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Samospráva a dění na radnici
*V prvním pololetí letošního roku Česká republika předsedala Evropské unii.
*Celé naší republiky se dotkla v letošním roce finanční krize tak, jako ve většině státech. Od
podzimu loňského roku dochází k propouštění ze zaměstnání a ke krachu některých firem.
V našem městě se propouštělo z Kovopolu i z Veby, k omezování počtu zaměstnancŧ
přistoupily i rŧzné soukromé firmy.

*Rada města zasedala v tomto roce 26x a veřejné zasedání městského zastupitelstva se
uskutečnilo 6x (veškeré zápisy jsou archivovány).

*U příleţitosti Dne učitelŧ se v pátek 27. března po obědě sešlo vedení města na sále
Pellyho domŧ s učiteli seniory z naší mateřské, základní a umělecké školy.

*15. 4. se na sále Pellyho domŧ uskutečnily Hovory s radnicí na téma JAK SE U NÁS ŢIJE
MLADÝM.

*Radnice uspořádala setkání s podnikateli:
Ve středu 1. 4. 2009 se na sále Pellyho domŧ uskutečnilo setkání s prodejci a drobnými
podnikateli v oblasti sluţeb.
Ve středu 22. 4. v Divadelním klubu Kolárova divadla se sešli střední a velcí podnikatelé,
ve středu 29. 4. se ve velké zasedací místnosti radnice setkali podnikatelé – zemědělci a ve
středu 6. 5. došlo k setkání na sále Pellyho domŧ s majiteli a provozovateli restaurací,
pensionŧ, hotelŧ a ubytovacích zařízení.
Na všechna tato setkání se dostavilo vedení města, zastupitelé a jiní pozvaní hosté, kteří mohli
zodpovídat případné dotazy ze stran podnikatelŧ.

*Předsedou Sportovní komise za odstoupeného učitele Petra Jansu byl zvolen Ing. Kolář.
Rada města odvolala ze sportovní komise Jana Hotárka ml. a jmenovala Bohuslava Riegera,
Jiřího Škopa a Davida Théra.
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*Město Police nad Metují obdrţelo v roce 2009 dotaci ze státního rozpočtu ve výši 149 000,Kč v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.
Z těchto prostředkŧ byly uvedeny do pŧvodního stavu části kleneb v přípravně obřadní síně,
očištěny pískovcové prvky, opraveno zdivo a obnoveny dveře v zadním traktu radnice.

Původní stav přípravny pro obřady

Současný stav přípravny pro obřady
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*Starostka Ida Seidlmanová převzala ve středu 25. 11. v Poslanecké sněmovně Parlamentu
ČR v Praze diplom za 1. místo v soutěţi Obec přátelská celé rodině za rok 2009. Druhé místo
získal Petr Hable, místostarosta z Nového Města. Kromě sošky, certifikátu a blahopřání
ministra práce a sociálních věcí JUDr. Petra Šimerky získala příslib investiční dotace na
projekt podpory rodiny ve výši 500 tis.Kč.
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Hospodaření a výstavba
*V únoru byly pokáceny dvě břízy na hřbitově, smuteční vrba před hřbitovem, a před
kostelem Církve Československé-husitské byly poraţeny plané třešně a přerostlé jalovcové
keře.
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*Na jaře byla provedena rekonstrukce meteorologické stanice v Bezděkových sadech u
autobusového nádraţí. Je v ní klasický teploměr, barometr, vlhkoměr a ukazatel času. Byla
k ní přivedena elektropřípojka a instalováno vnitřní osvětlení.

*V dubnu bylo vybudováno dětské hřiště, jehoţ výstavbu město vyhrálo v soutěţi, kterou
vypsal výrobce dětských plenek, a do které město přihlásila starostka Ida Seidlmanová.

V létě zde bylo umístěno pískoviště. Pískoviště je zakrývací, samoobsluţné. Dále k hřišti byly
postaveny lavice a stŧl pro čekající rodiče a prarodiče.
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*Církev převedla hřbitov do majetku města. Dosud plocha hřbitova městu nepatřila. Za kaplí
na hřbitově byly zrušeny dvě řady hrobŧ a rozšířen tak urnový háj.

*Letos byla provedena restaurace sochy svatého Václava nad Záměstím. Socha je z
boţanovského pískovce. Masivní, cca 1 m vysoký podstavec a cca 1,5 m vysoký sloup na
němţ je posazena vlastní socha světce. Tato cenná kulturní památka, datovaná rokem 1734,
dostala svou novou vizáţ v období podzim 2008 - červen 2009. Pracoval na ní restaurátor
Jindřich Roubíček z Náchoda. Socha stojí nad Ţďárskou ulicí. Ve čtvrtek dne 24. září 2009
byla socha vysvěcena panem děkanem Mons. Mariánem Lewickým.
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*Začátkem měsíce srpna byly dokončeny práce na novém hřišti na pláţový volejbal. Jeho
plánovanou výstavbu významně urychlil značný sponzorský dar polické firmy Hauk s.r.o.
Město bylo investorem a je majitelem.

*Nová ulice, která se jmenuje Slunečná (za Horní ulicí směrem ke Klŧčku), je jiţ zcela
zastavěná. Za Mírovou ulicí směrem ke Klŧčku vzniká další nová ulice.
Na podzim za MŠ byly zahájeny terénní úpravy budoucího staveniště pro výstavbu
dalších rodinných domkŧ. O výstavbu je velký zájem.

*Z dŧvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu byly v Kostelní ulici umístěny krátké
příčné prahy (retardéry).

*Na podzim byl vybudován spojovací chodník ze sídliště kolem zahradnictví a kláštera

.
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Kolaudace



Kabelizace elektrického vedení nízkého napětí ulice Pod Klŧčkem.
Kabelizace elektrického vedení nízkého napětí v Ochozi – zahrádkářská kolonie.



Bytový dŧm – 16 byt. jednotek na sídlišti – investor Rtyňka s.r.o. Úpice,
ul. K Sídlišti čp. 397.

Rodinné domy
Velká Ledhuje – Slunečná ulice
Aleš a Petra Mitterwaldovi – čp. 424
Jan Cinka – čp. 430
Velká Ledhuje – Bělská ulice - Josef a Hana Martinovi – čp. 466
Velká Ledhuje – ul. Na Sibiři - Jaromír a Kateřina Matějcovi - čp. 455
Police nad Metují – Ţďárská ulice – Dušan a Rita Šedkovi - čp. 199
Pěkov – Viktor a Jana Vackovi – čp. 30
Hlavňov - Michal a Michaela Meierovi – čp. 6
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Různé dění ve městě
*Na popud starostky Idy Seidlmanové hasiči na plácku u hasičárny v lednu vytvořili kluziště.
Malé, ale dost vyuţívané. V dopoledních hodinách toto kluziště vyuţívala i škola. Na
rybníčcích pod bývalou cihelnou se také bruslilo, ale přestoţe stále mrzlo, led praskl.

*13. l. došlo v odpoledních hodinách k loupeţnému přepadení v Klenotnictví paní Vávrové
na Masarykově náměstí. Dva mladí pachatelé nastříkali prodavačce paní Plné pepřový sprej
do očí a fyzicky ji napadli.
21. 12. se neznámý zloděj pokusil vykrást prodejnu Večerka na náměstí. Ohroţoval
prodavačku pistolí, byl však někým vyplašen a utekl. 23. 12. se pachatel pokusil během dne
ohrozit Komerční banku, ale protoţe u pokladny byla klientka a přepáţková pracovnice
příchozího podezírala, podařilo se ho odehnat. Ve stejný den v noci vyloupil GE Money bank
na náměstí.

*I v letošním roce polické koupaliště provozoval pan Petr Kocián, který vloni přinesl do
města nový sport – otuţování a dálkové plavání.
(Petr Kocián je zapsán v České knize rekordů. Na festivalu v Pelhřimově 11. června 2005
vydrţel nevídaných 41 minut a 17 sekund v mrazáku se 433 litry mrazivé vody a byl zasypán
dalšími 150 kg ledu, přičemţ byl ponořen celým tělem s výjimkou hlavy a paţí. V letošním
dubnu svůj rekord překonal).

*30. 4. hasiči a skauti na náměstí postavili májku, kterou se letos nikomu nepodařilo v noci
ukrást.
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*V sobotu 2. 5. se na Masarykově náměstí konal Sraz historických vozidel. Velké mnoţství
vozidel zaplnilo téměř celé náměstí. Další SPANILÁ JÍZDA se konala v sobotu 26. 9. 2009.
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*4. 4. na sále Pellyho domŧ se opět uskutečnilo Cvičení s Olgou Šípkovou,
které se opakovalo 28. 11. 2009.
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*22. 5. došlo k poţáru čapího hnízda na komíně keramičky pana Hauka. Poţár nejspíše vznikl
při vypalování pece. Přivolaní hasiči jiţ nemohli zachránit 3 čapí mláďata, která se vylíhla.
V hnízdě zŧstala také ještě 2 vejce. Čápi se na hnízdo vrátili. V červnu byl postaven na komín
plechový nástavec, kterého se čápi nejdříve báli a na hnízdo neusedli, později se tam ale
vrátili.
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*V sobotu 23. 5. 2009 byl připraven pro zájemce o krásy Policka TOULAVÝ AUTOBUS.
Tuto akci organizuje Město Police nad Metují a všem zájemcŧm, především dŧchodcŧm, je
umoţněna vyhlídková jízda Polickem.

*31. 5. uspořádaly ţeny a dívky Spartaku Police nad Met. na hřišti dětský den. Hráli Jirka
Trnovský a Jarda Mazač. Zúčastnilo se 80 dětí.

*Občanské sdruţení JULINKA připravilo na sobotu 6. června v Polici nad Metují „Den
řemesel“. V prostorách kláštera a jeho okolí měli své stánky a dílny rŧzní řemeslníci, kteří
předváděli své umění. K vidění byla dnes málo viděná řemesla. Odpoledne zahrála na nádvoří
kláštera hudební skupina Kantoři s dobovou muzikou a v dobových krojích.

*Ve dnech 5. 6. – 6. 6. se konaly Volby do Evropského parlamentu
Okrsek
1
2
3
4
5
6
7

Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné
v seznamu obálky účast v % obálky hlasy
804
268
33.33
268
268
676
181
26.78
181
180
679
206
30.34
206
204
466
140
30.04
139
138
485
112
23.09
112
111
268
136
50.75
127
111
118
58
49.15 58
57

Celkem 3 496

1 101 31.49

1 091

1 069

% platných
hlasů
100.00
99.45
99.03
99.28
99.11
87.40
98.28

97.98

*V sobotu 18. 7. 2009 od 10.00 hod. se v areálu polického koupaliště konal jiţ 2. ročník
POLICKÉ PLACHTY. Autogramiáda přemoţitelky kanálu La Manche Dany Zbořilové,
soutěţ plavidel, ruční výlov kapra, seskok parašutistŧ, hudební doprovod atd.

*Od srpna je Policko pokryto digitálním signálem z televizního vysílače Trutnov – Černá
hora.

*POLICKÁ POUŤ se konala ve dnech 10. – 16. 8.
Počasí letošní pouti opravdu přálo a tak všude bylo
plno lidí, stánky s posezením byly obsazené. Tak, jako
kaţdým rokem, byla uspořádána spousta akcí, výstav,
koncertŧ. V Drašnarově kovárně byl Den otevřených
dveří. Zobalovo zahradnictví bylo rovněţ otevřené a
návštěvníci si mohli prohlédnout areál Zahradnictví,
který je neustále vylepšován.
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*Firma Hauk a syn ve svém areálu, který odkoupila (bývalá Veba 10), umoţnila
návštěvníkŧm prohlídku svého provozu, kde se vyrábí součástky pro automobilky.
Návštěvníci obdivovali značné vylepšení areálu a parkovou úpravu v nádvoří. Mohli ochutnat
koláče a pečené maso, které jim bylo zdarma nabídnuto. Na nádvoří návštěvníky vítal pan
Josef Hauk st.
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V sobotu večer ve 22 hod. byl odpálen ohňostroj firmou Janeček, která zajišťovala veškeré
pouťové atrakce.
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*30. 8. byl Den otevřených dveří ve Vebě k příležitosti oslav 60.výročí značky VEBA.
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*V září byly zahájeny na sále Pellyho domŧ kurzy společenských tancŧ pro mládeţ, pro
dospělé začátečníky a pro dospělé pokročilé. Kurzy vedli taneční mistři manţelé Poznarovi
z Červeného Kostelce.

*Město Police nad Metují vydalo publikaci Miroslava Pichla „Památky a osobnosti Police
nad Metují“. Publikace si klade za cíl zachovat v kniţní podobě seriály polického autora
Miroslava Pichla, které vycházely na obálkách Polického měsíčníku v letech 2007 a 2008.
Broţurka je rozšířena o některé další památky a doplněna fotografiemi.
Miroslav Pichl vynakládá mnoho usilovné práce k zpracovávání historie Police nad Metují.
Prostudoval staré polické kroniky, vyhledával potřebné údaje v archivech, navštívil
Benediktinský klášter v Břevnově. Informace získával v regionálním periodiku
„Broumovsko“, z polického periodika „Polické fórum“, které bylo dříve vydáváno a z jiných
regionálních periodik. Navštívil mnoho soukromých osob a pamětníků v Polici nad Metují.
Napsal jiţ mnoho publikací o Polici nad Metují, např. Historické počátky města Police nad
Metují, Police nad Metují v datech, Hostince Police nad Metují a jiné.
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*26. 9. se konal další ročník Garden Party. Jako obvykle skončil na Hvězdě.
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Renata a Roman Steinerovi.

*Renata Steinerová a Martina Junková nabídly své sluţby seniorŧm a rodičŧm s malými
dětmi v Polici nad Metují. Takové sluţby v Polici dosud nebyly a tak čas ukáţe, jak si občané
zvykli tyto sluţby vyuţít.

*V Polici proběhla v září finanční a hmotná sbírka ve prospěch postiţených povodní v
Jeseníku nad Odrou Celkem bylo vybráno 9 667 Kč. Z toho do mobilní kasičky v Pěkově
díky ochotě a osobnímu obcházení občanŧ bylo vybráno 6 450 Kč. Vybírání elektrospotřebičŧ
a prostředkŧ k vybavení domácností zajistili poličtí hasiči. Finanční i hmotné dary byly
předány Osadním výborem Pěkov a hasiči Police nad Metují v měsíci říjnu 2009.
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*28. 10. k příleţitosti státního svátku Regionální muzeum v Náchodě uskutečnilo Den
otevřených dveří v muzeu v klášteře v Polici nad Metují. Návštěvníci si mohli prohlédnout
celé muzeum.
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*V letošním roce kadeřnice VERONIKA KLUSÁČKOVÁ, která vlastní jiţ řadu rŧzných
ocenění, zvítězila i v mezinárodní soutěţi Art Image Change International, která se konala
v Praze. Veronika svou ţivnost provozuje v Zeleném domečku.

*V sobotu 31. 10. 2009 v 10 hod. proběhla na hřbitově VZPOMÍNKA NA ZESNULÉ za
účasti starostky města Idy Seidlmanové, předsedkyně Komise pro společenské události paní
Zdeny Šváblové, pana Konráda Lichtera a jiných.

Starostka Ida Seidlmanová

Pan Lichter
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*Ve středu 11. 11. byl uctěn Den válečných veteránŧ. Byli to především ostrostřelci, kteří dali
celému aktu sváteční atmosféru.

*V sobota 14. 11. byl na náměstí MARTINSKÝ TRH.
*V neděle 29. 11. na Masarykově náměstí se uskutečnilo setkání s Mikulášem a čerty. Byla
také nadílka, rozsvícení vánočního stromu a společné pouštění lampiónŧ s přáníčky. Celou
akci jiţ tradičně uváděl Jiří Trnovský. Vánoční strom, který byl velmi krásný, darovali
obyvatelé domu čp. 252 z Ostašské ulice. Strom byl vysazen před 35ti lety.

Pan farář Marian Lewicky a Jiří Trnovský
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*Ve dnech 5. 12., 12. 12. a 19. 12. se konaly na Masarykově náměstí Vánoční trhy.
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*Některé rodiny, které bydlí v blízkosti 1. kruhového objezdu (od Náchoda) se pod vedením
paní Aleny Jenkové domluvily a společně se schází. Spolu se svými dětmi oslavily
Halloween a ozdobily na kruhovém objezdu vánoční stromek, který 29. listopadu společně
rozsvítily. Dostavila se i starostka Ida Seidlmanová.
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*23. 12. se na náměstí konalo PŘEDVÁNOČNÍ VYTRUBOVÁNÍ. Účinkovali ţáci ZUŠ
Police nad Metují. Skauti přivezli betlémské světlo. Ostrostřelci opět vařili tradiční nápoj u
svého stánku.

Karel Sýkora, J. Beran a J. Trnovský

Místostarosta Zdeněk Kadidlo
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*OHŇOSTROJ se na konci tohoto roku nekonal. Je plánovaný na 10. 1. 2010, kdy se také
bude konat Novoroční koncert v Pellyho domech.

PF vytvořená učitelem výtvarného oboru ZUŠ p. Jaroslavem Soumarem.
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Městská knihovna:
*26. 3. byla přednáška paní Petry Martincové o cestě do Tibetu.
*21. 4. se sešli příznivci poezie. Představily se autorky Blanka Faltová, Lenka Jiránková a
Věra Kopecká, z autorŧ Zdeněk Odl, Miloš Hromádka a Anton Matusszkiewicz.

*Kaţdý čtvrtek probíhá v dětském oddělení knihovny „Čtvrteční odpoledne“, kde si děti tvoří
drobné výrobky pro radost z rŧzných materiálŧ. Kreslí, vystřihují, lepí, modelují. U toho si
povídají o kníţkách, které právě čtou, pŧjčují si nové, prohlíţejí časopisy. V 16 hodin na tuto
činnost navazuje „Čtení pro nejmenší“, kdy přicházejí do knihovny předškoláci i děti menší.

*Ţáci 1., 2. a 3. tříd dostali za úkol vybrat jméno vrabčákovi, který se stal maskotem kroniky.
Vrabčáka namaloval učitel výtvarného oboru ZUŠ p. Jaroslav
Soumar, který také polickou kroniku od letošního roku ilustruje. Pro
vrabčáka děti vymyslely jméno Všudybyl. Děti ze třídy paní Evy
Řehákové ještě po návratu do školy vrabčáka nakreslily. V září byly
jejich výkresy vystaveny a nejlepší výkresy se staly přílohou polické
kroniky. Autory výkresŧ jsou tři dívky – Darinka Klímová,
Michaelka Kohlová a Deniska Rejmontová. V září byly kresby dětí vystaveny na chodbě u
knihovny.
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Černé hodinky:
*2. 4. beseda s novinářem a spisovatelem Andrejem Štiavnickým na téma Čachtická paní.
Beseda byla doplněna výstavkou materiálŧ z východního Maďarska z oblasti Ecsedu, kde se
Alţběta Bathoryová narodila.

*21. 4. se konala Ochutnávka veršŧ - večer poezie místních autorŧ. Autorský přednes veršŧ
doplnili promítáním fotografií motýlŧ a hudba v podání zástupcŧ naší ZUŠ.

*3. 4. se konala Noc s Andersenem. Mezi děti přišli pánové Zdeněk Vancl a Jaroslav Seifert,
aby dětem sdělili novinky z hmyzí říše.

*3. 11. přijela pobesedovat o své práci, novinařině a cestování bukovická rodačka a
šéfredaktorka časopisu Sanquis, Ph.Dr. Irena Jirkŧ.

*24. 11. se uskutečnil Večer humoru. Z textŧ Milana Vítka četla Ivana Richterová a Jiří
Trnovský. Hudební doprovod zajistila ZUŠ.

****************
*Historie vzniku čtenářských spolků a knihoven v Polici má dlouhou tradici. Patříme mezi
města, ve kterých čtenářské spolky vznikaly spontánně jiţ v první polovině 19. století. V Polici
se uvádí rok 1837. Veřejná „obecní lidová knihovna“ byla zaloţena uţ v roce 1892 v budově
hostince U zeleného stromu čp. 75. Přestěhováním z kláštera před několika lety se tedy vrátila
do Pellyho domů na místo vzniku.
Knihovna má dvě pobočky v obcích, které jsou součástí města – Pěkov a Hlavňov. Naše
knihovna plní také střediskovou funkci (odborné poradenství) pro obecní knihovny v
Bezděkově nad Metují, České Metuji, Machově, Suchém Dole, Velkých Petrovicích a Ţďáře
nad Metují.
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Pěkov - po úmrtí dlouholetého knihovníka pana Kosinky do knihovny nastoupila v r. 1991
rodina Pokorných. Na práci knihovny se podílejí všichni členové rodiny. Rodiče se střídají v
pŧjčování a děti pŧsobí jako spojky a přinášejí ţádané knihy z polické knihovny. Knihovna se
pod jejich vedením stala kulturně vzdělávacím centrem obce. Knihovníci nabízejí např. i
sluţbu, která je moţná v malé obci a kterou nám z velkých měst závidí – donášku knih
imobilním spoluobčanŧm.
Šárky Pokorná, která je kronikářkou Pěkova a knihovnicí uspořádala výstavu fotografií „Jak
se ţilo v Pěkově a na Honech kdysi a nyní...“ Vernisáţ byla 3. 10. ve 14 hod. Výstava byla
velmi zdařilá a po dobu celého týdne byl o ni velký zájem. Práce kronikářky a knihovnice
Šárky Pokorné, která přišla s tímto nápadem a dotáhla ho do konce, je obdivuhodná. Osobně
obcházela pěkovské rodiny od kterých si vypŧjčila rodinné fotografie a jiné materiály
(domovské listy apod.). Velkým pomocníkem jí byl manţel, dále sestra Ivana Vrbová (členka
Osadního výboru Pěkov) s manţelem, jejich děti a rodiče, manţelé Gennertovi. Po prohlídce
se Pěkováci ještě zdrţeli a podebatovali u pohoštění, které Šárka připravila. Upekla štrúdl,
krásné zdobené perníčky, podávala se káva, víno, minerálka. Odpoledne bylo velmi příjemné
a mělo příjemnou domáckou atmosféru. Vše je podrobně vedeno v kronice Pěkova.
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Druhou pobočkou Městské knihovny v Polici nad Metují je malá knihovnička v Hlavňově.
Také ona má svou historii. Hlavňovská knihovna byla dlouhá léta v péči manţelŧ
Pavlíkových. Oba manţelé, Jiří i Jana se věnovali práci knihovníkŧ. V knihovně se scházely
děti z turistického krouţku, který Jiří v Hlavňově vytvořil a vedl. Pŧjčování knih a časopisŧ,
výstavky literatury k literárním výročím, akce pro děti – to vše tvořilo bohatou činnost. Jenţe
i v knihovně se projevily nové společenské události. Na jedné straně odchod za prací a
zdravotní problémy v rodině knihovníkŧ a na druhé straně otevření nových moţností (nová
média, cestování…) pro obyvatele, a tím zmenšený zájem o pŧjčování knih vedl v roce 1994
k tomu, ţe pŧjčovní doba je 1. čtvrtek v měsíci. Knihovničku se podařilo zachránit, provoz
udrţet. V listopadu 2006, kdy se paní Pavlíková rozhodla pro přetrvávající zdravotní potíţe
ukončit svou práci v knihovně, rozšířila se zase pŧjčovní doba na dvě hodiny jedno
odpoledne kaţdý týden. Nastoupila mladá knihovnice a tehdy ještě studentka knihovnictví
Jana Jenková. Do knihovny byl připojen i internet. Hlavňovská pobočka je nejmenší z našich
vesnických knihoven.
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V lednu proběhla Tříkrálová sbírka. Celkem se vybralo 119.749,-Kč.
V částce je započítáno i 387,-Kč z Knihkupectví Kohlová Marie.
Police nad Metují
49 536,00 Kč
Radešov
2.624 Kč
Suchý Dŧl a Slavný 10 152,50 Kč
Machov a Srbská
23.665,00 Kč
Bezděkov nad Met. 12.067,50 Kč
Pěkov a Hony
5.695,50 Kč
Ţďár nad Met.
9.926,00 Kč
Bukovice
8.707,00 Kč
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*V sobotu dne 9. května 2009 se konala jiţ tradiční Májová pouť do Vambeřic v Polsku, k
bazilice Panny Marie, královny rodin. Putovalo se pěšky po památné vambeřické poutní cestě
s kamennými kříţi a sochami, malebnou krajinou Policka přes Broumovské stěny do
Broumovské kotliny a odtud do Vambeřic. Pouť byla zahájena v 8.00 hod. poţehnáním
poutníkŧ v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Polici nad Metují a ukončena byla mší svatou
v bazilice Panny Marie ve Vambeřicích. Zpáteční cesta byla opět zajištěna odvozem
autobusem.

Rok 2009 byl v naší církvi vyhlášen jubilejním rokem svatého Pavla.
Děje se tak u příleţitosti dvoutisícího výročí narození této velmi významné osobnosti, stojící
na počátku křesťanské církve a velkého apoštola národŧ.
Poutní liturgický program polické farnosti v Chrámu Nanebevzetí Panny Marie o pouti:
Sobota 15. 8.
8.00 mše svatá z Vigilie Slavnosti NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
17.30 mariánská poboţnost
Neděle 16. 8.
8.00 Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE - poutní mše svatá zpívaná (chrámový sbor
a varhany)
11.00 mše svatá za rodiny.

*V sobotu 12. září se uskutečnilo setkání u soudní brány v Ticháčkově lese na poboţnosti
kříţové cesty. Následovala mše svatá u hořejší kaple slouţená otcem Biskupem Dominikem
Dukou. Po obřadech bylo občerstvení a beseda v suchodolské restauraci.

*V říjnu probíhala oprava další části střechy nad části kláštera blíţe ke hřbitovu.
*Tak jako kaţdý rok, byl ve farním kostele vystaven a zpřístupněn vánoční betlém s
jesličkami.
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Základní umělecká škola
*Ve dnech od 2. 3. do 27. 3. probíhala výstava kreseb a grafiky učitele výtvarného oboru
Jaroslava Soumara. Výstava byla zahájena vernisáţí 2. 3. v 17. hod. v Galerii Celebris
v Hradci Králové. V úvodu zahrála Kateřina Soumarová. Učitel Jaroslav Soumar se věnuje
malbě obrázkŧ především s dětskou tématikou. Ilustroval jiţ několik dětských kníţek a věnuje
se také tvorbě animovaných filmŧ pro děti. Svou výstavu v Hradci Králové uspořádal na
základě vyzvání několika umělcŧ z Hradce Králové. Pan Jaroslav Soumar je rodilý Poličák a
od letošního roku se také stal ilustrátorem polické kroniky.

Soutěže
Základní umělecká škola v Polici nad Metují se mŧţe pyšnit velkými úspěchy v rŧzných
soutěţích, které se hráči na rŧzné nástroje účastní. Konkrétní úspěchy zde nelze ani vypisovat
a jsou zaznamenány ve Výročních zprávách ZUŠ.
Z těch nejvýznamnějších uvádím:
*Dne 8. 2. zasedala porota 43. ročníku Mezinárodní rozhlasové soutěţe mladých hudebníkŧ
Concertino Praga 2009. Z celkem 14 nahrávek z 8 zemí světa (Polsko, Řecko, Estonsko,
Rusko, Litva, Portugalsko, Bulharsko a Česká republika) vybírali porotci nejlepší interprety v
oborech duo, trio, kvarteto a kvinteto.
Absolutním vítězem Mezinárodní rozhlasové soutěţe Concertino Praga a nositelem Ceny
Heleny Karáskové se stalo houslové duo Matouš a Šimon Michalovi!

*Do dalšího ročníku rozhlasové soutěţe Concerto Bohemia 2009 byly přihlášeny dva naše
smyčcové orchestry v kategoriích do 15 let a nad 15 let. Byly pořízeny nahrávky do I. kola
soutěţe a později přišla zpráva z Českého rozhlasu, ţe oba naše orchestry postoupily do
finále! Rozhlasový štáb přijel natočit soutěţní snímky v měsíci dubnu.
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*17. 2. se konalo v Náchodě krajské výběrové kolo pro celonárodní soutěţ „Karlovarský
skřivánek“.
Do republikového finále postoupily za naši školu Markéta Valchařová a Zuzana Rainová.
Ve dnech 7. – 9. května probíhal v Ústí nad Orlicí jiţ 51. ročník „Kociánky“ – soutěţe, na
kterou se sjíţdějí nejlepší mladí houslisté z celého světa. Ani letos mezi nimi nechyběli ţáci
našeho houslového pedagoga Ladislava Michala. Všichni naši ţáci získali velmi pěkná místa
Absolutním vítězem, tedy Laureátem Kociánky, se však stal náš bývalý ţák Šimon Michal,
který letos jiţ zastupoval Praţskou konzervatoř.
Archetti in Moravia – houslová soutěž v Kroměříži i v této soutěţi naši ţáci uspěli velmi
dobře.
Hradecké Guitarreando 2009 – v této soutěţi naši školu zastupovalo kytarové duo Zuzana
Rainová a Tomáš Ševcŧ – získali 1. místo.

*13. 3. se zúčastnil učitel V. Beran se ţáky výtvarného oboru vyhlášení výsledkŧ Celostátní
soutěţní přehlídky filmŧ Juniorfilm ve Dvoře Králové. Výtvarný obor zaznamenal velký
úspěch – obsadil 1. místo ve své kategorii i celkově s filmem „Bojovníci proti totalitě očima
dětí“.

*Ve dnech 30. 4. – 2. 5. se 8 ţákŧ zúčastnilo Mezinárodní interpretační soutěže žesťových
nástrojů v Brně. Většina našich soutěţících se umístila na předních místech.

Zadní řada zleva: Josef Sichrovský, Chan Sicrovský, Markéta Jirmanová, Monika Němcová
Přední řada: Jan Pavel, Tomáš Pavel, Jaroslav Kollert, Lukáš Kubeček.
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Chan Sichrovský

uč.Karolína Sorokinová a Monika Němcová

1. řada:Jaroslav Kollert,, Lukáš Kubeček,
Monika Němcová, Tomáš a Pan Pavlovi,
2. řada: uč.Lenka Němcová a uč. Josef Fiala,
Vzadu Tomáš Kubeček a Daniel Kubeček.

Zleva: Kollert Jaroslav, Monika Němcová
Lukáš Kubeček.
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Tomáš Kubeček a Daniel Kubeček

Tomáš a Jan Pavlovi

*V Olomouci se konalo ústřední kolo národní soutěže ve hře žákovských smyčcových
orchestrů. Z naší školy zúčastněný nejmladší Orchestra Piccola ma Giocosa získal 1. cenu
v kategorii 1b. Další náš orchestr Archi Piccoli – orchestr starších ţákŧ získal 1. cenu ve své
kategorii a stál se zároveň absolutním vítězem v celé soutěţi. Zvláštní ocenění získali sólisté
orchestru Hana Stejskalová, Markéta Nádvorníková a Tomáš Hejzlar.
Mimořádné ocenění udělila porota umělecké vedoucí orchestru, učitelce Michaele Michalové.
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*28. 4. byl v Kolárově divadle uspořádán tradiční Koncert maminkám.
VŮLE ŽÍT
Nový film, který vytvořila NAŠA TV. Při hledání nového tématu do dalšího ročníku soutěţe
„Bojovníci proti totalitě pohledem dětí“ nám ředitel náchodského muzea Dr. Sádlo
zprostředkoval kontakt na paní Louise Hermanovou, která prý po 2. světové válce pŧsobila v
Náchodě při útěku polských Ţidŧ, protoţe je po návratu domŧ z koncentračních táborŧ čekaly
silné antisemitské nálady i pogromy. Paní Hermanová ţije v Českých Budějovicích.
Další ţenou, se kterou ţáci filmovali, je akademická malířka Helga Hošková. Obě ţeny byly
přibliţně ve stejnou dobu v Terezíně i v Osvětimi, obě prošly i transporty smrti. Dne 4. června
proběhla na památníku Vojna u Příbrami slavnost, při které byly vyhlášeny výsledky druhého
ročníku soutěţe „Bojovníci proti totalitě pohledem dětí 2009“. V kategorii videodokument
získali naši první místo. Tvorbu filmu podpořilo finančně Město Police nad Metují,
Královéhradecký kraj a firma Hobra – Školník Broumov.
Filmařský tým si v týdnu od 14. do 20. září vybíral cenu za 1. místo v soutěţi – byl to týdenní
pobyt na Vojenské zotavovně v Bedřichově ve Špindlerově Mlýně

*V červnu přijel komorní orchestr mladých hudebníkŧ ze Santa Fe z USA. 24 osob bylo
ubytováno v rodinách v našem městě. Vrcholem jejich návštěvy byl společný koncert s našimi
orchestry 16. 6. v Pellyho domech.
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PF vytvořená. uč. Jaroslavem Soumarem.
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Základní škola
*11. 2. probíhal zápis ţákŧ do 1. tříd.

49

*Polická Základní škola hostila účastníky okresního a krajského finále v přespolním běhu,
které se konalo v září, během dvou střed, Na Nebíčku. Na okresní finále základních a
středních škol se sjelo na 150 dětí. Na krajské finále se zúčastnily tři stovky závodníkŧ z
celého kraje.
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Mateřská škola

*18. 4. se oslavovalo 30. výročí otevření školky. Sešli se bývalé pracovnice se současnými.
Se zájmem si prohlíţely kroniky školky s fotografiemi, nad kterými zavzpomínaly. Děti si
připravily pro návštěvníky pěkný program.
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Celého setkání se zúčastnila starostka Ida Seidlmanová.

Zleva učitelka Švorčíková, která před odchodem do důchodu byla ředitelkou MŠ
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Současní zaměstnanci:
Ředitelka: Dana Baláková.
Učitelky: Kateřina Rajsová, Kateřina Vaţanová, Jana Kleinerová, Jana Obršálová, Michaela
Ficencová, Lenka Šimková, Iva Suchomelová.
Vedoucí školní jídelny: Jana Jirmanová.
Kuchařky: Jana Jirmanová , Hana Schulzová.
Uklízečky: Hana Rutarová, Libuše Dostálová, Martina Macounová.
Údržba: Oldřich Jenka.
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Polická univerzita volného času
Přednáškový program:
Jaro 2009
28. 01. Mgr. Lydia Baštecká - Ohlédnutí za osudovými osmičkami - 20. století
04. 02. Jiří Mládek - Sběratel a znalec dětských kovových stavebnic
25. 02. Olga Castiellová-Hostovská , PhDr. Václav Sádlo - Egon Hostovský
04. 03. PhDr. Jiřina Šiklová, CSc. - ... je i socioloţka
25. 03. Jiří Beneš - Parní muţ a moje tvorba
08. 04. Doc. Mgr. Jindřich Štreit - Lidský fotograf.

Podzim 2009
Podzimní semestr 9. ročníku byl zahájen 23. 9. slavnostními barokními fanfárami ţákŧ ZUŠ
Pavla a Daniela Kubečkových. Potom představila paní starostka Ida Seidlmanová hlavní
aktéry zahajovací lekce, pány Jaroslava Čejku (známého mima z Prahy) a Tomáše Magnuska
(spisovatel, jinak však učitel z Broumova)
V říjnu vystoupil v Pellyho domech pan Václav Větvička – botanik. Na svou návštěvu
v našem městě vzpomenul i v rozhlasové relaci 13. 12., ve které vyprávěl o Polici nad Metují,
o starostce Idě Seidlmanové, o muzeu Merkur, o Krčmě a jiných. Především vyzdvihl práci
pana Miroslava Pichla. Celé jeho vystoupení v rozhlase potvrdilo, jak na něj návštěva Police
zapŧsobila.
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Botanik Václav Větvička
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Kaţdoročně je o PUVČ velký zájem a posluchačŧ bývá stále více. Pravidelně o prŧběhu
přednášek informuje v Polickém měsíčníku Ing. Václav Eichler.

Skauti
*V dubnu společně strávili Velikonoční prázdniny v Českém ráji.
*Druhou velkou akcí byl Víkend Sv. Jiří v Machově. Pořádala jej sice Krajská rada Junáka v
Hradci Králové, ale naše středisko se nemalou měrou podílelo na jeho organizaci. Zúčastnilo
se 150 skautŧ a skautek z celé ČR. Dramaturgie programu pro celý víkend vycházela ze
starých legend, bájí a pohádek.
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*Skauti se zúčastnili krajského kola Svojsíkova závodu, který se konal 5. - 7. 6. v Jinonicích u
Jičína, kde si vedli velmi dobře. Z deseti hlídek se naši umístili na 4. místě.

Polická skupina pod vedením Mgr. Michala Bureše zmapovala pomocí GPS část hraničních
mezníkŧ na Broumovsku. Děti odvedly velký kus práce. Po dokončení byla uspořádána
v klášteře výstava fotografií z celé akce spojená s přednáškou (bohuţel bez přítomnosti
učitelŧ polické školy!).
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Divadla
*Pátek 27. 2. 2009 v 19 hod, v Kolárově divadle byla uvedena hra MADAME MELVILLE
Studiem DVA Praha. V hlavních rolích hrála Ivana Chýlková a Eva Holubová.

*Čtvrtek 12. 3. 2009 v 19 hod. MEGA TRAVESTI SHOW KOČKY
*Pátek 22. 5. 2009 v 19 hod DON QUIJOTE DE LA ANCHA uvedlo Divadlo klaunsky
Brno.
Divadlo pro děti:

*Středa 21. 1. dopolední představení NA SALAŠI DRACI JSOU, Divadelní společnost Fr.
Kreuzmanna

*V sobotu 21. 2. od 14 hod, v Pellyho domech DĚTSKÝ KARNEVAL s Divadlem Pohádka
z Prahy.

*Středa 22. 4. 2009 v 9 a 10.30 hod O CHYTRÉ PRINCEZNĚ– Divadelní agentura Praha
*Neděle 26. 4. 2009 v 17 hod ŠEVCI ONDROVI A KOMTESCE JULINCE
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62. POLICKÉ DIVADELNÍ HRY
Na tyto hry poličtí ochotníci neměli ţádnou hru nastudovanou.
*Neděle 20.9.2009 v 19 hod VELKÁ ZEBRA ANEB JAK ŢE SE TO JMENUJETE?
Divadlo Palace Praha. Ve hře účinkoval známý herec Ondřej Vetchý a řada dalších známých
hercŧ.
*Úterý 13.10.2009 v 9.30 a 10 hod O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE Divadlo Duha
*Pátek 16.10.2009 v 19 hod STRÝČEK VÁŇA - Náchodská divadelní scéna
*Pátek 13.11.2009 v 19 hod KOMEDIE O STRAŠIDLE - Divadlo Aloise Jiráska Úpice –
Jednota divadelních ochotníkŧ.
*Neděle 29. 11. 2009 v 19 hod D´ARTAGNAN - divadelní soubor Symposion Třebechovice
pod Orebem

Koncerty
*9. 1. v Kolárově divadle byla uvedena Rybova Česká mše vánoční „Hej mistře!“, kterou
připravila polická Základní umělecká škola.

*17. 3. 2009 v 19 hod. recitál autorského šansonového uskupení „6 na chodníku“ Křiţovatky
osudŧ“.

*5. 4. 2009 v 15 hod vystoupili na sále Pellyho domŧ „Eva a Vašek“, populární zpěváci pro
starší generaci.

*28. 6. na sále Pellyho domŧ se představila známá kapela Děda Mládek Illegal band.

*23. 5. se na Vraţedném pobřeţí na hřišti konal country večer se skupinou Zelenáči.
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*V pondělí 10. 8. 2009 v 18.00 hodin se v Kostela Nanebevzetí Panny Marie konal koncert
kapely SVÍTÁNÍ z Brna.

*Pátek 18. 9. 2009 v 19 hod. se na sála Pellyho domŧ konal Koncert etnické hudby z Jiţní a
Severní Ameriky. Vystoupilo Duo EVENT.

*Ve středu 2. prosince v 19,00 hod se uskutečnil CHARITATIVNÍ ADVENTNÍ KONCERT
v kostele Nanebevzetí P. Marie v Polici n. M. Vystoupila Virginie Walterová – drţitelka ceny
Antonína Dvořáka, varhaník Vladimír Roubal, Andrea Kalivodová - přední česká
mezzosopranistka a Gábina Goldová, která je převáţně známá jako pop zpěvačka především
v Polsku. Výtěţek putuje do domova dŧchodcŧ a kostela Nanebevzetí Panny Marie v Polici
nad Metují. Záštitu přijali: biskup královéhradecký Mons. Dominik Duka, poslankyně Hana
Orgoníková a starostka Police nad Metují Ida Seidlmanová.

*Ve čtvrtek 17. 12. 2009 od 19 hodin se konal jiţ tradiční „VÁNOČNÍ KONCERT 2009“
Orchestru Václava Hybše a jeho hostŧ. Hlavním hostem „Vánočního koncertu 2009“ byl
herec Luděk Sobota.
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Přednášky – besedy
*V úterý 27.1. cestovatelská beseda v Pellyho domech Diashow turné MONGOLSKO
cestovatele a fotografa Martina Loewa.

*V pondělí 26. 1. na sále Pellyho domŧ se konal podvečer projektu HOLOCAUST – Ţidé v
boji a odboji. Povídání PhDr. Zlatice Zudové-Leškové, CSc, bylo doplněno promítnutím
dokumentárního filmu Olgy Sommerové – Sedm světel.

PhDr. Zlatica Zudová a starostka Ida Seidlmanová.
63

*Úterý 5.5.2009 v 19 hod, sál Pellyho domŧ „ČÍNA – putování za hlínou“. O své záţitky
z putování po pravlasti keramiky – Číně – se podělili lektoři keramiky Helena Sauerová a Petr
Toms. Po přednášce bylo moţno si hrnčířské výrobky zakoupit.

*Na vrcholu třetí nejvyšší hory Pákistánu Gasherbrum I (8 086 m), která je jedenáctou
nejvyšší horou světa a třetím nejvyšším vrcholem Pákistánu, hned po K2 a Nanga nikl.
Stanul na začátku srpna t. r. David Daw nikl z Police n. M. spolu s Jaroslavem Netíkem
z Broumova. Třetím úspěšným horolezcem byl Honza Trávníček. O záţitky z expedice
Gasherbrum 2009 se David podělil na přednášce, která se 14. 12. uskutečnila v Pellyho
domech.

Výstavy
*2. – 31. 3. ve foyer Pellyho domŧ byla výstava: EGON HOSTOVSKÝ.
*18. – 30. 3. na sále Pellyho domŧ prodejní výstava obrazŧ Emmy Srncové.

*18. 4. v 17 hodin se konala vernisáţ výstavy za hudebního doprovodu Luboše Pospíšila.
Zúčastnilo se dost lidí a o zakoupení obrázkŧ byl projeven značný zájem.

*15. – 24. 5. se konala v sále Pellyho domŧ prodejní výstava OLBRAMA ZOUBKA.

*2. – 24. 7. 2009 byla v Pellyho domech výstava „Pavouci, brouci, trampové aj“.
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*V úterý 21. 7. 2009 v sále Pellyho domŧ se konalo promítání polického fotografa Oldřicha
Jenky z oblasti Bernské vysočiny (Berner Oberland – Švýcarsko).

*28. 7. – 12. 8. 2009, v Pellyho domech se vystavovaly fotografie Věry Kopecké Toulky
Broumovskem.

*V úterý 11. 8. 2009 v 19.30 hod. na sál Pellyho domŧ byla zahájena výstava polického
fotografa Milana Zítka NEJKRÁSNĚJŠÍ SNÍMKY ZE ZEMÍ EVROPY.

*13. 8. se konala v Dřevěnce vernisáţ výstavy kreseb pana Voříška „Policko známé i
neznámé“. Pan Voříšek, amatérský malíř – věnující se především perokresbám, zachytil na
svých obrázcích řadu polických domů, které jiţ dávno nestojí a tak návštěvníci, především
poličtí rodáci, si s velkým zájmem obrázky prohlíţeli a vzpomínali na svá mladá léta. Pan
Voříšek v předchozích letech ilustroval i kroniku města.

Pan Josef Voříšek
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*V úterý 25. 8. 2009 v 19.30 hod.se konalo na sále Pellyho domŧ promítání polického
fotografa Oldřicha Jenky KOKOŘÍNSKO, ČESKÉ ŠVÝCARSKO.

*24. – 26. 9. 2009 ve foyer Pellyho domŧ se konala výstava Kouzlíme s květinou.
*Ve staré škole byla od 15. 12. otevřena výstava betlémŧ.
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Plesy
*V Pátek 23. 1. na sále Pellyho domŧ se konal 2. Ostrostřelecko-městský ples. K tanci a
poslechu hrála skupina Lyra Club.

*V sobotu 17. 1. na sále Pellyho domŧ pořádaly Pěkovské ţeny BABSKÝ BÁL
*V sobotu 31. 1. na sále Pellyho domŧ pořádali Hasiči z Pěkova HASIČSKÝ PLES
*21. 2. DĚTSKÝ KARNEVAL s Divadlem Pohádka na sále Pellyho domŧ
*25. Rodičovský ples se konal 14. 3. v Pellyho domech. Hrála skupina Modus J. Nývlta.

*12. 12. se konal na sále Pellyho domŧ 14. lyţařský ples. Hrála skupina TROP pana Bachory.
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Český svaz turistů

Po dlouhé době pršelo a vál vítr, ale i přes tuto skutečnost se vandru zúčastnilo 400
vandrovníkŧ. Několik sponzorŧ z předchozích let díky letošní finanční krizi neposkytlo
pomoc, ale věrní sponzoři letošní ročník opět podpořili.

Pláštěnky, ponča, deštníky a dobrá nálada byly k vidění na startu letošního deštivého
vandru, který se přesto mohl pyšnit vysokou účastí
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V Hlavňově si vandrovníci mohli prohlédnout improvizovanou garáţovou galerii
obrazů Martiny Váňové a Pavla Frydrycha (vpravo)

Po projití Kovářovou roklí vystoupali účastníci na Hvězdu, kde na ně čekala první
kontrola
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Druhá kontrola na místě zvaném U Václava

A do třetice: kontrola na Slavném (trasa 25km)

Spokojení organizátoři – tak zase za rok…
(Snímky a texty jsou od Štěpána Horáka, uveřejněné ve Fotoeditorialu v Polickém měsíčníku
č.6)
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*Na podzim členové kluba turistŧ, Občanského sdruţení Julinka a hasiči z Police i z Velké
Ledhuje opravovali chodníky na hřebenu Broumovských stěn směrem ke Koruně. S podporou
správy CHKO se podařilo získat grant z Ministerstva ţivotního prostředí a tak bylo moţné
zaplatit vybudování cca 90 metrŧ nových chodníkŧ. Další potřebné finanční prostředky
poskytly Lesy ČR. Oprava byla fyzicky velmi náročná a hledali se i dobrovolníci z řad
občanŧ.
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*31. 12. se konal Silvestrovský vešlap, který je čím dál víc oblíbenější. I přes letošní špatné
počasí, které 31. 12. bylo (mlha, ţádný sníh, bláto) se zúčastnilo mnoho lidí.
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Chráněná krajinná oblast Broumovsko
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Hasiči
*V lednu se konaly tři valné hromady hasičŧ – SDH Radešov, SDH Velká Ledhuje a SDH
Police nad Metují. Kaţdý sbor je jiný sloţením a zaměřením.

*25. 4. se konal 8. ročník „Radešovské osmy“. Vítězství si odneslo druţstvo z Bezděkova,
radešovské druţstvo získalo 3. místo, Velká Ledhuje 7. místo.

15. ročník soutěže „O pohár starostky“ se konal 27. 6. na
louce v Ochozi. Počasí nepřálo ale přesto se zúčastnilo 10 druţstev. Zvítězili hasiči
z Bezděkova.

*Jednotka hasičŧ Police město 2x zasahovala při velkém dešti 15. 7. 09 Jednalo se o ucpané
kanály a vpustě v ul. Nádraţní a U Koupaliště. 22. 7. 09 jednotka zasahovala u pěti zásahŧ a
jednalo se většinou o odstranění spadlého stromu na vozovku a to na vlakovém nádraţí v
Polici nad Metují , na cestě z Bezděkova, ve Ţďáře nad Metují, v Bělým, ve Vysoké Srbské.
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*SDH Radešov uspořádalo 22. 8. 2009 na svém hřišti v rámci okrsku BOR minifotbalový
turnaj. Soupeřila mezi sebou druţstva sborŧ Bezděkova, Bělého, Nízké Srbské, Machovské
Lhoty a Radešova.

V pondělí 30.11.2009 zemřel dlouholetý člen SDH Milan Teimer
.
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Ostrostřelci

Při slavnostním poklepu na základní kámen při zahájení přístavby DD

*V pátek 7. března se konalo tradiční výroční jednání Ostrostřelecké gardy Polické. Za město
se zúčastnil místostarosta Zdeněk Kadidlo.

*1. 5. odjela garda do Benešova, kde byl sraz všech ostrostřelcŧ z Čech, Moravy a Slezska,
pořádaný Ostrostřelci Koruny České.
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Vítěz střeleb podmyslivec František Pohl s trofejí.

*V červnu se garda zúčastnila setkání v Itálii.
*Dvěma sportovním střelcŧm A. Herzogovi a P. Voborníkovi se podařilo získat titul Mistra
České republiky dne 5. 9. 2009 na republikovém šampionátu, který se konal v Hradci Králové
na střelnici v Třebeši. Jednalo se o disciplínu Maloráţní puška s puškohledem na mizivé cíle
do 50m, v kategorii dvojice. Petr Voborník získal celkové 4. místo v jednotlivcích
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Rybáři
*v sobotu 16. května 2009 na rybníku Hony v Pěkově se konal „GRIMŦV POHÁR“
Otevřené rybářské závody dospělých.

*17.května – otevřené rybářské závody pro mládeţ do 18 let „Zlatá rybka“ spojené se
závodem druţstev „O pohár Broumovských stěn“.

Zahrádkáři
*6. 6. se konal zájezd na prodejní výstavu tropických rostlin v Chotči u Jičína. Cestou
účastníci zájezdu navštívili Jičín, hrad Pecku a přehradu Les království.

*Od 24. 9. do 26. 9. byla v Pellyho domech Podzimní výstava. Současně byly vystaveny
dětské práce ze soutěţe Kouzlíme s květinou. Tato soutěţ uskutečněná ve spolupráci
s knihovnou měla jiţ 5. ročník.

*10. 10. se konal zájezd na výstavu Zahrada Východních Čech do Častolovic.

81

Mykologové
*V posledních letech je tento spolek velmi aktivní. Své nálezy z lesa vystavují před
lékárenskou výlohou na náměstí.

Ing. Baier na Ţděřině14. 8. 2009

Astronomický klub
.
V Polickém měsíčníku pan Vacek seznamuje
čtenáře s rŧznými zajímavostmi na hvězdné
obloze.

Pan Karel Vacek – vedoucí klubu
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Filatelisté:
Členové se pravidelně setkávají v malé zasedací
místnosti radnice pod vedením pana Stanislava
Plachty. V Polickém měsíčníku
pan Plachta
seznamuje čtenáře s nově vydanými známkami a
zmiňuje se i autorech návrhŧ na známky.

V dubnu členové vystavovali ve své filatelistické vitríně na chodbě Městské knihovny
známky pŧvodní s kupony při příleţitosti 750 let města Police nad Metují. Velmi často
vystavují zajímavosti z oboru filatelie a v Polickém měsíčníku upozorňují na novinky.
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MaMiNa

Kondiční cvičení pro matky

*V červnu se rozloučila s vedením MaMiNy Kateřina Hlávková, která skvěle toto sdruţení
vedla a velmi vtipně a pravidelně prezentovala činnost tohoto sdruţení v Polickém měsíčníku.
Kateřina nastoupila na mateřskou dovolenou. 1. 8. se jí narodila Terezka.
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*V září centrum uspořádalo poznávací výlet za zvířátky.

Tvorba maminek
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Podnikatelé a živnostníci
*V domě, kde je restaurace Pošta v Tomkově ulici, byla zrušena prodejna textilu
vietnamského obchodníka a v uvolněných prostorách byla zřízena kavárna, která tam jiţ před
lety byla. Nájemce je vietnamský občan, který provozuje i restauraci Pošta.

*V dubnu

byl zahájen provoz v Penzionu 65. Nájemcem je paní Štěpánová z Roţmitálu u
Broumova. Koncem roku byl Penzion 65 opět uzavřen.

*Jana Burešová si zřídila v domě, kde má prodejnu s novinami a rŧzným drogistickým
zboţím, kosmetickou a masáţní provozovnu.vedle své prodejny.

*V červnu uzavřel svou prodejnu s pečivem v Kostelní ulici pan Máslo.
*V polovině měsíce června si na náměstí v domě čp. 20 otevřela obchod se zeleninou a
potravinami paní Miloslava Kollertová z Velkého Poříčí. Pár měsícŧ před tím v této prodejně
byl prodej papírnického zboţí, jehoţ prodej byl velmi brzo ukončen. Pŧvodně zde byla dlouhá
léta prodejna masa a uzenin.

*V červnu byl zahájen provoz v hospŧdce „Na Hrázi“ v Hlavňově. Tuto hospŧdku, která je
ve vlastnictví rybářŧ, si pronajal pan Špaček z Hlavňova.

*Divadelní klub byl rozšířen o venkovní terasu.
*V ulici U Opatrovny, čp. 208, byla otevřena nová prodejna Dany Moravcové s dárkovými
předměty.
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Tato sezóna probíhá v „Zeleném domečku“

*Od 1.10.2009 se přestěhovalo z Broumova do Police nad Metují do Tyršovy ul. 327
(majitelka domu Hejnová Jiřina) Středisko výchovné péče.
Je to výchovné a poradensko-terapeutické zařízení pro děti a mládeţ s problémovým
chováním. Bc. Eva Hetfleišová, SVP Varianta.

*OBCHŦDEK „U VAŠÍKA“ si otevřela Dita Bártová v ulici 17. listopadu 237, v domě kde
sídlí firma ARHIS. Je to kojenecký a dětský sekond hand.

*V

Kostelní ulici čp. 9 byla otevřena kancelář cestovní agentury Katharina. Majitelkou je paní
Kateřina Hladíková z Broumova.
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*Na konci roku bylo uzavřeno oční oddělení. Veškeré zařízení bylo přestěhováno na
polikliniku do Náchoda, kde si společnost VISUS vybudovala v celém patře polikliniky nové
moderní zařízení. Operace se zde provádí ambulantně. V Polici zŧstala pouze oční ambulance.
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Vystoupení baviče Václava Faltuse

Klub je velmi činný a členové se pravidelně scházívají v Pellyho domě. Program mají vţdy
zajímavý a pestrý. Ať je to pozvání rŧzných zajímavých osobností (např. tanečník-mim
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Jaroslav Čejka, spisovatel Tomáš Agnusek, imitátor Václav Faltus a.j.) nebo si uspořádají
výlety, anebo to jsou kulturní vloţky v provedení především Ivany Richterové.
Setkávání členŧ klubu je velmi oblíbené bývá vţdy veselé. Výbor klubu nezapomíná na své
členy při jejich významných ţivotních jubileí. Velmi podrobně informuje o všech akcích
v Polickém měsíčníku paní Hana Krejčová.

Fond pro pozůstalé
*14. 3. se konala valná hromada na Bezděkově u Vojtěchŧ. Schŧzi zahájil předseda Karel
Macoun a zúčastnilo se 85 členŧ a 29 hostŧ. Místopředsedou je Jaroslav Heknul a jednatelkou
Marie Chaloupková. Za rok 2008 se uskutečnilo celkem 5 schŧzí výboru a dva celodenní
výlety.

*23. 5. byl uspořádán výlet do Polska. Zúčastnilo se 48 členŧ.
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*V sobotu dne 20. června se uskutečnilo na Bezděkově v pohostinství „U Vojtěchŧ“
slavnostní zasedání věnované 85. výročí zaloţení našeho fondu v Polici nad Metují. Celé
mimořádné akce se zúčastnilo 74 členŧ a 36 hostŧ. Mezi vzácné hosty patřila účast starostky
města Police nad Metují, paní Idy Seidlmanové.

*19. září byl uspořádán celodenní výlet do Pekla u Nového Města nad Met. a do Opočna.

.

*V sobotu dne 13. prosince se všichni členové sešli v hostinci u Vojtěchŧ na Mikulášské
zábavě. K tanci a poslechu hrál pan František Číţek ze Studnice. Zpívala slečna Baudyšová.
Na kulturní program byla pozvaná taneční skupina ZÁHIR z Police n. M. pod vedením paní
Pavlíny Noskové.
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DPS
Police má svůj Dům s pečovatelskou sluţbou Javor. Jeho vybudování bylo náročné především
finančně. V současné době zde bydlí 42 občanů (35 občanů z Police, z toho 5 z Pěkova)..
Občané z Police a spádových obcí jsou zde v případě volného bytu umísťováni bezplatně,
ostatní občané za přidělení bytu platí 50 tis. Kč. Dnes jsou zde 2 občané Suchého Dolu, 1
občanka z Trutnova, 2 z Dědova, 1 z Bukovice a 1 ze Ţďáru nad Metují.

*6. 4. byla velká oslava – slavila se zlatá svatba manţelŧ Hejzlarových.

Manţelé Hejzlarovi.
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Domov důchodců

Dne 3. března 2009 ve 14.00 hodin se konal „poklep na základní kámen“ přístavby DD.
Zrod domova je spjat s rokem 1935. O rozšíření areálu polického DD se hovoří jiţ dlouhých
30 let. Plány se však dostaly vţdy pouze do stádia vypracování projektu, který se nakonec
nerealizoval. V roce 2002 pak myšlenka stavby došla aţ do fáze výběru dodavatele stavby.
Okresní úřad Náchod, pod který v té době DD spadal, mělo velký zájem na realizaci stavby,
ale plán ztroskotal na nepřidělení financí.
V roce 2004 vznikl plán současné přestavby. Na počátku prosince loňského roku byla konečně
zahájena dlouho očekávaná a náročná výstavba nové části DD, jejíţ součástí je i přestavba
stávající staré budovy.

Ředitelka DD Věra Kašíková
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Ředitelka Věra Kašíková a starostka Ida Seidlmanova

Poslankyně Horníková (ČSSD)
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TJ Sokol

*Novoroční open se konalo 12. 1. Zúčastnilo se 37 muţŧ a12 ţen.
*Letos 27. července uplynulo 50 let od tragické události ve Vysokých Tatrách, kde pádem ze
severní stěny Javorového štítu zahynul polický horolezec Jaroslav Beran se svým
spolulezcem.

TJ Spartak
Předseda : Jan Hotárek
sekretář : Bedřich Erben
Oddíly:
Kopaná – Jaroslav Seidlman, Petr Rutar
Lyţaři - Antonín Pohl turisté ČASPV cvičení ţen a dětí – Jana Zocherová
Volejbal – Kateřina Holubová
Šachy – Josef Obst

*Celý provoz ubytovny v sauně, včetně sauny, přebrala Radka Suchomelová. Saunování i
nadále zajišťuje paní Magda Macounová. Rozčarování bylo z jednání předchozích saunistŧ,
kteří ač věděli, ţe budou končit, objednali bez konzultace elektropráce, které musel Spartak
uhradit.

SSK PEDRO
*26. 5. se konal 12. ročník Polické stovky – veřejné klání v běhu na hřišti na sídlišti a 4.
ročník atletické soutěţe Atlet roku.

96

V doprovodném programu si zájemci mohli vyzkoušet simulátor dopravní nehody, který se po
řízeném nárazu otočí na střechu

Skok daleký je pro mnoho z nás velký oříšek

J. Voborník podal krásný výkon 503 cm
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Zakladatel a hlavní organizátor SK PEDRO, učitel Petr Jansa, gratuluje vítězce kategorie ţen
Bětce Černé.

a celkový vítěz Honza Fatura s pohárem (fotografie od Štěpána Horáka).
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*19. 9. se konal Pivní triatlon. Celý závod byl zpestřen setkáním s divokými prasaty, které
myslivci naháněli, protoţe v ten den prováděli jejich odstřel. Vše dobře dopadlo, k ţádnému
omylu nedošlo, ţe by místo divokého prasete byl odstřelen některý ze závodníkŧ, a akce se
vyvedla.

*28. – 29. 11. se v tělocvičně konal 9. ročník Turnaje mistříčkŧ, halového tenisu s líným
míčkem – čtyřhry.
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Florbal

*V roce 2001 se domluvila parta kamarádů, která spolu „táhla“ jiţ od školních lavic (Libor
Průša, Rudolf Vaníček, Jiří Trnovský, Václav Máslo, Evţen Máslo, Martin Tomášek a později
se přidali další), ţe něco budou dělat pro své tělo, a vzhledem k tomu, ţe „hochům“ jiţ bylo
přes třicet let, rozhodli se pro florbal. Dokonce se pustili do uspořádání florbalového turnaje
Urna cup. V tělocvičně Sokola se začali scházet jiţ jako členové Sokola.
Letos již proběhl 7. ročník Urna cupu. Konal se 24. 10. v tělocvičně základní školy. Turnaj
se stal jiţ velmi populární a kaţdý rok se zúčastní muţstva ze širokého okolí. Zúčastnilo se 13
týmŧ. Vţdy je zajištěno občerstvení a je podpořen mnoha sponzory z Police nad Metují i
odjinud.

*7. 11. se konal turnaj ţákovských druţstev z Policka a Broumovska. Turnaj organizoval
učitel Petr Jansa.

Lyžaři
*1. 1. se na Pustevnách v Beskydech konalo 1. M-ČR staršího ţactva v běhu na lyţích. Z
našeho oddílu se jej zúčastnila Šárka Jirásková. V běhu na 3 km volnou technikou vybojovala
krásné 2. místo a byla nejlepší z našeho kraje.Ve štafetách pak krajská štafeta na 3 x 3 km
klasicky s velkým přispěním Šárky získala 4. místo.
Ve dnech 27. a 28. 2. získala bronz ve sprintu, který se uskutečnil v Jablonci nad N.

*V únoru bylo předávání ocenění nejlepším sportovcŧm okresu Náchod do 25 let za rok
2008. Naše lyţařka Šárka Jirásková v TOP 10 získala krásné 2. místo.
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Šárka Jirásková druhá zprava a starostka Ida Seidlmanová první zprava

Běh na Hvězdu
11. 7. se konal 23. ročník běhu do vrchu „Běh na Hvězdu“. Tento tradiční běh pořádá TJ
Spartak Police nad Met. – lyţařský oddíl pod záštitou města Police nad Met. a poslankyně
Mgr. Zdeny Horníkové. Tato akce se koná také díky pochopení CHKO a soukromých
vlastníkŧ pozemkŧ.
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Závod zahájili nejdříve malí závodníci

Potom vyběhli dospělí

Konečně v cíli
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Ocenění předávala starostka Ida Seidlmanova a místostarosta Zdeněk Kadidlo (fotografie
Štěpána Horáka).

Kopaná

Koncem června jsme se definitivně dozvěděli, ţe s funkcionařením u polického fotbalu končí
předseda oddílu kopané Jaroslav Seidlman, místopředseda a pokladník Petr Rutar. Tato
veleúspěšná dvojice dovedla polický fotbal aţ do krajského přeboru, který se v Polici nad
Metují nikdy nehrál ( max. 1.B třída). Nesmíme zapomenout, ţe právě pod jejich vedením se
sportovní areál změnil k nepoznání ( nový trávník, sociální zařízení, V.I.P. tribuna, střídačky
atd.).
Dne 14. července 2009 bylo zvoleno nové vedení klubu:
Jakub Kovář – předseda
Jaroslav Čálek – místopředseda
Jan Ticháček – sekretář
Petr Hauk – ekonom

103

Nohejbal
*14. 2. se uskutečnil 8. ročník tradičního nohejbalového turnaje trojic a byl zároveň vypsán i
jako 6. ročník memoriálu Radima Téra.

Automotoklub
Po 17ti letech opět pořádaly závody terénních motocyklů. Z historie polického
autoklubu vzpomeneme kaţdoročního pořádání motocyklových terénních soutěţí enduro v
Polici nad Metují a jejím blízkém okolí. Takových ročníků bylo celkem 15, které byly v
posledních letech jiţ pořádány jako Mistrovství ČSFR a Mistrovství Rakouska. V roce 1992 se
však odjel poslední podnik. Automotoklub se od té doby věnoval jiţ pouze školení řidičů,
případně vypomáhal ostatním při pořádání automobilových či motocyklových soutěţích. V
minulosti byla členy automotoklubu i širokou veřejností hojně vyuţívána svépomocná dílna.
Po ukončení pořádání závodů došlo i k poklesu zájmu o svépomocnou dílnu AMK a podstatně
se zredukovala i členská základna.
V posledních letech se však rozšířila řada členů a to hlavně o mladé aktivní jezdce se zájmem
o tento atraktivní sport.
Po závodech v Radvanicích v Čechách v roce 2008, který se konal v bývalém dole
Kateřina, přišli dva členové výboru AMK Police Martin Novotný („Evţa“) a Jan Vajsar
(„Honánek“) s nápadem, uspořádat na tomto místě jeden podnik seriálu Mistrovství České
republiky Cross Country motocyklŧ v roce 2009. Na začátku roku 2009 byl podnik zapsán do
kalendáře Mistrovství České republiky Cross Country motocyklŧ pro rok 2009, coţ bylo
velkým úspěchem (naposledy se závody pořádaly v roce 1992). Dále AMK zasáhlo úmrtí
(červen) předsedy pana Miloše Puschmanna.
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Současní funkcionáři:
Petr Dostál – předseda AMK
Jiří Krmaš – místopředseda AMK
Tomáš Vacek – tajemník AMK
Martin Jeřábek – správce dílny AMK
Martin Novotný – ředitel závodu (pokud se koná)
Jan Vajsar – zástupce ředitele závodu (pokud se koná)

Jezdci:
Motocykl: GAS GAS 300

● Honánek●
Jan Vajsar # 509

- Shell Adventure Cup 2008

● Evža ●
Martin Novotný

- manaţér
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Motocykl: SUZUKI RMZ 450 :

● Maťas ●
Petr Matěna # 125
- Přebor SMS motokrosu
Pardubice
- Východočeský pohár 2008

● Řezňa ●
Radovan Řezníček

- Přebor XCountry 2008

Motocykl: Honda CRF 250

● Pláca ●
Pavel Plachta # 206

- Shell Adventure Cup 2008
- Východočeský pohár 2008
- Přebor SMS motokrosu Pardubice

Motocykl: Honda CRF 250 X

● Kája ●
Karel Janda # 509

- Shell Adventure Cup 2008
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Motocykl: Honda CRF 450

● Véna ●
Václav Kohl # 35

- Shell Adventure Cup 2008
- Goldfren Cup 2008

Motocykl: KAWASAKI KX 125
● Tobek ●
Tomáš Podstata

- Shell Adventure Cup 2008
- Goldfren Cup 2008

● Vobr ●
Petr Obršál

- Shell Adventure Cup 2008

Motocykl: Suzuki RMZ 250
● Pigi ●
Petr Teiner# 66

- Shell Adventure Cup 2008
- Goldfren Cup 2008
- Východočeský pohár 2008
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Cyklistika
MTB STĚNY
V sobotu 30. května odstartoval v 11 hod z polického náměstí cyklistický závod MTB Stěny.
I přes deštivé počasí se na 58 km dlouhou trať vydalo celkem 49 závodníkŧ - českých i
polských – mezi nimiţ byly i tři ţeny. Všichni závod dokončili, vítězná dvojice Jan Pohl a
David Knill na tandemu zdolala vzdálenost za méně neţ dvě hodiny!

Motokros
Martin Frencl se jako jediný z polických motorkářŧ věnuje motokrosu. V současné době se
zúčastňuje Mezinárodního Mistrovství české republiky a Slovenské republiky v nejsilnější
třídě MX3 open ( MMČR ) a MX1 (MMSR )! Martin jezdí za SMS Pardubice, ale vše si
hradí sám. Pod touto značkou jezdí jen proto, aby se mohl zúčastnit MMČR.

Gymnastika
Koncem roku se gymnasti zúčastnili soutěţe TEAMGYMU v Kolíně a ve Dvoře Králové nad
Labem. Z Kolína si v kategorii nad 16 let získalo druţstvo 4 děvčat a 5 chlapcŧ pod vedením
Kateřiny Francové 1. místo.
V mladší kategorii do 11. let druţstvo ve sloţení 3 dívek a 4 chlapcŧ ve Dvoře Králové
získalo pohár za 1. místo. Děti připravovala dlouholetá trenérka Jitka Krásná.
Začátkem prosince se naši závodníci zúčastnili mikulášského závodu v Trutnově. Marie
Vlachová skončila na 8. místě a Daniel Klimeš a Pepa Kollert obsadili 1. a 2. místo.
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Naše Marie Vlachová (uprostřed) Mikulášský závod Trutnov

EVROTÝM Sokola Police n.Met. V přeboru ČOS v Kolíně vybojoval 1. místo v „malém teamgymu“.
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Svatby
Leden:
17. 01. - jeden pár, který nechtěl být jmenován
Únor:
07. 02. - Petr Ševcŧ a Michaela Szturcová

Svatba v ZUŠ 7.2.2009 Michaela Szturzová a učitel hry na kytaru Petr Ševců.
09. 02. - Stanislav Mádle a Petra Nováková (viz foto)
Březen:
06. 03. Aleš Mrština a Věra Wondrová
06. 03. byla ještě jedna svatba, ale pro čtenáře PM
1 svatba utajená
07. 03. Jan Vajsar a Hana Benešová
Duben:
04. 04. Michal Just a Eva Petříčková (obřad se uskutečnil v restauraci ve Ţďáře)
17. 04. Jaroslav Ducháč a Petra Ferencová.
Květen:
02. 05. Vojtěch Zavadil a Kateřina Levová – obřad na Hvězdě před kapličkou
23.05. Ondřej Krejza a Alexandra Pšeničková – netradiční svatba u „Milerovy lípy“ v lukách
pod „Kostelem“ (a ještě nás tam dopravili stylově – na voze taţeném koňmi).
Červen:
05. 06. Pavel Cvrček a Petra Chudá v obřadní síni
06. 06. Jiří Erlebach a Kateřina Čupelová – na Hvězdě
06. 06. církevní sňatek
06. 06. Jan Beran a Kateřina Klikarová – na Slavném
12. 06. Zdeněk Hejkal a Hana Ehrenbergerová – na Hvězdě
12. 06. Radek Rohlena a Karolína Lamková – na Ostaši
13. 06. Luboš Malý a Dagmar Šefcová – v suchodolské kapličce
13. 06. Tomáš Horák a Jana Šulcová – v obřadní síni
19. 06. Josef Strnádek a Bohdana Kollertová –obřadní síň
19. 06. Dušan Cetl a Lucie Bradáčová – církevní sňatek v kapli na Hvězdě
20. 06. Pavel Burda a Zita Poláčková – na Slavném u „Hřibŧ“
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Červenec:
01. 07. Martin Hejtmánek a Ivana Krejcarová v obřadní síni
04. 07. dva obřady a páry si nepřáli být zveřejnění
17. 07. také beze jména
25. 07. Martin Strejc a Hana Balcarová v obřadní síni
25. 07. Stanislav Pop a Monika Ceralová v obřadní síni
25. 07. Erich Zwikirsch a Beata Gradziel – svatba měla být veliká a na Hvězdě – vzhledem k
prŧtrţi mračen byla nakonec v obřadní síni

25. 07. Jiří Beran a Hana Scholzová – církevní obřad
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Srpen:
07. 8. Ondřej Vyskočil a Marie Kaufmanová – církevní obřad v kapli na Hvězdě
08. 8. Pavel Ţák a Eliška Slabá – na hvězdecké vyhlídce
08. 8. v obřadní síni – nepřejí si zveřejnění
15. 8. Jakub Urban a Pavlína Pourová – u Soudní brány
20. 8. Zdeněk Šejbl a Monika Sadová – před kaplí na Hvězdě
21. 8. Jan Klikar a Karolina Dostálová – obřadní síň
22. 8. Lukáš Studničný a Alena Knittelová – v chatě na Hvězdě
28. 8. proběhli dva obřady – jeden pro vás nezveřejněný – druhý:
Radek Bayer a Andrea Voříšková - v obřadní síni
Září:
03. 09. svatba v kapli na Ostaši ( nezveřejněný pár)
09. 09. Pavel Macháček a Lenka Zajícová – před suchodolskou kapličkou
19. 09. Petr Švestka a Aida Trojanová – v penzionu na Skalce
Říjen:
03.10. Jaromír Hornych a Veronika Bezvodová

24.10. Jiří Pášma a Šárka Lecnarová
Listopad:
Vzhledem ke stavebním úpravám obřadní síně se konal pouze 1 sňatek v terénu a snoubenci
nechtěli být uvedeni.
Prosinec:
V prosinci byly uzavřeny dva sňatky. Jeden pár je nezveřejněn.
19.12. Petr Kiezler a Jiřina Hamplová.
V roce 2009 se svatební obřad uskutečnil celkem 47x. V obřadní síni naší radnice bylo
oddáno 21 párŧ, 21 svateb proběhlo venku, 5 sňatkŧ bylo církevních (4x římskokatolická
církev, 1x čsl. husitská). Měli jsme jednu svatbu zahraniční – nevěsta byla Polka. Na Hvězdě
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se svatba konala 7x. Snoubenci začínají objevovat i jiná místa. Např. na Slavném u skalních
útvarŧ, na Ostaši, u obou suchodolských kapliček i u pramínku u Soudní brány. Dokonce
proběhly dvě svatby na Skalce, přímo v rekreačních objektech. Jako povoz se pouţil i valník,
na kterém si svatebčané oddávající odvezli do luk a polí, k tzv. Milerově lípě.

Dvakrát se oddávalo neplánovaně. Jeden ţenich poţádal svou vyvolenou o ruku na oslavě
jejích kulatin, další ţenich vyuţil slavnosti vítání občánkŧ malého Tobiáše (kdyţ uţ se ty
rodiny sešly), poţádal tatínka své milé o ruku.
.
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Zlatá svatba
*Manţelé Hejzlarovi oslavili v pečovatelském domě dne 6. 4. svou zlatou svatbu. Všichni
zaměstnanci jim nachystali svatební obřad ve společenské místnosti pečovatelského domu.
Obřad vykonala starostka Ida Seidlmanova, matrikářka Dagmar Hambálková za přítomnosti
Zdeňky Šváblové z komise pro obřady a slavnosti. Popřát také přišla Ilona Kejdanová,
vedoucí sociální odboru.

*16. 5. si doma oslavili svých společných 50 let ţivota manţelé Ducháčkovi z Honŧ.

Diamantová svatba – 60 let od uzavření manţelství.
V sobotu 19.12. si manţelé Josef a Berta Čupelovi připomněli svŧj manţelský slib, který si
dali před 60 lety a oslavili tzv.“diamantovou svatbu“.

Manţelé Čupelovi
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Manţelé Čupelovi

Platinová svatba – 70 rokŧ od uzavření manţelství.
Toto významné výročí oslavili v červnu manţelé Waltraud a František Šedovi. Popřát přišla
starostka Ida Seidlmanová a předsedkyně komise pro obřady a slavnosti pí Zdeňka Šváblová.

Stříbrný podvečer
Dne 22.května oslavili v obřadní síni radnice významné výročí 25 let manţelského ţivota
manţelé Jan a Jarmila Patakiovi z Police nad Metují, Jaroslav a Anna Foglarovi z Náchoda,
Aleš a Ilona Látrovi z Martínkovic a Jiří a Romana Wagnerovi z Broumova .
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Další Stříbrný podvečer se konal 6. 11. v zasedací místnosti. Pozváno bylo 5 párŧ.
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Narození
Hned po silvestrovské pŧlnoci, přesně v 0,46 hodin, se v Trutnově narodil Václav
Liskovský. Uţ třetí rok po sobě je prvním miminkem kluk, pomalu se nám to stává tradicí.
Ve středu 11. února odpoledne v obřadní síni radnice byl letošního první občánek s rodiči a s
bratrem Péťou přivítán.

Leden:
Liskovský Václav
Hŧlková Kateřina
Pohlová Matylda
Únor:

Police nad Metují, Nádraţní 393
01.01.2009
Police nad Metují, U Opatrovny 217 22.01.2009
Police nad Metují, U Lesovny 111 24.01.2009

Jirman Vojtěch
Hušek Kristián

Velká Ledhuje, K Vodojemu 52
Velká Ledhuje, Malá Ledhuj 505

02.02.2009
11.02.2009

Velká Ledhuje, Jiráskova 166
Velká Ledhuje, Gagarinova 292
Pěkov, 109
Velká Ledhuje, K Sídlišti 287
Police nad Metují, Kostelní 101
Police nad Metují, Nádraţní 209
Police nad Metují, Tyršova 341
Velká Ledhuje, Radimovská 55

04.03.2009
05.03.2009
09.03.2009
14.03.2009
15.03.2009
17.03.2009
21.03.2009
25.03.2009

Velká Ledhuje, Ostašská 278
Velká Ledhuje, Fučíkova 322
Police nad Metují, Nádraţní 393

08.04.2009
09.04.2009
17.04.2009

Březen:
Jirmanová Natálie
Palla Alexandr
Knittelová Eliška
Scholz Bohumil
Volhejnová Inna
Kubeček Marek
Marcin David
Klímová Lucie

Duben:
Pavlínková Michaela
Krtička Ondřej
Klimešová Anna
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Květen:
Vlček Matyáš
Čápová Štěpánka
Šulcová Jitka
Mitterwald Petr
Mitterwaldová Alice
Svoboda Ondřej
Šrytr Dominik
Endyšová Monika

Velká Ledhuje, U Plovárny 66
Pěkov, 16
Velká Ledhuje, Dukelská 172
Velká Ledhuje, Slunečná 424
Velká Ledhuje, Slunečná 424
Police nad Metují, U Damiánky 268
Pěkov, 150
Police nad Metují, U Opatrovny 217

03.05.2009
11.05.2009
16.05.2009
17.05.2009
17.05.2009
17.05.2009
30.05.2009
31.05.2009

Velká Ledhuje, K Sídlišti 288
Police nad Metují, 17. listopadu 315
Police nad Metují, Nádraţní 393
Velká Ledhuje, Na Sibiři 452

06.06.2009
10.06.2009
15.06.2009
29.06.2009

Velká Ledhuje, K Vodojemu 4
Pěkov, 95
Hlavňov, 6

19.07.2009
26.07.2009
30.07.2009

Police nad Metují, Ke Stráţnici 182
Pěkov, 71
Hlavňov, 31
Police nad Metují, Na Babí 290
Velká Ledhuje, Dvořákova 118
Velká Ledhuje, Horní 313
Velká Ledhuje, Dvořákova 119
Pěkov, 119

01.08.2009
03.08.2009
03.08.2009
09.08.2009
14.08.2009
14.08.2009
17.08.2009
25.08.2009

Police nad Metují, U Damiánky 268
Velká Ledhuje, Fučíkova 336

04.09.2009
30.09.2009

Velká Ledhuje, Ledhujská 400
17. listopadu 309
Hony, 44
Velká Ledhuje, Ostašská 267
Masarykovo náměstí 98
Velká Ledhuje, Radimovská 44

10.10.2009
11.10.2009
12.10.2009
14.10.2009
21.10.2009
26.10.2009

Velká Ledhuje, Horní 309
Velká Ledhuje, Na Babí 115
Velká Ledhuje, Na Babí 407

06.11.2009
19.11.2009
21.11.2009

Masarykovo náměstí 98

02.12.2009

Červen:
Hornych Oldřich
Giňa José
Ther Adam
Stuchlík Jakub

Červenec:
Švorčík Matěj
Therová Adéla
Meierová Emilie

Srpen:
Hlávková Tereza
Duchoslav Jan Paul
Krausová Nikola
Rafaelová Amálie
Masaryk Kristián
Beran Jaroslav
Ulvrová Nela
Marel Jan

Září:
Nývltová Johana
Plný Ondřej

Říjen:
Beranová Sára
Vöröšová Melanie
Vítková Kristýna
Hornychová Lucie
Hanušová Laura
Šrámková Nathalie

Listopad:
Rýdlová Natali
Čenková Viktorie
Klepalová Laura

Prosinec:
Fikejz František

Vítání občánků
*31.1.:
David Klikar, Václav Maixner, Tadeáš Cita, Ondřej Němeček, Eliška Marková, Petr Nejd,
Tomáš Pazdera, Matěj Šenk, Vojtěch Šenk, Hubert Hronek a Barbora Novotná.

*14. 2. :
Kryštof Brát, Gabriel Vacek, Rosalie Šedková, Adéla Hrušková, Jitka Jirmanová, Jiří Tauc,
Victoria Staňková, Markéta Kollertová, Sofie Marečková, Tereza Veverková, Veronika
Karpfová, Ţofie Karpfová, Klára Karpfová, Marie Františka Musilová.
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*18. 4.:
Antonín Matěna, Sebastián Kollert, Kateřina Hŧlková, Václav Páskovský, Natálie Pfeiferová,
Aneta Geislerová, Matylda Pohlová, Dominika Steinerová a Valérie Štefániaková.

*20. 6. :
Kristián Hušek, Vojtěch Norman, Natálie Jirmanová, Alexandr Palla, David marcin, Satan
Richterová. Bohumil Scholz, Ondřej Krtička, Jan Kutík, Eliška Knittelová, Inna Volhejnová,
Miachela Pavlínková, Lucie Klímová a Anna Klimešová.

*05. 09.:
Jitka Šulcová, Dominik Šrytr, Ondřej Svoboda, Štěpánka Čápová, Monika Endyšová, Oldřich
Hornych, Adam Ther, Jakub Stuchlík.

*24.10.:
dvojčátka Alice a Petr Mitterwaldovi, Jaroslav Beran, Aneţka Burešová, Justýna Prokopová,
Emilie Meierová, Adéla Therová, Jan Marel, Nikola Krausová, Nela Ulvrová, Matěj Švorčík,
Tereza Hlávková, Filip Král, Kristián Masaryk, Tobiáš Pášma.
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Jubilea
70 let
Leden:
Aneţka Schirlová..
Únor:
MUDr. Jaromír Kopecký, František Hanzl.
Březen:
Jan Pfeifer, Karel Hubka.
Duben:
Rŧţena Hejzlarová, Václav Thér, Zdenka Berková.
Květen:
Stanislav Rubáček, František Walter, Josef Dvořáček a Stanislav Hejlek.
Červen:
Oldřich Linhart.
Červenec:
Josef Kaněra, Jan Schwarz, Jaroslav Matěna a Rudolf Stuchlík.
Srpen:
Vojtěch Jirman, Jan Sulan, Bohumil Valášek, Jiří Novák a Marie Nevřivá.
Září:
Zdenička Dubišarová, paní Hana Šolcová a Štěpánka Michálková.
Říjen:
Antonie Čermáková.
Listopad:
Boţena Kollertová, Ján Tóth, Marta Dubišarová, Václav Kollert.
Prosinec:
Miroslav Drechsel, Josef Teuner , Jaroslava Antlová, Vincencie Voňavková a Jaroslava
Dubová.
75 let
Únor:
Josef Středa, Františka Grütznerová, Antonín Zeidler, Zdeňka Vitvarová, Miloslav Ther,
Marie Ducháčková.
Březen:
Ladislav Bednář.
Duben:
Marta Dubišarová, Jiřina Panenková, Blanka Ţidová.
Červen:
Antonín Ošlejšek a Zdeněk Horský.
Červenec:
Milan Gumulák, Josef Voříšek a paní Lotta Prouzová.
Září:
Jaromír Osoba, Miloslav Chára a paní Marie Sádovská.
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Říjen:
Milena Foglarová a paní Eva Zítková.
Listopad:
Stanislav Ţid, Miroslav Prchal, Václav Eichler.
Prosinec:
Jaroslav Weisser, Alena Hanušová, František Ţilák a Eliška Gloserová.
80 let
Leden:
Blanka Šťastná, Jan Zochr.
Únor
Marie Kobrová.
Březen:
Jitřenka Ulvrová, Boţena Řeháková.
Květen:
Vlasta Pokorná, Milan Schulz, Jiří Vacek a Lubomír Balcar.
Červen:
Emilie Hrušková , Jaroslav Řehák a Jaroslav Beran.
Červenec:
Miroslav Miller, Josef Vacek a Olga Matějková.
Srpen:
František Štěpánek a paní Marie Hornychová.
Září:
Olga Lamková.
Říjen:
paní Běluše Novotná.
Listopad:
Evţen Strašil, Josef Černý.
Prosinec:
Josef Michl, Josef Řehák, Marie Klimešová, Věra Klicnarová – mj. dlouholetá členka naší
Komise pro obřady a slavnosti.
85 let
Leden:
Milada Jenková.
Únor:
Boţena Škopová, Anna Havlíková.
Březen:
Rŧţena Benešová.
Duben:
Vlasta Johnová, Anna Kubečková, Alena Lecnarová, Libuše Šulcová.
Květen:
Vlastislav Pokorný a Oldřich Hofman.
Červen:
Boţena Vintrová.
Červenec:
Oldřich Čiţinský a Hedvika Plachtová.
Srpen:
Září:
paní Aneţka Švorčíková
121

Říjen:
Václav Hruška.
Listopad:
paní Lidmila Stejskalová.
90 let
Červen:
V pečovatelském domě oslavil v červnu, v plné svěţesti 90 rokŧ, pan František Slovák.
Popřát mu přišla mimo jiných starostka Ida Seidlmanová a předsedkyně pro obřady a
slavnosti paní Zdeňka Šváblová.
Září:
Paní Marie Nováková a paní Milada Rozsypalová.

Úmrtí
Leden:
Strauchová Lenka, 1931
Vacek František
1925
Mgr. Jiří Musial
1942
Volavka Václav
1940
Šumberová Květuše 1933
Klimešová Milada 1923
Kuťák Hynek
1927
Brusnický Josef
1942
Únor:
Klíma Jaroslav
1923
Macounová Jarmila
Tolárek Josef
1920
Friedová Helena
1936
Šimek Miroslav
1926
Pavlík Jiří
1930
Plachta Oldřich
1921
Polakovič Ernest
1921
Březen:
Kubečková Miloslava 1920
Harčová Dana
1962
Duben:
Kobr Milič
1924
Rudolfová Boţena 1930
Martincová Libuše 1923
Horáková Stanislava 1936
Vašatová Anna
1920
Lichterová Rŧţena 1939
Rokošová Jiřina
1929
Květen:
Volšík Ladislav
1955
Červen:
Kopecký Josef
1927

05.1.2009
06.1.2009
11.1 2009
21.1.2009
25.1.2009
26.1.2009
29.1.2009
30.1.2009

Na Babí 407
K Sídlišti 259
Dvořákova 144
Ledhujská 408
Soukenická 206
Dvořákova 118
Na Sibiři 149
Tomkova 40

07.2.2009
09.2.2009
10.2.2009
16.2.2009
21.2.2009
22.2.2009
25.2.2009
26.2.2009

Dukelská 179
K Drŧbeţárně 266
K Sídlišti 259
Tomkova 31
U Opatrovny 217
Hlavňov, 37
Na Babí 115
K Sídlišti 259

11.3.2009
15.3.2009

K Sídlišti 259
17. listopadu 314

04.4.2009
05.4.2009
10.4.2009
10.4.2009
15.4.2009
16.4.2009
30.4.2009

U Lesovny 147
Hlavňov, 51
Pod Havlatkou 364
Ostašská 278
Mírová 152
Ostašská 250
Gagarinova 293

05.5.2009

K Sídlišti 287

07.6.2009

Ostašská 250
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Martinec Antonín
1924
Klimeš Josef
1920
Vídeňová Boţena
1940
Linhart Jaromír
1929
Puschmann Miloš
1941
Červenec:
Švejdarová Marie
1919
Foglarová Emilie
1932
Kollárová Helena
1923
Pašťalková Doubr. 1931
Srpen:
Lamková Jarmila
1927
Leppelt Milan
1959
Hamplová Danuše 1934
Čudová Blaţena
1928
Září:
Kosinková Jindřiška 1925
Kuchařová Zdenka 1918
Benešová Rŧţena
1924
Novotný Boris
1946
Říjen:
Šolcová Anna
1937
Hornychová Veronika 1944
Thérová Bohunka
1942
Novák Jaromír
1927
Hartmanová Rŧţena 1923
Listopad:
Hepnarová Libuše
1921
Síglová Zora
1922
Čiţinský Oldřich
1924
Jansová Květoslava 1925
Vajsar Jan
1923
Teimer Milan
1952
Prosinec:
Středa Josef
1934

13.6.2009
16.6.2009
18.6.2009
19.6.2009
27.6.2009

Hlavňov, 27
Dvořákova 118
Komenského náměstí 1
U Opatrovny 217
Soukenická 206

04.7.2009
7.7.2009
12.7.2009
15.7.2009

Husova 333
Na Sibiři 149
Na Sibiři 149
Horní 315

04.8.2009
18.8.2009
20.8.2009
24.8.2009

Na Sibiři 149
Tomkova 31
Hony, 5
Nádraţní 218

02.9.2009
07.9.2009
14.9.2009
20.9.2009

Na Sibiři 149
Na Sibiři 149
Na Sibiři 149
Bělská 401

04.10.2009
04.10.2009
15.10.2009
17.10.2009
25.10.2009

Na Sibiři 99
Pěkov, 93
Pěkov, 2
Kostelní 12
Ostašská 239

04.11.2009
04.11.2009
07.11.2009
15.11.2009
25.11.2009
30.11.2009

Tyršova 340
K Sídlišti 259
Příčná 48
Na Sibiři 149
Gagarinova 293
Ostašská 319

27.12.2009

Tomkova 64

Celkem úmrtí : 54
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Statistika
Počet obyvatel k 31. 12. 2008
Hlavňov 154
Hony 54
Pěkov 283
Police 1 354
Velká Ledhuje 2 352
Radešov 71

Počet obyvatel k 31. 12. 2009
Přistěhovaní
7
Leden
6
Únor
11
Březen
3
Duben
7
Květen
6
Červen
Červenec 13
14
Srpen
6
Září
6
Říjen
Listopad 4
Prosinec 2
Celkem
85

Narození
3
2
9
3
8
5
3
8
3
6
3
4
57

Odstěhovaní
11
11
8
13
6
5
4
13
11
10
7
11
101

Úmrtí
7
7
2
7
1
6
4
4
4
5
6
1
54

Ženy
Police n.Met.Velká Ledhuje 659

Muži
671

Velká Ledhuje

1215

1125

Radešov

42

31

Hlavňov

72

74
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Počet
obyvatel
4217
4216
4226
4212
4220
4220
4228
4223
4227
4224
4218
4212

Počasí

Leden
Ráno° Den°
-4,5° Během dne padal sníh
01. -6,8°
-3°
V noci padal sníh, zataţeno, během dne sněţení
02. -4,5°
-17°
-9°
V noci silný vítr, sněţení
03.
-3,5° Sněţení
04. -6,5°
-2,5° Sněţení
05. -3°
-5,5°
06. -12°
-8°
Sněţení
07. -19°
-7°
08. -8,5°
-5,5° Slunečno
09. -14°
-8°
-3,5° Zataţeno
10.
-4°
Slunečno
11. -4°
-6°
Slunečno, ledový vítr
12. -15°
-7°
13. -10°
14. -13,5° -5,5° Sněţení
-3,5°
15. -8,5°
-0,5°
16. -5,5°
-12°
-1°
Večer sněţení
17.
+1°
V noci sněţení
18. -2°
+2,5° Slunečno
19. -1°
+2°
Zataţeno, mrholení
20. -2,5°
+2,9° V noci a během dne déšť
21. +1,5°
+1°
22. 0°
+3,5° Silný vítr, slunečno, odpoledne zataţeno
23. 0°
+2,5° Zataţeno
24. +2,5°
°+1° Mlhavo, zataţeno
25. -0,8
0°
26. -3°
0°
27. -2,5°
0°
28. -1,5°
-2°
Ledový vítr
29. -2,5°
-2°
30. -3°
-2,5° V noci napadl sníh
31. -5°
Lednové počasí bylo dost mírné.
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Únor
Ráno° Den°
-2°
sněţení
01. -5°
+2°
Zataţeno
02. -2°
+2,8° Déšť
03. +2°
+3°
Zataţeno
04. +2°
+1°
+1,5°
Zataţeno
05.
+4°
Zataţeno
06. +1°
+7°
Odpoledne slunce
07. -0,5°
+1°
Sněţení
08. +3°
+1°
V noci vítr a sněţení
09. -5°
+3,5° Déšť, odpoledne chvíli slunce, večer vítr a déšť
10. -4°
+0,9° Husté sněţení
11. -1°
-1,5° Slunečno
12. -6,5°
-2°
Vítr
13. -5,5°
-2°
Sněţení
14. -6°
-2°
V noci sněţení, chvílemi slunce ale potom vánice
15. -5°
-2°
V noci sněţení
16. -5°
-4°
Sněţení
17. -5°
-3°
Husté sněţení
18. -6°
-4°
Sněţení
19. -7°
-1°
Sněţení
20. -4°
0°
Chvílemi slunce
21. -5°
-1°
Zataţeno, sněţení
22. -6,5°
+2,2° Drobný déšť se sněţením
23. 0°
+1°
V noci sněţení
24. -1°
+3°
Občas problesklo slunce
25. 0°
+1°
Sněţení, vítr
26. 0°
+3,5° Drobné sněţení s mírným deštěm
27. +1°
+4°
28. 0°
Během tohoto měsíce docházelo k hustému sněţení a napadlo velké mnoţství sněhu.
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Březen
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Ráno° Den°
+1°
+3°
zataţeno
+2°
+5°
+1,5° +6°
+1°
+6°
Vítr
+5,5° +10,5° Slunečno, odpoledne se zatáhlo, v noci déšť
+2,8° +6,5° V noci déšť
+4°
+3,6° Zataţeno, jemné mrholení
+1,5° +5°
Prudší vítr, k večeru déšť
+5°
+3,6° Dopoledne déšť, ochlazení
+0,5° +4,5° Déšť se sněţením
+1°
+4°
V noci nasněţilo, během dne přeháňky
+1°
+3°
V noci sněţení
+2,5° +4,5° Dešťové přeháňky s občasným sluncem
+2°
+8°
Odpoledne slunce
+3°
+6°
Déšť
+4°
+5°
+0,3° +5°
-0,5°
+4°
Studený vítr, občas slunce
-0,5°
+2°
Sněţení, občas slunce
-2,0°
+1,5°
-2°
+3°
Studený vítr
+2°
+2,5° zataţeno
+2°
+4,5° Během celého dne pršelo
-0,5°
+3°
Sněhové přeháňky, v noci silný vítr
-4,5°
-1,5°
Napadl sníh, ledový vítr
0°
+3°
+3,5° +5°
Déšť
+1°
+10°
Zataţeno, odpoledne vysvitlo slunce
+5°
+6,5° V poledne slunce, odpoledne déšť. Přeháňka
+4°
+8,5° Chladnější vítr, slunce, k večeru oteplení
-1°
+8°
Vítr, slunce
Tento měsíc byl ještě poměrně chladný.
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Duben
Ráno° Den°
+9°
Slunečno, studený vítr
01. 0°
+12°
Slunečno, studený vítr
02. +3°
03. +0,5° +16°
+17,5° Slunečno
04. +3°
05. +5,5° +15,5° Zataţeno, přeháňky
06. +7,5° +16,5° Slunce, vítr
+17,5°
07. +4°
08. +4,2° +18,5° Slunečno
Chladný vítr
09. +8,8° +16°
+18°
Slunečno
10. +6°
+18,5°
11. +8°
+17°
Studený vítr
12. +8°
+16°
Slunečno, chladný vítr
13. +6°
+17,5 slunečno, chladný vítr,
14. +5°
+17,5° Chladný vítr
15. +3°
+16,5° Studený vítr
16. +7°
Dešťové přeháňky
17. +6,5° +12°
+10,5° Zataţeno, dešťové přeháňky
18. +6°
+14,8° Slunečno
19. +7°
20. +3,5° +16,5°
+16,5° Chladný vítr
21. +4°
+16,5° Chladný vítr
22. +2°
+6°
+10,5°
23.
+15°
Chladný vítr
24. +4°
+17,5°
„
25. +5°
+18,8° Silný vítr
26. +11°
+17°
27. +9°
+19°
28. +9°
+17°
Zataţeno
29. +6°
+3,5°
+18°
Odpoledne přeháňka
30.
Dubnové počasí bylo poměrně teplé a suché.
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Květen
Ráno° Den°
+19°
Chladnější vítr
01. +12°
+18°
„
02. +3°
+18,5°
03. +5°
Odpoledne déšť, mírné ochlazení
04. +8,5° +10°
05. +0,5° +10°
Déšť
06. +6,8° +10°
+14,5° Odpoledne slunce
07. +7°
+5°
+18°
Slunce
08.
09. +8,5° +17°
+18°
Odpoledne přeháňky
10. +10°
+12°
V poledne bouřka, celý den déšť
11. +11°
+15,5°
12. +8°
+14,5° Slunečno
13. +3°
+13,5° K večeru oteplení
14. +3°
+17°
15. +6°
+17°
Zataţeno, déšť, k večeru vyjasnění
16. +12°
+19°
17. +5°
V poledne prŧtrţ mračen
18. +9,5° +19°
+14°
Déšť, zataţeno, odpoledne vyjasnění
19. +13°
+20°
Slunečno, teplo
20. +9°
+23°
K večeru déšť
21. +11°
+18°
Zataţeno, déšť, odpoledne bouřka
22. +13°
Slunce, chladný vítr
23. +8,5° +17°
+18,5° Vítr, slunečno
24. +9°
25. +8,5° +21,5° Slunečno
+23°
Slunečno, vedro
26. +10°
+15°
V noci a ráno déšť, v poledne slunce, oblačno
27. +14°
+15°
Déšť
28. +7°
+13°
Déšť, ochlazení
29. +6°
+12,5° Déšť
30. +8°
+13°
31. +8°
22. 5. se nad republikou přehnaly velké bouřky s krupobitím a silným větrem, který způsobil
na některých místech velké škody. V Polici prudce zapršelo ale k ţádným pohromám nedošlo.
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Červen
Ráno° Den°
+14°
Oblačno
01. +7°
+17°
Ráno déšť, později slunce
02. +10°
V noci déšť
03. +9,5° +14°
+12°
04. +7°
+10°
Odpoledne déšť, k večeru slunce
05. +5°
+12,5° Odpoledne déšť
06. +6°
+16°
Přeháňky
07. +11°
+18°
Přeháňky
08. +10°
+20°
Přeháňky, slunce
09. +12°
+18,5° Přeháňky
10. +11°
+19,5° Přeháňky
11. +11°
12. +9,4° +13,5° Přeháňky
13. +6,5° +17,5° Prudký vítr, slunečno
+19,5° Vítr, slunečno
14. +6°
Večer déšť
15. +12,5° +24°
+16,5° Přeháňky
16. +16°
+18°
Oblačno
17. +10°
+22°
18. +10°
+19°
Přeháňky
19. +15°
+17,5° K večeru slunečno, oteplení
20. +11°
Dopoledne slunečno, odpoledne zataţeno
21. +8,5° +15°
Vítr, déšť, ochlazení
22. +10,5° +14°
23. +10,5° +14,5° Chladno, déšť
+15,8° Déšť
24. +13°
+19,5° Přeháňky, večer bouřka
25. +16°
+19,5° Přeháňky, bouřky
26. +16°
+18°
Déšť
27. +16°
+18,5° Přeháňky
28. +16°
+22°
29. +16°
+25°
přeháňky
30. +16°
V posledním týdnu stále pršelo. Na Severní Moravě docházelo k bleskovým záplavám, koncem
měsíce záplavy postihly i některé části Jiţních Čech. Naše oblast byla od těchto pohrom
ušetřena. Teplotně byl tento měsíc podprůměrný.
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Červenec
Ráno° Den°
+25,5° Odpoledne mírná bouřka
01. +17°
02. +16,5° +23,5° Krátká bouřka
Přeháňky, bouřka (na Děčínsku záplavy)
03. +17,5° +24
+25°
04. +14°
+19°
Déšť, bouřka
05. +16°
+21,5° oblačno
06. +12°
07. +15,5° +22°
Přeháňky
08. +14,5° +18°
+12,5°
+17,5°
Přeháňky, v noci bouřka, déšť
09.
+17°
Přeháňky
10. +11°
+14,5° Oblačno, odpoledne déšť
11. +11°
12. +11,5° +18,°
+22°
Oblačno, odpoledne slunečno
13. +13°
+25°
14. +14°
+24°
Odpoledne bouřky a prudký liják
15. +16°
+16,5°
+25°
16.
17. +15,5° +28°
+16°
Déšť, bouřky
18. +18°
+17°
Přeháňky, odpoledne prudký vítr
19. +13°
Oblačno
20. +12,5° +17°
+18°
Odpoledne oteplení na 20°
21. +12°
+26°
Večer déšť
22. +14°
+16°
+27°
Večer prudký vítr a přívalový déšť
23.
+23°
24. +17°
+19°
25. +17°
+20°
26. +12°
+26°
27. +12°
+19°
28. +14°
+30°
29. +10°
+30°
30. +13°
+25°
31. +12°
Do poloviny měsíce byly teploty průměrné, v poslední třetině měsíce teploty vystouply dost
vysoko.Bylo hodně bouřek a přívalových dešťů, ale aţ na ucpané kanály a vpustě v ul.
Nádraţní a U Koupaliště, a na popadané stromy přes vozovky k ţádným velkým škodám
nedošlo na rozdíl od jiných míst v republice.
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Srpen
Ráno° Den°
+27°
01. +13°
+32°
02. +15°
+24°
03. +17°
+22°
04. +16°
+23°
05. +17°
+26°
06. +16°
+31°
07. +15°
+26°
08. +12°
+20°
Chladný vítr
09. +11°
10. +14,5° +19°
V noci déšť
11. +17,5° +20°
+19°
12. +16°
+19,5° Dopoledne zataţeno, déšť, potom se vyjasnilo
13. +15°
+20°
Pěkně
14. +10°
+23°
15. +10°
+29°
16. +12°
+25,6° V noci silný vítr, prudký déšť a velká bouřka
17. +14°
+19,5° zataţeno
18. +16°
19. +9,2° +22°
+24°
20. +10°
+13°
+26°
V noci déšť
21.
+18,5° Odpoledne déšť
22. +15°
+21,5°
23. +13°
+20°
Chladný vítr
24. +9°
+23,5°
25. +10°
+22°
26. +14°
+24°
27. +16°
+15°
+25°
28.
+17,5° Dopol. déšť, zataţeno, k večeru oteplení
29. +18°
+18°
30. +7°
+20°
Slunečno
31. +8°
Srpen byl poměrně teplý a bylo pěkně.
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Září
Ráno°
01. +9°
02. +13°
03. +14°
04. +14°
05. +11°
06. +10°
07. +9,5°
08. +8°
09. +8°
10. +9,5°
11. +14°
12. +8°
13. +8°
14. +8°
15. +13°
16. +13°
17. +16°
18. +11°
19. +9°
20. +9°
21. +10°
22. +12°
23. +10°
24. +8,5°
25. +7,5°
26. +5°
27. +4,5°
28. +5°
29. +10°
30. +10°
Září bylo příjemné ale

Den°
+23°
+19°
+21°
+15,5°
+12,5°
+17°
+17,5°
+19°
+19,5°
+19,5°
+17°
+15°
+17,5°
+14,3°
+17°
+21°
+16°
+17,5°
+19°
+20°
+18,5°
+18,5°
+18°
+16,5°
+16,5°
+17,5°
+18,5°
+17,5°
+14°
+15°
suché.

Slunečno
Odpol. Přeháňky, k večeru prudký vítr a déšť
Zataţeno, déšť
Pěkně
Velmi pěkně
Ochlazení
K večeru oteplení
Ráno a dopoledne déšť

Odpoledne se zatáhlo a ochl.
Oblačno
Slunečno

Zataţeno, odpoledne mrholení
Odpoledne slunečno, +16°
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Říjen
Ráno° Den°
+14°
Dešťové přeháňky
01. +10°
+8°
Dešťové přeháňky
02. +4°
03. +6,5° +14,5° Slunce, pěkně, prudší studený vítr
+12,5° zataţeno, odpoledne , vítr
04. +9°
+13°
Občas zasvítilo slunce
05. +8°
+16°
06. +9°
+17,5°
07. +13°
+18°
08. +13°
+16°
09. +8°
+15°
10. +6°
+12°
11. +5°
+9°
Ochlazení, deštivo
12. +8°
+3°
Déšť, sníh
13. +3°
+3°
Ledový vítr
14. +1°
+2°
Sněţení
15. +1°
+1°
Sníh s deštěm
16. 0°
Mírné vyjasnění
17. +1,5° +4°
+1,5°
+4°
Dopoledne sněţení
18.
+6,5° Odpoledne chvíli slunce
19. +1°
+3°
Zataţeno
20. +1°
+7°
Odpoledne slunce
21. +3°
+8°
22. +4°
+10°
Mlha, mrholení, odpoledne déšť
23. +9°
6,5°
24. +6°
+7°
+10,5° Slunce
25.
+10,5° Odpoledne zataţeno
26. +9°
+10°
Zataţeno, mírné přeháňky
27. +8°
+9,5° K večeru drobný déšť
28. +8°
29. +7,5° +7,8° Drobný déšť
+3°
Studený vítr
30. +2°
Odpoledne na chvíli problesklo slunce
31. +1,5° +4°
První polovina měsíce byla velmi pěkná, ve druhé polovině měsíce byl jiţ skutečný podzim.
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Listopad
Ráno° Den°
+1,5° Zataţeno
01. -2°
+2°
Velmi chladný vítr
02. +1°
Padal mokrý sníh
03. +1,5° +2°
+3°
Padal mokrý sníh, k večeru déšť. Studený vítr
04. +1°
Občas probleskovalo slunce
05. +2,5° +5°
+3°
+4°
06.
+5°
Odpoledne drobný déšť
07. +2°
Mlhavo, mţení, odpoledne chvilinku slunce
08. +4,5° +5°
+6°
Mţení
09. +4°
10. +5,5° +6°
11. +3,8° +4,5° Ledový vítr
+5°
Zataţeno, odpoledne na chvíli problesklo slunce
12. +4°
+4,2°
+6°
13.
+8°
Slunečno
14. +3°
+8,5° V poledne slunce
15. +6°
+8°
16. +3°
+10,5° Zataţeno, mlhavo, drobný déšť
17. +8°
18. +6,5° +8,5°
19. +7,3° +8°
20. +0,5° +10,5° Slunce
+8,5°
21. +2°
22. +2,5° +8,5° Slunce, odpoledne chladný vítr
+8°
Večer a v noci déšť
23. +5°
+6,5° Déšť
24. +7°
Chvílemi slunce
25. +8,3° +9°
+7,5° Chladný vítr
26. +2°
27. +5,7° +8°
+6°
Zataţeno, chvílemi drobný déšť
28. +1°
29. +1,5° +5,5° Slunce
+8°
30. -1°
Letos v tomto měsíci byly nadprůměrné teploty.
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Prosinec
Ráno° Den°
+5,5° Zataţeno, déšť
01. +7°
+3,8° Zataţeno
02. +3°
+2°
03. -3°
+4°
04. -1,5°
+5°
05. +1°
+4,0° Mrholení a déšť
06. +1°
+5,5°
07. +4°
Déšť
08. +4,2° +4°
Mrholení, déšť
09. +3,5° +4°
+4°
Odpoledne déšť
10. +3°
11. +2,5° +3,5° Déšť
+0,5° Do rána nasněţilo a sněţení i během dne
12. -1°
-3°
zataţeno
13. -3,5°
-2°
14. -4,5°
-1,5°
15. -5,5°
-6°
Sněţení, mrazivo
16. -5,5°
Mrazivo
17. -10,5° -7°
-10,5° Mrazivo
18. -13°
-9°
Mrazivo, sněţení, chvíli slunce
19. -14°
-10°
Mrazivo, v poledne chvíli slunce
20. -13°
21. -10,5° -7,5°
-0,7° Chvílemi mrholení
22. -11°
Déšť, zataţeno, odpoledne ochlazení
23. +0,1° +6°
+0,5°
+3°
Obleva
24.
+8,5° Déšť
25. +7°
+2°
Zataţeno
26. +1°
+1°
V poledne slunce
27. -5°
-0,2° Do rána napadl sníh
28. -2°
-2,5° Mlhavo
29. -3°
Mlhavo, tání
30. +1,5° +2,5
+2,5° Zataţeno, mlhavo
31. +2°
Do poloviny měsíce byly nadprůměrně teplé dny. Pak následoval velmi mrazivý týden a
v závěru měsíce teploty opět stouply.
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Přehled kronik spolků, sdružení a klubů.
Kroniku mají:
Ochotnický divadelní spolek Kolár – kroniku vede Ivana Richterová
Městská knihovna

- ředitelka Věrka Plachtová

Mateřská škola

- ředitelka Baláková

Lyžařský oddíl

- kroniku obnovují – pan Antonín Pohl.

Fotbalisté

- mají velmi pěknou kroniku, kterou vede pan Hauk.

Junák

- kaţdý oddíl si vede svou kroniku (Vlčata, Světlušky, Skauti, Skautky)

Ostrostřelecká garda Václava hraběte Radeckého v Polici n. Met. - od svého vzniku vede
kroniku pan Jaroslav Zocher.
Zahrádkáři

- pan Zdeněk Novotný dohledává staré záznamy a bude pokračovat.

SK PEDRO

- fotografickou kroniku vede učitel Petr Jansa.

Gymnastický oddíl TJ Sokol: fotodokumentaci ukládá paní Jitka Krásná, která celá léta
úspěšně gymnastky trénuje.
Hasiči Velké Ledhuje – kronikářem je pan Jaroslav Rus (truhlář).
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Spolky, které kroniku nemají, ale svou činnost uvádějí v podrobných
Výročních zprávách, které jsou archivovány.
Zahrádkáři a filatelisté kroniku nemají.
Rybáři
- zajišťují členové výboru. Uchovávají originál staré rybářské mapy.
Horolezci

- zajišťuje pan Jaroslav Ulvr.

Základní škola

- zajišťuje ředitel školy Karel Nývlt.

Základní umělecká škola - zajišťuje řed. Lubor Bořek
Automotoklub
- kroniku vedl pan Puschmann, po jeho úmrtí zajišťuje předseda Petr
Dostál.
Senior klub Ostaš

- veškeré události i s fotodokumentací zachycuje paní Hana Krejčová.

Fond pro pozůstalé - veškeré události i s fotodokumentací zachycuje jednatelka společnosti
paní Marie Chaloupková.
MaMiNa

- veškeré akce zachycují na fotografiích, které uchovávají v albech,
které vede Káťa Hlávková.

Polická univerzita volného času: veškeré dění zaznamenává Ing. Eichler.
Hasiči Hlavňov:

- v současné době kroniku nemají, mají však dochované zápisy ze
schŧzí výboru.
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Hlavňov
V Hlavňově ţije 146 občanŧ, z toho 33 dětí.
Vesnice Hlavňov nepatří na Policku k největším ale stala se rájem chalupářŧ a chatařŧ.
Aktivně zde pracuje Sbor dobrovolných hasičŧ, TJ Sokol, Hlavňovské ţeny a funkční je
osadní výbor. Hasiči a Hlavňovské ţeny společně pořádají tradiční ples na chatě Hvězda.
Hasiči zahájili sezónu účastí na soutěţi v Ramešově. 25.dubna. 2.května provedli sběr
ţelezného šrotu v obci. Nechybělo ani stavění májky, lampionový prŧvod pro děti a pálení
čarodějnic. Kaţdoročně je na l.máje pořádán fotbalový zápas ţenatých muţŧ proti
svobodným.
TJ Sokol mimo jiné kaţdý rok pořádá týden na zimních horách.
Osadní výbor má 9 členŧ a schází se vţdy poslední středu v měsíci v hostinci „U
Doleţalŧ“. V poslední době prosadil vydláţdění nástupních prostor u autobusových zastávek
a vybavení dětského hřiště. Do budoucna poţaduje opravu chodníku v dolní části obce a
vydláţdění prostoru pod kontejnery na točně u Obršálŧ. Dále se bude podílet na
spolufinancování při nákupu zahradního traktoru pro potřeby obce. Vše je limitováno
omezeným přídělem finančních prostředkŧ. Pro rok 2009 byl příděl pro obec 140 000 Kč.
Hlavňovské ţeny, které pracují od r. 1999 jsou v obci velmi činné. Pořádají řadu akcí
ve vsi. Dětský den měl značný úspěch. Sešlo se 11 dětí v doprovodu rodičŧ a prarodičŧ.
Strávily příjemné odpoledne v místní tělocvičně a v klubovně. Dále pořádají Drakiády,
sjíţdění hvězdeckých schodŧ na pytlích, návštěvy loutkového divadla v Pěkově, vánoční
besídky vč. Čerta a Mikuláše. Navštěvují čerstvé maminky a jejich miminka, kterým předají
vţdy nějaký dáreček. Kaţdým rokem pořádají na Hvězdě „Babský ples“. Jiţ pět let je
uspořádaná přednáška MUDr. Hovorky zaměřená na péči o zdraví. Kaţdoroční akcí se stalo
také posezení (nejen) pro seniory, na které se hlavňovští starousedlíci velice těší. Lidé se
sejdou, zavzpomínají na minulá léta při tom si někteří zatančí a zazpívají. Kaţdý rok chodí
ţeny na velikonoční koledování, které si vţdy zpestří převléknutím do nevšedních oblečkŧ.

*Dne 9. 1. se konala u příleţitosti 125 let zaloţení sboru dobrovolných hasičŧ Hlavňov
Výroční valná hromada v hostinci U Doleţalŧ.

*V jednom z místních hostincŧ se zrodil nápad navštívit ostatní české obce s názvem
Hlavňov. Myšlenku zrealizovali 27.2. 2009 Kuba Jeţek, Valášek Petr s dcerou, Luděk
Ferancŧ ml. Jeden Hlavňov leţí poblíţ Tábora. Obec má přibliţně 60 obyvatel, mají úspěšný
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hasičský sbor. Pozvali je do naší vsi a domluvili si případné místo pro stanování, kdybychom
chtěli v létě přijet na kolách. Další Hlavňov, leţí kousek od Havlíčkova Brodu. Tato obec má
asi 10 obyvatel. V Hlavňově u Tábora byli hoši ještě jednou a navázali tam dobré styky.
Poznali šikovného pěstitele rŧţí, který vypěstoval zcela novou odrŧdu rŧţe.
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*V červnu byl zahájen provoz v hospŧdce „Na Hrázi“ v Hlavňově, kterou si pronajal pan
Špaček z Hlavňova. Návštěvnost je velmi dobrá, ceny slušné a jídlo dobré.

*12. 10. hlavňovské ţeny uvítaly v místní klubovně nové občánky. Od loňského prosince se
tu narodilo šest dětí. Přivítaní byli: Toníček, Valérka, Emilka a Nikolka. Celé vítání občánkŧ
proběhlo ve velmi příjemné atmosféře při občerstvení.
Ţeny se domluvily, ţe od listopadu budou cvičit kalanetiku v místní tělocvičně.

*13. 11. se konalo setkání s dŧchodci „Posezení pro seniory (a nejen pro ně)“. Dostavilo se
hodně občanŧ, kteří se s chutí pobavili při muzice paní Marie Ryšavé, p. Josefa Nentvicha a
pana Josefa Rottera.

*28. 11. se konal zájezd do Třebechovic pod Orebem na prohlídku vyřezávaného betlému.
*11. 12.

se konala vánoční besídka pro děti. Děti si mohly vyrobit svícínky, zazpívaly si koledy a
dostaly sladké odměny.

Narození:
Meierová Emilie
Krausová Nikola

30. 07. 2009 Hlavňov, 6
03. 08. 2009 Hlavňov, 31

Úmrtí:
Pavlík Jiří
Rudolfová Boţena
Martinec Antonín

22.2.2009
05.4.2009
13.6.2009

1930 Hlavňov, 37
1930 Hlavňov, 51
1924 Hlavňov, 27

Statistika:
Muţi Ţeny
72
74

Počet obyvatel:
Hlavňov
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