátce).
Odvádí-li poplatek společný plátce, pak je povinen
správci poplatku oznámit jména, příjmení a data
narození poplatníků, za které poplatek odvádí.
Má-li k rekreační stavbě vlastnické právo více osob,
jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a
to ve výši odpovídající poplatku za jednoho
poplatníka.
Za fyzickou osobu, která není způsobilá k p rávním
úkonům a je poplatníkem podle této vyhlášky, plní
všechny povinnosti zákonní zástupci (např. u
nezlet ilých dětí jejich rodiče).
Článek 3
Správce popl atku
Správu poplatku vykonává Městský úřad v Polici nad
Metují (dále jen správce poplatku).
Správce poplatku je oprávněn činit opatření, potřebná
ke správnému a úplnému zjištění, stanovení a splnění
poplatkových povinností, zejména právo vyhledávat
poplatníky, vybírat a vymáhat poplatky a kontrolovat
plnění poplatkových povinností.
Článek 4
Vznik a zánik popl atkové povinnosti
Poplatníků m, kteří mají trvalý pobyt nebo mají ve
vlastnictví rekreační stavbu na území města k 1.1.

příslušného roku, vzniká poplatková povinnost od
1.1.příslušného roku. V případě změny trvalého
pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena
nebo slouží k indiv iduální rekreaci v průběhu
kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši,
která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu
nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním
roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního
měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav
na konci tohoto měsíce.
Poplatková povinnost zaniká úmrtím, ztrátou pobytu
nebo vlastnického práva k rekreačnímu objektu na
území města. V případě změny místa trvalého pobytu
nebo změny vlastnictví rekreační stavby v průběhu
kalendářního roku, se poplatek hradí v poměrné výši,
která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu
nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním
roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního
měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav
na konci tohoto měsíce. Případný přeplatek v zniklý
úhradou poplatku předem je správce poplatku povinen
vrátit poplatníkovi (popř.pozůstalým) požádají-li o
jeho vrácení, činí-li přeplatek více než 50,-Kč a
poplatník nemá současně nedoplatek
na jiném
poplatku u téhož správce.
Článek 5
Oznamovací povinnost ke vzniku, změně a zániku
popl atkové povinnosti

1.

2.

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

Sazbu poplatku tvoří:
a) částka za fyzickou osobu, uvedenou v čl.2 odst.1
ve výši 144,- Kč na jednoho poplatníka za jeden
kalendářní rok,
b) částka stanovená jako podíl skutečných nákladů
města za sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu v roce 2003 na jednoho poplatníka za
jeden kalendářní ro k ve výši 216,- Kč.
Celková sazba poplatku na jednoho poplatníka činí
360,- Kč za jeden kalendářní ro k.
Článek 7
Splatnost popl atku a způsob pl atby
1.

Poplatník je povinen uhradit poplatek osobně nebo
prostřednictvím společného plátce, a to:
a) jednorázově do 31.3. p říslušného kalendářního
roku ve výši celkové roční sazby poplatku,
b) nebo ve dvou pololetních splátkách, každá ve výši
jedné poloviny z celkové roční sazby poplatku, a
to 1.splátku do 31.3. a 2. splátku do 31. 8.
příslušného kalendářního roku.
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2.

3.

Poplatek je mo žné uhradit v hotovosti v sídle správce
poplatku nebo převodem na účet správce poplatku. Při
bezhotovostní úhradě bude poplatek poukázán na účet
č.6015-0004522551/0100, variab iln í symbol bude
rodné číslo poplatníka nebo společného plátce,
konstantní symbol 308.
Vzn ikne-li poplatková povinnost u poplatníka po
lhůtě splatnosti, uvedené v odst.1, je poplatek splatný
do 30-t i dnů po vzniku poplatkové povinnosti.

Článek 8
Os vobození a úlevy
1. Od poplatku jsou osvobozeni:
• obyvatelé Do mova důchodců Police nad Metují
(popř.občané umístění v jiných domovech důchodců,
mající trvalý pobyt na území města)
• každé třetí a další nezlet ilé dítě v rodině (přičemž ani
první dvě nesmí být starší 18-ti let)
• poplatníci, kteří vykonávají základní vojenskou
službu (nárok lze uplatnit na základě dokladu nebo
čestného prohlášení s vyznačením délky slu žby)
• poplatníci ve výkonu trestu odnětí svobody (nárok
lze uplatnit na základě dokladu nebo čestného
prohlášení o délce trestu)
• děti umístěné v dětském do mově z rozhodnutí soudu
(nárok lze uplatnit na základě rozsudku)
• děti umístěné v nápravných zařízen ích pro mládež
(nárok lze uplatnit na základě dokladu nebo čestného
prohlášení o délce pobytu)
• poplatníci pobývající d louhodobě v zahraničí (náro k
lze uplatnit na základě dokladu nebo čestného
prohlášení o délce pobytu)
• poplatníci, kteří dlouhodobě žijí mimo území města
Police nad Metují a prokáží, že poplatek za svoz a
likvidaci ko munálního odpadu uhradili v jiné obci
2. Úleva ve výši 60% z celkové roční sazby, bude
poskytnuta poplatníkům:
• kteří studují a jsou přechodně ubytováni mimo
území města, na základě před loženého potvrzení
(nárok lze uplatnit na základě potvrzení ško ly,
ubytovacího zařízení)
• kteří jsou držiteli a prokáží se průkazem ZTP nebo
ZTP/P nebo jsou plně invalidní (nárok lze uplatnit
na základě dokladu o plné invaliditě)
3. Úleva z celkové roční sazby bude poskytnuta
poplatníkům, a to zpětně při následující úhradě
poplatku:
• kteří pro káží, že se po nepřetržitou dobu v trvání
minimálně tří měsíců daného kalendářního roku
zdržovali mimo území města na území ČR a v této
době hradili poplatek v místě, kde se zdržovali
(nárok lze uplatnit na základě dokladu o úhradě
poplatku)
• kteří prokáží, že se po nepřetržitou dobu v trvání
minimálně tří měsíců daného kalendářního roku
zdržovali mimo ú zemí ČR (nárok lze uplatnit na
základě dokladu prokazujícího tuto skutečnost)
Tato úleva bude stanovena správcem poplatku poměrnou
částí z celkové roční sazby.
4.

Úleva z celkové roční sazby ve výši 50 % bude
poskytnuta poplatníkům s trvalý m pobytem na
samotách v oblasti „Pěkovské končiny“ a „Obšár“
v k.ú. Pěkov, a to v domech č.p. 89, č.p. 96, a čp. 108.

1.
2.

3.

4.

5.
6.

Článek 9
Společná a závěrečná ustanovení
Tomu, kdo nesplní ve stanovené lhůtě, uvedené v čl.5
odst.2 svou oznamovací povinnost, může obec ulo žit
pokutu dle platných právních předpisů.3)
Nebude-li poplatek zap lacen včas, tedy ve lhůtě
stanovené v článku 7 této vyhlášky nebo ve správné
výši, tedy ve výši stanovené v článku 6 popř. v článku
8 této vyhlášky, vyměří správce poplatku poplatek
platebním vý měrem a může včas nezaplacený
poplatek zvýšit až na trojnásobek. Vy měřené poplatky
se zaokrouhlí na celé koruny nahoru.
Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost,
určenou touto obecně závaznou vyhláškou obce, lze
dlužné poplatky vyměřit do tří let od konce
kalendářního
ro ku,
ve
kterém o znamovací
(poplatková) povinnost vznikla.
Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřu jící
k vy měření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta
znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo
plátce o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vy měřit a
doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce
kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost
vznikla.
V řízení ve věci poplatků upravených touto vyhláškou
se postupuje podle zákona č.337/1992 Sb., o správě
daní a poplatků v platném znění.
Nabytím účinnosti této vyhlášky se ruší vyhláška č.
2/2002, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování ko munálních odpadů.
Článek 10
Účinnost

Tato vyhláška byla:
vydána zastupitelstvem města dne 11. prosince 2003
zveřejněna na úředním místě dne 12. prosince 2003
a nabývá účinnosti
dne 1. ledna 2004.
Ida Seidlmanová
místostarostka
1)

2)
3)

Zdeněk Kadidlo
starosta

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

OB EC N Ě ZÁ VA ZN Á

Vyhláška č. 2 / 2003

o místním poplatku ze psů
Zastupitelstvo města Police nad Metují vydává dne 11.
prosince 2003 dle § 14 zákona č. 565/1990 Sb., ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 pís m.
d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/ 2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění po zdějších změn a doplňků tuto
obecně závaznou vyhlášku města o místním poplatku:
Článek 1
Základní ustanovení
(1) Město Police nad Metují vybírá místní poplatek ze
psů.
(2) Vý kon správy tohoto místního poplatku provádí
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Městský úřad v Polici nad Metují (dále jen správce
poplatku).
(3) Při řízení ve věci tohoto poplatku platí zv láštní
předpisy1), pokud tento zákon nestanoví jinak.
Článek 2
Předmět popl atku
Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.
Článek 3
Popl atník
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fy zická
nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo v
územním obvodu města Police nad Metují.
Článek 4
Oznamovací povinnost
(1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku do 15ti dnů po dovršení psa stáří tří měsíců, že se stal
držitelem psa. V téže lhůtě je poplatník povinen podat
přiznání k poplatku /na předepsaném tiskopise/.
(2) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen
sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo obchodní
jméno právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné
číslo nebo IČO. Uvést vzhled psa, pohlaví, stáří,
popřípadě plemeno v době kdy se stal jeho držitelem.
(3) Oznamovací povinnost má i držitel psa, jehož pes je
od poplatku podle zákona o místních poplatcích nebo
podle této vyhlášky osvobozen a tuto skutečnost musí
správci poplatku v oznámen í pro kázat.
(4) Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku
každou skutečnost, která má v liv na výši poplatku
nebo na osvobození do 15-ti dnů od jejího vzniku.
Článek 5
Identi fikace psů
Správce poplatku vydá poplatníků m evidenční
známky pro psy bez ohledu na to, zda psi poplatku
podléhají nebo jsou od poplatku osvobozeni. Držitelé psů
jsou povinni zajistit, aby psi známky skutečně nosili.
Známka je nepřenosná na jiného psa, i kdyby šlo o psa
téhož vlastníka. Ztrátu nebo odcizení této známky je
poplatník povinen správci poplatku nahlásit nejpozději do
15-ti dnů.
1)
Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění
pozdějších předpisů
Článek 6
Sazby poplatku
(1) Roční sazby poplatku ze psů se člení podle
jednotlivých částí v územn ím obvodu města Police
nad Metují takto:
a) v části Police nad Metují a Velké Ledhuje za
prvního psa v domech do 3 bytových jednotek
300,-Kč, za druhého a každého dalšího psa 400,Kč,
b) v části Police nad Metují a Velké Ledhuje za
prvního psa v domech od 4 bytových jednotek
500,-Kč, za druhého a každého dalšího psa 600,Kč,
c) v části Pěkov, Hony, Hlavňov, Radešov za prvního
psa 250,-Kč, za druhého a každého dalšího 300,Kč.
(2) Sazba poplatku ze psa jehož držitelem je poživatel
invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého
důchodu, který je jeho jediný m zdrojem příjmů,
anebo poživatelem sirotčího důchodu činí 200,-Kč za

prvního psa, za druhého a každého dalšího psa 300,Kč.
(3) Je-li pes umístěn v zahradě mimo dů m, který má čtyři
a více bytových jednotek, v němž d ržitel psa bydlí,
stanoví se poplatek jako u domu do třech bytových
jednotek. Tuto skutečnost je poplatník povinen správci
poplatku prokázat.
Článek 7
Osvobození a úlevy
(1) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa:
a) který m je osoba nevidomá, bezmocná2) a osoba s
těžký m zdravotním postižením, které byl přiznán
III.stupeň mimo řádných výhod podle zvláštního
právního předpisu,3) osoba provádějící výcvik psů
určených k doprovodu těchto osob, osoba
provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo
opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost
držení a používání psa zvláštní právní předpis 4).
b) město Police nad Metují
c) po dobu 24 měsíců, který si převezme psa
opuštěného od města Police nad Metují
(2) V případě držen í psa po dobu kratší než jeden rok
nebo při změně místa trvalého pobytu nebo sídla se
platí poplatek v po měrné výši, která odpovídá počtu i
započatých kalendářních měsíců.
(3) Nárok na osvobození nebo úlevu musí být uplatněn a
prokázán každoročně přede dnem splatnosti poplatku.
(4) Zanikne-li důvod osvobození nebo úlevy, postupuje se
podle čl. 6.
Článek 8
Vznik a zánik popl atkové povinnosti
(1) Poplatková povinnost vzniká dnem, kdy pes dovrší 3
měsíců věku nebo se osoba stane držitelem psa
staršího tří měsíců.
(2) Zanikne-li nebo změn í-li se poplatková povinnost
musí tuto skutečnost poplatník oznámit správci
poplatku nejpozději do 15-ti dnů od skutečnosti
rozhodné pro zánik či změnu poplatkové povinnosti.
Článek 9
Splatnost popl atku
(1) Poplatek je splatný :
a) nečiní-li více než 300,-Kč jednorázově nejpozději
do 31. března každého roku,
b) činí-li více než 300,-Kč ve dvou stejných splátkách,
a to nejpozději do 31. března a 31.srpna každého
roku.
(2) I při vyšší částce než 300,-Kč lze poplatek zaplatit
najednou v termínu do 31. března.
2)
§ 2 vyhlášky č. 284/1995Sb., kterou se provádí zákon o
důchodovém pojištění.
3)
§ 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve
znění pozdějších předpisů.
4)
Například zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění
pozdějších předpisů.
Článek 10
Společná a závěrečná ustanovení
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo
ve správné výši, vyměří město prostřednictvím
správce poplatku poplatek platebním vý měrem. Včas
nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich
nezaplacenou (neodvedenou) část
může správce
poplatku zvýšit až na tro jnásobek.
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(2) Pokud poplatník nesplní svoji o znamovací povinnost
stanovenou
touto
vyhláškou,
mů že
město
prostřednictvím správce poplatku uložit pokutu za
nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení § 37 a §37a
zákona č. 337/ 1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve
znění pozdějších předpisů.
(3) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost
stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze
dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce
kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost
vznikla.
(4) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřu jící
k vy měření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta
znovu od konce roku, v němž byl poplatník o to mto
úkonu písemně uvědoměn. Vy měřit a doměřit
poplatek lze nejpozději do 10 let od konce
kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost
vznikla.

skládek, vyhrazen í trvalého parkovacího místa a užívání
tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce
nebo potřeby filmových a televizn ích děl.
Článek 3
Veřejné prostranství

Nabytím účinnosti této obecně závazné vyhlášky
se zrušuje obecně závazná vyhláška města č. 3/2000, o
místních poplatcích.

Veřejným prostranstvím jsou prostory přístupné
každému bez o mezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to
bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru, tedy
Masarykovo a Komenského náměstí, ulice 17. listopadu,
Bělská, Dukelská, Dvořákova, Fučíkova, Gagarinova,
Horní, Husova, Hvězdecká, Jiráskova, K Drůbežárně, K
Síd lišti, K Vodo jemu, Ke Koupališti, Ke Strážnici,
Kostelní, Ledhujská, Malá Ledhuje, Malý Rynk, Mírová,
Na Babí, Na Bělidle, Na Letné, Na Prádle, Na Sibiři, Na
Splachově, Na Stru ze, Nad Pekárnou, Nádražn í, Ochoz,
Ostašská, Pod Havlatkou, Pod Jasany, Pod Klůčkem,
Příčná, Rad imovská, chodníky a ko munikace v těchto
ulicích, městská tržnice, ko munikace a chodníky na
Záměstí a v částech Hlavňov, Hony, Pěkov, Radešov,
prostranství za čerpací stanicí /viz příloha/, prostranství
před areálem zahradnictví /viz příloha/, prostranství staré
tržnice /viz příloha/, Pellyho park, Bezděkovy sady,
průchod v čp. 97 v Po lici nad Metují.

Článek 12
Účinnost

Článek 4
Popl atník

Článek 11
Zrušující ustanovení

Vyh láška byla :
vydána zastupitelstvem města dne 11. prosince 2003
zveřejněna na úředním místě dne 12. prosince 2003
a nabývá účinnosti
dne 1. ledna 2004
Ida Seidlmanová
místostarostka

Zdeněk Kadidlo
starosta

OB EC N Ě ZÁ VA ZN Á

V y h l á š k a č. 3 / 2003

(1) Poplatníkem je fyzická nebo právnická, která užívá
veřejné prostranství způsobem uvedeným v čl. 2.
(2) Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik
poplatníků, odpovídají za placení celého poplatku
společně a nerozdílně. Správce poplatku může ulo žit
zaplacení poplatku kterému koli z nich.
1)
Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění
pozdějších předpisů
Článek 5
Oznamovací povinnost

Zastupitelstvo města Police nad Metují vydává dne 11.
prosince 2003 dle § 14 zákona č. 565/1990 Sb., ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 pís m.
d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/ 2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění po zdějších změn a doplňků tuto
obecně závaznou vyhlášku města o místním poplatku:

(1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku užívání
veřejného prostranství nejméně 3 dny před započetím.
V případě užívání veřejného prostranství na dobu
jednoho dne je nutno splnit tuto povinnost nejdéle v
tento den.
(2) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen
sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo obchodní
jméno právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné
číslo nebo IČO.

Článek 1
Základní ustanovení

Článek 6
Sazby poplatku

(1) Město Police nad Metují vybírá místní poplatek za
užívání veřejného prostranství.
(2) Vý kon správy tohoto místního poplatku provádí
Městský úřad v Polici nad Metují (dále jen správce
poplatku).
(3) Při řízení ve věci tohoto poplatku platí zv láštní
předpisy1), pokud zákon nestanoví jinak.

(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství činí za
každý i započatý m2 a každý i započatý den užívaní
veřejného prostranství :
a) za provádění výkopových prací
10,-Kč
b) za u místění zařízení k poskytování služeb 10,-Kč
c) za u místění prodejního zařízení
100,-Kč
d) za u místění reklamního zařízení
100,-Kč
e) za u místění skládek
10,-Kč
f) za u místění stavebních zařízení
10,-Kč
g) za vyhrazení trvalého parkovacího místa 10,-Kč
h) za umístění a provoz lunaparků, cirkusů a jiných
obdobných atrakcí
100,-Kč
ch)za použit í veřejného prostranství pro kulturní a
sportovní akce
10,-Kč

o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství

Článek 2
Předmět popl atku
Poplatek za u žívání veřejného prostranství se vybírá
za zv láštní užívání veřejného prostranství, který m se ro zu mí
provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a
zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro
umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení
cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění
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i) za použití veřejného prostranství pro účely tvorby
filmových a televizních děl
10,-Kč
(2) Týdenní paušální poplatek za užívání veřejného
prostranství k umístění prodejního nebo reklamn ího
zařízení čin í za každý i započatý m2
100,-Kč
(3) Měsíční paušální poplatek za u žívání veřejného
prostranství k umístění prodejního nebo reklamn ího
zařízení čin í za každý i započatý m2
500,-Kč
(4) Roční paušální poplatek za užívání veřejného
prostranství k umístění prodejního nebo reklamn ího
zařízení čin í za každý i započatý m2
5000,-Kč
(5) Dnem se rozu mí jeden kalendářní den bez ohledu na
to, kterou a jak velkou část dne poplatník k činnosti
využije.
Článek 7
Osvobození
(1) Poplatku
za
užívání veřejného
prostranství
nepodléhají:
a) akce, jejichž výtěžek je určen na charitativní a
veřejně prospěšné účely
b) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby
zdravotně postižené2)
c) užívání městem Police nad Metují
Článek 8
Vznik a zánik popl atkové povinnosti
Poplatková povinnost vzniká prvním dnem, kdy začalo
užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v čl. 2
až do dne, kdy toto užívání skončilo, zařízen í bylo
odstraněno a veřejné prostranství bylo uvedeno do
původního stavu, tzn. zaházeny výkopy, odvezen materiál,
uklizen užívaný prostor, zrušen stánek apod..
2)
§ 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve
znění pozdějších předpisů.

Článek 12
Účinnost
Vyh láška byla :
vydána zastupitelstvem města dne 11. prosince 2003
zveřejněna na úředním místě dne 12. prosince 2003
a nabývá účinnosti
dne 1. ledna 2004
Ida Seidlmanová
místostarostka

Zdeněk Kadidlo
starosta

OB ECNĚ ZÁVAZNÁ

V y h l á š k a č. 4 / 2003
o místním poplatku ze vstupného
Zastupitelstvo města Police nad Metují vydává dne 11.
prosince 2003 dle § 14 zákona č. 565/1990 Sb., ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 pís m.
d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/ 2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění po zdějších změn a doplňků tuto
obecně závaznou vyhlášku města o místním poplatku:
Článek 1
Základní ustanovení
(1) Město Police nad Metují vybírá místní poplatek ze
vstupného.
(2) Vý kon správy tohoto místního poplatku provádí
Městský úřad v Polici nad Metují (dále jen správce
poplatku).
(3) Při řízení ve věci tohoto poplatku platí zv láštní
předpisy1), pokud tento zákon nestanoví jinak.
Článek 2
Předmět popl atku

Článek 9
Splatnost popl atku

Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na
kulturní, sportovní a prodejní nebo reklamní akce,
sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného
obsažena. Vstupným se rozu mí peněžitá částka, kterou
účastník akce zap latí za to, že se jí mů že zúčastnit.

Poplatek je splatný nejpozději v den, kdy bylo u žívání
veřejného prostranství započato.

Článek 3
Popl atník

Článek 10
Společná a závěrečná ustanovení
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo
ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek
platebním výměrem. Včas nezap lacené (neodvedené)
nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může
správce poplatku zvýšit až na t rojnásobek.
(2) Pokud poplatník nesplní svoji o znamovací povinnost
stanovenou touto vyhláškou, může mu správce
poplatku uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu
ustanovení § 37 a §37a zákona č. 337/ 1992 Sb., o
správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
(3) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost
stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze
dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce
kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost
vznikla.
(4) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřu jící
k vy měření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta
znovu od konce roku, v němž byl poplatník o to mto
úkonu písemně uvědoměn. Vy měřit a doměřit
poplatek lze nejpozději do 10 let od konce
kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost
vznikla.

Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické
osoby, které akci pořádají.
Článek 4
Oznamovací povinnost
(1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku konání
akce nejpozději 7 dní před jejím konáním.
(2) V oznámení poplatník uvede příjmen í, jméno nebo
název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné
číslo nebo IČO, název a obsahové zaměření akce,
místo, den a čas konání.
(3) Po skončení akce je poplatník povinen do 15-ti dnů
předložit vyúčtování vstupného /na příslušném
tiskopisu/, kde uvede příjmení, jméno nebo název
právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo
IČO, název a obsahové zaměření akce, místo, den a
čas konání, počet prodaných vstupenek, jejich cenu a
dále zda-li je p látcem daně z přidané hodnoty či
nikoli.
(4) Poplatník, který plátcem daně z přidané hodnoty je
povinen tuto skutečnost prokázat správci poplatku
Článek 5
Sazby poplatku
(1) Sazba poplatku je stanovena procentuelně z úhrnné
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částky vybraného vstupného, snížená o případnou daň
z přidané hodnoty takto:
a) kulturní, sportovní a prodejní akce a akce
obdobného charakteru 20%.
1)
Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní poplatků, ve znění
pozdějších předpisů
Článek 6
Osvobození a úlevy
Od poplatku ze vstupného jsou osvobozeny :
a) akce, jejich ž celý výtěžek je určen na charitativní a
veřejně prospěšné účely
b) akce pořádané městem Po lice nad Metují
c) akce pořádané příspěvkovými organizacemi zřízený mi
městem Po lice nad Metují
d) amatérská sportovní utkání
e) akce pořádané v klášteře čp. 1 a ve staré škole čp. 15
Článek 7
Splatnost popl atku
(1) Poplatek je splatný :
a) do 5-t i dnů ode dne pořádání akce
Článek 8
Společná a závěrečná ustanovení
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo
ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek
platebním výměrem. Včas nezap lacené (neodvedené)
nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může
správce poplatku zvýšit až na t rojnásobek.
(2) Pokud poplatník nesplní svoji o znamovací povinnost
stanovenou touto vyhláškou, může mu správce
poplatku uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu
ustanovení § 37 a §37a zákona č. 337/ 1992 Sb., o
správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
(3) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost
stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze
dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce
kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost
vznikla.
(4) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřu jící
k vy měření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta
znovu od konce roku, v němž byl poplatník o to mto
úkonu písemně uvědoměn. Vy měřit a doměřit
poplatek lze nejpozději do 10 let od konce
kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost
vznikla.
Článek 10
Účinnost
Vyh láška byla :
vydána zastupitelstvem města
zveřejněna na úředním místě
a nabývá účinnosti
Ida Seidlmanová
místostarostka

dne 11. prosince 2003
dne 12. prosince 2003
dne 1. ledna 2004
Zdeněk Kadidlo
starosta

* * * * * * * * * *
Další obecně závazné vyhlášky platné od 1.1.2004
č.5/2003 o místním poplatku z ubytovací kapacity a
č.6/2003, o místním poplatku za výherní hrací přístroj
jsou vyvěšeny na úřední místě MěÚ v Kostelní u lici

Poplatky za znečišťování ovzduší
Upozorňujeme provozovatele malých stacionárních
zdrojů znečišťování ovzduší na povi nnost danou §19
odst.16 zákona č.86/2002 Sb. o ochraně ovzduší (dále jen
zákon), zaslat do 15. února kalendářního roku podklady
pro stanovení výše popl atku za znečišťování ovzduší.
Podklady se zasílají městskému úřadu. O výši poplatku
rozhoduje a poplatky vybírá, podle §19 odst.6 zákona,
městský úřad, a to podle zákona o správě daní a poplatků.
Spalovací zdro j o jmenovitém tepelném výkonu do 50 kW
není předmětem poplatku za znečišťování ovzduší.
Ing. Jan Troutnar, odbor IMŽP MěÚ

Padl „král“ starého parku
V předposledním dnu loňského roku byl ve starém
parku (mezi Nádražní a Žďárskou ulicí) pokácen „král“
starého parku, tedy největší strom, který tam toho času
rostl, a to v prostoru za stodolami u cesty ke Žděřině, mezi
horní pěšinou a okrajem parku. Jedná se o druh buk lesní s
průměrem na pařezu bezmála 130 cm a tedy obvodem cca
400 cm. Tento ohromný strom musel být pokácen z
bezpečnostních důvodů, neboť při podzimn ích silných
větrech došlo při rozkmitání kosterních větví koruny k
roztržení kmene a hrozil pád některé z ro zlo mených částí.
Stro m byl tedy nejprve odlehčen a svázán řetězem, poté
byla rozebrána koruna (provedl p. Netresta z Bezděkova) a
nakonec byl pokácen samotný 21 m vysoký kmen - cca od
5-t i metrů dvojkmen (provedl p. Beran z Po lice n.M. za
pomoci p. Petříčka z Bezděkova s traktorem). Kmen se
podařilo polo žit téměř na centimetr přesně mezi el. vedení a
okraj parku. Kmen byl přibližně zkubírován na 9 m3.
Ing. Jan Troutnar, odbor IMŽP MěÚ

Ochrana přírody v Evropské unii a
soustava NATURA 2000
Česká republika (ČR) se intenzivně přip ravuje na vstup
do Evropské unie (EU). To s sebou přináší kro mě
očekávaných výhod i řadu závazků. Nejvýznamnější
povinností ČR je sladit národní leg islativu s právními
předpisy platnými v EU a také naplnit všechny požadavky,
které z n ich vyplývají. Jednou z oblastí, které je v EU
věnována mimořádná pozornost, je ochrana přírody. Jedním
z klíčových požadavků je vytvoření nové soustavy
chráněných území evropského významu, zvané NATURA
2000. Tato soustava by měla významně přispět k zachování
biologické ro zman itosti v rámci celé EU. Prostřednictvím
soustavy NATURA 2000 se chrání nejvzácnější a nejv íce
ohrožené druhy planě rostoucích rostlin, volně žijících
živočichů a také významné přírodní stanoviště, tedy určité
typy prostředí (rašeliniště, horské bučiny a pod.). Členské
státy EU jsou povinny vybrat nejhodnotnější území s
výskytem vybraných druhů rostlin a živočichů a přírodních
stanovišť a zajistit jejich zákonnou ochranu. Velikost a
počet těchto území musí být přito m takový, aby bylo
zabezpečeno zachování těchto druhů a stanovišť na celém
území státu v příznivém stavu. Cílem je tedy zachování
vybraných druhů rostlin, živočichů a přírodních stanovišť,
která jsou nejvíce ohroženy lidskou činností nebo patří k
tomu nejv zácnějšímu, co se na evropském kontinentě
zachovalo. Soustava NATURA 2003 se skládá z území
chráněných podle dvou evropských směrnic, a to
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č.79/409/ EHS o ochraně volně žijících ptáků a č.92/ 43/ EHS
o ochraně volně žijících živočichů, p laně rostoucích rostlin
a přírodních stanovišť. Podle směrnice o ptácích musí být
pro vybrané druhy ptáků vyhlášeny tzv. ptačí oblasti (SPA)
a podle směrn ice o stanovištích pak zv láštní chráněná
území (SCA). Tyto dva typy chráněných území tvoří
dohromady soustavu NATURA 2000. Veškeré povinnosti,
zakotvené ve směrnicích převede ČR do svého právního
řádu. Toto bude naplněno jednak rozsáhlou novelou zákona
o ochraně přírody a krajiny, jednak novým zákonem o
myslivosti a řadou prováděcích předpisů k těmto zákonům.
Území která budou navržena do soustavy NATURA 2000 v
ČR budou postupně vyhlašována pravděpodobně
prostřednictvím některé z nynějších kategorií zv láště
chráněných území (národní parky, chráněné krajinné
oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní památ ky a
pod.) nebo jejich ochranných pásem. Žádná další zvláštní
kategorie by neměla být pro soustavu NATURA 2000
zaváděna. Tato území budou podléhat ochraně podle
zákona na ochranu přírody a krajiny a budou se od sebe
značně lišit v režimu a přísnosti ochrany. Pokračování
příště.
Ing. Jan Troutnar, odbor IMŽP MěÚ

Změna názvu odboru MěÚ
Od nového roku došlo na MěÚ k drobné změně - byl
přejmenován odbor rozvoje města a s právy majetku
(RMaS M) na odbor investic, majetku a ži votního
prostředí (IMŽP).

Co můžeme očekávat od ROKU
2004?
Co se podařilo uskutečnit v roce 2003 po stavební
stránce může každý občan Police posoudit sám, ro zsah
ukazu je i zpráva o činnosti stavební ko mise.
Nás však již musí zajímat rok letošní. Nejslo žitější bude
jistě zahájen í přelo žky /obchvatu/ silnice II/ 303. Úspěšné
zařazení do celostátního plánu ve výši 66 mil. Kč nás jistě
mů že velice těšit, ale pro „Město“ to znamená další náklady
na parkoviště a chodníky.
Se záměrem byla seznámena RM i zastupitelé. S plnou
odpovědností mohu říci, že jde o největší zásah do centra
města v poválečné době. Na vykoupení a demolice do mů
bylo již vynaloženo více než 12 mil. Kč. Co nás
v souvislosti s novou silnicí čeká :
Ø nové napojení siln ice od Radešova
Ø napojení této cesty na cestu pod Havlatkou až k „poště“
Ø vybudování parkoviště pod Havlatkou
Ø vybudování parkoviště v prostoru mezi silnicí a pod
Bukovkou
Ø nové napojení na Žďárskou ulici včetně přemístění
současného parkoviště před Pejskarovou továrnou
Ø napojení na cestu za radnicí a zprovoznění průchodu
pod Večerkou
Ø vybudování dalšího náměstí pod kostelem
Ø vybudování parkoviště v prostoru před kovárnou a
vybudování parkoviště a terénní úpravy mezi novou
silnicí a ZUŠ
Ø Pěší zóna v Kostelní ulici
To jsou velice zhruba úkoly, se který mi bude jistě
převážná většina občanů souhlasit.
Jsou však i další náměty, které již tak jednoznačně
nevyzní. Například nová úprava horní části náměstí s tím,

že pouťové atrakce se přesunou do prostoru parkovišť u
kovárny, řešení parkování na náměstí, co s průjezdem
Tomkovou ulicí atd. Toto jsou však úvahy pro další etapu
budování.
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Co nás čeká dalšího :
zahájení přestavby Pellyho domu
dokončení druhé devítibytovky
zahájení prací na novém sportovním areálu / záměr/
rekonstrukce silnice v Zahradní ulici
chodník před Kolárovým d ivadlem
silnice alespoň ke Kolárovu divadlu
vydláždění střední cesty na hřbitově
opravy městských domů
opravy kanalizací
rekonstrukce a kabelizace el. vedení v Radešově a
v ulici Radimovská / mo žná i Ke Koupališti/
budování podnikatelské zóny na ulici Bělská / kanalizace
atd./
likvidace objektu Veby naproti Hasičské zbrojn ici
/bývalá ubytovna/
likvidace dalších nepoužitelných objektů
další opravy chodníků a silnic d le finančních mo žností

To je jen část prací, které by měly být prioritou pro rok
2004. Vše je však o financích. Budou dotace nebo se jen
pořád o nich hovoří? Po mů že i nám vstup do EU?
Dokážeme připrav it projekty a prosadit je?
Věřím, že současné vedení města je schopno tyto úkoly
splnit, a že na konci ro ku 2004 budeme moci opět kladně
hodnotit splnění našich přání.
Na závěr chci vám všem, občanům Police, popřát hodně
zdraví, hrdost nad pěkně upraveným městem a chci věřit, že
všichni majitelé objektů, rodinných domů se úpravami
fasád, zahrad i dalších prostor budou na vzhledu města
podílet.
Za stavební komisi Josef Hauk

Stavební komise - hodnocení roku
2003
Stavební komise v roce 2003 byla devítičlenná a sešla
se k jednání celkem 11x . Vždy s téměř úplným počtem
členů. Na většině jednání byl příto men starosta města
Zdeněk Kadidlo. Schůzi navštívili i různ í hosté, většinou
projektanti.
Úko lem stavební komise bylo dávat zejména
doporučení radě města ke všem stavebním záležitostem,
včetně prodejů a pronájmů.
Co zejména ko mise v roce 2003 projednávala:
o Silnice Petrovice - Žabokrky, řešení chodníků, poznatky
z jednání na kontrolních dnech, chodníky, cy klostezka
atd.
o Pellyho dům - bohužel vlivem nového způsobu
rozdělování dotací (povodně) byla realizace odlo žena.
Naděje na dotace je, určitě se práce musí zahájit v roce
2004
o Stavba devítibytovek - vlivem dobrého počasí bude první
dům předán a druhý zastřešen. Obě devítibytovky jsou
obsazeny
o Dů m s pečovatelskou služkou - přístavba i rekonstrukce
původní stavby byly dokončeny a předány a slouží
starším občanům
o Zahradní ulice - několikrát pro jednávána, stavební
povolení je, v zhledem k finanční náročnosti nebylo
zahájeno
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o Market Edeka - nepodařilo se sehnat provozovatele,
stavebně připraveno
o VČE - byla dokončena kabelizace Na Sib iři ve v zorné
kvalitě
o Příprava projektů VČE na Radešov a Radimovskou a Ke
Koupališti
o Kanalizace u podnikové zóny - částečně provedena
o Kolárovo divadlo - podařilo se dokončit fasádu a upravit
vstupy
o V pořadí na opravu chodníků je na 1. místě Zahradní ul.
o Informace o opravách kláštera, o opravách památek atd.
o Meliorace, kanalizace, oprava ČOV
o Sportovní hřiště - úprava areálu
o Protipovodňová opatření
o Směna ko munikací - To mkova ul. za ul. Na Babí, oprava
křižovatky u Adlera (p rojekt se dokončuje)
o Úprava hřiště ve Smetanově ulici
o Oprava fasád a různé opravy z půjček. (Pěkov, Hlavňov,
17. listopad)
o Vytypování lokalit na stavbu rod. domků
o Výběrová řízení
o Nejv íce se komise věnovala přeložce II/303. By lo
vybouráno již 10 domů, jedenáctý bude zlikv idován co
nevidět.
Je to největší zásah do centra města za víc než 50 let. O
celkovém vyhodnocení bude vedena diskuze s veřejností
(po doporučení radou a zastupitelstvem). Další do my na
trase budou likvidovány při realizaci přelo žky, která by
měla být zahájena v roce 2004. Většina majitelů pochopila
nutnost odklonu dopravy a téměř vše bylo vykoupeno.
Zdržení vydání stavebního povolení způsobila dlouhá
jednání s p. Dobešem, p. Antlem a s pí To mešovou.
Zahájení již mohlo být provedeno dříve.
Ko mise se dále zabývala různý mi prodeji a nájemními
smlouvami nejméně v 25 bodech jednání
Z pozice předsedy komise mohu hodnotit činnost
ko mise jako konstruktivní a prospěšnou i vzhledem k zájmu
všech členů ko mise a vedení města.
J. Hauk

Informace pro majitele nově
zkolaudovaných rodinných domů
Státní ústav radiační ochrany Praha nabízí majitelů m
nových rodinných domů mo žnost zkontrolovat si po
kolaudaci dlouhodobý obsah radonu ve dvou místnostech
rodinného domu. Měření je prováděno korespondenčně,
zdarma a trvá 1 ro k. Výsled ky měření jsou sděleny pouze
účastníkovi průzku mu a nemají žádný zpětný vliv na
kolaudaci stavby. Jako podmínka k účasti v bezplatném
průzku mu je sdělení údajů o stavbě domu a o radonovém
riziku stavebního pozemku. Tyto údaje totiž mohou mít
vliv na obsah radonu v domě.
V případě zájmu se kontaktujte na pobočku Státního
ústavu radiační ochrany v Hradci Králové, adresa: Státní
ústav radiační ochrany, Piletická 57, 50003 Hradec
Králové, tel. č. 495 211 487. Základní in formace o
nabízeném měření radonu je mo žno získat na Městském
úřadu v Polici nad Metují, odboru výstavby. Veškeré další
informace o radonu můžete zjistit též na internetové adrese,
v oddíle Radonový program nebo Radonové tiskoviny.
Rita Pohlová, vedoucí odboru výstavby

Diašou podruhé …

Dva roky je tomu, co přeplněné Kolárovo divadlo shlédlo
kolem 450 diapozitivů od osmi autorů. Vydařená akce lákala
k rychlému opakování, ale zásada „dobrého pomálu“ zvítězila – a
to je dobře. Dle mého soudu však nastává čas k pokusu o
znovuvstoupení do téže řeky. Od podzimu probíhají nenápadné
přípravy ve formě konzultací s případnými aktéry letošní akce.
K dnešnímu dni mám už v rukou jedno kompletní promítání a
slíbenu účast většiny účastníků z minulého promítání. Díky nové
tváři mezi námi se podíváme na Kamčatku, Hocíno nás dovede
pod Everest a jistě nás čeká i řada překvapení, ( o to loňské se
postaral Petr Hlubuček s velmi zajímavým pohledem na přírodu
a ještě zajímavějším modelem v ní ). Jedno je jisté. V téměř
shodné sestavě nabídneme zhruba dvouhodinovou možnost
pohody a pohlazení po duši… po úvodních slovech autorů bude
následovat promítání doprovázené pouze hudbou – už žádné
řeči kolem, žádné zjišťování co to je, odkud je to focené, kdo
to tam je …. jen prožitek, pohoda, nálada….
A na to se těším.
Berte tedy těchto pár řádků jako
informaci o tom, že se „něco“ chystá, s největší
pravděpodobností na středu 24. března 2004 v Kolárově
divadle, ale s určitostí se to dovíte včas z plakátů.
Petr Jansa

Martin Tóth, pod záštitou
Křesťanské a demokratické unie
Československé strany lidové
MěO Police nad Metují a MO Bukovice
pořádá

Lidový ples
který se koná

v sobotu 24. ledna 2004 od 20 hodin
v hotelu „U Berků“ v Bukovici.
Hraje skupina K a M, pod vedením J. Trnovského
Vstupné 30 Kč - společenský oblek - To mbola
Mládeži do 16 let nepřístupno.
Srdečně zvou pořadatelé

¸¸¸

KI NO

Čtvrtek 15.1.2004

¸¸

¸

v 19.00 hodin

ŠVINDLÍŘI
Ridley Scott poprvé v životě natočil komedii! Jejím hrdinou je
neurotický podvodník Roy (Nicolas Cage), na kterého jednoho
dne těžce dolehnou rodičovské povinnosti. Royovu životu totiž dá
nový směr dospívající dcera (Alison Lohman), o jejíž existenci
neměl ani ponětí. Schopnost balamutit druhé a konejšit vlastní
fobie hrstmi barevných prášků je Royovi najednou k ničemu.
Naučí se nakonec být dobrým otcem a nezbabrat přitom životní
kšeft! Film v původním znění s titulky.
M ládeži přístupné od 12 let.
Vstupné : 55,- Kč
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Středa 21.1.2004

v 19.30 hodin

KILL BILL
Velmistr krvavých morytálů Quentin Tarantino se po šesti letech
vrací příběhem ženy (Uma Thurman), jež se vydala na osamělou,
krvavou cestu pomsty. Jejím cílem je zlikvidovat bývalé kolegy za
skupiny špičkových zabijáků, kteří její svatbu kdysi proměnili
v orgii smrti. Po pěti letech strávených v kómatu se tragická
Nevěsta probouzí, aby ztrestala všechny své nepřátele. Akční
thriller je poctou žánru kung-fu. Film v původním znění s titulky.
M ládeži přístupné od 15 let.
Vstupné : 55,- Kč

Čtvrtek 29.1.2004

v 19.30 hodin

KAŠLU NA LÁSKU
Ve stylu amerických konverzačních komedií o souboji pohlaví
z přelomu 50. a 60. let vznikl příběh emancipované spisovatelky,
která přijíždí dobýt New York. Do cesty se jí však připlete
redaktorská hvězda pánského časopisu Catcher Block. V hlavních
rolích excelují Ewan M cGregor a Renée Zellweger. Film
v původním znění s titulky.
M ládeži přístupné.
Vstupné : 50,- Kč

Čtvrtek 5.2.2004

v 19.30 hodin

LIGA VÝJIMEČNÝCH
Podle populárního comicsu Alana M oorea a Kevina O‘Neilla
natočil Stephen Norrington akční dobrodružství, v němž
vražednému zlu vzdoruje hrstka statečných složená
z nejrůznějších „viktoriánských“ hrdinů. Pod vedením Allana
Quantermaina (Sean Connery) do boje vyrážejí kapitán Nemo,
Dorian Gray, Tom Sawyer, M ina Harkerová či vpravdě
nerozlučný tým doktor Jekyll/pan Hyde. Superhrdinům
samozřejmě sluší superzbraně, akce a spousta triků.Film
v původním znění s titulky.
M ládeži přístupné.
Vstupné : 50,- Kč

Pátek 13.2.2004

v 19.30 hodin

PRCI, PRCI, PRCIČKY - SVATBA
Po úspěchu dvojice „prcičkovských“ komedií se scenárista Adam
Herz rozhodl dovyprávět osudy svých hrdinů. Přípravy k titulní
události rozpoutá poněkud neveseloherně touha umírající babičky
vidět před oltářem milovaného vnuka Jima. Jedinou logickou
volbou je M ichelle a nejvítanějšími hosty dávní přátelé
snoubenců. Film v původním znění s titulky.
M ládeži přístupné od 15 let.
Vstupné : 55,- Kč

PŘIPRAVUJEME :
Středa 18.2. v 18.00
Hledá se Nemo
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ JE
POUZE V POKLADNĚ KINA 1 HODINU PŘED ZAČÁTKEM

®®®

D IVAD L O

Pátek 23. ledna 2004

®®

®

v 19.30 hodin

Václav Pepin Zítka (režisér filmů), Milan Bubák Foglar
(fotograf) a Jirka Heřman Škop (producent) uvádějí
v Kolárově divadle

PO L ÁR NÍ N OC , M Á Z VL ÁŠ TN Í M OC…

... aneb Eskymácké radovánky. Pojeďte na výlet za Polární kruh!
Přijďte si vyzkoušet mrazení v zádech! Cestujte s námi za
dobrodružstvím, zábavou a romantikou. V rámci našeho pásma
shlédnete filmy Vaška Pepina Zítky - TAJFUNKY (o jednom
netradičním zimním závodě) a ISLAND (o jednom výletu za
hranice všedních dnů). Celý večer uzavře Milan Bubák Foglar
promítnutím svých tajuplných diapozitivů. Všechny přátele pohody
a dobré nálady zve Klub Eskymáků! Platící diváci zdarma!
Vstupné : 30,- Kč

Čtvrtek 5. února 2004

v 9.00 a 11 hodin

Divadelní agentura Praha uvádí v Kolárově divadle pro
MŠ, 1. st . ZŠ a rodiče dětmi pohádku Boženy Šimkové

KRAKONOŠŮV KLOBOUK
Krakonoš je i v této pohádce moudrý a spravedlivý vládce hor, ale
na rozdíl od předchozích pohádek, v nichž na konci přijde,
potrestá darebáky a nastolí pořádek, v Klobouku se zamíchá mezi
lidi, neboli stane se jednou z dramatických postav. Co všechno ho
v této roli čeká neprozradíme, ale věříme, že i takového
Krakonoše diváci přijmou.
Vstupné: 25,- Kč

Pátek 6. února 2004

v 19.30 hodin

Hudba Mgr. Ladislav Šikut Teplice nad Metují a město
Police nad Metují uvádí v Kolárově divadle

MUZIKÁLOVÉ STŘÍPKY
Monte Cri sto, Kl eopatra, Dracula,
Haml et a mnoho dal ších
Zpívají : Romana Rošková, Filip Vodochodský, Pavlína
Rainová, Klára Nentvichová (všichni z Broumova).
Živý hudební doprovod Mgr. Ladislav Šikut, pořadem provází
Vojtěch Louda, scéna a režie Miloš Rain, choreografie Helena
Ogriščenková, kostýmy Jiráskovo divadlo Hronov a obchod
Žerty a šprýmy Broumov.
Vstupné : 70,- 75,- 80,- Kč

Středa 3. bře zna 2004

v 19.30 hodin

Divadelní společnost „Háta“ Olga Želenská-Drápalová
uvádí v Kolárově divadle anglickou komedii Alana
Ayckbourna

POSTEL PRO HOSTY aneb Můj dům,
můj hrad
Děj se odehrává v třech ložnicích, v nichž se v řadě běžných
životních situací proplétají osudy čtyř partnerských párů – mladé i
starší generace. Řadou nedorozumění a bláznivých zápletek si zde
hrdinové řeší i cizí manželské problémy. Komedie svou
brilantností stále láká nové inscenátory, protože pracuje
s věčnými tématy, jakými jsou láska a manželství, týkající se
každého z nás. Někdy zkrátka neškodí podívat se na sebe a svého
partnera prostřednictvím autorova humorného nadhledu.
Hrají: I. Andrlová/A. Gondíková, L. Benešová/L. Zedníčková, V.
Jeníková/O. Želenská, L. M olínová/M . Nohýnková, P. Gelnar/M .
Zounar, T. M asopust/P. Vítek, Z. M ahdal/Z. Pantůček, Č.
Gebouský/D. Klapka.
Vstupné: 110,- 115,- 120,- Kč
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VE MĚ S T Ě ® ®®

Sobota 24. ledna 2004

od 14.00 hodin

Městský úřad Police nad Metují a Unie rodičů při ZŠ
pořádají u lyžařského vleku na Nebíčku

DĚTSKÝ KARNEVAL V MASKÁCH
Lyže, pekáče, sáňky, kluzáky si vezměte s sebou, proběhne
vyhodnocení nejlepších masek. Občerstvení zajištěno!

info@broumov.net a budete zařazen i do e-mailové databáze

webových stránek.
Stránky jsou zčásti ještě ve výstavbě a jsou průběžně
doplňovány, proto prosíme o trpělivost. Uvítáme jakékoliv
náměty a těšíme se na spolupráci se všemi, kteří chtějí
informovat své spoluobčany a propagovat Broumovsko.
Realizační tým www.broumovsko.cz

Pronajmu garsonku v Polici nad Metují
Informace: 491 541 317 (7.00 - 15.00h.)
491 541 130 (po 18.00h.)
732 679 231 MOB IL

Sobota 31. ledna 2004
Město Police nad Metují zjišťuje zájem o zájezd do
Hradce Králové na Zimní stadion na ojedinělý muzikál

ROMEO A JULIE NA LEDĚ
Odjezd ve 14 hodin od radnice v Polici nad M etují. Začátek
představení je v 16 hodin, přibližný návrat do Police do 20 hodiny.
Přihlášky můžete podávat u sl. Petry Jansové (tel. 491 541 126,
776 634 845) nebo u pí Idy Seidlmanové (tel. 491 541 118, 607
673 617) do středy 21. ledna 2004!
Cena vstupenky 490,- + doprava 80,- = 570,- Kč

®®®

OS T AT NÍ

®®

®

Kolárovo divadlo Police nad Metují přijme na dohodu

TECHNIKA
Informace získáte u sl. Petry Jansové (tel. 491 541 126, 776 634
845) nebo v úředních dnech v kanceláři Kolárova divadla.
Vstupenky na všechna uvedená představení jsou již v předprodeji
v kanceláři Kolárova divadla v úřední dny :
Pondělí
8 – 11.30 a 13.30 – 17 hod.
Středa
8 – 11.30 a 13.30 – 17 hod.
nebo na telefonu
491 541 126, 776 634 845
nebo e-mailem
kultura.police@worldonline.cz

® ® O K ÉN K O K SO U SED Ů M

®®

Regionální stránky
www.broumovsko.cz
V měsíci listopadu byla zprovozněna internetová adresa
která se bude věnovat regionu
Brou movsko, poskytovat nejen informace pro návštěvníky
oblasti, ale také aktuální zprávy o připravovaných
kulturních, sportovních, společenských a dalších akcích.
Rádi bychom touto cestou oslovili všechny, kteří jsou
pořadateli čehokoliv zajímavého, aby nám napsali na níže
uvedené e-mailové adresy nebo nás kontaktovali poštou:
Informační centru m Brou movska, Mírové náměstí 56, 550
01 Brou mov.
Pokud máte zájem být pravidelně informováni o
aktuálním dění v našem regionu, pošlete Vaše jméno a emailovou
adresu
na informace@broumovsko.cz
nebo
www.broumovsko.cz ,

ŠKOLA GASTRONOMIE,
HOTELNICTVÍ,OBCHODU a
CESTOVNÍHO RUCHU
V HRONOVĚ
JSME TU PRO VÁS!
KAŽDÁ STŘEDA 8 - 17 HOD.
TEL.: 602 642 670, 728 256 262
KDYKOLIV
SRDEČNĚ ZVEME K NÁVŠTĚVĚ
JIRÁSKOVY CHATY NA DOBROŠOVĚ.
Rez.: 491 520 185.

Informace o SOU zemědělském a
OU Police nad Metují
Rok 2003 byl z moha důvodů plný nadějí i bolestných
rozhodnutí, jejich ž dopad teď složitě posoudíme. Do
poslední chvíle js me věřili a desítky jednání na různých
úrovních nás o tom přesvědčovaly, že naše škola zůstane
v síti škol se zachovanou právní subjektivitou.
V červnu js me oslavili 50 let trvání školy, znovu (po
kolikáté u ž !?!) před ložili návrh na zařazení SOŠ do sítě
škol. Direkt ivní rozhodnutí OŠMT KÚ Královéhradeckého
kraje z 26.9.2003 zastavilo nábor do 1. ročníků.
32. zasedání výboru pro výchovu, vzdělávání a
zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje tuto
skutečnost oficiálně potvrdilo. Doporučené sloučení s PrŠ a
OU Nové Město nad Metují je vlastně útlum školy během 2
let.
Majetek, který byl za posledních 13 let vybudován, byl
financován bývalým zřizovatelem MZe přes IVV MZe.
Převod majetku a zřizovatelských kompetencí na kraj byl
uskutečněn k 1.10.2001.
Kladu si se svými spolupracovníky otázku, co dál ?! Jak
bude naloženo s lidským potenciálem a velký m majetkem?
První část otázky za nás nikdo nevyřeší. Tu druhou část
otázky se pokusím řešit. Žiji v Polici nad Metují 25 let a
chci, aby majetek byl bezúplatně převeden na město.
Kroky, které jsem podnikla:
1. informovala jsem ing. Stehlíkovou – vedoucí OŠMT
KÚ KK
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2.

informovala jsem ing. Buriana - vedoucího
majetkoprávního odboru KÚ KK
3. informovala jsem starostu a RM Po lice nad Metují
4. informovala jsem ing. Brad íka – hejt mana
Královéhradeckého kraje
RM a ZM Po lice nad Metují projevily zájem o
navrhované řešení a dne 29.12.2003 po žádaly Krajský úřad
Královéhradeckého kraje o bezúplatné převedení do
majetku města Police nad Metují.
Akti vity SOUz a OU Police n. Metují v roce 2003:
1. kurzy s akred itací MŠMT – vystaveno 80 osvědčení
2. kurzy pro ÚP Náchod – 24 osvědčení, 600 hodin výuky
3. doplňková činnost – tržby 559 tis. Kč
4. investiční akce pokryté z FRM (z vlastních zdrojů) –
857 t is. Kč
5. letní ubytování, výstavy
Co při pravujeme:
Kurzy PC a internetu pro seniory a maminky na
mateřské dovolené.
Zahájení 30.1.2004.
Kurz SENIOR – NET je určen pro seniory ale nejen pro
ně, vhodný je i pro mamin ky na mateřské dovolené a
vlastně pro každého, kdo má zájem a chuť se učit pracovat
s počítačem.
KDE:
KDY:
CENA:

budova SOUz a OU – nová počítačová učebna
30. – 11. 2. 2004
500,- Kč/20 hodin výuky (platba při zahájení
kurzu)

TERMÍNY:
30. 1. 2004
4. 2. 2004
6. 2. 2004
9. 2. 2004
10. 2. 2004
11. 2. 2004

Pá
St
Pá
Po
Út
St

800 – 1200 hod.
800 – 1000 hod.
1000 – 1200 hod.
800 – 1200 hod.
800 – 1200 hod.
800 – 1200 hod.

4 hod.
2 hod.
2 hod.
4 hod.
4 hod.
4 hod.

INFORMACE:
Telefon: 491 541 315, pí. J. Ko llertová, Mgr. L. Lelek
TERMÍN PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠ KY: do 26. 1. 2004

ZÁKLADNÍ INFORMACE O KURZU
CÍL: Naučit seniory používat výpočetní techniku ke
ko munikaci a jako zdroj info rmací.
Absolventi kurzu získají základní dovednosti v obsluze
osobních počítačů, v používání textového editoru MS
WORD a v práci s elektronickou poštou programu MSIE.
TECHNICKO ORGANI ZAČNÍ OP ATŘENÍ
1. Hardwarové a softwarové vybavení
— každý účastník kurzu bude mít k dispozici jeden PC
— používaný software: WINDOWS 98, WORD XP, MS
Internet Exp lorer 5.0
— tiskárna HP 3820
2. Organizace výuky
— dotace na základní kurz obsluhy PC čin í 20 hodi n
— výuka bude probíhat v 2 a 4 hodi nových učebních
celcích
— po absolvování kurzu každý účastník obdrží osvědčení
— osnova kurzu a dotace na jednotlivé učební moduly
jsou uvedeny v tabulce

MODUL 1
Základy
práce
na PC

—
—
—
—
—

Textový
editor
MS
WORD

—
—
—
—
—
—
—

popis počítače a příslušenství
(základní jednotka, monitor,
klávesnice, tiskárna)
myš (funkce, ovládání), význam
jednotlivých kláves na
2 hod.
klávesnici
operační sytém počítače a
základní uživatelské programy
spuštění počítače
práce v programu Kreslen í
MODUL 2
spuštění programu
seznámení s prostředím
programu
nastavit velikost a typ písma
vytvořit text (ovládání
8 hod.
klávesnice)
základy formátování textu
uložení vytvořeného dokumentu
postup vytváření složek
MODUL 3

Program —
Internet —
Explorer —
—
—
—

základní pojmy a principy
panel nástrojů MSIE
první kroky v Internetu
hledání info rmací v Internetu
využívání služeb portálů
SEZNAM, CENTRUM
viry a antivirový program A VG
-6

6 hod.

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Zápis dětí do 1.tříd
Základní škola v Polici nad Metují ,
Na B abí 190, oznamuje všem rodičům
dětí narozených v době od 1.9.1997 do
31.8.1998, že zápis dětí do první tří dy
proběhne ve čtvrtek 5. února 2004 v odpoledních
hodi nách. Podrobnější informace a dotazníky pro rod iče
obdrží rodiny do konce ledna.
Rodiče dětí, které nejsou v evidenci MěÚ Police nad
Metují, OÚ Velké Pet rovice a OÚ Česká Metuje (bez
trvalého pobytu, z jiných obcí atd.), se mohou ohlásit na ZŠ
osobně nebo telefonicky na tel.č. 491580081.
Pokud uvažujete o odkladu povinné školní docházky,
obraťte se předem na zástupkyni ředitele pro 1.stupeň pí uč.
Mgr. Janu Šulcovou.
Vedení školy

Zápis dětí do 1. třídy v Bezděkově nad Metují
se koná 4. února 2004 mezi 14. a 17. hodinou.
Budoucí prvňáčci se svými rodiči jsou
srdečně zváni.
Informace podá ředitelka školy Mgr. Kateřina
Tomšová – 605 168 958.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

14

ST A T I ST I KA

œœ œ œ œ œ œ œ œ

K 31.12.2003 mělo město Police nad Metují podle
dostupné evidence 4335 obyvatel.
V průběhu prosince se:

H
D
Y

přistěhovalo

9 občanů

odstěhovalo

16 občanů

narodil se

1 občánek

Stanislav RUBÁČEK * 4.12.2003 ve 23.30 hodin
Váha 3.43 kg , míra 51 cm

Tomáš Valchař /listopad/

>

zemřeli

4 občané

Zpráva o činnosti komise pro
obřady a slavnosti

paní Lenka Šimková /říjen/
pan Lubomír Zeidler /listopad/
paní Zdeňka Švorčíková /prosinec/
paní Hana Vernerová /prosinec /
Vážení pozůstalí, přijměte projev hluboké soustrasti.

J UB I L EA

ZZZZZZZZZ

V prosinci 2003 oslavili životní jubilea:

70 let
75 let
80 let

5 občanů
2 občanky
paní Helena Kollárová

V prosinci oslavili krásné jubileum, 60 let
společného života, manželé

Jaroslav a Božena Š K O P O V I
a zlatou svatbu manželé

Jaroslava a Stanislav V í t k o v i z Radešova.
K přání dalších společných dnů v pohodě a radosti se
kro mě p řátel a známých přidává i vedení města.

SŇATKY Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
V měsíci prosinci byl uzavřen 1 sňatek. Své „ANO“ si
v obřadní síni MěÚ řekli

pan Vincenzo Massimo De Panfilis
a
slečna Olga Jarčušková.
Manželům přejeme na společné cestě hodně štěstí,
spokojenosti a hodně sluníčka, nejen toho italského.
JŤ

Galerie n a roz ených Z Z Z Z Z Z

V ko misi p racovalo po celý rok 11 členů, 4 aktivisté v
obci Pěkov a 2 akt ivisté v obci Hlavňov.
Ko mise zajišťovala: vítání občánků - 4x v roce v devíti
obřadech.
únor 10 dětí - zúčastnily se členky ko mise
p.Šváblová, p.Műllerová
květen - 11 dětí - zúčastnily se členky ko mise
pí Klusáčková, pí Pfeiferová
říjen 15 dětí - zúčastnily se členky ko mise
p.Šváblová, p.Ťoková
listopad - 9 dětí - zúčastnily se členy ko mise
pí Klusáčková, pí Pfeiferová
V měsíci červnu bylo slavnostně předáno vysvědčení
žáků m 9.tříd ZŠ - 4 třídy, 74 žáků. Za ko misi pí Šváblová,
pí Ťoková.
Dále js me v červnu předali výuční listy žáků m SOUZ hospodářka-farmář-23žáků. Za ko misi se zúčastnila pí
Klusáčková.
Stříbrné podvečery připravujeme 2xročně. V květnu
přijaly pozvání 2 manželské páry - Brýdlovi z Po lice n.M. a
Hlaváčkovi z Březové, v listopadu 3 páry - Svobodovi,
Majorošovi a Hradeckých, všichni z Police n.M. Za ko misi
se zúčastnily člen ky pí Šváblová a pí Ťoková.
Zlaté svatby - v září měli zlatou svatbu manželé Dubovi
z Dědova a v říjnu man želé Vlčkovi z Po lice n.M. Kulturní
program zajišťovaly děti ZUŠ.
Vítání prvňáčků v ZŠ - jako každoročně js me pro děti
připravili pohádkové knížky s věnováním MěÚ - letos to
byly 2 třídy a za ko misi se zúčastnila pí Šváblová.
V měsíci březnu a prosinci navštěvujeme obyvatele DD,
společně s dětmi z MŠ - s malý m dárkem. Členky pí
Klicnarová, pí Hančová.
Jubilea - 100 let se letos dožil p. F.Klimeš. Oslava se
konala v obřadní síni 28.6.2003 za účasti rodiny, zástupce
československé církve husitské a aktivistů komise Pěkov,
kde p. Klimeš bydlí. Kulturn í program děti ZUŠ, za ko misi
pí Šváblová a pí Ťoková.
K jubileu 70 let bylo zasláno 41 gratulací
k jubileu 75 let bylo zasláno 37 gratulací - zasílá
matrikářka pí Ťoková.
Osobní návštěvy členek ko mise - V.Zít kové,
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V. Hančové, V. Klicnarové, J. Teich manové - při jubileu
80, 85 a více let - 35 občanů.
V obci Pěkov navštívili aktivisté 18 občanů, v obci
Hlavňov 11 občanů.
V listopadu jsme připravili vzpo mínku na zemřelé v
urnovém háji hřb itova.
Běžně zasílá kondolence pozůstalým pí Ťoková.
Zdena Šváblová předsedkyně komise
prosinec 2003

Dle sdělení pana Ing. Váchy z Východočeské energetiky
bude stávající obchodní kancelář v Náchodě (proti CDS)
výše uvedené služby do 30.6.2004 i nadále poskytovat
v úřední dny PO a ST od 7 do 17 hodin.
Zdeněk Kadidlo

Změna ceny tepla
Technické služby Police nad Metují, s.r.o. oznamují:
V souvislosti s vydáním cenových rozhodnutí
Energetického regulačního úřadu č. 21/2003 k cenám
tepelné energie a č. 25/2003 ke změnám výše ceny
zemního plynu, se mění cena tepla pro odběratele
z kotelny Velká Ledhuje. Od 1. 1. 2004 cena včetně
5% DPH činí 406,38 Kč/GJ.
Vedení Technických služeb Police nad Metují, s.r.o.

Polní pasportizace kanalizace
byla dokončena.
Da l ší úko ly j so u p řed TS Po li ce nad M et ují s.r.o .
Důležitá část pasportizace kanalizační sítě byla ke konci
minulého roku dokončena. A to byl jeden z hlavních úko lů
naší společnosti pro tento rok, který se dotýká problematiky
kanalizační sítě v našem městě. To vlastně znamená, že je
v převážné části zaevidován, změřen a vyhodnocen stav a
znečištění všech kanálů a vpustí v našem městě.
Dne 20.11.2002 byla vypracovaná zpráva TS Po lice
nad Metují s.r.o. o stavu kanalizace, která byla určena jak
pro radu města, tak i pro valnou hromadu technických
služeb. Celá podrobná zpráva obsahovala šest bodů.
Z hlediska občana tehdy byl asi nejdůležitější bod 2 skutečný stav a problemat ika čistoty města, bod 3pasportizace kanalizace, bod 4 - opravy a rekonstrukce a
bod 6 - návrhy na opatření. V to mto závěrečném bodě se
mimo jiné konstatuje: „Štěstí pro město je, že nedošlo
k žádné havárii, která by ohrozila majet ky a zdraví občanů.
Police má tu výhodu , že se jí nedotkly záp lavy.“
Dále byl stanoven harmonogram prací, které by měly
vést ke zlepšení celkové situace. Jedná se především o tyto
body:
V roce 2003 - 2004 dokončit pasportizaci a digitalizaci
kanalizační sítě, provést opatření pro udržení čistoty města
a kanalizačn í sítě, s majiteli do mů projednat stav přípojek a
postupně provádět údržbu a rekonstrukci.
Do konce roku 2004 provést majet kovou evidenci
kanalizačních sítí.
Od roku 2003 do rozpočtu města zahrnout každoročně
minimáln í částku 500 tisíc korun na rekonstrukce a údržbu
a dále na vybudování nových kanalizací.
Zpracovat plán rozvoje kanalizace včetně finančního
krytí, navrhnout způsob odvádění balastních vod, navrhnout
v rámci územn ího plánu likvidaci odpadních vod z okoln ích
obcí a do konce roku 2003 zpracovat nový kanalizační řád
a provozní řád kanalizace.
Za účelem ko mplexního řešení situace v oblasti čištění
odpadních vod došlo během loňského roku k několika
jednáním. Poslední jednání se uskutečnilo 8.10.2003. Na
něm byla určena kritická místa v jednotlivých ulicích a
číslech popisných a byl dohodnut postup v krátkodobém a
střednědobém horizontu. Výpis jednotlivých bodů by
zabral hodně prostoru a občanům by se z toho jistě zatočila
hlava. Přesto neuškodí malá citace ze záp isu tohoto jednání:
„Účastníci jednání (starosta města Zdeněk Kadidlo,
investiční technik města V. Tlapák, ekolog ing. Troutnar,
ředitel společnosti ing. Cikryt a pí Stillerová , technik ČOV
Technické služby Po lice nad Metují s.r.o.) konstatují, že
především ve staré zástavbě je více problemat ických míst
jak ve vlastní kanalizaci, tak i v přípojkách. Pokud nebude
situace postupně řešena, je zde nebezpečí havárií.“ I
z tohoto důvodu se naše společnost snažila a snaží plnit
naplánované kroky, které povedou ke zlepšení situace.
Myslíme si, že se máme čím pochlubit, i když je jasné, že
celkové řešení této problematiky je „běh na dlouhou trať“.
Prozat ím js me zvlád li v převážné části již zmiňovanou
pasportizaci do 30.11.2003. V současnosti se realizuje
kanalizace v ulici Bělská a projektově je připravena další
akce na odvedení vod z poldrů pod Klůčkem.
O dalším vývoji vás budeme průběžně informovat.
Při této příležitosti mi dovolte, abych jménem svým a
jménem naší společnosti popřála všem občanům Police nad

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

16
Metují a našim zákazníků m v novém roce hodně a
spokojenosti zdraví. A zároveň slíbila, že naše společnost
Technické služby Police nad Metují s.r.o., ve spolupráci
s městem v roce 2004 udělá maximu m pro další zlepšení
neutěšeného stavu kanalizace.
Drahomíra Stillerová Technické služby Police n.M.

Technické služby Police nad Metují, s.r.o.

Přijmou vedoucího
technicko - výrobního úseku
Pracovní náplní je především problematika v oblasti
energetiky, čištění odpadních vod aj.
Požadujeme:
- VŠ nebo SŠ vzdělání technického směru
- Zkušenosti a praxe v oblasti energetiky
- Znalost práce s PC
- Řidičský průkaz
Kontakt na TS
Tel, fax 491 541 150,
e-mail sluzby.technicke @ worldonline.cz
Přihlášky s životopisem předejte do 20.1.2004

Technické služby Police nad Metují,
s.r.o. převzaly kompletně práci
odboru místního hospodářství
Tak, jak již bylo delší dobu připravováno a rozhodnuto
orgány města, přešla veškerá činnost MH včetně
pracovníků, zařízení a majetku pod TS. S touto změnou
bylo nutno provést spoustu práce a bylo nutno se vypořádat
s mnoha problémy a některé nás ještě čekají dořešit. Denní,
běžnou činnost, kterou vidí občané, by však tato změna
postihnout neměla. V současné době nechceme také
hodnotit minulé a slibovat budoucí.
Mezi městem a TS je u zavřena nájemn í s mlouva
k nemovitostem, majetek související s činností je buď
odprodáván, nebo je vkládán do majet ku TS. Ro zhodující je
smlouva, která specifiku je jaké činnosti TS budou provádět,
na jakém majetku a za jakých podmínek.
Před mětem této smlouvy je zajištění provozu a údržby
vč. obnovy majetku města včetně Radešova, Pěkova,
Hlavňova.
Jedná se o tyto činnosti, střediska :
- 61 ko munikace- údržba ko munikací, chodníků
- 62 údržba veřejného osvětlení, místní ro zhlas
- 63 údržba města , veřejné zeleně
- 64 údržba hřb itova a okolí
- 65 ko munáln í služby, veřejné prostranství, dopravačistota města, odpady (mimo likv idace ko munálního
odpadu), údržba W C, vzhled obce
Ko munikace(stř. 61) :
- opravy povrchů, obrubníků, zábradlí, opravy a čištění
kanalizačních vpustí a propustků apod.
- úklidu sněhu a zajišťování sjízdnosti místních
ko munikací d le Plánu zimní údržby, včetně jarního
úklidu inertních posypových materiálů
- značení místních komunikací dopravními značkami,
včetně vodorovného značení

- celková péče o čistotu komunikací a chodníků
Veřejné osvětlení a místní ro zhlas (stř. 62) :
- opravy, údržba a revize veřejného osvětlení a rozh lasu
- rozšiřování sítě veř. osvětlení a ro zhlasu
- instalace slavnostního osvětlení (Vánoce)
- příprava vánoční výzdoby ulic (instalování vánočního
stromu)
- drobné elektro-práce dle požadavků města
- další práce k jejich ž provedení je třeba vysokozdvižné
plošiny
Veřejná zeleň (stř. 63) :
- péče o parkovou zeleň, včetně prořezů, mimo péči o
stromovou zeleň
- sečení ploch,odvoz a ulo žení t rávy, úklid listí
Hřbitov (stř. 64), zejména:
- údržba, úklid, péče o zeleň
- zajištění přístupu do areálu
- povinnosti stanovené Řádem pohřebiště
Ko munální slu žby :
- peče o čistotu veřejných prostranství včetně svozu
odpadu z odpadkových koš
- instalace, údržba a úklid veřejných zařízen í města
(např. veřejných WC, aut. zastávek, výlepových ploch,
vývěsek, kašen, různých zábradlí, zařízen í Pellyho
parku, pramenů atd..)
- odvoz a likv idace odpadů z MěÚ
- dopravní služby
- přistavení a odvoz velkoobjemových odpadových
kontejnerů
Zaměstnanci, kteří budou vykonávat práce na nových
střediscích, jsou vám jistě známi. Vedoucím zůstává nadále
p. Jirmann Jiří, mobil 606 385 931, tel. na TS 491 541 150
nebo 149 ( tel. na MěÚ 491 509 996)
Závěrem je třeba sdělit, že po dobu třech měsíců musíme
určité věci, především v účetní a ekonomické oblasti,
dořešit. Ze strany veřejnosti očekáváme konstruktivní
připo mín ky a podněty ke zlepšení činnosti.
Ing. Cikryt Jan, ředitel TS Police n.M.

Rozpočet Královéhradeckého
kraje pro rok 2004
Královéhradecký kraj bude v letošním roce hospodařit
s vyrovnaným rozpočtem ve výši 1,92 miliardy korun
(přesnější číslo
je 1 917 347 000,-).
V porovnání
s rozpočtem schváleným pro letošní rok jsou příjmy i
výdaje vyšší o 165 milionů korun a zatím je koncipován
bez pro mítnutí vlivu zvýšení DPH. Přes polovinu příjmů
kraje představují státní dotace, z daní kraj vytěží přes 700
milionů korun.
To, čím se rozpočet v příštím roce bude výrazně lišit od
dosavadní praxe, je způsob jeho tvorby. Tentokrát jsme
přistoupili k jeho schvalování v postupných krocích, což je
dle mého názoru postup dobrý a správný. Druhým
průlo mem v dosavadní praxi je zřízení fondu reprodukce.
V něm se soustředí odpisy z investic v příspěvkových
organizacích kraje. Z prostředků sdružených ve fondu
reprodukce se bude obnovovat majetek kraje podle
jednotlivých odvětví v souladu s jejich koncepcemi.
Rozhodli js me, že obnovu majet ku budeme dělat na
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principu koncentrace, tzn. že veškeré odpisy soustředíme
podle priorit v daném období na konkrétní akce, kde si
mů žeme takto dovolit soustředit větší množství finančních
prostředků a řešit problém, na který by příspěvková
organizace sama ze svých zdrojů nestačila. Celkově bude
mít na investice kraj 316 milionů korun, což je proti
letošním 182 milionů m o tři čtvrtiny více. Na grantové
projekty kraj z investic vyčlenil 83 milionů ko run.
S politováním musím konstatovat, že čím se ro zpočet
neliší od loňského roku, je příjmová část, a to v důsledku
toho, že poslanecká sněmovna neschválila zákon o
rozpočtovém určení daní. Nicméně z in iciat ivy předsedy
rozpočtového výboru poslanecké sněmovny Miroslava
Kalouska Královéhradecký kraj (podobně jako všechny
kraje) obdrží v letošním roce částku 226,4 milionů Kč
dotace, která kompenzu je poslaneckou sněmovnou
neschválený zákon o rozpočtovém určení. Znamená to, že
finanční samostatnost kraje oproti loňskému roku se opět
zvýšila právě o tuto částku. Z té bude 206 milionů Kč
určeno na investice, a to především do obnovy venkova (40
mil.Kč),investice do krajských zdravotnických zařízení (60
mil. Kč) a školských za řízení (50 mil. Kč). Na financování
běžného rozvoje bude určeno 20 milionů Kč. Zároveň na
konci loňského roku jsme obdrželi státní dotaci ve výši 220
milionů Kč na úhradu ztrát vzniklých provozem a činností
ve zdravotnických zařízeních. Tato částka již byla mezi
jednotlivá krajská zd ravotnická zařízení rozdělena.
Ing. Vladimír Derner
1. náměstek hejtmana

Měsíc prosinec v polickém domově
důchodců
Tak Polický měsíčníku, opět js me o rok starší. Není ke
škodě si zav zpo mínat, co se nám podařilo udělat dobře, a
v čem máme ještě rezervy. V našem domově byl poslední
měsíc roku 2003 plný shonu, práce i starostí, jak seniorům
udělat co nejradostnější a nejpříjemnější vánoční svátky. Na
začátku měsíce jsme uspořádali zdařilou Mikulášskou
zábavu. Hudba, tanec a zpěv se rozezněl z jídelny po celé
budově domova. Nezapo mněli na nás ani Mikuláš, anděl a
čertík „Čipera“. Nechyběly ani dárky a občerstvení.
Uspořádali jsme již tradičn í předvánoční prodejní výstavu
obyvatel a zaměstnanců. Svoji návštěvou nás poctily děti
z polické a bukovické školky. Nezapo mnělo na nás ani
zemědělské učiliště , ženy z chrámového sboru, komise pro
obřady a slavnosti, děti z polické farnosti za doprovodu
pana faráře.
Uskutečnila se vánoční mše. Dostatek zdraví nám
popřála
delegace zdejší radnice a zástupci okolních
městských a obecních úřadů.
Na Štědrý den nám skauti přinesli živé Betlémské
světlo, které má připomínat nejen lásku, přátelství a pohodu
vánočních svátků, ale i porozu mění národů celého světa.
Každý obyvatel dostal hodnotný balíček a kuchařky se
pochlubily dobrou úpravou jídla, a to jak oběda, tak i
večeře.
Vánoční dekorace v prostorách domova byla úspěšně
zvládnuta a před budovou v parčíku se rozsvítil vánoční
stromek. Dík všem těm, kteří se na této vánoční kráse
podíleli. Konec ro ku byl v do mově důchodců náročný nejen
pro zaměstnance, ale i pro obyvatele. Chřipková
onemocnění postihla i náš domov, ale i s tím js me se
vyrovnali a dík patří všem, kteří se dovedli s patřičnou
lékařskou péči o nás postarat.

Rok 2003 je za námi, a tak mů žeme přikročit k jeho
rekapitulaci. Každý začátek roku začíná plesovou sezónou.
Je vždy kouskem rozptýlení pro ty seniory, kteří mají rádi
hudbu, zpěv a tanec. K tomu přibudou akce posezení při
četbě knihy v prostorách jídelny, oslavy narozenin,
promítání diapozitivů, povídání si u kávy a další.
Nejnáročnější je uspořádání her seniorů, ke který m se
sjedou obyvatelé ze všech domovů důchodců náchodského
okresu. Soutěžíme a bavíme se za spoluúčasti našich
sponzorů. Zájezdy po náchodském o krese uspořádáváme od
jara až do podzimu. Za slunných dnů opékáme v parčíku
areálu domova buřty a soutěžíme v ruských kuželkách.
Opékali jsme i prasátko a pořádali zábavy na jídelně. Jak je
vidno, tak po celý ro k je co dělat, vymýšlet a nenudit se.
Vstupujeme do nového roku 2004 a v květnu do
Evropské unie. Čeká nás mnoho nových věcí. Jestli to bude
to „správné ořechové“, ukáže čas. Přejme si, aby co nejvíce
těch nových opatření a nařízení padlo na úrodnou půdu.
Polický měsíčníku , jestli budu zdráv, tak v lednu opět
na shledanou.
Růža, obyvatel DD

MIROSLAV JAROLÍMEK

POJIŠŤOVACÍ KANCELÁŘ
Obchodní zastoupení Kooperativa, pojišťovna,a.s.

Můj tip
Máte děti ještě malé? Pak vám dnes nejspíš bude
připadat vzdálená představa, že z vaší malé holčičky bude
jednoho dne nevěsta nebo z mrňouska s dudlíkem ženich.
Víte ale jak čas letí…a ta chvíle přijde. Bylo by hezké,
říkáte si, moci jim v ten den dát do startu do života třeba
klíče od nového bytu nebo auta – jako počin od vás, rodičů
či prarodičů. Takové překvapení se ale každému nepovede
a víc bude nás takových, kteří budeme muset zůstat ve své
štědrosti níže při zemi. Cesta, jak ale dětem pomoci postavit
se na nohy, a to bez velkých nároků na nás, tu přece je.
Zvažte mo žnost, kterou nabízí pojišťovna Kooperativa.
Každý měsíc nevýznamný finanční obnos, např. tři
stokoruny, které toho v rodinném ro zpočtu dnes opravdu
mnoho neřeší, dáte „stranou“- zaplatíte dítěti pojistné. Je-li
vám dnes např. 27 let a váš dnes dvouletý synek se ožení
třeba už v osmnácti, v den svatby inkasuje od pojišťovny
příjemnou sumičku - plnění pojistné částky. V našem
příkladu to dělá pěkných 80 tisíc korun. Neožen í-li se dříve,
dostane peníze (pochopitelně více) v pětadvaceti letech. To
ale není všechno. Po celou dobu trvání toho nenápadného
střádání se penízky zhodnotí, je tu několikat isícový výnos
navíc a vaše dítě je po celá školn í léta a léta dospívání
pojištěno pro úraz. K to mu se úrazové pojištění vztahuje i
na vás, toho, kdo „věno“ pro dítě spoří. Co je důležité –
peníze, o nichž je řeč výše, by se vašemu potomkovi
k svatbě urodily dokonce i v takovém pádu, kdybyste se
jeho svatby nějakým zlý m řízením osudu dožili třeba jako
invalidní důchodci bez příjmů anebo dokonce nedožili
vůbec. Není tzv. POJ IŠTĚNÍ VĚNA vašich dětí u
Kooperativy pěkný nápad? Možnosti pro každého tu jsou,
je dobré o nich vědět. Více u nás, v pojišťovací kanceláři
v Kostelní ulici, schůzku lze též sjednat na tel.čísle 491 541
544 (kancelář) nebo 605 461 013 (mobil). Přeji vám šťastné
vykročení do roku 2004! Srdečně zdraví
Zdeněk Pátek
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Zápis ze schůze SDH Radešov
V sobotu 13.12.2003 se v polické So kolovně konala
schůze, které se zúčastnilo 29 členů a 12 hostů. Minutou
ticha jsme uctili památku zesnulého Josefa Jansy, poté
„starosta Radešova“ pan Voborník zahájil schůzi.
Poděkoval členů m a sponzorům. Velitel d ružstva pan
Ro mán přišel s hodnocením sboru, vzpomněl na druhý
ročník „Radešovská osma“, účasti na soutěžích, čištění
příkopů a kanálů a též na p ravidelná cvičen í a údržbu
stříkaček. Z úst Vladimíra Horáka js me se dozvěděli, že
SDH Radešov má 38 členů. Na konec předal starosta čestná
uznání členům soutěžního družstva a obětavým členkám
sboru. Po ukončení schůze přišla na řadu tombola a taneční
zábava.
Za SDH Radešov, tisková mluvčí

Činnost hlavňovských hasičů v roce
2003
Dne 20.12.2003 se konala slavnostní valná hromada
Sboru dobrovolných hasičů Hlavňov ve slavnostní
atmosféře v restauraci na Hvězdě. Uplynulý rok byl pro
sbor bohatý na události. Organizoval společně s TJ Sokol
ples na Hvězdě. Provedl jarn í a podzimní sběr železného
šrotu, zúčastnil se 9 soutěží požárních dru žstev a umístil se
třikrát na pěkném místě. Dne 7. června 2003 ráno v rámci
oslav 120-t i let od svého založen í uspořádal za účasti 12
sborů z okolí dálkovou dopravu vody z rybníka až na
Hvězdu. Odpoledne potom na hřišti výstavu techniky s
ukázkou zásahu jak profesionálních hasičů z Brou mova, tak
i dobrovolných hasičů s historickou koňskou stříkačkou.
Byla provedena ukázka výcviku služebního psa, výzbroje
Policie i ukázka rad iem řízených modelů, která se líb ila
zejména dětem. Pro pamětníky byla připravena výstava
fotografií s požárn í tematikou i historické snímky občanů a
nemovitostí obce. Pro zájemce byla přístupná opravená
hasičská zbrojnice a schůzovní místnost sboru. Akce byla i
s hudbou a občerstvením. Ani při těchto činnostech
nezapomněli na svoji hlavní činnost a zúčastnili se po dva
dny hašení lesního požáru u Hvězdy v těžce přístupném
terénu. Za obětavost a práci ve volnu bez nároku na mzdu
patří tomuto malému ko lekt ivu dík a přání, aby do
budoucna ve své práci vytrval a nenechal se odradit. Za
starost o svěřenou techniku a výsledky ve výcviku byl sbor
vyznamenán medailí „Za zásluhy“ Okresním sdružením
hasičů v Náchodě. Také celá řada členů byla oceněna za
svoji činnost ve sboru.
Za SDH Hlavňov Jaroslav Berger

Sauna v Polici - snad.
Pozitivní vý znam sauny pro zdraví člověka je
prokázaný a nepopiratelný. Finové to vědí sakramentsky
dobře a využívají toho. Měli bychom si v tomto s měru z
nich brát příklad,zvláště v takové lokalitě, jako je Po lice
nad Metují, kde je většinu roku chladněji a teplé léto je
kratší. Parado xně této skutečnosti je tradičn í sauna v Polici

zavřená. A přitom by k jejímu znovuotevření stačilo málo.
Vy měnit kamna za úspornější, vyzdít pár cihlami příčku a
se Spartakem podepsat nájemn í smlouvu. Finanční po moc
máme přislíbenou a řadu úprav uděláme svépomocí a
sponzorsky. Nakonec by měli být spokojeni všichni.
Město Police se svým úřadem, neboť fungující veřejná
sauna ve městě zvyšuje prestiž města, poskytuje příjemnou
službu jak obyvatelům, tak i návštěvníkům.
Spartak, i když poskytne nájem prostor sauny
bezúplatně, tak je to pro něj výhodnější, než nechat ve staré
budově chátrat nepoužívané prostory a za pár let je
mnohatisícovými investicemi opravovat.
A spokojení budou saunistky i sauneři, neboť budou
moci dál něco dělat pro své zdraví a nebudou muset
dojíždět do okolí, kde to, na ro zdíl od Po lice, "jde".
Když se chce, tak jde všechno, když se nechce, tak
nejde nic.
lékárník PharmDr. Jiří Pavel

Epilog k článku „Sauna- epilog“
Pane inženýre Pošmuro, nestačím se divit nad Vašimi
úvahami k mému článku „Sauna v Polici byla vždy
chloubou …..“. Ano byla,… a my chceme, aby byla i
nadále, aby město Police mělo co nejlepší jméno, aby svým
občanům vytvářelo ty nejlepší podmínky pro své obyvatele,
aby se stalo lákavé nejen pro mladé, ale i starší občany, aby
každý občan nalezl své vyžití ku lturní, sportovní, ale i
širokou škálu služeb, které mu můžeme nabídnout k jeho
spokojenému žit í. V opačném případě by nastalo to, co
z nás snad nikdo nechce, že by se mohla Police místo
rozvoje postupně vylidňovat.
Vy jste to nepochopil, a to mě mrzí, protože svými
názory, takto veřejně prezentovanými, potlačujete iniciativu
našich občanů, zatímco byste ji měl podporovat a ne ze
svých sobeckých zájmů ke „svému fotbalu“ ubíjet. Vy jste
snad ani nepochopil, že zmíněný článek není jen článkem
nějakého Kříže, který, jak p íšete, v zájmu ..„saunového
entuziasmu ….bití se v hruď….co je doma, to se přece
počítá….půjde o peníze pana Kříže ….raději Spartaku
zaplať…atd…,ale že to je názor velmi početné skupiny
obyvatel našeho města, prezentované členy přípravného
výboru saunistů. Ano jsem autorem tohoto článku, jeho
obsah však vychází z podnětů saunistů a veřejnosti po
rozsáhlé diskusi. Vy jste nepochopil, že to není názor
jenom Kříže jako pisatele, ale názor početného
kolektivu? A to je důvod k zamyšlení. Pak je namístě
otázka, zda si vůbec mohou poličští občané dovolit
vyslovi t veřejně s vůj názor a přijít s vl astní
iniciati vou????
Pane Pošmuro, je mi t rapné promílat tyto věci na
stránkách měsíčníku. Já jsem ve svém článku velmi
slušnou formou prezentoval názor mnoha
našich
občanů, připo mněl jsem i nostalgické v zpo mín ky
„poličáků“ na krásnou saunu a pochopitelně také iniciativu
a návrhy ( nejen mé) na řešení k znovuotevření sauny. Vy
jste namísto ocenění akti vi ty některých našich občanů
udělal úplný opak, hrubě jste ji mi opovrhnul. A mě jste
nepravdivými fakty urazil a nehorázný m způsobem
nespravedlivě očernil. To se ve slušné společnosti nedělá. A
k vašemu nařčení asi toto. Pokud někdo přišel do mé firmy
se žádostí o poskytnutí sponzorského daru, vždy jsem se
snažil v rámci mo žností vyhovět. Protože jsem
návštěvníkem sauny od jejího vzniku tak mám k ní
pochopitelně kladný vztah.
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Přibližně před 2 ro ky, kdy byla poprvé psána na MÚ
žádost k samostatnému provozování
sauny (na
schůzce v sauně byla místostarostka Ida Seidlmanová,
radní Ing.Jiří Vlček a další) jsem se zavázal, že
sponzorsky dodám do uvažovaného miniFit centra
v sauně zařízen í, které bych byl schopen ve firmě
vyrobit. Tato nabídka stále platí - pochopitelně za
podmínky, že se Spartak postaví k sauně čelem.
2. Pokud jsem dostal od Spartaku poptávku na zhotovení
nerezových schodů, tak bych byl asi špatný podnikatel,
abych ji od mítl. Přestože kalku lace byla o 3000 Kč
vyšší, tak jsem zakázku fakturoval za dohodnutou cenu
s touto slevou, aniž bych byl požádán o sponzorský
příspěvek. Není od Vás nedůstojné se teď k to mu
vracet? Nebo se snad ostatní podnikatelé, kteří
prováděli v minulosti nějaké práce pro saunu nebo pro
Spartak mají také obávat dne, kdy je pan Pošmura
napadne a očerní za to, že si dovolili vystavit fakturu
za provedenou práci a že to sponzorsky neudělali
zadarmo? …. Sponzorské dary sponzoři dávají proto,
že je sami dát chtějí, že vidí potřebu něčemu pomoci –
vždy je to však dobrovolné a vždy pouze na vůli
sponzora. To, jak Vy jste se zachoval, je neslušné,
přinejmenším neetické. Proto ani já Vám nikdy
nepoložím otázku kolik Vy osobně (ne firma, ve které
pracujete) a na co jste kdy poskytl sponzorský dar.
Pokud to zveřejníte, nebo to někdo jiný zveřejní za
Vás. tak je to jen a jen Vaše věc, nikdo Vás však
z mo ráln ího hlediska nemů že krit izovat za to, že jste
dal málo nebo nic, ve Vašem případě mo žná mnoho
(potom bude namístě to ocenit).
3. Již dávno před Vašim článkem jsem prohlásil, že
pokud bude provoz sauny stabilně provozován za
podpory Spartaku, že sponzorsky ve spolupráci
s firmou Grim a synové zhotovíme nová saunová
kamna. A asi víte, že nová kamna stojí cca 40 000 Kč.
To je část mého a Grimova příspěvku, když se na něj
ptáte, pro Vás je to však asi málo.
Pane Pošmuro, proč uvádíte do zpravodaje polopravdy
až lži, proč klamete veřejnost, proč záměrně zkreslujete
ekonomiku sauny? Proč lidem např. neřeknete, že
z bývalého provozu, tehdy ještě společného provozu sauny
a ubytovny, se ušetřily peníze ve statisících na opravy
ubytovny a sauny a že se peníze utratily jinde
v nejmenovaném oddíle, proč také veřejnosti neřeknete jak
se „spotřebovávají“ peníze v jiných činnostech a podstatně
větší, který oddíl je ziskový (jen pro vysvětlení – já to
nekrit izuji, protože na rozd íl od Vás jsem rád (a nejsem
sám, toto je i stanovisko ostatních), kdy ž se něco v Polici
podaří. V mém člán ku jsem všem těm, kteří se na budování
hřiště podíleli, napsal … „..za to patří poděkování a morální
ocenění“).
Proč lidem nepřiznáte především Vaše osobní
pochybení jako ekonoma a funkcionáře S partaku
odpovědného za tuto oblast, k dyž nebyla zvl ádnuta
ekonomická situace, k dyž „se v pokladně prohání častěji
ví tr než peníze“, jak sám píšete. Já jsem v zastupitelstvu
města hlasoval pro přiznání nemalé částky z městského
rozpočtu pro zacelení d íry v kase Spartaku. Ani dnes i po
Vašem urážejícím článku nelituji zvednutí mé ru ky. Ale Vy
byste si měl uvědomit, že tyto peníze mohly být třeba
použity na jiné potřeby města, mo žná sloužící všem
obyvatelům města. Bylo pomoženo fotbalistům, protože
to bylo potřebné, pomožte tedy i Vy ostatním. Nebo snad
Vy osobně necítíte tuto morální odpovědnost??? Proč právě

Vy nevyzvete polické podnikatele a občany k pomoci, ale
naopak veškerou iniciativu ihned v zárodku sejmete. Vaše
veřejně pronesená věta, která kolu je po městě „ přeci si
saunaři nebudou zadarmo v sauně ohřívat prd….“svědčí o
všem, o Vašem p řístupu k polický m občanům – k těm
nefotbalovým, nebo i k těm fotbalovým, či jiným
sportovcům, těm co si dovolili mít i rádi saunu. Svým
postojem jste vytvořil ve městě pěkně blbou atmosféru.
Když přípravný výbor oslovil možné sponzory, první
otázka byla … „kde máme jistotu, že tyto prostředky půjdou
opravdu na saunu?....pokud ano, tak jistě přispějeme“.
Nemusím asi zdůrazňovat, že právě několik Vašich článků
v měsíčnících vyvolalo právě tyto obavy, protože
především Vaše jméno bylo v této souvislosti velmi
negativně vyslovováno a skloňováno….
A tak je bohužel smutnou skutečností, že v polické
sauně se nepravi delně saunují a děl ají si dýchánky cizí
osoby (naposledy na Silvestra 2003) a poličáci, kteří si
saunu sami brigádnicky vybudovali, kteří se podíleli i na
jejich opravách „ si s lítostí utřeli nos a nadále si jezdí
ohří vat prd…. (promiňte tuto vulg árnost, ale použil
jsem Vašich slov)“ do okolních měst. Pane Pošmura,
není to trochu silné kafe ??? Pro nás poličáky opravdu
silné!!!!!!
Co dodat? Každý si jistě udělá obrázek sám, drt ivá
většina snad bude i hrdá na to, že Police bude v oko lí
pojmem, že se o Polici bude slyšet jen samá chvála. Já sám
jsem rád, že žiji v Po lici, malebném to městečku a taky mě
těší každý úspěch, kterého poličáci dosáhnou. Od
nevídaných úspěchů žáků ZUŠ počínaje, přes naše
sportovce včetně fotbalistů, přes činnost gardy ostrostřelců,
ochotníků, motorových veteránistů, skautů, horolezců,
turistů a jejich „vandru a zimn ího táboření“ a mnoha
dalších činnostech a akcích. A mo žná i o sauně, která ke
koloritu města po několik desetiletí určitě patřila. To
všechno dělá „image“ našeho krásného města.
Pane inženýre, asi jste již zjistil, že jste přestřelil a že
jste krit izován za Vaše postoje snad ze všech stran…… Asi
by bylo na místě se „poličáků m“ o mluvit. Jak ?...to nechám
na Vás. Já si jen dovolím Vám poradit. Nejlepší oml uvou
by bylo z Vaší strany pro saunu něco udělat a veřejně se
k tomu přihl ásit.
Ing. Jaromír Kříž

OBCHOD PIVEM – NOVOTNÝ
– OZNAMUJE
Konec sponzorským darů m.
Podnikám soukro mě ve svém oboru již 13 let. Za tu
dobu, kdo přišel s žádostí o sponzorský příspěvek, neodešel
s prázdnou. Tomu ale bude od nového roku konec. Pan ing.
Pošmura Milan mi totiž otevřel oči. Vždyť všichni mnou
obdarovaní ukrajují „finanční díly“ z mé po myslné
hromádky. (viz. Po lický měsíčník č. 12 str.13. bod 1.).
Budu se proto řídit jeno m svými egoistický mi zájmy a
všechny takto nevydané peníze budu jako správný saunista
směřovat pouze na konto – sauna.
Ptám se pana ing. Pošmury – ostatní oddíly jsou
ziskové? Nebo alespoň fifty – fifty? Já nevím o žádném.
Vš ichni dostávají na provozování své činnosti finanční
prostředky. Jsme lidé s rů znými zájmy a zálibami. Ostatní
chtějí také „dýchat“. A nebo ať nedýchají, hlavně když
dýchám JÁ. Po přečtení článků v minulých zpravodajích
jsem se utvrdil, že pan ing. Pošmura M ilan takovýto názor
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preferuje. A jeho výrok? „Zadarmo si nikdo prd.. v sauně
ohřívat nebude“! Ten mluv í sám za sebe.
Naskýtá se proto otázka, proč také nezvýšit vstupné na
zápas polických fotbalistů? Při tak nákladné investici do
hřiště a malé návštěvnosti je návratnost složených
finančních prostředků mizivá. Návštěvnost je dle mého
soudu úměrná kvalitě místní kopané, jako je návštěvnost
sauny přímo ú měrná ochotě usmívajícího se personálu,
kvalitě poskytujících služeb a teplotě přilehlých prostor
sauny. Osvícená myšlenka pana ing. Poš mury Milana
v Polickém měsíčn íku č. 11 str.14 – 150 Kč/ 1 hod.
saunování by měla inspirovat i pokladnu na hřišti TJ
Spartak. A že na fotbal chodí ve světě milióny lidí? No já
mám s můlu. Jsem asi ten milióntý první, kterému fotbalové
klán í nic neříká. A myslím si, že takových je nás v Polici
více. A máme-li jiné záliby? Asi na ně NEMÁME
NÁROK!!!
K jizlivé připomínce pana ing. Pošmury , že se v sauně
pořádaly večírky za peníze TJ Spartak. Ano, sedělo se,
zpívalo se a vše ostatní co k tomu naleží. A že bývalo
hodně veselo. ALE. Kamna v potírně byla dávno mimo
provoz. Potírna se větrala. V přilehlých prostorách byla
tma (nesvítilo se). A v posledních letech? V místnosti
občerstvení byla taková zima, že obsluhující personál
postával ve svetru a akumu lační kamna byla ojíněná. Takže
náklady na provoz mimo dobu saunování - žádné.
Ale proč píši právě tyto řádky. Dne 30.12.03 v 19.30
jsem procházel oko lo sauny. Sauna vesele běžela, v bazénu
to vesele šplouchalo. Že by nějaký dýchánek, o kterém pan
ing. Pošmura Milan neví? A za peníze TJ Spartak?
Najednou to jde, na provoz se peníze najdou. I tolik
diskutovaná hygiena, není najednou tak důležitá. To ovšem
bez místních saunařů, protože vchod do sauny byl ponořen
do tmy a dveře zamčeny a upozornění pro veřejnost, že je
sauna v provozu – nikde. A že si nevymýšlím, mohou
potvrdit také jiní místní občané, kteří mě nezáv isle na sobě,
na toto „černé saunování“ upozornili.
Jak sami čtete vážení čtenáři, vše se dá napsat a zkreslit
tendenčně ve prospěch pisatele článku. Skončeme již tyto
bezduché polemiky a na pana ing. Milana Pošmuru si
udělejte názor sami. Díky bohu, že takovýchto egoistů je
mezi námi drtivá menšina a že nám znepříjemňu jí život jen
sem tam někdy.
Ale abych vás uklidnil. I nadále si choďte: lyžaři, hasiči,
zahrádkáři, motoristé, atd. Jistě se dostane na všechny.
Vždyť i vy „chcete také dýchat“ a těšit se ze své zájmové
činnosti, jako já se těším ze saunování. A ten článek
napsaný výše? Neberte jej vážně. To mě jeno m napadly
„POŠM URNÉ M YŠLENKY“.
Novotný Evžen

Výzva k Městskému úřadu a Spartaku
Vážený pane starosto, vážený pane předsedo Spartaku,
obracíme se k Vám jako členové přípravného výboru,
zastupující širokou veřejnost příznivců a p řátel sauny
v Polici nad Metují. Jsme znechuceni jaký m nedůstojným
způsobem se vede diskuse o obnovení provozu sauny
v Polici nad Metují. Občanům sauna chybí a oprávněně
požadují její otevření. Proto byl i zalo žen přípravný výbor,
který předložil své návrhy ve snaze věci pomoci. Namísto
toho je každá in iciat iva napadána (viz člán ky ing. Poš mury
ve zpravodaji) a dělá se vše pro setrvání stávajícího stavu.
S tím se nemůžeme smířit a navrhujeme svolat mimořádné

společné jednání rady města, výboru S partaku a
pří pravného výboru saunistů k této problemat ice.
Abychom věc podpořili v lastní iniciativou oslovili jsme
již několik podnikatelů o sponzorský příspěvek, kteří jsou
ochotni přispět na činnost sauny finančně nebo materiálně,
případně zakoupit permanentky pro své zaměstnance.
Oslovili js me i naše občany, kteří se chtějí stát v případě
pozitivního řešení členy oddílu Spartaku a tím i podpořit
tuto činnost. Další občany oslovujeme.
Podnikatelé, kteří přislíbili pomoc v pří padě ús pěšné
dohody: Hračky Havlík 2000 Kč, Novotný Evžen 5000
Kč, Ing. Lada Eichlerová 1000 Kč, Ing. Jaro mír Kříž spol.
s Janem Grimem –saunová kamna, Mrg. Jiří Pavel-Městská
lékárna 2000 Kč, po moc přislíb ili Zdeněk Dostál Stafido,
Skrblíkův ráj, VK lo žiska a další.
Členy oddílu se zatí m chtějí stát: Zdeněk Bernard,
Karel Semirád, pí Šo lcová, Hanušová Dagmar, Helena
Friedová, Jana Vacková,Bernardová Mirka, Říhová
Pavlína, Reimannová Eva, Křížová Zdena, Kvapilová
Františka,Sch irlo M ilan,Mazač Jaroslav,Ing. Mirek Jirásek,
Mgr. Josef Šulc, Pallo Martin, Mgr. Jiří Pavel, Zítka
Václav, Jan Gaisler, Vladislav Hav lík, Ing. Radko Kříž,
Ing. Jaromír Kříž, Jaro mír Kříž, Ing. Alena Křížová, Ev žen
Novotný, Ing. Lada Eichlerová, Ing.Václav Eichler, Jaro mír
Honců, Ing. Jiří Vlček, Ing. Jan Cikryt, Viktor Petr, Věra
Kašíková a další. Další zájemci jsou postupně oslovováni.
Vážený pane starosto a předsedo Spartaku, dovolujeme
si Vás požádat o svolaní schůzky do týdne, aby se celá
záležitost již déle neprotahovala a dospělo se k řešení.
V Po lici nad Metují 2.1.2004
Přípravný výbor saunistů
Originály předány adresátům s 12 podpisy

Ještě k plynofikaci Broumovska
V těchto měsících probíhá s Fondem životního prostředí
vyhodnocení plynofikace Broumovska, největší investiční
akce devadesátých let minulého století v našem výběžku
.Krit ický stav znečištění ovzduší a nutnost vytvořit
podmínky pro další rozvoj přimělo deset měst a obcí
vytvořit dobrovolný svazek, který nechal vypracovat
projekt plošné plynofikace CHKO a začal jednat s
ministerstvem ŽP o finanční dotaci a s Východočeskou
plynárenskou o celkové spolupráci.Protože Broumovsko
bylo v minulosti zanedbáváno došlo nakonec k
všestrannému pochopení a záměr mohl být uskutečněn.
SFŽP poskytl dotaci 86 milionu korun a po
několikaletém váhání půjčku 40 milionu korun. Bohužel i
na obcích zůstala obrovská finanční zátěž,která si vyžádala
další úvěry. Východočeská plynárenská a.s., nepojala tuto
akci pouze ko merčně, ale jako pomoc CHKO. Vybudovala
od Náchoda vysokotlaký přivaděč, sedm regulačních stanic,
jednu služebnu a odbočky vedení do Teplic nad Metují a do
Meziměstí. Finanční vklad činil více jak 150 milionů. O
obrovském rozsahu prací svědčí položení 82 kilo metrů
středotlakých rozvodů a více jak 2500 plynových přípojek.
Průběh
stavby
se
protahoval
nepředvídanými
ko mplikacemi:probíhající privatizace, restituce pozemků,
ko mplikacemi terénu CHKO, přechodem vodních toků,
zvýšením cen plynu v průběhu stavby a dalšími oko lnostmi.
Rovněž do mácnosti, provozovny a podniky museli
vynaložit značné prostředky na zavedení plynu a výstavbu
nových kotelen. Největší náklady ve výši 120 milionů
musela
do
plynofikace
vložit
a.s.Veba.
První
plynofikovanou obcí byl Bezděkov se 130 přípojkami a
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více jak pěti kilo met ry rozvodů. V Po lici nad Metují bylo
nutné nejprve postavit regulační stanici a položit téměř
devět kilo metrů středotlakých rozvodů, na které navázalo
407 přípojek. Město muselo přebudovat tři velké kotelny na
plyn a instalovat kogenerační jednotku. O dva roky později
se pokračovalo v Pěkově čtyřmi km a tři sta metry ro zvodů
se 75 přípojkami. Na katastru Police nad Metují si stavba
vyžádala náklad více jak 60 mil Kč. Pro úplnost uvádím, že
v Bukovici byly polo ženy více jak tři kilo met ry STL a
připojeno 90 objektů. Ve Žďáře nad Metují to bylo přes
čtyři kilo metry ro zvodů se sto šesti přípojkami.
V Broumově bylo položeno dvacet dva kilo metrů
středotlaků a připojeno téměř 700 objektů. Obrovským
úkolem města byla přestavba sedmi velkých kotelen,
vybudování jedné kogenerační jednotky, připojení
nemocnice, snížen í ko mínu na Spořilově, zajištění
plynového vytápění ve školách a dalších deseti městských
zařízeních. Bohužel, do některých menších úseků města
zatím plyn nedošel. Plynofikace v době výstavby snížila
nezaměstnanost a usnadnila budoucí bytovou a další
výstavbu. Zásadní změnu přinesla v životním prostředí.
Inspekce životního prostředí konstatovala výrazné změny
v čistotě ovzduší, odstranění nadměrných emisí a spadu
popílku. Konečně to může posoudit každý obyvatel
Brou movského výběžku sám, včetně pohodlí, které
spalování zemn ího plynu přináší.
Zdeněk Streubel

Klášter v Polici nad Metují
v 21. století
O historii kláštera ví běžný poličák více či méně dost
podle toho, jak se o tuto problematiku zajímá. Působení
Benedikt inů je v celém našem kraji vidět na každém kroku.
Raně gotický klášter byl vystavěn v letech 1253-1306 ,
barokně přestavěn v letech 1767-1772. Od svého vzniku
sloužil břevnovským Benediktinů m , až ho Josef II. v roce
1786 zrušil. . Co bylo pak je asi historie postupného
úpadku. Klášter byl za svoji dávnou historii mnohokrát
vypleněn. Byl však „p leněn“ i v dvacátém století. Nevím
jak skončilo vybavení kláštera, co v klášteře bylo např.
v minulém a před minulém století a kdo se osobně a
kolektivně podepsal na jeho současném stavu. Ale to je jiná
kapitola. A le určitě historické záznamy jsou a doufám, že
Míra Pich l si najde někdy čas, a popíše nám to.
Mnoho let mají klášter č.p. 1 ve správě Technické
služby. Jedná se o nevyřešenou restituci církevního majet ku
a řadu let stát zastupoval Okresní úřad. Mohu jenom
konstatovat, že poličáci na okrese se o tento objekt v rámci
mo žností starali, a mo žná i na úkor ostatních sehnali i
nějaké peníze. Dnes stát zastupuje Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových s pracovištěm v Náchodě. Jak
jistě vidíte, na budově se za loňský a předloňský rok
proinvestovalo nemálo peněz. A to i přes jejich akutní
nedostatek a přes přidělování a ro zhodování Praha-HradecNáchod až do Police. Doufám jeno m, že se najdou peníze
na dokončení prací a v reálné době i na ko mpletní
rekonstrukci objektu.
Aby to nebylo tak jednoduché, pozemky pod klášterem
a okolo něho patří státu a stát zastupuje Agentura na
ochranu přírody v Praze. Technické služby mají s touto
Agenturou i s Úřadem mandátní smlouvu na správu
majetku. Víme tak co se děje a můžeme věci částečně
ovlivňovat. Dvakrát byla p ředložena žádost na dotaci na

rekonstrukci
památek
z Programu
záchrany
architektonického dědictví, bez konkrétní odezvy.
Klášter je zapsán jako nemovitá kulturn í památka
č.1843/2 .
Jaká je tedy současná situace v klášteře a jeho stav.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie patří církvi a
v minulých letech byl rekonstruován. Samozřejmě je pořád
ještě co napravovat. V klášteře je 7 bytů v severní části.
V přízemí jsou sklepní prostory, výstavní síň, několik
volných kobek, sklad okresní knihovny, poměrně pěkné
prostory má Garda ostrostřelců a dále je v p ředním traktu
kancelář Římsko katolické farnosti, děkanství Police n.M.
V prvním poschodí je především mu zeu m a knihovna, opět
nějaké sklady a byt pana administrátora . Lze říci, že klášter
je z větší části využit i když některé prostory nejsou
v dobrém stavu. Celé podzemí je u zavřeno.
Stav celého objektu je neutěšující a v některých
případech i havarijní. Jedná se především o střechu,
elektrickou instalaci, vodoinstalaci a kanalizaci, okna ,
fasádu, vnitřní omítky a řada dalších nedostatků. Přestože
jsou některé vnitřní prostory rekonstruované a
modernizované, asi nikdy již nebude jejich původní stav
obnoven. Je smutné, když objevujeme na půdě například
zlo mky původních kachlových kamen . Jak asi vnitřní
prostory vypadaly před sto a více lety.
Jako prioritní byly započaty práce na kompletní
výměně střechy. Je to značně náročná práce a to i z hled iska
finančního. Je nutno vyměňovat část krovů, provést
současně opravu komínů a dalších nadstřešních částí. Jako
krytina byla vybrána betonová taška Bramac, barva
památková červená. Zároveň je snaha o zachování a
obnovení původního provedení střechy a dalších prvků.
Druhou podstatnou částí ko mplexní rekonstrukce
objektu je vý měna elektro instalace, která je v havarijním
stavu. Je zpracovávána projektová dokumentace
elektrických rozvodů a postupně budou jednotlivé sekce
vyměňovány včetně rozvaděčů a jištění. Je to práce na
několik let a je především závislá na finančních zdrojích.
Další práce jsou např. výměna oken, oprava mříží,
kamenných prvků a řada dalších prací které je nutno
provádět průběžně.
I v podzemní části byly provedeny v posledních pěti
letech některé práce především vyčištění a odvodnění . Celý
klášter je postaven, jak bylo zvykem, na bažinaté půdě
s podzemní vodou, která má mít určitou hladinu.
V současné době veškeré práce financuje stát
prostřednictvím Úřadu, jen cca 150 tis Kč ročně je
k dispozici z vybraného nájemného. Rekonstrukci střechy
provádí firma Pario z Hradce Králové a stavební a tesařské
práce Náchodská stavební, která obnovuje i klášter
v Brou mově.
Na rekonstrukci spolupracuje architekt Slavík
a
Památkový úřad v Pardubicích.
Z původně rozsáhlé klášterní zahrady se zachovala jen
malá část. Na obou nádvořích , v zahradě a v zadní části
kláštera, byly p rovedeny zemní práce především však úklid
mnohaletých navážek a nánosů , odstranění nevhodných
dřevin aj. Celé okolí by pak mělo být osázeno a pravidelně
sečeno.
V to mto a minulém roce je klášter stavebně
zakreslován.
O problematice, kláštera, který je trochu opomíjenou
dominantou města, veřejnost budeme dále in formovat.
Věříme , že se najdou další peníze na dokončení započaté
rekonstrukce.
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Závěrem jednu poznámku a jeden citát z článku.
Na minulé výstavě Regiontour jsem navštívil stánek
společnosti Klösterreich z Rakouska . Jak vypadají tamní,
téměř pohádkové kláštery, a jak jsou využívány svědčí o
přístupu celé společnosti k těmto památkám. Podobně je na
tom i klášter v Rohru v Německu, kde je především
klášterní gy mnáziu m se který m udržuje kontakty
gymnáziu m v Broumově.
A ten citát:
„Jestli něco Benedikt ini dělali ve svých plánech
důkladně, bylo to plánování společných základů Evropy
tak, jak ji máme šanci naplňovat my.“
Jsem zvědav, jak bude klášter vypadat za 10 let a zda se
budeme moci s tou Evropou srovnat.
Ing. Cikryt Jan, Technické služby Police nad Metují s.r.o.

MUDr. Bohumil KLEPRLÍK
ordinuje

od 5.1.2004 v budově ETICubývalé poliklinice /proti MěÚ /
-boční vchod –suterén.
Informace a objednávky u s.Winterové
tel.491523607, klapka 522.
Gynekol ogická ordinace v rámci Broumovské
nemocnice byl a od 1.1.2004 provozovatelem zrušena.
V prostorách nemocnice bude MUDr.B.Kleprlík provádět
ultrazvuková vyšetření a operační zákroky v ambulantním
režimu či s potřebnou krátkodobou hospitalizací-podle
objednání v ordinaci.
MUDr.B.Kleprlík

Za rok se vrátím?
Tuto píseň jsme zpívali společně s panem V.Po korným
při u končení „Mikulášského posezení“ dne 6.12.2003 v
polické hasičárně.
A bylo to dojemné. By li jsme tak nadšeni hudbou,
zpěvem, tancem, dárky i samotným Mikulášem, čertem a
vánočními koledami - a pak najednou ta zlá zpráva! Vše je
naposledy! Pan Pokorný je nemocen a musí se šetřit !
Pravda je nelítostná.
Děku jeme panu Pokornému, jeho man želce a paní
Vrbičanové za jejich nezištnou práci, kterou konali pro
polické občany, aby se mohli občas potěšit hudbou a
tancem. Děkujeme i za pozornosti, které jsme dostávali na
Svátek matek „perníkové srdíčko“ a dárky od M iku láše. Jak
dlouho byly tyto „tanečky“ provozovány nevím. Já jsem
tam chodila asi pět let a to již byly před tím. Pan Hurdálek
nám v ždy udělal dobrou náladu a k hudbě přidal i nějaké
anekdoty a nyní js me se zase bavili při hudbě pana Langra.
Najde se někdo v našem městě, kdo bude v těchto
posezeních s tanečníkem pokračovat?
Panu Pokornému přejme brzké u zdravení.
Libuše Jirásková

Největší investice kraje nepůjde do
silnic, škol či zdravotnictví, ale do
budování nového krajského úřadu.
Jako vánoční dárek obyvatelům kraje odhlasovalo
11.prosince
krajské
zastupitelstvo
pořízen í
tzv.

administrativního centra. Náš kraj za ně během
dvacetiletého leasingu zaplatí částku významně převyšující
1,5 miliardy Kč – samo zřejmě z peněz daňových
poplatníků.
Je zřejmé, že pravý m důvodem pro toto rozhodnutí
nebyl předkládaný problém u místění zhruba 140 úředníků,
kteří se nevešli do stávající budovy KÚ. Tento problém
bylo možno řešit zhruba 15x levněji. V době hlasování měli
všichni zastupitelé na stole nabídku prodeje budovy PVT za
89 milionů Kč. V této nabízené budově, která je 5 minut
chůze od stávajícího sídla KÚ, má nyní kraj pronajata 3
patra pro 110 úředníků. Zbývajících 30 úředníků by se jistě
do zbývajících třech pater s velkou rezervou vešlo.
Protože jsem přesvědčen, že posláním krajského
zastupitelstva je jednat v zájmu obyvatel celého kraje a
nepovyšovat nad ně zájmy dílčí, považuji toto ro zhodnutí
za skandální selhání zvolených zástupců. Proto Vás vážení
voliči, prosím, abyste si na tuto, na mnoho let největší
investici kraje, udělali svůj názor. A ž budou příští ro k volby
do krajského zastupitelstva, tak si pozorně přečtěte
seznamy kandidátů a podívejte se, kdo jak h lasoval. Ty,
kteří jednali v ro zporu s Vaším názorem, prosím podruhé
nevolte.
Pro investici hlasovali
14x ODS - Brad ík, Všetečka, Trojan, Plas, Vlček, Kuřík,
Kačírková-Škopová, Jon, Záleský, Vambera,
Vrba, Šubert, Šanda, M ichálek
8x KSČM - Štěpán, Vaník, Prouza, Kapucián, Ru ml,
Šormová, Zoufalá, Dobeš
5x US-DEU- Pěnkava, Vácha, Rokl, Novák, Limbu rský
3x ČSSD - Mrština, Salač, Ješina
Proti investici hlasovali
6x KDU-ČSL: Derner, Klíma, Drška, Řehák, Stejskal,
Pelán
2x ČSSD :
Trpák, Tuháček
2x US-DEU: Stejskal, Novotný
1x KSČM:
Ošťádal
1x ODS:
Sedláček
Zdrželi se
1x ČSSD 1x KSČM -

Svatý
Meduna

Nepříto mna
1x ČSSD –

Šedivá

Tento článek jsem nenapsal proto, abych byl příště
zvolen - kandidovat nemíním, ale proto, že demokracie,
jakkoli je nedokonalá, nám zabezpečuje alespoň svobodu
projevu a volby.
RNDr. Karel Pelán

Jak jsem se stal málem turistou
Milý příteli, jak jsem Ti v posledním dopise oznamoval,
že v sobotu 6. prosince půjdu se svým známý m, proslulý m
turistou, na Hvězdu, kde povícero odvážlivců hodlá přespat
ve stanech, stalo se skutkem. Potřeboval jsem si poněkud
provětrat plíce a podívat se na krásy zdejší krajiny. Také
jsem p řemýšlel, že bych se třeba mohl na „stará kolena“
stát výkonným turistou. Dnes, t.j. den poté, usedám k
napsání tohoto dopisu, abych vylíčil a popsal zážitky mého
putování.
I když js me měli u mluvený sraz na cestě ke Klůčku ve
14 hodin, mů j „skorobratr“ se pro mne zastavil již ve 12,45
hod. Dovtípil jsem se, že se mu asi po mně stýskalo, ale i
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když jsem ještě nestihl vypít můj oblíbený šálek kávy, tuto
iniciativu jsem uvítal, neboť jsem si uvědomil, že se
alespoň za světla vrátíme.
Vy razili jsme přes slabě zasněženou louku směrem k
asfaltové cestě, která nás měla přivést ke Klůčku a pak
směrem k Hlavňovu. Po celou cestu jsme musili bojovat se
silným a studeným větrem z levé strany. Že by mě můj
kolega nějak šetřil, tak to tedy ani náhodou. Jen mi radil,
abych dělal dlouhé kro ky a byl nakloněný dopředu. Právě
tak, jak chodila jedna významná osobnost před tím, než si
nechala provést plastickou operaci. Ale tuto radu, zřejmě
dobře míněnou, jsem nepřijal za svou a pokračoval jsem dál
svým tempem turistického eléva. Snažil jsem se chytit
druhý dech, což se mi moc nepodařilo. U lesa jsme na
chvíli unikli větru a sestupovali js me k Hlavňovu. Přes
louku, která byla také pokryta čerstvým sněhovým
popraškem, js me sestupovali k rybníku. Po chvíli jsem
zjistil, že jsem někde vytrousil jednu rukavici. Musil jsem
se tedy asi 50 kroků pro ni vrátit. Pak jsem musil dohánět
přítele, který byl již u ohradníku. Po jeho podlezení !! jsme
vykročili na cestu na Hvězdu a v tuto chvíli jsem ještě
vůbec netušil, co mě čeká. Vůbec jsem si neuměl
představit, jaké převýšení budu muset překonat, i kdy ž jsem
již několikrát na Hvězdě byl, ale buď autem nebo
autobusem, ale v těchto přibližovadlech jsem to moc
nepociťoval.
Jen jsme vstoupili nad Hlavňov, opět se do nás opřel ten
proklatý vítr a aby má radost byla ještě větší, na silnici se
objevil ledový povlak, který činil chůzi ještě obtížnější. Já
novic turistický , jsem začínal mít menší problémy stačit
svému průvodci, ale jeho slova, že za chvíli bude další
rovinka, mě vzp ružila a já ušel dalších několik metrů.
Bohužel se ukázalo, že rovin ka byla velmi krátká, tedy
hlavně pro mne, a já s úděsem zjistil, že před námi je strmá
cesta k lesu. V té chvíli jsem u ž chytil, nevím ko likátý
dech, a já si představoval, že stoupáme v Himalájích na
Anapurnu. Nezbývalo nic jiného, než zapojit k překonání,
snad poslední překážky, svoji pevnou vůli. Oddechl jsem si
při vstupu do lesa, kde jsme se zase zbavili toho
nepříjemného větru a nám zbývalo ujít několik desítek
metrů k chatě, která byla , alespoň pro mne, vysněným
cílem. Přiznávám, že ani cesta přes namrzlé kameny nebyla
žádnou procházkou, neboť mé nohy, nezvyklé na takovou
námahu a tempu, toho měly právě dost. Ale konečně jsme
objevili po obou stranách cesty první stany šílenců, ukryté
mezi stromy. Ucít il jsem dý m z ohně a já jsem se dovlekl k
vyhlídce u kaple, kde jsme věnovali chvíli pohledů m na
krajinu pod námi. S vypětím posledních sil jsem překonal
schody do chaty a já vstoupil do místnosti po době plné
strasti.
Jeliko ž se můj přítel zapovídal s již přítomný mi turisty,
já jsem se doškobrtal do šenku a po odložení kabátu jsem se
zřítil na nejb ližší volnou židli. Díky pohotovosti číšníka,
kterému zřejmě neušla zhroucená troska, jsem si objednal
čaj a ru m, abych pomocí tohoto dopingu obnovil své síly.
Po chvíli si přisedl i můj trenér a poručil si k mému
zděšení Tatranku a ovocný čaj. Při vyslovení jména
zákusku, které mi připo mnělo horská masiv, jsem utrpěl
menší šok, ale to jsem vůbec netušil, co mě čeká při cestě
domů.
Po občerstvení a zaplacení jsme se vydali na zpáteční
cestu.
Mračna na obloze se na chvíli protrhala a slunce ozářilo
celý kraj. Vy razil jsem jako první, abych si zajistil menší
náskok. Po chvíli jsem opustil závětří lesa a ocitl jsem se

znovu na zledovatělé cestě. Za několik okamžiků jsem
postřehl přítele, který takovým drobným během pospíchal
za mnou. Když se ocitl na mé úrovni, očekával jsem, že
přejde na normáln í chůzi. to byl ale můj strašný omyl!!
Tímto drobným během pokračoval po cestě k Hlavňovu
a mně nezbývalo nic jiného, než ho následovat. Pochopil
jsem, že tímto způsobem chce jít až domů. V duchu jsem si
říkal, proč já mám zapotřebí takhle trpět, kdy ž jsem mohl
sedět v klidu v Hejt mánkovicích u kamaráda a ne si takhle
huntovat tělo. Pokračovali js me v cestě a mne napadla
myšlenka, abychom se hned na pokraji vsi dali vpravo po
staré cestě a vyšli tak u domu paní H., a tím si alespoň
trochu zkrátili cestu. Také jsem doufal - jak se po chvíli
ukázalo, marně, že budeme pokračovat normální chůzí. Ale
kdepak! Šli jsme stále stejným tempem a já si říkal, že snad
domů nedojdu, tohle přeci není žádná procházka, to je
usilovný pochod, kdy snad překonáváme nějaký časový
limit . V tu chvíli jsem uvažoval, že řeknu, že budu
pokračovat sám tempem jako normální člověk.
Ale v tu chvíli se ozvala má, doposud skrytá hrdost a
povídá mi: „To jsi takový srab, takový sralbotka, že
nedokážeš to co člověk, který je ještě ke všemu o dva roky
starší než ty? Prosím tě, vzchop se a vydrž až do hořkého
konce, vždyť za chvíli budeš doma. Uvědo m si, že Hlavňov
není dlouhý jako Lovosice! Tak, hochu, vzdávej se, co by si
o tobě tvoji blízcí po mysleli!!
Uznal jsem, že má hrdost měla pravdu a já se s vypětím
sil dovlekl, ale ano dovlekl na okraj Bukovice a dopotácel
jsem se domů. Unaven, vlastně utahán, ale spokojený tím,
že jsem v krit ických chvílích /a že jich bylo!!/ nepodlehl
poraženecké náladě. Říkal jsem si, že někdy se mi budou
zkušenosti z tohoto „výletu“ hodit.
Samozřejmě, u televize jsem usnul a spal jsem až do
rána do sedmi hodin. Při probuzen í jsem chtěl vstát, ale
pojednou jsem měl dojem, že mám obě nohy amputované a
místo nich nějaké protézy, ale silou vůle jsem povstal a šel
uklízet napadaný sníh.
Dnes blahořečím svému příteli, který se sice tvrdou, ale
velice prospěšnou lekcí, snažil ze mne udělat turistu. Dnes
při psaní, si nejsem ale zcela jistý, že se mu jeho výchovná
práce podařila. St řídavé bolesti, chvíli v jedné noze, pak
zase v druhé, mě varují před opakováním podobného
experimentu, ale budu o dalších pěších putováních velice,
velice uvažovat.
V.T.

Naše listárna
Zimní táboření Hvězda – 40.ročník
Nezapomenutelným zážitkem bylo přijmutí na radnici
v Polici nad Metují 6. 12. 2003 v 10.00 hodin.
Bylo to poprvé v dějinách zimního táboření, kdy byli
pozváni jak organizátoři zimních táboření, tak i jejich
vedení z ústředního výboru Klubu českých turistů.
Za zimní táborníky dostali překrásnou zlatou medaili
Otakar Boura z Ústí nad Orlicí – vedoucí ZT ústředí KČT.
Dále Gerhard Streubel z Prahy – zakladatel ZT u nás. Mgr.
Jan Sládek z Horní Datyně – organisátor ZT Klondyke
v Beskydech. Dva nejstarší zimní táborníci Otakar Juren,
ZMT z Lanškrouna a Václav Forchtner z Nymburka. Dále
samozřejmě všichni organisátoři z Police nad Metují,
kterých bylo vybráno celkem 20.
Po proslovu starosty města pana Zdeňka Kadidla a
místostarostky šarmantní paní Idy Seidlmanová seznámil
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přítomné s činností Klubu přátel turistiky pan Oldřich
Scholz.
Nejvíce si všichni cenili výroční medaile, kde bylo
vyraženo na jedné straně 750 let města Police nad Metují a
na druhé straně Zimní táboření Hvězda 40. ročník
s vyobrazením kapličky na Hvězdě. Pro všechny to je
neocenitelná památka na město Polici nad Metují.
Hlavní zásluha o toto setkání patří nadšenci –
neúnavnému panu Odřichu Scholzovi z Klubu přátel
turistiky z Police nad Metují a jeho obětavému štábu
spolupracovníků. Co takové zimní táboření obnáší hodin
přípravných prací zdarma si málokdo umí představit. Děláli to někdo po dobu 40-ti letého výročí ZT na Ostaši a
potom na Hvězdě, určitě si nějaké uznání i ocenění právem
zaslouží.
Myslím, že mohu za všechny zimní táborníky vyslovit
všem tisíceré díky, popřát mnoho úspěchů do dalších ZT.
Děkujeme – přátelé!
Váš Ota Juren z Lanškrouna

*****

Drazí, vážení a milí,
v neděli 30. listopadu 2003 jsem po velice přátelském a
dojemném loučení s milovanou Policí ukončil svůj pobyt
v Tomkově ulici čp. 255 a z vážných zdravotních důvodů se
přestěhoval k rodině mé obětavé dcery Marie do Pardubic.
Již v prvním týdnu pobytu v novém prostředí mne mile
překvapilo několik vánočně-novoročních pozdravů a přání
bez problémů mi z Policka došlých. Ty mi pak následně
nadále docházely i odjinud a bylo jich tolik, že jsem nebyl
schopen jednotlivě a běžně na ně reagovat a je se vší
upřímností a vděčností co nejsrdečněji opětovat. Činím tak
s Vaším laskavým prominutím po odeznění velice
svátečního vánočně-novoročního času až dnes tímto
jednotně společným sdělením.
Vaše vzácná, mně tak milá a duši hladící
korespondence, za kterou Vám vřele děkuji, svědčí výstižně
o tom, že tu nejde o nic do písku zapsaného a větrem
odvátého, ale o vztahy trvale vytesané do kamene. Svědčí
také o tom, že k rodnému Policku jsem patřil a patřit budu,
a že moje milovaná Police je a nadále bude se mnou.
Pokud jde o mne, ve stručnosti sděluji, že jsem v novém
prostředí zahrnut láskou a obětavostí rodiny Svobodovy, a
že se mám nadmíru dobře, až tak dobře, že si to snad ani
nezasloužím. Ohleduplně se však musím chovat ke svému
zdraví, které sebemenší zátěž nesnáší.
Mám zato, že jste sváteční čas prožili ve zdraví,
radostně a v plné pohodě, a tak Vám přeji, aby Vám tato
pohoda vytrvala nejen v celém roce 2004, ale následně i
v celé Vaší budoucnosti.
Přeji Vá m a Vašim drahým život ve stále dobrém zdraví,
v úspěšném dění, v radostech, kráse a lásce a v hojnosti
všeho dobra a blaha.
V hluboké úctě a se srdečným pozdravem Vám
z Pardubic ruce tiskne
Karel Vacek

* * ** *

Vážený pane starosto,
jak zřejmě víte, Český rozhlas naplňuje své
veřejnoprávní poslání – kromě jiného – také pořádáním
dvou hudebních soutěží pro mladé. Jedna z nich, Concerto
Bohemia, je výrazným počinem polistopadové doby, protože
vyhledává, mapuje a zaznamenává výkony mladých
hudebních souborů a orchestrů této země. Během dvanácti

let si soutěž, kterou spoluvyhlašuje Česká televize, získala
značnou prestiž.
Tím cennější je, vážený pane starosto, úspěch dosažený
v této soutěži soubory Junior Brass Band a Archi Piccoli
ZUŠ Police nad Metují, které se staly jedním z vítězů
letošního ročníku a vystoupily na slavnostním koncertu
v Paláci Žofín, vysílaném v přímém přenosu Českým
rozhlasem i Českou televizí dne 15. 11. 2003.
Jsme si jisti, že tento soubor dělá Vašemu městu a kraji
čest, a blahopřejeme Vám k tomu. Právě v těchto týdnech
pracuje rozhlasový tým soutěže Concerto Bohemia na
dalším, již třináctém ročníku soutěže. Poté, co vzniknou
profesionální nahrávky Českého rozhlasu a odborné poroty
rozhodnou o vítězích, uskuteční se koncert snad ještě
slavnostnější než jindy. Odehraje se totiž 20. 11. 2004, tedy
v období, kdy si připomeneme kulaté patnácté výročí
listopadových událostí roku 1989, na nichž se výrazně
podílelo právě studentstvo.
Pokud se, vážený pane starosto, některý soubor či
orchestr z Vašeho města či kraje znovu umístí mezi
oceněnými, velice rádi bychom s Vámi navázali užší
spolupráci. Byli bychom rádi, kdyby vyvrcholila Vaší
osobní účastí na zmíněném koncertu. Mezitím se nabízí
řada průběžných kroků, s jejichž návrhem by Vás Český
rozhlas v dostatečném časovém předstihu oslovil.
Přejeme Vám hodně úspěchů v novém roce a
přikládáme malý vánoční dárek.
S úctou
Václav Kasík
Jiří Vejvoda
generální ředitel
šéfproducent
/M alým vánočním dárkem bylo CD s vítěznými nahrávkami./

Vandalové v Polici
V 7.ročníku při hodinách dějepisu učím žáky o kmeni
Vandalů, kteří přepadli Řím a zpustošili ho. Vandalové
neušetřili ani u mělecká díla. Proto jejich jménem
označujeme ničen í věcí vandalismus.
Do mnívám se, že bohužel i v našem městě žijí potomci
tohoto kmene Vandalů. Co mě vede k to muto tvrzení?
Každý den chodím kolem Klímova zahradnictví, na
jehož zdi v isí skříňka. V ní jsou uveřejňována parte. Při
četbě jména zavzpo mínám na člověka, kterého jsem znala,
s některým jsem se nikdy nesetkala. To nevadí! Zaslouží
úctu.
Kolikrát musela skříň ka být již zasklena! Před
Vánocemi sklo opět někdo rozbil. Zřejmě se ten ubožák
necítil silou a chtěl vykonat „hrd inský čin“. A tak si potichu
říkám: „Ty vole, hajzle, lu mpe...“
Omlouvám se čtenářům za hrubá slova, ale nemohu
jinak.
Co přeji svému městu do nového roku?
Přeji mu obyvatele, kteří si váží věcí ko lem sebe.
Protože jak říká básník Jiří Wolker, „věci se dívají na nás
očima otevřenýma.“
Věra Klusáčková, uč. ZŠ Police n.M.

Maminka s dvouletým chlapečkem hledá pronájem
v Polici nad Metují. Možnost zaplacení nájemného
na půl roku dopředu. Nabídky volejte na tel. č.:
608 978 136
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V l as ti v ědné o kénko

Před 340 léty, roku 1664:

♦ vyhořel Broumov. Shořel klášter s kostelem, ohni padla i velká

část polického klášterního archivu.

Před 330 léty, roku 1674:

NĚKTERÁ ZAJÍMAVÁ POLICKÁ VÝROČÍ

♦ navštívil 8. června Polici pražský arcibiskup M atouš Sobek

Před 750 léty, roku 1254:

Před 325 léty, roku 1679:

♦ byla založena vesnice Nízká Srbská. Listinou danou v polickém

klášteře z 9. 8. dává opat M artin svému věrnému služebníku
Útěchovi les kolem potoka Srbská, aby ho vymýtil a založil zde
osadu, v níž mu dává dědičnou rychtu a mlýn.

Před 710 léty, roku 1294:

♦ byla pravděpodobně dokončena stavba klášterního kostela

Nanebevzetí Panny M arie. Zahájena po roce 1253 za opata
M artina.

Před 535 léty, roku 1469:
♦ bylo 25. srpna vypáleno městečko a klášter vojskem krále

M atyáše Korvína pod velením hejtmana Františka z Háje.

Před 520 léty, roku 1484:
♦ byla zbudovaná první dřevěná kaple na Ostaši – vedle

dřevěného kříže, postaveného na památku krveprolití v roce
1420.

Před 460 léty, roku 1544:

♦ byl založen cech krejčích.
♦ byla velká sucha – vyhořel les Žděřina a les u Ochoze.

Před 435 léty, roku 1569:

♦ objevuje se první zmínka o hodinách na radnici.¨Nejspíš zatím

jediné v městečku, ukazovaly staročeský čas, dělící den na 24
hodin.

Před 425 léty, roku 1579:

♦ došlo k vloupání do polického kostela. Jakýsi Beneš Partsch zde

ukradl mešní kalich a byl zato 29. května v Broumově čtvrcen
kolem a pak upálen.

Před 420 léty, roku 1584:
♦ byl počínaje 7. lednem zaveden gregoriánský (současný)

kalendář. Vyhlášen papežem Řehořem XIII. bulou
Intergravissim roku 1582. Reformu juliánského kalendáře
navrhl italský lékárník a astronom Aloigi Lilio, zdokonalil a
papeži navrhl jeho bratr Antonio.

Před 395 léty, roku 1609:

♦ 18. ledna odtáhlo z Police 5 praporů jízdy Ferdinanda Rübiše,

kteří se v městečku po dva roky nechali vydržovat.

Před 385 léty, roku 1619:

♦ 15. dubna obsadili komisaři direktoriátu polické a broumovské

benediktinské panství.
♦ 18. srpna byl broumovský klášter konfiskován a prodán. Za
54.000 kop míš. jej spolu s dalšími zemědělskými statky a
mlýny koupili broumovští měšťané.
♦ 7. září zemřel v Domášově (u Rajhradu u Brna) opat Wolfgang
Selender. Pohřben v kostele sv. Vavřince; ostatky převezeny
roku 1666 do Broumova.

Před 380 léty, roku 1624:
♦ bylo v Polici založeno náboženské bratrstvo Panny M arie

Bolestné, významný spolek, ovlivňující zdejší duchovní a
kulturní život po více než sto padesát let.
♦ Opat Jan Benno koupil od vladyky Jindřicha Sladovského zpět
dvůr a ves Bezděkov.
♦ byl v Broumově stať mečem Jiřík Pášma, protože olupoval
pocestné; v Pěkově ukradl rychtáři pluh a několikrát tam hříšně
obcoval s manželkou Jana Nentwicha.
♦ se stal polický švec M artin Frank, jinak zvaný „M enšík“,
v Kolíně městským rychtářem.

Před 370 léty, roku 1634:

♦ po porážce u Lehnice (13. 5.) leželo císařské vojsko hr. M atyáše

Gallase 12 týdnů na polickém panství. Vojáci tehdy uloupili
vše, na co přišli.

Před 365 léty, roku 1639:

♦ 6. a 16. června přepadli Švédové Polici. Obyvatelé utekli,

obávajíce se o holý život, až do lesů u Pasterkova.
Bezprostředně nato zřízena v Polici domácí stráž o 15 mužích.

z Bílenberka, někdejší polický probošt a první hradecký biskup.
♦ byla dokončena stavba severní strany kláštera.
♦ 16. srpna uhodil blesk do věžičky (sanktusníku) na střeše nad

oltářem kostela. Požár však byl záhy uhašen.

Před 320 léty, roku 1684:

♦ byly 5. října nalezeny polickém klášterním kostele, v oltáři sv.

M aří M agdaleny, ostatky blahoslaveného Vintíře, které se do
Police pravděpodobně dostaly na začátku husitských válek. Od
r. 1716 uloženy v břevnovském kostele sv. M arkéty.
♦ byl založen polický cech mlynářů, když byl oddělen od
broumovského cechu.
♦ 31. prosince se konala veřejná poprava. Novou šibenici na
Zákopanici, „protože stará před mnoha lety sešla a nyní žádná
není a nestojí“, stavěli všichni tesaři z města i z vesnic.

Před 310 léty, roku 1694:

♦ byl za opata Tomáše Sartoria postaven špýchar (sýpka)

v panském dvoře v Ledhuji. Stojí dodnes.

Před 295 léty, roku 1709:

♦ byla postavena nová městská lázeň – bylo to na místě dnešního

hostince „U Vacků“ v Kostelní ulici.
♦ byla zřízena barvírna látek a mandl – na místě dnešního čp. 32

v ulici Na prádle.
♦ 25. listopadu bylo zaznamenáno zemětřesení.
♦ nastala krutá zima – zmrzlo mnoho lidí, bylo zničeno množství

stromů.

Před 290 léty, roku 1714:

♦ Čechami prošla poslední morová epidemie. Zemřelo více než

100.000 lidí, pošlo na 2 miliony dobytka.
♦ byla dokončena přestavba farního kostela Narození Panny

M arie (dnešní hřbitovní kaple).
dokončena stavba klášterního
v Olivětíně.

♦ byla

pivovaru

a palírny

Před 280 léty, roku 1724:

♦ byla postavena sladovna měšťanského pivovaru (čp. 196).

Srovnána se zemí roku 2000.
♦ byl 25. září na věži klášterního kostela postaven trutnovským

klempířem Pirklem kříž.

Před 275 léty, roku 1729:

♦ byla dokončena stavba kostela sv. Prokopa v Bezděkově.
♦ byl postaven tzv. „Pekařský mlýn“ čp. 227 – později zvaný

„Hadrovna“.

Před 270 léty, roku 1734:
♦ byla postavena na mostu u podklášterního mlýna (čp. 3) socha

sv. Jana Nepomuckého. Dar opata Otmara městu; původně stála
u klášterního kostela v Broumově.
♦ byla na Záměstí postavena socha sv. Václava. Pořízena
nákladem souseda Václava Béma.

Před 265 léty, roku 1739:

♦ byly 16. října opatem Bennem II. prodány všechny mlýny, které

dosud byly v majetku kláštera a pronajímány.

Před 260 léty, roku 1744:

♦ byla před M ěstským mlýnem (čp. 195) postavena socha sv.

Prokopa. Roku 1858 přemístěna před podklášterní mlýn (čp. 3),
kde je doposud.
♦ vpádem Prušáků do Čech začala II. slezská válka. 15. srpna
v Polici a v okolí tábořilo 6.000 vojáků, kteří vyžadovali stravu
a píci.
♦ 30. listopadu a 3. prosince táhla přes Polici pruská vojska, 1.
prosince sám pruský král Fridrich II. Během tažení byl klášter a
město zcela vyrabováno, bezděkovský dvůr až na jednu krávu
s teletem zcela vybit, v Krčmě ukradeno 33 věder vína.

Před 250 léty, roku 1754:

♦ byla dokončena stavba západního křídla kláštera až po střechu.
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Před 245 léty, roku 1759:

♦ tábořilo v dubnu v polické krajině 19.000 mužů císařského

vojska. Polní zbrojmistr Filip Beck bydlel v Pěkově. Stavěly se
zátarasy u Honů, Lachova a Bohdašína. 9. dubna přijel do
Police vrchní velitel rakouské armády Leopold Daun na
kontrolu opevňovacích prací v okolí.

Před 145 léty, roku 1859:

♦ se konaly v dubnu odvody koní. Příčinou bylo tažení rakouské

♦

Před 230 léty, roku 1774:

♦

♦ byla zavedena povinná školní docházka pro děti od 6 do 12 let.
♦ byl pořízen nový zvonek do sanktusníku na klášterním kostele.

♦

Odlil ho Johan Khüner z Prahy.

Před 225 léty, roku 1779:

♦ začala výstavba prvních domků na „Splachově“.
♦ byla postavena kaple P. M arie Pomocnice v Pěkově.
♦ se 6. června v Polici konala velká oslava uzavření těšínského

míru – konec války o bavorské dědictví s Pruskem.

♦

♦

♦ 9. září navštívil Polici císař Josef II. a přenocoval v klášteře.

Před 220 léty, roku 1784:
♦ se 1. května konalo poslední slavné výroční shromáždění

M ariánského bratrstva, tohoto roku zrušeného.
♦ na základě patentu císaře Josefa II. nařízeno pohřbívat mrtvé
v plátěných pytlích. Dřevěné rakve byly zakázány, nařízení
mělo podpořit upadající domácí tkalcovství.

Před 215 léty, roku 1789:

♦ vypukla v Polici epidemie pravých neštovic. Umíraly hlavně

Před 140 léty, roku 1864:

♦ koupila polická obec dům na náměstí - hostinec „U zeleného

♦
♦

děti, denně bylo vypraveno až 9 pohřbů.

Před 205 léty, roku 1799:

♦ bylo 11. prosince v Polici zaznamenáno zemětřesení.

♦

Před 195 léty, roku 1809:

♦ se v Polici verbovalo do tzv. „černé legie“ Bedřicha Viléma,

vévody Brunšvického proti Napoleonovi. V Polici postaveny 2
setniny pěchoty, dílem z místních obyvatel, dílem z přeběhlých
Prusů. Všichni pak postupně padli v různých bitvách, vévoda
sám v bitvě u Waterloo.

♦

♦ Antonínem Šolcem, poručíkem v.v., byl založen „Spolek

♦ byla postavena kaplička na Struze.
♦ byla dokončena stavba nového (ještě dřevěného) měšťanského

♦

pivovaru (čp. 200) u radešovského mostu.
♦ byla 30. října dokončena stavba nové, kamenné kašny na
náměstí. Zhotovil ji kameník Filip Klemt ze Suchého Dolu
nákladem 1.364 zlatých.

♦

♦ 18. ledna vyhořela sladovna měšťanského pivovaru. Stalo se

♦

neopatrností služky (a milenky) sládka Dominika Sturma.

Před 160 léty, roku 1844:

♦ přišel do Police z Horního Žďáru u Starých Buků Josef

Katschner.
♦ byl v Polici zřízen v čp. 76 první poštovní úřad.
♦ začal v Polici svou praxi první zdejší graduovaný lékař M UDr.

František Wach z Poděbrad.

Před 155 léty, roku 1849:
♦ byly zrušeny vrchnostenské (patrimoniální) úřady a vydána řada

důležitých zákonů: o vyvázání z půdy (4. 3.), o prozatímním
zřízení obecním (17. 3.) a o reorganizaci státní správy.
♦ 20. prosince se narodil v Polici (čp. 28) Vilém Pelly, jeden
z největších zakladatelů textilního průmyslu v Polici.

Před 150 léty, roku 1854:

♦ nastala velká drahota a pak po 3 roky trvající hlad.
♦ 31. března vyhořel dům Antonína Wejrycha (čp. 150) na
♦
♦
♦
♦
♦

Záměstí.
bylo započato se stavbou myslivny a hostince na Hvězdě.
nalezli v červenci dřevorubci ve Žděřině mnoho set minci
z doby císaře Leopolda II. v hodnotě 200 zlatých stříbra.
toho roku byla velká úroda hub.
31. října proběhlo sčítání lidu. Police měla 1.858 obyvatel,
Ledhuje 548, celý polický soudní okres čítal 23.352 lidí.
Rovněž bylo provedeno druhé, dodnes platné číslování domů.
byl vysázen třešňový sad v Ochozi a stromořadí ke Klučku,
k Bukovici a k Bělému – zásluhou inspektora klášterního
panství P. Celestina Jeřábka.

stromu“ (čp. 75). Zde byla až do roku 1919 umístěna radnice a
do roku 1924 M ěstská spořitelna.
24. dubna byla zahájena výstavba prvního úseku tzv. „okresní
silnice“ – z města k mezihornímu mlýnu.
13. července došlo ke vzpouře domácích tkalců při plátenickém
trhu kvůli nově zavedenému poplatku z povozů a trakařů,
určených na úhradu vydláždění náměstí.
vznikla v Polici tzv. „Kontribučenská záložna“. Založena
z kapitálu, který vznikl prodejem tzv. kontribučenských
obilních fondů.
bylo zřízeno první pouliční osvětlení – petrolejovými

lampami.
Před 135 léty, roku 1869:

Před 185 léty, roku 1819:

Před 165 léty, roku 1839:

armády do severní Italie, které skončilo její porážkou u
M agenty a Solferina.
14. května zemřel koželuh Jan Lege, autor rukopisu nejstarší
polické kroniky.
byl v lese na Klučku zakopán poslední sebevrah. Od této doby
byli pohřbíváni na hřbitově.
15. srpna se v čp. 77 narodil Emil Katschner, syn obchodníka
Josefa Katschnera a Gabriely, roz. Birklové, zakladatel
kovozpracující průmyslové výroby v Polici n. M .
8. září byla polickým farářem P. Athanasem Jeřábkem
vysvěcena kaple na Hvězdě. Znovu ji ze zdiva zříceniny
bývalého kostela obnovil Celestin Velc ze Žďáru.
20. prosince byl vydán Jednotný živnostenský řád, kterým byly
odstraněny poslední zbytky cechů a všem občanům uvolněn
svobodný přístup ke všem živnostem (kromě koncesních).

♦
♦
♦

vojenských vysloužilců Václava, hraběte Radeckého“. Stanovy
schváleny 3. 3. 1870.
14. května vstoupil v platnost zákon o všeobecné povinné
školní docházce. Prodlužoval školní docházku na 8 let a
zřizoval školy všude tam, kde „v okruhu jedné hodiny po dobu
nejméně 5 let žije více než 50 dětí.“
byla postavena socha sv. Jana Nepomuckého na mostě
v Ledhuji – nákladem Jana Kyncla.
byl ustanoven první městský hajný ve Žděřině – Augustin
Brandejs. Roku 1897 při střelbě z hmoždíře na prvního máje se
mu vznítil střelný prach a oslepl.
vypukla epidemie neštovic.
8. prosince bylo břevnovsko-broumovskému opatu ThDr. Janu
Nepomuku Rotterovi, OSB, uděleno čestné občanství města.
vyhořel „M ostecký mlýn“ u Petrovic a na jeho místě zřízen
klášterním velkostatkem mandl.

Před 130 léty, roku 1874:

♦ 7. května bylo dokončeno proražení tunelu u Petrovic a dalo se

jím projít. Zároveň se stavělo polické nádraží. Stavbyvedoucí
tunelu byli Ital ing. Bartoletti a ing. Kovařovic.
♦ 23. srpna byl opatem Rotterem vysvěcen rozšířený polický
hřbitov.
♦ 22. září po požáru stodoly Františka Fendrycha vyhořelo na
Záměstí 13 stavení (čp. 148 – 154, čp. 197 – 199, čp. 201 –
203) a měšťanský pivovar (čp. 200).

Před 125 léty, roku 1879:

♦ kulminovala epidemie neštovic, která trvala již od roku 1876.
♦ založen hasičský, vzájemně se podporující spolek. Prvním

pokladníkem byl obchodník Serafin Švorčík, příspěvek obnášel
5 krejcarů.
♦ na počest 25. výročí sňatku císaře byly 24. dubna u silnice vedle
hasičského cvičiště vysazeny 4 lípy. Dnes je zde městská
poliklinika.
♦ 25. července hořela kůlna u Krčmy. Hospoda s okolními
chalupami málem vyhořela, nebýt pohotovosti polických a
suchodolských hasičů..
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Před 120 léty, roku 1884:

Važme si našich státních symbolů

zlatých pozemky bývalého „Dolního dvora“ a založila zde
novou městskou část, tzv. „Novou čtvrť“ (dnešní ulice Husova,
Tyršova, Pod Havkatkou).
♦ 13. května byla založena „Dělnická vzdělávací jednota
Budislav“, později známá svou velkou spolkovou knihovnou.
První předseda Julius Stelzig, heslo spolku: „Svorně za cílem
svým spějme!“
♦ 29. června byla vysvěcena tzv. Lurdská kaple v Suchém Dole.

Aneb mnoho Čechů od státních činitelů počínaje neumí /nebo
nechce/ správně pojmenovat svůj stát, svoji českou vlast a nemá
ani jasno o státní vlajce, praporu a národní stuze /trikolóře/.
Náš novodobý český stát od svého vzniku 1.1.1993 má
oficiální politický název Česká republika, což označuje jeho
zřízení, a že už nejsme české království. Je to sousloví, jehož
jádrem je čtyř /!/ slabičné slovo REPUBLIKA, jež ale žádný
význam pro adresáta nemá /a j zbytečné v běžné komunikaci
neustále republikovat/, kdežto tématicky relevantní informace je
„zastrčena“ v dvojslabičném adjektivu „česká“, jehož funkcí
v našem sousloví je jen blíže specifikovat substantivum, tedy
REPUBLIKU.
Původní název našeho nového vzniklého státu Čechů a
Slováků 28. října 1918 byl REPUBLIKA ČESKO –
SLOVENSKÁ – ČESKOSLOVENSKO, jak je uvedeno ve
Washingtonské deklaraci. Název Československo bez pomlčky či
spojovníku byl pak jen gramatickou výjimkou. Tou měl být ve své
době zvýrazněna celistvost nedělitelnost našeho nového státu. A
mnohým našim i význačným osobnostem /například Karel Čapek/
se toto spojení také zprvu nelíbilo.
Tak jako každý jiný evropský stát má i náš stát vedle
politického oficiálního názvu, také jednoslovný spisovný
geografický název – ČESKO. Je odvozen z pojmenování národa a
jeho jazyka : český – ČESKO, stejně jako polský – Polsko,
německý – Německo, maďarský – M aďarsko, ruský – Rusko atd.
Cizojazyčné ekvivalenty geografického názvu ČESKO jsou :
anglicky a mezinárodně CZECHIA, německy TSCHECHIEN,
francouzsky TCHÉQUIE, rusky ЧЕХИЯ. Od roku 1993 je název
kodifikován jazykově i zeměpisně. Název Česko je starší než
název Československo, byl znám už v době obrozenecké.
Nejstarší písemný doklad je z roku 1777 o více jak jedno desetiletí
dříve než doklad pro výraz Slovensko. Už v roce 1917 se objevuje
název ČESKO-SLOVENSKO – používal jej už náš první
prezident T.G. M asaryk. Bylo to v té době podobné spojení jako
označení RAKOUSKO-UHERSKO. V roce 1920 je již zakotven
náš název bez spojovníku a doložen například na poštovních čsl.
známkách v emisi z července 1926.
Geografický název našeho státu, a nejen našeho státu, má
velký kulturní, politický, hospodářský /vzpomeňme MADE IN
CZECHOSLOVAKIA a také národní význam. Je postě trvalejší,
stálejší a nemění se se změnou státního zřízení ani režimu. Jsme
zemí, kde se mluví česky, a to i na M oravě a ve Slezsku. A co je
zásadní : Název ČESKO nemá, ale opravdu nemá, nic společného,
jak se někdy zcela mylně tvrdí, s hanlivým názvem „tschechei“.
Kdo toto tvrdí, je to zásadní omyl a hrubá neznalost! Česko nikdy
nebylo a není obměnou slova „tschechei“. Proti názvu Česko
neexistují racionální argumenty ani z hlediska jazykového, zcela
odpovídá slovotvorným a názvoslovným zákonitostem češtiny.
Dosud se však setkává s odporem některých intelektuálů, mnohdy
s vysokoškolským či středoškolským vzděláním včetně ústavních
a státních činitelů a jejich přepjatými emocemi a
pseudoracionálními argumenty. Nejhorší volbou je nazývat celé
území našeho státu jménem Čechy. Ve škole by to bylo na pětku
ze zeměpisu a dějepisu a znevažování našeho státu, naší historické
státnosti, neznalost nejen geografie, ale i dějin státoprávního
uspořádání, ignorování faktu, že součástí našeho státu je i M orava
a Slezsko. Tento stav je nadále neudržitelný.
Česká geografická společnost, založená více jak před sto lety,
svolala 29.1.1998 přes 100 předních českých geografů, historiků,
jazykovědců a dalších vědeckých pracovníků a vydala
jednoznačné stanovisko – užívat spisovný jednoslovný
geografický název Česko.
5.10.1999 vydalo M inisterstvo školství, mládeže a
tělovýchovy výzvu učitelům našich českých škol k užívání
geografického názvu Česko a jeho cizojazyčných ekvivalentů.
Název Česko je přesně vymezen a kodifikován
v akademickém Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost
/rok 1998, str. 627/, Slovníku spisovné češtiny Praha 1994, str.
762.
Po vzniku samostatné České republiky jako nástupnického
státu schválila česká názvoslovná komise jednoslovný oficiální

♦ 20. března koupila obec od klášterního velkostatku za 6.700

Před 115 léty, roku 1889:

♦ byla založena M ěstská spořitelna.
♦ 15. května byl svěcen prapor „Dělnické vzdělávací jednoty

Budislav“. M atkou praporu byla choť starosty Genovefa
Pášmová, praporečníkem Josef Lisák, tkadlec.

Před 110 léty, roku 1894:

♦ 1. března zahájil svou činnost samostatný

♦
♦
♦
♦

okresní soud
v Teplicích, odtržený od polického soudního okresu. Rozdělení
okresu mělo velmi nepříznivý ekonomický dopad na Polici.
se v hostinci „U zeleného stromu“ konala národopisná výstava
města a okolí.
12. srpna byl v kostelích čten pastýřský list hradeckého biskupa
Eduarda Brynycha, ve kterém odsoudil suchodolské zázraky.
byl interiér farního kostela Nanebevzetí P. M arie renovován a
vymalován. 10 starých barokních oltářů bylo nahrazeno 5
novými pseudogotickými oltáři.
byly zbourány staré školní kůlny školy (čp. 107) pro budoucí
přístavbu nové školy.

Před 105 léty, roku 1899:

♦ bylo v domě čp. 81 jako první v Polici zřízeno plynové

(acetylénové) osvětlení, napájené z karbidového vyvíječe.
♦ zřídil tkadlec Josef Lisák ve svém domku čp. 225 na Nové ulici

nový hostinec.

♦ 3. dubna koupil obchodník P. J. Gottlieb od polické obce 2.400

♦
♦

♦
♦

čtverečních sáhů pozemků ze zbytku „Dolního dvora“ a začíná
zde stavět továrnu.
9. července byl jako odbor Národní jednoty severočeské
založen Turistický spolek, z počátku s 27 členy, kteří konali
společné vycházky po okolí.
13. srpna byl na hřbitově vysvěcen farářem P. Gotthardem
Schupplem velký kříž. Za 1.400 zlatých jej nechal postavit
major v.v. Emanuel Švorčík na památku svých rodičů.
30. září vyhořely na Záměstí domy čp. 182 a 183. Na spáleništi
bylo později při výkopech nalezeno 100 stříbrných mincí
z doby císaře Leopolda II.
bylo továrníku Vilému Pellymu uděleno čestné občanství
města.

Před 100 léty, roku 1904:
♦ 13. března vznikl „M ěstský sbor dobrovolných hasičů v Polici
♦
♦
♦

♦

nad M etují“, přeměnou ze starší korporace „Tělocvičnohasičské jednoty Sokol“.
byl založen hasičský sbor ve Velké Ledhuji.
postavili poličtí řezníci na Záměstí své nové jatky (dnešní
„Kvíčerovská pekárna“).
nastala velká sucha. Do 15. června pět neděl nezapršelo a pak
až do poloviny srpna jen nepatrně třikrát. Úroda na polích téměř
zničena.
se v Polici objevil první osobní automobil. Majitelem byl

MUDr. Otakar Sch immer.
pokračování příště …
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spisovný geografický název Česko jako jednoznačné územní
označení našeho státu. Také M inisterstvo zahraničí doporučilo
českým zastupitelským úřadům užívat v případě potřeby příslušné
jazykové ekvivalenty CZECHIA /čti čekyja/, TSCHECHIEN,
TCHÉQUIE, ЧЕХИЯ atd. Tyto názvy jsou navíc zakotveny
v Geografických názvoslovných seznamech OSN „Jména států a
jejich územních částí“ „Names of States and their Territorial
Parts“ – Český úřad zeměměřičský a katastrální 1993, str. 8.
Občanská iniciativa CZECHIA vydala provolání ke všem
našim českým učitelům o pomoc šířit v mluvených i písemných
projevech geografický název Česko a jeho nejdůležitější
cizojazyčný ekvivalent CZECHIA podle jednoduché rovnice
vystihující vztah mezi českým státem a historickými zeměmi,
které tvoří ČESKO = Čechy + M orava + Slezsko. V západních
jazycích je tento vztah Česko vs. Čechy vyjádřen zcela přesně :
Czechia vs. Bohemia, Tschechien vs. Böhmen, Tchéquie vs.
Boheme atd. czech, tschech = český, vztahující se k celému
Česku, bohemian, bömisch vztahující se pouze k Čechám jako
území.
Jednoslovný název Česko, jeho nejdůležitější mezinárodní
/anglický/ cizojazyčný ekvivalent, je potřebný pro běžnou
komunikaci, v publicistice, obchodu, peněžnictví, dopravě, sportu,
při mezinárodních jednáních, kdy ostatní evropské republiky jsou
vždy označeny jednoslovně jako Polska, Östereich, Россия a
jedině naše delegace má před sebou Czech republic. Tím přímo
vyčníváme mezi ostatními, také, republikami.
Jednoslovné Czechia je důležité, když jde o výměnu přesných
a stručných informací. Při označování našich výrobků se na místo
MADE IN CZECHIA užívá M ade in Czech republic na rozdíl od
sousedních států, které používají zásadně M ade in Slovakia, M ade
in Hungaria atd. Naši sportovní reprezentanti se mnohdy
reprezentovali názvem CZECH, přičemž to v překladu znamená
český, česká, Čech nebo čeština, ale není to v žádném případě
název státu! Podobně na poštovních známkách my máme Český
republika, ale ostatní mají jednoslovně Deutschland /nikoliv
Bundesrepublik Deutschland/, Slovensko /nikoliv Slovenská
republika/, Polska /nikoliv Rzeczpospolita Polska/ apod.Jen my
vybočujeme, jsme snad jedinou výjimkou.
Zaslepená zarputilost odpůrců nejen českých, ale i
cizojazyčných ekvivalentů názvu Česko se projevila ve
skandálním a osudném bezkrupulozním užívání výrazu CZECH,
které prý znamenalo označení našeho státu. To je do nebe volající
neúcta k zemi, v níž žijeme, způsobené buď posměchu hodnou
negramotností nebo trestuhodnou pýchou.
A přece se jednoslovný geografický název našeho státu Česko
stále více prosazuje a užívá.
Naše vlajka a prapor, původně československá /autor
Jaroslav Kursa, někdejší archivář M inisterstva vnitra/ byla
uzákoněna po vzniku našeho společného čsl. státu Zákonem č. 52
ze 3. března 1920 Národním shromážděním. Po rozdělení v roce
1993 převzala naše nově vzniklá česká republika jako jedem ze
dvou nástupnických států tuto vlajku s modrým klínem. Ten sahá
do poloviny délky vlajka a je umístěn vždy vlevo, červená barva
je vždy dole, bílá nahoře. Její délka tvoří 3 díly, zatímco šířka jsou
dva díly.
Český prapor pak musí mít vždy červenou barvu vpravo, bílou
vlevo, modrý klín nahoře a rozměry jsou stejné jako u české
vlajky. Naši vlajku mějme v úctě při vyvěšování jako náš státní
symbol, naši lidé pro ni i umírali za německé okupace.
Naše česká stuha či trikolóra v národních barvách musí mít
modrou vždy vpravo nebo dole. Vedle ní červenou barvu a pak
bílou. Červená a bílá jsou totiž naše národní české barvy. V naší
době však červeno-bílou užívá Polsko.
Jestliže však uvidíme tuto trikolóru /stuhu/ s modrou barvou
vlevo nebo nahoře /opačně než česká stuha/, pak se jedná
jednoznačně a jen o symbol nejmenšího slovanského národa
Lužických Srbů!
A jestliže někdo domnívá, že máme trikoloru
červenomodrobílou, pak je v hlubokém omylu, neboť se jedná o
Slovensko, Rusko nebo Slovinsko.
Václav Ptáček
člen občanské iniciativy CZECHIA

Stav veřejného pořádku v
územním obvodu OOP Police
nad Metují v roce 2003 - zpráva
V souladu s Nařízením vlády ČR č.397/92 předkládám
zprávu o stavu veřejného pořádku v územn ím obvodu OOP
Police nad Metují za rok 2003.
Od 1.1.2003 nedošlo ke změně služebního obvodu OOP
Police nad Metují. Nebyl změněn ani početní stav policistů.
V roce 2003 nedošlo v územn ím obvodu OOP Po lice nad
Metují k vážnějšímu narušení veřejného pořádku.
Nápad trestné činnosti je na stejné úrovni v porovnání s
rokem 2002. V druhé polovině roku však došlo ke
zvýšenému nápadu trestných činů, krádeží vloupáním a to
převážně do osobních vozidel, restaurací a chalup v rámci
celého obvodu OOP Police nad Metují. Celková
objasněnost útvaru činí cca 63%.
Došlo k nárůstu trestné činnosti mlad istvých. V loňském
roce 2002 byl realizován pouze 1 t restný čin. V letošním
roce byla realizována parta 5 mlad istvých, kteří se dopustili
celkem 13 trestných
činů, z toho 9x v loupání do
motorových vozidel, několika chat a dalších objektů. Dále
bylo realizováno dalších 10 mladistvých a to za různou
trestnou činnost /6x motorová vozid la, poškození stromků
na Klůčku a další různé krádeže/. Ve spolupráci s SKPV
OŘ Náchod bylo objasněno i vloupání do chatiček na
Zděřině /pachatel až z Brna/.
V oblasti přestupků je situace srovnatelná s rokem 2002.
Nejv íce přestupků je na úseku občanského soužití,
veřejného pořádku a v dopravě. Na území OOP Police n.
Met. došlo celkem k 83 dopravním nehodám /15x lehká
zranění, 2x těžká zranění, 0 smrt , příčiny - rychlost 23x,
přednost 9x, předjíždění 5x, způsob jízdy 37x, 5x řidič ujel,
celková škoda 2.330 000,-Kč/. V dopravě byla opětovně
věnována pozornost měření rychlosti a to hlavně v ulici 17.
listopadu, Ostašské a v obci Bezděkov, tedy v místech, kde
dochází k nejčastějšímu překračování povolené rychlosti. V
dopravě a v oblasti veřejného pořádku byly uloženy
blokové pokuty v celkové výši 95 600,-Kč. V zimě 20032004 očekáváme zlepšení dopravní situace v obci Bezděkov
a to vzhledem k tomu, že byl zprovozněn úsek Mýto Velké Petrovice - Police n.Met.
Oba strážníci MP pravidelně navštěvují vedoucího OOP
a dochází k v zájemné informovanosti o situaci na úseku jak
veřejného pořádku, tak v oblasti trestné činnosti. Konkrétní
případy jsou společně řešeny. Strážníci byli v několika
případech nápomocni při zajišťování místa dopravní
nehody, řízení dopravy a dalších akcí společně s policisty
OOP Po lice nad Metují. Spolupráci hodnotím velmi kladně
a doufám, že takto bude pokračovat i v roce 2004.
Touto cestou bych chtěl poděkovat za spolupráci Vám
pane starosto, ale i ostatním zaměstnancům MěÚ Police n.
Met. Jménem všech policistů OOP PČR Police n. Met.
Vám přeji příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví
a mnoho úspěchů v roce 2004.
kpt. Vévoda Radim,
vedoucí OOP
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Městská policie informuje
Od konce ledna letošního roku, začne na náměstí platit
nový parkovací tarif. Bude začínat na jedné hodině za pět
korun. Každá další hodina bude stát dalších pět korun.
Zrušen je tedy tarif půlhodinový. Trvá mo žnost zaplatit
si celoroční předplatné parkovného bez omezení doby za
900 Kč, měsíční za 90 Kč a týdenní za 30 Kč.
Pokud na náměstí parkujete více jak dvě hodiny týdně,
je roční tarif výhodnější. Zvážení je už jen na Vás.
Vzh ledem k zimn í údržbě městských komunikací,
žádáme všechny řidiče, aby ohleduplně odstavovali svoje
vozy, přemýšleli, ro zhléd li se kolem sebe. Problémy, díky
bezohledně zaparkovaným vozů m mají popeláři,
zásobování a udržovací vozid la.
Mějte hezký leden a málo starostí.
Vaše MP

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ

Vánoční betlem s jesličkami
Vánoční betlem s jesličkami v našem kostele bude
vystaven do svátku Uvedení Páně do chrámu, lidově
hromn ice, tedy do neděle 2. února. Prohlédnout si ho
mů žete v době bohoslužeb nebo individuálně na požádání u
děkanského úřadu.
LITURGICKÉ KALENDÁRIUM:
6. ledna - Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ (Tří králů)
11. ledna - Svátek Křtu Páně
17. ledna - Památ ka sv. Antonína, opata,
18. ledna - 2. neděle v mezidobí
24. ledna - Památka sv. Františka Saleského, biskupa a
učitele církve
25. ledna - 3. neděle v mezidobí
28. ledna - Památ ka sv. Tomáše Akvinského, kněze a
učitele církve
31. ledna - Památ ka sv. Jana Boska, kněze
1. února - 4. neděle v mezidobí
2. února - Svátek Uvedení Páně do chrámu (hro mn ice)
8. února - 5. neděle v mezidobí
10. února - Památ ka sv. Scholastiky
JT

Doba vánoční a liturgické
mezidobí
Koncem ro ku se paní zima naplno ujala vlády nad
počasím tohoto ročního období, přinesla nám pořádné
mrazy, bohatou sněhovou nadílku a ledaskomu také velké
potíže. Co se dá dělat, přijímejme to s klidem a poko rou a
snažme se vzájemně si pomáhat. Pro žíváme první měsíc
nového roku. Někdo naplno, jiný se teprve rozkoukává
nebo zápasí se svými těžkostmi, slabostmi či nemocemi.
Vánoční svátky a slavnosti jsou za námi a srdce většiny z
nás jsou ještě naplněna jednak radostí a láskou od děťátka
Ježíše, Bo žího syna a Spasitele, narozeného v Betlémě,
kterému js me se poklonili u jeslí, ale také vděčností za
krásné období prožité s blízký mi. Pokud tomu tak není, pak
věřte, že právě ten narozený Boží syn nenechává nikoho,
kdo má otevřené srdce o samotě a může ho potěšit a posílit
v jeho trápení a starostech. Také je za námi občanský rok
2003 a před námi neznámé vody roku 2004. Při této
příležitosti bychom rádi Všem popřáli šťastnou a
bezpečnou plavbu správným s měrem a co nejméně bouří.
Pokud ztratíte cíl či motivaci nebo se dostanete do nějaké té
bouře, nebojte se hledejte pomoc u Pána dějin, Ježíše
Krista, který říká „já jsem cesta, pravda i život“ a má moc
utišit i sebevětší bouři.
V úterý 6. ledna jsme prožili Slavnost Zjevení Páně,
lidově Tří Králů a v neděli 11. ledna prožijeme svátek Křtu
Páně. Tímto svátkem končí doba vánoční a začíná období
liturg ického mezidobí, které potrvá do 24. února. Popeleční
středou 25. února pak začíná doba postní. Připomínáme, že
týden od 18.- 25. ledna je vyhlášen jako týden modliteb za
jednotu křesťanů a 11. únor je Světový den nemocných.
Bohoslužby v polickém kostele budou podle
obvyklého pořadu:
v mše svaté v úterý a v pátek od 17.00 hod., ve středu od
7.00 hod.,
v bohoslužba slova ve čtvrtek od 17.00 hod.,
v mše svaté s nedělní platností v sobotu od 17.00 hod. a
v neděli od 8.00 hod.

Pavlovi Brýdlovi to jezdí!
Pavl a Brýdl a, jezdícího v barvách S KI CLUB
Jablonec nad Nisou, zastihl konec roku 2003 a začátek
roku 2004 ve vel mi dobré lyžařské formě. Že tomu tak
skutečně je, dokazují výsledky posledních tří závodů.
Ve dnech 20. až 21.12.2003 se jel v Horn ích Mísečkách
první republikový kontrolní závod (RKZ). Toho se
zúčastnila téměř celá špička našich běžců na lyžích, se
kterou změřili síly i lyžaři z Polska a Slovenska. V závodě
na 15 km klasicky vybojoval Pavel výborné 3. místo a na
trati 10 km volnou technikou si dojel pro 10. místo. Den
před Silvestrem se zúčastnil Silvestrovské „šou“ ve
Špindlerově Mlýně. Závod dvojic jel společně s Helenou
Balatkovou a vybojovali společně 2. místo. Druhý RKZ se
jel opět v Horních M ísečkách, ve dnech 3. a 4.1. 2004. Na
trase 15 km, která se jela klasický m způsobem, si Pavel
dojel pro 11. místo. V závodě na 10 km volnou technikou
si o dvě místa polepšil a vybojoval devátou příčku.
ps

Novoroční Open 2004
Tradiční horolezecké závody v lezení na obtížnost se
uskuteční v sobotu 17. 1. 2004 v polické sokolovně.
Kvalifikačn í pokusy lezců a lezkyň budou prováděny
průběžně na všech kvalifikačních cestách, a to přibližně od
10.00 hod. Se zahájením finále žen se počítá přibližně na
16.00 hod., finále mu žů pak přib ližně kolem 18.00 hod.
V průběhu závodu bude probíhat soutěž o
nejhl asitěji fandícího di vák a!!!
Do Polické sokolovny zve srdečně všechny závodníky i
diváky
Tým pořadatelů z HK Ostaš Police nad Metují
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Úspěch
POLICKÝCH FOTBALISTŮ
Dru žstvo „MOZKŮ“ slo žených z hráčů TJ Spartak
Police dosáhlo výrazného úspěchu na halovém turnaji v
Brou mově ve dnech 27. - 28.12.
První den postoupilo 10 družstev a sehrálo ve dvou
skupinách zápasy o postup do semifinále. Naše družstvo po
perfektním výkonu porazilo Trutnov 3:1 a hráči ligového
Náchoda si poradili v nervózním utkání s Pražáky. Takže
finále POLICE/MOZKY - BRA NKA NÁCHOD. V
naprosto vyrovnaném utkání, kdy stav byl ještě 3 minuty
před koncem 0:0, nepo mohl Náchodu ani ligový brankář
Vacho a útočník Hubka, podařilo se Po lici vsítit gól a
vyhrát tak celý turnaj naprosto zaslouženě. Poličtí Tauc,
Švorčík, Hauk, Entler, Čermák, Řezníček a Pášma s pomocí
Kučery a Pavlů přev zali krásné ceny - sadu dresů a poháry
a mohli se radovat z vynikajícího zakončení roku 2003.

splnění výkonnostního stupně 2. Pěkný předvánoční dárek
všem přízn ivcům gymnastiky a p ředevším trenérů m.
Gy mnastky si tak svými výkony dovolují poděkovat
všem svým přízn ivcům a sponzorům za jejich přízeň a
popřát jim do nadcházejícího nového roku především hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti.

P.Šulcová – vítězka víceboje jednotlivkyň na MČR

MOZKY Police

Medailové žně gymnastek na
MČR
V závěru roku 2003 se konalo v Mostě MČR ve
sportovní gymnastice žen. Soutěžilo se ve II. a I. lize
družstev.Odchovankyně zdejší gymnastické líhně Simona
Térová a Petra Šulcová si počínaly velmi zdatně. Obě
byly nejúspěšnějšími členkami svých družstev. Obě jsou i
nadále členkami oddílu SG Po lice nad Metují, avšak trénují
a závodí za Sportcentrum Děčín. Soutěž II. ligy vyhrálo
družstvo Sportcentra Děčín ve složení: Simona
Térová,Marta Vážná, Petra Kukalová a Tereza
Pomahačová. O den později nastoupilo družstvo stejného
oddílu do soutěže I. ligy ve složení: Petra Šulcová,Helena
Kirschová,Vlasta Štěrbová a Hana Trkalová s nemalý m
odhodláním úspěch svých mladších kolegyň zopakovat.
Poslední nářadí –kladina, nářadí p ravdy. Děvčata zvládla
své sestavy bez zaváhání stejně tak, jako svoje
nervy.Podařilo se, i v soutěži I. ligy získaly vytoužený titul
mistryň ČR. V soutěži víceboje jednotlivkyň si zaslouženě
vychutnala vítězství Petra Šulcová, která navíc na
jednotlivých nářadích získala 3 zlaté a 1 stříb rnou medaili.
O další medailový úspěch polických gymnastek se na
Oblastním přeboru v Hradci Králové postarala 9-letá
Janička Heinzel ová. Má hodnotu bronzu a především

S.Térová - vpředu,vpravo a její vítězné družstvo

KRAJSKÝ PŘEBOR V ŠACHU
SPARTAK POLICE n.M. - Ji ČES KÁ SKALICE „B“
2,5 : 2,5
Naše družstvo mělo příležitost po úvodních dvou
výhrách v Náchodě potvrdit svoji formu se silný m celkem
z České Skalice. I v tomto utkání js me obstáli, i když jsme
„jen“ remízovali. Nebýt dvou remíz v lepším postavení
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Hubky s Holcem a Chundely s Leskem, moh lo se i vyhrát.
Mile však tentokráte překvapil Standa Jungwirth na 1.
šach., který dokázal porazit Jirku Kubce, odchovance
polického šachu a Milan Pasker, který uhrál svoji obligátní
remízu s Velecký m. Nedařilo se jen Milerovi, který stál
celou partii vyrovnaně s Jánským, v závěru však podlehl.
Tabulka po 3. kole
1. So Vrchoviny
2. TJ Hronov „B“
3. SPA RTAK POLICE n.M .
4. Ji Česká Skalice „B“
5. Dědek TJ Náchod
6. Sun City TJ Náchod
7. Kuna TJ Náchod
8. Slovan Brou mov

3
2
2
1
1
0
0
0

0
1
1
2
1
1
0
0

0 11,0 : 4,0
0 10,5 : 4,5
0 9,5 : 5,5
0 8,5 : 6,5
1 8,0 : 7,0
2 6,0 : 9,0
3 4,0 : 11,0
3 2,5 : 12,5

čtvrtfinále, v němž ukázali svoje kvality a porazili Bražec
6:0. V semifinále na ně čekala Squadra, která ač několikrát
vedla, tak nakonec podlehla 2:3 na penalty. A jeliko ž ve
finále nestačili na tým Mozků, tak skončili na krásném
druhém místě.

6
5
5
4
3
1
0
0

Ve 4. ko le dne 25. ledna zajíždí naše družstvo k
přetěžkému utkání proti vedoucímu družstvu do Vrchovin.
Udrží si i nadále svoje postavení?
Šachový oddíl TJ Spartak Police nad Metují
Oldřich Hubka

HYENY SE OPĚT ZVIDITELNILY
Celkem 12 mu žstev si mezi vánočními svátky udělalo
čas a přišlo se zúčastnit již 9.ročníku zimn ího Hyena cupu,
který se konal 25.12.2003 v Mult iaréně Hnízdo (polická
školní tělocvična). Během dne se dalo koukat na mnoho
krásných fotbalových momentů. Turnaj byl plný
překvapivých výsledků, všude bylo cítit napětí a radost ze
hry. A jak to všechno dopadlo?
1.místo 1.K.K. MOZKY
Tým , který loni skončil na 2.místě, si letos spravil chuť
a stal se zaslouženým vítězem celého turnaje. Skupinou
prošel bez zaváhání, postoupil rovnou do čtvrtfinále a čekal
na někoho z dvojice Hyeny –A-, Wydle-dvanáctky.
Nakonec dostaly Wydle, se kterými si poradily 5:3.V
semifinále si musely poradit s Hyenami – B-, a i když
prohrávaly, tak nakonec zápas otočily a vyhrály. Od
konečného vítězství je dělil už jen finálový boj
s Botafogem, se který m v normální hrací době remizovaly
4:4, po prodloužení 2x5 minut se nakonec radovaly z výhry

3.místo HYEN Y –BNáš tým musel nastoupit se zapůjčeným brankářem
Michalem Galinou (byl vynikající), protože náš první
brankář Karel Gébls Fízl Kli meš byl nemocný. Ve skupině
jsme oba zápasy vyhrály a postoupily z 1. místa do
čtvrtfinále. Diváci se tak dočkali derby Hyeny-Sépie, zápas
se vyvíjel nečekaně hladce a my Sép ie porazily 4:0. Diváci
se ještě ani nevydechli a už mohli shlédnout další derby,
tentokrát Hyeny-Mozky. I přesto, že nás v minulém ročníku
vyřadily na penalty, tak jsme letos po několika minutách
vedly 1:0, ale výsledek jsme neudržely a prohrály. Všechny
fotbalové prohry jim poctivě vracíme na florbalových
turnajích, kde nás ještě nikdy neporazily. V souboji o
3.místo jsme deklasovaly nečekaně hladce Squadru 6:0 a
skončily tak na bronzovém 3. místě.

6:4.

2.místo BOTAFOGO
Tento tým čekal nelehký úko l, museli se probojovat
skupinou B, kterou js me po rozlosování nazvali ,,skupinou
smrti,,. Bylo velký m p řekvapením, jak lehce si s tím
poradili. 1.místo a skóre 9:3 znamenal jasný postup do

4.místo SQUADRA
Černý kůň turnaje nastoupil s několika novými
posilami, čímž se stal nejpočetnějším tý mem turnaje.
Skupinu A Squadra bezpečně vyhrála a ve čtvrtfinále si
poradila s Wydlemi –desítkami. V semifinále vedla na
Botafogem a u ž se ve viděla ve finále, ale pár vteřin před
koncem došlo ke zvratu, Botafogo vyrovnalo na 4:4.
V penaltovém ro zstřelu na nakonec radovalo Botafogo a
Squadru čekal jako minulý ro k ,,jen“ zápas o 3.místo.
Souboj s Hyenami –B- jim ale absolutně nevyšel a po
prohře 0:6 na ně zůstalo 4.místě jako minu lý rok.
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5.místo WYDLE 10°
Tým, který se z neznámých důvodů rozdělil na desítky a
dvanáctky (Že by pivo?) , neměl takovou podporu fanynek
jako v minulosti a mo žná proto neobsadil medailové
stupínky. Ze skupiny postoupili ze 2. místa, pak na penalty
vyřadily Červený esa, ale již nestačily na Squadru.
6.místo Bražec
Tým, který do Po lice přivedl bývalý rodák Michal
Skalický, prošel až do čtvrtfinále, kde již nestačil na
Botafogo.
7.místo S ÉPIE
Za průměrné 7.místo pravděpodobně mohou velké
změny v dosavadním vedení klubu. Prezident Pavel Vítek
byl odvolán a new prezidentem se stal Petr Cába Rutar,
který ,jak se zdá, zažívá těžké začátky ve svojí funkci. Pod
jeho vedením jde tý m od porážky k porážce. A ta poslední
ve čtvrtfinále s Hyenami -B- 0:4 byla zdrcu jící. Na turnaji
pořádaném FC Wydlemi skončily dokonce na posledním
12. místě.
8.místo WYDLE 12°
Tým nastoupil s výborným fotbalistou Markem
Jandíkem, neskutečně gumovým brankářem Kozikem ml. a
přesto se musí spokojit s 8. místem. Málem bychom
zapo mněli pochválit FC Wydle za uspořádání 1.ročníku
Wydle Cupu. Doufáme, že je to hozená rukavice pro další
týmy z Policka, které uspořádání turnaje slibují snad 100 let
a kde nic, tu nic!
9.místo HYEN Y –ANaše A mužstvo sice postoupilo ze skupiny z 2.místa,
ale ve čtvrtfinále podlehlo Wydlím dvanáctkám. Za toto
umístění nejspíše mohl démon alkoholu, který posedl
některé hráče týmu. Naplno se pak projevil při besedování
nad výsledkem turnaje, kde se jeden nejmenovaný švédský
občan s iniciály R.S. ro zvášnil tak, že vytrhl u mělou palmu
z květináče.
10.-12. místo BANTUR STÁRKOV- ČERVENÝ ES AVELKÝ DŘEVÍČ
Týmy, které měli na kontě po ukončení základních
skupin 0 bodů, se marně při systému turnaje, kde postupují
všichni, nedokázali vzchopit a podlehli v osmifinálových
bojích. O jejich u místěních tak rozhodovalo skóre ve
skupinách.
P.S. Mnohokrát za den byla položena otázka: Proč
nejsou tradiční utopence? Myslím, že je na místě to
vysvětlit. Jejich dodavatel Péťa Brusnický totiž neměl
tentokrát sílu na jejich udělání . A proč? Na cestě domu
z jedné velmi zdařilé akce posilněn alkoholem přemýšlel,
čím ještě více zvid itelnit náš klub a vy myslel nový fyzicky i
finančně náročný sport, který hned na místě vyzkoušel.
Vzal svůj mobil do ruky a se slovy: ,,Už jste někdy viděli
létat Nokii 3310?, Bang! Bang!“, zahodil mobil do pole a
vydal se k domovu.A ač mobil v následujících dnech
několikrát h ledal, tak neuspěl. Naštěstí mu Ježíšek přinesl
nový. A tak se snad utopenců dočkáme v srpnu na letním
Hyena cupu. Tedy pokud se v tomto sportu nebude snažit
prosadit tento rok na Oly mpijských hrách v Athénách.
Pokud by se měl někdo z občanů Police zájem se s tímto
sportem seznámit blíže, doporučujeme se obrátit na Péťu.
Na závěr musím poděkovat trpělivým a neúprosným
rozhodčím panu Entlerovi a panu Pavlů. Velký dík také
patří sponzorům, bez kterých by se turnaj neobešel.

Sponzoři: Guseppe, Hotel U Berků, Drogerie Tomáš
Vávra, Zubní laboratoř Hynek Rožnovský, Pension Skály, Pension
65, Sport N+R, Zelenina (Ouško), Potraviny Bergmann, Pivovar
Olivětín, Autoramax, Knihkupectví-Kohlovi, Reno textil, Skrblík-

Schirlo, Nápoje M eierová, Novotný Evžen, Zelenina Suchomel,
Lékárna-Pavel, Firma Hauk, Prodejna textilu-M artinec, TabákHoráková, Tabák Švejdar, Papírnictví-Chaloupková, Elpol,
Dárkové předměty-Fousková, Hotel Ostaš, Textil-Tran, Lékárna
Kuklík, Vína-Tichá.

SC HYE NY

Sportovní střelecký klub Police
nad Metují č. 0843:
Rok 2003 byl pro náš střelecký klub dobrý až zdařilý.
Dosáhli js me několikrát i na místo nejvyšší, ale i místa v
první desítce se dají počítat mezi úspěchy. Obzvláště to
platí pro závod Mistrovství ČR. Letos, jako i v loňském
roce, proběhlo toto mistrovství na střelnici v Hradci
Králové, avšak oproti minulému závodu za krajně
nepřízn ivého počasí. Prudký vítr, déšť a špatně zvolené
střelivo, způsobilo, že oproti loňskému úspěchu, kdy jsme
se stali přeborníky kraje, letos dopadlo „pouze“ 10. a 11.
místo v jednotlivcích a 11. místo v družstvech.
To stejné se bohužel odehrálo i na odstřelovačských
závodech z velkorážní pušky v Děčíně, disciplína na 300 m
- mizivé cíle. Počasí a málo zkušeností způsobilo to, že
nejlepším naším u místěním bylo 9. místo. Ale jak zní jedno
moudro - chybami se člověk učí. No a já jenom dodávám
také mučí.
Chuť jsme si však napravili na Mezinárodních
armádních závodech v Chebu, kde jsme získali 3. místo v
družstvech.
Další naše účast na závodech v Poříčanech a v Česticích
se už stává tradicí a téměř v ždy úspěchem našich střelců. V
době psaní tohoto článku není dokončena série čtyř závodů
na střelnici v Česticích, kde pokud se nestane nic
mimo řádného, dosáhneme na dvě celková vítězství v
disciplínách samonabíjecí a opakovací puška a 4. - 6. místo
v pistoli.
Sluší se ještě uvést, že naším nejlepším letošním
střelcem, je, tak jako i v letech minulých, pan Antonín
Herzog z Bukovice.
Na závěr bych rád poděkoval městu Polici nad Metují,
za podporu, sportovním střelců m pevnou ruku v další
sezóně a do nového roku všem lidem dobré vůle hodně
zdraví, štěstí, vzájemného pochopení a tolerance.
za výbor SSK jednatel Petr Voborník

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
27. ledna 2004
29. ledna 2004
Autoškola Fiedler, s.r.o., Šalounova 87, Broumov
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MÁTE PROBLÉMY S PŘÍJMEM
TV SIGNÁLU?
Anténní technika Červený Kostelec
Vám nabízí:
* montáže televizních a ro zhlasových antén *
* opravy STA a TKR * dodávky STA na klíč - bytovky,
penziony * opravy a montáže
na rodinné domy *

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

Zde něk Kinzl, Všeliby 22
552 03 Česká Skalice
Tel.: 491 462 124, 462 510, 462129
Inf. též na tel. 0441 / 462 124
Mobil: 602 940731 nonstop

AZ - ELEKTRO
Pavel Melichar
Mírová 236, Police nad Metují
tel: 777 219 177
Elektronické zabezpečovací systémy autoalarmy * kame rové systémy *
elektroinstalace * hromosvody revize *
projekce * vytápění okapů *

Foto Polaroid u Tomášů
Kostelní ulice 10
Pondělí:
10 - 15 hodin
Středa:
10 - 17 hodin
Chovatelské a zahrádkářské
potřeby u Tomášů
Pondělí - Pátek 8.30 - 11.30, 13 - 17 hodin
Sobota
8.00 - 11.30

Polický měsíčník - vydává město Police nad Metují, IČO 272 949. Obsah je sestavován z příspěvků občanů - za obsah
článku ručí pisatel. Vychází 1x měsíčně v nákladu 900 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, tel. 491 541 113,
fax 491 541 119, e-mail meu@meu-police.cz. Registrační číslo: MK ČR E 11974. Cena 5 Kč. Tisk TISKÁ RNA František
MATĚNA Police nad Metují. Uzávěrka příštího čísla 5. února 2004.
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ČSAD Ústí n. O.
P-TRANSPORT

Rozlišení dálkových a místních spojů
Dálkové linky jsou tučné
Místní spoje jsou slabě

Omezení provozu
W
jede v pracovní dny
X
jede den prac. klidu
@
jede v pondělí
D
jede v pátek
E
jede v sobotu
F
jede v neděli
škol.
jede jen ve dnech školního vyučování

Mimořádná omezení provozu (svátky,
celozávodní dovolené) nejsou v jízdních
řádech z důvodu přehlednosti
vyznačena. V těchto dnech si
překontrolujte spojení dle vylepených
jízdních řádů.
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Po li ce n .Me t.,Pě kov,Ostaš
Po li ce n .Me t.,Pě kov,h ost.
Po li ce n .Me t.,Pě kov,H on y
Je rtřich ov, rozc.
Br oum ov, U Šl ég lů
Br oum ov, Městsk ý ú řad
Br oum ov, u ho telu Veb a
Br oum ov, au t.st.

Barevné rozlišení dopravců
CDS Náchod
ČSAD Ústí n. O.
P-TRANSPORT

Rozlišení dálkových a místních spojů
Dálkové linky jsou tučné
Místní spoje jsou slabě

Omezení provoz u
W
jede v pracovní dny
X
jede den prac. klidu
@
jede v pondělí
D
jede v pátek
E
jede v sobotu
F
jede v neděli
škol. jede jen ve dnech školního vyučování

Mimořádná om ezení provozu (svátky,
celozávodní dovolené) nejsou v jízdních
řádech z důvodu přehlednosti vyznačena. V
těchto dnech si překontrolujte spojení dle
vylepených jízdních řádů.
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