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Různé dění na radnici a okolo ní
*Během roku se konalo 7 veřejných zasedání městského zastupitelstva. Ze všech zasedání je
pořizován podrobný zápis. Zápisy jsou archivovány v Oblastním archivu v Náchodě. Mezi
nejdŧleţitější body bylo řešení ţádosti části obyvatelŧ Pěkova o osamostatnění obce.
Podrobný zápis je uveden v kronice obce Pěkov, kterou vede Šárka Pokorná.

*Jednání rady města se uskutečnilo v letošním roce 24. Z těchto jednání byl rovněţ pořizován
přesný zápis, který je archivován.

*24. 1. náhle zemřel akad. architekt Zdeněk Tomek z Náchoda s nímţ naše město úzce
spolupracovalo. Navrhl úpravy interiéru radnice a jiné projekty.

*12. 4. zemřel pan Jiří Jirmann.
Řadu let pracoval na radnici jako vedoucí odboru místního hospodářství. Později byl tento
odbor přiřazen k Technickým sluţbám Police nad Metují.

*Od 1. 4. do funkce investičního technika na radnici nastoupil Ing. Pavel Scholz místo
Václava Tlapáka, který odešel do dŧchodu.
1. 5. do DPS nastoupila do funkce pečovatelky Naďa Konečná. Pečovatelka Jitka Pišiová
nastoupila do předčasného starobního dŧchodu.
1. 6. na odbor výstavby nastoupila Eva Papáiová. Jana Čekalová odešla do starobního
dŧchodu.

*22. 4. zemřel pan Klaus Hauschke, který byl dlouholetým členem hasičského sboru a
vykonával práci správce hasičské zbrojnice, ve které bydlel.
Funkci správce hasičské zbrojnice převzal velitel hasičŧ Jiří Hubka, který se do uvolněného
bytu ve zbrojnici nastěhoval.
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*V květnu proběhlo v Hradci Králové krajské kolo 55. ročníku Celostátní soutěţe
neprofesionální filmové tvorby ČR. V soutěţní kategorii Dokumentární film získal Miroslav
Šolc se svým filmem „V první řadě muzikant?“ (o Zdeňku Vanclovi, členovi skupiny
Kamarádi Osady 5) 2. cenu. Učitel ZUŠ, výtvarného oddělení, pan Jaroslav Soumar získal
v soutěţní kategorii Animovaný film se svým filmem „Letem světem“ také 2. cenu.
Porota se skládala z významných uměleckých osobností : předsedou byl Prof.Rudolf Adler,
členové: Doc. Olga Sommerová, Mgr. Monika Hašková, Doc. MgA. Marek Jícha a Doc.
Martin Štoll.
Vzhledem k uvedeným osobnostem v porotě jsou 2. ceny našich zúčastněných velmi pěkným
úspěchem.

*Hovory s radnicí v Polici byly ve středu 21. 5. na sále Pellyho domŧ. Zúčastnilo se 14
zaměstnancŧ radnice k zodpovídání dotazŧ od občanŧ. Ti se dostavili v počtu 3. V Pěkově,
kde se Hovory uskutečnily 25. 5. a v Hlavňově 26. 5., byla účast velmi dobrá.

*Diskuse na téma Sportování v Polici nad Metují se uskutečnila v pondělí 23. června 2008 v
17 hodin na sále Pellyho domŧ. Dostavilo se 12 lidí.

*Toulavý autobus 2008 díky pochopení a sponzorské podpoře vedení CDS s.r.o. Náchod jel i
letos. Přepravil 77 lidí. V první jízdě se tradičně z projíţďky těšili senioři z DPS Javor a
domova dŧchodŧ. Další tři jízdy byly určeny místním i přespolním, malým i velkým. Prvně se
letos vybíralo jízdné ve výši 20 Kč. Vybranou částkou byla podpořena rekonstrukce
opomíjené kapličky Na Struze. Na jízdném se vybralo 1540 Kč.

*Průzkum názoru občanů Policka „POLICKO – jaro 2008“
Závěr:
U většiny respondentŧ je ţivotní perspektiva v regionu dobrá. Kladně bylo hodnoceno klidné
prostředí, krásná příroda, sportovní vyţití, celková spokojenost. Na druhé straně se objevuje
jako nevýhoda dojíţdění za prací, horší moţnost pracovního uplatnění, málo pracovních
příleţitostí, nízké platy, malá moţnost profesního rŧstu a uplatnění. Za největší problém obce
respondenti nejčastěji povaţují finance (malý rozpočet obce, zadluţenost, malá aktivita v
oblasti grantŧ a dotací), geografická poloha (odlehlost, pohraničí), málo pracovních
příleţitostí a nízké platy, volně pobíhající psi a psí výkaly. O účast na veřejné diskusi o
výsledcích prŧzkumu, a o rozvoji obce, regionu má zájem méně neţ polovina dotazovaných.
Bohuţel zájem sdělit své názory na region nebyl přímo v Polici nad Metují moc velký.

*V Bezděkových sadech a Pellyho parku se vyskytovala houba Vláknice začervenalá. Její
poţití ve větším mnoţství mŧţe zvlášť u dětí zpŧsobit zástavu srdce. O likvidaci se prŧběţně
starali poličtí mykologové a technické sluţby provedly chemické ošetření.

*Ministerstvo financí vyhovělo ţádosti vedení města a prominulo nám 307 040 Kč – odvod a
penále – za akci Oprava hřbitovní zdi. Bylo nám vytýkáno, ţe jsme dotační prostředky a
finance města investovali do cizího majetku.

*26. 11. se konaly na sále Pellyho domŧ Hovory s radnicí na téma Bezpečnost a pořádek
v Polici nad Metují a ve spádových obcí.

2

*V listopadu byla provedena rekonstrukce obřadní síně na radnici a přísně se dbalo na
zachování všech historických prvkŧ, tak jako i při veškerých úpravách celého interiéru
radnice.
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Hospodaření a výstavba

Plán investic, oprav a přípravných prací zařazených do
rozpočtu města na rok 2008
Poř

Název

Termín
Rozpočt
Zodpověd
Nabídkov
o-vané Vybraný
ná osoba
Skutečné
á cena v
Dokonče náklady v Kč
náklady dodavatel
za
Zahájení
Kč
ní
v tis. Kč
realizaci

Přípravné práce
Studie - technickoekonomické posouzení
opt. řešení likvidace
1
městských odpadních
vod v částech Radešov,
Hlavňov, Pěkov, Hony
2

Zastavovací studie RD
nad MŠ

83

Šindlar
s.r.o.,
Hradec
Králové

69

Ing. Jana
Podstatová
, Suchý Důl

82 834

invest.
technik

invest.
technik

Akce
1

2

3

4

5

Částečná výměna krytiny
MŠ + údrţba

invest.
technik

260

Dokončení přeloţky
II/303 stát. silnice
1441
(chodníky, VO, rozhlas,
zeleň)
Rekonstrukce komunikací
1000
na Záměstí
Rekonstrukce
260
komunikace za Pellyho
+ dotace
domy - podíl 10% z
předpokládané dotace
Doplnění veřejného
osvětlení a rozhlasu
250
podél komunikace k
Radešovu

invest.
technik
invest.
technik
invest.
technik

invest.
technik

6

Oprava radnice (věţ,
izolace v obřadní síni)

175
+ dotace

invest.
technik

7

Restaurování sochy sv.
Václava

45
+ dotace

invest.
technik

5

1.2.2008 13.3.2008

82 834

*Na jaře byly pokáceny některé staré kaštany a lípy v aleji u hřbitova z bezpečnostních
dŧvodŧ. Stromy jiţ byly uvnitř vyhnilé.

*Díky pochopení a finanční podpoře benediktinŧ byla vymalována smuteční síň.Ve
spolupráci s aranţérkou Ivanou Krtičkovou byla zlepšena její výzdoba.

*V letošním roce bylo město opět okrášleno sezónní květinovou výzdobou. Květinové
záhony byly zaloţeny v parku u autobusového nádraţí, na náměstí, ve středu kruhového
objezdu u Penny Marketu. Zálivku a pletí zajistila zahradnická firma pana Zobala,
provozovatele zahradnictví u kláštera, která výsadbu květin realizovala. Dokončilo se nové
ozelenění kolem přeloţky krajské silnice, kterou pro město realizovala zahradnická firma
pana Zobala. Projekt těchto sadových úprav vypracoval Michal Jansa, DiS. (zahradní a
krajinná tvorba) z Bezděkova n. M. Na obchvatu se pokračovalo s terénními úpravami.
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*Rozbor vody z vrtu Julinka na polickém náměstí opět potvrdil, ţe voda z Jŧlinky vyhovuje
limitŧm pro pitnou vodu bez úpravy a vyhovuje jak po stránce chemické, tak i po stránce
bakteriologickobiologické.

*U areálu TS Police n.M. na pozemcích města vznikl nový Bikepark, nový sport, který má
velký ohlas ve světě. Park vznikl svépomocí, záštitu nad ním převzal p. P. Daněk. Poděkování
patří funkcionářům a dobrovolníkům TJ Spartak. fotbalovému oddílu za obětavou práci při
rekonstrukci sociálního zařízení v areálu fotbalového hřiště.
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*V říjnu byla zahájena oprava části střechy nad klášterem. Opravu financoval majitel
klášterního objektu coţ je Benediktinské arciopatství sv,Vojtěcha a sv. Markéty v Praze –
Břevnově.

*Letos v létě byla zahájena výstavba bytového domu s 16 b.j. pod sídlištěm, který staví firma
Maratonstav. Dle vyjádření firmy bude na stavbě přes zimu pracovat aţ 23 dělníkŧ. Koncem
roku byl jiţ dŧm zastřešen.

*V zatáčce na Bělskou ulici byla odstraněna nevyuţívaná trafostanice.

Trafostanice vpravo

Po odklizení
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*Město prodalo poslední pozemky pro výstavbu rodinných domŧ ve Slunečné ulici. Nyní jiţ
nedisponuje ţádným připraveným pozemkem k výstavbě. Z těchto dŧvodŧ si nechalo
vypracovat dokumentaci k územnímu řízení pro výstavbu dalších 20ti parcel pro novou
zástavbu. Nová výstavba se bude realizovat nad MŠ mezi ulicí Slunečná a Hvězdecká. Ulice
bude dlouhá 260 m a široká, včetně chodníkŧ 10 m. Po obou stranách nové komunikace bude
10 nových stavebních parcel.

*Koncem roku byla poraţena l bříza na autobusovém nádraţí.
*1.12. byly zahájeny stavební práce na přístavbu DD. Stavba byla zahájena firmou Kobla za
účasti pana faráře, zaměstnancŧ a obyvatel domova.
Kolaudace v roce 2007:
 velkoprodejna Penny Market čp. 110, Komenského náměstí - duben 2007
 rekonstrukce čp. 331, Husova ulice - vznik baru a herny, 4 byty
 rekonstrukce Pellyho domu čp. 75, Masarykovo náměstí a čp. 268, U Damiánky –
rekonstrukce a vestavba bytŧ – září 2007
Rodinné domy:
 René a Jolana Stuchlíkovi, Slunečná čp.432, Velká Ledhuje, Police nad Metují
 Michal Stuchlík, Andrea Tomanová, Na Sibiři čp. 452, Velká Ledhuje, Police nad
Metují
 Pavel Klimeš, Olga Landová, Na Sibiři čp. 453, Velká Ledhuje, Police nad Metují
 Jan a Helena Pohlovi, U Lesovny čp. 111, Police nad Metují
 Martin a Zdeňka Frimlovi, Hony čp. 66, Police nad Metují
Kolaudace v roce 2008:
 přeloţka silnice – obchvat
 nové el. vedení k Radešovu
 úprava rozvodny Bělská – akce asi za 60 milionŧ
 přesun zubní ordinace – MUDr. Kopecký - ze zdravotního střediska do čp. 387, ul. 17.
listopadu
Rodinné domy:
 Matěj a Kateřina Brátovi, Na Sibiři čp. 451, Velká Ledhuje, Police nad Metují
 Josef a Karolina Havlíčkovi, Na Sibiři 454, Velká Ledhuje, Police nad Metují
 Martin Steiner, Brandejsova čp. 445, Velká Ledhuje, Police nad Metují
 Miroslav a Hana Horákovi, Brandejsova čp. 447, Velká Ledhuje, Police nad Metují
 Kamil a Eva Sloupenští, Brandejsova čp. 448, Velká Ledhuje, Police nad Metují





Jiří a Jiřina Kučerovi, Slunečná čp. 428, Velká Ledhuje, Police nad Metují
Aleš Rus, Slunečná čp. 431, Velká Ledhuje, Police nad Metují
Jan Cinka, Slunečná čp. 438, Velká Ledhuje, Police nad Metují
Marian a Renata Šefcovi, Slunečná čp. 440, Velká Ledhuje, Police nad Metují

 Jan Fulka, Nad Pekárnou čp. 400, Police nad Metují
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Různé
*29. 2. se přehnala přes území ČR bouře Emma. V našem městě materiální škody nebyly tak
rozsáhlé, ale v ulici Pod Klŧčkem byla větrem strţena střecha u Cinkŧ.

Zasahující hasiči

*Počátkem dubna opět přiletěli čápi na svŧj oblíbený komín keramičky pana Hauka.
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*30. 4. se veřejnost sešla v 18 hodin na náměstí na stavění májky. Hlavními aktéry opět byli
skauti a hasiči.

*4. 5. se na sále Pellyho domŧ uskutečnila stolně-tenisová exhibice v podání legend českého
stolního tenisu Milana Orlowského (trojnásobného mistra Evropy) a Jindřicha Panského
(dvojnásobného vícemistra světa).

*10. 5. byla vysvěcena P. Marianem Lewickim kaplička v polích mezi Radešovem a
Bezděkovem. Zúčastnili se ostrostřelci, kteří vypálili slavnostní salvy a chrámový pěvecký
sbor z bezděkovského kostela zpíval náboţenské písně. Zúčastnili se občané z Police a
Bezděkova. Kapličku si odkoupil a nechal opravit pan Roman Pavlínek, který je z Police nad
Metují. Řadu let však pracuje na rŧzných místech v zahraniční. V poslední době ve
Španělsku. Jeho španělští přátelé se mezi řadou jiných stali sponzory této akce. Kaplička byla
zasvěcena památce manţelky Romana Pavlínka. Uvnitř kapličky je detailní fotografie očí jeho
zesnulé manţelky. Vyslovil přání, aby kaţdý, kdo se do těchto očí zadívá, měl splněné přání o
zaloţení dobré rodiny.

Interiér kapličky a fotografií očí pí Pavlínkové
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Pan Roman Pavlínek

Farář P. Marian Lewicki kapličku světí.

12

*7. 5. byla Pietní vzpomínka u příleţitosti Dne vítězství na místním hřbitově.
*Český den proti rakovině proběhl 14. 5., jako Květinový den, jiţ po dvanácté.V České
republice je symbolem sbírky ţlutý květ měsíčku lékařského. V tento den opět v ulicích
chodili dobrovolníci kteří za 20,-Kč prodávali umělé květy měsíčku. Pořadatelem akce je Liga
proti rakovině Praha.

*Panem Josefem Hejnyšem, vedoucím polických skautŧ, spolu s několika občany bylo
zaloţeno občanské sdruţení „Julinka“. Posláním tohoto sdruţení je podporovat rozvoj
občanské společnosti, vytváření dobrých podmínek pro rozvoj turistiky, ochrany přírody a
kulturního dědictví na Policku.

*Letošní Polická pouť začínala ve čtvrtek 14. 8. koncertem komorního orchestru
*Barocco sempre giovane. Měl vystoupit houslista Václav Hudeček, který však pro
onemocnění nepřijel..
*Novinkou letošní pouti byl sobotní středověký program agentury Armentum v klášteře
spojený s řemeslným jarmarkem. V rámci programu vystoupili kejklíři, byly odehrány
pohádky pro děti a na večer proběhla ohňová show.
Jako tradičně proběhly kaţdoroční výstavy – Český svaz chovatelŧ, Citrusáři, Historická
vozidla atd.

*Na závěr sobotního dne proběhl ohňostroj.
V Radimovské ulici čp. 403 (u sauny) byly OBRAZY V PLENÉRU VIII Výstava portrétŧ,
krajinek, zátiší a abstrakcí Věry Pfeiferové a Jaroslava Šolce.
*V chovatelském areálu v ulici Ke Koupališti byla VÝSTAVA KRÁLÍKŦ, DRŦBEŢE A
EXOTŦ a 35. OKRESNÍ VÝSTAVA HOLUBŦ. Po 10 letech bylo opět vystaveno exotické
ptactvo.
*V Odborovém domě Hvězda byla VÝSTAVA KAKTUSŦ.
13

*Občerstvení o pouti bylo v prŧjezdu u Pellyho domŧ na náměstí RYCHLÉ OBČERSTVENÍ
PELLYHO DOMY, v prŧjezdu vedle Večerky na náměstí KVÍČEROVSKÁ KAVÁRNA

*15. 8. 2008 v 19 hod u kapličky bylo SVĚCENÍ KAPLIČKY NA STRUZE.
*Na Vraţedném pobřeţí (hřiště TJ Spartak) vystoupila od 20 hod historická rocková kapela z
Červeného Kostelce NANOVOR.
*V Pellyho parku od 20.00 hod byl KONCERT skupiny PEVNÁ VŦLE.

*16. 8. 2008 ve Staré škole v „Dřevěnce“ v přízemí MATEŘSKÉ CENTRUM MaMiNa
uspořádalo „Lazebna“ (staročeskou masérnu), workshop (pletení ze slámy), prodej čajŧ a
drahých kamenŧ.

*V areálu polického koupaliště POLICKÁ PLACHTA byla soutěţ doma vyrobených
plavidel, soutěţe pro děti, potápěči – seznámení s technikou, účast Dany Zbořilové
(přemoţitelky kanálu La Manche) s autogramiádou, ţivá hudba, výlov kapra.

*V bývalé rodinné škole proběhly VÝTVARNÉ UMĚLECKÉ KURZY, realizované
Městským domem dětí a mládeţe v Ostrově nad Ohří.

*Na trţnici u autobusového nádraţí byla STŘELNICE OSTROSTŘELECKÉ GARDY
POLICKÉ (střelba z kuše a hospŧdka).

*Den otevřených dveří v DRAŠNAROVĚ KOVÁRNĚ.
*V Radimovské ulici (Myslivecké sdruţení KORUNA) v MYSLIVECKÉ CHALOUPCE
bylo Pouťové posezení (sele na roţni, občerstvení, program pro děti).

*Na hřišti TJ Spartak v 17 hod: okresní přebor FOTBALOVÉ UTKÁNÍ TJ Spartak Police
nad Metují „B“ – Martínkovice
Na Vraţedném pobřeţí (hřiště TJ Spartak) od 20 hod POLICKÁ POUŤOVÁ ZÁBAVA K
tanci a poslechu zahrála skupina z Nového Města se zpěvačkou Radkou Jiříčkovou.
V neděli v 17 hod: krajský přebor FOTBALOVÉ UTKÁNÍ TJ Spartak Police nad Metují „A“
– SlovanBroumov.

*Na sále Pellyho domŧ od 19.30 hod: vystoupily břišní tanečnice a bubenická skupina YAYÉ
OYÉ AFRIKA.

*Na Masarykově náměstí ve 22 hod (pořádala firma Janeček) OHŇOSTROJ.
*V neděli 17. 8. 2008 v Bezděkových sadech byla VÝSTAVA HISTORICKÝCH VOZIDEL
(Klub historických vozidel Metuje).
Program byl tak, jako kaţdý rok, velmi pestrý, ale počasí letos nepřálo. Pátek celkem ještě
dopadl slušně, ale v sobotu od rána nepřetrţitě hustě pršelo a s menšími přestávkami pršelo po
celý den. V neděli se vyjasnilo.
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*27. 9. proběhl jiţ 18. ročník Garden party.
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*Dŧm, kde je lékárna na Masarykově náměstí vedle Pellyho domŧ, jehoţ majitelem je
PharmDr. Pavel, dostal novou omítku. Barevná kombinace na budově rozdělila polické
občany. Jedni odsuzují barevné ladění tmavě zelené a oranţové, druhým se to líbí a některým
to je jedno, jak budova vypadá. V kaţdém případě je to dŧkaz toho, ţe Poličáci skutečně
proţívají vše, co se v jejich městě děje.

*Z řad některých občanŧ byly podány stíţnosti na řešení přechodu na novém obchvatu na
křiţovatce Soukenická. Vzhledem k zatáčce, která zde je, nezdá se být přechod bezpečný,
obzvlášť pro malé děti, které jdou ze Záměstí do školy. Bylo přislíbeno řešení.

*Ve dnech 17. – 18. 10. proběhly volby do zastupitelstev krajů.
Výsledky:
Česká strana sociálně demokratická
Občanská demokratická strana
Koalice pro Královéhradecký kraj
Komunistická strana Čech a Moravy
Nezávislí
Volba pro kraj
SNK – Evropští demokraté
Strana zelených
Dělnická strana – zrušení poplatkŧ
ve zdravotnictví
Volte Pravý Blok-www.cibulka.net
Strana dŧstojného ţivota
Strana zdravého rozumu
Sdruţení pro republiku – Republikánská
strana čsl.

427 hlasŧ
414 hlasŧ
139 hlasŧ
129 hlasŧ
69 hlasŧ
58 hlasŧ
47 hlasŧ
27 hlasŧ
23 hlasŧ
12 hlasŧ
7 hlasŧ
6 hlasŧ
5 hlasŧ
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Oslavy 90 let vzniku Československé republiky
V úterý 14. 10. večer proběhla Černá hodinka na téma Počátky naší republiky. Celé oslavy
podpořili ostrostřelci, členové Metujského historického spolku, obou církví, základní
umělecké školy a dalších.
Pietní vzpomínkové putování v neděli 26. 10., slavnostní večer i zvony pro Rovereto byly
jistě dŧstojnými připomenutími více neţ čtyřistaleté historie.

*28. 10. se v Kolárově divadle uskutečnil slavnostní večer s koncertem Filharmonie Hradec
Králové. S filharmonií vystoupila Markéta Nádvorníková, Šimon a Matouš Michalovi. Během
večera byl promítnut snímek polické ZUŠ „Grizzly“ – Příběh slavného skauta, polického
rodáka, Bohuslava Straucha. Snímek získal 2. místo v soutěţi, kterou v letošním roce
vyhlásilo Ministerstvo obrany ČR v rámci projektu „Bojovníci proti totalitě pohledem dětí.
Učitel ZŠ pan Jaroslav Beran se svými ţákovskými spolupracovníky, byl za tento projekt
oceněn cenou města Police nad Metují.
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Dalším oceněným byl Jaroslav Souček, který je reţisérem polických ochotníkŧ a cenu získal
za zásluhy o rozvoj ochotnického divadla.

Ocenění za sportovní úspěchy získala ţákyně Šárka Jirásková z lyţařského oddílu, která se
stala mistryní republiky v běhu na lyţích volnou technikou na Zadově, a jako členka
královéhradecké štafety v běhu na lyţích získala 2. místo.
Ocenění, které přebrali dva hráči, získal oddíl kopané za letošní postup z A třídy do krajského
přeboru.
Celý večer měl slavnostní ráz a zúčastnilo se mnoho hostí, mezi nimi např. Zdeněk Streubel,
který právě s Bohuslavem Strauchem a dalšími zakládal skautský oddíl v Polici nad Metují.

*I letos proběhla na hřbitově v sobotu 2. 11. Vzpomínka na zesnulé. Celou akci vedla
starostka Ida Seidlmanová a vystoupili zde ţáci umělecké školy. Vzhledem k velmi teplému
počasí byl celý hřbitov několik dnŧ zaplněn do večerních hodin.

*11. 11. před radní vedení města s ostrostřelci uctilo Den veteránŧ.
*29. 11. 2008 na sále Pellyho domŧ se konal 2. ročník CVIČENÍ S OLGOU ŠÍPKOVOU,
který zorganizovalo Město Police nad Metují ve spolupráci s Radkou Kubečkovou.

*V sobotu 15. 11. 2008 od 8 do 14 hod se konaly na Masarykově náměstí MARTINSKÉ
TRHY.

18

*30. 11. 2008 se uskutečnil opět lampiónový prŧvod. Před divadlo se dostavil Mikuláš, který
dovedl prŧvod na Masarykovo náměstí, kde následovalo ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU s doprovodným programem, který se v letošním roce uskutečnil před Pellyho
domy: Setkání s čerty, ohňová show (cca 10 min), vystoupení na chŧdách, krátké hudební
vystoupení.
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*4. 12. se v divadle uskutečnilo ocenění 32 dobrovolných dárcŧ krve. 7 dárcŧ získalo zlatou
medaily (za 50 odběrŧ krve nebo plazmy).. Byl zde promítnut filmový dokument Jana Špáty
„Srdce na dlani“. Celé akce se zúčastnil MUDr. Miroslav Švábl, ředitel Oblastní nemocnice
v Náchodě, zástupci okolních obcí a děti ze zdravotnického krouţku polické školy pod
vedením učitelky Jany Šulcové a vychovatelky Evy Řehákové.
Postiţenému Vojtovi Holubovi zde byl předán Občanským sdruţením U Rozcestí asistenční
pes Ája.
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*6. 12. 2008 město uspořádalo Předvánoční zájezd do Prahy spojený s návštěvou muzikálu
„Producenti“ v Hudební divadle v Karlíně.

*VÁNOČNÍ TRHY na Masarykově náměstí se konaly o sobotách 6. 12., 13. 12. a 20. 12. od
8,00 do 14,00 hod.
*V úterý 23. 12. se konalo PŘEDVÁNOČNÍ VYTRUBOVÁNÍ s rozdáváním Betlémského
světla na Masarykově náměstí. Ve středu 31. 12. byl SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ.
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*Ve dnech 3. – 6. 1. probíhala na Policku Tříkrálová sbírka. Stalo se jiţ tradicí, ţe kolem
svátku Tří králŧ (6. ledna) navštěvují naše domácnosti skupinky koledníkŧ spolu s dospělým
doprovodem, vybaveni prŧkazkami, informačními materiály a zapečetěnou pokladničkou, do
které vybírají finanční prostředky na projekty Charity. Za účasti města byly pokladničky
rozpečetěny a zaprotokolovány napočítané částky. Cizí měna je přepočítána dle kurzu v bance
v den uloţení. V Polici nad Metují a okolí bylo vybráno 70. 011,00 Kč.

*21. 2. oslavil v benedktinském klášteře v Břevnově své osmdesátiny polický rodák P. Josef
Jan Kohl OSB. P. Prokop Siostrzonek OSB, převor břevnovského kláštera zaslal do Polického
měsíčníku článek, ve kterém seznamuje čtenáře s jeho ţivotopisem a vyjadřuje svou úctu
k oslavenci. Také starostka Ida Seidlmanová zaslala své blahopřání za sebe i za celé město.

*10. 5. se uskutečnila Májová pouť do Vambeřic. Putování pěšmo po památné vambeřické
poutní cestě s kamennými kříţi a sochami Polickem přes Broumovské stěny do Broumovské
kotliny a odtud do Vambeřic. Ukončena byla mší svatou v bazilice Panny Marie ve
Vambeřicích. Zpáteční cesta byla autobusem.

*Zvony ve věţi hřbitovní kaple rozeznívají pravidelně kaţdé nedělní ráno ve tři čtvrtě na
osm, kdy svolávají k nedělní mši a v poledne mistr zvoník pan Petr Voborník ze Záměstí a
ministranti.

*Na podzim byla opravena střecha v pravé části kláštera.
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Městská knihovna
Nové prostředí se odrazilo ve zvýšení návštěvnosti, počet čtenářŧ se zvýšil ze 736 na 820.
Děti sem více chodí trávit volný čas. Stupňovitý dětský koutek je k hraní dětí s oblibou
vyuţíván. Největší zájem je o Internet.

*Jiţ po 15. vyhlásila Česká pošta anketu O nejkrásnější známku roku. Za rok 2007 bylo
vydáno 41 známek. V anketě bylo moţno hlasovat do 25. ledna 2008. ¨
Knihovna ve spolupráci s Filatelistickým krouţkem vyhlásila pro děti vlastní anketu O
nejkrásnější známku roku. Přehled s vyobrazenými známkami byl vystaven ve vitríně na
chodbě před knihovnou.

*28. 3. se uskutečnila další „Noc s Andersenem“ pro děti, které o tuto akci měly velký zájem.
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*11. 3. se konala Černá hodinka „Archeologické nálezy v Pellyho domech a počátky osídlení
Police nad Metují“ - přednáška pana Mgr. Jana Tŧmy, pracovníka Regionálního muzea
Náchod. V úvodu vystoupili ţáci ZUŠ.

*Další Černá hodinka byla 1. 4. „Rok bible“ – přednáška pana ThDr. Jana Schwarze.
*8. 4. se v rámci Černé hodinky uskutečnilo setkání se spisovateli PhDr. Otakarem
Chaloupkou a Janou Divíškovou.

*29. 4. - odpolední setkání s poezií – Prolínání. V knihovně sešli tři autoři třech národností s
návštěvníky při autorském čtení poezie ve třech jazycích. Český překlad a následně verše v
polštině a vietnamštině. A především vietnamský přednes či spíše zpěv veršŧ v podání
básníka Lam Quang My. Bylo promítnuto video o Vietnamu, jeho historii, ale hlavně
současnosti, jeho památkách, přírodních zajímavostech i ţivotě obyčejných lidí. Pan
Kazimierz Burnat, redaktor kulturního magazínu a básník, a pan Lam Quang My, fyzik,
doktor přírodních věd a básník a paní Věra Kopecká z Broumova.

*Ve dnech 10. - 23. 11. byla výstava fotografií skal a poezie místních autorŧ Poezie mezi
skalami.

*V prosinci byla Výstava drobností z díla Vladimíra Komárka (novoročenky, obrázky a
korespondence, které během let nashromáţdila paní Hana Krejčová, která si s malířem řadu
let dopisovala).
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Divadla, přednášky – cestopisy a koncerty
Divadla:
*19. 1. byla uvedená repríza hry „Báječná léta pod psa“, kterou uvedli poličtí ochotníci.

*1. 2. agentura Harlekýn z Prahy v našem divadle uvedla hru „Co v detektivce nebylo“. Ve
hře vystoupil Václav Vydra, Petr Nároţný a jiní.

*15. 2. uvedl divadelní soubor ochotníkŧ Wokno z Broumova hru „Revizor“.
*31. 5. byla uvedena hra „Drobečky z perníku“ příbramským divadlem a jako host zde hrála
oblíbená praţská herečka Simona Stašová, která získala Cenu Thálie za rok 2007za
mimořádný ţenský činoherní jevištní výkon za roli Evy Mearové v této hře.
Polické divadelní hry:
*17. 10. „Manţel pro Opalu“ – uvede agentura Harlekýn s Květou Fialovou, Lubomírem
Lipským a Naďou Konvalinkovou v hlavních rolích.
*31. 10. „Romeo a Julie“ uvedl divadelní soubor Wokno z Broumova.
*2. 11. (pro děti) „Na salaši draci jsou“ divadelní společnost Fr. Kreuzmanna.
*21. 11. „Jak vykrást banku“ – divadelní spolek Jiří Poděbrady
*29. 11. „Báječná léta pod psa“ – divadelní soubor Kolár Police nad Met.
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Jiří Trnovský, Květa Vídeňová, Ivana Richterová a Jan Antl

Režisér Jára Souček a Jiří Škop
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Režisér Jára Souček, Jiří Trnovský a Květa Vídeňová

Různé:
*Čtvrtek 6. 3. 2008 v 17.30 a 20.00 hod. ECHO 5. ročníku Mezinárodního festivalu
outdoorových filmŧ.
*Čtvrtek 6. 11. 2008 byl v Pellyho domech další večer outdoorových filmŧ.

*Středa

12. 11. 2008 v Kolárově divadle vystoupil Doc. Jiří T. Kotalík, a Ing. David Vávra

v pořadu „Nejen o šumných městech“. („Šumná města“ byl televizní pořad, v němţ Ing.
David Vávra seznamoval diváky s rŧznými městy v Čechách).

*29. 11. 2008 se konala v nekuřácké jídelně Hotelu Ostaš přednáška učitele včelařství Ing.
Václava Ducháče Nové směry ve včelařství v Polici nad Metují.

Cestopisy:
*29. 1. 2008 na sále Pellyho domŧ – „Madagaskar“ – přednáška Vladimíra Lemberka
*24. 2. 2008 v Kolárově divadle přednáška Kateřiny a Miloše Motani „Amerika inkognita –
Las Vegas, zlato a Manitu“.

*18. 3. 2008 byla v Kolárově divadle uvedena „Diašou 4“. Návštěvníci mohli shlédnout
diapozitivy Milana Foglara, Oldřicha a Libora Jenkových, Tomáše Havla, Karla Nývlta,
Ctibora Košťála, Romana Pavlínka, Radka Pivničky, Milana Schirla a Petra Jansy.

*25. 4. na sále Pellyho domŧ uvedl Lukáš Synek „Kyrgystán – velehory, lidé a pohoda
Střední Asie“.
*28. 11. v Kolárově divadle cestovatelská beseda - Karel Wolf: Ekvádor a Galapágy.
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Koncerty
*22. 2. na sále Pellyho domŧ vystoupil Swing Sextet v koncertě swingové a jazzové hudby.
*30. 3. v Kolárově divadle vystoupil soubor Hradišťan, který měl velký úspěch u obecenstva.
*11. 4. se konal koncert ZUŠ „Vzpomínky na Santa Fe“ – koncert orchestru Archi Piccoli byl
doplňován promítáním snímkŧ z jejich zájezdu do USA.

*20. 4. v Pellyho domech byl uveden „Galakoncert Big Bandu ZUŠ Police nad Metují“.
*29. 4. v koncertním sále ZUŠ se uskutečnil „Kytarový recitál“.
*5. 5. byl uspořádán „Koncert maminkám“ ZUŠ.
*22. 5. na sále Pellyho domŧ se představila folková skupina Devítka.
*9. 6. v Kolárově divadle vystoupila skupina Katapult - Tour 2008 - poslední turné „Na
rozloučenou!“

*Na terase Pellyho domŧ se v pátek 11. 7. se premiérový koncert jazzových seskupení
"Supersaxi" a "Jazz Generation".

*V kostele Nanebevzetí Panny Marie se čtvrtek 14. 8. v 18.00 hodin uskutečnil koncert
BAROCCO SEMPRE GIOVANE s uměleckým vedoucím Josefem Krečmerem I T A L I A NI
C O N C E R T I G R O S S I. Jako hlavní sólista vystoupil Václav Hudeček a Helena
Matyášová, která pochází z Bukovice.

*Ve čtvrtek 28. 8. 2008 v 19,30 hod na terase Pellyho domŧ „Bar Babylon“. Recitálový
koncert šansonového seskupení „6 Na Chodníku“

*12. 9. na sále Pellyho domŧ vystoupil Swing Sextet Náchod a Lee Andrew Davidson z USA.
*23. 9. 2008 od 18 hodin VARHANNÍ KONCERT, varhaník: Pawel Pawłik v Kostele
Nanebevzetí Panny Marie.

*19.12. 2008 se konal „VÁNOČNÍ KONCERT 2008“ Orchestru Václava Hybše, jeho sólistŧ
a hostŧ. (V závěru hostování projevil pan Václav Hybš svou nespokojenost nad zajištěním míst
k občerstvení v Divadelním Klubu. Klub byl zamluven dlouhou dobu před pořádáním
koncertu a vyčleněný stůl ani náhradní posezení v upravené šatně pana kapelníka
neuspokojilo).
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Programy pro děti:

*20. 2. pohádka „Zázračný pramínek“
*18. 3. pořad o jaru „Otloukej se píšťaličko“ a „O svátcích jara“.
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Výstavy
*Od

7. 1. do 31. 1. ve vstupních prostorách Pellyho domŧ byla výstava Květy Belanové,
lektorky výtvarných uměleckých řemesel z Ostrova nad Ohří, „Krajiny snŧ“.

*Od

4. 2. do 21. 2. byla v Pellyho domech výstava návrhŧ na titulní stranu Polického
měsíčníku 2008 a návrhŧ novoročenek. Návrhy vznikly v ZUŠ.

*Od 23. 2. do 7. 3. 2008 v Pellyho domech Výstava fotografií Milana Jaroše a Jana
Bičovského: „SVĚTOVÉ JAMBOREE 2007“ - oslavy 100 let skautingu.

*21. 3. na sále Pellyho domŧ byla představena kniha zemřelého horolezce Miroslava Šmída
pod názvem „Cesty a návraty“. Představení nové knihy bylo doprovázeno čtením ukázek
z knihy a diapozitivy.

*Od 7. 4. do 25. 4. výstava vyšívaných obrazŧ Šárky Herkové v Pellyho domech.
*Od 5. 5. do 23. 5. v Pellyho domech výstava „Ţivot indiánŧ v Peru“. V rámci výstavy se 12.
5. uskutečnila beseda s PhDr. Olgou Vilímkovou, která je zakladatelkou Nadačního fondu
Inka a je autorkou výstavy. Beseda se konala za hudebního doprovodu peruánských indiánŧ.

*29. 5. – 1. 6. byla v sále Pellyho domŧ výstava broukŧ, motýlŧ a minerálŧ ze sbírek pana
Zdeňka Vancla. Při zahájení byl promítnut film o panu Vanclovi „V první řadě muzikant“,
který natočil pan Miroslav Šolc a záskal za něj 2. cenu v krajském kole soutěţe amatérských
filmŧ, v kategorii dokumentárních filmŧ.

*16. 7. - 7. 8. v Pellyho domech výstava fotografií Stan Coenders, Omke Ouderman:
Holandský WESTERKWARTIER (region v severním Nizozemí).

*16. – 29. 8. v Pellyho domech ve výstavích prostorách PARNÉ LÉTO - PAMĚŤ SNĚHU
výstava obrazŧ a koláţí Pavla Frydrycha a Martiny Váňové

*15. – 29. 8. ve Staré škole – „Dřevěnce“ byla výstava obrazŧ RYSZARDA CHMIELA z
partnerského města Świdnica.

*16.

– 17. 8. 2008 Hasičárna Police nad Metují VÝSTAVA A PRODEJ CITRUSŦ A
EXOTICKÝCH ROSTLIN so, ne 8 - 17 hod
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*31. 8. ve výstavních prostorách v klášteře byla výstava obrazŧ a kreseb Josefa Lisáka
POLICKO – MŦJ DOMOV.

*24. 11. - 19. 12. 2008 byla v prostorách Pellyho domŧ výstava Kamenné mezníky
broumovského kláštera aneb Putování po hraničních stezkách Broumovska.
Fotografie především dokumentovaly realizaci projektu /mapování mezníkŧ/, ale k vidění
byly i fotografie samotných hraničních kamenŧ a dalších dokumentŧ týkajících se hranic
bývalého broumovského panství.
*Ve dnech 14. – 20. 11. proběhl druhý ročník výstavy „Technikou k rozvoji“, pořádané
muzeem Merkur ve spolupráci s Hospodářskou komorou Královéhradeckého kraje a města
Police nad Metují. Na této výstavě byl také zahájen velký projekt Hospodářské komory s
názvem „Volba povolání“. Jednalo se o výstavu rŧzných technických výtvorŧ, kombinovanou
se soutěţemi technické tvořivosti a zručnosti, která byla určena jak pro širokou veřejnost, tak
zejména pro školní děti.

Plesy
*Od 4. l. probíhaly v sále Pellyho domŧ taneční kurzy pro manţelské a partnerské páry.
Zájem byl velký, takţe kurz probíhal ve dvou skupinách.

*26. 1. Hasičský ples (SDH Pěkov) s velmi bohatou tombolou (1. cena osobní auto, 2. cena
zájezd za 50% ceny atd.) Hrála skupina BTK s vedoucím p. Jirmanem.. Ples se konal na sále
Pellyho domŧ.

*Hlavňovské ţeny uspořádaly 2. 2. v chatě Hvězda 9. Babský ples. Hrála skupina ELKA.
*9. 2. na sále Pellyho domŧ se konal Babský ples (Pěkovské ţeny). Hrála skupina BTK.
*16. 2. se konal XXIV. Rodičovský ples (Unie rodičŧ při ZŠ a MŠ). K tanci a poslechu hrála
skupina Medium.

*1. 3. v sále Pellyho domŧ - První polický florbalový ples – hrála skupina Relax.
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*Hlavňovské ţeny uspořádaly na 8. 3. na Hvězdě jiţ 13. Hlavňovský ples. Hrála skupina Elka
s vedoucím Leošem Kubečkem.

*5. 4. se konal První Městský ples, který uspořádalo město a Ostrostřelecká garda polická.
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*Taneční kurzy byly zahájeny 6. 9. na sále Pellyho domŧ. Tanečními mistry byli manţelé
Poznarovi z Červeného Kostelce. Velký zájem byl o taneční kurzy pro manţelské páry, které
jiţ počátkem letošního roku proběhly.
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Polická univerzita volného času
Polickou univerzitu volného času (PUVČ) pořádá město Police n. Metují jiţ od roku 2000.
Hlavní iniciátorkou vzniku je starostka Ida Seidlmanová. U veřejnosti je tato vzdělávací akce
velmi oblíbená, výuka je vţdy rozdělena do jarního a podzimního semestru. Kaţdý semestr
je sloţen z 6 – 8 přednáškových odpolední, která se konají v ě t š i n o u ve středu od 14.30
hod. Jedná se o přednášky zajímavých osobností z rŧzných oborŧ a oblastí. Součástí výuky
jsou i doprovodné tematické výlety.
Přednášky jsou určeny široké veřejnosti, zacíleny jsou zejména na občany, kteří mají zájem o
zvyšování své vzdělanosti ve volném čase.

Program Polické univerzita volného času VIII. ročník – jaro 2008
23. 01.
Jaroslav Cita – „Ohlédnutí“
06. 02.
Milena Tomešová – „A muţ Ti vládnout bude“
05. 03.
P. Prokop Petr Siostrzonek OSB– „Řád sv. Benedikta – řehole – praktické
aspekty pro dnešní ţivot“
12. 03.
Olda Jenka – „Kokořínsko“
Irena Rejchrtová – „Koně moje láska“
26. 03.
Martin Stoll – „Jan Špáta“
02. 04.
Jan Schwarz – „Pastor – ale především člověk“
20. 05.
se uskutečnil výlet ku Praze – Ctětice, Jenštejn, Ostrá.
Program podzimního semestru:
10. 09.
Zuzana Černá – „Mezinárodní dialog – islám, komunita českých muslimŧ“
24. 09.
Martin Husták –„Aviatika“
08. 10.
Věra Vlčková – Kuronští – majitelé náchodského panství
29. 10.
Jaroslava Janečková – Hudba v proměnách staletí
12. 11.
Jindřich Štreit – Nejenom fotograf
26. 11.
Radan Dolejš –Karel Hašler
V úvodu kaţdého sezení přišli zahrát ţáci ze Základní umělecké školy v Polici nad Met.
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Základní škola
*V pondělí 21. dubna 2008, v rámci Dne Země, opět vyrazili ţáci 6.- 9. tříd základní školy se
svými učiteli do okolí našeho města a uklízeli odpadky a drobné černé skládky, které po sobě
bezohledně zanechali někteří naši spoluobčané nebo jiní, městem projíţdějící lidé. Ţákŧm
byly přiděleny plastové pytle a rukavice, které městu věnovala společnost Marius Pedersen,
a.s. Naplněné pytle pak odvezli pracovníci Technických sluţeb Police nad Metují. S očistou
starého parku letos velmi pomohli poličtí mykologové.
*Výtvarná soutěţ – „Co mŧţeme udělat pro své zdraví“ byla ve dnech 4.- 19.6. v Pellyho
domech u příleţitosti Světového dne zdraví. Soutěţ byla rozdělena do 2 věkových kategorií, z
nichţ 1. stupeň zastoupila ZŠ ve Ţďáře nad Metují a 2. stupeň ZŠ v Polici nad Metují.
Hlasování se zúčastnilo celkem 54 návštěvníkŧ. Za 1. stupeň poté v Kolárově divadle
převzala věcnou cenu: E. Pohnerová ze 4. třídy a za 2. stupeň M. Térová ze 7.B

*V červnu bylo slavnostní ukončení školní docházky pro absolventy 9. tříd základní školy
v obřadní síni radnice. Hodně úspěchŧ v dalším studiu a štěstí v ţivotě jim popřáli za školu
zástupce ředitele Zdeněk Teichman a třídní učitelky (Vilma Scholzová, Renata Teichmanová
a Jiřina Vlčková). Za město paní starostka Ida Seidlmanová a za komisi pro obřady a slavnosti
paní Jana Ťoková.

*ZŠ v Polici nad Metují, stejně jako kaţdá jiná škola, se potýká s problematikou šikany.

Zahájení školního roku ve škole na Bezděkově. Ředitel ZŠ Police nad Met. Karel Nývlt a
starostka města Police nad Met. Ida Seidlmanová
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*15. 9. se 4 ţáci z naší školy zúčastnili televizní soutěţe Bludiště v Ostravě. Účast byla
moţná pouze za přispění sponzorŧ, protoţe ţáci si účast museli financovat sami. Soutěţili pod
názvem „Delfíni z Kvíčerova“ a přivezli si spoustu záţitkŧ.
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*Bazar zimního oblečení a sportovních potřeb proběhl od pátku 7.11. do soboty 8.11. a celou
akci zorganizovala Unie rodičŧ při ZŠ a MŠ v Polici nad Metují.

Mateřská škola
*Třída Berušek navštívila obyvatele

v domově dŧchodcŧ a také vystoupila se svým
programem na Setkání dŧchodcŧ v Pellyho domech. V měsíci květnu byl výlet do Perníkové
chaloupky.
*Zahrada v tomto roce byla nově vybavená novými skluzavkami, houpačkami a tabulemi na
kreslení. Třída Kopretinek byla vybavená novým nábytkem a budova dostala novou střechu.
Při stěhování nábytku pomohli i tatínkové p. Gatz a p. Obst.
*Předškoláci ze třídy Berušek a Kopretinek slavnostně ukončili svou docházku do MŠ. 25. 6.
v obřadní síni radnice se s nimi rozloučily paní ředitelka Dana Baláková, starostka Ida
Seidlmanová a za komisi pro obřady a slavnosti se zúčastnila paní Teichmanová. Děti byly
ostuţkovány a dostaly na památku malou kníţku omalovánek.
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*27. října proběhla návštěva dětí z MŠ z partnerského města Swidnice z Polska ve třídě
Berušek. Program byl opravdu bohatý: 1) Prohlídka polického kostela se vstřícným výkladem
pana faráře Mariana Lewického
2) Výtvarná dílna – společné tvoření ve třídě„sluníček“
3) Kulturní program dětí ze třídy Berušek
Pohoštění na toto setkání s podporou města zajistily maminky.
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Skauti
Během celého roku mají členové bohatou a pestrou náplň. Pod výborným vedením Josefa
Hejnyše se děti určitě nenudí.
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JUNÁK – svaz skautů a skautek
středisko 505 04

"SKALÁCI" - Police nad Metují
Kari
Berous
Věra

- vůdce střediska, Josef Hejnyš, Bukovice 62,
- vůdce roverů, Jiří Beran, Ledhujská 38,
- vůdce vlčat, Věra Škraňková, Police nad Metují

Bumerang - vůdce skautů, Mgr. Michal Bureš, Ţďár nad Metují 73,
Smíšek

- vedoucí světlušek a skautek, Lenka Genčurová, Ţďár nad Met. 73,

Haňďa

- vedoucí skautek a světlušek, Hana Mazancová, Ledhujská 88,

Středisko
Skautování v Polici má jiţ osmdesátiletou tradici. První oddíl skautŧ zde
byl zaloţen jiţ v roce 1919. Činnost je nepřetrţitě vykonávána od roku
1968, byť v určitém období pod hlavičkou turistického oddílu mládeţe TOM. Mají za sebou např. nepřetrţitou řadu 31 táborŧ.
V roce 2003 bylo v Polici registrováno celkem 53 členŧ. Z toho 11 vlčat
a 5 světlušek, to jsou ti nejmenší ve věku do 11 let, 15 skautŧ a 2 skautek
ve věku od 12 do 15 let a 12 roverŧ a rangers, to je věková kategorie od
15 do 25 let. K tomu 8 dospělých vedoucí. Ti společně s rovery a rangers
zajišťovali veškerou činnost. Jméno střediska Skaláci je vybráno podle
skal v okolí.
Klubovna
V roce 1987 získali za klubovnu krásnou roubenou, patrovou budovu
Staré školy. Byla v dezolátním stavu a s velkým úsilím a odvahou (bylo
třeba vyměnit shnilé spodní trámy ve vnějších stěnách) ji členové uvedli
do pouţivatelného stavu. Slouţila často v podobě staveniště aţ do roku
1996, kdy ji museli uvolnit pro potřebu města. Byli přestěhováni do
náhradního objektu bez sociálního zařízení i bez moţnosti vytápění. Ani
vnitřní uspořádání nebylo příliš vhodné pro činnost skautŧ. Hledali jiné
vhodné objekty, sháněli prostředky na rekonstrukci, ale stále marně.
Teprve koncem roku 2000 se podařilo sehnat pár korun, za které jsme
opravili sociální zařízení. A posléze se podařilo domluvit s představiteli
města a do rozpočtu se dostalo dost prostředkŧ na to, aby bylo moţné
objekt vybavit plynovým topením a zrušit pár příček. Dále byla
provedena elektroinstalace a dány do pořádku podlahy. V letech
2005/2006 byla klubovna přeoděna do nového hávu a zateplena.

*Na podzim dokončili skauti z 1.oddílu střediska Skaláci mapování hraničních kamenŧ
bývalého panství Broumovského kláštera. Realizaci tohoto projektu, spolufinancovaného
agenturou Máme rádi Broumovsko zahájili počátkem dubna. Celkem bylo podniknuto 8
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jednodenních či vícedenních společných výprav a 6 samostatných výprav členŧ oddílu,
zejména o prázdninách. Celkem bylo nalezeno, očištěno a zdokumentováno 140 hraničních
kamenŧ. Kaţdý z nich má svoji vlastní kartu, na které je uvedeno mnoţství údajŧ popisujících
podobu i umístění kamene. Všechny byly vyfotografovány a mnohé i nakresleny. Malá
výstava dokumentující přípravu i realizaci tohoto projektu byla ve dnech 24.11. - 19.12. ve
výstavní síni Pellyho domŧ.
23. 12. zajistili dovoz Betlémského světla do Police nad Metují.
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Základní umělecká škola
*V sobotu 26. ledna navštívil ZUŠ profesor Univerzity of Michigan, State Michigan
Univerzity a Meadowmount school of Music Charles Avsharian, ţák nejslavnějšího
houslového pedagoga Ivana Galamiana. Na svých cestách vybírá talentované studenty pro
Meadowmount school. Navštívil houslovou třídu Ladislava Michala. Své umění mu
předvedly houslistky Anna Lichá, Karolína Karpfová, Anna Novotná, Markéta Nádvorníková,
Hana Stejskalová a Ţaneta Obršálová. Pan profesor byl mile překvapen přijetím paní
starostky I. Seidlmanové - říkal, ţe se mu ještě nikde ve světě, kde učil, nestalo, aby ho přijal
starosta města. Hned v pondělí navštívil koncertní sál v Pállfyho paláci v Praze, kde měl svŧj
samostatný recitál náš absolvent, nyní student prvního ročníku Praţské konzervatoře, Matouš
Michal.

Prof. Charles Avsharian se s mladými polickými talenty v koncertním sále ZUŠ
Soutěţe:

*Klavír:
21. 2. se konalo okresní kolo klavírní soutěţe, kterého se zúčastnilo 8 klavíristek z naší školy
ze tříd Reginy Goslinské a Aliny Kozlovské. Všechny získaly 1. místo z toho Sára
Suchánková, Magdalena Troutnarová, Eliška Pohnerová, Tereza Špuláková a Kristýna
Šrámková s postupem do krajského kola. Tím se naše škola stala na této soutěţi nejúspěšnější
a Regina Goslinská nejlepším pedagogem této soutěţe.
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18. 3. se konalo v Hradci Králové krajské kolo. Sára Suchánková postoupila do celostátního
kola, Eliška Pohnerová, Magdalena Troutnarová, Tereza Špuláková a Kristýna Šrámková
obsadily 2. místo.

*Akordeon a akordeonové orchestry:
19. 3. se v Hořicích v krajském kole umístila Kristýna Tomášová na 3. místě a Kateřina
Kopsová získala Čestné uznání. Velký akordeonový orchestr obsadil 2. místo. Děti
připravoval učitel Ján Pastorek.

*Kytara:
27. 3. v Jaroměři proběhlo krajské kolo. Tomáš Ševcŧ a Zuzana Rainová získali 1. místo a
Zuzka se stala absolutním vítězem celé soutěţe. Jako kytarové duo získali opět zlatou a byli
vybráni do celostátního kola. ZUŠ Police nad Metují se stala v této kategorii nejlepší školou a
uč. Tomáš Ševcŧ byl oceněn za vynikající pedagogickou práci.

*Smyčce:
Krajského kola soutěţe ve hře na smyčcové nástroje ze zúčastnilo 22 ţákŧ naší ZUŠ a se
ziskem 16 prvních, 4 druhých a jednoho třetího místa se opět postarali naší škole o titul
nejúspěšnější ZUŠ kraje. Do celostátního kola pak postoupilo 16 soutěţících, z toho 12 ze
ZUŠ Police nad Metují! A zde jsou výsledky:
Hra na housle
Ţáci ze třídy pana učitele Ladislava Michala.Klavírní spolupráce prof. Daniela Foltýnová a
Karolína Sorokinová
0. kategorie:
Anna Lichá 1. cena
Kateřina Karpfová 2. cena
Anna Klára Pospíšilová 3. cena
1. kategorie:
Anna Novotná 1. cena s postupem
Karolína Karpfová 1. cena
Maxim Vik 2. cena
3. kategorie:
Markéta Nádvorníková 1. cena s postupem
4. kategorie:
Petra Soukupová 2. cena
5. kategorie:
Hana Stejskalová 1. cena s postupem
Pavla Mazancová 1. cena s postupem
6. kategorie:
Šimon Michal 1. cena s postupem
Ţaneta Obršálová 1. cena s postupem

Hra na violu
4. kategorie:
Klára Burešová 1. cena s postupem
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Hra na violoncello
Ţáci ze třídy paní učitelky Michaely Michalové. Klavírní spolupráce paní učitelka Karolína
Sorokinová
0. kategorie:
Karolína Soukupová 1. cena s postupem
19 Petr Lichý 1. cena s postupem
Pavel Pacner 1. cena
1. kategorie:
Jakub Jirásek 1. cena
2. kategorie:
Adam Kašpar 1. cena s postupem
Klára Ištoková čestné uznání
7. kategorie:
Tomáš Hejzlar 1. cena s postupem

Hra na kontrabas
Ţáci ze třídy pana učitele Lubora Bořka
1. kategorie:
Linda Sáričková 1. cena s postupem
Anna Blaţková 2. cena
Vítězství na „Kociánce“
Ve dnech 8. – 11. 5. 2008 proběhl v Ústí nad Orlicí jubilejní 50. ročník mezinárodní
Kocianovy houslové soutěţe, na kterou se přihlásilo 62 soutěţících ze 16 zemí celého světa.
Hustým sítem do druhého kola prošli a ceny obdrţeli:
Markéta Nádvorníková - 1. cena
Pavla Mazancová - čestné uznání II. stupně
Šimon Michal - 2.cena
Laureátem (absolutním vítězem) jubilejní 50. KHS 2008 se stal náš absolvent, dnes student
Praţské konzervatoře Matouš Michal! Matouš získal také cenu Editio Bärenreiter Praha a
cenu The European Union of Music Competitions for Youth (EMCY) za vynikající
interpretační výkon.

Vítězství v národním finále soutěže ZUŠ ČR
Ve dnech 22. – 25. 5. 2008 proběhlo v ZUŠ Liberec celostátní kolo soutěţe ZUŠ ve hře na
smyčcové nástroje, kde soutěţili vítězové krajských kol z celé republiky. Za náš kraj soutěţilo
12 (!!!) ţákŧ z naší školy v oborech hra na housle, violu, violoncello a kontrabas.
Hra na housle – ţáci ze třídy pana učitele Ladislava Michala (Klavírní spolupráce prof.
Daniela Foltýnová):
1. kategorie: Anna Novotná 1. cena
3. kategorie: Markéta Nádvorníková 2. cena
5. kategorie: Hana Stejskalová 2. cena
Pavla Mazancová 2. cena
6. kategorie: Šimon Michal 1. cena
+ zvláštní cena poroty za vynikající výkon
Ţaneta Obršálová čestné uznání I. stupně
Hra na violu
4. kategorie: Klára Burešová 3. cena
Ladislav Michal - cena pro úspěšného pedagoga
prof. Daniela Foltýnová - cena za vynikající klavírní doprovod
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Hra na violoncello - ţáci ze třídy paní učitelky Michaely Michalové (Klavírní spolupráce
paní učitelka Karolína Sorokinová)
0. kategorie: Karolína Soukupová 2. cena
Petr Lichý 2. cena
2. kategorie: Adam Kašpar 3. cena
7. kategorie: Tomáš Hejzlar 1. cena
+ cena za nejlepší interpretaci klasické skladby.
Hra na kontrabas - ţáci ze třídy pana učitele Lubora Bořka
1. kategorie: Linda Sáričková 1. cena
Karolína Sorokinová
- cena za vynikající klavírní doprovod

Koncert vítězů „Talentinum“
V sál Filharmonie B. Martinŧ ve Zlíně 29. května a o den později v kroměříţském Domě
kultury se uskutečnil koncert vítězŧ loňského 0. ročníku houslové soutěţe Archetti in Moravia
v rámci festivalu Talentinum 2008. V zaplněném sále se publiku za doprovodu Filharmonie
B. Martinŧ představili: Markéta Nádvorníková, Šimon Michal a Matouš Michal. Výkony
mladých houslistŧ byly odměněny nadšeným potleskem.

Vítězství v 1. ročníku mezinárodní houslové soutěže „Archetti in Moravia“
Kategorie „Začátečník“
1. cena Karolína Karpfová + Zvláštní cena ing. Karla Janečka za zdařilé provedení
Danclových Variací
2. cena Kateřina Karpfová
2. cena Anna Lichá + Zvláštní cena poroty nejmladšímu účastníkovi soutěţe za celkový
výkon
2. cena Maxim Vik
Kategorie „Mírně pokročilý“
1. cena Anna Novotná
Kategorie „Pokročilý“
1. cena Markéta Nádvorníková
+ Zvláštní cena za nejlepší interpretaci povinné skladby
2. cena Pavla Mazancová
Kategorie „Budoucí mistr“
1. cena Šimon Michal
2. cena Ţaneta Obršálová
Uznání za vynikající klavírní spolupráci získala Karolina Sorokinová.
Pro vystoupení s Filharmonií Bohuslava Martinŧ Zlín v roce 2009 byli navrţeni: Šimon
Michal a Markéta Nádvorníková.

*Ve dnech 6. – 8. 6. proběhl v koncertním sále Bohuslava Martinŧ na praţské AMU další
ročník prestiţní soutěţe „Prague Junior Note“ – letos věnovaný houslistŧm a klavíristŧm. V
této mimořádně náročné soutěţi se naši ţáci probojovali na přední místa a v jednotlivých
kategoriích se umístili takto:
0. kategorie:
Anna Lichá – 2. cena
Anna Klára Pospíšilová – 3. cena
1. kategorie:
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Karolína Karpfová – 2. cena
Kateřina Karpfová – Čestné uznání I. stupně
2. kategorie:
Markéta Nádvorníková – 1. cena
Anna Novotná – 3. cena
3. kategorie:
Hana Stejskalová – 2. cena
4. kategorie:
Šimon Michal – 1. cena (absolutní vítěz soutěţe)
Šimon také získal další mimořádné finanční ceny:
- Cena Nadace B. Martinŧ
- Cena Nadace Ţivot umělce
- Cena Inter-Podium, kterou spolu se Šimonem získala také Markéta Nádvorníková.

*Mezinárodní kontrabasová soutěţ v jihočeské Blatné se konala ve dnech 13. – 15. 6.
Zúčastnily se i naše kontrabasistky Anna Blaţková a Linda Sáričková a obě přivezly stříbrné
medaile – Anna z I. kategorie do 15 let a Linda z II. kategorie do 19 let.

* Interpretační soutěţ Karla Ditterse z Dittersdorfu
17. října 2008 proběhla celostátní interpretační soutěţ komorní hry v moravském městečku
Vidnava. Naši ZUŠ reprezentovaly tři soubory: Brass Duo, Baby Brass, Brass Band. Výkony
soutěţících hodnotila mezinárodní porota. Všechny naše soubory podaly vynikající výkony a
porota mimo jiné kvitovala „skvělou přehlídku“ věkového rozpětí našich ţesťařŧ : 10 – 15 let.
kategorie 1a (věkový průměr soutěžících do 12 let)
Brass Duo Tomáš Pavel – trubka
Jan Pavel – baryton 3. cena
kategorie 1a (věkový průměr soutěžících do 12 let)
Baby Brass Jaroslav Kollert - trubka
Monika Němcová - lesní roh
Lukáš Kubeček - tuba 2. cena
Kategorie 2a (věkový průměr soutěžících do 15 let)
Brass Band Marek Bartoš - 1. trubka
Vojtěch Troutnar - 2. trubka
David Kašpar - lesní roh
Jan Podstata - baskřídlovka
Dan Gábor - tuba 1. cena
*Slavnostní koncert k 15. výročí zaloţení prvního orchestru ZUŠ se konal v koncertním sále
Pellyho domŧ 15. června 2008 v 17 hodin.

*Na koncertě v Carnegie Hall v USA s naším orchestrem vystoupila i naše absolventka Anna
Skálová, která nyní studuje hru na housle na Michigan University v USA. V prosinci 2007
úspěšně vykonala konkurs do New York String Orchestra na místo zástupce koncertního
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mistra, a s tímto orchestrem absolvovala mimo jiné dva vánoční koncerty ve slavné Carnegie
Hall!

*Další vítězství v CONCERTO BOHEMIA 2008!
Do letošního ročníku této rozhlasové soutěţe se přihlásilo celkem 22 studentských orchestrŧ
ze základních uměleckých škol a konzervatoří z celé republiky. Odborná komise, která
zasedala 13. února 2008, vybrala do druhého kola soutěţe 16 orchestrŧ. V měsících dubnu a
květnu byly s těmito orchestry natočeny Českým rozhlasem profesionální
studiové nahrávky, celkem 47 soutěţních skladeb. V kategorii orchestrŧ ZUŠ do 15 let
zvítězil opět náš Dětský komorní orchestr ZUŠ Police nad Metují. Náš orchestr vystoupil na
Ţofíně v sobotu 15. listopadu 2008. Tento koncert byl vysílán přímým přenosem Český
rozhlas 3 a Česká televize odvysílala záznam tohoto koncertu ve vánočním období 27.
prosince na ČT2, včetně humorných reportáţí, které štáb natočil s vítěznými orchestry v jejich
pŧsobišti. K nám do Police přijel televizní štáb první listopadový čtvrtek a do své reportáţe si
vyţádal i účinkování autobusku IKARUS pěkovských hasičŧ

*GRIZZLY
Začátkem května dokončili ţáci Grafického studia výtvarného oboru ZUŠ natáčení
dokumentárního filmu do soutěţe „Bojovníci proti totalitě pohledem dětí“. Tu vyhlásilo
Ministerstvo obrany ČR a sledovalo tím dva záměry. Zdokumentovat osudy lidí, kteří se
nějakým zpŧsobem střetli s totalitní mocí, ať to byl nacismus, boj ve světové válce nebo
poválečný komunismus. Druhým cílem bylo to, aby se děti, které toho dnes o totalitě jiţ
moc nevědí, osobně setkaly s osudy lidí, které tyto zrŧdné reţimy postihly.
Samotné filmové tvorbě předcházela kvalitní metodická příprava pro učitele i ţákovské
týmy, která vyvrcholila besedami s pamětníky na školách. Ţáci si za svého „bojovníka“
vybrali na doporučení paní starostky Seidlmanové polického rodáka Doc. RNDr.
Bohuslava Straucha CSc. Strauchovi měli koţešnictví v domě na náměstí, kde je dnes
cukrárna. Jejich rodina byla při likvidaci ţivnostníkŧ v padesátých letech krutě
perzekuována, otec a starší bratr strávili roky v komunistických ţalářích a maminka
zemřela ve vyšetřovací vazbě.
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Bohuslav Strauch, přezdívaný „Grizzly“, byl od dětství aktivním skautem. Za války vedl
ilegální skautskou skupinku a po osvobození vedl polické skauty. Během studií na vysoké
škole byla jeho rodina zatčena, veškerý majetek byl zabaven a Bohuslava poslali ze druhého
ročníku vysoké školy do ostravských dolŧ na skoro tříletou vojnu jako „pétépáka“. PTP byly
takzvané pomocné technické prapory, kam byli – vlastně na nucené práce – posíláni tzv.
„politicky nespolehliví“. Po vojně za nějaký čas mohl vysokou školu dostudovat a pak pŧsobil
na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy jako učitel.

Grizzly je dodnes aktivním skautem. Skautským vlčetem, které Grizzly po válce vedl, byl
známý polický hudebník Václav Hybš, za kterým si děti s kamerou zajeli do Prahy. Také
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filmovaly s bývalými členy skautské „válečné“ skupiny, s hercem Jaroslavem Weigelem a se
Zdeňkem Streubelem.
Hlavními aktéry filmu byli: kamera, střih a reţie Štěpán Landa, zvuk a střih Martin Hrnčíř,
scénář Vojtěch Kollert a Luděk Suchánek.
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Městská Policie
*Paní Borŧvková, která se starala o psí útulek dala výpověď. O opuštěné psy se nyní stará
Kateřina Kolářová z Malé Ledhuje.

*Během roku řešila městská policie:
- přestupky v dopravě a na úseku veřejného pořádku, nepovolené parkování ve městě
- zajišťovala bezpečnost účastníkŧ Běhu na Hvězdu v prostoru náměstí i po zrychlených
přesunech na křiţovatce u Krčmy a v Hlavňově,
- zlikvidovala několik políček s marihuanou v městském lese. Nenávratná škoda vznikla
zničením 35 asi dvacetiletých bukŧ zpŧsobených pěstiteli,
- zajišťovala bezpečnost provozu na místech dopravních nehod,
- provedla kontrolu ve spolupráci s PČR nad dodrţováním zákona o ochraně před
alkoholismem,
- ve spolupráci s knihovnou města přispívala svou občasnou přítomností nad dodrţováním
pořádku v jejich prostorách,
- umravňovala chování mladistvých – např. grilování před Československým kostelem, v
zahrádkářské kolonii Havlatka,
- dohlíţela na veřejný pořádek a klid při letošní Hvězdecké pouti
- ve spolupráci s odborem rozvoje města a technickými sluţbami řešila změny dopravního
značení v ulici Na Prádle a v ulici Tomkova
- prŧběţně kontrolovala kontejnery po městě
- vrátila majitelŧm dva zatoulané psy
- v součinnosti se sociálním odborem řešila problémy v několika rodinách
- spolupracovala s cizineckou policií při zjišťování identity podezřelé osoby
- pravidelně prováděla obchŧzky po městě – koupaliště, Pellyho park, sportoviště na sídlišti,
Bělská, 17.listopad, autobusové nádraţí, ulice Radimovská, veřejná WC, …
- vypracovala několik posudkŧ na vyţádání soudu a PČR
- úspěšně doručila několik písemností problémovým občanŧm do vlastních rukou
- kontrolovala parkovací automat na náměstí
- pokutovala několik majitelŧ psŧ, kteří nedodrţeli vyhlášku
- domlouvala neukázněným cyklistŧm
*Ve městě se objevily falešné bankovky 500,- Kč

Policie ČR OO Police nad Metují
Policie ČR byla úspěšná při pátrání po vandalech, kteří řádili v zahrádkách na Ţděřině, také se
jí podařilo dopadnout zloděje měděných svodŧ. Několikrát měsíčně zasahovala i při krádeţích
v Penny Marketu. Motocyklisté s čtyřkolkami, kteří jezdili v terénu mimo cesty byli velkým
problémem, i kdyţ několik akcí ve spolupráci s CHKO jiţ proběhlo stále se tyto případy
objevují. Policie nemá dostatečně silné motorky ani vycvičené řidiče, aby mohla v terénu
účinně zasahovat. Problémy s uţíváním a distribucí drog se objevují, šetřením jsou pověřeny
jiné speciální útvary mimo OO Policie ČR v Polici nad Metují.
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Chráněná krajinná oblast Broumovsko
*26. 4. oslava Dne Země. V areálu CHKO návštěvníci měli moţnost shlédnout výstavu hub a
fotografiemi, a seznámit se s rŧznými zajímavostmi. Z areálu se po skupinkách vydali na
připravené procházky na Hvězdu. Program byl určen především rodičŧm s dětmi.

*V Teplických skalách se vylíhla 4 mláďata sokola stěhovavého.

*Na jaře byly opět instalovány foliové zábrany podél silnice vedoucí z Police nad Metují na
Bezděkov, tzv. Zákopanice, a v Pěkově podél silnice na vrcholek stoupání. Tyto pásy mají za
úkol zabránit obojţivelníkŧm, putujícím do rybníkŧ naklást vajíčka, aby přecházeli přes
vozovku, kde je mohou přejet automobily. Ţáby a čolci byli buďto svedeni pomocí pásŧ do
místa, kde silnici překonali pod mostkem (to je případ u Honského rybníka v Pěkově na
Honech), nebo padali do nastraţených plastových kbelíkŧ (u Cihelného rybníka na
Zákopanici). Z kbelíkŧ byli obojţivelníci pak denně vybíráni a přenášeni na stranu silnice ve
směru k rybníku. V době od 1.4. do 3.5.2008 dobrovolníci na Zákopanici vybrali z pastí a
přes silnici přenesli celkem 1491 ţab, 46 čolkŧ obecných a 33 čolkŧ horských.
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Podnikatelé a živnostníci
*Počátkem roku byla přemístěna Autoškola Fiedler, s.r.o. z Kostelní ulice do ulice 17.
listopadu, čp. 284. Dŧm si zakoupil a opravil pan Fiedler mladší.

*V prodejně v domě čp. 78 prodává svŧj sortiment, především však terénní čtyřkolky, fa
AUTO-RAMAX, která má jiţ svou prodejnu s motoristickými potřebami na Masarykově
náměstí čp. 96.

*Od 25. 2. byla uzavřena prodejna obchodu na sídlišti. Nejdříve byly uvedeno, ţe je nutné
provést rekonstrukci, později bylo zjištěno, ţe prodejna byla v konkurzu a čekala na draţbu,
která proběhla 30. 7. v Hradci Králové. Vyvolávací cena draţby byla 780 tis. Kč. Vítěz
draţby – Vietnamec – objekt získal za 3,35 mil. Kč. Po úpravách byla prodejna 12. 11. 2008
otevřena.

*Ve svém rodinném domku v ul. Na Babí otevřel Sázkovou kancelář pan Řezníček.
*V dubnu byl odstraněn komín v areálu bývalé Veby 10 - nyní provozovna pana Hauka.

12. 4. 2008
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16.4.2008

18. 4. 2008

*V zahradnictví, které si pronajal pan Zobal se provádějí rozsáhlé úpravy. Rovněţ prodejní
sortiment byl rozšířen a prodejna v areálu zahradnictví byla upravena. Venkovní prostory a
skleníky jsou upravovány, v aleji, kterou se vchází od kláštera byly prořezány stromy. Lidé
mohou vstupovat do areálu zahradnictví přímo z ulice, kde jsou po celý den otevřena vrata.
Pronájem zahradnictví panu Zobalovi se zatím zdá být velmi výhodný a k prospěchu.
Ve čtvrtek 16. 10. navštívilo zahradnictví vedení města, poděkovalo za mnoţství odvedené
práce a bylo seznámeno s plány do budoucna. Byla naplánována moţná spolupráce. Úroveň
celého areálu se velmi zlepšila.

*V květnu si otevřel svou prodejnu s potravinami p. Václav Máslo, přezdívaný „Pešek“,
v Tomkově ulici čp. 7.

*Ke 30. 6. 2008 ukončila provoz prodejna papírnictví na náměstí – p. Chaloupková.
Prodejnu si pronajala pí Pelcová, která zde zřídila obchod s oděvy.

*Od července byla CDS automobilová a autobusová doprava přemístěna do Náchoda. Celý
objekt byl koncem roku nabídnut k prodeji.

*Prodejnu v Tomkově ul čp. 68, kterou měla vietnamská obchodnice v nájmu, byla v srpnu
uzavřena. Další nájemce je rovněţ vietnamský obchodník, který pronajaté prostory vyuţívá
k prodeji textilu.
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*Z dŧvodu neplacení nájemného dostal pan Jan Pavlík výpověď z nájmu Divadelního klubu.
Od 3. 11. byl výběrovým řízením určen nový nájemce – pan Štefan Piši.

*V Kostelní ulici čp. 105 byl otevřen obchod se satelity.
*Od listopadu MUDr. Kopecký (stomatolog) si otevřel svou nově vybudovanou ordinaci
v čp. 387 v ulici 17. listopadu.
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Předsedkyně

Pivoňková Helena

Místopředsedkyně, kulturní
Pokladní, hospodářka

Richterová Ivana

Organizace

Tremčínská Hana

Zapisovatelka

Krejčová Hana

Dopisy a příspěvky

Zhánělová Věra

Němečková Jana

Zleva: PH,RI,NJ,TH.

Počet členŧ: 130. Plán setkávání: Kaţdou třetí středu v měsíci.
19. 03. - Téma Velikonoce - Poudačky
16. 04. - Oslava jubilantŧ
14. 05. - Výlet do Hořic - Kamenická a sochařská škola, Výrobna trubiček
21. 05. - Exkurse Veba, Keramika Hauck
30. 05.- 08. 06. - Zájezd Chorvatsko
18. 06. - Oslava na Ostaši - k ukončení 1. pololetí
17.09. - Pellyho domy
24. 09. - Poznávací zájezd do Kutné Hory a na zámek Ţleby.
22.10. - Pellyho domy
24.11. - Pellyho domy
17.12. - Pellyho domy

57

Výlet na Růžový palouček
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Senior klub Ostaš v sále Pellyho domů

*17. 9. schůzku navštívila paní starostka města Ida Seidlmanová a pí řed. knihovny Věra
Plachtová. Dále se členové domluvili na společných „vejšlapech“ pod názvem „Šlape to“.
Nevšední záţitky „šesti statečných“ – výbor klubu, který tuto cestu do Ameriky absolvoval,
přednesl a promítl pan Pivoňka.

*Členové klubu se pravidelně schází k velmi pestrému programu i jen tak ke společnému
posezení, kde nikdy neschází legrace, kterou zajišťuje Ivana Richterová a pan Pivoňka.

*Kaţdý čtvrtek se členové scházejí pod radnicí odkud vycházejí na rŧzné výlety po Policku.
Těchto výletŧ se velmi ráda zúčastňuje i starostka města Ida Seidlmanová.
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DPS Javor
*Na jaře se uskutečnil výlet s“modrým autobusem“. Zájemci navštívili Velikonoční výstavu
v Křinicích.
Během celého roku město koná řadu akcí pro obyvatele DPS, kteří se těchto akcí velmi rádi
zúčastňují.

*Pečovatelka Jitka Pišiová odešla v polovině června do předčasného dŧchodu. Práci
pečovatelky vykonávala od 1. 9. 1999. Mezi obyvateli pečovatelského domu byla oblíbená
pro svoji přátelskou povahu. Na její místo nastoupila 1. května paní Naďa Konečná.

*2. 12. byl zájezd do Hrádku u Nechanic, 19. 12. zavítali do DPS děti ze školy se svým
programem a 19. 12. se dostavila starostka Ida Seidlmanová s místostarostou Zdeňkem
Kadidlem na Vánoční posezení.

Domov důchodců
*V prŧběhu celého roku jsou pro obyvatele domu připravovány rŧzné akce, výlety, soutěţe,
koncerty, návštěva dětí z mateřské školky, skautŧ a jiných. Personál se všemoţně snaţí, aby
svým obyvatelŧm zpestřil jejich pobyt v domově.
27. 11. byla uspořádaná předvánoční výstava. Ke shlédnutí byla tvorba obyvatel domova a
těch, kteří o ně pečují.
*Konec roku proběhl ve znamení rŧzných návštěv, např. návštěva P. Mariana Lewického,
děti se svým programem z Mateřské školky v Polici n.Met., děti z Mateřské školky
v Bukovici a děti z Mateřského centra v Polici nad Met.
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Fond pro pozůstalé
*8. 3. se konala Valná hromada v hostinci „U Vojtěchŧ“. V současnosti má fond 1034 členŧ
a hlavní náplní činnosti je podpora pozŧstalým při úmrtí člena fondu.

*20. září 2008 se uskutečnil další celodenní výlet po Broumovsku. Sešlo se celkem 46 členŧ a
nečlenŧ.

*K ukončení roku se členové sešli 13. 12. na Bezděkově ve Vojtěchově pohostinství na
Mikulášské zábavě.
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Ostrostřelci
*3.5. 2008 proběhlo jarní otevírání střelnice pod Vlčincem. Došlo ke střeleckému klání.
Mimo pánŧ gardistŧ, se akce zúčastnili i ostrostřelci z Brna.

*10. 5. 2008 čestnou salvou uctili obnovu a vysvěcení kapličky v Bezděkově n. Met., jejíţ
rekonstrukci prováděl R. Pavlínek z Police nad Metují.

*24. května 2008 na spolkové střelnici u Petrovic pod hradem Vlčincem se konaly II.kadetské
střelby O pohár starostky města Police nad Metují ve střelbě z maloráţní terčovnice na
vzdálenost 50 metrŧ pro mládeţ od 12 do 18 let. Přizvaní byli skauti.

*Ostrostřelci zajišťují veškeré akce pořádané městem. Jsou nezbytnou součástí všech
významných událostí ve městě.

Křest praporu radešovských hasičů
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*26. 12. proběhlo tradiční střílení Svatoštěpánské pod hradem Vlčincem. Za mrazivého a
jasného dne nastoupily ke klání tři desítky střelcŧ a téměř stejný počet přihlíţejících. Střílelo
se nejprve „na vlka“, kde byl nejlepší pan kaprál Antonín Herzog. Pak se bojovalo na flinty,
kde nejvýše obstál pan kaprál František Pohl, z pistole pan poručík od pěchoty Jaroslav Jindra
z Trutnova. Vrcholem soutěţe bylo ustřelení ptáka ostrostřelcem Karlem Dyrcem.
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Dobrovolný svazek Policka
*Ve dnech 10. – 13. 1. se konal v Brně středoevropský veletrh cestovního ruchu GO a
REGIONTOUR 2008, kde se i Policko představilo v rámci expozice Královéhradeckého kraje
spolu s dalšími městy a obcemi turistické oblasti Kladské pomezí.

*Byly zřízeny cyklobusy, které spojují náš kraj s polským příhraničím.
*S nejbliţší polskou Swidnicí spolupracuje naše mateřská škola a knihovna. Probíhají
výměnné návštěvy. Ve svidnické knihovně byla v létě instalována putovní výstava o
patnáctileté historii Branky nazvaná Kladským pomezím. Saltara se nám kromě
zdvořilostních pozdravŧ u příleţitosti rŧzných svátkŧ nehlásí. S odchodem starosty Saltary
Claudia Uguccioni vztahy ochladly. Spolupráce s Warringtonem probíhá v rámci celého
Náchodska.
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Hasiči
*26. 4. se konala hasičská okrsková soutěţ na Radešově – „Radešovská osma“.
*Polický pohár „O pohár starostky města“ se konal 28. 6. na louce v Ochozi. Zúčastnilo se 13
muţstev.
Sponzoři:
Evţen Novotný – obchod pivem; Hostinec Krčma, Kadeřnictví Zdena Novotná; Kovopol a.s.,
Město Police n.Met.; Microtherm CZ a.s., Papírnictví Balákovi, Pejskar& spol. s.r.o.,
Penzion Adler, WIKOW MGI, Vinárna – Čálek.
Výsledková listina
1 Suchý Dŧl - A 43,6 s
2 Bezděkov – muţi 49,1 s
3 Suchý Dŧl - B 52,3 s
4 Pěkov – A 58,7 s
5 Velká Ledhuj 59,3 s
6 Bělý 62,8 s
7 Radešov 64,3 s
8 Hlavňov 66,5 s
9 Pěkov B 69,4 s
10 Police n.Met. 83,4 s
11 Bezděkov - ţeny 84,5 s
12 Ţďár n. Met. 86,3 s
13 Česká Metuje 89,3 s

*6.9.2008 proběhly oslavy 80 let zaloţení hasičského sboru na Radešově. Oslavy byly
zahájeny svěcením praporu v kostele Nanebevzetí panny Marie. Potom následoval slavnostní
prŧvod do Radešova, společné fotografování členŧ sboru a bohatý odpolední program na
hřišti v Radešově.
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MaMiNa
*V letošním roce došlo ke změně ve vedení MC MaMiNa - po bývalé předsedkyni Jitce
Klímové převala tuto funkci paní Kateřina Hlávková. Celé sdruţení pracuje velmi aktivně a
jejich program je pestrý a zajímavý a celá činnost je uvedena na internetových stránkách,
které si členky zaloţily.

Jedna z účastnic paní Zeňka Beranová se svým synem

Dětský den
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Malé zdravotnice

*Andělského svícení byl tento rok jiţ 4 ročník. Jedná se o vánoční akci, kterou připravuje rada sdruţení.
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Spolky

Rybáři
*10. 5. na rybníce Hony se konal „Grimŧv pohár“ – závody pro dospělé. Ředitelem závodu
byl MVDr. Miroslav Kulich.

Chovatelé
*V době Polické pouti opět uskutečnili svou chovatelskou výstavu spojenou s výstavou
holubŧ.

Zahrádkáři
*16. 2. se konala výroční schŧze. Ke konci roku 2007 měla členská základna 80 platících
členŧ. Výborové schŧze se konají podle potřeby k zajišťování rŧzných akcí (zájezdy,
přednášky, výtavy atd.).

*V úterý 8. 7. 2008 ve věku nedoţitých 66 let náhle zesnul pan Petr Geisler, předseda
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Polici nad Metují a člen představenstva
Územního sdruţení ČZS Náchod.

*30. 8. se uskutečnil zájezd do Polska. Účastníci navštívili hrad Bolkov, Park miniatur budov
Dolního Slezska v Kovarech. Navštívili některé zahradnictví s moţností nákupu rostlin.

*Ve dnech 25. – 27. 9. byla uspořádaná na sále Pellyho domŧ jiţ 4. ročník soutěţe „Kouzlení
s květinou“ v aranţování suchých květin. Soutěţ byla spojená s výstavou květin.
Výstava vlastních výpěstkŧ a výrobkŧ se líbila. Všem se líbila práce mladého Martina
Šrejbra, který se představil s vyřezávanou zeleninou a ovocem.
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*22. 11. ve 13,30 hod. se v Knihovně města uskutečnila projekce diapozitivŧ se slovním
doprovodem známého polického autora krásných přírodních snímkŧ pana Oldřich Jenky.
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Mykologické kroužek
*Dne 24. 5. 2008 se konala na Ţděřině první akce Polického mykologického krouţku –
Otvírání lesa. Zúčastnilo se celkem 33 lidí. Na akci přijeli i členové MO Broumov, MK
Náchod, člen MK Choceň – Krakonoš a velikým potěšením byla i návštěva člena ústředí
ČMS Praha pana ing. Jiřího Baiera. Nejmladší člen MK Police n. M. Lukáš Dítě s Nikolou
Fatkovou klíčem symbolicky otevřeli les a tím zahájili novou houbařskou sezónu. Při
procházce lesem se našlo 16 druhŧ hub; všechny putovaly na výstavku před městkou
lékárnou. Po ukončení akce na Ţděřině se většina zúčastněných přesunula do hostince Krčma
na občerstvení spojené s besedou o houbách s panem ing. J. Baierem.

Kčmasenát
*V sobotu dne 26. 1. 2008 proběhla v místním hostinci Krčma v pořadí jiţ jedenáctá výroční
členská schŧze. Pozvání přijala řada hostŧ jako delegace stolní společnosti SPONA z
Náchoda, spolek přátel z Broumova, kamarádi a sponzoři Krčmasenátu od Prahy po Ţďár nad
Metují a tradičně zástupci našeho města - paní starostka Ida Seidlmanová a pan místostarosta
Zdeněk Kadidlo. Zasedání poctili svou návštěvou pan předseda Akademického senátu prof.
Dr. Jiří T. Kotalík a pan arch. David Vávra, známý naší veřejnosti z televizního pořadu
Šumná města. Příslib spolupráce Krčmasenátu s těmito špičkovými kapacitami naší
architektury je významným obohacením kulturní a vzdělávací činnosti Krčmasenátu.

Astronomický kroužek
*1. 8. bylo moţno sledovat přímo z náměstí zatmění slunce. Počasí přálo a těch několik
mrakŧ, které občas Slunce zakryly nevadilo. Pro pozorování slunečního zatmění hvězdáři
pouţili tzv. projekční metodu. Obraz Slunce, který vytvořil malý astronomický dalekohled
promítali okulárem na bílou plochu. Takto promítnutý obraz mohla pozorovat celá skupinka
zájemcŧ současně. Při této metodě navíc nehrozilo nebezpečí poškození zraku pozorovatelŧ.
Podle odhadu se u dalekohledu vystřídalo nejméně 200 lidí. Zatmění skončilo ve 12 hodin 36
minut.
*16. 8. proběhlo částečné zatmění měsíce, které začalo ve 21 hodin a 36 minut, Měsíc se
dotkl zemského stínu.

*26. října, kdy se o třetí hodině SELČ posunuly hodiny zpět na druhou hodinu SEČ.
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Vlevo farář Marian Lewicki, uprostřed Karel Vacek, vlevo..

*K významné události došlo 13. 10. 2008. Z rukou starostky města paní Idy Seidlmanové
převzal Karel Vacek za členy Astronomického klubu sponzorský dar 10 tisíc Kč. Štědrým
dárcem je pan Jan Janeček z Prahy. Firma pana Janečka kaţdoročně zajišťuje pouťové atrakce
a pořádá oblíbený ohňostroj při tradiční Polické pouti. Obdrţená finanční částka je určena na
opravu a údrţbu objektu hvězdárny.
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Český svaz turistů

*Ředitel : Petr Scholz
Pracovníci prezentace, startu a cíle : Václav Jirásek, Čestmír Končický, Zdeňka
Lacinová, Vilma Scholzová, Eva Šustková, Jaroslav Vtípil, Milan Hejnyš, Miloš Puschmann,
Aneta Slováková, Jiří Lanta.
Za výběr, úpravu a značení tras : Jaromír Matějec, Václav Krb
Pracovníci kontrol na trasách : manţ.Duchatschovi, Jan Kulhavý, Zdeněk Procházka, Luboš
Andrýs, Rostislav Pavlík, Oldřich Holec.
Pracovníci dopravní sluţby : Autodoprava VIVA – Jiří Verner, Petr Starý
Obsluha občerstvení : Kolektiv pracovníkŧ Karla Šnábla
Zpracování dat : Jan Antl, Bedřich Erben, Ota Scholz
Spojka František Walter.
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turistické cesty v
Kovářově rokli bylo v
poslední době hodně stíţností.
I kdyţ členové svazu opravili
ta nejhorší místa a vyrobili
novou lávku v Kovárně a pod
Slepičákem,
a
hlavně
zbudovali bytelnou lávku
mezi Myší dírou a Kovárnou,
protoţe tam se propadlá cesta
stávala
opravdu
neprŧchodnou,
cesta
Kovářovou roklí potřebovala
opravu na mnoha dalších
místech.
Polorozpadlé
chodníky v močálu za
Kovárnou, hroutící se schody,
chybějící zábradlí…Nejprve se členové pustili do opravy povalových chodníkŧ za Kovárnou,
aby se tam alespoň dalo projít. Lesy ČR na tuto akci nejen věnovaly potřebné dřevo, ale také
uhradily i veškeré další náklady spojené s výměnou chodníkŧ, kterých bylo 70 m.
Dopravování klád, které se musely nejdříve připravit, bylo pro několik málo členŧ a Mirka
Hejnyše, který zastupoval sám Občanské sdruţení Julinka, opravdu velkou dřinou. Podívat se
přišla i starostka Ida Seidlmanová. Její dlouhodobá snaha o realizaci této opravy nakonec
uspěla u správce tamních lesních majetkŧ, a to podniku Lesy ČR, s.p., který se největší měrou
na opravě finančně podílel, a to částkou 150.000,- Kč. Celou akci také podpořil
Královéhradecký region v rámci svého „Programu 2000“.
V druhé polovině měsíce října se podařilo získat dostatek finančních prostředkŧ na opravu
schodŧ v Kovářově rokli. Kousek za Kovárnou bylo vysekáno několik nových schodŧ pro
lepší přechod skály. Na výstupu na hřeben byla cesta erozí natolik poničená, ţe bylo nutné na
několika místech dorovnat terén a vytvořit nové stupně. Největší dílo však bylo v úseku pod
Bumbrlíčkem. Vytesány byly schody nové, v tvrdé skále dál od svahu. I na dalším úseku
cesty došlo k přerovnání a úpravě schodŧ. Byla opravdová snaha odvést dílo tak, aby cesta
byla schŧdnější a bezpečnější, ale aby pokud moţno nebylo znát, ţe k nějakému zásahu došlo.
Cesta musí i nadále pŧsobit přirozeně. Skvělou práci odvedli se zábradlím i poličtí turisté.
Véna Krb osvědčil skvělé schopnosti konstruktéra a tak podle jeho výkresŧ bylo moţné
vytvořit přesné tvary zábradlí, které uţ stačilo „jen usadit“ na správné místo. Pomohla i
technika, díry nebylo nutné sekat ručně, malá centrála a velká vrtačka ušetřily hodně práce.
Celá akce byla finančně náročnější, neţ chodníky v létě. Tentokrát Lesy ČR uvolnily 90
000,- Kč, město Police poskytlo 20 000,- Kč a obec Suchý Dŧl 10 000,- Kč. Kamenické práce
vykonala firma Broumstav, zábradlí ke schodŧm vyrobili a instalovali chlapi z Klubu turistŧ v
Polici. A celá rekonstrukce měla i zajímavé zakončení. „Hlavní investor“ Lesy ČR, pozvaly
na 5. 11. novináře, rozhlasové reportéry a také Českou televizi, takţe naše práce se dostala do
sdělovacích prostředkŧ. Největší kus práce odvedli: Pavel Duchatsch, Mirek Hejnyš, Jaroslav
Vtípil, Petr Scholz, Václav Krb, Olina Duchatschová a jiní.

*Na
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*Letošní 45. ročník Zimního táboření na Hvězdě ( 5. – 7. 12.) se nesl ve slavnostním
duchu, i kdyţ bez sněhu. V sobotu v 17 hodin se uskutečnilo slavnostní zapálení vatry. Při
prvních plamenech hrábli do strun členové kapely Slaveňáci a většina přítomných si s nimi
zapěla trampskou hymnu Vlajku a několik dalších nestárnoucích melodií.
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Starostka Ida Seidlmanová
Poté se většina táborníkŧ přesunula do chaty Hvězda, kde se jim věnovala rodina hostinského
Honzy Nováka a k poslechu, ke zpěvu a k tanci hrála country kapela Slaveňáci. O překvapení
se postaral Honza Jenka. Ten ve své firmě nechal udělat sérii hrnečkŧ určených speciálně k
45. ročníku Zimního táboření na Hvězdě.

*Ideální počasí bylo prŧvodním znakem jedenáctého ročníku Silvestrovského vejšlapu.
Bylo krásně nasněţeno a slunečno. K Čertově skále došlo zhruba 1372 poutníkŧ. Překrásnou
tečku za celým vejšlapem učinil Fána Pohl, který na samý závěr přišel, vybalil „sladké dřevo“
a zapěl několik songŧ. I Rikatádo bylo… Dokonce i tanec byl. Kaţdý, kdo došel k Čertovce,
dostal pohlednici s přáním do nového roku od Klubu přátel turistiky a pohled s kalendářem,
který nechalo vytisknout město Police nad Metují. Silvestrovský vejšlap by nebyl tím pravým
vejšlapem, kdyby u Čertovky nebyl proslulý čertovský mok, který mohl být připraven díky
ochotě Martina Exnera a jeho kuchaře Pepi Nováka z rychlého občerstvení Pellyho domy.
Milan Schirlo zase vše navozil k Čertově skále. Manţelé Steinerovi zajistili malé čertíky.
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Sport
TJ SOKOL:

Horolezci:
Horolezecký oddíl vstoupil k TJ Sokol Police nad Metují v r. 1949. V té době byl předsedou
Josef Osoba, z Police n.Met. č. 322, jednatelem byl František Franke ze Záměstí 144,
pokladníkem byl Jaroslav Klíma, Záměstí 144, náčelníkem Stanislav Čepelka, Záměstí 265.
V současné době:
Předsednictvo:
Výbor:
Předseda – Jiří Škop
Petr John
Místopředseda – Ing. Michal Stuchlík
Adolf Kadlec
Hospodář – Jaroslav Ulvr
Jiří Koutský
Tajemník – Marek Lacina
Ing. Karel Nováček
Dan Drechsel
Ing. Pavel Axman
Jana Kadlecová
Ke konci loňského roku bylo 65 členŧ.

*12. 1. se konal další ročník „Novoroční Open 2008“
Kaţdoroční tradiční závod v lezení na obtíţnost uskutečnil v sobotu 12. 1. 2008 na
„Novoroční Open“ se uskutečnil na horolezecké stěně v Polici nad Metují.

*Závody v lezení na pískovci " O krále Ostaše 2008" se konaly 20.6.2008 - 21.6.2008
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Gymnastika:
Gymnastický oddíl Sokol Police nad Metují je úspěšný. Zúčastňuje se rŧzných soutěţí, na
kterých poličtí soutěţící získávají přední místa. V loňském roce byli úspěšní: Dominika a
David Begovi, Daniel Klimeš, Michal a Adam Lucovičovi, Andělová Barbora, David Michal,
Fousková Dominika, Kateřina Francová, Tomáš Krásný, Zuzana Šilhánová, Jana Heinzelová,
Hedvika Štichová a Tereza Špuláková. V listopadu 2007 se Zuzana Šilhánová zúčastnila
mezinárodních závodŧ smíšených druţstev v Německu, kde obsadila 3. místo.
Za rok 2007 vybojoval gymnastický oddíl 17 zlatých, 16 stříbrných a 16 bronzových medailí.
15. 11. v Kolíně získal oddíl zlatou ve sportovním závodě v Malém Teamgymu.

Plavání:
*2. 2. se konal Ţupní přebor v plavání v Trutnově. Rajmont na svých prvních závodech získal
11. místo, Hedvika Štichová zlatou medaili, Zuzana Šilhánová stříbro a Kateřina Francová
bronz.
*15. 2. Zuzana Šilhánová a Hedvika Štichová v závodě Krakonošŧv korbel v Trutnově
získaly bronzové medaile.

Florbal:
*12. 1. – 13. 1. SSK Pedro Police nad Metují uspořádalo 7. ročník florbalového turnaje O
pohár starostky města Police nad Metují.

*Dne 26.1.2008 se v tělocvičně základní školy uskutečnil 1. ročník florbalového turnaje
POHÁRU NADĚJÍ. Turnaj dětí.
*1. 2. – 3. 2. se konal 5. ročník trojkového turnaje O pohár polického Buldoka

*12. –14. 9. se konal Police Open cup 2008
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*25. 10. se konal další ročník Urna cup 2008, který organizoval Tiky team.

Jaroslav Seidlman oceněn jako nejstarší zúčastněný hráč

Vítězné družstvo Buldoků
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Povzbudit přišla i starostka Ida Seidlmanová

Sponzoři
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TJ SPARTAK:
*13. 5. se konala Valná hromada. Předsedou jednoty se po zesnulém Františku Zemanovi stal
Jan Hotárek st.

*Dnem 1.10.2008 došlo ke změně nájemce turistické ubytovny TJ Spartak a to tak, ţe bývalá
nájemkyně pouze turistické ubytovny paní Šafářová ukončila (zřejmě pro neplnění podmínek
nájemní smlouvy – dluţná částka na nájemném 60.000,-Kč) nájem této ubytovny a nájemní
smlouva na objekt, tentokrát včetně sauny převzala paní Radka Suchomelová.

Lyžaři:
*Na Mistrovství ČR na Zadově se stala Šárka Jirásková mistryní ČR volnou technikou pro
rok 2008 v kategorii starších ţákyň r. nar. 1995. V neděli 10. 2. byla Šárka členkou vítězné
štafet Královéhradeckého kraje na 3 x 3 km. Pěkné 6. místo získal Libor Prŧša a i on si ve své
kategorii vyjel první výkonnostní třídu. Libor byl členem štafety Královéhradeckého kraje,
která dojela na výborném 3. místě.

SKK PEDRO
*11. ročník Běhu sídlištěm se konal v úterý 27. května. Otevřené veřejné klání v běhu na 100
metrŧ určené všem věkovým kategoriím muţŧ i ţen, od drobotiny aţ po zkušené pamětníky.

*Ve dnech 5. – 6. 9. se konal míčový víceboj.
*20. 9. SSK Pedro Police nad Metují pod záštitou Primátoru – Pivovaru Náchoda uspořádalo
10. ročník triatlonu. Za rybníkem v Hlavňově muţi 25 km kolo 4 km běh 5 x 0,5 l pití piva
(10°) ţeny 25 km kolo 4 km běh 3 x 0,5 l vinný střik.
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*Osmý ročník akce nazvané halový tenis s líným míčkem – čtyřhry se konal 8. - 9. 11 a 6.
12. 2008 v tělocvičně ZŠ.

22. ročník Mistrovství ČR Běhu na Hvězdu se konal v sobotu 12. 7. 2008
Hlavní organizátor Jarda Mazač

Výsledky zapisovali zkušení rozhodčí ve sloţení R. Pohlová, M. Pohl, O. Jarčušková, R.
Jenková, M. Beranová, J. Beran a J. Hauck pod vedením A. Pohla, jejich práci u prezentace i
v cíli zaznamenávali a kompletní výsledky tiskli M. Brát, M. Hornychová, J. Pohl a J. Beran,
na osvěţovací stanici byli díky vstřícnosti ing. Alţběty Plachtové Pavel „Mazal“ Frydrych,
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Jiří Talík a Kamil „Saxa“ Exner, jehoţ fotoaparát zachytil zajímavé okamţiky závodu,
ozvučení zajistil M. Řehák, na bezpečnosti se podílela MP a Policie ČR-OO Police n. M., trať
zajišťovali Š. Pechková, L. Balcar a M. Popovová. Svŧj nepochybný podíl na zdárném
prŧběhu má neúnavný P. Scholz a celá místní organizace ODS. Překrásné medaile vyrobili
ţáci ZUŠ v Polici nad Metují pod vedením J. Soumara a D.Bořkové. Celou akci podpořila
starostka s vedením radnice.
K hlavnímu závodu se přihlásilo 168 závodníkŧ, v dětských kategoriích navíc 59 malých
sportovcŧ. Závod podpořila Nadace Zdeňky Horníkové, která věnovala dětem pěkné ceny.

*24. 8. Pítrs bikes team (T. Sulzbacher) uspořádal veřejný závod XC
horských kol VELKÁ CENA Police nad Metují - finálový závod - MTB pohár Broumovsko
2008. Pořadatel: Město Police n. M. a Pítrs bikes team. Trať závodu: cross country v centru
města.

*V rámci projektu „Objevte Policko a Góry Stolowe“, na který město Police nad Metují ve
spolupráci s gminou Radków podalo ţádost o grant z Operačního programu příhraniční
spolupráce ČR – PR z Fondu mikroprojektŧ v Euroregionu Glacensis byl zahájen první
společnou akcí pod názvem MTB STĚNY - cyklozávody na určené trase (okruhy) a
turistický přejezd po cyklotrase Stěny. Závod se konal 11. 10. se startem i cílem v polském
Radkově.
_
*******/-

Automotoklub

*Jezdcŧm AMK Police nad Met. se „pokus“ o reprezentaci v republikových soutěţích celkem
daří. Kromě kompletního seriálu přeboru České republiky a Shell Adventure Cup Cross
Country, coţ je 2,5 hodinový maratón dvojic v náročných terénech se poličtí jezdci zapojují
dále také do motokrosových závodŧ, a to v seriálech Východočeského poháru, Gold Fren
Cup(u) a SMS motokrosu Pardubice, kde se také umísťují na solidních pozicích. Účast
polického druţstva na uvedených závodech je nepřehlédnutelná. Jeho členové vzbuzují obdiv
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ostatních účastníkŧ nejen svým zázemím a vybaveností, ale také svým originálním přístupem
k těmto akcím, čímţ úspěšně navazují na předešlé generace polických členŧ AMK.

Šachový oddíl:
Oddíl po 9. kole obsadil 4. místo z 10.
Fotbalový oddíl poskytuje své společenské místnosti na stadionu Spartaku Police n.Met.
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Další šachová činnost s mládeţí probíhá na ZŠ v Bukovici a Ţďáru nad Metují pod vedením
Oldřicha Hubky (z Bukovice) a Ing. Ladislava Michla ze Ţďáru nad Metují. Přímo v Polici
nad Metují není ţádný jiný vedoucí, který by pokračoval ve výchově a k dalšímu šachovému
vývoji a výkonnostnímu rŧstu.

Kopaná:
Rok založení: 1920
Základní klubové barvy: černobílé tričko, černé trenýrky, bílé stulpny
Rezervní klubové barvy: oranţové tričko, černé trenýrky, oranţové stulpny
Hlavní stadion: Police stadion – kapacita 2222 divákŧ.
Podrobné informace o všech hráčích a zápasech jsou zapsány v kronice klubu.
Management
Jaroslav
Seidlman,
předseda
klubu.
Petr
Rutar,
místopředseda
Jakub Kovář, sportovní ředitel/vedoucí muţstva. Bedřich Erben, sekretář/ekonom.

A muţstvo

Aleš Král – brankář, narozen 16. 9. 1976, přezdívka Casillas
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klubu.

Vojtěch Kučera – brankář, narozen 14. 11. 1980, přezdívka Kŧča

Pavel Hečko – obránce, narozen 15. 2. 1988, přezdívka Hečoun

Jiří Kollert – obránce, narozen 18. 5. 1983, přezdívka Šíďa
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Jiří Pášma – obránce, narozen 19. 8. 1974, přezdívka Pášmik

Petr Šnábl – obránce, narozen 28. 2. 1982, přezdívka Šnáblík

Jan Pataki - obránce, záloţník, narozen 14. 10. 1987, přezdívka Honza
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Miroslav Pavlů - obránce, záloţník, narozen 8. 2. 1985, přezdívka Kopáč

Jaroslav Čermák – záloţník, narozen 13. 6. 1977, přezdívka Červ

Ondřej Seidlman – záloţník, narozen 5. 6. 1985, přezdívka Bobeš
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Kamil Švorčík – záloţník, narozen 21. 10. 1974, přezdívka Pacanda

Petr Hauk - záloţník, útočník, narozen 23. 8. 1979, přezdívka Haukas

Michal Vít - záloţník, útočník, narozen 11. 8. 1987, přezdívka Víťas
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Marek Hanzl – útočník, narozen 3. 5. 1986 přezdívka Hanzlik

Josef Martinec – útočník, narozen 21. 4. 1977, přezdívka Cikán

Jiří Tauc – útočník, narozen 2. 6. 1977, přezdívka Gatusso
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Václav Vít a Pavel Rajmont - trenéři A muţstva

*Hráč za ţáky TJ Spartak Police nad Met. a výběru Východočeského kraje Marek Hovorka
přestoupil do Slavie Praha.
*Zemřel František Zeman ve středu 12.3. ve věku nedoţitých 56 let. Skvělý fotbalista,
dlouholetý předseda fotbalového oddílu a v poslední době i předseda Spartaku. Lítost nad
smrtí předsedy TJ Spartak Františka Zemana, lidé vyjádřili minutou ticha před začátkem
mistrovského utkání 30.3. proti Spartaku Kosičky.
*Dokázali jsme to!! Police je v nejvyšší krajské soutěţi!
Poprvé v historii polické kopané si Police vybojovala postup do Krajského přeboru. Neděle
25. 5. 2008 se navţdy stane obrovským úspěchem kopané v Polici. Výhra nad Roudnicí
zajistila postup na který čekala Police jiţ několik let a teprve nyní se díky obětavé práci všech
podařil. Před deseti lety postoupili z okresního přeboru a od té doby je kopaná v Polici na
vzestupu.
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Petr Rutar se raduje
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*Za finanční pomoci města Police nad Metují byly opraveny záchody na hřišti. Ke
slavnostnímu přestřiţení pásky (toaletního papíru) se dostavila poslankyně Zdeňka Horníková
a starostka Ida Seidlmanová.

Mgr. Horníková a starostka Ida Seidlmanová

Mgr. Horníková a správce Petr Rutar
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Svatby
V lednu ani v únoru se nekonal ţádný svatební obřad.
V loňském roce se místa pro vykonání svatebního obřadu rozšířila až na Slavný, Ostaš a na
Hvězdu. Svatba se konala také u Soudní brány v Suchém Dole, u obou suchodolských
kapliček, jelo se povozem i koňmi, svatebčany doprovázeli psi i kozlík – zkrátka svatby bývají
čím dál víc pestřejší.

Starostka Ida Seidlmanová (vlevo) a matrikářka Hambálková jedou na nezvyklý obřad.
*Únor
22. 02. Michalíček Robert a Vichterová Petra
*Březen:
07. 03. Pavel Švanda a Lenka Zimmerová
29. 03. Hruška Martin a Králová Alena (církevní sňatek)
*Duben:
11. 04. 1 pár si nepřál být jmenován
18. 04. Benda Petr a Králová Monika
18. 04. Karel Jirman a Jitka Burianová
19. 04. Martin Malý a Martina Špačková
25. 04. Ondřej Pavlínek a Ilona Trnovská
25. 04. Michalíček a Kadlecová Martina
26. 04. Martin Svoboda a Michaela Ruferová
*Květen:
02.5. byl uzavřen 1 církevní sňatek
03.5. Michal Hornych a Alena Vlachová
10.5. pár si nepřeje být jmenován
17.5. Michal Stuchlík a Andrea Tomanová
*Červen:
06. 06. David Hejny a Jarmila Kohlová
14. 06. Jan Řehák a Romana Šulcová
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20. 06. Milan Smrček a Darina Rychtrová
21. 06. Jaroslav Grim a Martina Škodová,
21. 06. Pavel Král a Martina Pániková,
21. 06. Stanislav Rubáček a Helena Navrátilová
28. 06. Václav Marek a Věra Vránová.
28. 06. Jan Řehák a Romana Šulcová, v kapli na Hvězdě církevní sňatek
*Červenec
Svatby v červenci se odbývaly 2x v obřadní síni, jednou v zahradním altánu, 2x na Hvězdě
před kapličkou a jednou na mýtině u chaty….
04. 07. Zatloukal Petr a Labuťová Lenka
06. 07. Matěj Brát a Kateřina Slabá
12. 07. Pavel Jirkŧ a Radka Řezníčková
12. 07. Antonín Vraštil a Nina Vítková
19. 07. Lukáš Vaněček a Pavla Štěpánková
25. 07. pár, který si nepřál být jmenován
26. 07. Kříţ Radko a Harney Jessica May
*Srpen
6 párŧ si nepřálo být jmenováno, z toho 2 páry byli oddáni na Hvězdě a jeden na Slavném.
02. 08. Červenka Jakub a Dana Lochmanová
08. 08. Jan Hvězda a Miroslava Hejzlarová
08. 08. Jiří Ducháč a Zdislava Klingerová
08. 08. Veronika Švorcová a ?
08. 08. Köhler Jan a Kudrnovská Monika
09. 08. Ondřej Repiský a Michaela Semeráková – na Hvězdě
09. 08. Walter František a Jeţková Karla
16. 08. snoubenci z Polska před kaplí na Hvězdě (církevní sňatek)
16. 08. Nosek Michal a Fulková Lucie
23. 08. Bačuová a ?
23. 08. Volhejn Libor a Hofmannová Zuzana
23. 08. Monika Plhalová a Milan Ţoček
23. 08. František Debnár a Aneta Göhlerová
30. 08. Vlastimil Sluka a Vendula Čepeláková
30. 08. Dušan Stodola a Libuše Vavřenová (církevní sňatek)
*Září
05. 09. Martin Peterka a Leona Hurdálková
05. 09. Vlastimil Kráčmar a Lenka Jelínková
05. 09. Martin Peterka a Leona Hurdálková
06. 09. Jaroslav Elišák a Hana Schiguthová
12. 09. Karsten Krämer a Jitka Oppitzová
19. 09. Martin Pelda a Helena Králová
19. 09. 1 pár chtěl zŧstat v anonymitě
20. 09. Petr Janás a Kateřina Kristelová (církevní sňatek v kostele)
20. 09. Petr Jeţek a Zuzana Kostohry (církevní obřad na Ostaši)
26. 09. Jiří Kollert a Pavla Rosičková
*Říjen
04. 10. pár si nepřál být jmenován
04. 10. Klíma Zdeněk a Renata Herková
18. 10. Milan Holeček a Lenka Stodolová
18. 10. Hubáčková Marie a ?
31. 10. Zdeněk Šulc a Jitka Foglarová
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*Listopad
01. 11. Martin Hitschfel a Simona Dunková
07. 11. 1 pár, který si nepřál být jmenován

08. 11. Jiří Bouček a Kateřina Pohlová
08.11. – Václav Cymbrovič a Adéla Hamplová
*Prosinec
Vzhledem k opravě obřadní síně na radnici ţádné svatby nebyly.
6.12. byl uzavřen jeden církevní sňatek.

*V pátek 7. 11. proběhl další Stříbrný podvečer. Tradiční příjemné připomenutí
svatebního obřadu uzavřeného na polické radnici před pětadvaceti lety.

*Diamantová svatba:

Manželé Beranovi
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Manželům Beranovým přišel popřít místostarosta Zdeněk Kadidlo a paní Zdeňka Švábová
Manţelé Beranovi

*31. 3. 60 let společného ţivota oslavili manţelé Jana a Melanie Klusáčkových. Na milou
návštěvu se za město vypravila starostka Ida Seidlmanová a za komisi pro obřady a slavnosti
paní Zdeňka Šváblová.

*V sobotu 27. 9. oslavili krásné výročí „Diamantovou svatbu“ manţelé Josef a Irena
Ptáčkovi. Brali se přesně 27. 9. S ohledem na zdravotní stav slavili jen v rodinném kruhu.

*7.listopadu v obřadní síni tři manţelské páry si připomněli pěkné výročí - 25 let od uzavření
manţelství - Jaroslav a Eva Ceralovi ze Ţďáru nad Metují, Jan a Zuzana Hoffmannovi
z Náchoda a Jiří a Miloslava Ducháčovi z Police nad Metují.

*Zlatá svatba
14. 6. zlatou svatbu oslavili v rodinném kruhu manţelé Jaromír a Irena Šulcovi z Police nad
Metují.
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Narození
*Leden
10. 1. v 1 hodinu 35 minut se narodil první polický občánek Zbyněk Ringel.
Ve středu 30. 1. 2008 byla maminka Petra Foglarová s miminkem a celou rodinou přivítaná
na radnici v obřadní síni. Po krátkém programu malý Zbyněk dostal Pamětní list, přívěšek
Kozoroha a maminka kytičku. Je milé, že se u této slavnostní chvíle sešli se svými dárky
zástupci všech generací – popřát zdraví a štěstí přišly členky Senior klubu Ostaš paní
Pivoňková a Tremčínská, Katka Hlávková z MAMINY, za město se zúčastnila paní starostka,
matrikářka a za komisi pro obřady a slavnosti paní Šváblová.
27. 1. se narodila Karolína Skalová, Gagarinova 291.
*Únor
11. 02. Karolína Hercíková, Radešov 9,
12. 02 Michal Piši, Police nad Met., U Damiánky 50,
20. 02. Jan Zmátlo, Police nad Met., U Damiánky 59.
*Březen
05. 03. Martina Nováková, Police nad Met., Husova 333,
24. 03. Adam Klíma, Police nad Met., Ţďárská 399,
26. 03. Lucie Hlaváčková, Police nad Met., 289.
*Duben
05. 04. Tereza Vitverová, Police nad Met., Ledhujská 32,
10. 04. Tereza Hotárková, Police nad Met., Horní 316,
19. 04. Adrian Giňa, Police nad Met., 17. listopadu 315,
25. 04. Václav Rydlo, Pěkov 9
26. 04. Michal Fatka, Police nad Met., Na Struze186.
*Květen
17. 05. Laura Klímová, Police nad Met., Nádraţní 200,
22. 05. Patrik Brusnický, Police nad Met., Fučíkova 443.
*Červen
12. 06. Aneta Vajsarová, Police nad Met., Na Sibiři 240,
14. 06. Samuel a Šimon Frimlovi, Police nad Met., Smetanova 375,
24. 06. Jan Dvořák, Police nad Met., Dukelská 216,
24. 06. Joseph Daniel Talbot, Police nad Met., Ostašská 278,
27. 06. Zuzana Jirásková, Police nad Met., Dvořákova 119.
*Červenec
05. 07. Lenka Scholzová, Pěkov 43,
30. 07. Eliška Štanclová, Police nad Met., Na Sibiři 240.
*Srpen
02. 08. David Klikar, Police nad Met., Ostašská 254,
09. 08. Václav Maixner, Police nad Met., Hvězdecká 17,
10. 08. Tadeáš Cita, Police nad Met., Hvězdecká 16,
11. 08. Ondřej Němeček, Police nad Met., Gagarinova 292.
*Září
05. 09. Tomáš Pazdera, Police nad Met., Na Sibiři 74,
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06. 09. Petr Šnejd, Police nad Met., Gagarinova 293,
07. 09. Klára Karpfová, Police nad Met., Nádraţní 227,
19. 09. Kryštof Brát, Police nad Met., Na Sibiři 451.
*Říjen
30. 10. Markéta Kollertová, Police nad Met., Horní 304
*Listopad
01. 11. Tereza Veverková, Pěkov 109,
24. 11. Rosalie Šedková, Police nad Met., Fučíkova 326,
*Prosinec
03. 12. Sofie Marečková, Police nad Met., Smetanova 411,
03. 12. Ţofie a Veronika Karpfovy, Police nad Met., Na Sibiři 71

Vítání občánků
*V sobotu 23 . 2. byli přivítaní:
Josef Hornych, Tereza Muchová, Lenka Klímová, Patrik Kaufman, Tereza Kozáková,
Vojtěch Tiefa, Veronika Pochobradská, Lukáš Horák, Ondra Lajer, Tereza Zemanová,
Daniel Marel, Amelie Nosková.

*V sobotu 29. 3.:
Sebastián Řehák, Ester Jandová, Vojtěch Matoulek, Karolina Skalová, Petr Zatloukal, Michal
Piši, Aneţka Johnová, Viktorie Švorčíková, Karolína Bodková, Lucie Thérová a Zbyněk
Ringel.
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Starostka Ida Seidlmanová a Věra Klusáčková, členka komise pro obřady

Tradiční vystoupení žáků ZUŠ – učitelka Karolína Sorokinová se svými vnučkami – sestry
Karpfovy – žákyně ZUŠ
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Místostarosta Zdeněk Kadidlo a Zdeňka Šváblová, předsedkyně komise pro obřady a slavnosti

*V sobotu 27.9.2008 bylo přivítáno 12 malých občánkŧ: Aneta Vajsarová, Zuzana Jirásková,
Patrik Brusnický, Laura Klímová, Markéta Matějcová, Jáchym Jansa, Michal Fatka, Jan
Dvořák, Vít Hanuš, Natálie Šorfová, Eliška Štanclová a Václav Rydlo.
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Jubilea
*70 let
Leden:
Paní Marta Nentvichová, pan Miloš Hrubý, paní Anna Bašťúrová, paní Boţena Špačková, pan
Milan Hornych, pan Jaroslav Macoun.
Únor:
Pan Jaroslav Kollert, paní Hana Lantová, pan Walter Greb, pan Miloslav Trnovský, paní Eva
Horská, paní Jana Chmelíková a paní Ludmila Hofmanová.
Březen:
Paní Lubomíra Kollertová, Vlasta Zítková a Františka Pešková
Duben:
Paní Ţofia Gumuláková, pan Jaroslav Kasal a pan Květoslav Chmelík
Květen:
Paní Eva Fulková, pan Jaroslav Daněk, paní Marie Weisserová, pan Jaroslav Pasker,
pan Osvald Urban a paní Zlata Jirásková.
Červen:
Paní Alţběta Urbanová a pan Jan Rexa.
Červenec:
Paní Vlasta Kohlová, pan Pavel Kubín a paní Veronika Kotová.
Srpen:
Paní Anna Šitinová, pan Konrád Lichter a paní Jiřina Kyselová.
Září:
Pan Heinz Schirlo, Paní Hana Krejčová a pan Karel Beneš.
Říjen:
Pan Jaroslav Teuner, pan Josef Foglar a pan Jiří Adámek
Listopad:
Paní Alena Rokytenská
Prosinec:
Paní Marie Nemejtová a paní Marie Rösselová

*75 let
Leden:
Paní Jiřina Justová, paní Marie Marelová
Únor:
Paní Květuše Šumberová, pan Miroslav Langr
Březen:
Paní Marie Frenclová a pan Milan Šefc
Duben:
Paní Marie Nyčová, pan Milan Vítek, paní Hana Rolcová, pan Zdeněk Krtička a pan Radislav
Veigert.
Květen:
Paní Ludmila Teinerová a paní Marie Vajsarová.
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Červen:
Pan Jan Smejkal a paní Marie Vlčková.
Červenec:
Paní Marie Kultová a pan Miroslav Fulka
Srpen:
Pan Lubomír Zinke, paní Januška Kollertová
Září:
Paní Anna Krtičková a pan Miroslav Škop.
Říjen:
Paní Eliška Rutarová, pan Ladislav Šolc, paní Irena Strauchová a paní Jitka Šrŧtková.
Listopad:
Pan Miloslav Krbec, pan Zdeněk Umlauf, pan Václav Řehák, pan Josef Nentwich, paní Irena
Jeţková, pan Josef Berka a paní Zdeňka Suchánková.
Prosinec:
Paní Jiřina Obršálová, pan Josef Hejna, paní Eva Jirmanová a paní Antonie Rexová.

*80 let
Leden:
Paní Vlasta Hejnyšová, pan Antonín Rotter, pan Zdeněk Martinec, paní Hedvika Haucková,
paní Vlasta Hančová, pan Ladislav Rudolf.
Březen:
Paní Irena Ptáčková a Jitka Pavlínková
Duben:
Paní Gertruda Kotyzová
Květen:
Paní Hana Vítková, paní Miluška Oppitzová, paní Věra Zítková a pan Bedřich Teichmann.
Červen:
Pan Ladislav Škop, paní Aloisie Krtičková a paní Zdena Entlerová.
Červenec:
Paní Blaţena Kultová, paní Marta Kollertová a pan Jaroslav Klíma.
Srpen:
Pan František Vondra, paní Ludmila Krtičková a paní Marie Drechselová
Září:
Paní Marie Škopová, paní Ludmila Švorčíková, pan Jan Hofman a pan Schmidmayer.
Říjen:
Paní Květa Johnová a paní Věra Brahová.
Listopad:
Pan Vladimír Seidl, pan Rudolf Janek, paní Marcela Černá a paní Eva Sudková.
Prosinec:
Paní Jarmila Beranová a paní Věra Vrbičanová.

*85 let
Leden:
Paní Melanie Klusáčková, paní Milada Melicharová.
Únor:
Paní Anna Pohlová, pan Julius Stegena.
Březen:
Paní Rŧţena Hejnyšová
Duben:
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Pan Josef Rotter, paní Dobromila Mrázková a pan Jan Vajsar.
Květen:
Paní Anna Janková, paní Libuše Martincová a paní Miloslava Urbanová.
Červenec:
Pan Jaroslav Klíma
Srpen:
Paní Boţena Térová, paní Rŧţena Hartmanová a paní Antonie Vojtěchová
Říjen:
Pan Bohuslav Král, paní Ludmila Flecková a pan Otta Maryška.
Listopad:
Pan Jindřich Sudek, paní Milada Klimešová a paní Emilie Králová.
Prosinec:
paní Helena Kollárová

*90 let:
Srpen:
Paní Viktorie Muchová

*95 let:
V pátek 3.10.2008 navštívili za město pan místostarosta Zdeněk Kadidlo a za komisi pro
obřady a slavnosti paní Zdeňka Šváblová jubilantku paní Helenu Maršíkovou a popřáli jí
zdraví a spokojenost k 95. narozeninám.

*97 let:
V sobotu 4. října se doţil významného ţivotního jubilea 97 let a současně oslavil svŧj svátek
polický učitel češtinář - dějepisec - zeměpisec František Šeda. Za svŧj ţivot odchoval celou
řadu ţákŧ na polické měšťance a základní škole, kteří na něho s vděčností stále vzpomínají.

Úmrtí
Leden:
02. 01. Urban Eduard, 1915, Pěkov 36,
14. 01.Langner František, 1926, Police nad Met., Hvězdecká 13,
29. 01. Marcin Josef, 1941, Police nad Met., 17. listopadu 379
Únor:
04. 02. Soumarová Věra, 1951, Pěkov 117,
06. 02. Vilém Selichar 1934, Police nad Met., Dvořákova 137 (učitel, rybář a člen AMK),
27. 02. Foglarová Genovefa, 1922, DD.
Březen:
01. 03. Foglarová Jana, 1944, Police nad Met., Mírová 234,
02. 03. Kubečková Rŧţena, 1920, DD,
04. 03. Kozlová Marie, 1915, DD,
12. 03. Zeman František, 1952, Police nad Met., Kostelní 105, (dlouholetý předseda
fotbalového oddílu a později předseda Spartaku Police nad Met.).
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Duben:
06. 04. Berková Jiřinka Anna, 1927, Police nad Met., K Sídlišti 259,
11. 04. Jiří Jirmann, 1946, Police nad Met., Horní 302 (dlouholetý zaměstnanec radnice a
později technických služeb),
18. 04. Kubeček František, 1922, Police nad Met., Ledhujská 29,
19. 04. Knittel Josef, 1942, Hony 61,
22. 04. Hauschke Klaus, 1935, Police nad Met., hasičárna (dlouhodobý člen hasičů a správce
hasičárny),
23. 04. Kadidlová Zdeňka, 1920, DD,
30. 04. Matoušek Ondřej, 1983, Police nad Met., Nádraţní 323.
V tomto měsíci také zemřela paní Lenka Emilie Tugendliebová, rozená Katschnerová, bytem
v Hranicích, ve věku 80 let.
Květen:
06. 05. Moravcová Jiřina, 1922, Police n.Met., 17. listopadu 360,
31. 05. Čermák Bohumil, 1936, Police nad Met., Ke Stráţnici 182.
Červen:
14. 06. Steinerová Boţena, 1921, Police nad Met., Malá Ledhuje 517,
21. 06. Janečková Mária, 1930, Police nad Met., Na Splachově 245,
23. 06. Strauch Josef, 1951, Police nad Met., K Sídlišti 287.
Červenec:
08. 07. Geisler Petr, 1942, Police nad Met., Gagarinova 290, (předseda zahrádkářů) ,
10. 07. Teunerová Olga, 1941, Police nad Met., Ostašská 278,
12. 07. Vacek Karel, 1924, Police nad Met., Malý Rynk 175,
23. 07. Kříţová Vlasta, 1919, Police nad Met., Kostelní 105,
28. 07. Fialová Milada, 1920, Police nad Met., Pod Havlatkou 321.
Srpen:
01. 08. Térová Boţena, 1923, Police nad Met., Na Sibiři 149,
07. 08. Muchová Jolana, 1935, Police nad Met., 17. listopadu 314,
15. 08. Koucká Amálie, 1930, Police nad Met., K Sídlišti 259,
18. 08. Kulikovská Miluše, 1933 – Police nad Met., Pod Havlatkou 336.
Září:
08. 09. Krásný Tomáš, 1977, Police nad Met., K Sídlišti 289, (člen horolezeckého a
gymnastického oddílu),
15. 09. Nováková Marie, 1920, Police nad Met., K Sídlišti 288,
15. 09. Švorčíková Marie, 1934, Police, Pod Klŧčkem 282,
15. 09. Térová Eleonora, 1935, Police nad Met., Ostašská 239.
Říjen:
08. 10. Beranová Zdeňka, 1949, Police nad Met., Fučíkova 322,
13. 10. Vacek Jiří, 1944, Police nad Met., Na Sibiři 186,
19. 10. Klikarová Marie, 1933, Police nad Met., Tomkova 45,
27. 10. Mazač Jaroslav, 1945, Police nad Met., Ke Stráţnici 179.
Listopad:
06. 11. Antesová Marie, 1934, Police nad Met., Nádraţní 205,
09. 11. Rais Karel, 1941, Police nad Met., K Sídlišti 259,
11. 11. Ptáček Josef, 1926, Police nad Met., 17. listopadu 350,
17. 11. Gross Marcel, 1926, Police nad Met., U Opatrovny 217,
21. 11. Berka Zdeněk, 1960, Police nad Met., K Sídlišti 288,
24. 11. Vodochodská Hedvika, 1919, Police nad Met., DD.
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Prosinec:
14. 12. Heuler Vratislav, 1920, Police nad Met., Mírová 226,
17. 12. Mazač Zdeněk ve věku 74 let, Police nad Met., Ostašská 250
21. 12. Urzsula Staňková ve věku 67 let, Police nad Met., Tomkova ul.
23. 12. Jahodková Anna, 1919, Police nad Met., DD.

Počet obyvatel města Police nad Metují
Leden

Únor:
Březen:
Duben:
Květen:
Červen:
Červenec:
Srpen:
Září:
Říjen:
Listopad:
Prosinec:

4 275
4 279
4 277
4 282
4 275
4 270
4 274
4 271
4 265
4 267
4 274
4 263

Během roku se přistěhovalo 129 osob a odstěhovalo se 98 osob. Do těchto čísel je započítáno
i stěhování osob v rámci Police nad Metují.
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2008
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TJ Sokol Hlavňov

Z letošního pobytu na horách
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*Dne 12. a 13.ledna 2008 se florbalový oddíl zúčastnil v hale základní školy v Polici nad
Metují florbalového turnaje, který pořádal SSK Pedro. Hlavňovský oddíl skončil na 12. místě
ze 17. zúčastněných.
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*Hlavňovské ţeny uspořádaly 2. 2. v chatě Hvězda 9. Babský ples. Hrála skupina ELKA.

Na snímku zleva: Alena Ferancová (předsedkyně Hlavňovských ţen), Dáša Krausová,
Valášek a Renata Špuláková. Uvedené ţeny jsou hlavními aktérkami Hlavňovských ţen.

*Druhou březnovou sobotu dne 8.3. se v restauraci Chata Hvězda uskutečnil jiţ tradiční
Hlavňovský ples, letos jiţ po třinácté. K poslechu a tanci hrála kapela ELKA.
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*Hlavňovské ženy o Velikonocích chodily „lítovat“.
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*V květnu se konaly „Hovory s radnicí“ za účasti starostky Idy Seidlmanové. O tuto akci ze
strany občanŧ byl velký zájem. Klubovna byla zcela zaplněná.

*V květnu Hlavňovské ţeny pozvaly na besedu MUDr. Hovorku, který přednášky koná
pravidelně kaţdý rok na rŧzná témata.
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1. 6. Hlavňovské ženy uspořádaly Dětský den.

*Ve čtvrtek 25. září starostka Ida Seidlmanová s Věrou Kašíkovou poděkovaly a popřály
panu Karlu Benešovi k jeho sedmdesátinám. Oslavenci přáli především zdraví. Rádi bychom
opět pana Beneše viděli pobíhat po Hlavňově a řešit věci velké i malé.
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*Ve dnech 17. – 18. 10. proběhly volby do krajských zastupitelstev.
Výsledky.
Česká strana sociálně demokratická
Občanská demokratická strana
Koalice pro Královéhradecký kraj
Komunistická strana Čech a Moravy
Strana zelených
Nezávislí
Volte Pravý Blok-www.cibulka.net

22 hlasŧ
12
8 hlasŧ
6 hlasŧ
5 hlasŧ
3 hlasy
2 hlasy

**************************************************************************
Hasiči
26. 4.
31.5.
28. 6.
16. 8.
27. 9.
4. 10.

Radešov
Česká Metuje
Velká Ledhuje
Martínkovice
Suchý Důl
Hlavňov

Radešovská osma + okrsková
"Memoriál Ludvy Kracíka"
O pohár starostky města
O pohár starosty obce
O putovní svatováclavský pohár
O putovní pohár SDH

118

7.místo
3. a 8. místo
8.místo
Déčko jen tak
6.místo
Opět 2. a 3.místo

Členové SDH Hlavňov
Beneš Karel
Berger Martin
Berka Josef
Dušek Lukáš
Feranec Luděk
Hrubý Miloš
Hruška Václav
Jelínek František
Jeţek Jakub
Kovář Milan
Martinec Antonín
Nentvich Josef
Obršál Jaroslav
Osoba Augustin
Pavlík Jiří
Pfeifer Jan
Pinkavová Dagmar
Rotter Antonín
Rotter Ladislav
Špulák Jan
Toman Bohumír
Vacek Michal
Valášek Bohumil
Valášková Marie
Weisser Jaroslav

od r. 1955
od r. 1996
od r. 1955
od r. 2001
od r. 2005
od r. 1955
od r. 1946
od r. 1978
od r. 1999
od r. 1997
od r. 1948
od r. 1955
od r. 1997
od r. 1969
od r. 1972
od r. 1955
od r. 1980
od r. 1948
od r. 1972
od r. 1974
od r. 2006
od r. 1996
od r. 1980
od r. 1980
od r. 1955

Berger Jaroslav
Berger Aleš
Dubišarová Marta
Dušek Stanislav
Feranec Luděk
Hrubý Jiří
Jelínek František
Jelínek Martin
Jirman Roman
Kraus Dušan
Meier Michal
Obršál Jaroslav
Obršál Michal
Pavlík Jiří
Pavlík Radek
Pinkava Jaroslav
Podstata Jaromír
Rotter Josef
Rotter Milan
Štefaniak James
Vacek Antonín
Vacková Šárka
Valášek Petr
Vaniš Martin
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od r. 1977
od r. 2003
od r. 1953
od r. 2001
od r. 2005
od r. 2003
od r. 1951
od r. 1978
od r. 1955
od r. 2001
od r. 1997
od r. 1955
od r. 1999
od r. 1971
od r. 1990
od r. 1968
od r. 1997
od r. 1951
od r. 1990
od r. 1999
od r. 1965
od r. 2005
od r. 1990
od r. 1997

Narození:
23. 03. se narodila „nová hasička“ Kateřina Vacková, Hlavňov 28
06. 09. Maršíková Zuzana, Hlavňov 34
08. 12. Matěna Anonín, Hlavňov čp. 50
23. 12. Štefaniaková Valérie

Úmrtí:
25. 6. zemřel pan Ladislav Zinke, Hlavňov čp. 59.

V r. 2008 má obec 154 obyvatel.
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Počasí

Leden

Den

Ráno ° Den °

-1,5°
-0°
-2,5°
-2°
-7,5°
-2°
-8°
-2,5° Občas problesklo slunce
Dopoledne a v poledne slunečno, odp. zataţeno, ledový vítr
-7°
-2°
-2,5°
-1,4° Do rána napadl sníh
Dopoledne slunečno, odpoledne zataţeno a sněţení
-1°
+1°
V poledne slunce a obleva, odpoledne zataţeno
+1,5° +2°
+7,5° +0°
+1,5° +2,5°
V poledne slunce
-2°
+3°
+1,2° +5,5° Slunečno
+0°
+4°
-3,5°
+2,6°
+1°
+1,6°
+2°
+3,5°
Zataţeno, mlhavo, celý den mrholení
+2°
+4°
+3,0° +4,5° Zataţeno, deštivo
+4°
+7,5° Zataţeno, deštivo
Zataţeno, deštivo
+6°
+7°
+7°
+7,1° Déšť
+4°
+1,2° Během dne ochlazení, v poledne problesklo slunce, poletoval sníh
-1°
+2,4° Dopoledne slunce
Slunečno
+0,5° +3°
Slunečno, vítr
+2,5° +5°
Zataţeno, občas poletoval sníh, odpoledne slunce
+1,3° +3°
V noci velmi silný vítr, během dne déšť a sníh
+2°
+5°
-3°
+0,4° Slunečno
0°
+3,5° Zataţeno
Zataţeno, ledový vítr
0,5°
+2°
-1°
+1,5°
Počasí vůbec neodpovídalo tomuto období. Opět byl leden teplý.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
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Únor

Den

Ráno ° Den °

-1°
+1,5° Silný vítr, sněţení s deštěm
+2°
+2,5° V noci prudký déšť, projasnění
Slunečno
-2°
+4°
Občas slunce
+2,8° +7°
+3°
+5°
+5°
+6,5° Ráno a dopol. déšť, v poledne mírné vyjasnění
+2°
+4°
Slunečno
-0,5°
+6°
+0,3° +5,5° Slunečno
-1,5°
+4°
slunečno
Slunečno
-4,5°
+6°
Slunečno
-4°
+5°
-1,5°
+1,0° Mlhavo
-1,5°
+1,5° Občas poletoval sníh
Ledový vítr, občas sněţení
-4°
-1°
Sněţení, kolem poledne slunce, nejstudenější den
-6°
-4°
-11,5° -3°
Zataţeno, poletování sněhu vystřídal drobný déšť, který přimrzal
-4,5°
-1°
+3°
+4,8°
Slunečno
-0,1°
+5°
+2,5° +4,5° Déšť
Celý den zataţeno a chvílemi drobně pršelo
+5°
+7°
Slunce, chladný vítr
+4,5° +7°
+3°
+13° Větrno
Dešťové přeháňky
-1°
+8°
+2°
+12° Padl teplotní 18tiletý rekord, v noci déšť
+5°
+8,5° K večeru déšť
0°
+6,6°
+1°
+4,5° Odpoledne déšť
Nejteplejší zima za posledních 120 let. Počátkem měsíce na slunečních místech kvetou
sněženky a některé jiné jarní květinky (později přešly mrazíkem).Měsíc nadprůměrně teplý a
suchý.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
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Březen

Den

Ráno ° Den °

Celou noc prudký vítr a liják, dopoledne bouřka a celý den déšť
+5°
+5°
+3°
+7,5° V noci vichřice a liják, v poledne přestalo pršet, vyjasnění, odpol. silný vítr
Oblačno
+3°
+5°
-1°
+2,5° Odpoledne padal mokrý sníh
-1°
+3,5° ráno mírné sněţení, v poledne slunce
Slunce, ledový vítr
-5°
+3°
Slunečno
0°
+8°
-1°
+9°
+2°
+7,5° Občas slunce
0°
+11° Slunečno, chladný vítr
+0,3° +11° Odpoledne se zatahovalo, ochlazení
Dopoledne slunečno, odpol. se zatahovalo, déšť a ochlazení
+4°
+9°
+3°
+5°
Dešť. přeháňky se sněhem, ledový vítr
+1,5° +4,6° Zataţeno, déšť
+1°
6,5° Slunečno, chladný vítr
Ledový vítr
+1°
+5°
V poledne slunce, odpoledne ochlazení
+5°
+6°
Do rána napadl sníh, přes den občas slunce a sněhové přeháňky
-1,5°
+1°
Do rána opět napadl sníh a přes den sněhové přeháňky
+5,5° +2°
Mírné sněţení
-3,5°
+2°
Ráno vánice, přes den sněţení, odpoledne s deštěm
-1°
+2°
-0,5°
+4,5° Přeháňky, občas slunce
-0,5°
+3,1° Občas mírné přeháňky
Zataţeno, přeháňky
-0,3°
+3°
Ledový vítr, sněhové přeháňky, odp. chvílemi husté sněţení
-6°
+2°
-2°
+1,5° Ráno napadaný sníh, ledový vítr
-2°
+5,5° Slunečno
+0,5° +10° Chvílemi slunečno
+3,5° +11° Ráno déšť, občas slunečno, dešť. přeháňky, v poledne padaly velké kroupy
-2°
+13° Slunečno
+0,5° +15° Slunečno
Březen byl velmi chladný a vylepšení nastalo až na konci měsíce.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
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Duben

Den

Ráno ° Den °

+1°
+15°
Ráno a v noci déšť, odpol. slunečno, k večeru déšť a ochlazení
+7°
+9°
V noci déšť
+4,5° +6°
+4,4° +7,5° Přeháňky
+1,5° +11° slunečno
0°
+7°
+3,5° +5,5° Celý den déšť
Odpoledne slunečno
+0,3° +7°
+1,3° +13° Slunečno, chladný vítr
+7°
+13° Občas slunce
+6°
+19°
+8°
+11,5° Celé odpoledne déšť
+1,2° +13,5° Slunečno, vítr
+0,9° +15°
+7°
+10° Ráno a v poledne krátká bouřka, mírný déš´t
Deštivo
+5°
+6°
+2,5° +8,5°
-1,7°
+10° Dopoledne slunečno, odpoledne oblačno
+5°
+6,5° Zataţeno, mrholení
+5,5° +6,5° Zataţeno
+5,2° +11° Občas slunce, silný studený vítr
+7,7° +6,5° Zataţeno, déšť
+6°
+13,5°
+0°
+13,5°
+2,0° +10°
+7°
+14° Odpoledne slunečno
+2,5° +16,5°
+3,5° +18° Slunečno
+5°
+17° Dopoledne slunečno, odpoledne oblačno
+9°
+14°
Tento měsíc měl teploty, které tomuto období odpovídají.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
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Květen

Den

Ráno ° Den °

+11°
+14° Dopoledne zataţeno, déšť, odpoledne oblačno
+2,8° +14° Přeháňky
+8°
+14° Přeháňky, k večery vyjasnění
+6°
+16,5° Slunečno, odpoledne oblačno, chladný vítr
+9°
+13,5° Zataţeno, odpoledne k večeru vyjasnění
+8°
+14,5°
+3,3° +17°
+6°
+18° Chladnější vítr
+5,8° +17,5° Slunečno
+5°
+17° Na slunci horko, jinak vál prudký chladný vítr
+6°
+18° Slunečno
+6°
+19,5°
+7°
+20° Chladnější vítr
+9°
+21° Slunečno a stále chladný vítr
+6°
+21° V poledne se zatáhlo, odpol. bouřka a déšť
+9°
+18° K večeru déšť
+6°
+17,5° K večeru prudký déšť a bouřka
+10°
+11,5° zataţeno, celý den déšť
+9°
+10° Zataţeno, k večeru vyjasnění
+6°
+12,4° Odp. zataţeno, déšť
Celý den chladno a déšť
+8°
+9°
+8°
+11,5° Zataţeno
+10°
+15° Odpol. probleskovalo slunce
+5,8° +16,5° Oblačno a slunce, chladný vítr
+6°
+16,5° Chadný vítr, oblačno a slunce
+9°
+18,5° Počasí stále stejné
+10°
+21° Slunečno, prudký chladný vítr
+13,0° +19,5° Chladný vítr, oblačno
+12°
+19,5° Chladný vítr
+11°
+24°
+15,5° +27° Horký den, večer a v noci déšť a bouřka
Až na některé chladnější dny byl květen pěkný a 31. byl velmi horký den.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
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Červen

Den

Ráno ° Den °

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

+16,5°
+12°
+13°
+14°
+12°
+10°
+12°
+13°
+14°
+11°
+14°
+9°
+10°
+5°
+5°
+8°
+8°
+11°
+11°
+12°
+13°
+11°
+14°
+14°
+13°
+12°
+14°
+10,5°
+15°

+25°
+22°
+23°
+19°
+19,5°
+20°
+19°
+16°
+19°
+23°
+18°
+16,5°
+14°
+14°
+17°
+14,5°
+18°
+19°
+21°
+22°
+19°
+28°
+25°
+23,5°
+24°
+24°
+21°
+19°
+25°

K večeru bouřka a déšť, v noci déšť
Zataţeno, k večeru bylo krásně
Chladný vítr
Oblačno, chladný vítr
Déšť, odpoledne vyjasnění
Odpoledne dešťové přeháňky
Bouřka, dešť.přeháňky
Zataţeno
Ráno slunce, později se zatáhlo a dešť. přeháňky
Chladný vítr, k večeru slunce a oteplení
Zataţeno, přeháňky
Oblačno
Odpoledne oteplení
Oblačno, chladný vítr
Zataţeno, dešť. přeháňka
Slunečno
Slunečno, vedro
Pěkně, odpoledne bouřka, prudký déšť
Oblačno
Prudší vítr
Ochlazení

+13°
+24,5° vítr
V polovině měsíce počasí mělo spíše chladnější ráz, v poslední třetině měsíce byla vedra.

30.
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Červenec

Den

Ráno ° Den °

+10°
+25,5°
+11°
+26°
+13°
+26°
+18°
17,5°
+12°
+19°
+9°
+22°
+16°
+17,6°
+14°
+19°
+12°
+18°
+13°
+15,5°
+11°
+24,5°
+14°
+19°
+15,5° +20°
+13°
+18°
+14°
+18°
+14,5° +20,5°
+13°
+14,5°
+12°
+18,5°
+13,5° +19°
+11°
+20°
+13°
+17,5°
+6,5° +13,5°
+10°
+18,5°
+13°
+17°
+16°
+23,5°
+15°
+26°
+15°
+26,5°
+11°
+28°
+15°
+28°
+13°
+29°
+15°
+29°
V polovině měsíce bylo
teplé dny.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Vítr
K večeru déšť a bouřka
Ochlazení, zataţeno, déšť, k večeru slunce a oteplení
Slunečno
Slunečno, vítr
Zataţeno, v poledne mírné dešť.přeháňky
Přeháňky, mezi nimi slunce
Přeháňky, odpoledne pěkně

Přeháňky, zataţeno
Velmi teplo, večer déšť a bouřka, v noci déšť
Zataţeno, k večeru jemný déšť

Zataţeno, přeháňky, večer liják
Pod mrakem
Pod mrakem
Zataţeno, přeháňky, liják
Oblačno, slunce
Odpoledne přeháňky
Večer déšť
V noci silný vítr
Prudší vítr
Zataţeno, déšť
Slunečno, teplo

počasí chladnější na toto období, počátek a konec měsíce byly velmi
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Srpen

Den

Ráno ° Den °

+15°
+28°
+17°
+20°
+16°
+24°
+14°
+18,5° V poledne déšť a ochlazení
+13°
+20° K večeru prudší chladný vítr
+9,8° +24°
+10,5° +25°
+18°
+21° Bouřka, přeháňky
+14°
+17° nejdříve slunce, k večeru zataţeno, déšť a ochlazení
+11°
+19° Slunce
+11°
+25° Večer déšť
+17°
+26° Vítr
+15,5° +18° Během dne chladněji a zataţeno, k večeru slunce a oteplení
+11°
+25° Slunečno
+15°
+17,5° K ránu bouřka a prudší déšť, během dne přeháňky
+10°
+12° Zataţeno, déšť aţ k večeru ustal
+11°
+19,5° Oblačno, odpoledne přeháňky
+7°
+24,5° Slunečno
+11°
+25° Slunečno
+17°
+21° Ráno déšť, zataţeno, odp. občas slunce
+10°
+22° Slunce, občas zataţeno
+12,5° +24° Slunečno
+10°
+17° Přeháňky
+9°
+16° Po celý den chladno a déšť
+7°
+17° Oblačno
+11,5° +19,5° Oblačno
+9°
+20°
+10,5° +19,5° Dopoledne slunečno, , v poledne se zatáhlo
+13°
+18° Zataţeno, k večeru ochlazení a déšť
+10,5° +23° Pěkně
+8
+23,5° Pěkně
V tomto měsíci bylo několik dnŧ chladných.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
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Září

Den

Ráno ° Den °

+8°
+21° Slunce
+14°
+24°
+14°
+25,0° Velmi pěkně
+17°
+19,5° Odpol.zataţeno, déšť, k večeru slunce a pěkně
+14,2° +20° Přeháňky
+17°
+25° Pěkně
+16,5° +17,5° Déšť
+14°
+18,5°
+9°
+21° Slunečno
+8°
+22° Odpoledne zataţeno
+13°
+20,5° Oblačno
+10°
+17° Zataţeno, občas slunce, k večeru ochlazení
+7°
+15° Výrazné ochlazení
+7,5° +20,5° zataţeno
+7,5° +9,5° Citelné ochlazení
Zataţeno, chladno
+6°
+7°
+5,2° +8,5° Mrholení a přeháňky
+6,5° +12° Občas slunce
+5°
+10°
+7,5° +9,5° Přeháňky, déšť
+8°
+10° Přeháňky, déšť
+7°
+12°
+7°
+14° Odpoledne slunečno
+10°
+10° přeháňky
+9°
+10° Ráno déšť, zataţeno, přeháňky, odp. občas slunce
+6,4° +14° Slunečno
+6,5° +14,5° Slunečno
+5,5° +15° Slunečno
+3,5° +13,5° Slunečno, odpoledne se zatahovalo
+8,5° +11° Déšť, zataţeno
Do poloviny měsíce ještě celkem příjemně, druhá polovina měsíce chladno.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
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Říjen

Den

Ráno ° Den °

+11,5° +11,5° Celý den déšť
+9,6° +12,5° Oblačno, déšť
+7,5° +11,5°
Přeháňky
+7°
+9°
+3°
+11° Slunečno, vítr
+6,5° +10,5° Mţení a přeháňky
+10°
+14° Odpoledne slunečno
+6,5° +15° Slunečno, krásné „babí léto“
+3,5° +16,5°
+11°
+12° Ráno mrholení, odpoledne slunečno
+8,5° +15° Slunečno
+8°
+9,9° Zataţeno
+5°
+13,5° Dopoledne mlha, odpoledne slunečno
+6°
+13° V poledne slunce, odpoledne zataţeno
+11°
+13°
+12,5° +14° Zataţeno
+7°
+12° Celý den déšť
slunečno
+0°
+6°
-2°
+7,5°
+1°
+12° Slunečno - krásně
+2,5° +15,5° Slunečno - krásně
+7°
+11° Zataţeno
Ráno déšť
+4°
+8°
zataţeno
-2°
+7°
+2°
+7,6° Slunečno
+4°
+8°
+6°
+9,2° Zataţeno, odpoledne občas přeháňka
+7°
+8,5° Zataţeno, celý den déšť
Celý den pršelo
+6°
+6°
+6°
+7,4° Zataţeno, celý den mírný déšť
+1,5° +10° Slunečno
Celý měsíc měl jiţ ryze podzimní charakter.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
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Listopad

Den

Ráno ° Den °

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

+3°
+8°
+9°
+7°
+8°
+3°
+10°
+10°
+6,5°
+8°
+6,7°
+7°
+5,5°
+0°
+4°
+6°
+3,2°
-5,5°
+1,5°
+5,5°

+14°
+13,5°
+16°
+14°
+17°
+15°
+12,5°
+10,5°
+10,5°
+10°
+10°
+8°
+9°
+5,5°
+7°
+7°
+6°
+,5°
+3,3°
+7,5°

Slunečno, krásně
Zataţeno
Slunce, teplotní rekord (38 let starý)
Zataţeno
Slunečno, velmi teplo
Slunečno, pěkně
Zataţeno, déšť
Déšť
Slunečno, vítr
Slunečno, prudší vítr
Mrholení a déšť

Vítr
Celý den mrholení a drobný déšť
Chladný vítr, odpoledne slunce
Ráno první sníh, během dne roztál a odpoledne pršelo
Prudší vítr, zataţeno a déšť

Ráno mrholení se sněhem, později déšť, zataţeno
+2°
+2,5°
Sněhové přeháňky, občas slunce
-3,5°
-1,5°
Sněhové přeháňky, občas prosvitlo slunce
-2,3°
-1°
Zataţeno, k večeru poletoval sníh
-4,5°
-1°
K večeru ochlazení
-1°
+0,5°
Slunce
-4,5°
+1,5°
Mlhavo, zataţeno
+1°
+2,5°
Večer se tvorba náledí
-1,0°
+2°
Tání
+2°
+3°
Prudký vítr
+0°
+5°
Do poloviny měsíce bylo poměrně teplé počasí, potom se objevil první sníh, který však rychle
roztál a koncem měsíce bylo počasí na tuto dobu opět poměrně teplé.
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Prosinec

Den

Ráno ° Den °

Dopoledne slunce, větrno, odpoledne se zatáhlo
-0,1°
10°
Zataţeno, velmi chladný vítr
+2,5° +5°
+0,5° +3,5° Slunečno, studený vítr
Ledový vítr, odpoledne slunce
+2°
+4°
Dopoledne slunce, odpoledne se zatahovalo
+2,5° +5°
+0,5° +4°
+1,5° +2,5° Déšť se sněhem
Déšť se sněhem
+0°
+2°
Slunečno
+0°
+2°
-2°
+0°
Slunce
Zataţeno, déšť
+2°
+3°
+3°
+3,5° Mlhavo, déšť, k večeru se sněhem
+1°
+3,5° Slunce
+4°
+5,5° Zataţeno
+1°
+4°
Zataţeno, mrholení
+5,2° +5°
+5°
+6,5° Zataţeno
Déšť, během dne ochlazení
+3,8° +3°
Napadl mokrý sníh, který roztával
+1°
+2°
+1°
+1,5° Sněţení
Slunečno
+3°
+2°
Dopoledne déšť, v poledne problesklo slunce ale pak opět zataţeno
+3,8° +6°
Přeháňky deště se sněhem
+3,5° +2°
Během dne mírná sněhová pokrývka, odpoledne mţení a večer mírné otepl.
-1°
+1°
Mírné sněţení
-2°
-2°
-3,5°
-3,5° Zataţeno
-3,8°
-2°
Slunečno
-5,2°
-3°
-7,8°
-5°
-10°
-2,0° Slunečno
-11°
-3,5° Slunečno
Až do 24. 12. počasí neodpovídalo této době. 24. 12. mírně napadl, takže sváteční den byl
přece bílý. 25. 12. nastalo ochlazení a mírné sněžení. Konec roku byl mrazivý.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
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