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Samospráva
*Počet zaměstnanců zařazených do MěÚ Police nad Metují, organizační
složky CKV Pellyho domy a Městské policie Police nad Metují (mimo
osob zaměstnaných na základě dohod o provedení práce) je 35.

*Po mnohaleté činnosti v Komisi pro obřady a slavnosti ukončily své působení členky Vlasta
Zítková a Jaroslava Teichmanová. Novou členkou se stala Iveta Osobová.

*10. 3. byla vyvěšena na radnici tibetská vlajka na podporu akce Vlajka pro Tibet.
*5. 3. v poledne vyzvánění zvonů a houkání sirén v našem městě i v celé republice
připomněly oběti střelby duševně nemocného střelce v Uherském Brodě. Tato smutná událost
se stala 24. 2. ve 12,30 v restauraci, kde se obědvalo. Zastřeleno bylo 7 mužů, 1 žena, 1 žena
byla vážně postřelená. Střelec se zastřelil.

*Na základě výběrového řízení se novým ředitelem TS stal Ing. Pavel Kalibán. Ředitel Ing.
Vasil Bučok odešel do důchodu.

*Agentura CONFESS Research pro agenturu CzechTourism a Asociaci turistických
informačních center ČR letos opět realizovala výzkum zaměřený na monitoring služeb TIC, a
to prostřednictvím metody Mystery shopping. Naše TIC (Turistické informační centrum
Police nad Metují) bylo do projektu „Mystery shopping TIC 2015“ opět přihlášeno a získalo
plných 100%.
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-2015 4. 11. se konaly Hovory s radnicí v Pěkově - 17.30 - 18.45 (škola) a v Hlavňově - 19 - 20.30
(U Doležalů)

*Letos město vydalo stolní kalendář „Policko 2016“. Na každé stránce je zachyceno jedno
místo na dvou snímcích – historický a současný.

ZM schválilo uzavření Smluv o navázání vzájemné mezinárodní spolupráce a partnerství:
a) mezi obcí Radków a městem Police nad Metují
b) mezi městem Oleśnice a městem Police nad Metují
c) mezi městem Swidnice a městem Police nad Metují

Swidnica

Radków
4
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*V prosinci byla s Oblastním spolkem Českého červeného kříže uspořádaná malá slavnost
v Divadelním klubu pro dobrovolné dárce krve. Bronzovou medaili za 10 odběrů získalo 9
dárců, stříbrnou medaili za 20 odběrů získalo sedm dárců a zlatou za 40 odběrů získalo 7
dárců. František Pohl a Ing. Pavel Štingl dostali Zlatý kříž 3. třídy za 80 odběrů.

Zlatí dárci

Stříbrní
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Bronzoví

Zleva: Ing. Pavel Štingl, starostka Ida Jenková a František Pohl

Od 1. září byl zahájen zkušební provoz půjčovny koloběžek. Koloběžky
firmy KOSTKA si bylo možno zapůjčit v našem Informačním centru.
K dispozici byly celkem 3 modely o celkovém počtu 8 ks. Spolu
s koloběžkami bylo možné si zapůjčit i ochranné helmy.
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Knihovna
*13. 3. se konal křest další dětské knihy Jaroslava Soumara Drobečky za
přítomnosti autora Jaroslava Soumara a vydavatelky dr. Evy Koudelkové z nakladatelství
BOR

Starostka Ida Jenková, ředitelka knihovny Věra Plachtová a autor Jaroslav Soumar
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Dr. Koudelková se synem, která pomohla s vydáním knihy
Vlevo Jaroslav Soumar

*27. 3. se konala již po jedenácté Noc s panem Andersenem. Tentokrát ji provázel
Večerníček.

*Letošní prázdninový týden proběhl na téma ZEMĚ SKŘÍTKŮ. Inspirací byly opět knihy
(hlavně autorky Vítězslavy Klimtové).

Svou činnost v knihovně ukončila po 11 ti letech paní Hana Jenková (vpravo). Pracovala
v dětském oddělení.
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Kolem 23. 3. přiletěli čápi a usadili se opět na svém oblíbeném komíně bývalé keramičky
pana Hauka v Tomkově ulici. Vyseděli 4 mláďata, ale jedno při prvních pokusech o létání se
netrefilo na komín a spadlo někomu do zahrady v Tomkově ulici. Ochranáři zraněné mládě
odvezli do záchranné stanice v Jaroměři.

U silnic na Bezděkov a na Bělý byly osazeny
značky, které upozorňovaly na žáby.
Upozornění nezabránilo tomu, aby nebylo
velké
množství
žab
přejeto.

*Na začátku srpna v důsledku velkého sucha bylo vyhlášeno při nedostatku vody opatření,
které zakázalo odběr povrchových vod z vodních toků pro účely mytí aut, zalévání hřišť,
trávníků a napouštění bazénů.

Sokol – snímek pořízen při pozorování sokolů v Teplických skalách
9
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Výstavba – Investice
Od poloviny ledna do března provedla firma Broumstav s. r. o. Broumov stavební úpravy v
Kolárově divadle. Byl snížen počet sedadel v přízemí hlediště, z 16 na 13 řad. Celková
kapacita je více než 320 míst k
sezení. V prostoru pod
balkónem
byla
zvýšena
podlaha, aby bylo lépe vidět na
jeviště. Dalším opatřením bylo
vybourání stávající stupňovité
podlahy
hlediště
a
její
nahrazení šikmou plochou. Do
této letošní stavební úpravy
nebyla začleněna výměna
divadelních sedadel za nové!
S jejich výměnou počítá město
v následujících letech, a to
především
z
finančního
důvodu. V rámci aktuálních
stavebních úprav bylo také po
obou stranách hlediště instalováno nové LED osvětlení. Součástí prací v hledišti byly též
úpravy elektroinstalace, a doplnění zvukového zařízení o smyčku pro neslyšící. Z důvodu
zvýšení bezpečnosti byly zhotoveny a osazeny nové schody vedoucí z hlediště na jeviště.
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-2015 V lednu se upravoval terén pod bývalou cihelnou.

*Na

začátku
roku
firma
Broumstav s. r. o. Broumov
provedla rekonstrukci prostor
přízemí
v Pellyho
domech,
vyvolanou požadavky na změnu
ne zcela vyhovujícího provozněinteriérového řešení objektu.
Informační centrum je nově
umístěno v prostoru bývalého
foyer a šatny u sálu. Šatna je
nově umístěna v návaznosti na
vstup do sálu. Je zachován pouze
jeden vchod do budovy a místo
pravých vchodových dveří (z
pohledu od radnice) je osazeno
okno, jak to bylo kdysi. Protože
je společenský sál s kapacitou více než 200 osob prostorem se zvýšeným požárním
nebezpečím, byl vybudován nový únikový východ přímo ze sálu do bočního dvora objektu.
Dále navázaly práce spojené s renovací parket a malování. Bylo provedeno nové barevné
řešení sálu, které navrhli Milan a Jakub Weinerovi.
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22. 6. došlo k vodovodní havárii. Na WC praskla
hadička a všechny nově upravené prostory byly
vyplaveny. Na pomoc přijela dvě hasičská auta, která
vodu odčerpávala.
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*V polovině března letošního roku byla pokácena část lip rostoucích v asfaltovém chodníku
podél severní strany tělocvičny základní školy. Rostly přesně ve středu chodníku. V této době
byla také provedena redukce dřevin v lokalitě chráněné rostliny – vstavače májového v
Hlavňově vedle hřiště.
*Před hřbitovem byly pokáceny smrky, jejichž
kořeny narušovaly chodník.

V posledním březnovém týdnu a v polovině dubna byly také pokáceny stromy na severní
straně náměstí. Stromy kolem sloupu a kašny byly ořezány.
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*18. 4. členové o. s. Julinka upravili okolí pramene Julinka na náměstí. Odstranili porosty,
které pramen téměř zakrývaly, vyčistili prostor od naházených odpadků, vybrali hlínu z
vnitřního kruhu do výškové úrovně paty prameníku, urovnali vnější terén, který zatravnili.
Provedení takovéto úpravy dané místo zviditelnilo a vrátilo mu jednoduchý historizující
vzhled, lépe zpřístupnilo prameniště, zamezilo postupnému vlhnutí západní strany kašny a je
lépe využitelné - dá se využít k letnímu posezení a případně cachtání. Odebrané araukarity
byly uloženy na Správě CHKO Broumovsko, neboť se jedná o jedny z posledních exemplářů
odolovského zkamenělého lesa.
Pramen Julinky v čase:

Lampy na kandelábrech u
Julinky věnoval továrník
Vilém Pelly. Pramen se
jmenoval „Pramen
Viléma Pellyho“
Rok
1962

Rok 2013
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Arakaurity -zkameněliny lesa
z Odolova byly uloženy
v CHKO
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Zleva: Místostarosta Mgr. Jiří
Škop, starostka Mgr. Ida Jenková
a zastupitel J. Soumar
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*Na víceúčelovém hřišti byla na jaře provedena rekonstrukce umýváren a WC včetně
zásobování teplou vodou, opravy elektrických zařízení a kompletní výmalba objektu. Dále
bylo do objektu doplněno nezbytné základní vybavení, jako jsou lavice a věšáky. Součástí
oživení objektu bylo i vytvoření odpočinkové místnosti, kde je umístěna malá kuchyňka s
posezením. Spolu s ní byla zprovozněna i kancelář správce objektu.

V rámci reklamace byl opraven chodník na
víceúčelovém hřišti.

*Letní třída MŠ u ZŠ dostala novou
podlahu. Nový investiční technik Vít
Hynek tuto akci dokonce zrýmoval:
Letní slunce, vůně trávy, místo, kde si děti hrály,
místo, kde se učilo
a děti to bavilo.
Jenže když je letní den samý prach je všude jen,
a za deště dětičky, mají špinavé botičky.
Co však vidím, co to je, místo mlatu dlažba je.
Nové místo na hraní, každý jistě ocení. Radost je to pohlédnout,
jak tu máme krásný kout.

*Město Police nad Metují obdrželo v roce 2015 dotaci ze státního rozpočtu z Programu
regenerace městských památkových rezervací a zón ve výši 85.000,- Kč, na opravu spodní
části ohradní hřbitovní zdi. Ohradní kamenná zeď hřbitova z 18. století je hodnotnou
památkou s dochovanou historickou skladbou. Obnovu zdi provedla na základě výběrového
řízení firma VPS, vše pro stavby s.r.o. Náchod, pod dohledem Národního památkového
17

-2015 ústavu, územního pracoviště v Josefově. Jednalo se o dolní část hřbitovní zdi s velmi
různorodou skladbou. Rozpadlé chybějící části zdi byly vyskládány do původního stavu,
doplněny pískovcovými kameny, kousky pálených cihel a pískovcovými krycími deskami.
Celá zeď byla vyspárována a zpevněna původním historickým vápenným pojivem.
Naklánějící se část zdi v blízkosti studánky naproti hřbitovní kapli byla zpevněna čtyřmi
novými kamennými pilíři.

Byla dokončena úprava prostranství před
smuteční síní

*RM schválila jako vítěze veřejné zakázky malého rozsahu „Úprava kanalizace pro č. p. 151,
Divadelní klub Police nad Metují“ společnost BROUMSTAV, s. r. o., se sídlem Žižkova 53,
550 01 Broumov, s nabídkovou cenou 545 937 Kč bez DPH (tj. 660 584 Kč včetně DPH).
Ve dnech 9. 9. - 16. 9. 2015 akce proběhla.
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*RM schválila jako vítěze
veřejné
zakázky
malého
rozsahu „Oprava vozovky MK
Hlavňov" firmu EUROVIA
CS, a. s., se sídlem Národní
138/10, Nové Město, 110 00
Praha 1, závod Čechy východ s
nabídkovou
cenou
1.082.837,28 Kč bez DPH (tj.
1.310.233,11 Kč včetně DPH).

*Firma STREET s.r.o. Praha,
provozovna Turnov, vybraná v
poptávkovém řízení, provedla
v červnu opravu vybraných
silničních výtluků a překopů ve Velké Ledhuji a ve středu města infratechnologií Silkot.

*Ve starém parku bylo vytvořeno odpočinkové místo.
Byl zde umístěn stůl s lavicí.

*Další z ploch veřejné zeleně, která prošla úpravou, je
park u Žďárské ulice. Pro zlepšení jeho vzhledu,
využití a údržby byly vykáceny některé nevhodné keře
a srovnán prostor uprostřed. Tento prostor byl
zatravněn a byly zde umístěny lavičky. Příští rok bude
ještě provedena výsadba květin.
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*Majitel Pohřební služby Libor Fridrich
odkryl hrobku, která byla upravená
k tomu, aby mohla sloužit k obecním
účelům. Po otevření hrobky byla hrobka
plná vody, rozpadlá vyzdívka odtok byl
ucpaný. Vrchní kamenný blok byl
nerovný a na krajích poškozený. V čele
hrobky u zdi byl planý malý šípkový keř.

Větší cedule s vypsanými jmény všech zde
pochovaných byla ponechaná. Uvnitř byly 2 rakve (z
roku 1970 a 1995), na dně spousta „starých“ kostí,
ostatků. Všechny ostatky byly důstojně uloženy do
plastové schránky, která byla uložena v rohu hrobky.
Byly tam uloženy 3 urny z urnového hrobu Bořkových
(nemají příbuzné, 15 let za jejich hrob nikdo neplatil a
nestaral se) a urna s popelem v červnu zemřelého (téměř
bezdomovce bez příbuzných), který měl trvalé bydliště
ve Vlásence. Obec Česká Metuje mu vypravila pohřeb,
vše zajistila, ale nemá hřbitov, ani obecní hrob. Na
podzim byla obecní hrobka dokončena.

*V době prázdnin byla v MŠ na sídlišti vyměněna linolea a opraveno sociální zařízení pro
zaměstnance.
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*V ZUŠ byla vyměněna okna.

V měsíci srpnu provedla firma Broumstav s.r.o.
rozšíření stávající terasy před Muzeem papírových
modelů (MPM). Kavárna byla vybavena v souladu s
příslušnými hygienickými předpisy, sociální zařízení
pro hosty je v sousedním MPM, vnitřní kapacita je 12
míst k sezení. V patře je prostor využíván k různým
akcím a výstavám. Nová terasa společně s BB
kavárnou poskytne zázemí nejen pro návštěvníky
přilehlých muzeí, ale i pro nedaleké autobusové
nádraží.
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*Pan Alexandr Jirásek z Bukovice zrealizoval v průběhu
letošního července plynofikaci mateřské školy v bývalém
polytechnickém pavilonu základní školy v Jiráskově ulici.
Toto řešení nahradilo původní dálkové vytápění z kotelny
základní školy.

*Od 7. 9. začala realizace akce
„Samostatné
odvodnění
poldrů“,
oddělení dešťových vod ze stokové sítě.
Stavba začala nad parkovištěm bytového
domu
Maratonstav,
pokračovala
prostorem mezi bytovým a pečovatelským domem, odtud napříč parkem ke křižovatce ulic
K Sídlišti a Pod Klůčkem a dále nahoru. Ukončena je ve stávající šachtě pod komunikací do
Wihanovy ulice. Celou tuto akci zrealizovala firma Zdeněk Klíma Suchý Důl podle
dokumentace vypracované projektantem Jindřichem Řezníčkem z Náchoda. Dílo bylo
dokončeno v listopadu.

*Na dětském hřišti na sídlišti byly
provedeny opravy. Byla instalovaná
nová
basketbalová
deska.
Byly
odstraněny pneumatiky, které tam byly
zapuštěny do země. Dále byly
odstraněny různé zbytky kovových
trubek, lavičky, branky byly nově
natřeny a byla provedena terénní úprava
u zdi.
Proběhla i úprava dětského hřiště naproti
hřbitovu, povrch byl odbagrován a nově
upraven.
22
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*Park BMX byl oplocen a na boudě lyžařského vleku byla vyměněna stará okna za skleněné
tabule. Byly vyměněny stříšky nad spínači a byla opravená opěrná zeď a vyrovnaná stopa.

*15. 8. byla dokončena plynofikace kabin na hřišti Na tuto akci byl použit finanční dar města
Police n. M. ve výši 300 tis. Kč. Celková výše nákladů na plynofikaci činila 304.742 Kč. Byla
to první akce zhruba po 25 letech, která díky těmto prostředkům proběhla dodavatelsky.
Došlo tak ke zkvalitnění sportovního zázemí.

*Město prodalo dům se šesti bytovými jednotkami čp. 209 v
Nádražní ulici, který byl již v minulosti vytipován k prodeji.
Zjištěná cena dle znaleckého posudku, který vypracoval pan
Pivnička, činí 3.016.030 Kč. Všem nájemníkům byla nabídnuta
možnost stávající byt si odkoupit. O tuto možnost projevil pouze
pan Aleš Kubeček a tak bylo rozhodnuto o prodeji celého domu. Na
základě tohoto rozhodnutí byl osloven jediný zájemce z řad
nájemníků, pan Aleš Kubeček, kterému na základě vzájemné
dohody byl dům odprodán za částku 2. 450. 000 Kč.
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*Bylo vybudováno 6 zpevněných
ploch pro kontejnery s odpadem.

*Kontrola vody z Julinky dopadla opět
dobře. Voda je nezávadná.

*Letošní vánoční strom byl přivezen ze Smetanovy ulice. Práci provedly technické služby a
firma Autojeřáb Řehák.

*Letos byly opraveny komunikace
na Radešově

a v Pěkově

24

-2015 Byla opravena křižovatka ulic Na Bělidle,
Dvořákova a ulice Na Bělidle.

K tělocvičně ZŠ byly opraveny
schody.

Na Honech byly doplněny ke komunikaci
žlabovky.

*Letos byla zakoupena nová vánoční výzdoba. Sekretariát na radnici byl vybaven novým
nábytkem.

*Majitelé zdravotnického střediska (RISUS a VISUS
s.r.o.) nechali odstranit telefonní budku u
zdrav.střediska. Byl tak rozšířen vjezd ke vchodům do
střediska.
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Různé dění ve městě
*Cech panen rukodělných pod vedením Ing. Jiřiny Hejnové pozval občany na
Bílou sobotu 4. 4. do Dřevěnky, kde mohli shlédnout ruční práce. Zájemci zde
mohli získat i recepty na různé velikonoční pochoutky.
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*Ve dnech 9. – 12. 4. se v divadle uskutečnil 4.
ročník mezinárodního festivalu dokumentárních
filmů o lidských právech „Jeden svět“.

Místostarosta Mgr. Jiří Škop
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-2015 30. 4. byla na náměstí postavena májka. Velký kus práce opět odvedli hasiči za přispění
sportovců i ostatních.

*Ve čtvrtek 30. 4 . se konal
v Pellyho parku Čarodějnický les
za účasti více než 80 dětí a
mnoha dospělých. O program
pro děti se s mnoha dalšími
zasloužila Martina Macounová.
Občerstvení
zajistil
Martin
Exner.
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Počasí letošnímu vandru přálo. Bylo krásně slunečno.

30

-2015 V Pellyho parku se jako
doprovodné
akce
ke
40tému výročí vandru
konalo pro děti loutkové
divadlo Bodi z Jaroměře a
v 19 hodin se konal
koncert kapely „Martina
Trchová & trio“.

Poličtí turisté dostali děkovný list od Přátel pěší
turistiky z Nového Města nad Metují.
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-2015 Město Police nad Metují vyhlásilo soutěž ve vaření
zelňačky. Doprovodnou akcí byl pěkný farmářský trh.
Hráli Slaveňáci, Kamarádi osady 5 a kapela Ohrada
z Broumova. Amatérské divadlo Osm tyčí z
Červeného Kostelce uvedlo vtipné představení
„Hajzlbába“. Děti měly možnost si zastřílet ze zbraní
kuličkami na balónky pod vedením Davida Bužíka
s kolegou. Hoši ze Sokola předvedli své skokanské
umění „Freerun“. K občerstvení byly různé nápoje,
výborné bramboráky, které dělala pí Voborníková
z Radešova, chléb se škvarkovým sádlem. Dopoledne
bylo dost chladné, ale návštěvníky to neodradilo.
Atmosféra byla pěkná a tento nultý ročník se vydařil.
Celou akci vtipně a vkusně slovem provázel Jiří
Trnovský.
V poledne vybraná komise hodnotila uvařenou
zelňačku, kterou vařilo 5 skupin:
1. místo – Red West – Jar. Voborníková, Pavel Daněk, Ladislav Horák a celý organ. tým
2. místo - TO TO Dupe - Tomáš Thér, Tomáš Nosek, Dušan Šedek
3. místo - Sokol Police – ženy
4. místo - Hasiči Radešov
5. místo - rodina Pavlových – lékárna

Red West si kromě jiných cen odnesl Vítězný i putovní pohár – zelák se znakem města.
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Soutěž v hodu hlávkou zelí – Edita Bukovanová za Sokol

Realizační tým zleva: Martin Balák, Jana Rutarová, Jiří Trnovský, Leona Peterková,
Kamil Hušek
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Zleva – Vladislav Braha, Leona Peterková, Jana Rutarová, Martin Balák, Kamil Hušek, Ida
Jenková, Milan Schirlo, Štěpánka Tůmová, Iva Řeháková, Lenka Fulková, Václav Rybecký,
Jiří Trnovský, kapela Kamarádi osady 5.

Starostka Ida Jenková
předává diplom a hlávku
zelí lékárnici Pavlové.

34

-2015 -

35

-2015 -

Další úspěšná akce. Vál
chladný vítr, zataženo a
občas slunce, hlavně že
nepršelo. Před školou se sešli
žáci v dobovém oblečení,
které připomínalo
dobu
husitskou. Dostavili se i
obyvatelé
pečovatelského
domu, které vedla Ilona
Kejdanová. Všichni byli
oblečení
jako
Husité.
Veškeré
kostýmy
si
zúčastnění vyrobili sami.
Celou „husitskou“ akci vedl
učitel ZŠ p. Karel Šimek.
Vojevůdci přijeli na koních.
Před školou si shromáždění zazpívali chorál „ož sú boží bojovníci“. Průvod pak pokračoval
Tomkovou ulicí na náměstí, kde se shromáždili před radnicí. Zde byla vypálená salva a Husité
se dobývali do radnice, kterou nakonec po soubojích s „protivníky“ dobyli, vyběhli nahoru a
došlo k defenestraci. Z okna byly vyhozeny dvě figuríny. Husité opět zazpívali chorál „Ktož
sú boží bojovníci“ a pan učitel Šimek zazpíval všechny sloky chorálu za doprovodu své
kytary a bubeníků ZUŠ. Celý průvod i s provázejícími občany se vydal ke klášteru, kde se vše
opakovalo. Poté byl průvod rozpuštěn a všichni byli pozvaní do kláštera a jeho zahrad na Den
řemesel. Mimo tradičních stánků s rukodělnými výrobky a ukázkami řemesel bylo připraveno
různé občerstvení a posezení. Pro děti byly připraveny různé soutěže, divadlo dětských herců
z Hronova uvedlo pohádku „Král Lávra“, a potom polické děti zahrály divadlo v přízemním
sále. Celé akce se zúčastnil i pan Tůma, pracovník Regionálního muzea v Náchodě. Pan Tůma
zajišťuje muzeum v našem městě a Dřevěnku. Celá akce, kterou připravil uč. Šimek se žáky
a občanským sdružením Julinka se setkala s velkým zájmem občanů .

Vlevo učitel ZŠ Karel Šimek
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Mgr. Jan Tůma
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TJ Sokol uspořádala v
červnu na zahradě za
sokolovnou Den dětí
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*13. 6 se konala ve městě skvělá velká
oslava 25 ti let trvání novodobé ZUŠ. Od 10
hod. byl Den otevřených dveří v ZUŠ.
V každé třídě děti předváděly svá umění.
Návštěvníků bylo hodně a dostavila se i
řada pamětníků, kteří navštěvovali tuto
školu v době, kdy byla školou obecnou. Od
13 hod. na náměstí vystoupil dechový
orchestr ZUŠ Broumov a po něm z naší
ZUŠ kvintet. Pak nastoupil orchestr ZUŠ
Jablonec nad Nisou, který měl zpěváky (řed.
ZUŠ Jablonec nad Nisou se zpěvačkou) a
celé jejich vystoupení zpestřily malé
mažoretky ze stejné ZUŠ. Následovalo
vystoupení krojované moravské dechové
hudby ze ZUŠ z Velkých Bílovic se svými
zpěváky. Celé odpoledne uzavřel náš Big
band, který však své vystoupení zkrátil
kvůli blížící se bouřce. Počasí bylo parné,
slunce chvílemi pražilo, ale posluchačů bylo
hodně.
Den byl ukončen večerním koncertem
v divadle, který byl uveden animačním
filmem vytvořeným z obrázků učitele
výtvarného oboru Jaroslava Soumara. Večer uváděly Barbora Pátková, absolventka ZUŠ
(klarinet a zpěv) a Markéta Valchařová, žákyně ZUŠ (klavír a zpěv). Do vystoupení byl
aktivně zapojen i host MgA. Libor Buchta, inspektor ČŠI ze zlínského inspektorátu.
V koncertu byli uvedeni všichni zaměstnanci ZUŠ, kteří vystupovali v jednotlivých obrazech,
které byly zasazeny do tříd, ve kterých učitelé vyučují. Koncert byl velmi vtipně koncipován a
zároveň dal vyniknout uměleckým schopnostem učitelů. V závěru večera byl na pódium
pozván dirigent pan Václav Hybš, polický rodák, kterému starostka města Mgr. Ida Jenková
předala Pamětní list k 80 ti letům, kterých se pan Václav Hybš v červnu dožil.

39

-2015 -

40

-2015 -

Starostka Ida Jenková a Václav Hybš

Ředitel ZUŠ Lubor Bořek
a Václav Hybš
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*V červnu uplynulo 75 let, kdy byla 27. 6. kolaudace budovy Kolárova divadla a pro
veřejnost byla slavnostně otevřena 29. 6.

Divadlo v r. 1940
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Ivana Richterová a Fr. Pivoňka
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-2015 20. 6. se konal 6. ročník akce Z Police do
Police, která opět končila ve Žďáře, kde se
konal jarmark. Letos počasí celé této akci
nepřálo. Bylo chladno a dešťové přeháňky
trápily až do odpoledne.
Účastníků bylo méně nežli v předchozích
ročnících, ale ti věrní se dostavili. Na nádraží
ve Žďáře čekal starosta obce Pavel Šubíř a
místostarosta Fr. Dostál, kteří návštěvníky
přivítali. Čekal zde také obrněný vůz, který
některé zájemce svezl. Na jarmarku, i přes
nepřízeň počasí, stánků bylo také dost. Náladu
v nevlídném počasí vylepšovala před hospodou hrající Polická pětka. Na louce za hasičárnou
byla vystavena vojenská vozidla.
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Hlavní organizátor Jaroslav Mazač
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-2015 V letošním roce se už popáté
otevřely o letních prázdninách
dveře Terasy v Pellyho domech
pro širokou veřejnost. Poprvé celý
chod Terasy zajišťoval spolek Apeiron s
podporou Města Police nad Metují. Projekt
Terasy se uskutečnil pod patronátem starostky
Police nad Metují Idy Jenkové, která za
realizací Terasy stojí už od prvního roku.
Pellyho Terasa pro letošní rok představila
vyvážený a pestrý kulturní program.

Další nápaditá akce Martiny Váňové byl Den s
Toulavým baťohem, který měl velkou účast. V
ten den přišlo do Muzea papírových modelů
hrát, soutěžit a tvořit 150 lidí. Na ukázku
agility do Bezděkových sadů přišlo 140
návštěvníků. Po celý den měly děti kolotoč
v Pellyho parku zdarma.
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Letošní pouť se vyvedla. Bylo vedro, v sobotu odpoledne mírně zapršelo, ale to pouť
nezkazilo. Večer byla na Vražedném pobřeží zábava. Ohňostroj se letos pro velké sucho
nekonal.
Jako každý rok byly vydané oblíbené Hlasy z Kvíčerova.
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*První školní den mohly děti
využít kolotoč zdarma, který
provozovala firma „Renata
Koloniál“. Technické služby
ponechaly provoz koupaliště
prvého září pro děti zdarma.
Osvěžení na koupališti bylo v
tento
první
školní
den
velký zážitek, obzvlášť v tak
parný den, jaký 1. 9. byl.
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Ve dnech 31. 8. a 2. 9. navštívil naše město cirkus
Berousek. Vstupné za děti do 15 ti let uhradilo město.
Cirkus byl za benzínovou pumpou na Ostašské ulici.
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V září se konala oblíbená Garden Party. Účastníci opět vykročili na Hvězdu.
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*17. 10. se konal 1. ročník neoficiálních charitativních závodů v agility konaných v Polici
Metují na Ostašské ulici. Akce byla zaměřená na sbírku pro opuštěné pejsky v útulcích.
Hlavním sponzorem se stala cukrárna Korunka. Další sponzoři: výrobce špičkových potřeb
pro psy ManMat, Zverimex Police nad Metují ul. Tomkova,
textilní závody Veba, květinářství u Petry, Wikov M. G. I.a mnoho
dalších. Akci zorganizovala Kristýna Laštůvková z Police.
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*Český svaz žen Hlavňov uspořádal 30. 10. každoroční oblíbené „Posezení se seniory“v
hlavňovské klubovně. Akci zorganizovaly: předsedkyně svazu Dagmar Krausová, Alena
Líbalová, Renata Špuláková, Jana Vanišová a Lada Štefaniaková. Na harmoniku hrála Marie
Ryšavá z Pěkova, Jaroslava Janečková (chalupářka z Hlavňova) hrála na klávesy a na housle
Jan Osoba z Bukovice.
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Zleva: Konrád Lichtera, starostka Ida Jenková, vzadu Zdeňka Šváblová – předsedkyně komise
pro obřady a slavnosti, Dagmar Hambálková – matrikářka, Jaromíra Matějíčková – členka
komise pro obřady a slavnosti
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*11. 11. se konal Den válečných veteránů a lampiónový průvod.

Zleva: Místostarosta Jiří Škop, starostka Ida Jenková, P. Marian Lewicki, František Pohl,
vzadu v hnědé bundě Karel Nývlt – ředitel ZŠ
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*V pátek 13. 11. v noci došlo v Paříži k sérii atentátů, které
spáchala organizace Islámský stát. Obětí bylo 129 a 415
zraněných. Všechny státy, nejen v Evropě, vyjádřily svou
solidaritu nad touto tragickou událostí. V našem městě byla
na radnici vyvěšená černá vlajka a minutou ticha byla
uctěna památka obětí atentátu.

*13. 11. V BB kavárně u Muzea papírových modelů proběhla
diskuse nad dokumentem o dostavbě dálnice D8, vedoucí
CHKO České středohoří. Diskuze byla spojená s projekcí,
nazvaná byla Dál Nic. Hosty debaty byli místostarosta Mgr.
Jiří Škop a architekt Viktor Vlach.
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Letošní Zimní táboření bylo zcela bez sněhu.
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*5. 12. se konal na náměstí Mikulášský trh. Výstavní a prodejní místa byla také na sále
Pellyho domů.

Zleva: Jana Rutarová – řed. Pellyho domů a Leona Peterková z IC
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*10. 12. se na náměstí pod radnicí sešly děti se svými rodiči aby si společně zazpívali za
doprovodu kytary učitele Karla Šimka koledy v rámci akce Česko zpívá koledy. Původně se
mělo zpívat u jesliček pod vánočním stromem, ale pršelo, tak se většina ukryla pod radnici.
23. 12. se konalo na náměstí oblíbené Vánoční vytrubování
s předáváním Betlémského světla, které přivezli skauti.
Vzhledem k poměrně teplému počasí se sešlo mnoho lidí.
O půlnoci v hvězdecké kapli se konalo Dlouhonoční
vytrubování, které již má svou tradici. V Předvánočním
vytrubování i Dlouhonočním vytrubování na Hvězdě
vystoupili žáci ZUŠ.

Zleva:
Sýkora ml.,
starostka Ida
Jenková
P.Marián Lewicki
Kamil Hušek –
pracovník
informačního centra
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Radešov

*V sobotu 14. února se společně utkali v polické hasičárně nejen Radešovští občané v již
tradičním turnaji ve hře Člověče, nezlob se. Letos se sešlo celkem 24 hráčů, a to včetně dětí.
Tuto soutěž Radešovští pořádají již od r. 1996, kdy se nejdříve soutěžilo v malém bytě
Ladislava Horáka. Letos to byl již jubilejní 20. ročník.
.

*Při příležitosti velikonočního koledování SDH Radešov uskutečnil dobrovolnou sbírku na
zvonici v Bělém. Ke sbírce se připojili i Maxovi, kam Radešováci také chodí na koledu, a
rovněž samotný sbor hasičů v Radešově přispěl ze své kasy menším obnosem. Při sčítání pak
vyšlo krásných 3033 Kč.
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Tříkrálová sbírka:
Police nad Metují
61 606,- Kč
Suchý Důl a Slavný
10 615,- Kč
Machov, Srbská a Bělý
22 103,- Kč
Bezděkov nad Metují
13 229,- Kč
Pěkov, Hony, Maršov
9 920,- Kč
Žďár nad Metují
13 382,- Kč
Bukovice
9 305,- Kč
Česká Metuje
2 648,- Kč
Radešov
5 361,- Kč
Hlavňov
4 402,- Kč
Celkem
152 571,- Kč
Výtěžek byl použit na pomoc a podporu aktivit pro starší, osamocené a nemocné lidi, na
podporu práce s mládeží, pomoc potřebným a rodinám v nouzi, na národní a zahraniční
humanitární pomoc a na projekty farních Charit v oblasti sbírky.

*V sobotu dne 9. května pořádala farnost tradiční MÁJOVOU POUŤ do Vambeřic v Polsku,
k bazilice P. Marie, královny rodin. Letos se poutníci modlili mimo jiné za Národní
71

-2015 eucharistický kongres a za pronásledované a trpící křesťany ve světě. Letos putovalo 65
poutníků a posléze jich bylo asi 100 a to z různých koutů Čech i Moravy (Vizovice)
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*Dne 29. května se v České republice
uskutečnila již po sedmé tradiční mezinárodní
akce s názvem Noc kostelů. Také polická
farnost se společně s muzeem v Náchodě
k této akci připojila společnou „Nocí kostelů a
muzejní nocí“, a to otevřením farního kostela
Nanebevzetí Panny Marie, hřbitovní kaple
(bývalý farní kostel Narození Panny Marie) se
zvonicí a bývalého benediktinského kláštera
s muzeem s doprovodným programem.

*Tak jako v loňském roce, i o letošních prázdninách, ve dnech 29. - 31. 7. 2015, se uskutečnil
křesťanský příměstský tábor, kterého se zúčastnilo 20 dětí. Děti i rodiče byli spokojení.

*V září proběhlo druhé kolo chemického ošetření interiéru kostela z důvodu likvidace
červotoče, který byl značně rozšířen v dřevěném zařízení kostela.

73

-2015 -

74

-2015 17. 10. farnost uspořádala
zájezd do Brna na hlavní
bohoslužbu
Národního
eucharistického kongresu.
Koncerty pro radost jsou velmi oblíbené a konají se 2x do
roka.

Jaroslav Trojtl a ThDr. Stanislav
Švarc farář

75

-2015 -

Divadlo
*V pátek 9. ledna byl ukončen 67. ročník
Polických divadelních her hrou „Kdo je
tady ředitel“, kterou uvedl divadelní soubor
Kolár z Police nad Metují v režii Jaroslava
Součka.
Představení se opakovalo 4. 4. a v říjnu na
PDH.
V neděli 27. 4. 2015 vystoupil DS Kolár
v Miletíně
na
postupové
přehlídce
venkovských
divadelních
souborů
Miletínské divadelní jaro 2015 s
představením Kdo je tady ředitel. Vítěz této
postupové přehlídky je nominován na
celostátní přehlídku, Krakonošův divadelní
podzim, která se uskuteční v říjnu 2015 ve
Vysokém
nad
Jizerou.
Lektorský sbor (Prof. František Laurin,
Mgr. Alexandr Gregar, PhD., MgA. Jaromír
Vosecký) nominoval DS KOLÁR Police
nad Metují. Lektorský sbor dále udělil četná
uznání a ocenění: Čestná uznání: Jaroslavu
Soumarovi za scénu k inscenaci hry,
Jaroslavu Součkovi za režii inscenace hry.
Ceny: Janu Antlovi za roli Kristoffera Jiřímu Trnovskému za roli Ravna, Věře Křičkové za
roli Lisy, Květě Vídeňové za roli Heidi.

16. 10. se náš divadelní soubor zúčastnil
Celonárodní
přehlídky
amatérských
divadel ve Vysokém nad Jizerou.
Čestná uznání získal Petr Scholz, Jan
Antl, Jiří Trnovský, Jaroslav Soumar za
scénu a divadelní soubor za dramaturgický
výběr
divadelní
adaptace
filmové
předlohy.
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Jiří Trnovský
Jan Antl

V popředí Ivana Richterová, Jan. Antl, Hana Klapkovská, Petr
Scholz, Ivo Hambálek a ležící Jiří Trnovský
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*V sobotu 18. 4. bylo uvedeno v rámci PDH Studiem DVA z Prahy
představení KLÁRA A BÁRA. V této komedii vystoupila Ivana Chýlková,
Eva Holubová a jiní.
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Koncerty

V neděli 11. 1. V Kolárově divadle úspěšně oslavil POLICE
SYMPHONY ORCHESTRA svých 5 let Novoročním koncertem.
Další oslava pětiletého trvání pokračovala v Náchodě v Beránku,
kde se konal 1. ples PSO.

* 28. 5. se v Kolárově divadle uskutečnil kytarový koncert se
známým umělcem Jiřím Jirmalem.

V sobotu 4. 7. 2015 od 14:30 hod. se v klášterní zahradě konal SVÁTEČNÍ KONCERT:
RELAX BAND HRONOV a TATIANA SKVORCOVA (Rusko - zpěvačka, sólistka
Oblastního divadla Ivanovo).
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Výtěžek z koncertu byl věnován DD v Polici nad
Metují.
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Jitka Zelenková
a Václav Hybš

Ing. Jaromír
Kříž předává
Václavu
Hybšovi
stavebnici
Merkur
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Koncert byl velmi úspěšný a pogratulovala i starostka Ida Jenková
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Plesy
Sobota 17. 1. - Rodičovský ples
Sobota 24. 1. - Farní ples
Sobota 31. 1. - Hasičský ples (SDH Pěkov)
Sobota 07. 2. - 37. Ples motoristů

V pátek 13. 2. se na sále Pellyho domů konal 8.
Ostrostřelecko-městský ples. K tanci hrál Relax band.
Nezvykle mnoho uniformovaných účastníků zatraktivnilo již
tradiční ples.
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*V letošním roce opět probíhaly taneční kurzy. Účastníků bylo nezvykle málo a chyběla
hlavně děvčata.

86

-2015 V listopadu se konal 20. Lyžařský ples na sále Pellyho domů.
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Muzeum papírových modelů

Muzeum papírových modelů je díky ředitelce muzea Martině Váňové na vysoké úrovni.
Martina Váňová zajišťuje spoustu akcí a výstav. Oblíbené jsou i dílničky pro děti.

Zleva: Pavel Frydrych - moderoval vernisáž, pan Tomáš Bělka - majitel firmy Betexa, Ing.
Robert Navrátil - konstruktér papírových vystřihovánek (autor například hradu Karlštejn,
Pražského hradu), kurátor pásové techniky v Muzeu papírových modelů, Bc. Filip Ježek modelář, pro firmu Betexa provádí první lepení modelů, vytváří modely pro expozice a
výstavy.
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V květnu se konala výstava prací studentů SŠPTP Velké Poříčí pod názvem Antika.

V létě
byla
instalovaná
výstava papírových modelů
z celého Polska. Výstavu
uspořádal Modelářský klub z
polského města Oleśnice pod
vedením
Kazimierza
Surowiaka
a
Zdzisława
Możdżeńa. Členové místního
klubu oslovili ty nejlepší
modeláře z celého Polska a
vybrali modely technického
ražení z oboru lodí, letadel.
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*V sobotu 5. 9. vyjela starostka Ida Jenková s Martinou Váňovou, Leonou Peterkovou a
Janou Rutarovou na pozvání do Olesnice v Polsku, která je nedaleko Wroclawi. Město má 38
tis. obyvatel. Hlavním cílem bylo navštívit 35. ročník Mezinárodní soutěže modelářů. Místní
modeláři spolupracují s naším Muzeem papírových modelů. Dále došlo k setkání s panem
starostou a jinými činiteli, podepsali úmluvu o spolupráci v nadcházejícím grantovém období.

*K úspěšnému hudebnímu tělesu Police symfony orchestra
vznikl na broumovském gymnáziu autorský projekt –
Zkažený moučník. V pátek 11. 9. v 17 hodin se v kavárně
BB u Muzea papírových modelů křtil Almanach Zkaženého
moučníku.

V muzeu se také konaly komentované noční prohlídky.
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V letošním roce měla stavebnice Merkur významné kulaté výročí,
které vyvrcholilo dne 9. května, kdy bylo v muzeu zřízeno
příležitostné výdejní místo, kde bylo provedeno razítkování
poštovní známky Merkur. Tato známka byla vydána k 90. výročí
vzniku stavebnice Merkur a je známkou, která reprezentuje ČR
v rámci mimořádné edice poštovních známek s tematikou hraček,
kdy každá země EU mohla do této edice navrhnout svoji
nejznámější hračku. Této akce se zúčastnili významní hosté a mezi nimi předseda KDU-ČSL
Ing. Pavel Bělobrádek a autor známky Pavel Sivko.
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V pozadí v tmavé mikině místostarosta Mgr. Jiří Škop, před ním starostka Mgr. Ida Jenková a
ve svetru autor známky Pavel Sivko.

Pan Pavel Sivko, autor známky

MVDr. Pavel Bělobrádek Ph.D.,
místopředseda vlády
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*V letošním roce oslavila naše škola již 25 let od svého založení.

Učitel výtvarného oboru p. Jaroslav Soumar vytvořil nové logo ZUŠ.
Za 25 let svého trvání škola vychovala řadu významných absolventů, kteří se hudbě věnují
profesionálně a studují, nebo působí i v zahraničí.
Školu navštěvuje 700 žáků. 400 žáků v hudebním oboru, 210 ve výtvarném boru a 90
v tanečním oboru.
Oslav k připomenutí 25 let novodobé existence polické zušky se zúčastnil 13. 6. jako čestný
host i dirigent Václav Hybš.

Den otevřených dveří ZUŠ
sobota 13. června 2015 od 10:00 do
12:00 hodin
Festival dechových orchestrů
sobota 13. června 2015 od 13:00 do
17:00 polické náměstí
Slavnostní večer k oslavám 25. výročí
ZUŠ
sobota 13. června 2015 od 19:00
hodin Kolárovo divadlo
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-2015 Zpěv:
V okresním kole sólového zpěvu, které proběhlo 19. 2. v Novém Městě nad Metují, soutěžilo
12 zpěváků z naší školy a ve svých kategoriích získali 3 bronzové, 8 stříbrných a jednu zlatou
medaili. V krajském kole reprezentoval Petr Liskovský.
Žestě:
Ve čtvrtek 26. února proběhlo v naší Zušce okresní kolo celostátní soutěže ve hře na
dechové nástroje.
21 žáků postoupilo do krajského kola, které se konalo 26. 3. v Jičíně, kde všichni obsadili 1.
místa.
25. 3. obsadil na krajském kole v Jičíně 1. místo ve hře na klarinet Jiří Trnovský.
Do celostátního kola postoupilo 10 soutěžících a z toho z Police postoupilo 5 žáků.
Smyčce:
*18. března se ve Vrchlabí konala krajská soutěž smyčcových souborů a orchestrů. My jsme
měli zastoupení v obou kategoriích – Orchestra Piccola ma Giocosa ve smyčcových
souborech a Archi Piccoli v orchestrech. Oba orchestry získaly první místa a staly
se absolutními vítězi svých soutěží! Orchestr Archi Piccoli navíc reprezentoval náš kraj na
republikovém finále, které proběhlo 24. – 25. dubna v Olomouci, kde vyhrál svou kategorii
(do 18 let) a stal se absolutním vítězem celé soutěže a ve všech kategoriích, ve kterých
soutěžilo 30 nejlepších orchestrů z celé republiky. Náš orchestr zároveň získal Cenu
Moravské filharmonie, jejíž součástí je i společné koncertní vystoupení našeho orchestru s
tímto profesionálním tělesem.
*Ve dnech 28. - 29. listopadu 2015 se v Praze konala mezinárodní violoncellová soutěž Jana
Vychytila pro violoncellisty od 8 do 16 let. Soutěž hodnotily dvě poroty - hlavní - předseda
Marek Jerie ze Švýcarska a profesoři vysokých hudebních škol, a studentská porota složená
ze studentů HAMU a JAMU. Soutěže se zúčastnila naše violoncellistka Františka
Pospíšilová ze třídy M. Michalové. V konkurenci 15 violoncellistů získala za svůj výkon
dvakrát 2. cenu.
Bicí:
31. 3. se v Kolárově divadle konalo krajské kolo soutěže. V souborové hře jsme měli dvě
tělesa - Percussion orchestra v mladší kategorii a soubor Stragadoooga v kategorii
nejstarších žáků. Oba soubory postoupily do celostátního kola.

*Pěvecký sbor Studánka se účastnil
v Praze akce proti holocaustu. Letos nesl
transparent s obrázkem tří dětí, které
Terezínem i válkou prošly, ale dosud
žijí: (zleva) Míša Kraus, Eva Furthová a
Max Goldschmid (původem z Police a
Náchoda).
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*Naše škola byla vybraná spolu s dalšími z pěti krajů ČR ke spolupráci na letošním projektu
společného koncertu s Českou filharmonií. Celý projekt vrcholil několikadenním
soustředěním a společnými zkouškami s filharmoniky pod taktovkou dirigentů Ladislava
Cíglera a šéfdirigenta České filharmonie Jiřího Bělohlávka. 21. 6. se konal společný koncert
v Rudolfinu, který byl přenášen přímým přenosem Českého rozhlasu.

*Ve dnech 21. a 22. května proběhlo v Liberci
republikové finále soutěže ZUŠ ve hře na dechové
nástroje. Z naší školy se do tohoto finále
probojovalo pět soutěžících, kteří obstáli ve velké
konkurenci a získali první a druhá místa.
Paní učitelka Karolina Sorokinová získala zvláštní
ocenění poroty za vynikající klavírní doprovod a
paní učitelka Lenka Němcová uznání poroty za
dlouhodobou úspěšnou pedagogickou činnost.
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*Taneční konzervatoř Taneční centrum Praha
letošní rok již pošesté pořádala festival Taneční
učitel roku.
Jedná se o dvoukolový výběrový festival pro
choreografy a taneční učitele žákovských věkových
kategorií 6 - 15 let.
Žákům našeho tanečního oboru, ve věku 12-15 let,
se podařilo s choreografií Freedom proniknout až
do finálového večera, který se uskutečnil 5. června
v Praze v sále městské knihovny.

Doubravka Čápová vystoupila ve hře na lesní roh 14.
července na koncertě Malí géniové, který je součástí
Znojemského hudebního festivalu. Svým výkonem
vyvolala dlouhotrvající potlesk a mnoho nadšených
reakcí diváků, kteří byli udiveni, jak profesionálně
dokáže ve svých deseti letech na tento nástroj hrát.
Doubravku učí učitel Josef Fiala.
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*15. 10. se konal v moravské Vidnavě 22. ročník celostátní soutěže komorní hry. Naší školu
reprezentovaly 3 komorní soubory, které obsadily první místa. Mini Bras (Tomáš Rotter a Jan
Vobořil), Junior Brass (Josef Hlaváček, Eliška Jirmanová a Tomáš Hruška), Brass Band
(Tomáš Kubeček, Štěpán Kollert, Markéta Jirmannová, Daniel Kubeček a Michal Sirko).

13. března se uskutečnil dlouho očekávaný zájezd do koncentračního
tábora Auschwitz. Zúčastnilo se ho 28 žáků 9. tříd.

Ve středu 22. dubna se polická základní škola opět tradičně zapojila, v rámci celosvětové
aktivity Den Země, do úklidu města. Žáci 6. - 9. tříd se svými učiteli vyšli do okolí a uklízeli
odpadky a drobné černé skládky, které po sobě zanechali někteří naši bezohlední spoluobčané
nebo jiní návštěvníci města.
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*Dne 28. 4. proběhlo
na
víceúčelovém
sportovišti
okresní
kolo OVOV (Odznaku
všestrannosti
olympijských vítězů).
Do Police se sjeli i
žáci z okolních škol,
aby se poprali s
"poličáky" o postup do
krajského kola, které
proběhlo 15. 6. v
Hradci
Králové.
Celkem se soutěžilo
v 6. disciplínách.
Úspěšným
vystoupením
na
okresním i krajském
finále se družstvo
polické základky probojovalo na republikové finále této soutěže. Na stadionu pražské Dukly Julisce - tak mohli naši žáci poměřit své síly se čtyřiceti dalšími týmy z celé republiky. Do
tohoto projektu jsou zapojeny stovky škol, tisíce dětí a jen 650 z nich se podívá do Prahy.
Právo na účast si kromě našeho osmičlenného týmu vybojoval v kategorii nejstarších žáků
také David Bega. Družstvo skončilo na velmi slušném 24 místě.
Školu reprezentovali: Viktorie Gajdošová, Bára Meierová,Veronika Gajdošová, Lucka
Važanová, Ondra Binar, Štěpán Kollert, Michal Sirko a Renda Poul. Obrovského úspěchu
pak dosáhl a získal druhé místo David Bega.
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*V listopadu a začátkem prosince se konaly dvě akce s polskými studenty. První byl
pětidenní pobyt ve Vižňově pořádaný Déčkem Náchod a druhou akcí byl zájezd byla
vědomostní soutěž v Nowé Rudě. 17. 12. se konal pro všechny zúčastněné zájezd do
Wroclavi.
*Druhý prosincový týden strávilo 20 vybraných žáků z 8. a 9. tříd za odměnu na jazykovém
pobytu v jižní Anglii. Ubytovaní byli v rodinách a tři odpoledne se učili v jazykové škole.

*Čtyři šachisté David Černý, Honza Trojtl, Jirka
Pich a Kuba Starý se po úspěšném školním kole
zúčastnili šachového turnaje na náchodské
gymnázium, kde si vybojovali nominaci na
krajské kolo, které se bude konat v lednu
v Třebechovicích.
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-2015 V květnu byla na zahradě MŠ
vytvořena zajímavá botanická zahrada.
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-2015 19. 6. se děti z MŠ v Jiráskově ulici loučily se školkou. Loučení proběhlo ve venkovním
altánu u ZŠ. Děti byly nadšené, rodiče a prarodiče dojatí, učitelky spokojené.

Za radnici přišly popřát paní Věra Steinerová a Iveta Osobová

uč. Kateřina Seidlmanová

uč. Věra Kohlová
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Medvíďata - (předškoláci, první třída) Martina Nosková - Bylinka
Světlušky (2-5. třída) - Lenka Burešová - Smíšek
Vlčata (2- 5. třída) - David Špaček - Dejf
Skauti (5 -9. třída) - Michal Bureš - Bumerang
Skautky (5 -9. třída) - Haňďa Mazancová

*V pátek 8. května se polické skautky zúčastnily okresního kola Svojsíkova závodu v
Náchodě. Konkurence byla veliká, celkem závodilo 26 hlídek. Po celodenním závodu se
umístily na krásném čtvrtém místě a družina skautek ve složení Klára Hlaviznová, Lucie
Scholzová, Tereza Kujínková a Šárka Fulková postoupila dále do krajského kola, které se
konalo o víkendu 6.-7. června.
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*Od pátku 22. května do neděle 25. května se vypravila skupina polických skautů do polské
Nysy, která se nachází necelých 100 km od Náchoda, na mezinárodní skautské setkání
Intercamp. Do tamní pevnosti, v jejímž okolí se tábořiště nacházelo, se vydalo 11 skautů
všech věkových kategorií, tedy jak nejmenší světlušky, tak nejstarší roveři, aby zažili
mezinárodní skauting v praxi. Intercamp je mezinárodní skautský tábor pro skauty z
členských států NATO konající se pravidelně každý rok o víkendu v období Letnic.
Tento tábor se přemísťuje po celé Evropě už od roku 1967.

*Ve dnech 4. – 11. 7. proběhl skautský tábor ve Zlaté Olešnici pro nejmenší Medvíďata a
jejich rodiče. Týden s Asterixem a Obelixem v přírodě bez elektriky, naplněný zážitky a
dobrodružstvími měl u všech velký úspěch.
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O prázdninách se skauti vypravili do údolí Libečského potoka nedaleko obce Křenov. Letos
byl tábor zaměřený na motivy knihy A.Sapkowského – Zaklínač.
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"Skaláci“, středisko Junáka v Polici nad Metují,
pořádali v sobotu 10. října „Den pro Afriku 4“.
Děti si na náměstí zaběhly závod, vyrobily si
hliněné korálky nebo ozdoby z papíru.
K občerstvení byly pečené placky, které se
prodávaly ve stánku s tradičními černoušky. Večer
se v přízemí polického kláštera konala beseda
o dobrovolných
lékařích
v Malawi
očima
a fotoaparátem Jiřiny Mužíkové, která je
fotografkou a od r. 2002 pracuje pro Český
rozhlas Hradec Králové. Promítla fotografie
z ošetřování obyvatel v Malawi, kam se vypravila
se skupinou dobrovolných lékařů jako fotografka.
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-2015 Betlémské světlo

Polická univerzita volného času
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-2015 PUVČ má hodně posluchačů a témata
přednášek jsou velmi zajímavá. Velký zájem
je i o výlet, který vždy uzavírá jeden semestr.
Přednášky jsou dostupné i pro širokou
veřejnost.
V úterý 10. února, na závěr jarního semestru,
se posluchači seznámili s posledními třemi
díly ze seriálu Polický GEN, které natočil
pan Miroslav Šolc. Osobnostmi těchto dílů se
stali Jan Kollert, Josef Hauk a Miroslav
Pichl, kteří v jednotlivých snímcích vyprávějí
o svých životních osudech, ale také o cestě,
po které se dostali ke svým,dalo by se říci,
koníčkům.
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-2015 Obyvatelé pečovatelského domu jsou se svým bydlením spokojení.
Vedoucí sociálního odboru Ilona Kejdanová s pečovatelkami pro
obyvatele připravují různé akce, kterých se s obyvateli zúčastňují.

Ilona Kejdanová
vedoucí
Sociálního odboru
na radnici

110

-2015 ROTOPEDTOURS jsou ujeté kilometry na rotopedu během října. Je to akce pro důchodce a
ti si to rozšířili o disciplinu Pěškotour. To jsou procházky, kde si počítají ušlé km. Soutěž se
koná vždy během celého října.
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Fond pro pozůstalé
V sobotu 19. září 2015 uspořádal výbor fondu pro
pozůstalé v Polici nad Metují a okolí celodenní výlet.
Pozvánka zvala členy i nečleny na návštěvu pevnosti
Josefov a do Kuksu. Výlety jsou velmi oblíbené.
Na snímku jednatelka fondu paní Marie Chaloupková

Mikulášská zábava se letos konala 12. 12. v hospůdce ve Žďáře.

Zahrát a zazpívat přišly „Zpívánky“ z Machovské Lhoty.
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Městská policie

V únoru skautská Malá medvíďata navštívila služebnu městské policie,
kde se jim věnoval vedoucí strážník Petr Zima.

*V noci z 20. 8. na 21. 8. došlo k vloupání do kadeřnictví paní Zdeny Novotné v Hvězdecké
ulici. Zloději vypáčili a rozbili okno a odcizili Živnostenský list a jiné dokumenty, strojek na
stříhání a možná nějaké jiné drobnosti. Pachatelé byli později dopadeni.
Městská policie zajišťuje pořádek ve městě. Mimo jiné kontroluje parkování aut, kontroluje
především místa, kde se zdržují osoby bez obydlí, které popíjejí alkohol a způsobují
nepořádek.
Denně dohlíží na přechodu u ZŠ.
Zajišťuje pořádek v době konání různých trhů a jiných akcí ve městě.
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Hasiči
17. 1. se konala Výroční valná hromada SDH VL.

Rover v akci
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Město Police nad Metují ve spolupráci s SDH
Velká Ledhuje umožnila hokejovým fandům
společné sledování projekcí zápasů MS
v ledním hokeji, které se konalo v květnu
v Praze. Projekce se konala v sále hasičárny.
Vstup byl zdarma, občerstvení bylo zajištěno.
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*Na ukázku vozidla Land Rover hasiči vyrazili na Žděřinu k hospůdce U Pavla, kde se konalo
přivítání začátku prázdnin a zároveň i dětský den. Pěkně rozvíjející se začátek však pokazil
prudký a trvalý déšť. Tak snad příští rok se počasí vydaří.

*12. 07. proběhlo v Suchém Dole cvičení okrsku Ostaš. Cvičení bylo zaměřeno na dálkovou
dopravu vody ze Suchého Dolu na Slavný, což činilo asi 1600 metrů vzdálenosti a 90 metrů
výškového rozdílu. Cvičení se zúčastnilo 9 jednotek okrsku Ostaš a 2 jednotky z Polska.

*V sobotu 3. října odpoledne se
jedenáct hasičských sborů z
okolí setkalo v Hlavňově na
fotbalovém hřišti při tradičním
měření sil v soutěži O Putovní
pohár
sboru
dobrovolných
hasičů Hlavňov. Letos to byl již
18tý
ročník.
Výsledky:
1. Bezděkov nad Metují
2. Hlavňov
3. Hynčice
4. Velká Ledhuje
5. Suchý Důl
6. Žďár nad Metují
7. Žďárky
8. Česká Metuje
9. Velké Petrovice
10. Řešetova Lhota
11. Jetřichov

Dobrovolní hasiči z Velké Ledhuje podpořili sbírku pro
Popálky. Akce se uskutečnila v sobotu 10. 10. V
prostorách Hasičské zbrojnice proběhla osvětová akce
z oblasti prevence a základního ošetření popálenin. Nákup
náplastí na popáleniny v hodnotě 30,- Kč byl příspěvkem
do sbírky.

Aleš Trojtl
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Náplň práce hasičů je velmi pestrá. Od odstraňování obtížného a nebezpečného hmyzu, který
v letošním létě byl přemnožen, dále odstraňování spadlých stromů, pomoc při autonehodách,
řešení jiných problémů až po likvidaci požárů, kterých bylo v letošním suchém roce hodně.
Také vypomáhají v jiných případech (nakládání imobilního pacienta do sanity), hledání
ztracené osoby ve skalách, atd.
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15. 9. Jiří Pášma zahynul pod lavinou kolem poledne v horské
oblasti francouzských Alp Pelvoux pod vrcholem hory Dôme de
Neige des Ecrins měřící 4015 metrů. Podle lezců z Police byl
zkušený, sjížděl hory na skialpech a dobře fotografoval. „Nebyl to
laik, byl poměrně zkušený, i když ne na extrémních cestách. Věděl,
jak se má pohybovat v horách. Jezdil do Alp, účastnil se
ledovcových výstupů. V našem oddílu přímo nebyl, ale znali jsme
se,“ řekl polický místostarosta Jiří Škop, který je místopředsedou
v místním
horolezeckém
oddílu.
Poličtí lezci se pietně sešli ve středečním podvečeru. Šli se projít do skal, zapálili svíčku a
zavzpomínali. Jiří Pášma právě na Ostaš chodil velmi rád i s rodinou.

V letošním roce byla rozšířená stěna o stěnu na bouldering
(lezení bez lana). V bývalé nářaďovně tedy vznikla stěna,
která nabízí lezení na 80m2 do výšky 4m. Stavbu realizovala
firma PILKA KAMENY. Stavba byla financována
Horolezeckým klubem Ostaš a grantem města Police nad
Metují.
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V sobotu 1. a v neděli 2. srpna pořádala CAMS (Abrahám) na Těrlickém okruhu u Havířova
silniční závody „Na přírodních okruzích“. Miloš Thér obsadil skvělé 3. místo.

28. listopadu se v Kopčanech na Slovensku konal závěrečný ceremoniá silničních motocyklů
v kategorii Klasik. Miloš Thér se zde opět skvěle umístil (3. a 4. místo).
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Nohejbal
*14. 2. se konal již 12. ročník Memoriálu Radima Téra
nohejbalového turnaje trojic.

Volejbal
Již druhým rokem skupinka mladých pod vedením Aleše Mitterwalda
trénuje ve volejbalovém oddíle.

Florbal

Vlevo učitel Petr Jansa
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Lyžaři
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Krajský pohár KHK a veřejný závod v běhu na lyžích se konal v Machově 14.2.

*V sobotu 23. května se
konal již 36. ročník BĚHU
SÍDLIŠTĚM. Letos se sešlo
opravdu hodně závodníků,
zejména v žákovských
kategoriích, kde jich bylo
90.

Polická 100 – vpravo Antonín Pohl
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Polická 100

*Ve středu 3. června se konal 32. ročník silničního běhu na 7,8 km OD PÍPY K PÍPĚ.
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Fotbal
Trenér Kamil Švorčík vznesl „přání“ uspořádat pro děti zájezd do Prahy na fotbal. Poličtí
fotbalisté se tedy obrátili s prosbou o pomoc na Fotbalovou Asociaci České Republiky. Odsud
se vrátila informace o tom, že je možné získat bezplatné vstupenky pouze na mládežnickou
tribunu a vybraná přípravná utkání reprezentace do 21 let. Na každých 10 dětí byl vstup
zdarma umožněn i 3 dospělým jako dozor. Na zaplacení autobusu přispělo Město Police nad
Metují a firma KAPITOL s jejím vedoucím poradcem Martinem Cibulkou, který přispěl 10
tis. Zájezd se konal 27. 3.
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U příležitosti 95 let kopané v Polici nad
Metují bylo 14. srpna 2015 od 17:30 hodin
sehráno exhibiční utkání mezi starou gardou
Spartaku Police a stará garda FC Hradec
Králové. Soupiska staré gardy Police pro
utkání s Hradcem Králové: Rieger Bohuslav,
Král Aleš, Lemfeld Tomáš, Malý Martin,
Pozděna Josef, Kratochvíl Josef, Kalaš
Radek, Pášma Jiří, Řezníček Radovan, Entler
Michal, Kubeček Aleš, Lorenc Lukáš,
Švorčík Kamil, Kincl Marek, Hauk Petr,
Čermák Jaroslav ml., Tauc Jiří, Motyčák Petr,
Holub Miroslav, Kalaš Dušan, Steiner Michal, Martinec Josef, Poul René. Trenéři: Ticháček
Jan, Čermák Jaroslav st., Steiner Josef. Diváků se sešlo 300. Police prohrála 3:6.
TJ Spartak je dlouhodobě úspěšný a významný klub v Královehradeckém kraji. Strukturu
tvoří čtyři týmy nejrůznějších věkových a výkonnostních kategorií. Má 150 aktivních hráčů.
Vedení: Karel Klimeš – předseda, Jiří Tauc – místopředseda – dospělí, Jan Ticháček –
sekretář, Petr Hauk – člen výboru, Petr Rutar – člen výboru, Kamil Švorčík – místopředseda a
šéftrenér mládeže, Vojtěch Kvapil - trenér přípravky.

Ve věku 63 let tragicky zemřel 18. 8. bývalý fotbalista
Police Karel Podhajský st., otec Karla ml., který
z polických odchovanců nejvíce zasáhl
do
fotbalového dění. Karel st. zavedl specializaci na
brankářský trénink v oddíle.
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Učitel Petr Jansa
129

-2015 4. – 5. září MÍČOVÝ VÍCEBOJ

13. září POHÁR PLNÝ PÍSKU - plážový volejbal trojic
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-2015 19. září PIVNÍ TRIATLON

Na konci roku se konal 28. ročník Turnaje Mistrů a 15. ročník Turnaje Mistříčků.
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Na obrázku vpravo nejstarší běžec Jiří Soukup (r.nar.1927) z Hradce Králové.
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Sportovní střelecký klub

Královské střelby OGP

*Na mezinárodní soutěži armád NATO v polském
Swietoszowě se poličtí střelci umístili na 1. místě
zahraničních družstev a v celkovém hodnocení se umístili
na 2. místě. V dalším závodě ve Varšavě skončili na 4.
místě. V německém Regenu obsadili opět krásné 2.
místo.
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Sokol
V polickém Sokole je registrováno na cca 205 cvičenců, kteří cvičí nebo sportují
v různých oddílech. Mládež tvoří zhruba polovinu z celkového počtu.
Oddíl karate:
Tento oddíl má v polickém
Sokole dlouholetou tradici.
Trenér p. Klikar učí děti
základům tohoto bojového
umění.

Oddíl všestrannosti:
Oddíl vede dlouholetá a
zkušená trenérka Jitka Krásná,
která cvičí 25 dětí. Děti v tomto
oddílu musí zvládnout čtyři
disciplíny - gymnastiku, šplh,
plavání a atletiku, ve kterých
soutěží na župních přeborech.
Pravidelně si z této soutěže vozí
medaile. Medailově úspěšní
jsou i v malém teamgymu
(soutěž družstva v akrobacii a
trampolíně) a v závodech
sportovní gymnastiky.
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Ve dnech 12. 5. – 14. 5. se v Praze konal přebor ČSO v sokolské všestrannosti. Z Police se
zúčastnili 4 závodníci – Štěpán Kollert, Michal Sirko, Michaela Janečková a Daniel Klimeš.
Štěpán Kollert skončil na 1. místě ve sportovní gymnastice a po sečtení bodů z ostatních
disciplín vybojoval titul Přeborník ČSO. Míša Janečková v konkurenci 50 závodnic skončila
celkově na 8. místě a ve sportovní gymnastice na 3. místě. Michal Sirko obsadil rovněž 3.
místo. Dan Klimeš v dorostu skončil na 6. místě.
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Tenisový oddíl:
Jedná se nejmladší oddíl v TJ SOKOL.
Vznikl teprve v letošním roce, kdy
navázal na tenisové kurzy, které
pořádalo město Police v roce loňském.
Tenisový oddíl má 12 členů, které vede
Petr Scholz.

Oddíl Cvičení s Martinou:
Tento kroužek vede Martina Macounová. Cvičit zde chodí v průměru 15 dětí ve věku
mladšího žactva. Děvčata a chlapci se naučí základům cvičení na nářadí, zahrají si míčové hry
a secvičují na sokolské slety.
Oddíl Freerunu a Parkouru:
Nový oddíl, který si hledá příznivce. Cvičí každou středu
od 14.30 pod vedením p. Domenného. Kluci a děvčata ve
věku mladšího žactva až po dospělé trénují pod vedením
Andy Hovorkové. V Parkouru jde především o rychlost
překonání překážky, zatímco Freerunning zahrnuje i
prvky akrobacie a klade důraz na kreativitu.
TJ Sokol Police nad Met. se stal druhým městem v ČR
pod záštitou URBAN SENSE ACADEMY. Trenéry jsou
Andy Hovorková a Jan Lionell Kuncl.

Mladí parkouristé - freeruneři ze Sokola Police nad Metují dostali pozvánku od Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR a Parkour & Freerun Academy APDT na Promo akci prezentace
parkouru & freerunu - volnočasové aktivity dětí a mohli se předvést a zaskákat si přímo v
Atriu Poslanecké sněmovny v Praze. Akce byla spojena se zahájením vernisáže obrazů dětí z
celé České republiky na téma Můj vysněný Parkour & Freerun trik. Tato Promo akce se
konala 4. května. Polický TJ Sokol na akci reprezentovali STREET RUNNERS, což jsou
Jakub Vojtěch, Michael Schirlo, Patrik Koky a Roman Žiga. Výborní jsou i díky jejich
trenérům Andy Hovorkové a Janu Lionellovi Kunclovi, kteří se polickým parkouristům freerunerům v Sokole opravdu věnují a sami patří mezi výborné parkouristy - freerunery.
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-2015 23. 5. předvedli své umění na našem náměstí při akci „Polická zelňačka“.

Ve dnech 26. - 28. 6. 2015 se uskutečnil již 4. ročník ARTMOVING CHALLENGE - festival
umění pohybu, který pořádá Jakub Jim Dohnal. Tentokrát se Artmoving Challenge konal v
Hradci Králové na Slezské plovárně. Jde o závod mezi špičkovými atlety v parkouru a
freerunu. Sešlo se zde velmi mnoho skvělých runnerů. Z kvalifikovaných 35 runnerů
závodilo 28. Best Creative Run vyhrál bezkonkurenčně ŠIMON RŮŽIČKA.
Kategorie Junior:
Kategorie Pro:
1. Michael Schirlo
1. David Kašpárek
2. Šimon Růžička
2. Lukáš Fronty Kulda
3. Daniel Kohler
3. Sebastian Dratva

7. 11. se v sokolovně uskutečnil workshop parkouru-freerunu. Byla to jednodenní akce
pořádaná mezinárodní prestižní skupinou UBAN SENSE. Zúčastnili se profesionální
sportovci z tohoto oboru a předávali své teoretické a praktické zkušenosti našim mladým.
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Spolky a sdružení
V lednu se konala opět Výroční schůze.

„Fána“ Pohl
Jan Linhart

Vlevo Miroslav Pichl

Starostka Ida Jenková
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-2015 *V květnu věnovala starostka Ida Jenková Krčmasenátu lavičku, která byla v červnu pokřtěná.

Zleva: Miroslav Pichl, Jan Hrábek, ostrostřelecký hejtman Karel Sýkora, František Pohl a
starostka mgr. Ida Jenková.
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V letošním roce MaMiNa oslavila
10 let svého působení. Sdružení je
velmi oblíbené a činné, pořádá
mnoho zajímavých akcí.
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Filetalisté
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Zahrádkáři
Letos už poosmé zahrádkáři společně se svými přáteli ve spolupráci
s knihovnou uspořádali ve dnech 24. a 25. září Podzimní výstavu v Pellyho
domech.
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Občanské sdružení Julinka se velmi zasloužilo o úpravu
prameníku Julinka na náměstí. Odvedli velký kus práce.
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-2015 V dopoledních hodinách v pátek 20. března 2015 se nad územím
České republiky odehrálo velmi výrazné částečné zatmění Slunce.
Zatmění bylo 70 -75%. Podobně velké zatmění nastane až 12. srpna
2026. Hvězdáři bratři Vackovi umožnili občanům na náměstí
podívat se na tento úkaz hvězdářským dalekohledem a
speciálními brýlemi.

V pondělí 14. července odešel na věčnost nestor
polických hvězdářů pan Jiří Vacek. Polické veřejnosti
byl známý především jako dobrý harmonikář a zpěvák.
Jeho hlas jsme často slýchali i z kůru polického kostela
kde působil v chrámovém sboru. Je však méně známé,
že byl též velkým obdivovatelem astronomie a
zakládajícím členem polického astronomického
kroužku. Pan Jiří Vacek byl přímým účastníkem
událostí, které následovaly bezprostředně po pádu
meteoritu Police v roce 1969. Má velkou zásluhu na
tom, že se meteorit Police dostal včas k výzkumu do Institutu Maxe Plancka v Německu.
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-2015 Noc z 31. 7. na 1. 8. provázel netradiční astronomický úkaz. Nebe rozzářil tzv. modrý měsíc druhý úplněk, který se objevil v jediném kalendářním měsíci. První úplněk byl k vidění 2.
července.
K tomuto jevu dochází zhruba jednou za dva až tři roky kvůli asynchronicitě lunárního a
kalendářního cyklu. Zatímco kalendářní měsíce mají kromě února třicet respektive jednatřicet
dní, měsíční cyklus trvá devětadvacet dní. Naposledy se tento úkaz objevil v srpnu 2012,
příště bude k vidění v lednu 2018.

Úplněk zachytila z okna svého domu v ul. Pod Klůčkem Jana Čekalová.

*28. 9. časně ráno, na státní svátek sv. Václava,
jsme byli svědky mimořádného úkazu. Bylo
možné vidět jak „Krvavý Měsíc“, tak „Super
Měsíc“ neboli „Super úplněk“, ale i úplné zatmění
Měsíce! Do roku 2029 to bylo jediné zatmění,
které bylo viditelné v celém průběhu.
25. 10. ve 3 hod. ráno se změnil letní čas na zimní.

Sběratelé
*27. 3. se konala
vernisáž
výstavy
polických sběratelů.
V sobotu proběhla
tradiční
jarní
sběratelská burza.
Své prostory nyní
mají v 1. patře
Muzea papírových
modelů.
Na snímku vlevo v červeném svetr Štěpán Horák, který pro kroniku města pořizuje fotografie.
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-2015 Zleva: Miroslav Fulka, starostka
Ida Jenková, p. Josef Máslo a pan
Stanislav Plachta.
Na malém snímku pan Linhart

Dagmar Hauschkeová lékárníci
manželé Jiří a Pavla Pavlovi
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Chovatelé:
Svaz chovatelů se sdružuje z celého Policka i částečně z Broumovska a Hronovska.
Předsedou je pan František Hanzl z Police. V Polici jsou registrovaní 4 chovatelé.

Pan František Hanzl

Centrum chovatelů je v ul. Ke Koupališti č p. 27, kde se pořádají výstavy, hlavně o pouti.
Pozemek, kde se výstavy připravují, není majetkem chovatelů. Již řadu let se snaží o získání
pozemku do vlastnictví chovatelů, ale zatím bez úspěchu.

V červnu došlo na rybníku v Hlavňově k velkému úhynu ryb. Místostarosta J.
Škop o této problematice jednal s Ing. Šrámkem. Družstvu se tato vina
neprokázala, mohlo dojít ke splachu povrchových vod ze zpevněných ploch,
celou záležitost prošetřoval orgán životního prostředí a nařídil nápravná
opatření.
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Myslivecké sdružení Koruna a Myslivecké
sdružení Bor
uspořádaly ve spolupráci s farností v Polici nad Metují
Svatohubertskou mši.
Jelena na Machovsku ulovila paní Eva Kašparová.

150

-2015 -

Podnikatelé a živnostníci

Dne 22. října 2014 převzaly majitelky
Kvíčerovské pekárny spol. s.r.o., paní
Helena Krtičková a paní Miloslava
Vichterová v Rytířském sále Senátu
Parlamentu ČR v Praze ocenění Česká
chuťovka 2014 za výrobek Polický chléb
1200g.
Výrobky Kvíčerovské pekárny získaly
za 23 let výroby mnoho ocenění.
Bezesporu tím největším oceněním je
Česká chuťovka roku, kterou získaly v
roce 2012 Svatební koláčky a v roce
2014 Polický chléb 900g. Polický chléb
zvítězil
také
v
soutěži
Královéhradeckého kraje o značku
Regionální potravina v kategorii
Pekařské výrobky včetně těstovin.
Všechny výrobky nesou označení
Broumovsko-regionální produkt.
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Zaměstnanci Kvíčerovské pekárny

*V březnu ukončila M. Schirlová ze sídliště prodej dětského oblečení v domě čp. 72
v Tomkově ulici. Prodejnu otevřela v polovině roku 2014, nyní ji uzavřela.
Od dubna v tomto obchodě zahájila prodej MYCO MEDICA – medicinální houby paní Viera
Bihari.
*Paní Gabriela Exnerová v dubnu uzavřela svou trafiku na Masarykově nám. v domě čp. 95.

*V loňském roce ukončil svou činnost v kiosku Vražedné pobřeží na hřišti pan Martinec.
Kiosek nyní obhospodařuje paní Otmanová z Broumova.

*Pan Dušan Schreiber majitel obchodu ovoce a zeleniny na náměstí čp. 95 odměňoval na
konci školního roku děti, které předložily vysvědčení s vyznamenáním, zmrzlinou.

*Město pronajalo prostory v přízemí v Zeleném domečku paní
Blance Bartoňové, která zde provozuje cukrárnu a rychlé
občerstvení (párky v rohlíku
atd.)..
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*V Polici byla nově otevřena výkupna a sběrna
kovového odpadu, včetně barevných kovů
Provozovna se nachází
na původním
místě
bývalého areálu sběrny Stef v ulici Ke Koupališti.
Sběrnu provozuje paní Eva Švorčíková,
K Vodojemu 4.

*V areálu drůbežárny Xaveros, která byla později převedena na firmu
Xavergen si část jedné budovy pronajala firma která vyrábí
patentované postroje pro psy a speciální jezdecké potřeby pro koně. Drůbežárna si ponechala
líhně, administrativní budovy pronajala a prodala.
Další budovu si odkoupila firma Microtherm CZ, která je zaměřená na
strojírenskou výrobu.

Kostelní ulici čp. 11 si otevřel prodejnu nápojů pan Jakub Hauschke ze sídliště. Prodejna byla
po krátké době zrušena.
Ke konci roku uzavřel svou stáčírnu vín v Kostelní ulici či. 7 pan Martinec.
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*MUDr. Marie Kopecká ukončila k 30. 9. 2015 svoji dlouholetou činnost jako obvodní
lékařka a její ordinaci převzal od 1. 10. 2015 MUDr. Svatopluk Řehák.

*Pan Ing. Miroslav Jirásek, obuvník v Tomkově ulici, ukončil ke konci roku svou činnost.
*Svou činnost v restauraci Sokolovna ke konci roku ukončil pan Luděk Ficenec.
*Na konci roku ukončila prodej květin na náměstí v domě čp. 85 paní Mazačová.
*V budově nádraží, která je majetkem ČSD, byly již 13. 12. 2009 zrušeny pokladny a
cestující si jízdenky kupují přímo ve vlaku. V budově bývalého nádraží bydlí několik rodin.
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HLAVŇOV

*Dětský karneval se opět konal na Hvězdě.
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-2015 Město společně se Správou CHKO Broumovsko označilo na lokalitě vlhká louka mezi
hřištěm a bývalou skládkou za garážemi místo k vykácení a drobnému prořezu několika
stromů a keřů (olše, jasany, vrby), a to z důvodu prosvětlení a podpory růstu chráněných
rostlin.

*Velikonoce byly velmi chladné a připomínaly spíše leden, ale děvčata chodila statečně
„lítovat“.
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-2015 V květnu Sokol Hlavňov uspořádal tajný výlet na Zbořeňák.
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V létě členové Sokola uskutečnili tábor pro rodiče s dětmi.
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Hlavňovské ženy si uspořádaly Tajný výlet do broumovského kláštera.
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-2015 Dne 21. - 22. 11. se konala brigáda týkající se revitalizace pomníku Žitavce. Brigádníci
odstranili křoviska, vyřezali označené stromy a provedli celkový úklid kolem pomníku.
Posekané křoviny odvezli do přistaveného kontejneru na horním parkovišti pod Hvězdou.
Někteří brigádníci měli víkend prodloužený i o práci při přípravě zabijačkových balíčků pro
občany Hlavňova. Brigády se zúčastnila i mládež.
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Po brigádě se všichni posilnili na domácí
zabíječce.

*14. 11. od 8,00 hodin se uskutečnila brigáda na antukovém hřišti.
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*Dne 29. 11. se uskutečnila brigáda na zdobení smrku a o několik hodin později se
uskutečnilo rozsvícení vánočního stromu za účasti občanů obce. Nazdobení stromu i se
zhotovením dárků bylo provedeno v rámci společenské akce svépomocí. Počasí bylo ryze
vánoční, chumelilo, zpívaly se koledy a nechybělo i občerstvení v podobě buchet a svařeného
vína. Pohoštění připravilo sdružení Hlavňovské ženy.
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Sňatky
Leden: 0
Únor: 0
Březen:
14. 03. Martin Šmatlán a Vladimíra Pecuchová – u hřibů na Slavném
21. 03. Václav Hirsch a Miluše Dlouhá - v obřadní síni
Duben:
04. 04. Radek Linhart a Tereza Pfefferová
10. 04. Petr Puraš a Lucie Vaverová
24. 04. Petr Bárta a Martina Pavlínková – obřady proběhly v obřadní síni
25. 04. Dušan Nemergut a Pavla Škodová - církevní sňatek v kostele
Květen:
02. 05. Pavel Čech a Hana Havlová
16. 05. Jan Kapusta a Marie Větrovcová - oba sňatky byly církevní na Hvězdě
Červen:
06. 06. Josef Chmelař a Libuše Hažmuková
06. 06. Jiří Hampl a Elena Ulrichová
13. 06. Jiří Kozár a Lenka Voborníková
20. 06. Jan Majsniar a Inka Drahorádová
20. 06.Jiří Žemlička a Veronika Prosová– na Hvězdě
20. 06. Luděk Šedek a Jana Kleinerová– u Kaštanu
26. 06. Ivan Fuksa a Jana Sedláčková - na Hvězdě
27. 06. Roman Hanuš a Radka Hartmanová – kaple v Suchém Dole
Červenec:
04. 07. Jan Pyrih a Eva Martincová – před Suchodolskou kaplí
10. 07. Tomáš Verner a Michaela Jakubcová u Hřibů na Slavném
11. 07. Lukáš Bouška a Kateřina Pachlová u kaštanu ve Velkých Petrovicích
17. 07. Aleš Král a Lenka Vernerová v obřadní síni radnice
31. 07. Dušan Štark a Jana Machková v obřadní síni
Srpen:
01. 08. Aleš Beránek a Alena Marešová - na Ostaši
08. 08. Jiří Dostál a Alena Burianová - na Ostaši
08. 08. Filip Šumpík a Dagmar Maršíková - v obřadní síni
08. 08. Michal Štancl a Jana Šafářová – u kapličky
08. 08. Petr Richter a Barbora Ševčíková – u Kaštanu
08. 08. Ladislav Vrzal a Zdeňka Karhanová - na Hvězdě
15. 08. Miloslav Krevňák a Lidmila Šrámková - na Hvězdě
21. 08. František Hurt a Jana Částková – v obřadní síni
22. 08. Jan Hájek a Martina Melničuková – na Hvězdě
29. 08. Pavel Wanke a Pavlína Bodková – v obřadní síni
29. 08. Tomáš Kubec a Petra Ježková – ve Skalním divadle
Září:
05. 09. Martin Žáček a Michaela Kroužilová – u Hřibů
07. 09. Australský ženich si bral českou nevěstu v kapli na Hvězdě
18. 09. Ondřej Tóth a Zuzana Bartáková – církevní sňatek v polickém kostele
19. 09. Michal Mazura a Simona Hornychová – církevní obřad v kapli
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-2015 Říjen:
02. 10. Petr Chaloupka a Andrea Čejková
03. 10. Robert Kohl a Hana Mazancová
Listopad: 0
Prosinec:

Stříbrný podvečer
6. 11. se konala stříbrná svatba pěti manželských párů: Dušan a Pavla Térovi z Bezděkova,
Aleš a Zdeňka Máslovi ze Žďáru, Tomáš a Martina Vondrovi z Bukovice, Otakar a Šárka
Pokorní z Pěkova a Zdeněk a Jana Lecnarovi ze Žďáru.

Zdeněk a Jana Lecnarovi, Žďár, Otakar a Šárka Pokorní, Pěkov, Tomáš a Martina Vondrovi,
Bukovice, Aleš a Zdeňka Máslovi, Žďár, Dušan a Pavla Térovi, Bezděkov.

Kamenná svatba (65let)
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-2015 Marie a Jaroslav Rohulánovi

Manželé Rohulánovi

Narození:
První miminko narozené v letošním roce:
3. 1. 2015 – se narodila Sofie Šenková, maminka Helena Šenková, Na Babí 116, Police n. M.
V sobotu 28. března bylo v letošním roce vítání malých
občánků:
Samuel Ptáček, Amálie Šrytrová, Maxim Končický, Ema
Pavlovičová, Kristýna Dubišarová,
Alžběta Štenglová, Tobias Prokop, Adél Kašparová, Zita
Vajsarová, René Štrauch.
První sobotu v říjnu byli přivítaní:
Nikol Rudolfová, Eliška Bártová, Ellen Milerová, Adéla
Sýkorová, Nina Ticháčková, Aneta Klicnarová, Martin
Karpf, Karolina Marková, Kristýna Riegerová, Eliška
Žiláková, Monika Tautzová, Filip Hruška, Dominik Valášek
a Pavel Rajs.
Na posledním vítání byli přivítaní tito občánci: Jiří Kozár,
Barbora Šnáblová, Jan Nosek, Richard Voda, Jakub Hercík, Dominik Šlehobr, Gita
Ducháčová a Jan Hotárek.
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Jubilea
70 let
Leden:
Ivana Richterová, Brigita Koláčná a Jana Středová
Únor:
Naďa Hrušková
Březen:
Hana Kasalová, Oldřich Vaniš a Antonín Nosek
Duben:
Alena Bendlová, Ilona Malá a Jan John
Květen:
Marie Mrnková a Miroslav Gennert
Červen:
Jindra Siegelová, Josef Lamka, František Bukovan a Marie Kozárová
Červenec:
Jindřiška Ducháčová, Václav Vaisar, Stanislava Fousková, Hana Ticháčková a paní Marie
Provazníková
Srpen:
Eva Langrová a Josef Koubek
Září:
Hana Kirchnerová, Marie Kohlová, Anna Lélyová, Zdenka Adámková, Jindřich Jeřábek a Eva
Kopsová
Říjen:
Františka Thérová, Miroslav Kubeček a Jiří Klíma
Listopad:
Karel Hlucháň, Miroslav Vaníček, Helena Steinerová, Věra Stuchlíková, Marie Spudichová a
Jindřiška Vaníčková.
Prosinec:
Bedřich Erben, Maria Popadincová, Věra Stuchlíková a Eva Vítová

75 let
Leden: Miloslav Martinek
Únor: Věra Ticháčková,
Březen: Věra Burešová, Milena Dubová a Oldřich Nádvorník
Duben: Milena Teimerová, Jiřina Hubená, Jiří Němeček, Marie Dudková, Hana Tremčinská,
Josef Janek, Jaroslava Ringlová a Jindřich Bek.
Květen: Věra Hejzlarová a Milena Schwarzová
Červen: Jaroslav Obršál
Červenec: Marie Hornychová a Helena Maršíková
Srpen: Jana Němečková, Vlasta Daňková a Jiří Břeský
Září: Jiřina Therová, Růžena Kubínová, Zdeněk Pohl a Jan Antl
Říjen: Eva Fišerová, Jiří Vítek a Antonín Středa
Listopad: Marie Knittelová a Eliška Šrůtková
Prosinec: František Pivoňka

80 let
Leden: Olga Ročárková
Únor: Anna Paulová
Březen: 0
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-2015 Duben: Milena Kovaříková
Květen: Jarmila Teichmanová a Jaroslav Reimann
Červen: Brigitta Drechselová
Červenec: Jan Kulhavý a Jiří Chaloupka
Srpen: Václav Zítka a Libuše Jirásková
Září: 0
Říjen: Marie Pozděnová
Listopad: Hana Duchatschová
Prosinec: 0

85 let
Leden: Miroslava Zudová
Únor: Jaromír Vlček,
Březen: Jaroslava Sylvánová
Duben: Pavlína Kubečková
Květen: Jaroslav Rohulán
Červen: Liduška Rutarová, František Matěna, Ladislav Kohl a Ctibor Vrbičan
Červenec: Zdeněk Tér
Srpen: 0
Září: 0
Říjen: Antonín Leppelt a Jana Šolcová
Listopad: Marie Teichmannová
Prosinec: Josef Nosek

90 let
Únor:
Březen:
Červen:
Září:
Prosinec:

Jaroslav Rolc,
Miloslava Míková
Jiřina Velcová
Jozef Čupela
Jarmila Štanclová

Úmrtí:
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V době Polické pouti dobrovolně odešel pan Karel Podhajský, který celý svůj život věnoval
polickému fotbalu. Jeho syn pokračoval a stal se brankářem v FC Hradec Králové.

Po dlouhé a těžké nemoci odešla teprve v 51 letech.
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Jiří Pášma zahynul pod lavinou v horské
oblasti francouzských Alp Pelvoux. Byl
také věrný polickému fotbalu.

Ing. Václav Jirásek zemřel náhle 14.
10.
ve
věku
83
let.
Do poslední chvíle se zajímal
o
veškeré
dění
ve
městě.
Přestože se při chůzi podpíral
o svou hůlku, pravidelně se
zúčastňoval Polického vandru a
Zimního táboření.

MUDr. Zdeněk Matějka
celý svůj život pracoval
v Polici jako dětský lékař.
Pečoval téměř o 3 generace
malých pacientů. Zemřel
ve věku 93 let.
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Pan Nentvich bydlel v Hlavňově
a dlouhá léta pracoval v DD jako
domovník.

Pan Jiří Vacek se tak,
jako kdysi jeho otec,
staral o údržbu hřbitova
až do odchodu do důchodu.
Byl členem astronomického kroužku.
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Statistika:
K 31. 01. mělo město 4176 obyvatel.
K 28. 02. mělo město 4173 obyvatel.
K 31. 03. mělo město 4181 obyvatel.
K 30. 04. mělo město 4170 obyvatel
K 31. 05. mělo město 4173 obyvatel
K 30. 06. mělo město 4176 obyvatel
K 31. 07. mělo město 4161 obyvatel
K 31. 08. mělo město 4170 obyvatel
K 30. 09. mělo město 4151 obyvatel.
K 31. 10. mělo město 4148 obyvatel.
K 30. 11. mělo město 4149 obyvatel.
K 31. 12. mělo město 4153 obyvatel.
Počet obyvatel ve spádových obcích:
Radešov 67
Hlavňov 155
Hony 57
Pěkov 267
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-2015 Teploty jsou měřeny ve stínu.

Leden
Ráno°

Den°

-1°
Zataženo, mlhavo
+1,1°
Vítr, zataženo, déšť, v noci sněžení, kluzko
+0,8°
Vítr, kluzko
+1,2°
V noci sníh, během dne stříd.slunce a sníh, vítr
+1,5°
Sněžení, odpol. vítr
-06°
Slunečno
-4°
Zataženo, sněžení
+0°
Zataženo, večer a v noci déšť
+4°
Prudší vítr, déšť, k večeru oteplení na 5,6°
+11,5° Dopol. déšť, pak přeháňky, vítr
+6,5°
Celý den sněžení
+2,8°
V noci a ráno sněžení, potom déšť
8,7°
Slunečno
+4,8°
+7°
Ráno déšť, dop.slunce, vítr, odp. zataž., večer déšť
-0,5°
+4,5°
Slunečno
-1,5°
+6°
Slunečno
+4,5°
+2,4°
Zataženo, déšť
+0,5°
+2°
Zataženo, ráno mlha
+0,5°
+0,5°
Zataženo, mžení
-2°
+1,5°
+0,5°
+1,5°
Zataženo
-0,5°
+3°
Dopol. slunce, pak zataženo
+2°
+0,5°
Zataženo
-2,5°
+0°
Odpol. slunce
-1,5°
-0,5°
Během dne občas mírné sněžení, v noci sněžilo
-3°
+2,5°
V poledne slunce, v noci napadl sníh
-0,5°
+1,5°
Dopoledne sněžení, pak zataženo
-1,5°
+1,3°
Odpoledne slunce, v noci sněžení
-2°
+0,5°
Dopol. mírné sněžení, občas slunce
-0,5°
+2°
Zataženo, dopol. sněžení a vítr
-2°
31. -3,4°
Začátek měsíce byl téměř bez sněhu. Sníh, který napadl koncem roku, nestačil na zimní sporty.
9. 1. obleva. 10. 1. meteorologové pokládají tento den za nejteplejší lednový den v historii.
Další dny stále připomínaly spíše jaro. V posledním týdnu napadl sníh.

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

-2
+1,2°
+0,8°
+0,8°
-1,7°
-9,4°
-5°
-2°
+1,9°
+5,5°
+1,3°
+2,5°
+3,8°
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Únor
Ráno°

Den°

-3°
-0°
Slunečno
-1°
Slunečno
-2°
Slunečno
-2°
Slunečno
-4°
Slunečno
-2°
V noci nasněžilo
-1,5
Vítr, sněhové přeháňky, chvílemi slunce
+2,5°
Sněžení celé dopoledne, odpol. vítr, zataženo
+4,5°
Odpol. chvílemi slunce
+3,5°
Odpoledne slunce
+3°
V poledne polojasno
+4,5°
Ráno chladný vítr, potom slunce
-0,5°
+4°
Studený vítr, odpoledne slunce
-0,5°
+6°
Studený vítr, slunečno
-2°
-1°
Ledový vítr, občas slunce
-6°
+3,5°
Slunečno
-0,5°
+1,4°
Zataženo
-1,5°
-0,6°
Zataženo
-3,5°
+4°
Zataženo, odpoledne slunečno
-3°
+5°
Větrno, slunečno
-1°
+3°
Zataženo
-0°
+3,5°
Zataženo, večer pršelo
+2,5°
+5°
Zataženo, chvílemi polojasno
+0,5°
+5°
Polojasno
+2°
+4,3°
Zataženo
+1,5°
+5°
Zataženo
+1,5°
+4°
Ráno slunečno, pak zataženo
První týden v měsíci byl krásný, zasněžený, sluneční, takže děti si prázdniny, které v tomto
týdnu měly, užily. V dalších týdnech počasí připomínalo spíše předjaří. Rostly sněženky a
bledule. Tato zima je pokládána za nejteplejší.

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

-5°
-3°
-3°
-10°
-8°
-5°
-10°
-3°
-4°
+2°
+1°
-1,5°
-1°
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Březen
Ráno° Den°
+3,8° Dopol. zataženo, v pol. projasnění, pak zataž. vítr
+7°
R déšť, odp. občas slunce, vítr, v noci napadl sníh
+6°
R sněžení, pak střídavě slunečno
+5°
Střídavě slunečno, vítr
+3°
Zataženo
+7°
Chvílemi slunce, odpoledne zataženo
+7°
Zataženo, občas problesklo slunce
+10,5° Slunečno, vítr
+12°
Slunečno
+12,5° Slunečno
+5,5° Ráno déšť, pak slunce, odp.oblačno, studený vítr
+3°
Zataženo, studený vítr
+2°
Zataženo, odpol.mírné,sněžení, v noci sněžilo
+0,5°
+3°
Přeháňky se sněhem,
+2°
+7°
R déšť, pak polojasno, vítr, odpol. se zataž.,
+5°
+10°
Ráno slunce, pak zataž., vítr
+2°
+14°
Slunečno, vítr
+2,5°
+11,5° Slunečno, chladný vítr
-0,5°
+8°
Slunečno, chladný vítr
-3,5°
+8°
Slunečno
-3°
+11,5° Dopol.slunečno, vítr, odpol.polojasno
-0,5°
+0°
Zataženo, vítr, odp.chvíli slunce
-4,2°
+10,5° Slunečno
-2,5°
+13°
Slunce, studený vítr
-0,5°
+16°
Slunce,
+6°
+13°
Ráno déšť, pak zataženo, v pol. chvíli slunce
+5°
+6,5° Ráno déšť, pak zataž., odpol.projasnění
+3,5°
+6,5° Ráno déšť, polojasno,odpol.občas slunce, vítr
+2°
+10°
Během celého dne zataženo, déšť
+5,5°
+3°
Přeháňky chvílemi i se sněhem a kroupami
+3°
Sněžení, déšť, prudký vítr, odpol. slunce, večer liják
31. +1,5°
20. 3. od 10,45 bylo na naší obloze vidět jedno z největších zatmění Slunce v posledních
letech. Měsíc zakryl více než 73 % plochy. Březnové počasí bylo pěkné. 22. 3. došlo k
ochlazení. Koncem měsíce deštivo. 31. 3. prudký vítr. V některých částech Čech proběhly
silné větry, které způsobily řadu škod. Police a okolí byly celkem od takového nebezpečí
uchráněny.

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

-4°
+5°
+0°
+1,4°
-1°
-1°
+2°
-1,5°
0°
-4°
+3°
+2°
+1,3°
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Duben
Ráno° Den°
+2,4° Sněžení s deštěm a prudký vítr
+2,7° Dopol.husté sněžení, odpol.slunce, k večeru sněžení
+4,5° R sníh, vítr, v pol.chvíli slunce
+5,5° Slunečno, vítr
+4°
Ráno slunce, pak celý den přeháňky se sněhem
+2,5° Střídavě slunce a chumelenice
+10°
Slunečno
+6°
Ráno déšť, pak zataženo, odpol.chvíli projasnění
+14,5° Slunečno
+17°
Slunečno
+18°
Slunečno, vítr
+14°
Slunečno, chladný vítr
+11°
Oblačno, vítr, chvílemi slunce
+0,5°
+12°
Odpoledne slunečno, studený vítr
+4°
+18°
Slunečno, krásně
+5,5°
+14,5° Polojasno
+5,5°
+13°
Odpoledne občas slunce
+2°
+5,5° Ledový vítr, zataž., odpol. chvíli slunce, přeháňka
-2,5°
+12°
Odpoledne slunce
+2°
+14°
Střídavě oblačno, slunce, chladný prudký vítr
+3,5°
+17°
Slunečno, vítr
+2,5°
+15°
Dopol. slunce, pak polojasno, vítr
+4°
+17,5° Slunečno
+7°
+17°
Dopol.zataženo, odpol.slunce
+4,5°
+18°
Slunečno, vítr
+11,5° +15°
V noci déšť, R mžení, odpol.přeháňka, k več.slunce
+5°
+20°
Slunečno
+11°
+6°
Zataženo, vítr, odpol. déšť
+2,5°
+13,5° Slunečno, chladný vítr
+0,3°
+13°
Ráno slunce, pak polojasno
Začátek měsíce připomínal spíše únor. Sněžení. 1. a 2. 4. prudké větry. 3. a 4. 5. byly ranní
mrazíky a nasněženo. Velikonoce byly studené, pak následovaly krásné dny, kdy 15. 4.
dosáhly teploty letních hodnot. Od 16. 4. nastalo prudké ochlazení. Od 15. 4. se oteplilo. Bylo
sucho až na pár dnů, kdy v noci mírně zapršelo. 28. se prudce ochladilo a pršelo.

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

+1°
-0,5°
+0,5°
-3°
-0,5°
-4°
+0,5°
+4,5°
+5°
+0,6°
+4°
+8°
+6,5°
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Květen

Ráno°

Den°

+6,5°
+10,5° Zataženo, odpol.přeháňky, k večeru pěkně
+7,5°
+13,5° Slunečno, odpol. občas pod mrakem
+7,5°
+15,5° Slunečno, občas oblaky, studený vítr
+11°
+17,5° Ráno déšť, potom poloj., odpol.slunce
+13°
+21°
Slunečno, odpol. se zatáhlo, v noci bouřka a déšť
+15°
+13°
Déšť, k večeru projasnění
+10°
+14,5° Ráno slunečno, dopol.oblaka, odpol.chvílemi slunce
+3,5°
+17°
Pěkně, slunečno
+7°
+16°
Dopol. déšť, odpol.pěkně, k večeru déšť a bouřka
+11,5°
+14°
Vítr, střídavě oblaky a slunce, k večeru pěkně
+3°
+17°
Krásně, slunečno
+8°
+17,5° Dopol.slunečno, odpol. občas oblaky, vítr
+10°
+15,5° Chladný vítr, slunce
+8°
+14°
Dopol. přeháňky, odpol. slunce, občas oblaky
+2°
+17°
Slunečno
+3°
+18°
Slunenčo
+7°
+13°
Slunečno, studený vítr
+1°
+17°
Studený vítr, slunečno, občas oblaky
+8,5°
+16,5° Brzy ráno slunce, pak přeháňky
+10°
+10,5° Zataženo, déšť
+8,5°
+14,5° Zataženo, odpol.zapršelo
+9,5°
+17°
R slunečno, odpol. chvílemi oblaky
+11°
+16,5° Zataženo, dopol. chladno, odpol. celkem pěkně, vítr
+12°
+17,5° Dopol.pod mrakem, odpol. chvílemi slunce
+9,5°
+18°
Slunečno, chvílemi oblaky
+11,5°
+14°
Zataženo, vítr
+8,5°
+10,5° R zapršelo, dopol. zataženo, zima, odpol.projasn.
+8°
+13,5° Zataženo, vítr odpol. slunce, k večeru krásně
+9°
+17,5
Ráno déšť,potom slunečno
+12°
+14°
Zataž., chl.vítr, občas slunce, odpol. přeháňka
+7°
+18
Slunečno, vítr
31.
Počasí celkem odpovídalo tomuto měsíci.

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
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Červen
Ráno° Den°
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

+13,5°
+17°
+14,5°
+13,5°
+11°
+10,5°
+19°
+14°
+11,2°
+9,5°
+13,5°
+17°
+18,5°
+19°
+15°
+9°
+10°
+11°
+11°
+9,5°
+10,5°
+10,5°
+13°
+9°
+6°
+9,5°
+13°
+14°
+11°
+12°

+19°
+21°
+25°
+23°
+24°
+24,5°
+23°
+17°
+11,5°
+17,5°
+17°
+24°
+24°
+22°
+16,5°
+16,5°
+16°
+14°
+13,5°
+11°
+14,5°
+16,5°
+14°
+14°
+16,5°
+19°
+17,5°
+16,5°
+18°
+19°

Slun., vítr, odpol.občas oblaky, v noci bouřka, déšť
R slunce, prudší vítr, odpol. střídavě oblaky
Slunečno, vítr, letní den
Slunečno, vítr
Slunečno
Slunečno, vítr
Slunečno
Dopol. zataž., odpol.polojasno, mírně zapršelo
Déšť, zataženo, vítr
Polojasno
R Slun., pak polojasno, k večeru oteplení,slunce,vítr
Přeháňky, k večeru slunce, vedro
Od rána vedro, slunce, vítr, k večeru bouřka
Slunečno, občas oblaka, večer bouřka a liják
Zataž., vítr, dopol. déšť, odpol.poloj., večer slunce
Slunečno, vítr, občas oblaky
Občas slunce, občas oblaky, vítr, odpol. tepleji
Během dne dešť.přeháňky, zataženo
Přeháňky, zataž., odpol. chvíli projasnění, vítr
Přeháňky, chladno, odpol. střídavě projasn. a déšť
Dopol.přeháňky, odpol.občas slunce, k več. pěkně
Přeh., odpol. otepl., k večeru zabouřilo a prud. liják
Přeháňky, chvílemi slunce, vítr
Zataž., odpol.projasnění, k večeru pěkně, otepl.
Dopol. krásně, pak se zatáhlo, k večeru otepl.
Dopol. slunečno, odpol.se zatáhlo
R déšť, pak pod mrakem, k večeru bouřka a liják
R slun., pak se zatáhlo, studení vítr, k večeru slunce
Střídavě polojasno a slunce, k večeru pěkně
Střídavě oblačno

Na začátku měsíce se dostavily letní teploty. V polovině měsíce ochlazení a chladno
s občasnými dešti pak vydrželo až do konce měsíce
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Červenec
Ráno°

Den°

+24°
Větřík, teplo
+25°
Větřík, na slunci 30°
+26
Větřík, na slunci 32°, ve 22,30 bylo ještě 20,5°
+26,5° Větřík, na slunci 35°
+30°
Slunce, v pol. se zatáhlo, mírně zapršelo, pak slunce
+26°
Slunce, chvílemi zataž., k večeru krásně
+26,5° Slunce, vedro, v noci bouřka a liják
+20°
Zataž., chl.vítr, přeháňky, k večeru slunečno
+15°
R slun., studený vítr, přeháňka, k večeru pěkně
+16°
Slunce, střídavě zataženo, studený vítr
+18°
Vítr, slunce, občas oblaky, k večeru pěkně a tepleji
19°
Slunečno, vítr, odpol. chvílemi oblaky
+16°
Zataž., R déšť, občas přeh., vítr, odpol. slunce
+14,5°
+18°
R déšť, pojasno, k večeru krásně
+16°
+19°
R déšť, během dopol. přeháňky, odpol. krásně, vítr
+12°
+20,5° Dopol. déšť, odpol. pěkně
+17,5°
+25°
Slunečno, vedro, vítr
+18°
+31°
Slunečno, vítr, k večeru liják a zabouřilo
+18°
+26,9° R slun., dop. se zatáhlo, odpol. bouřka a průtrž
+16°
+20°
Slunce, občas oblaky, chladný vítr, k večeru pěkně
+16,5°
+25°
Slunce, chvílemi oblaky, chlad.vítr, k večeru vedro
+21,5°
+29°
Vedro, mírný vítr
+21°
+24°
R zataženo, odpol.poloj., k večeru slunce
+18,5°
+23°
Pod mrakem, k večeru slunce
+25°
+21,5° R prudší vítr, v pol. liják a bouřka, potom pěkně
+13°
+16°
Prudký stud. vítr, zataž., k večeru otepl. a krásně
+13°
+18°
R déšť, během dne přeháňky
+15°
+16,5° R slun., pak oblačno, přeháňky, vítr, k večeru pěkně
+13,7°
+18,5° Oblačno, večer déšť
+11°
+16°
Oblaky, občas slunce, vítr
+19°
Dopol.oblaky, odpol. pěkně
31. +7,5°
Začátek měsíce proběhl ve znamení tropických veder. Tepla vydržela i v noci, kdy 3., 4., bylo
ještě ve 23 hod. přes 21°, 7. 7. bylo na slunci 36°. Vedra přinesla velká sucha. 7. 7. byla
bouřka a došlo k ochlazení. Od 11. se oteplilo a od 15. nastoupila velká vedra. 19. 7. došlo
k průtrži mračen, padaly kroupy větší jak hrách a silný vítr. Vše trvalo asi 10 minut. 22. 7.
padl teplotní rekord – téměř 30° ve stínu. Noci byly teplé, dokonce 2x neklesly pod 20° a tím
se staly tropickými. Letošní sucho bylo nejhorší za posledních 12 let. V posledním týdnu
měsíce se citelně ochladilo. Poslední dva dny v měsíci se počasí vylepšovalo.

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

+19°
+14°
+15°
+15°
+16,5°
+23°
+16°
+18°
+14°
+9,5°
+5°
+13°
+14°
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Srpen
Ráno° Den°
+23°
Slunečno, oblaky, vítr
+21,5° Zataženo, přeháňky
+26°
Slunečno
+27°
Slunečno
+27°
Dop.zataž., bouřka,déšť, odpol. vedro, občas zataž.
+28°
Slunečno, na slunci 36,5°
+321° Slunečno
+32°
Slunečno, vítr, odpol. pár kapek deště, na sl. 38,5°
+29,5° Slunečno, vítr
+32°
Slun., odpol. chvílemi mraky
+29°
Slun., na slunci 35°, větřík, odp. bouřka, silný vítr
+30°
Odpol. bouřka a déšť
+28°
Chladnější vítr, slunečno
+21°
+27°
Slunce, vítr
+19,5° +27°
Odpoledne zapršelo
+18,5° +26°
Pěkně, občas oblaky, stále sucho
+18°
+19°
Déšť
+16,5° +18°
Zataž., R mrholení, k večeru déšť
+15°
+20°
Odpol. slunce
+9°
+20,5° Slunečno, občas pod mrakem, vítr
+9,8°
+21°
Slunečno
+11°
+20,5° Slunečno, chl.vítr, občas oblaky, odpol. přeháňka
+10°
+19°
Oblačnost, vítr, v pol. přeháňka, odpol. pěkně,otepl.
+17°
+18,5° R slunečno, pak oblačno vítr
+16,5° +17,5° Přeháňky, vítr, k večeru projasnění,
+8°
+21°
Slunečno, vítr
+10°
+23°
Slunečno
+16,5° +25°
Občas oblaky, vítr, v noci déšť
+18°
+25°
Ráno zataž., potom slunečno, vítr
+16°
+30°
Slunečno
+32°
Slunečno
31. +16°
Od 3. 8. nastoupily další tropické dny, a přestože občas zapršelo, sucho pokračovalo. 12. 8. se
v poledne přehnala bouřka a liják ale pak opět následovalo teplo. Podle meteorologů bylo v
letošním létě nejhorší sucho za posl. 12 let. Od 17. 8. pršelo a došlo k ochlazení. 25. se
začalo oteplovat a poslední 2 dny opět dosáhly teploty až 32° ve stínu. Letos bylo v historii
měření nejteplejší léto.

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

+13°
+15,5°
+15°
+20,5°
+20°
+20°
+18°
+22°
+21,5°
+19°
+18,5°
+19°
+19°
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Září
Ráno° Den°
+32°
Slunečno, vítr, v noci konečně déšť
+19,5° R déšť, pak poloj., v pol.slunce, oblaky
+20°
Slunce občas oblaky
+18°
Dopol. zataženo, odp.oblačno, občas slunce
+18°
Polojasno
+10°
Zataženo, celý den déšť, vítr
+13°
Zataženo, odpol.chvílemi slunce
+15,5° Občas slunce, vítr, v noci déšť
+14,5° Dopol. slunečno, v pol. a odpol.přeháňka, vítr
+16°
Občas slunce, občas mírné přeháňky, vítr
+16°
R déšť, zataž., odpol. poloj. mírná přeháňka
+17,5° Občas slunce
+23°
Slunečno, vítr
+16°
+20°
Odpoledne déšť
+12°
+20°
Dopol.zataženo, odpol. slunce
+13°
+23°
Odpol.slunce
+12,5° +26°
Slunečno, na slunci 30,8°
+12°
+16,5° Zataž., odpol. a k večeru krásně, otepl. +18°
+8,5°
+19,5° Slunečno, na slunci vedro
+12°
+13,5° R zataženo, přeháňky
+8,3°
+14,5° Dopol.zataženo, odpol. chvílemi slunce
+6,8°
+17°
Slunečno, odpol. se občas zatahovalo, vítr
+10,5° +16°
Polojasno
+10,8° +17°
Slunečno, pěkně
+11°
+18,5° Slunečno, občas oblaky
+10°
+16,5° Vítr, občas slunce
+6°
+14°
Pod mrakem
+6°
+15°
Slunečno, občas oblaky, vítr, k večeru krásně
+8°
+14°
Dopol.zataženo, odpol. slunce, občas oblaky
+9°
+11,5° Polojasno, vítr
1. 9. byl velmi horký. V noci déšť a pak ochlazení. 6. 9. došlo k citelnému ochlazení. Od 12. 9.
se oteplilo a ve dnech 16. a 17. 9. teploty dosáhly opět letních hodnot. Od 20. 9. došlo
k dalšímu ochlazení. Konec měsíce byl chladný ale stále suchý.

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

+14,5°
+14,5°
+12°
+13,5°
+7,5°
+9
+10°
+6,5°
+9,5°
+6,8°
+11,5°
+12°
+9°
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Říjen
Ráno°

Den°

+14,5° Slunečno, vítr
+17°
Slunečno
+17°
Občas slunce, vítr
+17°
Dopol. zataženo, odpol. slunce a vítr
+17°
Ráno mlha, potom slunce
+17°
Polojasno
+16°
Zataženo, ráno mírná mlha, odpol. projasnění
+14,5° Zataženo
+9,5°
Zataženo, ráno déšť, během dne celkem pěkně
+8°
Vítr, dopol. zataženo, odpol. chvílemi slunce
+6°
Slunce, prudší ledový vítr
+5,5°
Slunečno
+4,5°
Pod mrakem
+5°
+6,5
Celý den pršelo
+6,5°
+8°
Dopoledne déšť, odpol. zataženo
+10°
+13°
Ráno zapršelo, odpoledne polojasno
+7°
+7°
Ráno déšť, zataženo, občas mžení
+5,3°
+9°
Ráno mlhavo, zataž., odpoledne pěkně, jasno
+6,5°
+8,3°
Mlhavo
+3°
+6,3°
Mrholení, odpoledne jemný déšť
+7°
+8°
Drobný déšť
+6°
+8,5°
R mlhavo, odpol.projasnění, ledový vítr
+9°
+12°
Ráno jemný déšť, pak polojasno, odpol. slunce
-0,5°
+12°
R mlhavo potom krásný den
+6°
+8,5°
Zataženo
+3°
+11°
Ráno mlha, potom slunečno
+5,5°
+12°
Ráno zataž., v poledne slunce,
+8°
+11°
Polojasno, odpol. zataženo
+9,5°
+9,5°
Zataženo, mžení, občas drobný déšť
+8°
+9,5°
Zataženo
+15°
Slunečno
31. +1,5°
Na začátku měsíce byl prudký nástup chladného podzimu. Počasí odpovídalo měsíci říjnu.
Stále málo deště.

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

-2°
-1°
+2°
+9°
+10°
+6,5°
+11,5°
+9,5°
+8°
+3°
+0,5°
-2,5°
+0°
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Listopad
Ráno°

Den°

+13,5° Slunečno, vítr, příjemně
+12°
Slunečno, chladný vítr
+13°
Slunečno
+13°
Slunečno
+11,5° V poledne a odpol.slunce
+12°
Polojasno
+12°
Mžení a jemný déšť, zataženo, mlhavo
+14°
Ráno mlha, potom slunečno
+12°
Zataženo, déšť
+14,5° Dopol.zataženo, v poledne slunce
+13,5° Odpoledne déšť
+10,5° Zataženo
+10,5° Slunečno, vítr, v noci déšť
+5°
+6°
Studený vítr, odpol. přeháňky, v noci déšť
+5°
+9°
Celý den déšť, vítr
+12°
+11°
Ráno déšť, potom polojasno
+7°
+10°
Celý den déšť
+12°
+12°
Přeháňky, prudší vítr,
+8°
+10,5° R zataž., déšť, v pol.,slunce, k večeru a večer déšť
+6,5°
+6,5°
Zataženo, v poledne déšť
+2°
+3°
Zataženo, odpol. přeháňky, v noci mírně nasněžilo
+0,5°
+3°
Zataž., v pol. chvíli polojas., chvíli poletoval snih
-1°
+0°
V pol. husté sněžení,
-2°
+0°
Dopol.jasno, v pol. a odpol. chvílemi slunce
-2°
+2°
Pod mrakem
-1°
+2°
V noci mírně nasněžilo, přes den mžení
+1,5°
+2°
Zataženo
-2°
-1°
Zataženo
+0,5°
+1°
Během dne občas sněžení, potom déšť, vítr
+4°
+5°
Vítr, k večeru a v noci déšť
Až do poloviny měsíce byly teploty na toto období nadprůměrné. 20. 11. se ochladilo a v noci
z 21. na 22. napadl mírný sněhový poprašek. Sníh mírně poletoval i 22. 11. odpoledne. Od 23.
11. nastoupila zima, ale teploty se pohybovaly kolem 0, občas mrazík. Pokud sněžilo, tak byl
sníh mokrý a neudržel se.
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02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

+4°
-1°
-4°
-3°
+2°
+0°
+9,5°
+14°
+5°
+11°
+12°
+9,5°
+5°
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Prosinec
Ráno°

Den°

+5°
Zataženo, v pol. chvílemi slunce, pak déšť
+5°
Celý den mžení, jemný déšť, mlhavo
+7°
Polojasno, v poledne slunce
+5,5°
Polojasno
+6°
Vítr, polojasno
+7°
Na slunci až 15°, studený prudší vítr
+7°
Zataženo
+8°
V poledne chvíli slunce
+2°
Zataženo, odpoledne déš´t
+2,5°
Polojasno
+2
Dopol. a v poledne slunce, ledový vítr
+6°
V poledne slunce
+3°
V noci a ráno déšť, pak pěkně, vítr
-4°
+1°
Pěkně, slunečno
0°
+2°
+2°
+4°
Zataženo, déšť střídá mžení
+3°
+4°
Mžení a déšť
+4°
+8°
Déšť, mlha
+5°
+8°
Dopol. jasno, odpol. zataženo, mžení
+4°
+3,8°
K polednímu vysvítalo slunce, pak zataž., vítr
+2,5°
+4°
Zataženo, déšť
+6°
+8°
Zataženo, odpoledne déšť
+5°
+8,7°
Slunečno, vítr, odpol. se zatáhlo
+3°
+9°
Dopoledne slunečno, odpol.zataženo
+3°
+6,5°
Zataženo
+8,5°
+10°
V pol. a chvíli odpol. slunce, studený prudší vítr
+5°
+7°
Polojasno
+4°
+7,5°
Odpol. chvíli slunce
+0,5°
+3,5°
Slunečno
-2°
-1°
Slunečno
-2°
Slunečno, v noci mírné sněžení
31. -4°
Letošní rok byl nejteplejší v historii měření. Prosincové teploty se až na nějaké výjimky
pohybovaly nad nulou. Štědrý den byl nejteplejším. První mrazivější dny se objevily na konci
roku a první poprašek sněhu napadl o silvestrovské noci.
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21.
22.
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27.
28.
29.
30.

+5,5°
+4°
+5°
+1,5°
+2°
+2°
+4°
+6°
+2°
+2°
-1°
+5°
+5°
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19. 7. padaly kroupy

27. 7. se objevila pěkná duha
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