Náměstí Komenského. Vlevo obydlí čp. 110, vedle budova čp. 109, panský špitál – chudobinec, který vyhořel
16.7.1945 a dodnes po něm zůstalo prázdné prostranství. Budovu chudobince nechal postavit opat Otmar roku
1718. Předtím na tomto místě stály dvě městské chalupy, které se připomínají v městských knihách již roku 1587.
Obrázky na titulní stranu Polického měsíčníků v roce 2004 vybíráme z cyklu kreseb
„Police jak ji známe a neznáme“ pana Josefa Voříška, slovy doplnil Miroslav Pichl.
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POZVÁNKA
na 1. veřejné zasedání
zastupitelstva města v roce 2004,
RM na svém 3. jednání v letošním roce 2004
odsouhlasila vyřazen í nepoužitého majetku z inventáře
ZUŠ dle návrhu likvidační ko mise.
RM schválila přidělen í bytu v DPS Po lice nad Metují,
panu Bohuslavu Rolcovi dle návrhu sociálního odboru.
Nová přístavba DPS je p lně obsazena a město zařadilo do
návrhu rozpočtu na rok 2004 částku 160 tis. Kč na úpravu
zahrad a altánu v přilehlých částech tohoto objektu. Tím by
měly být zakončeny veškeré práce na této stavbě.
RM se od počátku roku zabývá zp racováním ro zpočtu
na rok 2004. V současné době je návrh ro zpočtu vyvěšen na
úřední desce MěÚ. Na 17.února 2004 je svolána pracovní
schůzka ZM, kde se bude podrobně řešit návrh tohoto
rozpočtu, aby vše bylo připraveno ke schválení na 1.veřejné
zasedání ZM, které se koná 19.2.04, a na které je zvána
široká veřejnost. Rozpočet se v základních výdajích
pohybuje ve výši 51,07 mil. Kč. V této částce je také
zahrnuta položka 420 t is. Kč na po žární ochranu města, na
knihovnu města je vyčleněno 1,9 mil. Kč, kultura 1,2 mil.
Kč včetně kina, ZŠ a ŠJ 3,95 mil. Kč, MŠ 1,27 mil. Kč,
ZUŠ 1,05 mil. Kč. Do návrhu se také promítne oprava
ko munikací a chodníků Na Bělidle - od mlékárny k divadlu,
rekonstrukce NN sítí v Radešově vč. veř. osvětlení a
rozhlasu, dofinancování druhé 9-ti bytovky včetně
infrastruktury ve výši 3,4 mil. Kč. Vý měna oken ZUŠ na
jižn í straně v provedení plast 325 tis. Kč, běžná údržba
přilehlých obcí Pěkov, Hlavňov a Radešov, kde se počítá s
částkou 340 t is. Kč. Částka 712 tis. Kč je vyčleněna na
činnost různých sportovních oddílů a spolků ve městě.
Dokončení rekonstrukce ul. Bělská 339 tis. Kč, ČOV 900
tis. Kč. Město ještě musí na trase obchvatu vykoupit bytový
dům od fy TOGAS za částku 1,7 mil. Kč. Také se v
letošním roce plánuje oprava kamenné zdi bývalého
Klímova zahradnictví v prostoru od kamenné brány ke
kotelně. V této části je zeď vychýlena a hrozí její zborcení
a ohrožení chodců. Na hospodaření v městských lesích je
vyčleněna částka 500 tis. Kč, která je zároveň shodná s
příjmy. Toto jsou hlavní výdaje, které bude projednávat a
schvalovat ZM. Po jejich odsouhlasení budete blíže
seznámeni s celkový m rozpočtem města na rok 2004.
ZM na svém únorovém zasedání projedná termín,
příjímání žádostí na půjčky z fondu rozvoje bydlení.
Adresáty půjček z FRB mohou být fyzické nebo právnické
osoby, které vlastní obytné budovy nebo byty na území
města Police nad Metují, Pěkova, Honů, Hlavňova a
Radešova.
Z fondu se poskytují tyto druhy půjček:
1/ oprava či výměna krytiny včet. konstrukce starší 10-ti let
50 tis. Kč
2/ dodatečná izolace proti spodní vodě starší 10-ti let
25 tis. Kč
3/ obnova fasády starší 10-ti let
50 tis. Kč
4/ zřízení nové b.j. z nebytových prostor
80 tis. Kč
5/ zřízení ČOV, kde nelze napojit na městskou kanalizaci
25 tis. Kč
Všechny půjčky jsou úročeny 5% a doba splatnosti je od
4 do 6-ti let.
Zdeněk Kadidlo

které se koná ve čtvrtek 19. února 2004
v 16.30 hodin v sále hasičské zbrojnice.
Hlavním bodem programu bude schválení městského rozpočtu
na letošní rok.

Telegraficky . . .
q V pondělí 5. ledna jsme v rámci poslaneckého dne

přivítali ve městě poslankyni Parlamentu ČR Mgr. Soňu
Markovou. Hlavním tématem jednání byl polický domov
důchodců.
q Třetí
ročník florbal ového turnaje o pohár
místostarosty města proběhl především díky
hlavní mu org anizátoru Petru Jansovi bez problémů.
Od pátku 9. ledna do neděle 11. ledna byly
v těl ocvičně k vi dění zajímavé zápasy v současnosti
velmi oblí beného kolekti vní ho sportu.
q Ve středu 14. ledna odpoledne se uskutečnilo na
městském úřadě další jednání ko mise integrované obce
Radešov.
q Ve čtvrtek 15. ledna jsme byli s panem starostou a
některými dalšími starosty okolních obcí na jednání
s panem
Miloslavem
Plassem
–
radním
Královéhradeckého
kraje,
gestorem
odboru
sociálních věcí – o současnosti i budoucnosti místních
sociálních služeb a sociálního zabezpečení.
q V sobotu 17. ledna večer proběhly valné hromady hasičů
Velké Ledhuje a Police nad Metují.S panem starostou
jsme si vyslechli výroční zprávy za uplynulý rok. Město
podpoří práci s hasičskou mládeží a chystané oslavy
ledhujských hasičů.
q Tato sobota také patřila dalšímu setkání lezců na
umělé stěně v sokolovně. Pohodová atmosféra
Ponovoročního openu při pravila závodníkům i
di vákům příjemné chvíle.
q V úterý 20. ledna se sešla ke svému prvnímu jednání
v letošním roce bytová komise.
q Ve středu 21. ledna proběhlo tradiční setkání členů
svazu důchodců v hasičárně. O jeho průběhu můžete
číst v okénku seniorů.
q Ve čtvrtek 22. ledna se uskutečnilo jednání členů
projektové ko mise.
q V sobotu
24. ledna odpoledne proběhl díky
příhodným sněhovým podmínkám a obětavým
organizátorům Dětský karneval na sněhu na Nebíčku.
q V pátek 30. ledna jsem se nejprve zúčastnila výroční
valné hromady okrsku BOR v Nízké Srbské, který
sdružuje hasiče Machova, Bělého, Nízké Srbské,
Bezděkova a Radešova. Následně jsme navštívili s panem
starostou výroční jednání polických turistů.
q V sobotu 31. ledna js me ke spokojenosti všech
účastníků zorganizovali zájezd na muzikál na ledě
Romeo a J ulie do Hradce Král ové. I nadále
přijí máme Vaše přání jak o moti vaci pro pří pravu
dalšího zájezdu.
q V úterý 3. února js me s ku lturní pracovnicí Petrou
Jansovou a provozovatelem Vražedného pobřeží na hřišti
kopané
Kamilem
Vítkem
p lánovali
kulturněspolečenskou nabídku pro letošní sezónu.
Ida Seidlmanová
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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

Ochrana přírody v Evropské unii
a soustava NATURA 2000
Minule jsem krátce nastínil co je to evropská soustava
chráněných území NATURA 2000, do které je povinna se
zapojit i Česká republika (ČR). ČR je tedy do vstupu do
Evropské unie (EU) povinna připravit národní seznam
evropsky významných území (SCI) podle evropské
směrnice o stanovištích a rovněž seznam ptačích oblastí
(SPA) podle evropské směrnice o ptácích. Tento seznam by
měl být předlo žen Evropské ko misi. Za jeho přípravu
odpovídá Ministerstvo životního prostředí ČR a jeho
zpracování zajišťuje po odborné stránce Agentura ochrany
přírody a krajiny ČR. Aby bylo možné navrhnout území do
soustavy NATURA 2000, bylo potřebné zmapovat výskyt
všech vybraných druhů rostlin, živočichů a přírodních
stanovišť,
podchytit všechny lokality a shromážd it
nesmírné mno žství požadovaných údajů. Toto mapování
bylo zahájeno v roce 2000 a ukončeno v roce 2003.
Navržené oblast musí odpovídat zadaným kritériím. V
současné době je dokončen návrh seznamu ptačích oblastí v
ČR. Pro jejich výběr byla stanovena tři kritéria: 1. pět
nejlepších lo kalit pro druhy dané přílohou směrnice o
ptácích při splnění pod mín ky, že lokalita hostí pravidelně
1% celostátní populace daného druhu, ale minimálně 3 páry
u velkých druhů nepěvců (čápi, luňáci, tetřev hlušec, výr), 6
párů u středních a malých druhů nepěvců (kulíšek, lelek,
ledňáček, šplhavci) a minimálně 12 párů u pěvců, 2.
pravidelné shromaždiště nejméně 1% tahové populace
stěhovavého druhu, 3. pravidelné shromažd iště nejméně
20.000 stěhovavých vodních ptáků jednoho či více druhů.
V ČR je navrženo 41 ptačích oblastí, které pokrývají 8,9 %
rozlohy ČR pro 40 druhů ptáků. Nejmenší je ob last
Řežabinec (110 ha) v jižních Čechách a největší je oblast
Šumava (96.844 ha). Návrh seznamu stanovišť v ČR je v
současné době digitalizován a dokončován. Je
pravděpodobné, že se budou z velké části překrývat se
současnými
maloplošnými
chráněný mi
ú zemími.
Projednáním návrhu ptačích oblastí a stanovišť s vlastníky a
uživateli půdy, s městy a obcemi byla pověřena Správa
chráněných krajinných oblastí ČR. V rámci brou movského
výběžku je navržena jedna SPA oblast, a to „Ptačí ob last
Brou movsko“ o velikosti 9.126 ha (z toho cca 1.270 ha na
samosprávném území města Police nad Metují). Tato oblast
leží uprostřed broumovského výběžku a zahrnuje území
Brou movských stěn, Ostaše a Teplicko-Adršpašských skal.
V této oblast bude kladen důraz na ochranu výra velkého,
sokola stěhovavého, sýce rousného a kulíška nejmenšího. Z
druhů sledovaných EU se zde vyskytují také datel černý,
čáp černý, včelojed lesní, chřástal polní a lejsek malý.
Navržená oblast je v rámci celé ČR výjimečná

geomorfo logií p ískovcových oblastí, která je pro výra
velkého významným a p ro sokola stěhovavého dokonce
jediný m z limitujících faktorů jeho zdejšího výskytu.
Vyskytuje se zde také dosti vysoký podíl starých
jehličnatých i listnatých lesních porostů, což splňuje nároky
pro sýce rousného i ku líška nejmenšího. Předjednání v zniku
této ptačí oblasti proběhlo na Správě CHKO Broumovsko
dne 18. prosince 2003. Lze konstatovat, že nebude nutné
výrazně měnit hospodaření v dané oblasti a vlastníci a
uživatelé pozemků se nemusí NATURY 2000 příliš obávat.
Také bude možné, na podporu šetrnějšího hospodaření
získat dotace. Zájemci o sdělení přesnější hran ice „Ptačí
oblasti Brou movsko“ se mohou toto dozvědět na MěÚ,
odbor IMŽP nebo na Správě CHKO Broumovsko.
Ing. Jan Troutnar, ved. odboru IMŽP MěÚ

Bylo radostí
pozorovat za letošní přející zimy hemžení dětí i
dospělých na Nebíčku. Organizovaní i neorganizovaní,
sjezdaři i běžkaři, místní i příchozí měli zajištěny solidní
podmínky pro své sportování. Poděkování patří Pepovi
Dvorskému za provozování vleku a našim ly žařů m,
především Petru Jenkovi, za udržování ly žařských tratí.
Ida Seidlmanová

Stručně z komisí…
Projektová komise se na svém prvním zasedání
v letošním roce dne
22. ledna zabývala především
grantovým programem Královéhradeckého kraje, který měl
uzávěrku posledního ledna tohoto roku. Podaly se žádosti
na podporu Polického vandru, Zi mního táboření,
dovybavení veřejného s portoviště na sí dlišti, na 3.
ročník Malířsko-fotografického plenéru a Polické
di vadelní hry.
Hodně se diskutovalo i dalších grantových programech.
Naším zájmem je získání finanční dotace na nutnou
rekonstrukci lyžařského vleku na Nebíčku.
Je nejvyšší čas na podávání žádostí o datace či granty.
Kraje i ministerstva vyhlásily podmínky pro vypsání
projektů. Termíny podání v řadě oblastí končí v únoru nebo
v březnu. Podmín ky i formu lář jsou na internetových
stránkách Královéhradeckého kraje, min isterstva pro místní
rozvoj i příslušných nadací. Zájemců m rádi poradíme na
následujících kontaktech:
Ing. Helena Ištoková - 728 509 303
istokova.h@seznam.cz
Ida Seidl manová - 607 673 617
seidlmanova@meu-police.cz
Petr Scholz – 606 367 466
petr.scholz@tiscali.cz
Bytová komise se letos poprvé sešla ve středu 20.
ledna. Na programu bylo vyjádření podpory odkoupení
bytu č.4 v čp. 350 v ulici 17. listopadu stávajícímu
spolumajiteli za cenu dle znaleckého posudku 314 803 Kč.
Ko mise zaznamenala dalších pět žadatelů o byt. Město
zájemce eviduje. Jejich uspokojování je však velmi pomalé.
Bytů je málo, změny nájemníků mizivé.
Byly řešeny dvě stížnosti na nájemn íky. Členové
ko mise jsou velmi obezřetní při doporučování nájemn ích
smluv na dobu neurčitou. Každý nový nájemník získá byt
na zkušební dobu jednoho roku. Teprve po zvážen í všech
náležitostí mu je nebo není nájemní s mlouva prodloužena.
Značná pozornost je věnována i problematice neplatičů.
K 31.12.2003 bylo evidováno 37 dlužníků na nájemném
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v celkové hodnotě 255 612,- Kč. / ro k 1997 - 3 117,-Kč,
rok 1998 -8 508,- Kč, ro k 1999 - 3 929,- Kč, rok 2000 15 350,- Kč, ro k 2001 - 37 238,- Kč, rok 2002 - 73 201,Kč, rok 2003 - 114 269,-Kč/.
Se všemi dlužn íky js me v kontaktu. Ve spolupráci se
sociálním odborem se dluhy umořu jí strháváním dávek.
S mnohými na základě pokusu o smír je sepsán kalendář
splátek. Některé případy se řeší soudně.
Ida Seidlmanová

Internetová prezentace poslance
Ing. Jiřího Hanuše
Dne 2. února 2004 byla spuštěna nová internetová
prezentace poslance PSP ČR za Královehradecký kraj Ing.
Jiřího Hanuše na adrese www.hanus.kdu.cz
Návštěvníci těchto osobních stránek zde naleznou
aktuální informace o práci poslance jak v poslanecké
sněmovně, tak i v jeho volebním obvodě, seznámí se s jeho
názory a stanovisky k dění na politické scéně i mino ni.
Dále je na stránkách k d ispozici osobní diář, kontakty na
regionální poslanecké kanceláře, diskusní forum a další
zajímavé odkazy.
Doufáme, že se stránky stanou zdrojem zajímavých a
důležitých informací a místem, kam se budou občané rádi
vracet.
Jitka Hejzlarová
asistentka poslance Ing. Jiřího Hanuše

nás můžete odnést v tištěné i elektronické podobě. Najdete
nás v prostorách čítárny během půjčovní doby.

Knihovna pro dospělé:
Knihovna a město Police nad Metují

Č e r n á h o d i n ka
Za rytíři na Turov
O r eg io ná ln ích pov ě stech po hov oř í
pan í Mg r. Alen a K řivs ká .
Večer doprovodí hudbou žáci ZUŠ. Ukázky z pověstí
přednese pan Zdeněk Zelený.

Čítárna knihovny
v úterý 2. března 2004 v 19 hodin.
Vstupné dobrovolné.
Připravujeme Černou hodinku s paní M gr. Alenou Křivskou,
učitelkou Základní školy bratří Čapků v Úpici. Paní Křivská se
regionálními pověstmi zabývá celý život a k nám do Police se na
Černou hodinku velice těší. Večer se bude jmenovat „Za rytíři na
Turov“, ale ve svém vyprávění se zastaví i v polickém klášteře.
M áte-li také pověsti rádi, nenechte si naši Černou hodinku ujít.

Knihovna pro děti:
Knihovna vyhlašuje pro děti v rámci projektu

Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem
výtvarnou soutěž

Namaluj své oblíbené zvíře.

¨¨¨

K NIH O VN A ¨ ¨ ¨

Práce vystavíme v knihovně a děti pozveme na besedu
s veterinářem o tom, jak se dorozumíváme se zvířaty.
Vý kresy odevzdejte v kn ihovně do konce února 2004.

Výpůjční doba v knihovně:
Oddělení pro dospělé: úterý a čtvrtek 9-12 ; 13.30-17.30
Oddělení pro děti
pondělí a pátek 13-16
Čítárna se studovnou: souběžně s půjčovní dobou obou
oddělení

Zápisné na jeden rok (12 měsíců):
pro dospělé
80 Kč
Studující a důchodci
40 Kč
Děti
20 Kč
Zaplacením záp isného se stáváte současně čtenářem všech
oddělení knihovny.
Výpůjčn í lhůta časopisů 14 dní, knih 1 měsíc.

Internet
Je přístupný v čítárně knihovny v půjčovní době.
Od 15. 2. 2004 je cena za 1 mi nutu při pojení 0,50 Kč.

Potřebujete najít nějakou vyhlášku nebo zákon?
K dnešnímu dni spouštíme pro fesionální počítačový
program “ASPI“ k vyhledávání veškerých publikovaných
vyhlášek, zákonů, v zorů, soudní literatury apod. Pokud nás
navštívíte, velmi rádi vám pomů žeme daný zákon vyhledat.
Nemusíte znát ani konkrétní číslo zákona, ale pouze to,
čeho se tento zákon týká. Program je stále aktualizován,
takže v něm najdete opravdu vše. Vyhledaný materiál si od
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Pátek 13.2.2004
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¸

v 19.30 hodin

P RCI, P R CI, P R C IČ KY - S VA TB A
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

Středa 18.2.2004

v 17.30 hodin

HL ED Á SE N EM O
Nemo je rybí jedináček, oranžovo bílá rybka z čeledi
Pomacentridae neboli „klaun“. A kdyby se držel v bezpečí Velké
útesové bariéry, neskončil by v zajetí těsného akvária a jeho otec
M erlin by se nemusel vydat na nebezpečnou cestu, aby ho
zachránil. Ale to bychom přišli o skvělou a zábavnou animovanou
podívanou. Film v českém znění.
M ládeži přístupné.
Vstupné : 45,- Kč

Čtvrtek 26.2.2004

v 19.30 hodin

ME ZI N ÁM I DĚ VČ AT Y
Někdy se lidé prostě nedohodnou! Tak dlouho si matka (Jamie
Lee Curtis) s dcerou (Lindsay Lohan) na sebe stěžovaly, až je
osud (a jedna bláznivá Číňanka) vyslyšel a ony si vyměnily těla.
Teď se ukáže, jestli psychiatrička ve středním věku zvládne školní
lásky a testy a její dospívající dcera matčiny pacienty a snoubence.
Tahle klasická rodinná komedie podle Disneyho osvědčeného
střihu byla s Jodií Foster poprvé natočena již v roce 1976. Film
v původním znění s titulky.
M ládeži přístupné.
Vstupné : 50,- Kč

Čtvrtek 4.3.2004

v 19.00 hodin

M ATR IX R E VOL U TION S
I po druhém dílu, který přinesl spíše další otázky nežli odpovědi,
zůstal M atrix stále stejně tajemný a nedosažitelný. Ale každý
začátek má i svůj konec, což platí i o této superkultovní akční scifi trilogii. Předzvěstí tohoto konce byl i začátek hrozivého,
frontálního útoku strojů, který naznačil, že zatímco dosud byl
M atrix hlavně o životě, příště již může být především o smrti.
Film v původním znění s titulky.
M ládeži přístupné od 12 let.
Vstupné : 55,- Kč

Úterý 9.3.2004

v 19.30 hodin

M AZAN Ý F IL IP
Píše se rok 1937 a losangeleský soukromý detektiv Philip
M arlowe po čase konečně získal případ, do kterého zatne své
chandlerovsky stoické tesáky. To, co zprvu vypadá jako banální
pátrání po zmizelém Nigelu Smithovi, se ukáže být nebezpečným
spiknutím. M arlowe potká nepříčetné filmaře, nebezpečné
mafiány a jednu náramně vyvinutou femme fatale. To všechno
v parodii, kterou jako svůj režijní debut natočil podle vlastní
divadelní hry Václav M arhoul.
M ládeži přístupné od 12 let.
Vstupné : 55,- Kč

Úterý 16.3.
Úterý 23.3.
Pondělí 29.3.

PŘIPRAVUJEME :

Nesnesitelná krutost
Láska nebeská
Jak básníci neztrácejí naději

PŘEDPRODEJ VST UPENEK NA FILMOVÁ PŘEDST AVENÍ JE
POUZE V POKLADNĚ KINA 1 HODINU P ŘED ZAČÁTKEM

®®®

D IVAD L O

Čtvrtek 12. února 2004

®®

®

v 19.30 hodin

ATRIBUT uvádí v Kolárově divadle program, ve kterém se
představí držitel Českého Lva za nejlepší mužský herecký
výkon v roce 1998

JIŘÍ SCHMITZER a jeho netradi ční
písňový RECITÁL

Pořad nejen plný krásných písní, ale i zajímavého povídání!
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 ve 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

Neděle 14. března 2004

v 18.00 hodin

Město Police nad Metují po letním úspěchu uvádí
v Kolárově divadle

KOLETOVA HORNICKÁ HUDBA
Pořad nejen plný krásných písní, ale i zajímavého povídání!
Vstupné : 60,- 70,- 80,- Kč
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

® ® ® P ŘIP RA VUJE ME ® ®®
Středa
Čtvrtek
Pátek
Středa

24.3. DIASHOW
25.3. KONCERT ZUŠ
26.3. SWING SEXTET NÁCHOD A KAREL HÁLA
14.4. KONCERT ZUŠ POLICE NAD METUJÍ a ZUŠ
NORIMBERK
Středa 28.4. POHÁDKA O PEJSKOVI A KOČIČCE
Středa 5.5.
BESÍDKA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Neděle
9.5. DEN MATEK
Pátek
14.5. BENEFIČNÍ KONCERT ŽALMAN&SPOL.
Pondělí 31.5. ZÁBAVNÝ POŘAD - SUCHÁNEK A GENZER
Pátek
4.6.
POHÁDKA PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
Pátek
11.6. SPIRITUÁL KVINTET
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® ® O K ÉN K O K SO U SED Ů M

®®

BROUMOVSKÁ LITERÁRNÍ CENA -3. ročník
Rada města Brou mova ro zhodla dne 5.11.2003 o
vyhlášení 3. ročníku literárn í soutěže „Brou movská literární
cena“.
Uzávěrka pro odevzdání literárních děl: 30. 6. 2004
Vyhlášení výsledků: listopad 2004
Zaměření soutěžních prací:
- próza
- poezie
- publicistika
- odborné práce (nikoli d iplo m. a bakalářské práce)
Soutěžní kategorie:
1. díla autorů ve věku 14 – 25 let
2. díla autorů ve věku nad 25 let
3. dosud nevydaná díla publikujících autorů
4. „Síň slávy“ – publikovaná díla významných autorů
Podmínk y soutěže a pokyny pro soutěžící:
• vztah díla nebo autora k Broumovsku, t zn. že autor
na území Brou movska žije nebo odtud pochází, nebo
že se Broumovskem zabývá ve svém díle.
Brou movskem se pro „Broumovskou literární cenu“
rozu mí ú zemí bývalého okresu Brou mov.
• soutěž je anonymní. Díla zašlete označená heslem,
stejně označte přiloženou obálku, která bude obsahovat
potřebné údaje – jméno, bydliště, věk, zaměstnání,
kontakty. Nezapomeňte uvést kategorii, do které své
dílo přihlašujete
• zasílejte soutěžní práce v pěti kopiích v maxi mál ním
rozsahu 10 stran strojopisu jednoho soutěžního díla
Soutěže se může zúčastnit kdokoliv, i když sám není
autorem literárního díla. Do samostatné kategorie „Síň
slávy“ lze přih lásit některé vydané dílo, o němž se
přihlašovatel domnívá, že si zaslouží připomenutí pro svůj
vztah k Broumovsku.
Do „Síně slávy“ přihlaste soutěžní dílo s uvedením
svého jména a kontaktu a poskytněte hodnotící ko misi
jeden výtisk k posouzení.
Podmínk y ostatních kategorií se na „Síň slávy“ pro
její odlišnosti nevztahují.
Vítězové budou odměněni věcnými cenami.
Tato literárn í cena byla vyhlášena již v letech 2001 a
2002 jako pro jekt Centra Broumov pod záštitou občanského
sdružení „Tuž se, Broumovsko!“.
Soutěžní díl a zasílejte nebo doručte osobně na adresu:
Informační centrum Broumovska, M írové náměstí 56,
550 01 Broumov - tel. 491 524 168, e-mail: info@broumov.net

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Literární soutěž
na Základní škole v Polici nad Metují má již osmiletou
tradici. A zdá se, že má před sebou ještě pěknou řádku let,
protože zájem žáků školy je stále chvályhodný.
Také letos vám z prací, které se úspěšně umístily
v letošním ročníku soutěže, přinášíme něko lik u kázek.
Miloslava Nosková
Aneta Muchová – 3.B

Osmá tečka
Na jedné zelené louce bydlela Beruška Maruška. Měla
sedm teček. Každý den létala nad loukou. Jednoho dne
potkala broučka Pavlíka. „Ahoj, broučku Pavlíku!“ „Ahoj,
Beruško Maruško!“ Brouček Pavlík se berušce Marušce
velmi líb il. Také beruška Maruška se chtěla Pavlíkovi co
nejvíce líb it, a tak se ro zhodla, že si poříd í osmou tečku.
Poletovala nad loukou a h ledala někoho, kdo by jí poradil,
kde osmou tečku vzít. Až potkala motýlka Petříčka.
„Motýlku, nevíš, kde bych mohla sehnat osmou tečku?“ To
bohužel nevím, beruško.“ Tak Maruška letěla dál. U
velkého zeleného mechu uviděla běžet mravenečka.
„Mravenečku, mravenečku, nevíš, kde seženu osmou tečku.
To nevím, beruško,“odpověděl mraveneček. Nedaleko od
lesa potkala ježka Káju. Kája zrovna natíral zábradlí.
Prosím, Kájo, nevíš, kde bych mohlo sehnat osmou tečku?“
Kája si ví se vším rady. Vzal černou barvu a namaloval
berušce Marušce osmou tečku. Teď měla beruška Maruška
konečně osm teček. Druhý den ji uviděl brouček Pav lík.
„Beruško, proč máš osm teček?“ „Abych se ti líbila,
broučku.“ „ Mně ses ale více líbila, jak tě příroda stvořila.“
A tak se beruška rozhodla, že se té osmé tečky zbaví.
Poprosila žabku Kvákalku, aby jí pomohla v tůňce omýt
krovky, a tak se zbavit osmé tečky. Pak se vrátila za
broučkem Pavlíkem a oba byli rádi, že má zase sedm teček.
Zuzana Kolářová – 3.B

O sedmikrásce.
Na jedné pampeliškové louce rostla sedmikráska. Byla
velmi krásná, ale nikdo si jí nevšímal, protože byla mezi
pampeliškami. Jednou šly po louce Anička a Bára a
sedmikrásku uviděly. Sebraly pár pampelišek a
sedmikrásku, udělaly z kytiček kytici a sedmikráska byla
hezky vidět Daly kytici do vázy a začaly se hádat, kdo si ji
vezme domů. Jak se hádaly, máchaly rukama, až váza
spadla na zem a ro zbila se. Kytičky potřebovaly vodu a
vadly a vadly až sed mikrásku napadlo zavolat rosu:
Roso, rosičko,
už nesvítí sluníčko,
spadni na zem trošičku,
dej nám vodu, vodičku.
Na kytici začala padat večerní rosa a padala i na Aničku
a Báru. Ho lčičky se udobřily, protože nechtěly být celé
mo kré. Vzaly kytici a odnesly ji jedné opuštěné babičce,
která měla velkou radost. Sedmikráska byla ráda, že
potěšila babičku a zachránila pampelišky.
Další ukázky v příštím čísle…
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Základní umělecká škola informuje …

ŠKOLA GASTRONOMIE,
HOTELNICTVÍ,OBCHODU a
CESTOVNÍHO RUCHU
V HRONOVĚ
JSME TU PRO VÁS!
KAŽDÁ STŘEDA 8 - 17 HOD.

Ve čtvrtek 26. února 2004 proběhne od 16 hodin
v Koncertním sále ZUŠ

TEL.: 602 642 670, 728 256 262
KDYKOLIV SRDEČNĚ ZVEME K NÁVŠTĚVĚ
JIRÁSKOVY CHATY NA DOBROŠOVĚ.

Rez.: 491 520 185.

Klavírní recitál

Studentky pardubické konzervatoře

Jaroslavy Filipové
Ze třídy prof. Pavlíny Smutné – Klokočníkové

Prospěch žáků v 1. pololetí
29. ledna dostali žáci naší ško ly vysvědčení za svoji
práci v 1. pololetí. Z mého pohledu jsou výsledky velmi
dobré, protože 118 žáků z 5. – 9. ročníku získalo
vyznamenání za svůj prospěch, což je 34%! Oproti to mu je
11 žáků s celkový m prospěchem neprospěl. Věřím však, že
se jim do konce roku podaří počet nedostatečných známek
podstatně snížit. Na počtu vyznamenaných žáků je
potěšující stále se zvyšující procento takto ohodnocených
žáků, přestože celkový počet žáků stále klesá. Věřím, že se
nám i v budoucích letech tento vývoj podaří udržet. Proto
přeji všem žáků m, ale i učitelů m, v dalším pololet í radost
z práce a mnoho úspěchů.
třída

žáků

z toho hodnocení

snížená
známka
CH

průměrný
prospěch

1.A
1.B
1. ročník
2.A
2.B
2. ročník
3.A
3.B
3. ročník
4.A
4.B
4.C
4. ročník
5.A
5.B
5.C
5. ročník
6.A
6.B
6.C
6.D

24
22
46
19
22
41
26
26
52
23
21
12
56
23
23
22
68
21
21
22
19

V
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
14
8
32
8
7
9
7

6. ročník
7.A
7.B
7.C
7. ročník
8.A
8.B

83
22
23
23
68
28
28

31
11
6
4
21
4
6

48
10
14
19
43
23
19

3
3
3
1
3

1
1
1
-

1(1+0)
2(1+1)
1(0+1)
3(1+2)
-

1,690
1,767
1,900
1,900
1,857
2,290
2,056

8. ročník
9.A
9.B
9.C
9. ročník
celkem

56 10 42
22
6
16
24
7
17
26 11 14
72 24 47
542 118 411

4
1
1
11

0
0
2

6(4+2)

2,043
1,694
1,669
1,650
1,670
1,707

Legenda:

V – vyznamenání
P - prospěl

P
24
22
46
19
22
41
26
26
52
23
21
12
56
13
9
14
36
13
12
12
11

5
0
0
0
0
0
2
1

N
0
0
0
0
0
1
-

1(1+0)
1(1+0)
2(2+0)
1(1+0)

1,291
1,318
1,304
1,207
1,240
1,254
1,342
1,230
1,286
1,545
1,375
1,796
1,535
1,671
1,616
1,797
1,693
1,688
1,798
1,551
1,732

5 - neprospěl
N- neklasifikován

Karel Nývlt

V programu zazní klavírní skladby těchto autorů:
J. S. Bach, L. van Beethoven, S. Rachmaninov,
B. Smetana, F. List a E. Suchoň
Vstupné dobrovolné

Internetový kurs polského jazyka
Cílem kursu je získání základních jazy kových
dovedností a orientace v polské realitě. Kurs je koncipován
jako půlroční, jeho obsah tvoří 24 lekcí, každý týden se
studentovi zpřístupňuje jedna. Student si může získané
znalosti ověřit na cvičeních, k dispozici mu je lektor –
rodilý mluvčí. Jednou měsíčně je mo žné dohodnout osobní
konzultaci. A ktuální cena kursu je 1900 Kč.
Ukázku jedné lekce si mů žete prohlédnout, když se na
stránkách http://www.daleko.info/polstina/ přihlásíte jako
uživatel demo, heslo demo.
Zájemci o studium se mohou do kursu přihlásit
kdykoliv, bližší informace podá paní Beata Mocová, Polský
institut v Praze, Vod ičkova 36, telefon 224 212 274, 224
229 856, nebo 224 214 709, úterý, čtvrtek a pátek.
Při dostatečném počtu zájemců je mo žné zo rganizovat
další, pokročilejší a specializované kursy.

Informace o SOU zemědělském a
OU v Polici nad Metují
Podklady pro jednání s hejtmanem
Královéhradeckého kraje ing. Pavlem Bradíkem
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Královéhradeckého kraje a Rada Královéhradeckého kraje
ve svém rozhodnutí a doporučení taxat ivně důvody
neurčily.
Sloučení je vlastně útlumem, protože využití budov a
zaměstnanců je nereálné. Problémem bude i dojezdová
dráha žáků z Broumovska do Nového Města nad Metují 55
km a z Brou movska do Opočna 63 km.
Žádné argumenty, které jsem předkládala na řešení
situace v Polici nad Metují, včetně stanovisek odborných
útvarů, úřadu práce a samosprávy, nebyla akceptována.
Hlasování ve Výboru i Radě je hlasování odborné i
politické. Tam je konečné rozhodnutí, ale i zodpovědnost
za zrušení školy, která má 50-ti letou tradici. Zastupitelé
zcela určitě budou vycházet z doporučení Výboru a Rady.
Informace, které poskytli tisku ing. Salač a Mgr. Vrba
(zasedání starostů v Náchodě) vytvářejí domněnku, že je
ještě prostor k jednání.
Situaci
dále
ko mp likují
rozd ílná
stanoviska
k případnému využití majetku odboru majet koprávního a
odboru strategického plánování.
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paní Zupková Rozálie
paní Hrodková Marie
paní Raisová Emma
paní Hamerská Marie

Porovnání ukazatelů
Uk a z at el

Police nad
Metují

počet žáků

91

počet
zaměstnanců
celkové přímé
náklady
přímé náklady
na l žáka za rok

Nové Město
n. Metují

bylo
připraveno
rozšíření
studijní
nabídky o
SOŠ

272

24,02

P o z n.

110,50

7 341 500,-80 675,--

budovy

vše majetek
kraje

hospodaření
2003

zisk 264 292,-

30 627 900,112 602,M erkur, Králíček,
tělocvična,
klášter – nájem

Na jednání dne 26.1.2004 za účasti ing. Bradíka –
hejtmana Královéhradeckého kraje, Mgr. Vrby a Ing.
Stehlíkové js me h ledali cesty, jak převést majetek kraje na
město Police nad Metují.
Dne 2.2.2004 si přijeli budovy prohlédnout zástupci
sociálního odboru s projektantem.
Dne 4.2.2004 bylo zasedání Rady Královéhradeckého
kraje, kde převod majet ku byl projednáván. Konečné
stanovisko je na Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje,
jehož nejbližší termín jednání je 26.2.2004.
Mgr. Ing. Jiřina Hejnová

Dalš í

in fo rm ace

Připravujeme 2 kurzy „Podvojného účetnictví“
Lektroka:
Předpokládaný termín:
Informace po 16.2.2004:

ST A T I ST I KA

Ing. Zdena Ho molková
v polovině března 2004
491 541 315, 491 541 317

œœ œ œ œ œ œ œ œ

K 31.1.2004 mělo město Police nad Metují dle dostupné
evidence celkem 4324 obyvatel.

/ leden/
/leden/
/leden/
/leden/

Vážení pozůstalí, přijměte projev hluboké soustrasti.

J UB I L EA

ZZZZZZZZZ

V lednu 2004 oslavili životní jubilea:

75 let
80 let

2 občané
4 občané
paní Milada Jenková
paní Libuše Dubová
pan Jan Kousal
pan Robert Kollert

Tonda Pohl
na začátku letošního roku slavil abrahámoviny.
Nepočítaně dětí prošlo i „jeho“ sportovkou. Tréninky,
závody, v létě, v zimě, za každého počasí jsou
samozřejmostí jeho života. Přejme jemu i nám všem, aby
ještě hodně dlouho v plné síle bez ohledu na neúprosnost
času byl naší ly žařskou i běžeckou autoritou.

Olda Scholz
za půl roku bude o jednu desítku let od Toníčka starší.
Už teď mu přejme především zdraví, neslábnoucí
optimismus a chuť do dalších tradičních i netradičních akcí
polických turistů. Těšme se na Po lický vandr, Zimní
táboření, Silvestrovský pochod a každé setkání
s neuvěřitelnou energií, kterou v sobě Olda nosí, a kterou je
schopen obdivuhodně nakazit.

Jan Kousal
se jistě víc řadí mezi malíře, než mezi sportovce.
Skutečností je fakt, že na svých toulkách po krásách, které
svěřuje plátnu, musí i hodně nachodit. K obdivuhodným
osmdesátinám, které slavil 22. ledna, mu přejeme
především osobní spokojenost podmíněnou zdravím jeho i
jemu blízkých.
Ida Seidlmanová

Poděkování
Upřímné poděkování všem, kdo se přišli 9. ledna 2004
rozloučit s paní Marií Hrodkovou.
Jiří Hrodek

V průběhu měsíce ledna se:

H
D
Y

>

přistěhovali

3 občané

odstěhovalo

11 občanů

narodili se

4 občánci

Ilona Diusová
Annika Gloserová
Matyáš Polej
Stanislav Rubáček

/listopad/
/prosinec/
/prosinec/
/prosinec/

zemřelo

7 občanů

pan Milan Horák
pan Karel Mach
pan Zdeněk Teimer

/listopad/
/ listopad/
/listopad/

SŇATKY Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
V lednu byly uzavřeny 2 sňatky. Nebyl dán souhlas ke
zveřejnění jmen snoubenců.
JŤ

Nabízím k prodeji
byt 2 + 1 v ul. U Opatrovny čp. 217.
Možnost nastěhování konec května začátek června.
Cena dohodou.
Bližší informace na tel. č.: 777 963 929
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tohoto zajímavého živočicha. Nav íc nejen poněkud
kontroverzní výr je před mětem ochrany v navrhovaném
ptačím ú zemí. V SPA budou chráněny i jiné ptačí druhy
významné z pohledu Evropské unie – např. sokol
stěhovavý, sýc rousný, kulíšek nejmenší nebo datel černý.

Ptačí území Broumovsko - náš
příspěvek do soust avy chráněných
území Evropské unie Natura 200 0
Potřebujeme nová chráněná přírodní území? Tuto
otázku si možná položí většina těch, kteří získají první
informaci o soustavě Natura 2000. Natura 2000 – to jsou
ovšem tak trochu jiná chráněná území, než ta naše
stávající.
Jde o jednotnou soustavu chráněných přírodních
území v rámci Evropské unie. Zahrnuje nejen nejvíce
ohrožené druhy rostlin a ži vočichů, ale i nejvzácnější
evropská přírodní stanoviště (jako jsou na Broumovsku
např. staré bučiny, rašeliniště, nebo skalnaté reliktní
bory).
Je také možné, že druh organismu nebo stanoviště,
který je v ČR relati vně běžný, může být z hlediska
celoevropského velkou vzácností a je tedy hodný
ochrany. Smyslem soustavy Natura 2000 je péče o
přírodní dědictví všech Evropanů v době, kdy na starém
kontinentu mizejí člověkem vytvořené hranice.

Stav Natury na Broumovsku
Natura 2000 vzn iká na základě dvou směrnic EU. Podle
starší z těchto směrnic (s měrn ice o ochraně volně žijících
ptáků (č. 79/ 409/ EHS) vzn iká mimo jiné tzv. Ptačí ob last
(SPA) Brou movsko.
Proces jejího vyhlášení pokročil poněkud dále než vznik
17 chráněných území (t zv. SACů ) podle směrnice o
stanovištích (směrnice č. 92/43/ EHS). Do data vstupu do
EU však musí ČR na svém ú zemí stihnout ptačí oblasti
vyhlásit a ostatní chráněná území alespoň navrhnout.

Pojednání o předjednání
Státní ochrana přírody má zájem přiblížit Naturu 2000
veřejnosti, a proto chce ještě před jejím vyhlášením vést
dialog s vlastníky a uživateli území. Koncem ro ku proběhlo
na Správě CHKO Brou movsko několik jednání v rámci tzv.
předjednávání vzniku Ptačí oblasti Brou movsko - člán ku
soustavy chráněných území Natura 2000.
K účasti na těchto jednáních byli přizváni všichni, kteří
na území budoucí ptačí oblasti vlastní nebo užívají větší
plochy půdy a ti, jejichž činnost souvisí nějak s předmětem
ochrany - zemědělci, lesníci, myslivci, horolezci a zástupci
měst a obcí.

Vír kolem výra
Po úvodním seznámení příto mných s ptačími druhy, pro
které je připravováno vyhlášení SPA Brou movsko,
následovala debata zejména o možnostech a důsledcích
ochrany výra velkého, druhu uvedeného v přílo ze 1
Směrn ice o ptácích. Ten by měl být hlavním chráněným
druhem, jakousi „vlajkovou lodí“ vzn ikajícího chráněného
území. Ochrana výra vzbuzuje d iskusi, neboť v povědomí
veřejnosti přežívá názor o jeho škodlivosti.
Je však třeba uvést, že jde o ptačí druh, jehož poměrně
hojný výskyt byl na Brou movsku zmiňován už
v historických pramenech a naše hluboké a skalnaté lesy
jsou pro něho ideálním útočištěm. Populace výra není
stabilizovaná a je škoda přih lížet s ru kama v klíně úbytku

Co dál?
Doufejme, že ko munikace ochránců přírody a
veřejnosti, která předchází v zniku chráněných území sítě
Natura 2000, u možn í vyjasnit všechna stanoviska, která
potom je mo žno zohlednit při vlastním vyhlašování
chráněných území.
V nejb ližší době čeká pracovníky Správy CHKO
Brou movsko předjednávání dalších připravovaných území
soustavy Natura 2000 – tentokrát půjde o území s převážně
botanickou hodnotou, vyhlašovaná na základě Směrn ice o
stanovištích. Připravuje se také návrh na vyhlášení ochrany
částí vodních toků Metuje a Dřevíče, kde dosud přežívá
významná a životaschopná populace mihule potoční –
dalšího našeho chráněného druhu a zároveň druhu
významného pro evropskou unii. Ochránci přírody budou
opět kontaktovat všechny, jichž se tyto věci týkají, a budou
doufat, že se jejich nabídka informací a diskuse setká se
zájmem.
Bližší informace o soustavě Natura 2000 vám rádi
poskytnou pracovníci Správy CHKO Brou movsko,
Ledhujská 59, Po lice nad Metují, vždy v pondělí a ve středu
od 8 do 17 hod. Informace o Natuře 2000 lze také získat na
Internetu na stránkách http://natura2000.savvy.cz, případně
na infolince 844 800 800, která je v provozu v pondělí a ve
středu od 14 do 17 hod.
RNDr. Jan Piňos, vedoucí správy CHKO Broumovsko
Mgr. Petr Köppl, pracovník pro Naturu 2000 CHKO
Broumovsko

Tříkrálová sbírka 2004
Začátkem ledna nás stejně jako minulé roky navštívily
skupinky
tří
králů
s
doprovodem dospělé osoby.
Poprvé letos chodily tři králové
také v Suchém Dole a v
Hlavňově, v Polici nám s
organizací pomohli skauti, kteří
vytvořili samostatnou skupinku
(Berousku- díky!!). V Polici chodilo 5 skupinek, v Pěkově,
Hlavňově, Žďáře, Bukovici a Suchém Dole vždy po jedné
skupince a na Bezděkově a v Machově po dvou
skupinkách.
Nejvyšší
průměr
vybraných
peněz
připadajících na jednu pokladničku byl jako každoročně v
Machově, kde na jednu pokladnu připadá v průměru
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9 445 Kč. Je to dokonce nejvíce na celém okrese. V dalších
pokladničkách bylo průměrně okolo 5000 Kč, což jsou také
úctyhodné částky. Za účasti města byly pokladničky
rozpečetěny a napočítány tyto sumy:
Police nad M etují
Hlavňov
Pěkov a Hony
Bukovice
Suchý Důl
Žďár nad M etují
Bezděkov nad M etují
M achov
Celkový součet

30 983,00 Kč
2 803,00 Kč
4 945,00 Kč
5 714,00 Kč
5 369,50 Kč
5 481,00 Kč
8 674,50 Kč
18 890,00 Kč
82 860,00 Kč

Pro ilustraci- na celém okrese bylo vybráno 455 790 Kč.
Chtěli bychom tímto poděkovat všem dárcům, kteří otevřeli
svá srdce a přidali dar na po moc potřebným. Velký dík patří
také ko ledníků m a dospělým, kteří věnovali svůj čas a
nalezli odvahu zazvonit u dveří domů. Děku jeme také
všem, kteří dětem přidali nějakou tu drobnou sladkost nebo
podali hrnek dobrého teplého čaje... Mnohokrát děkujeme
všem.

skutečnost by si měli uvědomit všichni, kteří pod jeho
střechou prožívají své stáří. Měli by si vážit toho, co bylo
zbudováno. Nové sociální zařízen í je teď naší chloubou.
Proto si ho važme a opatrujme. Další investice se těžko
shání a tak buďme vděční za to, co pro tento domov bylo
doposud dobrého uděláno a držme palce všem těm, kteří se
snaží o další vylepšení.
V lednu se uskutečnila první společná schůzka obyvatel
se zaměstnanci domova. Povídali js me si o naši kuchyni a
vznesené připomín ky byly již realizovány. Hovořili jsme o
vztazích jednoho k druhému a o nutnosti vzájemné
tolerance. Byli js me seznámeni s využíváním ku lturního
fondu obyvatel v loňském roce a o mo žnostech pro letošek.
Rozcházeli js me se v dobrém s příslibem podobného
setkání příští měsíc.
Osm obyvatelů slavilo v lednu narozen iny. Těch, kteří
se dožili již přes devadesát let je v našem domově několik a
tak js me mohli podat ruku a pogratulovat při této oslavě té
nejstarší z nás paní Emilii Ságnerové, která se dožila
neuvěřitelných 98 let. Paní Emilie je stále obdivuhodně čilá
a veselá. Ať jí to do té stovky vydrží, ne-li v íc.
Krásným koncertem nás potěšila také mládež ze
žesťového oddělení základní u mělecké školy pod vedením
učitelů Josefa Fialy a Lenky Němcové. Skladby uváděl
ředitel školy Lubor Bořek. Byl to překrásný zážitek, který
jsme odměn ili zasloužený m potleskem. Kdy ž si poro zu mí
mládí se stářím, je to k nezapo menutí. Takových hudebních
koncertů bychom si přáli v íce i pro příště. Děkujeme!
Tradiční Masopustní ples budeme pořádat v jídelně
domova a ve čtvrtek 19. února od 14ti hodin. Nebudou
chybět masky, tombola i něco na zub. K poslechu a tanci
nám zahraje pan Benda z České Skalice, který nás
obveseloval také na Mikulášské zábavě. Máme se na co
těšit. A těšit se můžeme již dopředu na další posezení při
kávě, čtení na pokračování, účast na plesech v okolí, pokud
to zdraví dovolí a další akce, které nás čekají. Tak
nashledanou Polický měsíčn íku v příštím vydání.
Růža, obyvatel DD

Poděkování.

Výtěžek sbírky bude použit na pomoc lidem v nouzi, na
podporu práce s mládeží, na pomoc rodinám, na
humanitární po moc a na projekty farních Charit v oblasti
sbírky.
Mgr. Kateřina Nekvindová
asistent pro místní sbírku

Měsíc leden v polickém
domově důchodců
Než jsem se po ránu rozhodl dát do psaní tohoto článku,
přišel mě do ruky novinový článek „Stárnoucí lidé jsou prý
zátěží“. Cituji: Podle statistiků bude do roku 2050
nejdramatičtějším rysem české populace v první polovině
21. století stárnutí. Starších lidí výrazně přibude,
nejpočetnější generací se za padesát let stanou šedesátníci a
sedmdesátníci.“ Tak co na to říct. To se nás už týkat
nebude, ať si s tím poradí t i, kteří přijdou po nás?
Polický do mov důchodců byl dán do provozu již před
pětašedesáti lety. Potřebuje svou každodenní údržbu. Tuto

Ráda bych za obyvatele a zaměstnance Domova
důchodců v Polici nad Metují poděkovala všem, kteří se
podíleli na sponzorství a návštěvách v našem domově ve
vánočním čase. Opravdu si velice vážíme Vaší pozornosti ,
kterou nám věnujete. Činí nám to velikou radost a pocit , že
náš domov je vnímán veřejností jako součást Vašeho
života.
O sponzorství pod rozsvíceným stromečkem se
postarali: Kvíčerovská pekárna, Lékárna Kuklík, Chovatelské
potřeby p. Součka, Potraviny p. Purkerta, Zelenina p. Suchomela,
Zelenina pí. Schreiberová, p. Oppitz,LIBRATEX
manželů
Brahových, Stavebniny p. J.Grima Bukovice, Knihkupectví
Kohlových. Dárky potěšily a rozzářily oči našich obyvatelů.

za DD V. Kašíková

Víte, co je Klub milců Broumovska?
Pokud ne, pak vězte,že je nejvyšší čas navštívit stránky
Collegia pro arte antiqua. A to zvláště tehdy, pokud ještě
nevíte, co s časem o prázdninách, rádi se touláte
zajímavými končinami a kromě toho ještě máte třebas
vzácný dar dělat dobrého hostitele a nebo nadstandardní
schopnost péče o druhé.
Členem Klubu milců Broumovska se může stát každý,
kdo prokáže dobré místní znalosti, má dostatek elánu,
volného času, chuť přemýšlet, učit se a chtěl by se navíc
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stát dobrým průvodcem letním hostům v překrásné krajině
Broumovska.
Vhodným předpokladem je i jazyko vá výbava,hbitý jazyk
a společenského vystupování.
Zahájení činnosti klubu v únoru 2004.
Podrobnosti zde:
Collegium pro arte antiqua, Klášterní zahrada 1, 550 01
Broumov, 491 521 238 mailto:polacek@collegium.cz ,
http://www.collegium.cz

Informace o jednotce JSDH
Police nad Metují
Na
žádost
MěÚ
Celkem událostí,
kde jednotka byla
Celkem požárů
Technických zásahů
Celkem hasičů
Průměrný počet
hasičů na výjezd
Průměrná vzdálenost
k události (km)
Celkem zásahů
samostatných
Průměrná doba
zaneprázdnění jed. u
výjezdu (min)
Průměrná doba
jednotky na místě
zásahu
(min)
Celkem minut u
všech zásahu (min)
Počet výjezdů nad
10km

Na
žádost Celkem
HZS

7

26

33

7
47

18
8
193

18
15
240

6,71

7,42

7,27

3,41

5,88

5,35

7

11

72,85 133,65

18
120,75

119,12
510

3475

3985

4

4

Klub přátel turistiky hodnotil
svoji činnost
V pátek 30.1.2004 se sešli členové Klubu přátel
turistiky při TJ Spartak Police nad Metují na výroční
schůzce, kde nejen zhodnotili svoji činnost za l oňský
rok, ale při pomněli si díky vi deu i upl ynulé ročníky
Mezinárodního polického vandru a Zi mního táboření
na Hvězdě. Přestože „ výroční zpráva“ byla stručná,
stojí určitě za zveřejnění, protože naši turisté se nemají
rozhodně za co stydět. Zprávu přečetl Ol dřich Scholz.
Vážení přátelé turistiky!
Dovolte mi, abych Vás přivítal na dnešním setkání
Klubu přátel turistiky při TJ Spartak Police nad Metují.
Mám tu čest mezi námi přivítat milé hosty - starostu města
Police nad Metují Zdeňka Kadidla, zástupkyni starosty Idu
Seidlmanovou a slečnu Věru Sýkorovou, novinářku z Novin
Náchodska
Scházíme se takto poprvé, a proto mi dovolte, abych
Vás seznámil s naší činností.

Po obnovení činnosti KČT po listopadu 1989 odbor
turistiky TJ Spartak Police nad Metují z důvodů převážně
kádrových své členství v KČT neobnovil. Jeho slabá
členská základna a nepravidelná, spíše občasná činnost,
přestala být zajímavou i pro mateřskou TJ Spartak Police
nad Metují, a tak nakonec došlo k jeho zániku. Několik
obětavců turistice oddaných, nadšenců bývalého odboru
turistiky, spojilo své síly v nezávislém „Klubu přátel
turistiky“. Jeho nynější kolektiv dobrovolných nadšenců
dle svých možností a znalostí propaguje přírodní krásy
Policka. Děje se tak zejména pokračováním v pořádání
Polických vandrů, Zimního táboření na Hvězdě a
Silvestrovských vejšlapů. Od roku 1997 je klub řádným
členem mezinárodní organizace pro lidový sport IVV,
s uděleným certifikátem.
Jak bylo řečeno, máme tři akce. Počátkem ledna
připravujeme Polický vandr, který je zařazen
v mezinárodním kalendáři. Důležité je, že vandr má svůj
pevný termín. Třetí sobota v květnu. Trasy zajišťují Jaromír
Matějec a Václav Krb. Výběr tras není jednoduchý. Dnes už
musíme žádat majitele o povolení vést trasu přes jejich
pozemky. Rovněž tak jednáme s Českými lesy, kde máme
velmi dobrou spolupráci s panem Středou a jednat musíme i
se Správou CHKO Broumovsko. Celková účast v loňském
roce byla 714 vandrovníků, což svědčí o jeho popularitě. Ze
všech pochodů v okrese máme vždy největší účast.
Další akce, která má velký ohlas, je Zimní táboření na
Hvězdě, které je druhé nejstarší v ČR po Klíči v Lužických
horách. V loňském roce se uskutečnil již 40.ročník. Koná se
pravidelně každou první sobotu v prosinci. Rovněž účast
173 táborníků a dalších průchozích turistů dokazuje jeho
popularitu. Navštívila nás i delegace z KČT - komise
lyžařské turistiky, která vysoce ocenila úroveň ZT. Přijela i
delegace z Moravskoslezské oblasti, kde pořádají ZT na
Klondayku. Většina jich byla na Hvězdě, Ostaši i v Polici
poprvé a chvála nebrala konce.
Poslední pravidelnou akcí je Silvestrovský vejšlap kolem
Čertovy skály, který pořádáme společně s městem Police
nad Metují. Byl to již 6. ročník a k Čertovce přišlo 277 lidí.
Každý příchozí obdržel pro zahřátí Čertův šleh a děti
cukrovinky a pohled s razítkem. Nechyběl ani čert.
Nespíme ani v letních měsících, kdy organizujeme
brigády na prořezání skalních vyhlídek a odlesnění skalních
útvarů na Hvězdě. Největší akcí, která se uskutečnila, bylo
zhotovení lávky do Mariánské jeskyně. Porazit tři velké
stromy, oklestit, oloupat a položit přes širokou strž nebyla
žádná legrace. A to všechno v 9 lidech. Z toho jedna žena.
U Kovárny a Slepičáku se dělalo zábradlí, zátaras cesty
mimo značení. Zhotovení a oprava hatí, odstranění polomů
po zimě, prořez vyhlídky na Supím hnízdě, úprava
prostranství u pomníku Vostrého Žitavce a v neposlední
řadě dřevo na zimní táboření.
Celkem bylo odpracováno v roce 2003 535 hodin, což
není málo. Bohužel, minulá léta nebyla evidována.
K dnešnímu dni máme 14 členů. Scházíme se 1x měsíčně
v internátu SOU zemědělského s laskavým svolením paní
ing. Hejnové. Co osobně považuji za úspěch, je získání
značkaře pro Policko, který tu nebyl přes 30 let. O tuto
činnost se staral Jirka Učík z Teplic nad Metují. Teď se této
práce ujal Véna Krb. V letošním roce by měl absolvovat
školení značkařů, po kterém bude pracovat již samostatně.
Další turista nám spadl ne z nebe, ale z Trutnova. Je to
František Vacek, rodák z Pěkova, který se přistěhoval do
Police. Má na starost propagaci, pochody i menší vycházky.
Vše se dočtete v naší skřínce, kde jsou uváděny veškeré
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akce, které se budou konat.Vím, že to nebude lehké, ale
snad si lidé zvyknou. Vždyť léta se nic pro veřejnost
nekonalo.
Závěrem si nemohu odpustit i několik poznámek.
Vedení kroniky ZT a PV: Vede se zatím jen
fotodokumentace a nic víc. To je podle mého názoru málo.
V roce 2005 bude 30. výročí PV a podklady pro vydání
almanachu budeme dávat těžko dohromady, stejně jako u
zimního táboření. Probíráme to skoro na každé schůzi.
Všichni souhlasně pokyvují, že by se jako mělo s tím něco
dělat. Ale jinak se nic v tomto směru neděje. Musíme si také
udělat jasno mezi sebou. Nejde do nekonečna se jenom vést
a mít řeči. Je třeba více aktivity. Vždyť každý máme nějaké
schopnosti. Pokud jsme členy určitého spolku, tak je třeba
si uvědomit, že máme určité povinnosti.
I přes tuto kritiku bych chtěl na závěr všem členům
poděkovat za dosavadní práci pro rozvoj turistiky na
Policku. Též bych chtěl poděkovat vedení města Police nad
Metují, TJ Spartak Police nad Metují za podporu a všem
sponzorům, kteří jsou nám nakloněni, a bez kterých to
prostě nejde.

Dne 2.2.2004 v 7.30 hod. byla zprovozněna nová UŠNÍ,
NOSNÍ, KRČNÍ ambulance v ambulantním pavilonu
v areálu dolní nemocnice v Náchodě.
ORDINAČNÍ HODINY
7.30 - 15.00 hodi n
TEL.: 491 601 581, 491 601 582, 491 601 583
Provoz ORL ord inace na POLIKLINICE v Náchodě je
zrušen !!!
UŠNÍ, NOSNÍ, KRČNÍ ord inace při oddělení bude sloužit
pro ošetření ambulantních pacientů v pracovní dny:
pondělí - pátek po 15. hodi ně a v sobotu a v neděli.
Mgr. Hana Soldánová tisková mluvčí ONN, a.s.,
tel.: 491 601 630

POZVÁNÍ DO POLICKÉ SAUNY
„U MAGDY“
První sauna pro
polické ženy proběhla
sice o týden později než
pro muže, ale s bohatou
účastí jednak všech
stálých saunařek naší Magdy, ale i žen z Hronova a
z Broumova. Sešlo se nás více než dvacet. Zase po dvou
letech krásné odpoledne a večer, jednak pro zdraví, pro
krásnou pohodu a hlavně pro tu nesmírnou radost, že se
budeme moci setkávat každý týden.
Děku jeme za tu pohodu hlavně saunovému výboru,
pochopení pana starosty a všech zástupců městského úřadu.
Zveme všechny ženy – přijďte mezi nás, je tu zase po
takové době nádherně.
Saunařky

PODĚKOVÁNÍ „KLUBU
SAUNISTŮ V POLICI“

Popis fotek: Nespíme ani v letních měsících, kdy
organizujeme brigády na prořezání skalních vyhlídek a
odlesnění skalních útvarů na Hvězdě. Největší akcí, která se
uskutečnila, bylo zhotovení lávky do Mariánské jeskyně.
Porazit tři velké stromy, oklestit, oloupat a položit přes
širokou strž nebyla žádná legrace. A to všechno v 9 lidech.
Z toho jedna žena.

Nová ORL ambulance zahájila
ORL ambulance zahajuje provoz v ambul antní m
pavil onu dolní nemocnice v Náchodě.

Konečně jsme se dočkali otevření sauny v Polici nad
Metují. Nenacházím slov jak bych poděkoval a ocenil úsilí
těch, kteří se o to zasloužili. Kdy ž jsem se dozvěděl, že
bude sauna otevřena, nemohl jsem se již dočkat onoho
očekávaného dne. Do Po lice do sauny jsem jezdíval snad
dvacet roků, většinou ve středu, ale i v pátek. A v ždy bylo
plno, vždy byla v sauně báječná atmosféra. Přestože jsem
již mnoho roků v důchodě, těšil jsem se na otevření jako
malý klu k. Také jsem si klad l otázku jaké to bude? Dnes
mohu s potěšením konstatovat, že jsem byl nadšen, stejně
jako mů j kamarád Milan Hejzlar z Broumova (rovněž letitý
návštěvník polické sauny), který se mnou na zahájení přijel.
Hojná návštěvnost (tak jako v minulosti) svědčí o tom, jak
Poličáci byli na saunu nažhavení. A osobní účast starosty a
místostarostky umocnila vý znam tohoto krásného počinu.
Poličáci, cítil jsem se mezi Vámi perfektně a strašně Vám
fandím. Už se těším na další návštěvy. Sauna mi dělá po
zdravotní stránce velmi dobře a kdo to nezkusil, neví o co
přichází. Ještě jednou dík přípravnému výboru a také
Magdě Macounové, která se vzornou obsluhou podílela na
naší spokojenosti a nádherné pohodě.
Sauně zdar !!!
Jiří Holub – Teplice nad Metují
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Pozvání do sauny
Stalo se skutečností, že v pátek dne 30.1 2004 byla
znovuotevřena sauna v Po lici nad Metují. Podařilo se
díky iniciativě skalních přízn ivců sauny, ale i široké
veřejnosti, sponzorů a především podpory pana starosty
Zdeňka Kadidla a místostarostky Idy Seidlmanové,
porozuměn ím a akt ivním p řístupem některých členů rady,
zastupitelstva města a TJ Spartaku obnovit provoz sauny a
navázat na její slavnou tradici.Velmi si Vážíme této
iniciativy, oceňujeme brigádnickou činnost především žen,
které vše připravily na zahájení provozu a paní Magdě
Macounové, děkujeme sponzorům za po moc při
vybavování.
Vysoká návštěvnost třiceti pěti saunistů z Police a šesti
přespolních a počet prodaných permanentek, ukázal, že o
saunu je v Polici zájem.
Výbor saunistů Vás Poličáky i ostatní zájemce z oko lí
chce pozvat k pravidelný m návštěvám sauny. Tak jak již
bylo uvedena na letáčcích, máme zájem Vaše návštěvy
obohatit o zajímavé krát ké programy, přednášky, soutěže,
případně kulturní vlo žky podle Vašeho zájmu a případného
Vašeho přispění.. Vaše návštěva sauny se tak může stát
v dnešní uspěchané době nejen relaxací duševní i fyzickou,
prevencí a blahodárných zdravotních účinků sauny, ale i
svým způsobem malou společenskou událostí. Vše je
pochopitelně odvislé od Vašeho zájmu a návštěvnosti.
Připravujeme několik témat, která by se měla
uskutečnit. O těchto doprovodných tématech a datumech
konání budete informováni na vývěsce ve výloze lékárny na
náměstí. A jaká témata připravujeme?
Například:
blahodárné účinky sauny na lidský organismus
přednáška s promítáním o cestách do
exotických krajin
přednáška „jak se vaří p ivo“ spojená
s degustací
z h istorie Police nad Metují
historie a vývoj nejznámnější české hračky
jaké druhy čaje známe a jak se připravuje,
degustace různých typů čajů a další
Masér(ka) - podle zájmu je zajištěno provádění masáží !!!

Provoz sauny:
čtvrtek 17 – 22 hod
ženy
pátek
17 – 22 hod
mu ži
mo žnost sanování pro skupiny min 12 lid í po dohodě s paní
Magdou Macounovou na telefon 605 730 580
Občerstvení zajištěno
Vstupné:
1 hod
40 Kč
2 hod a více
70 Kč
permanentka na 10 návštěv 600 Kč
(úspora 100 Kč)
Přijďte si prohřát Vaše tělo, relaxovat a pobavi t se !!!

J. Kříž

REGIONTOUR 2004
Již šestým ro kem jsem se zúčastnil veletrhu cestovního
ruchu, který se konal 8. – 11. 1. 2004 na výstavišti v Brně.
Naše město se prezentovalo spolu s dalšími městy regionu
v Královéhradeckém stánku na ploše 168 metrů
čtverečních.
Snad i nepřehlédnutelná žlutá barva našich triček
s nápisem KLADSKÉ POM EZÍ byla příčinou velkého
zájmu návštěvníků o náš kraj. Opět musím konstatovat, že

v oboru cestovního ruchu máme co nabízet. I Po lice nad
Metují se letos mohla představit s novým propagačním
materiálem o městských památkách i našem okolí.
Snad jen škoda, že poličtí podnikatelé v oboru
stravování a ubytování nevyužívají příležitosti se zdarma
prezentovat na tak významné akci jakou REGIONTOUR
bezesporu je.
Tak jako i v minulých letech byl velký zájem o
vyznačené cyklotrasy. Dalším atraktivním místem dle
četných dotazů jsou Brou movské stěny. Je faktem, že dosud
nebyl vydán žádný komplexn í materiál o těchto krásných
kopcích. Proto se návštěvníci museli spokojit s našimi
znalostmi.
Na závěr bych rád poděkoval vedení města za přípravu
materiálů a organizaci celé akce.
Díky
Pavel Daněk
P.S.
Díky i tobě Pavle za tradičně vzornou reprezentaci města.
I. Seidlmanová

ASTRON OMI CKÉ OKÉNK O
Astronomické informace- únor 2004
Slunce vstupuje 19. února v 8 h 49 min do znamení
Ryb.
Měsíc je 6.2. v úplňku, 13.2. v poslední čtvrti, 20.2. v
novu, 28.2. v první čtvrti. Nejb líže k Zemi je 16. února,
nejdále od Země 28. února. Konjunkci Měsíce s planetou
Saturn mů žeme pozo rovat 3.2., s Jupiterem 8.2. Vzájemné
přiblížení Měsíce a Venuše nastane 23.2., Měsíce a Marsu
25.2.
Planety pozorovatelné okem: Venuše září na večerní
obloze vysoko nad západem, je - po Měsíci - nejjasnějším
objektem noční oblohy. Mars zapadá kolem půlnoci,
promítá se do souhvězdí Berana. Planety Jupiter (v
souhvězdí Lva) a Saturn (v Blížencích) jsou pozorovatelné
téměř celou noc s výjimkou jitra.
Jiří Kordulák, Hvězdárna v Úpici

V l as ti v ědné o kénko
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
MUDr. 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.
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§ 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.
Před 145 léty, roku 1859:
§ se konaly v dubnu odvody koní. Příčinou bylo tažení
rakouské armády do severní Italie, které skončilo její
porážkou u Magenty 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).
Před 140 léty, roku 1864:
§ koupila polická obec dům na náměstí - hostinec „U zeleného
stromu“ (čp. 75). Zde byla až do roku 1919 umístěna radnice
a do roku 1924 Městská 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:
§ Antonínem Šolcem, poručíkem v.v., byl založen „Spolek
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 „Mostecký 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..
Před 120 léty, roku 1884:
§ 20. března koupila obec od klášterního velkostatku za 6.700
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.
Před 115 léty, roku 1889:
§ byla založena Městská spořitelna.
§ 15. května byl svěcen prapor „Dělnické vzdělávací jednoty
Budislav“. Matkou 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. Marie 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 „Městský sbor dobrovolných hasičů
v Polici nad Metují“, přeměnou ze starší korporace
„Tělocvično-hasičské jednoty Sokol“.
§ byl založen hasičský sbor ve Velké Ledhuji.
§ postavili poličtí řezníci na Záměstí své nové jatky (dnešní
„Kvíčerovská pekárna“).
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§ 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 Schimmer.
Před 95 léty, roku 1909:
§ byl 30. května slavnostně položen základní kámen ke stavbě
Sokolovny.
§ 12. června byla velká průtrž mračen s krupobitím. Vesnice
Bělý a Lhota byly zcela vyplaveny.
§ stavitelem Františkem Erberem byla pro Emila Katschnera
zahájena stavba nové továrny na brusle a kovové zboží
(dnešní Kovopol).
§ silnice na Nové ulici (dnešní 17. listopadu) byla rozšířena na
12 metrů a k pohodlnější jízdě částečně srovnán kopec u čp.
239.
Před 90 léty, roku 1914:
§ 1. května vyšlo první číslo časopisu hasičské župy „Metuj“.
§ 28. června byl v Sarajevu spáchán atentát na následníka
trůnu Františka Ferdinanda d′ Este.
§ 28. července vyhlásilo Rakousko-Uhersko Srbsku válku –
vypukla I. světová válka.
§ 31. července vyhlášena všeobecná mobilizace v RakouskuUhersku (muži do 37 let).
§ 9. října přibylo na Policko 400 polských uprchlíků
z válečných bojišť v Haliči. Byli rozděleni po okolních
vesnicích.
§ 18. října byla kolaudována nová budova okresního soudu a
během měsíce tam přemístěn berní úřad.
Před 85 léty, roku 1919:
§ byly dokončeny stavební úpravy radnice.
§ bylo založeno „Hospodářské skladištní družstvo“ –
zemědělský družstevní podnik, zřízený pro společné
obstarávání osiva, hnojiv, pro výkup plodin a dobytka.
§ v dubnu vykonán soupis hospodářských zvířat ve městě.
Shledáno: 14 koní, 45 krav, 10 telat, 3 jalovice, 9 vepřů a 69
koz.
§ intervenovala na podnět „Českoslovanské jednoty“
v Náchodě delegace měst (Náchod, Hronov, Police –
starosta Viktor Krista) v Praze za připojení části kladského
území („Český koutek“) zpět k čsl. republice. Nepodařilo se.
§ 15. června volby do obecního zastupitelstva podle nového
volebního řádu do obcí. Starostou zvolen poštmistr Josef
Peluněk, prvním náměstkem Jaroslav Vancl, druhým Václav
Lacina.
§ v září v Polici založen Václavem Noskem první skautský
oddíl.
Před 80 léty, roku 1924:
§ v lednu podána žádost na ministerstvo vnitra o zrušení
soudního okresu v Teplicích, a tím odčinění křivdy,
spáchané rozdělením soudního okresu r. 1894. Na
memorandum nebyl vzat zřetel.
§ založen „Spolek pro postavení plovárny“.
§ Městská spořitelna přestěhována na přechodnou dobu z čp.
75 do přízemí radnice.
§ 3. října rozhodnuto o přestavbě stodol, vyvlastněných
z majetku benediktinského velkostatku na obytný dům.
Před 75 léty, roku 1929:
§ v únoru po celý měsíc největší mrazy 20. století. 11. února
v Polici naměřeno - 34 0C, v Broumově − 40 0C, absolutní
maximum – 42 0C v Českých Budějovicích. Silniční a
železniční doprava a poštovní služby zcela ochromeny,
v továrnách se nepracovalo. Zmrzla spousta zvěře, ptactva a
včelstev.
§ postaven plot kolem fotbalového hřiště.
§ založena firma Hrubý & Rössel – výroba a prodej kovového
zboží, tj. různé sošky, kalamáře, hodiny, těžítka a
devocionálie z bronzu, mosazi a stříbra.
§ bylo zavedeno autobusové spojení Police – Broumov.

§ 4. července velká větrná smršť s bouří a průtrží mračen.
Obrovské škody v lesích (Žděřina, Ostaš, Hvězda),
odneseny střechy, potrháno elektrické vedení. Zřítil se
kamenný most v Šolcově lese, vyvráceny stromy u sloupu
před Krčmou, poškozena alej u hřbitova.
§ v srpnu dlážděna vozovka přes náměstí, ulice Kostelní,
Ostašská a část Žďárské ulice žulovými kostkami.
Vydlážděn i chodník v Kostelní ulici.
§ byla zakoupena nová mostní váha a pro obecní kancelář
pořízen psací stroj.
§ v prosinci dokončena stavba a zahájen provoz v Městské
spořitelně (čp. 340) v Tyršově ulici. V přízemí umístěn
v pronájmu Poštovní a telegrafní úřad (přestěhován
z hostince „Pošta“).
Před 70 léty, roku 1934:
§ v březnu konal v okolí své vojenské cvičení 2. prapor
hraničářského pluku z Trutnova (20 důstojníků a 300 mužů).
§ Městská spořitelna postavila na svůj náklad v Bezděkových
sadech meteorologický sloup.
§ pro dopravu nemocných do nemocnice zakoupila obec za
31.000 Kč sanitní auto. Ve dvoře radnice zřízena garáž.
§ 24. září vyhořelo Říhovo holičství a vanové lázně – čp. 106
v Kostelní ulici vedle školy.
§ 20. listopadu zahájena výstavba nové silnice z Police na
Slavný.
§ zavedlo obecní zastupitelstvo tzv. „almuženky“, které měly
omezit rozmáhající se žebrání pro peníze po domech. Na ně
obdržel almužník na obecním úřadě poukázky na potraviny.
Před 65 léty, roku 1939:
§ byl učitelem Karlem Petrem založen Dětský pěvecký sbor.
§ v lednu rozhodl papež Pius XI. o rozdělení břevnovsko –
broumovského opatství.
§ 15. března byla republika obsazena německou armádou a
připojena jako
„Protektorát Čechy a Morava“
k Velkoněmecké říši.
§ 23. dubna se konal „průvod cihel“ ke staveništi Kolárova
divadla – dobrovolná doprava cihel občany z místní cihelny.
§ se 19. května stala dopravní nehoda: továrník Ticháček ze
Žďáru se na Záměstí srazil se svým automobilem s koňským
povozem řezníka Johna. Kůň musel být utracen.
§ 22. května další havárie: u továrny fy Hubka se střetl
automobil továrníka Goldmanna s motocyklem p. Berky
z Bukovice.
§ 9. července byly slavnostně položeny základní kameny ke
stavbě Kolárova divadla (z Ostaše a z Hvězdy).
§ 20. srpna byl slavnostně položen základní kámen ke stavbě
kostela církve českomoravské.
§ 26. září nouzově přistálo u Klučku německé letadlo.
§ 15. října byl zaveden ve všech obchodech nedělní klid –
s výjimkou prodeje mléka a novin.
§ od 20. října musely být všechny veřejné nápisy dvojjazyčné:
německo – české.
§ 30. října byly vydány první potravinové lístky – na odběr
chleba, mouky, cukru, masa a mléka.
Před 60 léty, roku 1944:
§ byla zabrána Hubkova tkalcovna pro válečnou výrobu.
§ byl v srpnu zastaven provoz v Kolárově divadle. Uspořádání
Polických divadelních her nebylo rovněž povoleno.
§ se oba polické hasičské sbory, sloučené roku 1942, opět
osamostatnily.
§ bylo konání štědrovečerní mše nařízeno již na odpoledne,
aby osvětlení kostela nerušilo nařízené zatemnění města.
Před 55 léty, roku 1949:
§ 31. ledna byl zrušen Okresní soud v Polici n. Met. Výkon
soudní agendy přešel na Lidový soud v Broumově, v Polici
zůstala na čas jeho pobočka včetně věznice.
§ 27. března byl zřízen místní podnik, mající zabezpečovat
služby, drobnou výrobu a opravy občanům: Komunální
hospodářství.
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§ 30. dubna se vzňala od blesku kopule hřbitovní kaple –
požár však byl rychle uhašen.
§ byl v květnu zrušen „Útulek pro rodičky“, umístěný
v zadních místnostech poštovního úřadu. Založen r. 1936
místním sdružením „Ochrana matek a dětí“, pod dohledem
MUDr. Jana Palečka.
§ 4. července zřízen národní podnik META, bavlnářské
závody v Polici n. Met. Ředitelem jmenován Antonín
Honzera.
§ bylo na lukách bývalého statku Pellyho zřízeno letiště
místního Aeroklubu.
§ byl znovu napuštěn rybník na Honech.
§ v Machově dokončena nákladem 220.000 Kč stavba
skokanského lyžařského můstku. První závody 22. ledna
1950.
§ 1. prosince byla jednotným výměrem ONV v Broumově
zavedena do řady malých textilních závodů (s méně než 50
zaměstnanci) národní správa – první krok k jejich likvidaci.
Před 50 léty, roku 1954:
§ 23. dubna byl zbořen tovární komín na dvoře Mety.
§ bývalý školní závod META 07 (bývalá továrna Königova)
převzal n.p. KOVOPOL a zřídil zde generální opravnu
obráběcích strojů.
§ 16. května volby do Národních výborů – předsedou MěNV
zvolen Robert Ťok, dělník n.p. Meta, prvním náměstkem
František Ringel z Bukovice, tajemníkem Antonín Vacek.
§ 11. července se konal III. ročník silničních motocyklových
závodů ulicemi města: „Polické zatáčky“. Byl však poslední.
§ první televizor na Policku – instalován v hostinci Ladislava
Hejzlara na Slavném.
§ vznikl nový název pro hasičstvo: „Český svaz požární
ochrany“ – z hasičů se stali požárníci.
§ 31. prosinec – stavy hospodářských zvířat v Polici (vč.
Radešova a Bukovice): 43 koní, 491 ks hovězího dobytka,
237 vepřů, 27 prasnic a 30 ovcí.
Před 45 léty, roku 1959:
§ 5. ledna byl postaven stožár pro televizní retlansační stanici
na Hvězdě.
§ od února probíhá svoz odpadků speciálním vozem „Kuka“.
Dosud prováděno městským traktorem a povozem. Poplatek
tehdy činil 80 Kč ročně.
§ od 2. března zřízeno v domě čp. 95 na náměstí květinářství
Komunálních služeb.
§ 8. března byly sníženy ceny zboží: 1 kg cukru z 11 na 9,60
Kč, 1 kg másla z 48 na 44 Kč, rohlík z 0,35 na 0,30 Kč, dále
oděvy, textil, obuv, hodinky.
§ 5. května zaznělo po 17 letech opět bití hodin na radnici.
§ 1. července bylo v Polici zrušeno notářství, pobočka
lidového soudu a vedení pozemkových knih (v budově
kláštera) a převedeno na ONV v Broumově. Státní notář
Jaroslav Linhart poslán do výroby v n.p. Kovopol.
§ 5. července otevřena asfaltová silnice z Hlavňova na
Hvězdu.
§ 27. července tragicky zahynul při výstupu severní stěnou
Javorového štítu ve Vysokých Tatrách Jaroslav Beran,
nadějný polický horolezec.
§ v červenci dokončena stavba bytových jednotek čp. 205 a
206 v Pášmově zahradě. Započato s dalším domem čp. 218
na dvoře pivovaru.
§ 23. srpna dán na místním hřbitově do užívání urnový háj.
§ 2. září zřízena v klášteře pobočka broumovské Lidové školy
umění.
§ v čp. 96 na náměstí zřízena první prodejna potravinových
polotovarů.
§ 25. října byl u bývalých městských jatek uspořádán I. ročník
motocyklových terénních závodů.
§ Uhlí na otop je poprvé od konce války volně v prodeji a není
vydáváno na příděl!

Před 40 léty, roku 1964:
§ započato s bouráním (7. 2.) továrního komínu na dvoře
Kovopolu.
§ 1. března přeloženo autobusové nádraží z náměstí
k Bezděkovu parku.
§ 4. července vyhořela zemědělská usedlost čp. 54/VL –
v areálu Veby.
§ 25. července vyasfaltována silnice do Radešova – pod
nátlakem radešovských, že se jinak nezúčastní voleb.
§ z provozovny Kovopolu u Velkých Petrovic (generálky
strojů) zřízeno učňovské středisko.
§ v září vyasfaltována silnice do Bělého.
§ uspořádán I. ročník zimního táboření na Ostaši –
tělovýchovnou jednotou Slovan Broumov.
§ provedena generální oprava věžních hodin na radnici. Stroj
z roku 1876 opravil místní hodinář Josef Plný.
Před 35 léty, roku 1969:
§ 30. ledna byla v klubu JKP uspořádaná první „Černá
hodinka“ – beseda s básníkem Miloslavem Jandákem.
§ 11. února zemřel poslední starosta samostatné obce Velké
Ledhuje pan Josef Krtička.
§ byl ustaven Auto-motoklub v Polici nad Metují. První
předseda Miloš Puschmann.
§ od září byl uzavřen hostinec „Na Záměstí“ – hostinský Josef
Dinter („Jemný Pepa“) odešel do starobního důchodu.
§ 16. září dopadl na střechu stavení v Suchém Dole (čp. 147)
meteorit.
§ 11.října vznikl velký požár ve skladu dřeva truhlárny n.p.
Kovopol (Zahradní ulice – dříve truhlářství Alberta Reifa).
§ dokončena nová fasáda na radnici.
§ v prosinci dána do provozu dřevěná budova školní jídelny
na Komenského náměstí.
Před 30 léty, roku 1974:
§ 1. ledna došlo ke sloučení Jednotných zemědělských
družstev. JZD Suchý Důl (Velká Ledhuje, S. Důl a Slavný),
Pěkov a Bukovice se spojila do JZD Hvězda se sídlem
v Polici.
§ byla 30. ledna dokončena instalace nových sedadel v hledišti
Kolárova divadla.
§ 20. dubna hořel les na Klučku.
§ byla v květnu zahájena výstavba nové čerpací stanice
pohonných hmot v Ostašské ulici.
§ v červnu je započato s demolicí starobylého zemědělského
dvora dřívějšího benediktinského velkostatku – naproti
kostelu. Dokončeno příštího roku.
§ místním AMK byl 29. září uspořádán I. ročník silničního
závodu motokár.
§ 30. září byla v závodě Masného průmyslu v Polici
(„Masně“) ukončena výroba výsekového masa a
uzenářských masných výrobků. Výroba se specializuje
pouze na výrobu suchých trvanlivých salámů.
§ v říjnu otevřena nová provozovna elektro Kovopodniku
Broumov v Zahradní ulici.
§ 7. prosince byl polickým odborem turistiky TJ Spartak
poprvé uspořádán 9. ročník zimního táboření na Ostaši.
Před 25 léty, roku 1979:
§ byla 2. ledna veřejnosti odevzdána do užívání sauna.
§ v lednu silné mrazy. Veba nepracovala 14 dní (nedostatek
uhlí), ve školách se neučilo.
§ v dubnu dokončeny vnitřní úpravy radnice. Zřízena malá
zasedací síň, nově zařízena síň obřadní. Vstupní vchod do
budovy (skleněné dveře) byl upraven – hliníkové rámy
obloženy mědí, na skleněných výplních vyleptány
ornamenty a státní znaky.
§ Poprvé zaveden letní čas.
§ Od 16. do 18. června nepřetržité deště. Povodeň – fotbalové
hřiště půl metru pod vodou, na Petrovicích zničen most. Na
Broumovsku zaplaveny vesnice.
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§ na podzim zbourán v ulici U Damiánky transformátor,
veřejný pisoár (postaven r. 1935) a domek, sloužící obecní
mostní váze a trafice (1912).
§ od prosince dlouhodobá rekonstrukce Poštovního úřadu.
Provoz přemístěn do bývalé restaurace Sokolovna.
§ na Silvestra prudká změna teploty. Z + 8OC v podvečer
pokles během několika hodin na minus 300C!
Před 20 léty, roku 1984:
§ byla v dubnu zbourána dřevěná Foglarova stodola
v Radimovské ulici.
§ 5. května průtrž mračen. Bezděkovská a bělská silnice
zaplaveny, Gottwaldova ulice se změnila v prudkou řeku.
Ornice ze scelených polí od Klučku se objevila na Sibiři.
§ 1. června – polický Český svaz ochránců přírody uspořádal
I. ročník dnes již tradičního silničního běhu „Od pípy
k pípě“ (Krčma – Lidmanovi, Lhota).
§ způsobil v září nezajištěný rozjetý vagon na odstavné
vykládací koleji polického nádraží nechtěnou demolici
starých zděných záchodků, původních ze stavby železnice
v r. 1874.
§ 4. října byla v Paříži Jiřímu Beranovi předána cena „fair
play“ za čestné sportovní jednání při závodech v přespolním
běhu.
§ v listopadu dokončen nový most přes Ledhujku na
Splachově.
§ v prosinci rozkvetly podruhé v tomto roce pampelišky –
díky extrémnímu teplému počasí, panujícímu celý podzim.
Před 15 léty, roku 1989:
§ 17. května byla uvedena do zkušebního provozu Čistírna
odpadních vod.
§ 20. listopadu zažehnuty svíčky u sloupu P. Marie na protest
proti masakru studentů v Praze.
§ 26. listopadu – po sérii demonstrací (21., 22., 23., 24., 25.)
vyhlášeno místní sdružení Občanské fórum.
§ 27. listopadu proběhla dvouhodinová generální stávka.
§ 30. listopadu vyhořel dřevěný barák čp. 124/VL – kdysi
hangár polického Aeroklubu.
§ 15. prosince byla rozpuštěna jednotka Lidových milicí
v Kovopole.
Před 10 léty, roku 1994:
§ 13. května město obdrželo v Poslanecké sněmovně městský
prapor.
§ 24. května dokončeny nové chodníky ulicí 17. listopadu.
§ 15. června zahájena stavba nového koupaliště.
§ 20. července zahájena celková rekonstrukce silnice Police –
Velké Petrovice.
§ 6. srpna se zúčastnil pouti na Hvězdě arciopat břevnovského
archisteria Anastáz II. Opasek.
§ 14. října vyšlo poslední čtyřicáté číslo občanského
zpravodaje „Polické fórum“.
§ 18. a 19. listopadu se konaly komunální volby. 29. 11.
starostkou zvolena Marie Vaňková.
§ vyrostlo po okolních lesích tak velké množství hub, jaké
nemělo dlouho pamětníka.
Před 5 léty, roku 1999:
§ bylo v lednu otevřeno nové železářství Aleše Purtiga v čp.
94.
§ 31. ledna byla zrušena brusírna Skláren Bohemia
v Tomkově ulici.
§ 3. března bylo při jarním tání zaplaveno přízemí městské
polikliniky.
§ 5. března otevřen „Penzion 65“.
§ v květnu otevřen penzion „Adler“.
§ 1. června znovu otevřena restaurace „Sokolovna“.
§ 11. srpna bylo zatmění slunce (93 %).
§ 15. srpna byla jako součást muzea otevřena stará škola (čp.
15) a veřejnosti předán rekonstruovaný Pellyho park.
§ byly v září dokončeny restaurační práce na kašně.

Oprava:
V minulém čísle se do „zajímavých polických výročí“
vloudil malý tiskařský šotek. Jak jistě čtenáři snadno poznali,
8. září roku 1859 byla polickým farářem P. Athanasem Jeřábkem
vysvěcena kaple na Ostaši, nikoli na Hvězdě.

MP

Odpově ď panu Evženu Novotnému
– obch od s pi vem
K Vašemu dotazu z minulého čísla zpravodaje, zda i
ostatní oddíly (vedle sauny) jsou ziskové musím především
říci, že otázka byla špatně položena. Sauna není a nikdy
nebyla žádný sportovní oddíl, ale hospodářské středisko, od
kterého se sice neočekával zisk, ale také ne ztráta, nýbrž
alespoň vyrovnaná bilance nákladů a výnosů. Nikdo z TJ
nechce, ani nechtěl na sauně profitovat. Pokud jde o
zbývající skutečně sportovní oddíly, žádný z nich rovněž
nebyl ziskový a rovněž se to od nich neočekávalo, byl by to
zhola nesmysl. Ale i u nich se sestavoval (ale v praxi
bohužel nectil) vyrovnaný rozpočet. Jediným vlastním
zdrojem příjmů k vylepšení ekonomické bilance TJ Spartak
bylo podnikání s ubytovnou, tak jak nám to konečně
ukládají i Stanovy TJ Spartak. Takto získané vlastní zdroje
se potom ro zdělovaly stanoveným klíčem na všechny
oddíly, včetně sauny, to zdůrazňuji, a to v podobě
faktického krytí ztráty jejího hospodaření ze zisku TJ.
Ostatní zdrojová část TJ byla potom odvislá od výše příjmů
z členských příspěvků, příspěvků jednotlivých nadřízených
sportovních svazů (lyžařský, fotbalový, hokejový,
volejbalový, ZRTV, šachy a turistika), no a v neposlední
řadě od příjmů města a sponzorských darů. A zatím co na
všechny vyjmenované sportovní oddíly plynuly vedle
zdrojů z v lastních příjmů i další příjmy, u sauny tomu tak
nebylo. Sauna, protože právě není sportovním oddílem,
neměla žádnou členskou základnu a z toho vyplývající
příjmy z členských příspěvků, žádné příjmy od nadřízených
složek a bohužel, až na zcela ojed inělé výjimky, ani žádné
příjmy od sponzorů či alespoň polických příznivců
saunování. Město sice v posledních letech přispívalo TJ
Spartak na činnost, ale způsob rozdělení tohoto přípěvku
bylo vnitřní záležitostí TJ. Přesto, že tato částka od města
není zanedbatelná, byla a je i nadále pro potřeby
sportovních oddílů spolu s dalšími zdroji nedostačující a na
potřeby provozu sauny se proto tato částka od města
neklíčovala. Chci tady zdůraznit, že se tak dělo i v době,
kdy jsem nebyl členem VV TJ, dokonce nebyl ani členem
výboru oddílu kopané. To jenom pro ty, kteří by zase měli
snahu za tím vidět dlouhé prsty pana Pošmury. Takže
rozhodování VV TJ o tom, zda použít tyto zdroje na činnost
sportovních oddílů nebo i na potřeby provozu sauny nebylo
žádným výsledkem mých egoistických zájmů, ale už léty
zažitý způsob. Z pohledu sauny určitě ne příliš povedený
systém, ale prostě tak to bylo a je v souladu se Stanovami.
Určitě správně namítnete, že jak je tedy mo žné, že dříve
sauna mohla i přesto fungovat a teď to najednou nejde. Ale
určitě by to šlo. Podmínky v TJ se však proti předchozí
době takovým zásadním způsobem změnily, že dříve běžně
prodělečný provoz sauny, který nijak nepůsobil v rámci
hospodaření celé TJ potíže, začal být citelný a výbor TJ
musel zvažovat své priority.
Navodím ještě takovou prozatím ilu zorní situaci. Zdroje
TJ Spartak pro účetní rok jsou dány, další zdro je včetně
případných sponzorských darů jsou už jen v oblasti teorií a
zbožných přání a financování oddílů není i tak
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zabezpečeno. Jak ro zhodne výkonný výbor ? Utlu mí
činnost, když ne některého oddílu, tak alespoň jeho část,
například některé mládežnické nebo naopak seniorské
kategorie ? A to vůbec do toho nepletu saunu. Nemusím
vůbec odpovídat. Neboť ať už se výbor zachová jakko liv,
vždy se najde někdo, kdo jej mů že obvinit
z jednostranných, neřku-li z egoistických zájmů . Myslíte si,
že je to až příliš nerealistická představa? Tím bych si nebyl
až tak jist. Koho pak obviníte z egois mu ? Všechny ty
oddíly a jejich zástupce, kterých by se tento útlum
nedotknul (nebo snad zase pana Pošmuru) ? Budou občané
konečně
respektovat skutečnost, že i TJ Spartak je
samostatnou a svébytnou organizací, která prostřednictvím
volených zástupců valnou hromadou TJ má právo
většinovým hlasováním rozhodnout a to i třeba proti
obecnému zájmu? Nebo si zase vyberete někoho, kdo
mo žná vyčnívá z řady a kdo se články zviditeln il a dáte mu
nálepku egoisty ?
Pane Ev žene Novotný, před psaním svého příspěvku
jste taky byl přítomen výroku, který mi vkládáte do úst,
nebo jste opisoval od Jaromíra Kříže ? Víte kolik
dezinterpretací a t zv. „zaručených“ informací jsem si už
musel vyslechnout? A to i od lidí, u kterých bych to ani
nepředpokládal. Pro konkrétní případ není třeba chodit
daleko,stačí si přečíst článek Jaro míra Kříže z minulého
čísla. Tolik nesmyslných a nepravdivých údajů, které se
snažím fakt ický mi argumenty a údaji vyvrátit dalším svým
článkem v tomto čísle, jsem již d louho pohromadě nečetl.
Na mou jak říkáte „jízlivou“ poznámku o dřívějších
večírcích v sauně argumentujete tak, že by nezasvěcený
čtenář mohl propadnout dojmu, že jste při nich museli sedět
v kabátech, rukavicích a s kulichem na hlavě, svítili jste
jenom svíčkami a při cestě na záchod jste si škrtali sirkami.
Ale vážně. Neměl jsem v ú myslu být vůbec jízlivý, ani
předtím ani nyní, jen jsem chtěl upozornit, že panem
Křížem v zpo mínaná posezení, která určitě byla bezvadná a
nic proti nim, se odehrávala za úplně jiné situace a
podmínek, než které jsou nyní. Myslím tím ekonomické
podmínky.
Že sauna běžela letos na Silvestra a že tam byli samé
„cizí“ osoby. O to m jsem ani nemusel vědět a ro zhodně to
nebylo za peníze Spartaku. Co ovšem vím a dozvěděl jsem
se to až dodatečně je to, že tato akce byla pro stávajícího
nájemce tak lukrat ivní, že se nedalo odmítnout. Že to skalní
saunaře naštvalo, ani se nedivím. No ani mně to není jedno,
ale peníze (bohužel) vládnou světem a kšeft je kšeft.
Možná, že kdyby jste učinili obdobnou nabídku, byla by to
vaše parta skalních příznivců, šplouchající se v bazénku
sauny.
Pokud jste pozorně četl mé předchozí člán ky, nemohla
Vám uniknout nepatrná zmínka o tom, že jedním z mála,
kdo byl ochoten v minulosti věnovat finanční příspěvek
přímo pro potřeby provozu sauny,byla právě firma, kde
pracuji. Tuto sponzorskou smlouvu jsem osobně za firmu
podepisoval. Je-li mi v lastní egoismus, který m mě
častujete, proč jsem tyto peníze ve smlouvě nevěnoval
přímo a pouze pro potřeby sportovních oddílů, potažmo
oddílu kopané ? Ani mě totiž n ikdo ke sponzorství sauny
nemohl nutit. A le jsem rád, že Vám mo je člán ky „otevřely
oči“ a že budete konečně po dlouhé době jedním dalším
z mála těch, kteří na podporu sauny jenom neshání
podpisové archy, ale poskytnou konkrétní pomoc. A další
Vás budou zřejmě následovat Jinak moje články opravdu
nemusíte číst, pokud Vám občas znepříjemňují život.
Nejsou určeny každému, není to povinná školní četba.
ing. Milan Pošmura

Okénko seniorů
Dne 21. ledna 2004 se konala v polické hasičárně první
schůze svazu důchodců v tomto roce.
Nejdříve nám pan Rohulán popřál vše nejlepší, hlavně
zdraví k novému roku a pak přečetl obsažnou zprávu o
činnosti našeho spolku v loňském roce. Dále nás
informoval o příjmech a výdajích za minulý ro k. Paní
místostarostka Ida Seid lmanová poslala dopis, kde po
úvodní gratulaci nás informovala o zábavných i poučných
akcích v našem městě.
Hlavní nápln í naší schůze bylo promítání diapo zit ivů.
Pan Oldřich Jenka předvedl část Francie okolo Grenoblu.
Líbila se nám krajina, krásné hory a byli js me nadšeni
úchvatnou vysokohorskou květenou. A abychom nebyli
smutní, že za tak krásnou scenerii se do světa většinou
nemů žeme podívat, ať u ž to je ze zdravotních nebo
z finančních důvodů, přidal překrásné snímky z našeho
okolí, kde vévodily ro zkvetlé louky a kontrastoval při
pohledu z okna s krajinou pokrytou sněhovou přikrývkou.
Libuše Jirásková

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

Můj tip
Milí přátelé! Je potěšující, že se moje informace o
nabídce nově zřízené pojišťovací kanceláře – obchodního
zastoupení Kooperativy, pojišťovny a.s. v Kostelní ulici,
zveřejněná v lednovém čísle měsíčníku (týkající se
konkrétně pojištění věna dětí), setkala s takovým zájmem
čtenářů z Policka. Dovolím si tedy nabídnout svůj další tip.
S politováním ale musím začít o mluvou všem, kteří
navštívili nebo chtějí navštívit kancelář s úmyslem
v hotovosti zaplat it pojistné Kooperativě za povinné ručení
ke svému autu – naše kancelář zatím není oprávněna pro
pojišťovnu přijímat finanční hotovost a není pro tento účel
vybavena pokladnou. Děkuji tedy všem za laskavé
pochopení. Nyní mohu obrátit list.
Z pojistných produktů, které naše kancelář nabízí, bych
dnes rád vyzdvihl pojištění domácností. Kooperativa také
v této disciplíně obhájila značku Czech Made, což je
myslím dobrá reference o tom, že jde o pojištění toho druhu
na našem trhu zřejmě nejlepší a pro klienta výhodné. Toto
pojištění zahrnuje riziko živelných pohrom (požár,
vytopení,vítr), pojištění pro případ odcizen í a pro případ
úmyslného poškození nebo zničení věci (vandalis mus).
Týká se veškerého movitého majetku do mácnosti
v bytových i nebytových prostorách (tedy i ve sklepích),
jako ž i všech předmětů, které mají členové domácnosti u
sebe mimo do mov. K základnímu pojištění lze sjednat
pojištění odpovědnosti za škodu v běžném občanském
životě a dále dodatková pojištění garáže a jejího zařízení,
věcí sloužících k výdělečným účelů m nebo elektro motorů
v domácnosti. Máte-li doma cenné věci jako např. drahou
výpočetní techniku, audio-video techniku nebo starožitnosti
či sbírky, lze tyto předměty připojistit na vyšší částky. To
vše za velmi přízn ivé sazby pojistného (v obcích do 2
tis.obyvatel – týká se všech okolních vesnic - jsou sazby
ještě výrazně nižší) a při velké škále mo žností uplatnění
v dennodenní realitě každé domácnosti. Zdůrazňuji každé,
neboť uznejte – nikdy vám n ikdo ze sousedů nevyplavil
koupelnu, nezničil třeba váš pes vaší návštěvě odloženou
kabelku, nevyhořel motor pračky nebo neodřelo vaše dítě
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řid ítky ko la karoserii zaparkovaného sousedova auta? O
mo žnosti vykradení nebo vyhoření domácnosti raději
nemluvě, malovat vám čerty na zeď nemám v ú myslu.
Posuďte své mo žnosti sami.
Jo a - zkuste se pozeptat někoho se zkušeností, zda
Kooperativa plnila své závazky rychle a ke spokojenosti.
Připomínám závěrem, že u nás v polické kanceláři jakýko li
druh pojištění Kooperativy nejen sjednáte, ale pochodíte
zde vždy i se všemi následnými problémy a úkony pojištění
se týkající (např. h lášení pojistných událostí, žádosti o
změny v pojistných smlouvách apod.). Těším se na vaši
návštěvu v kanceláři v Kostelní ulici, příp. na váš telefonát
na čísle 491 541 544 (kancelář) nebo 605 461 013 (mobil).
Přeji pěkné dny příští.
S úctou Zdeněk Pátek.

Važme si našich státních
symbolů,
vyzývá v letošním lednovém polickém měsíčn íku člen
občanské iniciativy pan Václav Ptáček z Bu kovice, s čímž
téměř každý občan určitě souhlasí. V úvodu dále správně
píše, že oficiální politický název našeho státu zní ČESKÁ
REPUBLIKA, potud je vše v pořádku. Z historie známe, že
I. světová válka skončila porážkou Německa a RakouskoUherska, které se rozpadlo a vznikly tak nové státy:
Československá republika, Jugoslávie, Po lsko, Maďarsko a
Rakousko.
Došlo tak k naplnění tužeb českého národa po téměř
300 leté habsburské nadvládě. Snahy o nabytí samostatnosti
byly nejsilnější v roce 1848, vyšly však naprázdno. Přesto
však i potom čeští vlastenci pokračovali ve svém úsilí,
zvláště po pádu min. vnitra Bacha a jeho absolutismu. Do
28.října 1918 proběhla ještě celá řada událostí, měnily se
generace vůdců českého národa, ale všichni věřili, že
změna jednou přijde.
Určitě také debatovali, jak by se měla v budoucnu
nazývat jejich vlast. Protože si samostatnost na Uhrách
vydobyli i Slováci, byl pro společný stát vybrán název,
který plně uspokojil oba národy. Německá menšina, ač
druhá největší, ztrat ila po prohrané válce mocenský vliv na
rychlý sled událostí. To, že bylo vybráno
Č E S K O S L O V E N S K O, psáno nejprve s
pomlkou, bylo logický m vyústěním touhy obou národů po
samostatnosti. Při tvorbě názvu státu se určitě vycházelo z
názvu historických zemí, tedy z Čech, Moravy, Slezska,
Slovenska a Podkarpatské Rusi. Troufám si tvrdit, že určitě
nikoho v té době nenapadlo nazývat česky mluvící země
Českem!
Rozpad Československa, který těsnou většinou schválili
poslanci, bez možnosti občanů vyjádřit se v referendu, je
pro mnohé z nás až do dnešních dnů, těžko stravitelných
soustem. Jak se ukázalo je i danajským darem pro tyto
aktéry až do dnešních dnů! Stále se nemůže prosadit v plné
síle jejich zko molenin ČESKO, tak jak by si přáli. Je to
pouhá polovina složeniny státu, jehož zvuk ve světě něco
znamenal. Jméno našeho státu v zahraničí CZECHOSLOVAKIA byl pojem!
Dnes nám chtějí vnutit pánové z občanské iniciativy
CZECHIA právě tento název pro celý stát. Nic proti
tomuto názvu pro Čechy, pro Moravu pak musí být
obdobně používáno slovo MORA VIA. Nebo Morava snad
už dnes pánové neexistuje? Události, které se odehrávají v
Čechách, by se pokud je to nutné, měly tak i nazývat, totéž

je to i s Moravou. Nejmoudřejší by ale bylo, říkat
jednoduše u nás, místo v Česku. Je celá řada argumentů
proti slovu Česku, např. v meteorologii: Studená fronta
postupující přes Čechy, se nad Moravou rozpadne. Slovem
Česko nelze tento děj blíže určit. Nemů žeme přece proti
zdravému rozu mu mít na konci vždycky o. V překladech
sice říkáme u většiny zemí na konci o; Polsko, Německo,
Rusko, Švédsko, ale nemůžeme podle této zvyklosti říkat:
Anglicko, Čínsko, Italsko, či snad dokonce Paraquajsko, Srí
Landsko, či Spojené státysko apod.
A když u ž jsme u Německa, tak přesný název zní:
Bundes republik Deutschland, zkratka B R D, niko li
Deutschland, česky: Spolková republika Německo. I u
Polska je to obdobné: Rzeczpospolita Polska, nikoli jen
Polska. Tady nás hoši z iniciat. Czechia buď vědomě, či ne,
pletou.
Vzh ledem k tisícileté tradici českého státu, upevněné již
za středověku nabytím t itulu České království na základě
Zlaté buly sicilské, říms ký m císařem již v r.1212, mi
připadá dnes prosazovaný název naší vlasti, Česko,
přinejmenším jako hanlivý! Denně se s ním setkáváme a
hlavně je určen naší mládeži!
Na závěr mi dovolte občané, popřát vám v letošním i v
dalších letech jen vše dobré a pokud si můj p říspěvek
přečtete, zamyslete se nad ním.
Můj názor je ten, že Čechy, Morava a Slezsko jsou
natolik krásná slova, že žádné Česko nepotřebujeme, ten
občan, který se pokládá alespoň trochu za vlastence by
neměl toto slovo užívat. Starší občané si jistě dobře
pamatují, že zde byly v minulosti snahy zavést na
pracovištích pozdrav Čest práci. Kdyby se tak oslovovali
jen členové KSČ niko mu by to asi nevadilo, není to ani
špatný pozdrav. Jakmile ale chtěli tímto pozdravem
nahradit tradiční Dobrý den, tak narazili a postupně, trvalo
to možná deset let, od tohoto záměru ustoupili. Nezbývá
než věřit, že podobně to dopadne i s tzv. Českem.
Petr Geisler

„A tak nám zavřeli mlékárnu
Kejdanko, co?“
„Pozdrav Pán Bůh Kynyško, jo tak sem to slyšela a
nechtěla sem ty novině dát slechu, ale túdle sem si koupila
pytlík mlíka a kou kám, šmarjá cák se stalo, až z Hauličkova
Brodu, a pár dní nato z moravskýho Zábřeha, a máslo vod
ňákýho Meggleho až z Zrajska! Jako bysme to tady
neuměli!“
Tolik by asi naše polické povídalky, ale bohužel je to mu
tak.
Ke konci roku 2003 polická mlékárna ukončila činnost,
zastavila výrobu, a stává se ku škodě nás všech pouze
překupníkem. O příčinách ukončení provozu mluviti
nevhodno, bylo by jich několik a jejich ro zboru bychom
niko mu neposloužili.
Sám, ale počítajíc se mezi polické patrioty bych si
neodpustil nepřipomenout poličáků m, hlavně těm mladý m,
že zdejší mlékárna nebyla běžný m závodem, ale že se v
mlékárenském prů myslu řadila mezi mlékárny s
dlouholetou tradicí, trvalý m standardem kvality, a v
neposlední řadě byla mlékárnou avantgardní. To
dokumentuje výroba sýru Gouda již v padesátých letech na
strojních vanách ve velkém. Hlavně chci, ale připomenout,
že polická mlékárna první v republice mechanizovala
výrobu ementálu s použitím tu zemské techniky a drahně let
ementál vyráběla a mo žno říci i s dobrým množstevním i
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kvalitativním výsledkem.
Vedle tvrdého sýrařství má zdejší mlékárna velký podíl
zásluhy na zavedení a provozu kontinuální výroby másla.
Byly to dvě mlékárny v republice - Poděbrady a Police nad
Metují, kde byly jako první instalovány kontinuální
zmáselňovače. Na tehdejší dobu to byla špičková
technologie. Vý roba másla v Polici byla svojí kvalitou na
vysoké úrovni a hlavně standartu.
Na úrovni byly ale ostatní výrobky. Zásluhu na tom
měli zcela jistě i prvovýrobci - zemědělci, v ždyť mléko z
podhůří, z pastvin Kladského pomezí, to je kvalita. A dnes
to s klidem, Čechům vlastním opouštíme.
Jen tak mimochodem v zpomenu, že i kontroloři
inspekce jakosti při kontrolních návštěvách kupovali zdejší
šlehačku (v láhvi) a vozili si ji do Hradce.
Slušnost a úcta mi velí připomenout, že ve zdejší
mlékárně pracoval a odtud odešel do Austrálie pan
Vyhnálek dnes uznávaný mlékárenský odborník a majitel
mlékáren na Tas mánii.
Toť snad vše, k nekrologu by to mělo stačit. Nechci ale,
aby byl tento článek nekro logem! To ne! To by si všichni
pracovníci 72 letého provozu nezasloužili. Karty zde byly
vždy vynikající. A tak věřím, že současnost je jenom
pauzou, a že ekonomika nalezne vhodnou cestu k prosperitě
zemědělců našeho kraje, Kladského pomezí.
Přeji sobě a Vám všem, aby se zdejší mlékárna rychle
vyrovnala se současným stavem a navázala na 70-ti letou
tradici mlékárenské výroby v Polici nad Metují. Hodně
štěstí.
Milan Scholz

Likvidace pozůstalosti

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

Městská policie v lednu
V měsíci lednu, jsme se potýkali s problémy kolem
údržby ko munikací.
Naši prosbu, psanou z tohoto místa, splnil jen málokdo.
Vo zidla dále zůstávají zaparkovaná na místech, kde
brání řádné údržbě.
Rozu m pak zůstává stát nad jednáním majitelů s jejich
rádoby vtipnými poznámkami, kdy ž jsou vyzváni, aby svá
vozidla přeparkovali.
Často jsme slyšeli „ Ať si Do ležal poradí ! “.........
Ne, nebude si muset poradit, a my jsme skončili s
upozorňováním.
Bezohlednost, sobeckost a neslušnost, jsou mnohdy
jediné vlastnosti, které dokážete, vážení řidiči, projev it beze
studu.
Ve městě došlo v posledních dvou měsících k několika
vloupáním.
Ne, nárůst není dramat ický, ale přesto je záhodno
upozornit, abychom si všichni připomněli, jak je důležité
zajistit si obydlí, provozovny, vozidla… řádným
zamy káním a dohledem. Jistě, někdy není platné nic, ale i

tím málem co mů žeme udělat, se nechá v mnoha případech
předcházet poměrně velký m škodám.
Takže se mějte moc hezky.... a.........zamy kejte si
domečky...

Dary pro
Diakonii Broumov
můžete
odevzdávat v naší kanceláři každou středu v době
úředních hodin. Případně si telefonicky či osobně
dohodnout jiný termín. (tel. 491 541 115, 602 117 156)
Darovat můžete staré ošacení, lůžkoviny, papír,
staré knihy, nádobí, elektroniku, prostě vše co
doma nepotřebujete.

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ

Liturgické mezidobí a doba postní
Při pohledu z okna lze konstatovat, že si dala zima
přestávku nebo také jarní prázdniny, neboť podle
současného datumu by měla být zima v plném p roudu.
Téměř celý měsíc únor budeme z liturgického pohledu v
církvi pro žívat období liturgického mezidobí, bez
významných svátků a slavností, konec měsíce pak bude ve
znamení nastupující doby postní, oficiálně velikonoční
kající doby. Doba postní začíná 25.února Popeleční středou.
Při bohoslužbě v tento den kněz posvětí popel z
velikonočních ratolestí loňského roku a na znamen í pokání
s ním o značí na čele věřící. Tento den je také dnem
přísného postu. Postní doba je obdobím přípravy na největší
křesťanský svátek - velikonoce a trvá 40 dní. Liturgie
postní doby nás vede k vnitřní duchovní obnově. Vybízí nás
k větší soustředěnosti, sebeovládání, pokoře a především k
pokání, k s mírnému odčiňování hříchů a vzájemnému
smíření. Postní období je také příležitostí k tomu, abychom
si uvědomili, co je v životě důležité, zdali to co v životě
děláme má s mysl a řád, jestli náš život má správný směr,
tedy jsme-li nasměrováni k něčemu pozit ivnímu, ke spáse,
ke konání dobra a udělali si revizi svých životních hodnot a
postojů. Každý pátek v postní době, se v našem kostele
koná, přede mší svatou, pobožnost křížové cesty, při které
si připomínáme Kristovo utrpení a oběť pro spásu všech
lid í. Postní doba končí Zelený m čtvrtkem, letos 8. dubna.

LITURGICKÉ KALENDÁRIUM:
8. února
10. února
15. února
22. února

- 5. neděle v mezidobí
- Památ ka sv. Scholastiky
- 6. neděle v mezidobí
- 7. neděle v mezidobí
- Svátek Stolce sv. Petra
25. února - Popeleční středa, den přísného postu
29. února - 1. neděle postní
7. března - 2. neděle postní

V měsíci únoru budou bohoslužby v Polici
n.M. podle obvyklého pořadu:

R
R
R

v úterý a v pátek mše sv. od 17.00 hod.,
ve středu mše sv. od 7.00 hod.,
ve čtvrtek bohoslužba slova od 17.00 hod.,
v sobotu od 17.00 hod. a v neděli od 8.00 hod. mše sv.
s nedělní platností
JT
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Florbalový pohár místostarostky
města v síni slávy Mozků
Třídenní sportovní klán í v režii SSK Pedro, to je první
florbalový turnaj v roce na Policku.
A nejen v roce.
I když se s podobnými turnaji letos
„ro ztrhl pytel“, zůstává u nás turnaj
„O pohár místostarostky města Police nad Metují“
vlastně navždy prvním a tedy i nejstarším turnajem v to mto
sportu. Od pátečního odpoledne, přes téměř noční utkání až
po nedělní podvečerní vyhlášení výsledků je v tělocvičně
vskutku pěkně živo. Souboje ve skupinách dávají tušit o
současných kvalitách jednotlivých týmů a také o jejich
amb icích v celkovém pořadí. K něko mu byl los přízn ivý,
někdo si – a třeba i oprávněně – může zanadávat na
nepřízeň osudu. Tak už to ale chodí. Favorité se většinou
prosadí a v případě neúspěchu za to může právě
rozlosování, nebo rozhodčí, ko munisti a nebo se najde
cokoli jiného …
Přes ojedinělé úlety nervů neznámých, h lavně však těch
osvědčených „firem“ jsou zápasy ve skupinách v pohodě za
námi a mů žeme částečně hodnotit Herní úroveň všech
družstev, spolků a sešlostí šla rapidně nahoru. Za tři roky se
tady začíná hrát téměř skutečný florbal a objevuje se řada
výrazných osobností. Není už vyloženě slabých týmů, co
zápas, to zajímavá podívaná. Však si také našlo cestu do
tělocvičny naší základky vskutku početné pole diváků.
Věřím, že nelitovali, stálo to za to. V sestavách družstev se
totiž na turnaji objevují posily vpravdě profíkovské a kro mě
tradičních domácích mančaftů se na placu objevují tý my
z Meziměstí, Broumova, Náchoda, Nového Města a jedna
směska hrající pod hlavičkou Prahy. Vše klape podle plánu,
bez časových i organizačních zádrhelů a to je pro
pořadatele ta největší radost. Také v přísálí to hučí, bufík
pod vedením Jardy Jarčušky uspokojuje i náročné
zákazn íky – p rostě pohoda!
Nedělní program je určen zápasům o celkové umístění .
Od rána přicházejí hráči týmů, který m se boje ve skupinách
nevydařily tak, jak by si asi p řáli a tak se pomalu zaplňuje
konečná tabulka. S přibývajícím časem roste i kvalita a
houstne atmosféra. Skutečným vyvrcholením jsou pak boje
o celkové prvenství, ve kterých se sešly mo mentálně asi
nejlepší týmy u nás – Sépie, Mo zky a Depo Meziměstí.
Kro mě těchto týmů bych, dle svého skromného úsudku,
zařad il mezi místní elitu i Buldoky, mladý a velice
perspektivní tým Ďáblů a broumovské FBC Ko mando.
Ještě že k nám nalákám profesionáln ího rozhodčího
z Olo mouce, který nepřipustí nic než hru. Infarktové finále,
kdy o celkovém vítězi rozhodly vteřiny je za námi,
adrenalin zúčastněných pomalu klidní, jde se vyhlašovat.
Díky podpoře celé řady sponzorů se na tomto turnaji od
samého jeho počátku vyhlašuje řada individuálních i
týmových ocenění, která najdete v příloze. Za účasti
patronky turnaje je vyhlášeno i celkové pořadí, každý tým
si kro mě diplo mů odváží i řadu cen a tu nejcennější –
krásný broušený pohár - si letos odnáší tým Mozků.
Je čas děkování. Děkování všem těm, kteří se podíleli
na přípravě a průběhu turnaje, rozhodčím, pomocníků m,
sponzorům, ale i hráčů m samotným a diváků m. By l to
dobrý turnaj a tak je to správné, tak to má být...
Věřím, že se uvidíme i na dalších akcích.

SSK Pedro nežije jen flo rbalem. V únoru proběhnou již
třetí Tátoviny ( akce pro otce s dětmi ) v březnu Diašou (
promítání diapozitivů ), pak Po lická stovka ( běh na 100
metrů ), dětský triatlon, triat lon pro dospělé … pořád se
něco děje.
Podrobné informace k florbalovému turnaji najdete
v přehledech výsledků a statistik, stejně tak na
www.policenadmetují.cz , kde má Štěpán jistě i pár fotek.
Pěkný den přeje Petr Jansa

Jirka Vlček a Honza Hotárek…
…zvítězili ve čtrnáctém ročníku Turnaje mistrů!
Co dodat, těžko se píší následující řád ky. Vždyť od
samého rána bylo po losování jasné, že dvojice Jarčuška –
Jansa nemůže mít konkurenci a je jasným vítězem tohoto
ročníku. Posuďte sami, co mohli soupeři nasadit proti našim
podmínkám: optimální věk, fyzička, zkušenosti, letitá
spolupráce, psychická pohoda podložená ideálním
rodinným zázemím, vzorná životospráva, sebevědomí a
forma… nenajdete mezi ostatními účastníky nikoho, kdo by
měl všechny tyto předpoklady pohromadě tak, jako my !
Hledejte se mnou – Libor na berlích mimo hru, Hoťas
jasný komplex nejmladšího, A xmánek po noční ve Véčku,
Berg i život samotáře, Sláva s Laďasem problémy
s odchody a příchody, Toula narušený sebevědomí,Vlčák
v dietě ( žádné maso ) a Kája? Kája má v hlavě jen míry a
váhy nejmladšího Semiráda, díky kterému byl už asi týden
opravdovým dědkem! Všechno bylo přeci ouplně jasný…
A stejně to dopadlo všechno docela jinak. Nelítostné
boje o každý fiftýn, propocená trika, nadávání si hlavně
sám sobě , radost z dobrého míčku a vztek z těch
nepovedených, chuť vítězství i pachuť porážky – taková
byla sportovní sobota s halovým tenisem. Mydlili js me se
řádně a nakonec pořadí vykrystalizovalo následovně:
Poslední, ano až poslední byl tenisový předseda Kája
společně s Axmánkem, třetí místo vybojovala houževnatá
dvojice Berg mannn – Matoulek, těsně pod vrcholem se
zastavilo skvělé duo Seid l – Rieger a na tenisový trůn
letošního roku usedli Honza Hotárek mladší a Jirka Vlček
starší. Musím přiznat, že zaslouženě. Hráli skvěle, obětavě
a i d íky to mu jim šlo také naproti štěstí - a to k to mu patří.
Gratulace - turnajové vítězství je letos ve správných
rukou.
A Jardik? Ten snad měl v hlavě blížící se životní
jubileu m, asi hodnotil první polovinu žití a plánoval tu
druhou, stejně tak pořád myslel na to, jak to důstojně
oslavit a tak jsme prostě dostali na frak! Čtvrtí – ano, až
čtvrtí. ..
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Žumpa tým vítězem 3. ročníku
florbalového turnaje!

No nic – nevadí, příště. Příště to bude lepší…

Najděte tým, ve kterém dá součet věku sedmi borců
číslo přes 300 let … najděte tým, ve kterém i padesátníci
dostávají sodu za to, že někam dobíhají pozdě, nebo že se
nerozeběhnou vůbec (Vašku, pro miň )… a najděte tým, ve
kterém se tak dobře pobavíte o bolavých kloubech, svalech,
zádech, najděte tým, který i za těchto podmínek vyhrává…
Nikam nechoďte, už jste ho našli... je to Žu mpa tý m!

Věčná škoda, že jsem Jardovi slíbil, že niko mu nebudu
povídat, kolik let mu vlastně už za pár dní bude a tak jen
nenápadně : Jardo, k Tvým padesáti nám ( sakra, u ž je to
venku a nedá se s tím nic dělat ) jen to dobré a ještě lepší
za nás za všechny !!!

Doufám,že budeme co nejdří ve stát zase vedle sebe a nejen na hřišti - a těšit se z každého hezkého
okamžiku, který nám ži vot přichystá…
za SSK PEDRO

Petr Jansa

Po dvou letech, kdy jsme hráli pod názvem Luďovi
kluci proběhly týmové primárky a ty vynesly do kapitánské
funkce Pavla Čižinského a z toho také logicky vyvstala
změna názvu týmu. Jinak se nic nemění – pořád jsme dobří,
dáváme na frak Tiků m (a to i přesto, že každý týden trénují)
a život nás baví.
Možná by někdo chtěl kverulovat a napadat určený
věkový průměr, potřebný k vítězství veteránské kategorie
na turnaji. Možná by někdo chtěl tvrdit, že je to napočítané
na náš průměr…mo žná…
Tak abych předešel takovým spekulací, slibuji. Bude li i
za rok sestava našeho týmu stejná,změn ím letošní hodnotu
nutnou pro zisk prvenství v kategorii. Slibuji! Přidám k ní
jeden rok …
I to nic nezmění na tom, že se letošním v ítězem
veteránské kategorie ve flo rbalovém turnaji „O pohár
místostarostky města Police nad Metují“ stal skvělý Žumpa
tým : Pavel.Vašek, Lu ďa, Jirka, Slávek, Milan a Petr
Petr Jansa

AUTOŠKOLA
FIEDLER, s.r.o.
provádí kurzy k získání
všech skupin ři dičského oprávnění
A1,A,B,C,T,E,D
včetně kondičních jízd
školení řidičů-profesní průkazy ři dičů
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
24. února 2004
26. února 2004
Autoškola Fiedler, s.r.o., Šalounova 87, Broumov
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Chatová osada Ostaš
přijme na letní sezónu:
kuchaře či kuchařku, paní na úklid,
brigádníky na prodávání ve stánku
s občerstvením.
Bližší informace na tel. 491 543 329, 604 371 576 nebo
603 781 832.

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

GAPA TOUR - Cestovní kancelář
Zahajuje prodej tuzemských a
zahraničních zájezdů.

Informace na tel.:

419 541 787
728 671 770

nebo v recepci hotelu Ostaš
Police nad Metují

Abely autorádia...

prodej, montáž, servis
Domácí elektronika
TV, HiFi, videa, DVD, mikrovlnné trouby...
Car audio
autorádia, reproduktory, zesilovače, subwoofery,
antény, redukce, Tv, DVD...
Autodoplňky
autoalarmy, imobilizéry, centrální zamykání,
dálková ovládání, GSM pagery, žárovky
Možnost odvozu vadného přístroje do opravy a zpět.
Odvoz a zapojení zde zakoupené nové elektroniky do
15 km zdarma

Jetřichov 88 tel.: 491 582 020
mobil: 777 592 020
po - pá: 8 - 12, 13 - 18, so 9 - 11

Výuka jízdy na
koni
- anglické ježdění -

Turistické vyjížďky do
přírody
Kontakt: Ing. Kolbová Irena
Radešov 19, Police nad Metují
Tel.: 491 543 901, Mob.: 603 141 547

Polický měsíčník - vydává
město Police nad Metují, IČO
272 949. Obsah je sestavován
z příspěvků občanů - za
obsah článku ručí p isatel.
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: M K ČR E
11974. Cena 5 Kč.
Tisk TISKÁ RNA František
MATĚNA Police nad Metují.
Uzávěrka příštího čísla je
4. března 2004, číslo vyjde
10. března 2004.
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Na závěr dvě přání věnovaná Paličáků m paní Martou
Kubišovou po koncertu v Kolárově divadle 8. ledna 2004

a panem Olegem Reifem představitelem jedné z hlavních
rolí premiérového filmu Kameňák II.
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