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Nejdůležitější události v roce 2007
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V lednu se Polickem přehnal orkán Kyrrill
Otevření Penny – Marketu
Postupné vysazování stromků na cestě ke Klůčku, vysázení lip v horní části aleje u
hřbitova a vysazování stromů v různých částech města. Vyřezání keřů na hrázi u
fotbalového hřiště
Obnova dětského hřiště na sídlišti
Májová pouť do Vambeřic
Farář P. Marian Lewicki oslavil 25 let kněžství a 50 let života
Návštěva prezidenta Václava Klause
Oslava ke stému výročí založení skautingu
Pojmenování Domu s pečovatelskou službou v Polici nad Metují „Javor“
Polický vandr
Úmrtí pana Kousala
Pouť na Hvězdě
Polická pouť
Zádušní mše za Ing. Jiřího Daňka, který tragicky zahynul při horolezeckém výstupu
v Asii
Přestěhování technických služeb a vybudování psího útulku
Oslava 70.výročí založení Domova důchodců v Polici nad Metují
Stěhování knihovny – „živý řetěz“
Slavnostní otevření Pellyho domů
17. ročník Garden Party
5. mezinárodní festival Outdoorových filmů
60. Polické divadelní hry – uvedení hry „Báječná léta pod psa“ naším divadelním
souborem Kolár
Zprovoznění nového obchvatu
Zimní táboření na Hvězdě
Silvestrovský „vejšlap“
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Přehled spolků, jednot, zájmových sdružení a církví
 Tělovýchovná jednota Spartak (fotbalový oddíl, lyžařský oddíl, turistický oddíl,
šachisté…)
 Tělovýchovná jednota Sokol (cvičení pro veřejnost, gymnastika, karate, horolezci,
mažoretky, florbalový oddíl…)
 SSK PEDRO
 Divadelní soubor Kolár
 Oddíl břišních tanečnic
 Sbor dobrovolných hasičů Velká Ledhuje
 Hasiči Police nad Metují
 MaMiNa
 Automotoklub
 Svaz skautů ČR – Junák Police nad Metují
 Český svaz rybářů
 Český svaz chovatelů
 Český svaz zahrádkářů
 Astronomický klub
 Garda ostrostřelecká polická
 Senior klub Ostaš
 Fond pro pozůstalé
 Polická univerzita volného času
 Církev československá husitská
 Římskokatolická farnost polická
 Krčmasenát – František Pohl
AUTOMOTOKLUB Police nad Metují
Jméno předsedy:

Miloš Puschmann

Kontaktní osoba:

Jiří Krmaš - místopředseda

Miloš Puschmann

Kontaktní adresa: Nádražní 393, Police n.M.

Soukenická 206, Police n.M.

Český rybářský svaz místní organizace Police nad Metují
Jméno předsedy:

Jaroslav Obršál

Kontaktní osoba:

Jaroslav Obršál

Kontaktní adresa: Ostašská 254, Police n.M.

Český svaz chovatelů (drobného zvířectva)
Jméno předsedy:

František Hanzl

Kontaktní osoba:

Navrátilová - jednatelka

František Hanzl

Kontaktní adresa:

Ledhujská 39, Police n.M.

FBC BULDOCI (fotbalový klub)
Jméno předsedy:

Michal Seidlman

Kontaktní osoba:

Michal Seidlman

Kontaktní adresa: Fučíkova 443, Police n.M.

3

Horolezecký klub OSTAŠ
Jméno předsedy:

Jiří Škop

Kontaktní osoba:

Jiří Škop

Marek Lacina

Kontaktní adresa: Soukenická 180, Police n.M.

K Sídlišti 288, Police n.M.

Junák Police nad Metují
Jméno předsedy:

Josef Hejnyš

Kontaktní osoba:

Josef Hejnyš

Kontaktní adresa: Bukovice

Knihovna města Police nad Metují
Jméno ředitelky:

Věra Plachtová

Kontaktní osoba:

Věra Plachtová

Kontaktní adresa: Komenského náměstí 1, Police n.M.

MC MaMiNa, o.s. - Maminky, miminka a nápady
Jméno předsedy:

Jitka Klímová

Kontaktní osoba:

Jitka Klímová

Kontaktní adresa: Suchý Důl 122

Ostrostřelecká garda Václava hraběte Radeckého v Polici n. Met.
Jméno předsedy:

Karel Sýkora

Kontaktní osoba:

Pavel Daněk

Karel Sýkora

Kontaktní adresa: Na Sibiři 168, Police n.M.

Tomkova 255, Police n.M.

Římskokatolická farnost
Jméno děkana:

Marian Lewicki
Komenského náměstí 1, Police n.M.

Pastor:

Církev Československá- husitská
Jan Schwarz

Sbor dobrovolných hasičů Hlavňov
Jméno předsedy:

Jan Špulák

Kontaktní osoba:

Martin Berger

Kontaktní adresa: Hlavňov 39

SSK Police nad Metují (střelecký klub)
Jméno předsedy:

Antonín Herzog

Kontaktní osoba:

Antonín Herzog

Kontaktní adresa: Bukovice 121
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TJ SOKOL Hlavňov
Jméno předsedy:

Milan Kovář

Kontaktní osoba:

Milan Kovář

Kontaktní adresa: Hlavňov 46

TJ SOKOL Police nad Metují
Jméno předsedy:

Radka Rubáčková

Kontaktní osoba:

Radka Rubáčková

Kontaktní adresa: K Vodojemu 8, Police nad Metují

TJ SOKOL Police nad Metují - Florbal Police nad Metují
Jméno předsedy:
Kontaktní osoba:

Edita Bukovanová

Kontaktní adresa: U Opatrovny 217, Police n.M.í

TJ SOKOL Police nad Metují - Gymnastika Police nad Metují
Jméno předsedy:
Kontaktní osoba:

Jitka Krásná

Kontaktní adresa: K Sídlišti 289, Police n.M.

TJ SOKOL Police nad Metují - Mažoretky
Jméno předsedy:
Kontaktní osoba:

Leona Gorganová

Kontaktní adresa: Starkov 188

TJ SOKOL Police nad Metují - TIKY team (florbalisté)
Jméno předsedy:

Libor Průša

Kontaktní osoba:

Rudolf Vaníček

Kontaktní adresa: U Damiánky 52, Police n.M.

TJ SPARTAK Police nad Metují
Jméno předsedy:

František Zeman

Kontaktní osoba:

Bedřich Erben

František Zeman

Kontaktní adresa: Tomkova 45, Police n.M.

Kostelní 105, Police n.M.

TJ SPARTAK Police nad Metují (kondiční cvičení pro ženy)
Jméno předsedy:

Jana Zocherová

Kontaktní osoba:

Jana Zocherová

Kontaktní adresa: Soukenická 183, Police n.M.

TJ SPARTAK Police nad Metují - oddíl kopané
Jméno předsedy:

Jaroslav Seidlman

Kontaktní osoba:

Jaroslav Seidlman

Kontaktní adresa: Smetanova 369, Police n.M.
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TJ SPARTAK Police nad Metují - Klub přátel turistiky
Jméno předsedy:
Kontaktní osoba:

Petr Scholz

Kontaktní adresa: Husova 333, Police n.M.

TJ SPARTAK Police nad Metují - lyžařský oddíl
Jméno předsedy:

Jiří Beran

Kontaktní osoba:

Antonín Pohl

Kontaktní adresa: Hvězdecká 13, Police nad Metují

TJ SPARTAK Police nad Metují - šachový oddíl
Jméno předsedy:

Josef Obst

Kontaktní osoba:

Jan Miler org. pracovník ŠO

Josef Obst

Kontaktní adresa: Tyršova 328, Police n.M.

Ostašská 319, Police n.M.

Základní organizace českého zahrádkářského svazu
Jméno předsedy:

Petr Geisler

Kontaktní osoba:

Zdeněk Novotný

Kontaktní adresa: Nádražní 206, Police n.M.

ZO ČSŽ - Hlavňov (Základní organizace Českého svazu žen)
Jméno předsedy:

Alena Ferancová

Kontaktní osoba:

Alena Ferancová

Kontaktní adresa: Hlavňov 96
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Veřejná zasedání městského zastupitelstva
*1. veřejné zasedání se konalo dne 21. 2. 2007 v 17.00 hod. v sále hasičské
zbrojnice v Polici nad Metují.
Program:
• Zřízení organizační složky města „Centrum kultury a vzdělávání Pellyho domy“
• Rozpočet města Police nad Metují na rok 2007
• Obecně závazná vyhláška č. 1/2007, Požární řád města Police nad Metují
• obecně závazná vyhláška č. 2/2007, o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města
Police nad Metují, včetně systému nakládání se stavebním odpadem
• Revokace usnesení č. 09/04/2006 o prodeji nebytové jednotky č. 78/1 na Masarykově
náměstí
• Prodeje podílů na domech a pozemcích Fučíkova 326 a 17. listopadu 350
• Věcné břemena, odkupy, převody a prodeje pozemků
• Diskuse

*ZM revokovalo své usnesení z r. 2006 a schválilo prodej nebytové jednotky č.78/1 se
shodným spoluvlastnickým podílem 264/3435 na společných částech domu a pozemku
stp.č.664 v k.ú. Police nad Metují a nebytové jednotky č.78/2 se shodným spoluvlastnickým
podílem 892/3435 na společných částech domu a pozemku stp.č.664 v k.ú. Police nad Metují,
vše za kupní cenu ve výši 578.000,- Kč manželům Petrovi a Miladě Purkertovým.
Pro: 21
Proti: 0
Zdržel se:
0

*ZM schválilo odkup pozemku p.č.131/3 o výměře 12 m2 v k.ú. Police nad Metují od

vlastníků manželů Jiřího a Pavly Pavlových. Navrhovaná kupní cena je 100,-Kč/m2, celková
cena činí částku 1.200,- Kč.
Pro: 21
Proti: 0
Zdržel se:
0

*ZM schválilo bezúplatný převod pozemku p.č. 131/2 o výměře 28 m2 v k.ú. Police nad
Metují od vlastníků manželů Jiřího a Pavly Pavlových do majetku města.
Pro: 21
Proti: 0
Zdržel se:
0
*ZM schválilo prodej pozemku st.č. 884/1 v k.ú. Velká Ledhuje o výměře 159 m2 firmě CDS
s.r.o. Náchod za cenu 100,- Kč/m2.
Pro: 21
Proti: 0
Zdržel se:
0

*2. zasedání se konalo 6. 6. v 17.00 hod. v sále hasičské zbojnice
Program:
• Zahájení
• Schválení pořízení zvukového záznamu z jednání ZM
• Schválení programu 2. zasedání ZM v roce 2007
• Kontrola plnění usnesení ZM
• Smlouva o založení Dobrovolného svazku obcí Lesy Policka a návrh stanov DSO
• Závěrečný účet a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2006
• Rozpočtová opatření č. 1 až 6
• Změna jednacího řádu ZM
• OZV č.3/2007, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy,
7
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třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Určení zastupitele pro územně plánovací činnost
Nominace uvolněných členů ZM do orgánů společností a organizací, kterých je město
členem
Koncepce vytápění sídliště – vyjádření podpory zachování centrálního vytápění
Zřízení věcných břemen, prodeje a odkupy pozemků
Otevřený dopis MO ODS
Diskuse

*ZM schválilo, aby z veřejného zasedání ZM byl po celé volební období pořizován zvukový
záznam.
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se:
*ZM schválilo smlouvu o založení Dobrovolného svazku obcí Lesy Policka a návrh stanov
tohoto svazku.
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se:
0

*ZM jmenovalo místostarostu pana Zdeňka Kadidla určeným zastupitelem pro územně
plánovací činnost.
Pro:

17

Proti: 1

Zdržel se:

0

*ZM schválilo následující nominaci uvolněných členů ZM do řídících a kontrolních orgánů
společností a organizací, kterých je město Police nad Metují členem, nebo v nich má
majetkový podíl:
a) starostka Ida Seidlmanová bude zastupovat město v: - Branka, o.p.s.
v Dobrovolném svazku obcí Policka
b) místostarosta Zdeněk Kadidlo bude zastupovat město v SHL a.s.,
- Euroregion Glacensis,
- Sdružení obcí pro plynofikaci Broumovska
c) oba alternativně ve Svazu měst a obcí ČR
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se:
1
*ZM schválilo odkup pozemků p.č. 731/29 o výměře 2044 m2 a p.č. 749/8 o výměře 224 m2
v k.ú. Velká Ledhuje od spoluvlastníků paní Miluše Oppitzové, Marie Klikarové a Ing. Dany
Kyselové. Kupní cena je stanovena dohodou ve výši 15.000,- Kč.
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se:
0
Průběh:
*Ing. Troutnar (vedoucí IMŽP) předložil zastupitelům důvodovou zprávu k založení
Dobrovolného svazku obcí „Lesy Policka“. Založení tohoto svazku má za úkol zefektivnit
hospodaření v městských a obecních lesích, využít možnosti k získání dotací a různých slev a
bonusů při obchodování se dřevem. Zakládajícími členy DSO jsou obec Česká Metuje,
městys Machov a město Police nad Metují, které mají podobnou výměru lesních majetků a
funkci odborného lesního hospodáře zde vykonává tatáž osoba, pan Luboš Binar.
*Starostka uvedla návrh zastupitele pana Petra Scholze, který na 1. zasedání ZM požádal, aby
v zápisu z jednání ZM bylo jmenovitě uváděno jak každý z členů ZM hlasoval, a tím byla
dána občanům možnost zpětně dohledat postoje jednotlivých zastupitelů k projednávaným
otázkám. Touto problematikou se zabývala RM a navrženou změnu jednacího řádu ZM
nedoporučuje.
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Starostka I.Seidlmanová rozvedla otázku otevřeného dopisu ze dne 9. 3. od MS ODS
adresovaný vedení města, RM a ZM. Tento dopis byl otištěn v březnovém měsíčníku. Rada
města 11. 4. 07 diskutovala na toto téma a vzala na vědomí tento dopis podepsaný zástupci
MS ODS předsedkyní Bc. M. Trnovskou, místopředsedou P. Scholzem, J. Škopem a M.
Lacinou a konstatuje, že ODS jako strana podílející se na vedení města v pozici místostarosty,
tří členů RM a sedmi členy ZM má mnoho příležitostí prosazovat své požadavky a náměty
v orgánech města. RM nerozumí co vedlo místní organizaci ODS k formě otevřeného dopisu
a spodivem konstatuje, že ani jeden výše uvedený člen ODS či volený zástupce tyto
zmiňované náměty aktivně ani pasivně nepřednesl na jednání orgánu města či odborných
komisí. RM považuje tuto formu komunikace za necitlivou k práci rady, zastupitelstva města
a ostatním orgánům města, jejichž členy jsou i členové či volení zástupci za ODS, včetně výše
jmenovaných signatářů podpisu“.

*3. zasedání se konalo 15. 8. 2007 v zasedací místnosti radnice
Program:
• Kontrola plnění usnesení ZM
• Smlouva o návratné finanční výpomoci mezi městem Police nad Metují a DSO Lesy
Policka
• Rozšíření osadního výboru Hlavňov
• Diskuse

*ZM schválilo s platností od 15. 8. 2007 rozšíření osadního výboru Hlavňov o následující
členy: Bohumíra Tomana, Moniku Hrnčířovou, Otakara Jiránka, Luďka Ferance .
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se:
0

*4. zasedání se konalo 19. 9. 2007 v zasedací místnosti radnice
Program:
• Kontrola plnění usnesení ZM
• Rozpočtová opatření č.9 - 15
• Doporučení dalšího postupu města v otázce sporu s bývalými jednateli TS s.r.o.
• Změna stanov DSO Lesy Policka
• Prodeje, odkupy a směny pozemků
• Zřízení věcných břemen
• Diskuse

*ZM doporučilo vyhovět žádosti o vyrovnání předložené bývalými jednateli TS s.r.o. panem
B. Riegerem a B. Erbenem ve věci soudem rozhodnutého sporu o odměnu jednatelů TS s.r.o.
Police nad Metují.
Pro: 1
Proti: 10
Zdržel se:
5
!!! USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO !!!

*ZM schválilo prodej domu č.p. 334 s pozemkem st.č. 379/1 o výměře 947 m2 v k.ú. Police
nad Metují panu Miroslavu Kollertovi za kupní cenu 1.500.000,- Kč. Kupní cena bude
uhrazena z úvěru do tří měsíců od podpisu kupní smlouvy.
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se:
0

*ZM neschválilo prodej části pozemku p.č. 173/1 v k.ú. Hony manželům Evženovi a Jitce
Skalovým.
Pro:

16

Proti: 0
9

Zdržel se:

0

*ZM revokovalo své usnesení č. 09/04/2004 o odkupu garáže s pozemkem st. č. 4/7 v k.ú
Velká Ledhuje od vlastníka - firmy VEBA, textilní závody a.s. a od odkupu z důvodu změny
záměru využívání Pellyho parku upouští.
Pro: 9
Proti: 4
Zdržel se:
3
!!! USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO !!!

*ZM schválilo směnu pozemků mezi městem Police nad Metují a firmou Agrin spol.s r.o.
takto:
1) Město Police nad Metují přenechá firmě Agrin spol. s r.o. pozemky p.č. 834/4 o výměře
235 m2, 834/5 o výměře 1528 m2, 839/10 o výměře 1959 m2, 839/14 o výměře 269 m2,
736 o výměře 7491 m2, 766/4 o výměře 3873 m2, 766/5 o výměře 186 m2, 942/4 o
výměře 2837 m2 a 928/1 o výměře 11180 m2, vše v k.ú. Radešov nad Metují. Celková
cena pozemků dle ocenění znalcem činí částku ve výši 181.310,- Kč.
2) firma Agrin spol.s r.o. přenechá Městu Police nad Metují pozemky p.č. 996/4 o výměře
18 m2, 1019/3 o výměře 335 m2, 1019/5 o výměře 292 m2 a 1020/2 o výměře 508 m2, vše
v k.ú. Radešov nad Metují. Celková cena pozemků dle ocenění znalcem činí částku ve
výši 21.210,- Kč.
Rozdíl v ceně pozemků ve výši 160.100,- Kč uhradí firma Agrin spol.s r.o. městu Police nad
Metují do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy.
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se:
0
*Starostka informovala zastupitele o sporu bývalých jednatelů TS s.r.o. pana B. Erbena a B.
Riegra, který započal v letech 1997 a trvá do současnosti. Poslední rozsudek jménem
republiky je ve prospěch TS s.r.o. Zastupitelé se mohli vyjádřit a blíže se seznámit s danými
skutečnostmi ještě na základě podrobnějších informací z úst Z. Kadidla a Ing. J. Vlčka, kteří
byli u zrodu tohoto sporu. RM dne 17. 9. 2007 měla ve svém programu zahrnuto společné
jednání s bývalými jednateli za přítomnosti jejich právního zástupce JUDr. Růčky a právničky
města JUDr. Sedláčkové a to na základě jejich žádosti. Starostka města citovala průběh
společného jednání a dále seznámila přítomné s písemným obsahem „Návrhu na narovnání
nároků“, který obdržela dne 18. 9. 07 od právního zástupce JUDr. Růčky. V současné době
pan Erben i pan Rieger dlužné částky mimo úroků z prodlení uhradili, stále je otevřena
možnost dovolání. Pan B. Erben a B. Rieger mají zájem dojít ke kompromisu, žádají aby bylo
uznáno, že práce odvedena byla a chtějí uplatnit svůj nárok na odměnu. Pan B. Erben
požaduje částku 30 tis. Kč a p. B. Rieger 50 tis. Kč. Dále navrhují prominutí uhrazení nákladů
soudního řízení a úroků z prodlení. Pokud bude těmto požadavkům vyhověno zavazují se, že
již nepovedou žádná soudní řízení a celá záležitost bude s definitivní platností ukončena.
Dále starostka seznámila zastupitele s otevřeným dopisem pana D. Jursy týkajícího se odkupu
městských pozemků. V červnu 2007 od Pozemkového fondu zakoupil p. Jursa pozemek, který
se nachází v lokalitě za elektrorozvodnou na Bělské ulici. Nyní p. Jursa písemně požádal
město o prodej tří pozemků, které sousedí s jeho novým pozemkem a RM tento záměr
schválila. Tyto pozemky má v současné době v pronájmu Družstvo vlastníků Police n.M. a
nájemní smlouva jim končí k 31. 12. 07.
*5. zasedání dne 31. 10. 2007 na sále Pellyho domů
Program:
• Kontrola plnění usnesení ZM
• Návrh na převzetí domova důchodců
• Ukončení činnosti Dobrovolného svazku měst a obcí pro plynofikaci CHKO
Broumovsko
• Zadání změny č. 2 Územního plánu města Police nad Metují
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Zřizovací listina příspěvkové organizace Knihovna města Police nad Metují
Rozpočtová opatření č. 16 až 23
Smlouvu o revolvingovém úvěru pro rok 2008
Prodeje a odkupy nemovitostí
Diskuse

*ZM schválilo kupní cenu za pozemek p.č. 731/3 prodávaný společnosti Rtyňka s.r.o. ve výši
150,- Kč/m2.
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se:
0
*ZM revokovalo své usnesení č. 09/04/2004 o odkupu garáže s pozemkem st. č. 4/7 v k.ú
Velká Ledhuje od vlastníka - firmy VEBA, textilní závody a.s. a od odkupu z důvodu změny
záměru využívání Pellyho parku upustilo.
Pro: 15
Proti: 4
Zdržel se:
1

*6. zasedání dne 12. 12. 2007 na sále Pellyho domů
Program:
• Mimořádná splátka úvěru na rekonstrukci Pellyho domů
• Obecně závazná vyhláška č. 4/2007, o místním poplatku ze vstupného
• Obecně závazná vyhláška č. 6/2007, o místním poplatku za provoz systému
komunálních odpadů
• Obecně závazná vyhláška č. 7/2007, o stanovení systému odstraňování komunálních
odpadů na území města Police nad Metují, včetně systému nakládání se stavebním
odpadem
• Rozpočtová opatření č. 25 - 38
• Rozpočtové provizorium na I. čtvrtletí roku 2008
• Zřízení věcného břemene, odkupy a prodeje nemovitostí
• Diskuse

*Protinávrh Pavla Daňka :
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 7/2007, o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Police
nad Metují, včetně systému nakládání se stavebním odpadem s tím, že bude četnost svozů od
podzimu do jara týdenně, v létě každých čtrnáct dní.
Pro: 2
Proti: 13
Zdržel se:
3
!!! Protinávrh nebyl přijat!!!
*Návrh Petra Scholze :
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 7/2007, o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Police
nad Metují, včetně systému nakládání se stavebním odpadem s tím, že bude četnost svozů
v centrálním městě v zimě každých čtrnáct dní a v létě týdně, v Radešově, Hlavňově, Pěkově
a na Honech v zimě týdně a v létě každých čtrnáct dní.
Pro: 15
Proti: 1
Zdržel se:
1

*ZM schválilo odkup kotelny a uhelny na pozemku st.č. 565 s veškerými součástmi a
příslušenstvím včetně rozvodu plynu a hlavního uzávěru plynu, a vodní nádrže na zálivkovou
vodu na pozemku p.č. 85/4 v k.ú. Police nad Metují včetně rozvodu vody od vlastníka pana
Jiřího Klímy. Podmínkou je, že před podpisem kupní smlouvy zajistí pan Klíma na své
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náklady zápis stavby kotelny a uhelny do katastru nemovitostí a nejpozději do 30.6.2008
odstraní skleníky v jeho vlastnictví z pozemků města.
Kupní cena je stanovena ve výši 300.000,- Kč a bude uhrazena dvěma splátkami takto :
1) 150.000,- Kč uhradí město do 30 dnů po odstranění skleníků
2) 150.000,- Kč uhradí město do 30.6.2009.
Pro: 15
Proti: 1
Zdržel se:
1
11/06/2007
ZM neschválilo prodej pozemků p.č. 277/10, 277/12 , 277/7, 277/3, 277/11, 277/4 a 277/8
v k.ú. Velká Ledhuje manželům Jursovým. K prodeji zemědělských pozemků město přistoupí
až po zpracování celková koncepce prodejů zemědělské půdy z majetku města.
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se:
0

*ZM schválilo prodej pozemků 1050/11 o výměře 59 m2, 276/4 o výměře 52 m2 a části

pozemku p.č. 1050/10 o výměře 97 m2 v k.ú. Police nad Metují panu Jiřímu Karpfovi. Kupní
cena je stanovena ve výši 30,- Kč/m2, celkovou kupní cenu ve výši 6240,- Kč uhradí kupující
při podpisu kupní smlouvy.
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se:
0
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Samospráva, dění na radnici
a Technické služby s.r.o. v Polici nad Met.

Starostka
Mgr. Ida
Seidlmanová

Místostarosta
Zdeněk Kadidlo

Tajemník
Ing. Pavel Pohner

Dagmar Hauschková
Petr Rutar

Sekretariát, podatelna
Řidič, správce

Jana Rutarová
(ředitelka Pellyho domů)
Radka Vlachová

Kulturní referent

Informatik

Rudolf Vaníček

Vedoucí finančního odboru

Jindra Kosinková

Matrika, ověřování podpisů

Dagmar Hambálková

Dotace

Ing. Helena Ištoková

Pokladna, odpady

Daniela Adamová

Poplatky za psy

Jitka Kollertová
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Mzdy, evidence hrobů

Věra Steinerová

Účetní

Věra Králová

Vedoucí odboru investic,
majetku a životního prostředí

Ing. Jan Troutnar

Investiční technik

Václav Tlapák

Evidence majetku

Anna Rutarová

Vedoucí stavebního odboru

Rita Pohlová

Referent - silniční zákon

Eva Justová

Referent - vodoprávní

Jiří Škop

Referent

Helena Jenková

Administrativa OV

Jana Čekalová

Vedoucí sociálního odboru

Ilona Kejdanová

Referent

Hana Teichmanová, Dis
Odbory MěÚ v Polici nad Metují
a jejich náplň

Sociální odbor

vedoucí Ilona Kejdanová

Zajišťuje výkon státní správy na úseku sociální péče a chod pečovatelské služby, včetně
DPS
Odbor výstavby

vedoucí Rita Pohlová

Zajišťuje výkon státní správy v rámci stavebního zákona a podílí se na tvorbě územně
plánovací dokumentace.
Finančně-správní odbor

vedoucí Jindra Kosinková

Zajišťuje hospodaření města, matriční agendu, evidenci obyvatel, zpracovává mzdy a
spravuje poplatky.
Odbor investic, majetku a životního
prostředí

vedoucí Ing. Jan Troutnar
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Zajišťuje správu majetku města (prodeje a pronájmy pozemků, inventarizaci, lesní
hospodářství), investiční akce (veřejné soutěže, dozor investora), správu mimolesní
stromové zeleně, odpadové hospodářství, dále zajišťuje ochranu přírody, ochranu
zemědělského půdního fondu, ovzduší a vod.
Kulturní referentka

Městská policie

Radka Vlachová

Vedoucí strážník: Petr Zima, strážník: Jaroslav
Valchař

Zasedání rady města (RM) ve velké zasedací místnosti radnice
1.zasedání dne 8. 1. 2007
Projednávané body:
• Výpůjčka budovy č.p. 328 na pozemku st.č. 609, p.č. 731/4 MŠ
• Bezplatné použití znaku Police nad Metují (na propagační materiály 21. ročníku Běhu
na Hvězdu, který pořádá Tělovýchovná jednota SPARTAK Police nad Metují pod
záštitou města Police nad Metují a rankingového závodu Novoroční OPEN 2007).
• Poskytnutí příspěvku Horolezeckému klubu Ostaš (na konání rankingového závodu
Novoroční OPEN 2007 ve výši 1 500 Kč.)
• Změna přílohy č. 1 k mandátní smlouvě o obstarání správy nemovitostí
• Vnitřní platový předpis o poskytování platu ředitelům PO města
• Platy ředitelů příspěvkových organizací města
• Zpracování návrhu na zefektivnění a zatraktivnění provozu kina
• Parametry veřejné zakázky na dodávku interiéru „Pellyho domy – Centrum
celoživotního vzdělávání“.

2. zasedání dne 22. 1. 2007
Projednávané body:
• Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 Požární řád města Police n/Met.
• Přidělení městských bytů v ulici 17. listopadu čp. 309, 315 a 360
• Prodloužení nájmu bytů
• Záměr prodeje části pozemku p.č. 212/4 v k.ú. Velká Ledhuje
• Odkup pozemku p.č.131/3 v k.ú. Police nad Metují
• Bezúplatný převod pozemku p.č. 131/2 v k.ú. Police nad Metují
• Zřízení věcného břemene ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s.
• Záměr prodeje pozemku st..č. 884/1 v k.ú. Velká Ledhuji
• Parametry veřejné zakázky na vybavení kuchyně Pellyho domy – CCV

3. zasedání dne 5. 2. 2007
Projednávané body:
15

•
•
•
•
•

Výroční zpráva za rok 2006 o činnosti v oblasti poskytování informací
Vyřazení a likvidace opotřebeného majetku PO MŠ
Zpráva o činnosti muzea v Polici nad Metují v roce 2006
Zpráva o činnost OO Policie ČR za rok 2006
Převod zlepšeného hospodářského výsledku ZUŠ za rok 2006 do rezervního fondu

4. zasedání dne 19. 2. 2007
Projednávané body:
• Záměr pronájmu Masarykova náměstí pro pouťové atrakce
• Prodej pozemku p.č. 758/79 v k.ú. VL manželům Kubcovým
• Prodej pozemku p.č. 758/72 v k.ú. VL panu J. Antlovi
• Přidělení bytu č. 3 v domě č.p. 314 v ulici 17. listopadu
• Ukončení nájmu bytu č. 5 v domě č.p. 209 v k.ú. Police nad Metují
• Přidělení bytu č. 5 v domě č.p. 209 v k.ú. Police paní P. Krejčové
• Prodej podílu na budově č.p. 350 s pozemkem st.č. 446 v k.ú. Police manželům
Ludovítovi a Anně Lélyovým.
• Zřízení OS Centrum kultury a vzdělávání Pellyho domy
• Záměr pronájmu nebyt. prostor – CCV Pellyho domy
• Návrh rozpočtu města Police nad Metují na rok 2007
• Obecně závazná vyhlášku č. 2/2007, o odpadovém systému
• Záměr pronájmu části pozemku p.č. 395/1 v k.ú. Police
• Prodej podílu na č.p. 326 s poz. st.č. 603 v k.ú. VL manž. Klapkovským
• Použití fondu investic ZŠ a MŠ na nákup barevné tiskárny, softwaru a spotřebního
materiálu za cenu 56.604,-Kč.
• Účtová osnova a odpisový plán ZUŠ Police nad Metují

*Koncem února rada města navštívila spádové obce – Hlavňov, Pěkov, Radešov, kde si
členové prohlédli městské objekty.

5. zasedání dne 5. 3. 2007
Projednávané body:
• Přidělení bytu v pečovatelském domě
• Výběrové řízení na půjčky z Fondu rozvoje bydlení města
• Ukončení nájmu k 31. 3. 2007 nebytových prostor v Zeleném domečku č.p. 342 (fa
LEPŠ)
• Záměr pronájmu nebytových prostor v Zeleném domečku č.p. 342
• Souhlas se svedením srážkových vod z k.ú. Bukovice do poldru
• Vyhlášení konkurzního řízení na místo ředitele/ky MŠ
• Vyhlášení VŘ na místo vedoucího OS města "Centrum kultury a vzdělávání Pellyho
domy"
• Vyřazení nabídek veřejné zakázky Pellyho domy - CCV - dodávka interiéru
• Vítěz VŘ malého rozsahu na vybavení kuchyně Pellyho domy (fa Zich a spol.
Černožice nad Labem s nabídkovou cenou 1.758.134,-Kč vč. DPH)

6. zasedání dne 19. 3. 2007
Projednávané body:
• Pronájem části pozemku p.č. 395/1 v k.ú. Police panu Petru Tůmovi
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Závěrečný účet města za rok 2006
Hospodaření MŠ Police nad Metují za rok 2006
Hospodaření Knihovny města Police nad Metují za rok 2006
Výroční zpráva o hospodaření ZUŠ Polici nad Metují za rok 2006
Hospodaření ZŠ Police nad Metují za rok 2006
Pronájem Masarykova náměstí za účelem umístění pouťových atrakcí (Jan Janeček,
Praha 9-Kbely)
Udělení plné moci JUDr. Sedláčkové pro dovolací řízení o určení vlastnictví
k nemovitosti
Jmenování členů konkurzní komise pro konkurzní řízení na ředitele/ku Mateřské školy
Police nad Metují
Záměr pronájmu pozemku p.č. 923/1 v k.ú. Police
Záměr prodeje části pozemku p.č. 1163/3 v k.ú. Police nad Metují.
Výsledek VŘ na pronájem bistra v budově Centra celoživotního vzdělávání Pellyho
domy (pan Martin Exner)
Zpracování seznamu zemědělských pozemků ve vlastnictví města vhodných k prodeji
Vedení zápisu stavební komise
Dopracování směrnice o řízení PO
Doplnění usnesení č. 03/02/2007 o prodloužení nájmu v městských bytech

*Místostarosta seznámil RM s postupem opravy štítu domu pana Antla po demolici. SÚS
dnes chtěla dokončit demoliční práce, tj. začištění zdi před konečnou úpravou. Pan Antl zásah
odmítl, o čemž byl učiněn za přítomnosti odboru výstavby zápis.

7. zasedání dne 28. 3. 2007
Projednávané body:
• Vítěz zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Pellyho domy - Centrum celoživotního
vzdělávání - dodávka interiéru (fa QUERCUS NÁBYTEK, s.r.o., Pasecká 2374, Zlín
s nabídkovou cenou 3.190.667,-Kč vč. DPH).
• Nevyhovění námitkám uchazeče TORONA, spol. s r.o., v rámci zadávacího řízení
veřejné zakázky „Pellyho domy - Centrum celoživotního vzdělávání - dodávka
interiéru“ (TORONA, spol. s r.o. z Rohatce)
• Příspěvek města na rekonstrukci náhradního hřiště TJ Spartak

8. zasedání dne 2. 4. 2007
Projednávané body:
• Pronájem nebyt. prostor v přízemí domu č.p. 342 - "zelený domeček" (od 15.4.2007
paní Veronice Klusáčkové a Romaně Richterové k provozování vlasového a nehtového
studia. Nájemné je stanoveno ve výši 48.000,- Kč ročně).
• Ukončení nájmu v domě č.p. 395 – klub důchodců (vlastník pí Dagmar Horáková ve
Hvězdecké ulici čp. 395)
• Záměr prodeje pozemku p.č. 30 v k.ú. Hlavňov
• Jmenování předsedy konkurzního řízení na ředitele/ku MŠ
• VŘ na místo vedoucího OS města CKV Pellyho domy
• Vyjmutí sadových úprav v okolí přeložky ze smlouvy o dílo
• Změna jednacího řádu RM - jmenovité evidenci hlasování
• Změna jednacího řádu ZM - jmenovité evidenci hlasování
• Systém parkování na náměstí
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*RM se věnovala životnímu prostředí, lesům, městské zeleni a odpadům. K této problematice
podal komentář ved. odboru IMŽP Ing. Jan Troutnar:
- Zeleň – byly dokončeny prořezy stromů, z nichž některé byly z důvodu špatného stavu
poraženy např. v aleji u hřbitova.
- Bylo zahájeno vysazování stromků, asi 3500 – 4000 sazenic.
Jarní kácení je u konce.

9. zasedání dne 11. 4. 2007
Projednávané body:
• Kontrola usnesení
• Výběrové řízení na vedoucího OS CKV Pellyho domů (vítězkou Jana Rutarová, DiS)
• Reakce na otevřený dopis místní organizace ODS

*RM vzala na vědomí "otevřený" dopis podepsaný zástupci MO ODS předsedkyní Monikou
Trnovskou, místopředsedou Petrem Šolcem, Jiřím Škopem a Markem Lacinou. RM
konstatovala, že ODS jako strana podílející se na vedení města v pozicích místostarosty, tří
členů RM a sedmi členy ZM má mnoho příležitostí prosazovat své požadavky a náměty v
orgánech města. RM nerozumí tomu, co vedlo MO ODS k formě "otevřeného" dopisu a s
podivem konstatuje, že ani jediný výše uvedený člen ODS či volený zástupce ODS tyto
náměty zmiňované v "otevřeném" dopise nikdy aktivně, ani pasivně, nepřednesl na jednání
orgánů města či odborných komisí. RM považuje tuto formu komunikace za necitlivou k práci
RM, ZM a ostatním orgánů města, jejichž členy jsou i členové či volení zástupci za ODS,
včetně výše jmenovaných signatářů dopisu. RM předloží "otevřený" dopis MO ODS k
projednání ZM na nejbližším jednání.

10. zasedání dne 16. 4. 2007
Projednávané body:
• Přidělení bytu v pečovatelském domě
• Použití znaku města do ALMANACHU OBCE.INFO, který vydává fa Jiří Kříž –
DATATRADE s.r.o., Ostrava)
• Vyřazení z konkurzního řízení na místo ředitele/ky MŠ
• Organizační směrnice č. 2/2007, o řízení příspěvkových organizací
• Odkup pozemků p.č. 731/29 a p.č. 749/8 v k.ú. Velká Ledhuje
• Souhlas s umístěním zákl. stanice GSM T-Mobile a věcná břemena
• Vítěz VŘ na výměnu oken a oprav omítek dvorního traktu radnice (firma Zdeněk
Dostál Police nad Metují za nabídkovou cenu 298.014,-Kč, včetně DPH.)
• Souhlas se st. úpravami přízemí domu Tyršova 342 (zelený domeček)
• Přidělení bytu č. 1 o velikosti 2+1 v domě č.p. 315 v ulici 17. listop.
• Vyhlášení veř. zakázky na vybavení CKV Pellyho domy elektronikou
• Pronájem pozemku p.č. 923/1 v k.ú. Police nad Metují
• Vyjmutí Sadových úprav ze smlouvy o dílo uzavřené s firmou SSŽ
• Souhlasí s převzetím výsledku VŘ na dodavatele Sadových úprav podél přeložky
silnice II/303 od společnosti Krošnohorské lesy, a.s. Jirkov

*RM schválila vyhlášení veřejné zakázky na vybavení Centra kultury a vzdělávání Pellyho
domy elektronikou ve zjednodušeném podlimitním řízení s následujícími parametry:
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a) obeslané firmy:
- Techprog, Tyršova 65 (nám.TGM), 547 01 Náchod
- AV MEDIA a.s., 17. listopadu 237 (Dům služeb), 530 02 Pardubice-Zelené Předměstí
- T-E-V, veřejná obchodní společnost, V Ráji 906, 53002 Pardubice
- Miloslav Trnovský - MisTr Kostelní 9, 54954 Police nad Metují
- B.S.C. spol. s r.o., Čechova 397, 547 01 Náchod
- Továrna na Dokonalé Programy spol. s r. o., Na Slupi 2a, Praha 2, 128 00
b) výběrová komise
Ing. Pavel Pohner, tajemník
Rudolf Vaníček, správce IS
Ing. Jiří Vlček, člen RM
Zdenek Teichman
Ing. Helena Ištoková
náhradník Bc. M. Teichmann

11. zasedání dne 2. 5. 2007
Projednávané body :
• Kontrola usnesení
• Projednávané body
• Použití znaku města (na webových stránkách SSK Pedro).
• Prodej nepotřebného hmotného majetku
• Změna článku 7 a 8 organizační směrnice č. 2/2007, o řízení PO
• Vyhláška č.3/2007 o místním poplatku za svoz komunálních odpadů
• Záměr pronájmu části pozemku p.č. 731/5 v k.ú. VL
• Záměr pronájmu části pozemku p.č. 725/1 v k.ú. VL
• Záměr pronájmu části pozemku p.č. 966/1, 966/27 a 963/9 v k.ú. VL
• Záměr prodeje části pozemku p.č. 299 v k.ú. Police nad Metují
• Doporučení ZM prodeje pozemků pro Penny Market
•
•

Hospodaření MŠ za I. čtvrtletí 2007
Hospodaření ZUŠ za I. čtvrtletí 2007

•
•
•

Hospodaření knihovny za I. čtvrtletí 2007
Hospodaření města Police nad Metují k 30.4.2007
Zpracování rozboru plánu hospodaření DSO „Lesy Policka“

12. zasedání dne 14. 5. 2007
Projednávané body :
• Závěr konkurzního řízení na ředitele/ku MŠ Police nad Metují
• Opakované vyhlášení konkurzního řízení na místo ředitele/ky MŠ
• Závěrečný účet města za rok 2006
• Rozpočtová opatření č. 1 až 6
• Dodatek č.2 Smlouvy o zajištění správy a údržby města uzavřené s TS s r.o
• Dodatek č.1 Smlouvy o nájmu tepelných zařízení, kanalizace a plovárny uzavřené s
TS s r.o.
• Pronájem zahrádky pod Havlatkou paní Jitce Slavíčkové
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Zvýšení nájemného za pronájem pozemku pod lyžařským vlekem
Záměr prodeje pozemku st.č. 544/2 o výměře v k.ú. Police nad Metují
Zřízení věcného břemene ve prospěch Telefónica O2 Czech Republic, a.s
Uzavření dodatku č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 164.05 s firmou Kerson spol. s r.o.
Záměr prodeje části domu č.p. 377 s částí pozemku st.č. 197/2 v k.ú. Police
Záměr prodeje části pozemku p.č. 731/3 v k.ú. Velká Ledhuje

*RM se na tomto zasedání věnovala činnosti dobrovolných organizací a sdružení.
Jako první ze zástupců těchto organizací byl pozván za Klub přátel turistiky TJ Spartak pan
Petr Scholz, který informoval RM o jednání, které vedli „Turisté“ se zástupci Správy CHKO
Broumovsko.
*Dalším pozvaným zástupcem neziskových organizacích byla starostka TJ Sokol Radka
Rubáčková. Uvedla, že v současné době má TJ Sokol asi 260 členů. Jedná se především o
členy starší, mladší základna chybí. Nejúspěšnějším oddílem jsou gymnastky. Dalšími
provozovanými sporty je florbal, karate, míčové hry, horolezci, mažoretky a sokolská
všestrannost. Jako ve většině dobrovolných organizací jsou největším problémem finanční
prostředky.
*Jako třetí byl pozván zástupce TJ Spartak pan Petr Rutar. Seznámil RM s nejaktuálnější
informací z přípravy projektu na výstavbu tréninkového fotbalového hřiště s umělou trávou.
Starostka upozornila na nevyhovující sociální zařízení na fotbalovém hřišti.

13. zasedání dne 29. 5. 2007
v Rokytnici v Orlických horách
Zasedání RM se na pozvání Ing. J. Vlčka uskutečnilo ve výrobním závodě společnosti
Guseppe a.s.
Projednávané body:
• Hospodaření ZŠ za I. čtvrtletí 2007
• Auditor města pro rok 2007
• Parametry poptávkového řízení na opravu krytiny (izolace) budov MŠ
• Parametry popt. řízení na opravu izolace proti zemní vlhkosti jídelny ZŠ a MŠ
• Opakované konkurzní řízení na ředitele/ku MŠ Police nad Metují
• Jmenování místostarosty určeným zastupitelem pro územně plán. činnost.
• Smlouva o výpůjčce pozemků hřbitova
• Záměr pronájmu části pozemku p.č. 1050/12 v k.ú. Police nad Metují
• Ukončení nájmu pozemku p.č. 963/15 v k.ú. Velká Ledhuje
• Záměr pronájmu pozemku p.č. 963/15 v k.ú. Velká Ledhuje
• Prodloužení nájmu v městských bytech
• Změny nájemní smlouvy na pronájem pozemků společnosti BOR s.r.o.
• Záměr pronájmu části pozemku p.č. 942/3 v k.ú. Radešov
• Nový ceník služeb poskytovaných pečovatelskou službou
• Návrh smlouvy o založení DSO Lesy Policka a návrh stanov
• Pronájem části pozemku p.č. 731/5 v k.ú. Velká Ledhuje – pí Važanová
• Pronájem části pozemku p.č. 725/1 v k.ú. Velká Ledhuje – pí Bišková
• Pronájem části pozemku p.č. 966/1, 966/27 a 963/9 v k.ú. VL TJ Spartak
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Bezplatné užití znaku města
Nominace uvolněných členů ZM do orgánů společností a organizací
Rozdělení příspěvků spolkům, sdružením a vybraným jednotlivcům
Odvolání a jmenování členů kulturní komise
Deklarace podpory zachování centrálního vytápění na sídlišti
Změna přílohy mandátní smlouvy o obstarání správy nemovitostí

14. zasedání dne 11. 6. 2007
Projednávané body:
• Přidělení bytu č. 4 o velikosti 3+1 v domě č.p. 115 v ulici Na Babí
• Vyřazení uchazeče z konkurzního řízení na ředitele/ku MŠ
• Jmenování vedoucí OS Centrum kultury a vzdělávání Pellyho domy (Jana Rutarová,
Dis.)
• Vyloučení nabídek z VŘ Pellyho domy - centrum celoživotního vzdělávání - dodávka
výpočetní a kancelářské techniky
• Doplnění výběrové komise k vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku Pellyho domy
- Centrum celoživotního vzdělávání - dodávka výpočetní a kancelářské techniky
• Zpráva o přípravě a realizaci investičních akcí města v roce 2007
• Zpracování harmonogramu dokončení, předání a zahájení provozu stavby Centra
celoživotního vzdělávání Pellyho domy
• Příprava revize rozpočtu města pro rok 2007
• Příprava stavu rozpracovanosti investičních akcí roku 2007
• Plán jednání RM na druhé pololetí roku 2007 a první část roku 2008
• Pověření členů RM dohledem nad jednotlivými komisemi a výbory
• Prověření závěrů ze zápisů komisí RM a výborů ZM roku 2007
• Dodatek č.3 Smlouvy o zajištění správy a údržby majetku města

15. zasedání dne 25. 6. 2007
Projednávané body:
• Pořadí nabídek na veřejnou zakázku Pellyho domy - CCV dodávka výpočetní a
kancelářské techniky
• Přehled investičních akcí města v roce 2007
• Pronájem části pozemku p.č. 942/3 v k.ú. Radešov firmě Statek Tilia s.r.o.
• Pronájem pozemku p.č. 963/15 v k.ú. Velká Ledhuje paní Marelové
• Pronájem části pozemku p.č. 1050/12 v k.ú. Police nad Metují manž. Říhovým a Mgr.
Priknerové
• Prodloužení nájmu části pozemku p.č. 774 v k.ú. Radešov panu Rubáčkovi
• Jmenování ředitelky MŠ (Dana Baláková)
• Přidělení bytu v domě č.p. 115 v ulici Na Babí panu Jiřímu Menclovi
• Změna platu ředitele ZUŠ
• Výjimka z počtu dětí ve třídách Mateřské školy Police nad Metují (26 dětí na třídu)
• Výpověď nájemní smlouvy na nebyt. prostory knihovny v klášteře
• Orgnizační řád MěÚ Police nad Metují platný od 1.6.2007
• Pozastavení realizace vyjmenovaných akcí zařazených do rozpočtu města
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*RM uložila odboru IMŽP z finančních důvodů pozastavit realizaci dále uvedených akcí:
přepojení septiků radnice
80 tis. Kč
oprava krytiny (izolace) budov MŠ
250 tis. Kč
oprava izolace proti zemní vlhkosti budovy jídelny ZŠ a MŠ
180 tis. Kč
odkup budov /garáž od Veby/
206 tis. Kč
dokončení parkoviště za čp. 268
150 tis. Kč (provést práce pouze do
350 tis. Kč)
rozpracování 3. změny UP
50 tis. Kč
Definitivní návrh na úpravu rozpočtu bude ZM předložen v září 2007)

*Místostarosta upozornil na dodatečné vícepráce související s dokončením přeložky II/303,
jedná se
1. rozšíření chodníku na křížovatce naproti kovárně,
2. zaústění okapových svodů do kanalizace v bývalé ulici Pod Jasany
3. dokončení chodníku k mostku přes Bukovku směrem k průchodu do Kostelní ulice
4. výstavba plotu zahrady u Vojtěchů (cca 60 tis. Kč)
5. vypořádání záboru pozemku v Nádražní ulici zabrán kus pozemku,
6. změna projektu VO směr Radešov a napojení na kruhový objezd (cca 20 tis. Kč)
Všechny tyto práce by měly být hrazeny buď z rezervy odboru IMŽP nebo z prostředků
určených na dokončení přeložky.
Dále místostarosta informoval o provedeném rozšíření TV programů na DPS, kde byl na přání
některých obyvatel na zkoušku instalován satelitní komplet. Náklady činí cca 650 Kč na
osobu – 23 tis. Kč. RM doporučila uhradit tyto náklady z mandátního účtu správy nemovitostí
(správce TS s.r.o.) a promítnout jednotlivým nájemníkům do nájmu.
16. zasedání dne 9. 7. 2007
Projednávané body:
• Změna bytu a přidělení bytu v DPS
• Úkol projednat s projektantem finanční vyrovnání za jeho chyby
• Pověření místostarosty organizací kolaudace stavby Pellyho domy
• Revize rozpočtu města
• Hodnocení komisí RM
• Příprava Polické pouti
• Pellyho domy – dokončení projektu, slavnostní otevření

*RM uložila místostarostovi projednat s projektantem finanční vyrovnání za chyby
projektanta popř. rozpočtáře, které ve svém důsledku měly negativní finanční dopady do
celkové ceny díla. Jedná se o :
- chybný projekt na schody v bistru ZLč. 74a) dopad 13,5 tis. Kč - celou částku požadovat
jako náhradu
- chybějící trubky UT, chyba vznikla při dělení rozpočtu rozpočtářem ZL č. 85 dopad
106,4 tis. Kč . Za dělení rozpočtu město zaplatilo 89,2 tis. Kč. Požadovat 10% náhradu z
ceny prací za dělení rozpočtu tzn.8,9 tis.Kč
- chybný projekt na okna v bytech, musela se udělat úplně nová ZL č. 89 dopad 19,4 tis.Kč
- požadovat plnou náhradu
- malování knihovna chybné stanovení barev v realizačním projektu ZL.č. 91b) dopad
10,9 tis. Kč - požadovat plnou náhradu
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*RM pověřila místostarostu organizací kolaudace stavby Pellyho domy vč. zodpovědnosti za
přípravu podkladů nutných ke kolaudaci za město Police nad Metují a organizaci
"předkolaudačního" jednání dle předloženého harmonogramu

17. zasedání dne 30. 7. 2007
Projednávané body:
• Výsledky hospodaření města Police nad Metují za 1. pololetí 2007
• Výsledky hospodaření ZUŠ Police nad Metují za 1. pololetí 2007
• Výsledky hospodaření knihovny za 1. pololetí 2007
• Rozpočtová opatření č. 7 až 9
• Záměr výpůjčky nebytového prostoru v 2. NP Pellyho domu
• Nájemné za užívání bytů v 1. a 2. podlaží domu U Damiánky 268
• Přidělení bytu č. 2 o velikosti 2+1 v domě č.p. 200 v Nádražní ulici
• Záměr prodeje části pozemku p.č. 272/1 v k.ú. Hony
• Záměr prodeje pozemků p.č. 277/10 a p.č. 277/12 v k.ú. Velká Ledhuje
• Pojmenování DPS (JAVOR)
• Poskytnutí odměny ředitelce Mateřské školy Police nad Metují
• Vítěz VŘ na stavbu „Oplocení Pellyho domy čp. 75 Police nad Metují“ (firma Kerson
s.r.o., Dobré 80, s nabídkovou cenou 570 487,- Kč)
• Stanovení platu nové ředitelce MŠ Police nad Metují

*Dále se slova ujal místostarosta Z. Kadidlo:




přednesl požadavek firmy KERSON, která pří opravě fasády Pellyho domů provedla
zábor státní komunikace ústící do náměstí a byl ji vyměřen SÚS Náchod poplatek ve
výši 85 tis. Kč. Firma Kerson s těmito náklady nepočítala a žádá město o úhradu 50% z
této částky. Závěr RM byl, že nesouhlasí, aby se město spolupodílelo na úhradě
poplatku za zábor, který zcela zjevně souvisí se stavebními pracemi.
upozornil na nesoulad plánu rozvoje kanalizace KHK a ÚP města Police nad Metují.
ÚP předpokládá výhledové vytvoření kanalizační sítě v Pěkově, na Honech a
v Hlavňově a následného vybudováním centrálního čištění odpadních vod. Kdežto plán
rozvoje kanalizace KHK předpokládá individuální čištění u každého objektu. Bude
předloženo stavební komisi a poté připomínkováno KHK.

18. zasedání dne 20. 8. 2007
Projednávané body:
• Bezúplatné převedení movitého majetku knihovny obci V. Petrovice
• Smlouva o spolupráci města a vydavatelství multimédia Robert Helvich (bezplatná
propagace města dle smluvních podmínek. Dále MR vyhověla žádosti o propůjčení
městského znaku k jeho umístění v chystaném propagačním materiálu)
• Vítěz poptávkového řízení na opravu krytiny (izolace) budov MŠ (bez spojovacího
krčku firmu IZOSY Náchod za cenu 180.369,- Kč vč. DPH.)
• Vítěz poptávkového řízení na opravu izolace budovy školní jídelny ZŠ (firmu IZOSY
Náchod za cenu 192.647,- Kč vč. DPH )
• Předání Pellyho domů do správy TS s.r.o.
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Souhlas s vydáním územního rozhodnutí ke stavbě "II/303 (rozšíření o stoupací pruhy
v úseku km 21,5 až 25,5
Záměr prodeje části pozemku p.č. 302/2 a PK č. (290) v k.ú. Hony
Záměr prodeje pozemku p.č. 277/3 v k.ú. Police
Záměr prodeje pozemků p.č. 276/4, 1050/11 a části pozemku 1050/10 v k.ú. Police
Prodej domu č.p. 334 s pozemkem v k.ú. Police panu Mir. Kollertovi
Změna nájemní smlouvy s Kvíčerovskou pekárnou s.r.o. - večerka
Záměr směny pozemků mezi Městem Police nad Metují a firmou Agrin spol. s r.o.
Připojení chaty manželů Kollertových na zdroj el. energie u lyžařského vleku
Záměr výpůjčky nebyt. prostoru v 1. patře budovy bývalé "rodinky" v k.ú. Police
Parametry VŘ na úpravu prostranství u domu čp. 268 v ul. U Damiánky
Použití části rezervy (cca 85.000 Kč) odboru IMŽP na úpravu parkoviště před firmou
Pejskar a spol.

*RM schválila změnu nájemní smlouvy ze dne 31. 7. 1998 mezi městem Police nad Metují,
jako pronajímatelem, a Kvíčerovskou pekárnou s.r.o., jako nájemcem. Předmětem nájmu jsou
nebytové prostory v přízemí domu č.p. 97 na Masarykově náměstí a od 1. 7. 2007 se nájemní
smlouva mění takto :
1) z předmětu nájmu se vypouští sklepy o výměře 39,6 m2
2) chladírna jako součást obchodu zůstane nadále v nájmu, do nájemného bude započítána
poloviční plocha 6,2 m2
3) u pronájmu garáže se mění výpovědní lhůta na 3 měsíce.
*RM schválila parametry výběrového řízení malého rozsahu na úpravu prostranství u domu
čp. 268 v ul. U Damiánky Police nad Metují.
Obeslané firmy:
Kerson spol. s r.o. Dobré 80
Správa a údržba silnic , Běloveská 90, Náchod
Stavba Jaroměř
Strabag a.s. Hradec Králové
Zdeněk Dostál, STAFIDO, Police nad Metují
Výběrová komise:
Zdeněk Kadidlo, místostarosta; Michal Mucha, Technické služby; Ing. Pavel Scholz, předseda
stav. komise; Jiří Škop, odbor výstavby; Václav Tlapák, inv. technik

19. zasedání se konalo 5. 9. 2007
Projednávané body:
• Parametry VŘ na projektanta "Intenzifikace ČOV Police nad Metují"
• Parametry VŘ na manažera projektu "Intenzifikace ČOV Police nad Metují"
• Výsledky hospodaření ZŠ a MŠ Police nad Metují za 1. pololetí roku 2007
• Souhlas ZŠ a MŠ s nákupem PC formou operativního leasingu
• Zřízení věcného břemene přes pozemek p.č. 730/54 v k.ú. Hlavňov
• Zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 173/1 v k.ú. Hony
• Nedoporučení prodeje části pozemku p.č. 173/1 v k.ú. Hony
• Záměr prodeje pozemku p.č. 332/2 a části pozemku 300/1 v k.ú. Police
• Nájemné za užívání 4 bytů v podkroví domu čp. 268 v ulici U Damiánky
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Přidělení městských bytů v domě č.p. 268 v ulici U Damiánky
Nájemné v CCV Pellyho domy
Výpůjčka nebyt. prostoru v Pellyho domech knihovně
Pravidla pro financování sportu v roce 2008

*RM schválila parametry výběrového řízení na projektanta k územnímu řízení projektu
"Intenzifikace ČOV Police nad Metují"
Obeslané firmy:
- Multiaqua s.r.o. Hradec Králové
- VIS- Vodohospodářské - inž. služby spol. s r.o. Hrad. Králové
- PROIS a.s. Hradec Králové
Výběrová komise:
Kadidlo Zdeněk - místostarosta, Ing. Bučok Vasil - ředitel TS, Ing. Seidl Vladimír člen RM a předseda DR TS s.r.o., Podhajský Karel – TS ČOV, Tlapák Václav - odbor
IMŽP
*RM schválila parametry výběrového řízení na manažera projektu "Intenzifikace ČOV
Police nad Metují"
Obeslané firmy:
- Centrum evropského projektování , Hradec Králové
- ERV, družstvo Česká Skalice
- VODA CZ s.r.o. , Náchod
- DABONA s.r.o. Rychnov nad Kněžnou
- EVČ s.r.o. Pardubice
- VK CAD s.r.o. Choceň
Výběrová komise:
Kadidlo Zdeněk - místostarosta, Ing. Bučok Vasil - ředitel TS, Ing. Seidl Vladimír člen RM a předseda DR TS s.r.o., Podhajský Karel – TS ČOV, Tlapák Václav - odbor
IMŽP
20. zasedání dne 17. 9. 2007
Projednávané body:
• Zpráva o hospodaření v městských lesích
• Záměr prodeje domu č.p. 204 s částí pozemku st.č. 271/2 v k.ú. Police
• Změna nájemní smlouvy na skautskou klubovnu Na Babí č.p. 165 (prodloužení na
dalších 15 let)
• Změna nájemní smlouvy mezi BD Havlatka a Karlem Macounem
• Neschválení využití Pellyho domu pro prodejní předváděcí akce
• Zrušení VŘ na - Úpravu prostranství u domu čp. 268 v ul. U Damiánky
• Zpracování řešení úpravy prostranství za domem čp. 268 v ul. U Damiánky
• Příspěvek na vydání publikace Evropou v kapce vody (Miroslavu Brátovi příspěvek
nebyl schválen)

21. zasedání dne 4. 10. 2007
Projednávané body:
• Přidělení bytu v pečovatelském domě
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Výjimka z počtu dětí ve třídách Mateřské školy Police nad Metují (28 dětí na třídu)
Záměr pronájmu domu č.p. 342 v k.ú. Police nad Metují
Ukončení nájmu nebytových prostor – zahradnictví – podmínky
Záměr pronájmu pozemků zahradnictví
Souhlasí s rekolaudací domu č.p. 334 v k.ú. Police pro bydlení (Město zajistí
projektovou dokumentaci a stavební řízení ve věci rekolaudace, budoucí kupec pan
Kollert zajistí stavební práce na vlastní náklady).
Nesouhlas s uložením elektropřípojky společnosti Vodafone do pozemku p.č. 1175 v
k.ú. Pěkov
Dohoda o ukončení nájemní smlouvy na Divadelní klub (z důvodu neplacení
nájemného a zároveň zajistit tuto pohledávku osobní směnkou. V případě, že bude pan
Pavlík schopen bezodkladně uhradit dlužné nájemné, včetně penále, je možné
v nájemním vztahu pokračovat, ale pod podmínkou uzavření dodatku ke smlouvě, ve
kterém bude uvedeno, že neuhrazení měsíčního nájemného je důvodem k okamžité
výpovědi).

*RM souhlasila:
1) s ukončením nájmu nebytových prostor v přízemí domu č.p. 373, pozemků a zařízení
v areálu zahradnictví v Polici nad Metují. Nájemcem těchto nemovitostí byl pan Jiří
Klíma na základě nájemní smlouvy ze dne 30.3.1993 - nájem byl ukončen dohodou ke
dni 31.10.2007,
2) aby pan Klíma zůstal nadále nájemcem bytu v prvním patře domu č.p. 373 v k.ú.
Police nad Metují,
3) aby dům č.p. 373 v k.ú. Police nad Metují byl předán do správy TS od 1.11.2007.
*Další část programu RM věnovala problematice integrovaných obcí. K tomuto tématu byli
přizváni zástupci osadních výborů z Radešova, Pěkova a Hlavňova. Padly stížnosti na
nedostatečnou komunikaci a neplnění požadavků, které obce vznesly.
Poté starostka otevřela otázku prodeje bývalé pěkovské prodejny, o jejíž koupi požádali
současní nájemníci manželé Šilpertovi. Seznámila osadní výbor s historií nákupu objektu a s
náklady na několikaletou údržbou. Na opravy této nemovitosti bylo v minulosti, na základě
dohody bývalého starosty s ředitelem TS s.r.o., z mandátního účtu vynaloženo cca 500 tis. Kč.
Další diskuzi vedla RM o špatné komunikaci a spolupráci místostarosty a investičního
technika, které se projevují v nedostatcích při investiční činnosti města. Starostka upozornila
na to, že investice jsou podstatnou částí práce radnice a nedostatky vrhají špatné světlo na
všechny. Dále upozornila na některé konkrétní věci.
Na kritiku své práce V. Tlapák ve většině případů uvádí, že o tom jednal a rozhodl
místostarosta Z. Kadidlo.
Zd. Kadidlo dodal, že pokud není starostka s jeho prací spokojena, bude muset převzít řízení
staveb sama tak, jako to dříve ve funkci starosty dělal on.

22. zasedání 15. 10. 2007
Projednávané body:
• Vyhláška č.4/2007, o místním poplatku ze vstupného
• Ukončením nájemní smlouvy na byt v čp. 309 v ulici 17. listopadu (pro neplnění
podmínek nájemní smlouvy)
• Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nádražní 200 a 17. listopadu 315
• Výsledky hospodaření města za 3 čtvrtletí roku 2007
• Výsledky hospodaření ZUŠ za 3 čtvrtletí roku 2007
• Výsledky hospodaření Knihovny města za 3 čtvrtletí roku 2007
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Výsledky hospodaření MŠ za 3 čtvrtletí roku 2007
Vítěz VŘ na manažera projektu " Intenzifikace ČOV Police nad Metují" (firma
Ekologický rozvoj a výstavba, družstvo Česká Skalice za nabídnutou cenu vč. DPH
987.700,- Kč)
Vítěz VŘ na zpracovatele projektu " Intenzifikace ČOV Police nad Metují" (firma
VIS - Vodohospodářsko- inženýrské služby, spol. s r.o. Hradec Králové za nabídnutou
cenu vč. DPH 389 650,- Kč.)
Záměr pronájmu přízemí domu č.p. 373 v k.ú. Police
Parametry VŘ na zpracovatele PD zástavby lokality Pod Klůčkem
Dodatek č. 1 ke smlouvě na práce s dokončením okolí přeložky II/303.

*RM schválila parametry výběrového řízení malého rozsahu na zpracovatele projektové
dokumentace k územnímu rozhodnutí na zástavbu rodinných domků a bytových
nízkopodlažních objektů v Polici nad Metují, v lokalitě Pod Klůčkem.
Obeslané firmy:
Ing. Jana Podstatová, Suchý Důl
Ing. Josef Škoda, Kamenice 110, Náchod
Ing. Lukáš Polej, Hronov
Výběrová komise:
Zdeněk Kadidlo, místostarosta
Michal Mucha, Technické služby
Rita Pohlová, ved. odboru výstavby
Jiří Škop, odbor výstavby
Václav Tlapák, inv. technik
*Starostka informovala o:

termínu ukončení Dnů česko-polské křesťanské kultury v sobotu 27.10.2007.
Ukončení na poslední chvíli připadlo Polici nad Metují. Starostka by do budoucna byla
ráda, aby si tuto tradiční akci vzal pod patronát někdo z církevního společenství.

některých dluzích z nebytových prostor (divadelní klub a jídelna v bývalém SOU
zem.). Byly uzavřeny dohody o úhradě závazků.

výzvě náměstka hejtmana KHK pana Plasse, aby se město vyjádřilo k převzetí
domova důchodců. Starostce chybí ze strany kraje slíbená konstruktivní diskuze a
poskytnutí záruk financování.
23. zasedání 29. 10. 2007
Projednávané body:
• Výpůjčka hmotného majetku knihovně
• Darování počítače TJ Spartak
• Vyřazení k likvidaci buňky veřejného WC
• Prodej, převod a likvidace movitého majetku knihovny
• Ukončení činnosti DSO pro plynofikaci CHKO Broumovsko
• Zpráva o způsobu kontroly záruční doby jednotlivých staveb
• Zřizovací listina knihovny
• Rozpočtová opatření č. 16 až 23
• Záměr prodeje pozemku st.č. 67/2 v k.ú. Police nad Metují
• Záměr prodeje pozemku p.č. 291/2 v k.ú. Police nad Metují
• Kupní cena za pozemek p.č. 731/3 v k.ú. Velká Ledhuje
• Mandátní smlouva pro správu nemovitostí města
• Smlouva o revolvingovém úvěru pro rok 2008
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Zajištění dluhu z pronájmu Divadelního klubu Kolárova divadla (v případě neuhrazení
dluhu bude podána řádná žaloba).
Návrh zadání změny č. 2 Územního plánu města Police nad Metují
Změna dopravního značení po uvedení do provozu přeložky II/303

*RM v souvislosti s definitivně nerozhodnutým odkupem garáže v Pellyho parku od a.s. Veba
diskutovala o dalších návrzích této společnosti, odkup domu v ulici 17. listopadu, parkoviště u
zdr. střediska a soch pro Pellyho dům. Zazněl jednoznačný názor, že RM nepodporuje odkup
nemovitostí nabídnutých a.s. Veba.

*Na pozvání starostky se dalšího jednání zúčastnili zástupci Správy CHKO Broumovsko vedoucí Ing. Hana Heinzelová a její zástupce Ing. Petr Kuna.
Ing. Heinzelová informovala RM o projektu GEOPARKů. SCHKO zvažuje, zda nevyužít
možnosti a připojit se k tomuto projektu a vyvíjet snahy o vyhlášení Broumovska
GEOPARKEM pod záštitou UNESCO.

24. zasedání 12. 11. 2007
Projednávané body:
• Záměr pronájmu pozemků dle přílohy
• Záměr prodeje části pozemku p.č. 1050/16 k.ú. Police n.M.
• Záměr pronájmu nebyt. prostor na poz. st.č. 379/2 v k.ú. Police n.M.
• Revokace usnesení č. 07/21/2007 (RM souhlasí s uložením elektropřípojky společnosti
Vodafone do pozemku p.č. 1175 v k.ú. Pěkov v souvislosti s umístěním antény na
základnovou stanici Telefonica O2 a T-mobile v Pěkově. Podmínkou je, že po
dokončení stavebních prací uvede investor místní komunikaci na pozemku p.č. 1175
do řádného stavu, nejlépe živičným potahem).
• Zřízení věcného břemene - Kabelové vedení NN-kabel na pozemcích p.č. 731/11 a
731/3 v k.ú. Velká Ledhuje
• Vítěz VŘ na zpracovatele PD k ÚR na zástavbu RD pod Klůčkem
• Plat nové ředitelky MŠ Police nad Metují
• Parametry VŘ na výměnu plynového kotle v sídlištní kotelně
• Přidělení městských bytů v ulici 17. listopadu
• Revokace usnesení č. 01/18/2007 – převod majetku knihovny (RM schválila
bezúplatné převedení níže uvedeného nepotřebného movitého majetku ve vlastnictví
Knihovny města Police nad Metují do vlastnictví:
a) obce Velké Petrovice.
výpůjční pult
1 ks
regál šíře 90 cm
3 ks
regál šíře 124 cm
2 ks
b) příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Police nad Metují
regál na časopisy
1 ks
• Operační plán zimní údržby pro období 2007-2008
• Směrnice č. 5/2007, o odpovědnosti za zveřejňování informací na webových stránkách
města Police nad Metují
• RM schválila vítěze výběrového řízení malého rozsahu na zpracovatele projektové
dokumentace k územnímu rozhodnutí na zástavbu rodinných domků a bytových
nízkopodlažních objektů v Polici nad Metují, v lokalitě Pod Klůčkem, Ing. Janu
Podstatovou, Suchý Důl čp.49 za nabídkovou cenu 69.000,- Kč.
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*RM schválila následující parametry

výběrového řízení malého rozsahu na výměnu
plynového kotle o výkonu 1 100 kW v sídlištní kotelně v Polici nad Metují, s podmínkou
doplnění zadání o technickou specifikaci požadovaného kotle.
Obeslané firmy:
R.O.K 93 spol. s r.o., ul. Kladská, Trutnov
H+K Energosteel, s.r.o., Slovany 3051, Dvůr Králové nad Labem
VK INVESTING s.r.o., Moravská 205, Jaroměř
Výběrová komise:
Zdeněk Kadidlo, místostarosta
Ing. Vasil Bučok, ředitel TS Police nad Metují s.r.o
Ing. Pavel Scholz, předseda stav. komise
Jiří Škop, odbor výstavby
Václav Tlapák, inv. technik odboru IMŽP

25. zasedání 26. 11. 2007
Projednávané body:
• Informace o výběru odpadového poplatku a návrh odpadového poplatku pro rok 2008,
• OZV č. 6/2007, o místním poplatku za odpady,
• Návrh investičních akcí města do rozpočtu roku 2008
• Pronájem areálu zahradnictví v k.ú. Police nad Metují
• Dodatek č.2 smlouvy o dílo na stavbu přeložky II/303 v Polici nad Metují
• Informace o rozšíření veřejného osvětlení
• Záměr pronájmu části pozemku p.č. 1050/16 v k.ú. Police nad Metují
• Záměr pronájmu ideální poloviny pozemku p.č. 1162/2 v k.ú. Velká Ledhuje
• Darování hmotného majetku Mateřskému centru MaMiNa (darování z majetku města
počítač inv. č. 114, monitor inv. č. 105, tiskárna inv. č. 210)
• Prodej podílu na budově č.p. 336 a pozemku st.č. 608 v k.ú. VL – Kurovi
• Souhlas s podnájmem 1/3 nebytových prostor v přízemí "zeleného domečku" (paní
Ivaně Maroulové od 1.12.2007 na dobu neurčitou. Účelem podnájmu je poskytování
pedikérských služeb, nájemné nepřevýší 1/3 celkového nájmu).
• Nedoporučení prodeje poz. p.č. 277/3, 277/11, 277/4 a 277/8 v k.ú. VL – Jursovi
• Úkoly k připomínkám stavební komise
• Souhlas se zrušením II. plátce mzdy povinného Josefa Cejzlara
• Organizační řád MěÚ platný od 1.1.2008 (stanoví počet zaměstnanců zařazených do
MěÚ, organizační složky CKV Pellyho domy a městské policie na 34).
• Smlouva na vypracování studie - řešení likvidace odpadních vod
• Použití prostředků z fondu investic ZUŠ na pořízení investičního majetku
• Rozpočtová opatření č. 23 a 24
• Poskytnutí mimořádných odměn ředitelům organizací zřizovaných městem
• Použití prostředků z příspěvku města ZŠ a MŠ na výplatu mezd
• Snížení osobního příplatku řediteli ZŠ a MŠ Mgr. K. Nývltovi (o částku 3.000 Kč
z důvodu nedostatku mzdových prostředků organizace)
• Výsledky hospodaření ZŠ a MŠ Police nad Metují za 3Q 2007 (RM zvážila situaci a
souhlasila s použitím finančních prostředků z příspěvku města na částečné dokrytí
mezd, za předpokladu, že hospodaření školy nebude ve ztrátě).

26. zasedání 10. 12. 2007
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Projednávané body:
• Pronájem kanceláře v přízemí domu č.p. 341 v k.ú. Police (Lukáši Vackovi nájemné ve
výši 200,- Kč za měsíc)
• Přehled staveb města, které jsou v záruční době
• Obecně závazná vyhláška č. 7/2007, o stanovení odpadového systému
• Prodloužení nájmu a pronájem zemědělských pozemků
• Neschválení pronájmu pozemků manželům Jursovým
• Zrušení usnesení č. 09/17/2007 - záměr prodeje pozemků
• Prodloužení nájmu poz. DV Police, LUAPA s.r.o. a WWD Ostaš s.r.o.
• Prodloužení nájmu pozemků pod garážemi
• Stanovení nájemného ze zemědělských pozemků ve vlastnictví města
• Pronájem nebytových prostor na pozemku st.č. 379/2 v k.ú. Police
• Pravidla pro rozpočtové provizorium na I. čtvrtletí roku 2008
• Vítěz VŘ na výměnu plynového kotle v sídlištní kotelně
• OS č. 6/2007 – „Pravidla pro vyřizování stížností a petic“
• Odkupu staveb v areálu zahradnictví od pana Klímy
• Úpravy rozpočtu č. 25 až 33
• Dopis Michala a Petry Kosových s žádosti o podporu ve věci přístavby domova
důchodců
*RM schválila :
1) prodloužení nájmu zemědělských pozemků dle nájemní smlouvy ze dne 1.1.2002
Družstvu vlastníků Police nad Metují a prodloužení nájmu zemědělských pozemků dle
nájemní smlouvy ze dne 4. 12. 2000 panu Vladimíru Vackovi Pěkov.
2) pronájem zemědělských pozemků dle přílohy Družstvu vlastníků Police nad Metují,
Zemědělskému družstvu OSTAŠ Žďár nad Metují, Vladimíru Vackovi Pěkov a firmě
BOR spol. s r.o. Bezděkov nad Metují.

*RM schválila za vítěze výběrového řízení malého rozsahu na výměnu plynového kotle o
výkonu 1 100 kW v sídlištní kotelně v Polici nad Metují firmu VK INVESTING s.r.o.
Jaroměř za cenu 3 471 230,- Kč vč. DPH v nabídnutých 19 pravidelných 2 měsíčních
splátkách po 182 696,30 Kč.

*RM bere na vědomí dopis Michala a Petry Kosových s žádosti o podporu ve věci přístavby
domova důchodců. RM chápe důvody žádosti, ale necítí se oprávněna vstupovat jakýmkoliv
způsobem do sporu třetích osob. (manželé Kosovi vers. KÚ KHK)

27. zasedání dne 17. 12. 2007 v penzionu U Dostálů na Slavném
Projednávané body:
• Prodej movitého majetku
• Přidělení bytu č.10 - 1+1 v domě č.p. 407 v ulici Na Babí
• Pronájem části pozemku p.č. 1050/16 v k.ú. Police - P. Martinec
• Odpuštění poplatku ze vstupného (pořadateli Maškarní merendy - HKO Police nad
Metují pořadateli Plesu lyžařů - lyžařskému oddílu TJ SPARTAK Police nad Metují)
• zpráva o stavu veřejného pořádku ve městě
• Použití znaku města pro portál www.doplnek.com
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*V lednu se přehnala přes naši republiku ničivá vichřice Kyrrill a způsobila velkou škodu
v lesích. V našich městských lesích byly vyvrácené a polámané stromy, především smrky cca
200m3 dřeva. Byl vyhlášen nouzový stav se zákazem vstupu do lesů.

*Od ledna vychází Polický měsíčník s nově upravenou titulní stránkou. Cena je zvýšená na
10,-Kč. Každý měsíc je na titulní straně fotografie významných soch a sousoší, které zhotovil
polický fotograf Oldřich Jenka. Komentář o vzniku a významu uvedeného díla vypracoval
pan Miroslav Pichl.

*Od léta je v provozu nový sběrný dvůr v ulici V Domkách, v zadní části provozního areálu
technických služeb. Odkládá se zde objemný odpad, odpad ze zeleně a drobného stavebního
odpadu a v části přilehlé kovové haly lze odkládat elektroodpad, nebezpečný odpad, papír a
další odpady. Byly zde postaveny 3 kotce psího útulku.
*8. 2. se uskutečnilo v Broumově jednání s generálním ředitelem Veba, a.s. Ing. Josefem
Novákem a s technickým ředitelem Ing. Miroslavem Geislerem. Za město jednali: starostka
Ida Seidlmanová, místostarosta Zdeněk Kadidlo, radní Ing. Jiří Vlček a radní Ing. Vladimír
Seidl. Řešila se problematika čističky odpadních vod, prodej garáží v Pellyho parku, návrh
odkupu parkoviště u Veby O8 v Polici nad Metují a prodeje původních soch, které před lety
byly odstraněny z Pellyho domu a postaveny na nádvoří závodu VEBA O8 v Polici nad
Metují. Ředitelství získalo tyto sochy zdarma a nyní vyžadovalo za jejich odkoupení velmi
vysokou částku. Na pozdějších zasedáních rady města a zastupitelstva se rozhodovalo o tom,
že nabízené sochy, parkoviště a garáží se kupovat nebudou.

*14. února starostka s knihovnicemi Věrou Plachtovou, Luďkou Jiráskovou a paní Věrou
Kopeckou z Broumova vypravily do partnerské Swidnice. Zúčastnily se vernisáže výstavy
fotografií paní Věry a jejího autorského čtení veršů. Návštěva pokračovala setkáním s
vedením města v duchu plánování spolupráce pro rok 2007. Týkala se především dalších
aktivit mezi knihovnami a mateřskými školami. Na jaře navštívily tradiční Dny Swidnice.
Vedení swidnické radnice se zúčastnilo otevření Pellyho domů na podzim. V dubnu se
uskutečnila návštěva pana Andrzeje Wasilewského, redaktora Hospodářského magazínu.
Tématem byla nabídka pracovních příležitostí v rámci přeshraniční spolupráce.

*Od 1. 4. je změna ve sběrném místě DIAKONIE. Vyřazené věci – nádobí, oblečení, papír –
již nevybírá městská policie, ale velitel hasičů Jiří Hubka a správce hasičské zbrojnice Klaus
Hauschke – u bočního vchodu do budovy hasičárny.
*V pátek 9. 3. se v Hradci Králové uskutečnilo setkání starostů a primátorů, které organizoval
Svaz měst a obcí ČR. Při účasti poslanců, senátorů, primátora a dalších politiků se vůbec
nejednalo o poklidné jednání. Byla otevřena řada problémů, které obcím znepříjemňují život.
Chybnými zákony počínaje, rozdělováním daní konče…. Jednání se zúčastnila starostka Ida
Seidlmanová.

*V úterý 13. 3. měla starostka z radnice vstup do živého vysílání Rádia OK na téma Polické
univerzity volného času.
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*Ve středu 28. 3. dopoledne navštívila naše město delegace z Warringtonu. Po přivítání na
radnici se skupinka přesunula do ZUŠ, na Správu CHKO, do Muzea Merkur a k panu
Andresovi do brusírny skla. Společný oběd byl v hotelu Na Mýtě. Obrovský dojem na
představitele Warringtonu udělala naše zuška! Delegace také navštívila oční ambulanci a
oddělení Visus v Polici nad Metují.

*30. 4. starostka Ida Seidlmanová s místostarostou Zdeňkem Kadidlem u příležitosti Dne
učitelů přivítali ve velké zasedací místnosti radnice učitele – důchodce.

*V roce 1999 byl schválen vládou tzv. Radonový program (Česká republika s průměrnou
koncentrací objemové aktivity radonu 140 Bq/m3, patří k zemím s nejvyšší průměrnou
koncentrací radonu na světě). Program je zaměřen na omezení výskytu radonu v nových i
stávajících budovách. Součástí tohoto programu je vyhledávání budov s vyšším obsahem
radonu a zajišťování informování veřejnosti. Měření probíhá po dobu 1 roku pomocí
detektorů, které se umístí do obytných místností budov. Měření v rámci tohoto státem
organizovaného průzkumu je pro občany bezplatné. Vyhledávací program je přednostně
zaměřen do obcí, ležících na území převažujícího vysokého radonového rizika, kde je
nabízeno proměření všech budov, v dalších obcích se provádí výběrový průzkum. V Polici
nad Metují bylo v rámci tohoto programu změřeno 90 objektů, z toho 1 objekt vykázal vyšší
koncentraci.
*V rámci pravidelného sledování kvality pitné vody artéského vrtu Jůlinka na polickém
náměstí, byl v květnu opět proveden odběr a kompletní rozbor této vody. Odběr provedla
Hydrogeologická společnost, s.r.o. Praha, která provádí sledování vod v prostoru bývalé
skládky odpadů u Ostašské ulice a rozbor odebrané vody provedla akreditovaná laboratoř
společnosti Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. Praha. Rozbor opět potvrdil, že voda z
Jůlinky vyhovuje limitům uvedené vyhlášky pro pitnou vodu bez úpravy a všechny sledované
ukazatele jsou příznivé.
*Město zřídilo, s platností od června 2007, novou organizační složku Centrum kultury a
vzdělávání Pellyho domy (CKV Pellyho domy). Ta zahrnuje budovy Pellyho domů a
Kolárovo divadlo. Úkolem CKV je nejen zajištění provozního chodu uvedených budov, ale
především pořádání kulturních, společenských a vzdělávacích akcí. Na budově, v
propagačních materiálech je uváděno nové logo Pellyho domů. Logo, které navrhl výtvarník
Radoslav Pavlíček, tvoří obrazec ve tvaru obráceného písmene „V“ – tento obrazec je
dominantní i ve znaku města. Pro Pellyho domy je v jeho pravé části je naznačeno písmeno P.
Logo je provedeno v červené barvě, stejné jako u znaku Police n. M.
*Během letní turistické sezóny 2007 v polickém infocentru, v době od května do září,
navštívilo přes dva tisíce turistů a lidí, kteří potřebovali poradit. K letošním novinkám
v oblasti propagačních materiálů patřila brožurka s názvem „Broumovské stěny nás nedělí“,
která vyšla v pěti jazykových mutacích (česky, polsky, německy, anglicky a holandsky). Dále
to byl propagační materiál „Broumovsko: tipy na výlet I“. Od 8. října 2007 bylo turistické
infocentrum přestěhované do nových prostor.

*Dne 20. 12., o půlnoci, naše republika vstoupila do tzv. Schengenského prostoru
(Schengenský prostor tvoří státy části Evropy, jejichž společné hranice mohou jejich občané a
legálně pobývající cizinci, překračovat na libovolném místě, aniž by museli projít hraniční
kontrolou).
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*Koncem roku ukončila svoji aktivní zaměstnaneckou dráhu mzdová účetní Věra Steinerová.
Na radnici pracovala od roku 1978. Její nástupkyní se stala paní Iveta Osobová.
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Hospodaření, výstavba

*Práce na druhé části přeložky byly zahájeny úpravou chodníků podél škvárovny. Pracovalo
se na dokončení okolí přeložky. Výsadbu zeleně poté zrealizoval Michal Jansa, který
zpracoval pro město výhodnější projekt. Na příjezdové cestě a parkovišti Penny Marketu
byly dokončeny opravy. Byla vysázená zeleň, včetně zatravnění. Další ozelenění na přeložce
II/303 bylo prováděno během května. Na dokončené části se vysadilo 41 stromů a 1834 keřů.
Záhon na kruhovém objezdu byl vytvořen jako znak našeho města.

*Koncem léta se dokončovala pokládka kanalizace, bednění a betonáž opěrných zdí, stavba
chodníků a základové spodní desky kruhové křižovatky na Nádražní ulici. V termínu od 1.
října do 31. října 2007 byla v Nádražní ulici úplná uzavírka silnice II/303 z důvodů
napojování komunikace na kruhovou křižovatku a dalších stavebních prací s tím spojených.
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*Od listopadu již nová silnice sloužila automobilové dopravě. Provoz v centru města se
uklidnil.

*V jarních měsících byly postupně vysazovány stromky v různých místech města a lípy
v horní části alej u hřbitova. Podél cesty na Klůčku vysazoval stromky pan Maršík.
*Na sídlišti bylo městem obnoveno dětské hřiště nad hřbitovem pro předškolní a mladší děti.
Byla instalována nová multifunkční sestava se skluzavkou, lezením a houpačkami, pružinové
houpadlo a psací tabuli. Toto vybavení stálo, včetně montáže, cca 150 tis. Kč a dodala a
nainstalovala ho firma Michaela Dočekalová, Kuřim.
36

*Na hrázi u fotbalového stadionu byla v září provedena údržba tamní zeleně. Na vnitřní
straně hráze byla posečena přerostlá tráva a plevel a byly vyřezány dřeviny, nevhodné a
neperspektivní. Na vnější straně hráze byla vysečena stará tráva a vyřezány staré keře, které
se už rozrůstaly až do vozovky a náletové stromy, které vyrůstaly z hustého keřového porostu.
Keře byly naposled seřezány před 12. lety, když bylo vykáceno stromořadí přestárlých javorů.
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Dobrovolný svazek obcí (DSO) Policka
*11. 1. se uskutečnilo první jednání na kterém bylo rozhodnuto o podání žádosti o grant na
projekt „Místní komunikační síť bezdrátového rozhlasu DSO Policka“. Schválilo se uzavření
Dohody mezi DSO Policka a sdružením Krajina Stolových Hor o navázání mezinárodní
spolupráce a partnerských vztahů. Tato dohoda byla podepsána na semináři v Radkově 18. 1.
2007.

*Výbor svazku jednal dne 15. 3. Schválil rozpočet svazku pro rok 2007. Dále byl představen
grafický návrh PEXESA, které bylo v nákladu 3 000 ks vydáno již v dubnu. Největší část
jednání byla věnována problematice nakládání s vodami – vypouštění nepřečištěných
odpadních vod z kanalizace pro veřejnou potřebu do povrchových vod.
*25. 9. uspořádal DSO Lesy Policka ve spolupráci se společností Silvaco prezentaci se
zaměřením na chemickou ochranu lesa a další sortiment používaný v lesním hospodářství.
Akce byla určena pro vlastníky lesů, jejich zástupce, nebo subjekty pracující v lesním
hospodářství. Pozvání přijalo 30 účastníků od drobných vlastníků až po zástupce větších
majetků a významných firem z Broumovska a Náchodska.

*Město Police nad Metují realizovalo projekt „Broumovské stěny nás nedělí“, na kterém se
podílely některé obce Policka, Broumovska a dále Gmina Radków. V rámci projektu se
podařilo vydat propagační materiál, který obsahuje nový prvek – panoramatickou mapu
Broumovských stěn. Dne 17. 10. 2007 se v Pellyho domech uskutečnila závěrečná schůzka
projektu, která se zaměřila mimo jiné na příští programovací období Evropské unie 2007 –
2013. Zúčastnil se pan Jaroslav Štefek, sekretář Euroregionu Glacensis.
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Městská policie
*Spoustu problémů řešili strážníci v ulici 17.listopadu. Ať již z hlediska veřejného pořádku,
tak kolem věcí, které jsou v majetku města. Společně se sociálním odborem MěÚ Police nad
Metují provedli několik kontrol v restauracích se zaměřením na kontrolu výherních automatů.
O nočních službách se strážníci zaměřili na obecnou bezpečnost ve městě. Kontrolu osob i
vozidel.
Zprovozněn byl i nový útulek pro psy. Je velmi hezký a velkou zásluhu na jeho vybudování
mají technické služby. Opatrovatelkou zvířátek v něm je paní Eva Borůvková.

TJ Spartak Police nad Metují

Policie ČR – Obvodní oddělení v Polici nad Metují
*V březnu se uskutečnilo setkání, které bylo věnováno změnám ve vedení Obvodního
oddělení Policie ČR v Polici nad Metují. Major Jaroslav Vejrych představil nadporučíka
Pavla
Leppelta, který až do jmenování vedoucího řídil místní oddělení. Kpt. Radim Vévoda a kpt.
Bohumil Máslo se rozhodli odejít z činné služby v souvislosti s novými požadavky na
vzdělání a dalšími podmínkami vycházejících z legislativních změn. Na jednání rady města
19. března se radní s nimi rozloučili a poděkovali jim za dlouholetou činnost na polické
služebně. Prozatímním vedoucím byl pan Leppelt, jeho zástupcem pan Štengl.
Novým velitelem OO Policie ČR v Polici n.Met. se v červenci stal npor. Bc. Pavel Štengl.
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Různé akce ve městě a ostatní události
*1. 1. odpoledne na náměstí proběhlo již tradiční pouštění balónků. Na svůj balónek si
zúčastnění napsali svá přání a balónek vypustili.

*Ve dnech 11. – 14. 1. se tak, jako každý rok, zúčastnila delegace z našeho města
Regiontouru v Brně, což je mezinárodní veletrh cestovního ruchu. Naši byli začleněny
k expozici Kladského pomezí. Dominantou této expozice byla téměř dvoumetrová Eiffelova
věž sestrojena ze stavebnice Merkur, o kterou byl velký zájem. Naši expozici navštívila také
paní Dana Zátopková, bývalá světová mistryně v hodu oštěpem. O zpestření expozice se
postaralo osm účastníků tradičního Garden Party.

Paní Plachtová s paraplátkem a Dana Zátopková při podepisování
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„Krčmasenát“
*27. 1. se uskutečnilo výroční jednání. Odstupující předseda Miroslav Šolc „předal vládu“ na
další dva roky p. Františku Pohlovi.

Krčma

Paní Martincová a Jiří Pášma (hospodští v Krčmě)
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*Letos na jaře opět přiletěli čápi, postavili si hnízdo na svém oblíbeném komíně keramičky
Hauk a syn a vyvedli dvě mláďata. Na komíně bývalého závodu Milpo byl také čáp, ale byl
sám a tak večer dlouho do noci bylo slyšet jeho klapání. Později na tomto komíně přece
jenom objevil jeho společník.

*Ve věku 83 let zemřel známý polický malíř Jan Kousal, který zachycoval především krásy
zdejší a okolní krajiny. Velmi oblíbený byl také v polském příhraničí.

Se starostkou Idou Seidlmanovou
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*12. 4. navštívil naše město prezident Václav Klaus s manželkou Livií a hejtmanem
Královéhradeckého kraje Ing. Bradíkem a jeho manželkou. Prezident v rámci třídenní
návštěvy Královéhradeckého kraje navštívil v našem regionu Náchod, Polici a Broumov, kde
návštěvu ukončil. V našem městě navštívil Muzeum Merkur. Přivítala ho starostka města Ida
Seidlmanová a místostarosta Zdeněk Kadidlo. Ostrostřelci po příjezdu a při odjezdu vystřelili
čestné salvy, prezidentskému páru byly předány květiny mladými houslisty Šimonem a
Matoušem Michalovými. Občané města přišli prezidenta přivítat před muzeum, kde prezident
s nimi pohovořil a zodpovídal jejich otázky, a rovněž proběhla miniautogramiáda. Uvnitř
muzea ho přívítala starostka a představila mu zástupce městského zastupitelstva, podnikatelů,
organizací a spolků. Rovněž představila pana učitele Františka Šedu, nejstaršího občana
Police, paní Olgu Šmídovou, maminku našeho tragicky zesnulého horolezce, fotografa a
cestovatele Mirka Šmída a olympionika, lyžaře Jirku Berana. Pan Miroslav Pichl mu předal
svou unikátní knihu „Police nad Metují v datech“, umělecký řezbář pan Kysela ručně
vyřezávanou turistickou hůl, která potěšila především paní Livii Klausovou a Libor Jenka
zarámovanou fotografii snímku Police nad Metují, kterou sám pořídil z rogala. Pan farář
prezidenta pozval na srpnový výstup na Sněžku. S velkým zájmem si prezident prohlédl
exponáty muzea a především ho zaujala expozice „Ocelové město“ pana Mládka, který byl
osobně přítomen. Z nedostatku času nebyl dostatečný prostor k rozvinutí širší debaty. Pro
vnoučata si po podpisu do návštěvní knihy manželé Klausovi odnášeli známé stavebnice.
Celou návštěvu zaznamenali tři fotografové Olda a Libor Jenkovi a Štěpán Horák, na kameru
točil Vladimír Beran.

Manželé Klausovi, starostka Ida Seidlmanová a místostarosta Zdeněk Kadidlo
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Hejtman Královéhradeckého kraje s manželkou, prezidentský pár, starostka a místostarosta

Slovem provázel Jiří Trnovský
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Pan Pichl předal svou knihu a prezidentovi byli představeni uč. Šeda a pí Šmídová

Pan Miroslav Pichl se svou knihou
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Pan Jenka ml. předal zarámovanou fotografii snímku Police nad Metují, který sám pořídil
z rogala.

Pan Kysela předal hůl s vlastnoručně vyřezanou rukojetí
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Pan Mládek osobně představil své „Ocelové město“
O setkání byl velký zájem
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*18. 4. na náměstí uspořádala náchodská redakce Deníku propagační akci „Den s Deníkem“.
Na náměstí přijel kamion a zaměstnanci deníku redakce, kteří rozestavěli stánky a připravili
techniku, kterou užívají ke své práci. Návštěvníci měli možnost se seznámit s prací
zaměstnanců Deníku. Každý, kdo si zakoupil výtisk Deníku, dostal i malý dárek. Pro
zpestření zahrál i dětský orchestr ze ZUŠ v Polici nad Metují.

*30. 4. byla postavena na náměstí májka. Skauti ve Žďěřině strom porazili, očistili, do města
dopravili, patřičně ozdobili a společně s hasiči postavili. Májku se podařilo po dvou
neúspěšných letech konečně také uhlídat a po celý květen zdobila polické náměstí. Tentokrát
byly rozděleny hlídky a celou noc se poctivě hlídalo. Zvečera skauti, pak hasiči a městský
strážník. Nad ránem se hlídání ujali vedoucí skautů společně s ostrostřelci a jejich příznivci.
Celé hlídce velela sama starostka města, která hlídala až do rána. Záškodníci z okolních vsí
vyslali své „kácecí“ čety, ale ty po zjištění situace náměstí opět opustily. Ani se o nic
nepokusily. Odhodlání obránců a výzbroj ostrostřelců je spolehlivě odradilo. Tak bylo možné
v osm hodin vypálit slavnostní ránu a oznámit tím úspěšné hlídání. Úspěšná akce podnítila
přítomné k založení Spolku na obranu Májky. Za jeho členy se mohou hlásit všichni
pravověrní Poličáci.
*1. 5. proběhla parodie na 1.máje v totalitních letech. Hlavními aktéry byl florbalový Tikytým a florbalový oddíl Viktorek, nescházel Roman Steiner – „Max“ s celou rodinou
v dobovém oblečení . Průvod provázela skvělá motorizovaná jednotka.
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Vše na svou kameru zaznamenal zástupce ředitele ZUŠ p. Beran
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*16. 5. již pojedenácté proběhla sbírka Květinový den, tentokrát s označením Český den
proti rakovině.

* 2. 6. proběhl na hřišti Velký dětský den. Letošní dětský den je ve znamení písniček, her,
zábavy, kouzlení. Pro nejmenší byl připraven program Čarování kolem malování s Milošem
Nesvadbou. Dále to byly písničky, kouzlení a rozdávání balónků. Mažoretky celý program
zahájily. Akci pořádalo město Police nad Metují, Skrblíkův ráj a David Novotný. Pro tatínky
a maminky byly připraveny doprovodné akce, stánkový prodej, občerstvení, grilování. Pro
děti byly připraveny soutěže, nafukovací hrad. Generální partner: Skrblíkův ráj s prodejnami
v Polici nad Metují, Hronově, České Skalici, Broumově, Červeném Kostelci.
*3. 6. CDS s.r.o. Police nad Metují ve spolupráci s městem Police nad Metují vypravily
tradiční TOULAVÝ AUTOBUS. Okruh po krásách polického okolí – Ostaš, Hvězda, Slavný,
Bělý, Machov, Machovská Lhota, Velké Petrovice, Maršov a Žďár nad Metují. Každý
účastník jel zadarmo a obdržel pohlednici města Police nad Metují s razítkem.

POUŤ
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V pátek:
*VÝSTAVA VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ POLICE NAD METUJÍ
Pouťová vernisáž výstavy 17. srpna v 17 hodin

*17. 8. - den otevřených dveří Správy CHKO BROUMOVSKO
*V Pellyho parku ve 20 hodin - KONCERT skupiny PEVNÁ VŮLE
*Na Vražedném pobřeží (hřiště TJ Spartak) ve 20 hodin byla PÁTEČNÍ POUŤOVÁ
ZÁBAVA. Vystoupila skupina Nanovor z Červeného Kostelce.
V sobotu:
*V průjezdu vedle Večerky na náměstí byla opět KVÍČEROVSKÁ KAVÁRNA v sobotu a v
neděli po celý den.
*Na tržnice u autobusového nádraží byla STŘELNICE OGP - střelba z kuše, hospůdka.
*Den otevřených dveří v DRAŠNAROVĚ KOVÁRNĚ byl v sobota od 10 do 18 hodin

*V Radimovské ulice - Myslivecké sdružení KORUNA -MYSLIVECKÁ CHALOUPKA Pouťové posezení za chaloupkou v sobotu i v neděli – sele na rožni, občerstvení, program pro
děti.

*Hřiště TJ Spartak v 17 hodin – okresní přebor - FOTBALOVÉ UTKÁNÍ
TJ Spartak Police nad Metují „B“ – TJ Velké Poříčí

*Automotoklub Velké Petrovice - SPANILÁ JÍZDA MĚSTEM
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*Vražedné pobřeží (hřiště TJ Spartak) ve 20 hodin SOBOTNÍ POUŤOVÁ ZÁBAVA
vystoupla skupina PROČ NE? z Mladé Boleslavi.

*Na Masarykově náměstí ve 22 hodin OHŇOSTROJ - pořádal pan Janeček
V neděli:
*Neděle 19. 8. v 8.00 hod. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie poutní mše svatá

*Bezděkovy sady – autobusové nádraží -VÝSTAVA HISTORICKÝCH VOZIDEL
*Pellyho park v 10 a 11 hodin LOUTKOVÉ VARIETÉ a pohádka „O SNĚHURCE“
*Hřiště TJ Spartak ve 14:45 hodin FOTBALOVÉ UTKÁNÍ dorost 1. třída
TJ Spartak Police nad Metují - TJ Babí
v 17 hodin FOTBALOVÉ UTKÁNÍ 1. A třída TJ Spartak Police nad Metují „A“ – SK
Libčany

*18. – 19. srpna 2007 Odborový dům Hvězda VÝSTAVA KAKTUSŮ
*VÝSTAVA KRÁLÍKŮ, DRŮBEŽE A EXOTŮ Chovatelský areál v ulici Ke
Koupališti
34. ORKESNÍ VÝSTAVA HOLUBŮ

*VÝSTAVA A PRODEJ CITRUSŮ A EXOTICKÝCH ROSTLIN v Hasičárně
*Radimovská ulice čp. 403 OBRAZY V PLENÉRU. Vystavovali Věra Pfeiferová a Jaroslav
Šolc.
*Spolek vojenské historie T-S 20 Pláň - budova bývalého Zemědělského učiliště – výstava
věnovaná válkám mezi obdobím roků 1866 – 1945
*U příležitosti letošní polické pouti si mohli návštěvníci prohlédnout novou expozici v
prostorách muzea v benediktinském klášteře
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*Pellyho domy
Kolaudace se uskutečnila 28. 8. 2007. 3. 9. 2007 zahájilo provoz Bistro - rychlé občerstvení.

*16. 9. se uskutečnilo slavnostní otevření celé objektu.
Objekt město odkoupilo v r. 2001 do svého majetku jako chátrající budovu. Rozsáhlé úpravy
za více než 50 mil. Kč začaly v listopadu 2005. Stavba, kterou finančně podpořila Evropská
unie, byla zkolaudována letos v srpnu. Rekonstrukci Pellyho domů občané sledovali s velkým
zájmem. Většinou občané této akci fandili, i když se našli i takoví, kteří opravu kritizovali
z finančních důvodů.
První dva týdny v září se v Pellyho domech nesly v duchu stěhování knihovny, závěrečného
úklidu všech prostor a příprav na Den otevřených dveří, který se konal v neděli 16. září.
V den otevřených dveří se akce zúčastnilo opravdu velké množství občanů, kteří si mohli
prohlédnout sál pro 250 osob, bistro, terasu s výhledem na náměstí, počítačovou učebnu,
studovny, knihovnu a ostatní prostory. Na terase hrála skupina „Kamarádi osady 5“, v sále
koncertoval Velký dechový orchestr ze ZUŠ v Polici nad Metují, Big Band z Hronova,
Zakoplaho z Týniště nad Orlicí. Byla předvedena velká bublinová show a byly předvedeny
ukázky společenských tanců. V 17 hodin ostrostřelci vypálili slavnostní salvu a pak starostka
Ida Seidlmanová a místostarosta Zdeněk Kadidlo přestřihli pásku. Nad náměstí vybuchl
papírový ohňostroj. Všichni návštěvníci obdrželi pamětní pohlednici Pellyho domů.

*Ve stejný den – 16. 9. se konal Den otevřených dveří ve Vebě:
12.30 hod. - zahájení „Dne otevřených dveří“ generálním ředitelem Veby Ing. J. Novákem
12.40 hod. - vystoupení mažoretek a břišních tanečnic
13.00 hod. - prohlídka objektů závodu, prodej výrobků a. s. Veba, občerstvení a hudba,
tombola. Firma si v letošním roce připomněla 150. výročí své průmyslové textilní tradice - v
roce 1857 zahájila výrobu mechanická tkalcovna Benedicta Schrolla v Olivětíně a následně
vznikaly další textilní továrny na Broumovsku a Policku.
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Starostka Ida Seidlmanová a místostarosta Zdeněk Kadidlo přestřihují pásku
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Přišla zahrát skupina „Kamárádi Osady pět“
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Z Pardubic se přijel podívat i pan Karel Vacek, který celý život prožil v našem městě
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Bývalá ředitelka knihovny paní Marcela Machová a paní Jirásková

Na tu slávu se přiběhl podívat i pan farář P. Marian Lewicki
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*Ve středu 24. října byly předány za účasti předsedkyně ČK Náchod paní Zelené medaile
profesora MUDr. Jánského dárcům krve a plazmy. Bylo oceněno 5 „zlatých“ , 10 „stříbrných“
a 13 „bronzových“. Po slavnostním předávání medailí a dárků byli všichni pozváni do
zasedací místnosti k malému posezení s občerstvením.
*10. 11. se na hřbitově konala vzpomínka na padlé.
*27. 10. se v urnovém háji na hřbitově konala VZPOMÍNKA NA ZESNULÉ.
*2. 12. přišel na náměstí Mikuláš s čerty a anděly. Čerti vylézali z kašny k velké radosti
přítomných dětí. Vše slovem provázel Jiří Trnovský.

*23. 12. děti ze ZUŠ pozvaly občany na náměstí na již tradiční „Předvánoční vytrubování“.
Skauti také předali Betlémské světlo. Ve stejný den o půlnoci bylo uvedeno Dlouhonoční
vytrubování v hvězdecké kapli.
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Knihovna města
*Od 26. 3. do 30. 3. byla v prostorách studovny a čítárny výstava rukodělných prací.
*Projekt Březen – měsíc internetu odstartoval do svého 10. (a možná posledního) ročníku.
*O jarních prázdninách v březnu, se v dětském oddělení odehrál Den plný her. Děti si
zasoutěžily, vyluštily křížovky a dětské oddělení se obléklo do jarního. Společně jsme
vyráběli koťata, ptáčky a další symboly jara.
*V dětského oddělení proběhla 30. 3. již potřetí Noc s Andersenem. Letos se zúčastnění
vydali po stopách dávných mnichů a v knihách hledali, jak asi tenkrát žili. Děti přišla
pozdravit starostka města Ida Seidlmanová. Ostrostřelec a zároveň zvoník, pan Petr Voborník
ukázal dětem klubovnu ostrostřelců a pak je zavedl na zvonici hřbitovní kaple.

*10. 8. se naposledy zavřely dveře za posledním návštěvníkem knihovny v historických
prostorách polického kláštera. Skoro po třiceti letech utichly kroky čtenářů po chodbách i šum
a hluk v půjčovnách. Začátkem září po kolaudaci Pellyho domů proběhlo stěhování.
První knihy a časopisy se přestěhovaly díky dobrovolníkům a díky historickému vojenskému
autu již 29. srpna hned po kolaudaci budovy. Další velkou akcí byl živý lidský řetěz, jehož
první články se začaly tvořit ráno po osmé hodině v úterý 4. září. byly to děti ze škol v Polici
nad Metují a z Bukovice. K nim se přidali naši zdatní senioři a pak další dobrovolníci z řad
čtenářů a obyvatel města. Lidský řetěz stěhoval knihy ve dnech 4. 9. a 5. 9.
Byl také učiněn pokus o vytvoření rekordu ve stěhování knih živým lidským řetězem.
Přítomen byl rozhodčí z Pelhřimova z agentury Dobrý den a ten spočítal, že bylo „v průběhu
jedné hodiny přestěhováno živým řetězem 3 268 knih. Živý řetěz tvořený 415 lidmi překlenul
vzdálenost cca 500 m mezi starou a novou městskou knihovnou. Rekordu bylo dosaženo ve
středu 5. září 2007 v Polici nad Metují.“
Celkem se podařilo takto přenést zhruba 15 000 knih. Nejstarší členkou řetězu byla paní
Marie Petrová, které je krásných 85 let.
Knihovna je nyní neustále naplněná, velký zájem je z řad školáků, které nejvíce zajímá
internet a počítačové hry. Rovněž i starší občané rádi navštěvují internetové stránky.
Prostředí knihovny je velmi příjemné a knihovnice jsou ochotné a sympatické.
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Nové prostory knihovny

Ředitelka knihovny Věrka Plachtová se usmívá i přes vypětí fyzické i duševní. V knihovně
v klášteře pracovala od svého prvního nastoupení do zaměstnání a tomu je již 25 let. Nebude
se jí stýskat?
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*Knihovna města a Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Polici nad Metují
vyhlásily 3. ročník soutěže v aranžování suchých rostlin Kouzlení s květinami. Soutěž byla
určena dětem základních škol Policka. Na podzimní výstavě v prostorách Pellyho domů ve
dnech 21. a 22. září 2007 odborná porota (zahrádkáři) a laická porota (návštěvníci výstavy)
vyhodnotila 10 nejlepších aranží.

*14. 11. – Velká burza knih – ve velkém sále Pellyho domů byla uspořádaná burza knih, kdy
si každý mohl přinést knihy a sám si je prodat případným zájemcům. Prodejní ceny knih si
lidé určovali sami.

*Od 4. 12. do 7. 12. byla uspořádána Výstava rukodělných prací.
Černé hodinky
*Úterý 27. 3. 2007 v 19 hodin se konala poslední Černá hodinka v prostorách kláštera.
Symbolika a realita Hvězdy nad Policí. O historii dávné i nedávné pohovořila paní Mgr.
Lydia Baštecká. Obrázky pořízené z ptačí perspektivy promít1 pan Libor Jenka.

*V sále Pellyho domů ve 2. patře se v pátek 5. 10. 2007 v 19 hodin konalo setkání se
spisovatelem Andrejem Štiavnickým, který se přes dvacet let věnoval studiu materiálů a
dokumentů, souvisejících s osudem Alžběty Báthoryové. Andrej Štiavnický je autorem
úspěšných románů: "V podzemí Čachtického hradu", "Čachtická paní ve vězení a na
svobodě", "Čachtická paní před Božím soudem", "Ve stínu smrti čachtické paní", "Sbohem,
Alžběto Báthoryová". Na chodbě před vstupem do knihovny byla instalovaná výstava mnoha
fotografií Čachtického hradu, okolí a zachovalých dokumentů.
*13. 11. – setkání autorů poezie z našeho okolí spojený s autorským čtením.
*04. 12. – tradice řemeslné výroby
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Církve
*V letošní Tříkrálové sbírce, která proběhla na začátku ledna se vybralo:
Police nad Metují
- 49. 948, 00 Kč
Suchý Důl a Slavný - 7. 962, 50 Kč
Machov, Srbská
- 20. 887, 00 Kč
Bezděkov n. Met.
- 10. 399, 00 Kč
Pěkov a Hony
- 5. 566, 00 Kč
Žďár nad Metují
- 6. 595, 00 Kč
Bukovice
- 7. 524, 50 Kč
Hlavňov
- 4. 160, 00 Kč
Celkem
-113. 042, 50 Kč

*Dne 12. května se uskutečnila MÁJOVÁ POUŤ do Vambeřic v Polsku, k bazilice Panny
Marie, královny rodin. Poutníci putovali již tradičně pěšky po památné vambeřické poutní
cestě s kamennými kříži a sochami.Tato cesta vedla malebnou krajinou Policka přes
Broumovské stěny do Broumovské kotliny a odtud do Vambeřic. Zpáteční cesta byla opět
zajištěna autobusem.

*Farář Marian Lewicki v letošním roce oslavil dvě jubilea – 25 let kněžství a 50 let života -

- slavnostní bohoslužbou v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Polici n.M., v sobotu dne 11.
srpna 2007. Bohoslužbu celebroval biskup královéhradecký Mons. Dominik Duka OP.
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*4. 8. se konala na Hvězdě tradiční pouť. Hlavním bodem celé akce se stala slavná mše svatá
za přítomnosti převora Prokopa Siostrzonka a P. Mariana Lewickeho. Návštěvníky potěšil
také koncert Mariánských písní a odpolední posezení s hudbou Ládi Kábrta.

*Náboženská obec CČSH uskutečnila 31. 10. ve sboru Apoštola Pavla vzpomínku na zesnulé
v předvečer Památky zesnulých.
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Základní umělecká škola

*Děti z výtvarného oboru namalovaly krásný velký obraz, který věnovaly starostce města Idě
Seidlmanové. Obraz byl umístěn na čelní stranu pracovny starostky.

*20. 2. se uskutečnila v Kolárově divadle dětská pěvecká soutěž Karlovarský skřivánek pod
patronací naší ZUŠ.
* Soutěže ZUŠ:
- 20. března Jičín – soubory dechových a bicích nástrojů. Osm našich souborů získalo 4
druhá místa a 4 první místa! Dva soubory dokonce získaly postup do celostátního finále! Tím
se naše škola stala nejúspěšnější školou této soutěže.
- 21. března Nové Město n.M. – smyčcové komorní soubory
Také zde jsme byli zastoupeni osmi soubory a všech osm souborů přivezlo první místa a tři z
nich byli vybráni do celostátního kola!
- 23. března Úpice – Dechové orchestry
Této soutěže se zúčastnil náš Velký dechový orchestr a získal 1. místo s postupem do
ústředního kola!
-12. dubna do neděle 15. dubna ve Vysokém Mýtě celostátní kolo soutěže ZUŠ ve hře
komorních souborů s převahou dechových nástrojů.
Kategorie 1b - žesťové trio Baby Brass: 1 místo!
Kategorie 4b - žesťový kvintet BrassBand: 1 místo!
Navíc paní učitelka Lenka Němcová získala zvláštní ocenění poroty pro vynikající
pedagogickou přípravu!
- Ve dnech 30. dubna a 1. května v Litvínově republikové finále, ve kterém se náš
čtyřicetičlenný orchestr v tvrdé konkurenci umístil na pěkném čtvrtém místě.!
8. – 12. května - mezinárodní houslová soutěž Kocianovo Ústí
49. ročník mezinárodní houslové soutěže Kocianovo Ústí. Z naší školy se této prestižní
soutěže zúčastnilo 5 mladých houslistů a všichni dosáhli skvělého výsledku. Všichni
postoupili do finále a ze závěrečného klání přivážejí dvě první místa, jedno druhé, jedno třetí
místo a jedno čestné uznání II. stupně.
Dále porota udělila Cenu Nadačního fondu MJK pro nejlepšího interpreta skladby Jar.
Kociana Markétě Nádvorníkové z naší ZUŠ - vítězce II. kategorie.
18. – 20. května - ústřední kolo soutěže komorních smyčcových souborů v Jindřichově
Hradci.. Královéhradecký kraj reprezentovaly celkem tři soubory (!!) z naší školy. Všechny
tři soubory získaly 1. místa a smyčcové trio se stalo absolutním vítězem celé soutěže!
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Odborná porota ocenila výkony dětí ještě dalšími mimořádnými cenami a paní učitelka
Michaela Michalová, která soubory připravovala, získala cenu pro nejúspěšnějšího pedagoga.
2. – 3. června - houslová soutěž v Kroměříži - Archetti in Moravia - Kroměříž
Soutěž pro neprofesionální houslisty mladší 16-ti let

Soutěž jsme obeslali čtyřmi našimi houslisty, kteří prošli náročným sítem tří soutěžních kol
vítězně, obsadili ve svých kategoriích první příčky. Jejich vynikající výkony porota ocenila
ještě dalšími zvláštními cenami.
Pro vystoupení s Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín byli navrženi: Matouš Michal, Šimon
Michal a Markéta Nádvorníková.
8. – 9. června - violoncellová soutěž Prague Junior Note. Sedmiletá violoncellistka
Karolína Soukupová získala 3. cenu.
16. – 17. června - soutěž houslových duet Filcíkova Chrast – 7.ročník. Soutěž je věnována
památce významného houslisty a pedagoga Jana Nepomuka Filcíka, působícího na počátku
19. století v tomto městečku, kde je také pochován. I v letošním ročníku soutěže měla naše
škola významné zastoupení a dosaženými výsledky se opět stala nejúspěšnější školou této
soutěže a náš učitel Ladislav Michal obdržel i v tomto ročníku cenu poroty pro
nejúspěšnějšího pedagoga. V kategoriích 0 – 2 obdrželi naši 4 první místa a 1 třetí.
Letos se konal 35. ročník mezinárodního soutěžního festivalu FESTA MUSICALE
Olomouc. STUDÁNKA PŘIVEZLA Z OLOMOUCE STŘÍBRO !
Zúčastnilo se 126 pěveckých sborů z 15 zemí světa. Soutěž samotná je rozdělená do 29
kategorii podle žánru i podle stáří či složení sborů a soutěží se ve významných koncertních
sálech a kostelech. Naši splnili bodový limit pro druhé místo.

*Interpretační soutěž komorní hry „Vidnava 2007“
Celostátní interpretační soutěž komorní hry proběhla 18. října v moravském městečku
Vidnava. Naši ZUŠ reprezentovaly tři soubory: Brass Duo, Baby Brass a Junior Brass Band.
Všechny naše soubory podaly vynikající výkony – a ačkoliv patřily ve svých kategoriích mezi
ty nejmladší, získaly dvě druhé ceny a jednu třetí cenu.

Koncerty a vystoupení:
*Jarní koncert
čtvrtek 19. dubna v 18 hodin Kolárovo divadlo

*Galakoncert Velkého dechového orchestru
neděle 29. dubna v 16 hodin Kolárovo divadlo

*Koncert Velkého dechového orchestru
úterý 8. května v 16 hodin nádvoří náchodského zámku - tradiční vystoupení v rámci festivalu
Náchodská prima sezóna…

*Koncert Velkého dechového orchestru
sobota 12. května ve 14 hodin nádvoří zámku v Ratibořicích
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*Koncert maminkám
čtvrtek 24. května v 18 hodin Kolárovo divadlo

*Koncert na zámku v Ratibořicích
v sobotu 12. května od 14 hodin na nádvoří zámku provedli samostatný koncert za asistence
polických ostrostřelců v rámci „Dnů Police“.

*Koncert v Polsku
V sobotu 26. května v polském Boguszowu vystoupili v programu pro účastníky Bike
Maratonu (závodu se účastnilo takřka 1000 závodníků!!)

*Vystoupení na prestižním festivalu dechové hudby Koletova Rtyně
V neděli 27. května dvě vystoupení na renomovaném festivalu dechových orchestrů
„Koletova Rtyně“.

*Zájezd na mezinárodní festival do německého Thumu 1.– 3. června 17.
ročník mezinárodního festivalu dechových orchestrů. Dvě koncertní vystoupení
našeho orchestru vzbudila veliký ohlas u publika i ostatních orchestrů.
*Společný koncert žesťového odd. ZUŠ a studentů Pražské konzervatoře ze třídy prof. Petra
Hernycha. Koncert se konal v koncertním sále ZUŠ dne 15. 10. 2007.

*Komorní orchestr Archi piccoli se stal již poněkolikáté vítězem rozhlasové soutěže Concerto
Bohemia. Orchestr obstál v konkurenci studentských orchestrů ze základních uměleckých
škol a konzervatoří z celé republiky. Archi piccoli vystoupil na Žofíně 17. 11., kde se
představil hned dvakrát. Koncert byl vysílán přímým přenosem Českým rozhlasem 3
Českou televizí.
********************************

*Meadowmount School of Music
V loňském roce získal Matouš Michal plné stipendium (5 000 USD) na Meadowmount
School of Music ve státě New York a stal se tak nejmladším účastníkem nejslavnější a
nejstarší letní hudební školy, na které každoročně vyučují takové osobnosti světové hudby
jako Yo-yo-ma, Lynn Harell, Itzak Perlman, Pinchas Zuckermann, Joshua Bell a další.
Prof. Charles Avsharian, u kterého Matouš studoval, navštívil také letos Evropu, aby si vybral
nejlepší talenty houslové hry pro letošní 63. ročník této hudební školy. Pro naši houslovou
třídu je obrovským oceněním, že si prof. Avsharian i letos vybral do své třídy Matouše a ještě
k němu přibral jeho bratra Šimona. Dal tak přednost našim žákům před mnohými studenty
českých konzervatoří, kteří o toto studium usilovali, což je projev velkého uznání práci
našeho učitele houslové hry Ladislava Michala.

*Anička Skálová, která absolvovala zdejší školu z které přešla na konzervatoř v Praze, byla
úspěšně přijata na Michigan university v Ann Arboru (poblíž Detroitu) u prof. Stephena B.
Shippse.
*Markétka Nádvorníková s maminkou byly pozvané do televizního vysílání Snídaně s Novou
16. července 2007, kde také Markéta zahrála. Dále byla pozvána k účinkování na dvou
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koncertech 16. a 17. července, nazvaných „Malí géniové hrají Beethovena“, v rámci
Hudebního festivalu Znojmo 07. Záštitu nad ním převzal Pavel Šporcl.

* V říjnu hostoval smyčcový orchestr Archi piccoli v USA v Novém Mexiku. Během
šestnácti dnů absolvoval devět úspěšných koncertů.

Budovy ZUŠ
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Základní škola
*8. 1. byla vernisáž výstavy fotografií žáků z výtvarného oboru ZUŠ, který vede p. uč.
Beran. Výstava byla instalovaná ve školní „Galerii na chodbě“.

*Michal Roško z 9.A zvítězil v okresním kole matematické olympiády.
*Hned první únorový den se všechny deváté třídy zúčastnily celorepublikového testování
CERMAT, které zahrnovalo český jazyk, matematiku a test ze všeobecných znalostí.

*Další pravidelnou akcí byly lyžařské výcviky sedmých tříd. První odjela 4. února 7.C, tu
vystřídala hned následující týden 7.A a jako poslední se do Krkonoš vypravila o týden později
7.B, která měla odložený výcvik z ledna, kdy nebyl sníh.

*Tradiční vynášení Morany proběhlo v pondělí 26. března. S pokřikem „Zimo, zimo táhni
pryč,…“ se u Ledhujky na Splachově děti rozloučily s hořící Mařenou

*14. 3. proběhla další vernisáž v GALERII NA CHODBĚ. Své fotografie zde vystavoval až
do poloviny dubna Aleš Vaníček.
*26. 3 . 2007 v 15.00 hodin proběhlo v polytechnickém pavilonu školy slavnostní otevření
nahrávacího studia a fotografického ateliéru. Škola je řešitelem dvouletého projektu
„Digitální tvorba na základní škole jako volitelný předmět“. Součástí tohoto projektu je i
využití
nahrávacího studia a fotografického ateliéru pro práci žáků.
*Poslední březnovou sobotu patřila tělocvična polické základky opět florbalovému turnaji.
Tentokrát byl však určen pouze a jenom mládeži. Základní škola pod patronací Městského
úřadu Police nad Metují a ve spolupráci s SSK Pedro pořádala první ročník „ O pohár ředitele
školy “.

*V pátek 20. 4., v rámci Dne Země, opět vyrazili žáci 6.- 9. tříd se svými učiteli do okolí
města a uklízeli odpadky a drobné černé skládky, které kolem sebe (na cizích pozemcích)
bezohledně vytvořili někteří naši spoluobčané. Mezi žáky byly rozděleny plastové pytle a
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rukavice, které městu věnovala společnost Marius Pedersen, a.s. Naplněné pytle pak odvezli
pracovníci Technických služeb Police nad Metují.

* V dubnu se zúčastnili několika sportovních a vědomostních soutěží. Hned první týden
proběhla soutěž ve skoku vysokém Jaroměřský klokan. V odbíjené získali chlapci výborné 1.
místo a děvčata 2. místo a obě družstva postupují do dalších kol soutěží. Chlapci se dále
zúčastnili okrskového kola fotbalové soutěže Coca – Cola Cup, kde obsadili 3. místo.. Velmi
pěkných umístění dosáhli žáci v biologické olympiádě - v okresním kole v Náchodě obsadil
2.místo Jan Kosinka z 9.B a 10.místo Jana Hoffmannová z 9.C z celkového počtu 28
soutěžících. Dále Jan Kosinka získal 7.místo v krajském kole zeměpisné olympiády v Hradci
Králové. U nás ve škole proběhla soutěž Přírodovědný klokan 2007, které se zúčastnilo 54
žáků z 8. a 9. tříd. Družstvo našich žáků se zúčastnilo 10. dubna oblastního kola
soutěže¨Paragraf 11/55 (byla zaměřena na právní povědomí našich dětí a znalosti zákona v
oblasti prevence zneužívání nikotinu a alkoholických nápojů. Soutěž pořádal Dům dětí Ulita
Broumov v prostorách sálu Střelnice). V Náchodě soutěžili nejlepší žáci školního kola
Pythagoriády.

*Ve dnech 2. - 4. dubna proběhlo další kolo sběru starého papíru.
*12. 4. byla zahájena nová výstava „VIVA VENEZIA! VIVA CARNEVALE!“ v GALERII
NA CHODBĚ. Autorem barevných fotografií byl pan Milan Schirlo.

*Exkurze do hlavního města se stala na Základní škole v Polici nad Metují již téměř tradicí a
vítaným doplňkem vzdělávání žáků. Během let do programu exkurze postupně zařadili např.
návštěvu Pražského hradu, Vyšehradu a Slavína, Petřína, chrámu sv. Mikuláše na Malé
Straně, Technického muzea. Stálicí programu pak je vždy návštěva Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky a kostel sv. Cyrila a Metoděje, kde našli poslední útočiště
parašutisté, kteří provedli atentát na Reinharda Heydricha. Návštěvu Betlémské kaple,
proslavené působením Jana Husa, letos nahradili návštěvou Židovského muzea a v nedávné
době otevřeného Muzea komunismu.

*28. 6. proběhlo již tradiční zakončení školního roku v Kolárově divadle. Při této slavnostní
příležitosti byli odměněni žáci za sběr léčivých bylin, sběr starého papíru, reprezentaci školy
ve sportu a vědomostních soutěžích. Na druhém stupni se v divadle loučily deváté třídy, které
měly připraveny svůj rozlučkový program pro své spolužáky a učitele. Odpoledne potom
proběhlo za přítomnosti paní starostky Idy Seidlmanové slavnostní předávání vysvědčení v
obřadní síni městského úřadu, kterého se zúčastnilo také velké množství rodičů a dalších
příbuzných vycházejících žáků. A jak dopadly výsledky vzdělávání?
Celkem bylo v naší škole k 28. 6. 2007 489 žáků, kteří navštěvovali 22 tříd v naší škole v
Polici nad Metují a jednu třídu v odloučeném pracovišti v Bezděkově nad Metují, z toho 11
tříd bylo na I. stupni a 12 tříd na II. stupni. O vzdělávání se staralo 35 učitelů a 4
vychovatelky.
*POČTY ŽÁKŮ PODLE TŘÍD
Třída
1.A
1.B
1.C

Chlapci
11
12
2

Děvčata
8
6
2

Celkem
19
19
4

Třídní učitel
Mgr. Nádvorníková Irena
Mgr. Pátková Karolína
Mgr. Vaisarová Marie
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2.A
2.B
2.C

9
10
5

8
8
1

17
18
6

Švábová Michaela
Mgr. Kolářová Andrea
Mgr. Vaisarová Marie

3.A
3.B
3.C

14
11
3

8
10
4

22
21
7

Mgr. Šustková Eva
Taucová Marie
Mgr. Vaisarová Marie

4.A
4.B

11
11

8
9

19
20

Mgr. Matysková Věra
Mgr. Vlachová Zuzana

POČTY ŽÁKŮ PODLE TŘÍD
Třída Chlapci
Děvčata
5.A 10
15
5.B
13
11

Celkem
25
24 Mgr.

Třídní učitel
Marelová Radana
Kouglová Rita

6.A
6.B

10
15

16
13

26
28

Křišťálová Hana
Mgr. Kuchtová Květoslava

7.A
7.B
7.C

10
10
10

11
12
10

21
22
20

Seidlová Miroslava
Klusáčková Věra
Mgr. Stejskalová Hana

8.A
8.B
8.C

11
10
9

10
10
10

21
20
19

Ing. Michálková Jitka
Mgr. Mičola Martin
Kubalíková Miluše

9.A
9.B
9.C

12
11
11

15
12
13

27
23
24

Scholzová Vilma
Mgr. Teichmanová Renata
Vlčková Jiřina

Přehled vyučujících ve školním roce 2007-2008
CHLÁDKOVÁ Zita Mgr. učitelka
JANSA Petr učitel
KLUSÁČKOVÁ Věra učitelka
KOLÁŘOVÁ Andrea Mgr. učitelka
KOSOVÁ Miluše vychovatelka
KOUGLOVÁ Rita Mgr. učitelka
KOZLOVSKÝ Pavel Mgr. učitel
KŘIŠŤÁLOVÁ Hana učitelka
KUBALÍKOVÁ Miluše výchovný poradce
KUCHTOVÁ Květoslava Mgr. učitelka
LANGHAMEROVÁ Petra Mgr. učitelka
MARELOVÁ Radana učitelka
MATYSKOVÁ Věra Mgr. učitelka
MIČOLA Martin Mgr. učitel
MICHÁLKOVÁ Jitka ing. učitelka
MOHELNÍKOVÁ Jana vychovatelka
NÁDVORNÍKOVÁ Irena Mgr. učitelka
NOSKOVÁ Miloslava učitelka
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NÝVLT Karel Mgr. ředitel
PÁTKOVÁ Karolína Mgr. učitelka
ŘEHÁKOVÁ Eva vychovatelka
SEIDLOVÁ Miroslava učitelka
SCHOLZOVÁ Vilma učitelka
STEJSKALOVÁ Hana Mgr. učitelka
ŠKOPOVÁ Marta učitelka
ŠPAČKOVÁ Lenka učitelka
ŠULCOVÁ Jana Mgr. zástupce řed.
ŠUSTKOVÁ Eva Mgr. učitelka
ŠVÁBOVÁ Michaela učitelka
TAUCOVÁ Marie učitelka
TEICHMAN Zdeněk zástupce řed.
TEICHMANOVÁ Renata Mgr. učitelka
VAISAROVÁ Marie Mgr. učitelka
VLACHOVÁ Zuzana Mgr. učitelka

*Od 10. 12. v Galerii na chodbě byla výstava fotografií Ing. Milana Foglara nazvaná
„Krajiny“.

Mateřská škola
Od července nastoupila nová ředitelka pí Baláková. Alena Švorčíková nastoupila do důchodu.
V novém školním roce s novou paní ředitelkou Danou Balákovou byly v provozu všechny
čtyři třídy školky:
1) třída Sluníček (děti ve věku 3 – 4 roky)
- pí uč. Rajsová, Baláková
2) třída Zvonečků (děti ve věku 3 – 4 roky)
- pí uč. Hornychová
3) třída Berušek (předškolní děti ve věku 6 – 7 let)
- pí uč. Šimková, Kleinerová
4) třída Kopretin (děti ve věku 5 – 7 let)
- pí uč. Suchomelová

Svaz skautů ČR – středisko Skaláci Police nad Metují

72

Skauti po stavění májky

*Velikonoční prázdniny strávili skauti ve Mlýně v Ochozi u Brna. Děti se prošly Brnem,
navštívily Špilberk, v dalších dnech Moravský kras, Býčí skálu, areál kostela a kláštera ve
Křtinách.

*Letos slavili skauti na celém světě sto let od založení. Druhá akce proběhla v divadle. Pásmo
obrázků z dávné, ale i současné činnosti skautů doplněné vyprávěním, písničkami i krátkou
divadelní scénkou. Záměrem akce bylo připomenout si události, lidi i atmosféru doby, kterou
po celé století skauting procházel.
*Pro naše skauty byl zajímavou akcí Víkend Sv. Jiří. Za ním jeli až do západních Čech k
Tachovu pod hrad Přimdu, kde se setkali s mnoha dalšími skauty.

*Další akcí byly Tři špičáky. To vymysleli a pořádali skauti z Broumova. Pro účastníky to
znamenalo vystoupit během třech víkendů na tři Špičáky, dominanty Broumovska. Kdo
výstupy zvládl, získal na památku úspěšného výstupu kovový odznak. Těmi třemi Špičáky
byly Božanovský špičák, Honský špičák a tím třetím měl být Ruprechtický špičák, ale z
důvodu kalamity byl místo něho Třípanský kámen.

*Letošní Skautský tábor proběhl v nejchladnějším a nejdeštivějším období prázdnin a byl
nejdál ze všech dosud konaných táborů – nedaleko Chodova u Karlových Varů. Zúčastnilo se
celkem 56 táborníků. Při tvorbě programu se jeho autoři nechali inspirovat příběhy Pána
prstenu a magické tajemno a věčný boj dobra se zlem prostupoval většinou táborových her a
činností.
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Polická univerzita volného času
VII. ročník – jarní semestr.
Termíny přednášek:
*Ve středu 7. 2. byl přednášejícím farář Marian Lewicky.
* 9. 2. půldenní výlet.
*Ve čtvrtek 22. 2. Ing. Jiří Hůlka přednášel na téma „Jaderná fyzika populárně“.

* Ve středu 7. března Polická univerzita volného času pokračovala velmi zdařilou přednáškou
pana Zdeňka Streubela „Války na Policku a Broumovsku“.
*19. 4. celodenní výlet.
*2. 5. poslední den jarního semestru účastníci vyslechli přednášku o Ostrostřelecké gardě
polické. Příslušník Ostrostřelecké gardy polické pan Zuda vylíčil historii vojenských spolků,
patnáctiletou historii polické gardy posluchačům přiblížil pan Fulka, jehož doplňoval pan
Herzog.

*Poslední akcí jarního semestru 7. ročníku byl výlet do polské Wroclawi. 17. května se
účastníci sešli před polickou radnicí, kde nastoupili do přistaveného autobusu a pod vedením
pana Miloše Puschmanna vyrazili spolu s lektorem zájezdu, polickým farářem Marianem
Lewickým přes hraniční přechod Náchod- Běloves směrem na Wroclaw.
*Od podzimu roku 2007 se přednášky konaly v Pellyho domech na náměstí. Na ukončení
každého semestru obdrží absolvent Osvědčení.
Program přednáškových odpolední:
26. 9. Prohlídka Pellyho domů s prezentací.
Mgr. Lýdia Baštecká – Pelly – historie jednoho rodu
Na závěr úvodní přednášky vystoupil člen rodiny Pellyů, Jan Pelly, který byl spolu se svou
sestrou Věrou Pellyovou – Pospíšilovou na tuto slavnostní zahajovací akci pozván paní
starostkou.
3. 10. -

Celodenní výlet do Prahy – prohlídka Břevnovského kláštera

10. 10. -

Karel Vacek – polický astronom a Josef Hejnyš – vedoucí skautů

24. 10. -

Slávka Hubáčková – Posezení s lidovou vypravěčkou z Podkrkonoší

14. 11. -

Jiří Malík – „Sokol stěhovavý. Čištění povrchových vod /vegetační čistírny/“.
Dataprojekce

26. 11. -

Daniela Richterová – „OSN v současném světě“

3. 12. -

Aleš Ottmar - Indie
Slavnostní ukončení semestru
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Divadla a koncerty
*19. 1. proběhla v divadle 1.část třídílného cestopisného seriálu „Peru – říše slunečního
boha“, 16. 2. byla uvedena 2. část pod názvem „Bolívie – Tibet Jižní Ameriky“ a 16. 3.
třetí část pod názvem „Chile – oknem autobusu a Tři země jihozápadních indiánů“.
Vyprávění s promítáním uvedl pan Zdeněk Nývlt z Červeného Kostelce.

*27. 1. divadelní soubor Jiráskova divadla v Hronově uvedl v našem divadle hru „Veselé
paničky Windsorské“.

*26. 2. byla uvedena pohádka „O Růžence“ pro děti z I.stupně a děti z mateřských škol.
Pohádku uvedlo divadlo KAPSA Andělská Hora.

*8. 3. Agentura AP-Prosper s.r.o. Praha uvedla divadelní hru „Motýli“.
*22. 3. vystoupili žáci základní školy v pořadu „Jarní vystoupení“.
*29. 3. v našem divadle byla opět uspořádána „Travesti show – Královny noci“.
*11. 4. v Kolárově divadle vystoupila známá zpěvačka Věra Martinová.
*19. dubna v 9.00 a 10.30 hodin divadlo DRAK Hradec Králové uvedlo v Kolárově divadle
pro MŠ, 1. stupeň ZŠ a rodiče s dětmi pohádku „Štěně nebo špenát?“
*28. 4. Klicperovo divadlo Hradec Králové uvede v Kolárově divadle hru Jaroslava Havlíčka
„Petrolejové lampy“.
*6. 5. pohádka pro děti i dospělé „Taneček přes dvě pekla“ uvedl divadelní soubor J.K.Tyla
z Červeného Kostelce.

*V sobotu 12. 5. v 19.30 hodin byla znovu uvedena hra „Někdo to rád horké“ polickými
ochotníky.

*1. 6. byla uvedena pro MŠ, 1. stupeň ZŠ a rodiče s dětmi pohádka „Jak Krakonoš pekařku
Jířu napravil“.

*13. 6. Základní umělecká škola Police nad Metují předvedla „Koncert pro Santa Fe“ -závěrečný koncert smyčcového oddělení, na kterém se představily všechny smyčcové
orchestry včetně souboru Archi piccoli, který předvedl svůj program pro podzimní turné po
Spojených státech amerických. Koncert byl také absolventským vystoupením Matouše
Michala před jeho odchodem na Pražskou konzervatoř.
75

*Čtvrtek 21. 6. 2007 v 17.00 hodin Kroužek Orientálního tance Pavlíny Noskové ve
spolupráci s Městem Police nad Metují uvedly „Odpoledne s vůní Orientu“.
* 12. 8. byl uspořádán koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie „Barocco sempre
giovane“. Účinkovali vybraní členové souboru Barocco sempre giovane: Iva Kramperová –
housle, Helena Matyášová – violoncello, Jan Zemen – violoncello, Pavel Svoboda – varhany,
cembalo

*Pondělí 15.10.2007 v 9.00 a 10.45 hodin „Hodina zpívání ve zvěřinci“ - dětský pořad
skladatele Jaroslava Uhlíře

*60. Polické divadelní hry:
Pátek 28. 9. DS Meziměstí
uvedlo hru Robina Hawdona ÚŽASNÁ SVATBA
Pátek 5. 10. Divadlo Radka Brzobohatého
uvedlo hru Donalda Churchilla CHVILKOVÁ SLABOST
Neděle 14. 10. Malé divadélko Praha
uvedlo pohádku na motivy J. Trnky ZAHRADA (Branka zamčená na knoflík)
Sobota 20. 10. DS Náchod
uvedl hru Jana Drdy HRÁTKY S ČERTEM
Sobota 27. 10. DS Jilemnice
uvedl hru Terryho Pratcheta SOUDNÉ SESTRY
Sobota 3. 11. DS Police nad Metují
uvedlo hru Michala Viewegha BÁJEČNÁ LÉTA POD PSA
Hráli: Jiří Škop, Lenka Voborníková, Jiří Trnovský, Květa Vídeňová, Filip Kovařík, Jan
Antl, Hana Klapkovská, Ivana Richterová, Petr Scholz
Režie: Jaroslav Souček

*Ve dnech 8. – 11. 11. 2007 v Pellyho domech proběhl poprvé v Polici nad Metují
MEZINÁRODNÍ FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMŮ (přehlídka dobrodružných,
extrémních, adrenalinových a cestopisných filmů). Festival, jehož hlavním pořadatelem je
ostravská CK Turistika a Hory, je putovní a od října do prosince proběhla celkem v
devatenácti městech České republiky - v Královéhradeckém kraji to byly Police nad Metují a
Hradec Králové.

*9. 12. v Kolárově divadle byla uvedena pohádka „Tři pohádky na Vánoce“.
*12. 12. a 20. 12. „Vánoční koncerty ZUŠ“ v Kolárově divadle
*22. 12. v Kolárově divadle – „Vánoční koncert Václava Hybše“. Divadlo bylo opět
vyprodané a všechna místa v klubu, kam se po vystoupení chodí účinkující i diváci občerstvit,
byla obsazená. Václav Hybš si se zde již tradičně poseděl se svými vrstevníky se kterými se
dobře znal z doby, kdy v našem městě bydlel.
*29. 12. v Kolárově divadle – „Báječná léta pod psa“ (repríza) – uvedená divadelním
spolkem Kolár Police n. Met.
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Výstavy
*Regionální muzeum v Náchodě a město Police nad Metují uspořádaly ve Staré škole
(Dřevěnce) derniéru výstavy „TOULKY ČESKOU KŘÍDOU“ s Ing. Borisem Cacarou
ve čtvrtek 1. února 2007 v 16 hodin. Prohlídka s výkladem u jednotlivých panelů a
exponátů, ale i určování přinesených zkamenělin.

*7. 5. občanské sdružení MaMiNa uspořádalo výstavu „UMĚNÍ PORODIT“. K vidění byly
obrazy dětí z mateřských a základních škol a základních uměleckých škol z celé České
republiky z cyklu Jak jsme přišli na svět.

*2. 7. – 29. 9. byla otevřena VÝSTAVA VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ ve Staré škole
(Dřevěnce).
*27. 7. - 19. 8. ve výstavní síni Muzea města Police nad Metují byla výstava obrazů Jiřího
Kollerta, Luboše Gregora a Milana Kryneka. Dále dřevořezby Petra Kysely a
paličkované krajky Terezy Rückerové. V noci před plánovanou vernisáží se do výstavních
prostor vloupal neznámý pachatel, který odcizil šest obrazů malíře Jiřího Kollerta.
*Ve dnech 21. a 22. 9. probíhala na sále Pellyho domů „PODZIMNÍ VÝSTAVA“. K vidění
byly myslivecké trofeje, houby, práce dětí ze škol a mateřských školek, kaktusy, výpěstky
zahrádkářů atd. Výstava byla hojně navštívena.

*Od 28. 9. do 27.10.2007, ve foyer Kolárova divadla vystavoval Milan Schirlo:
„BENÁTSKÉ ZASTAVENÍ“ - výstava fotografií z karnevalu v Benátkách

*13. 11. – 30. 11. výstava „SETKÁNÍ“ k připomenutí nedožitých 75. narozenin prof. Jana
Špáty a nedožitých 70. narozenin akad. malíře Ivo Švorčíka. Výstava byla v Pellyho domech.
*Výstava „TECHNIKOU K DOKONALOSTI“ ve dnech 23. – 30. 11. ve společenském sále
Pellyho domech.
- papírové modely celých měst a katedrál
- několik kolejišť vláčků ve velikosti HO, TT a O
- praktické ukázky žáků středních průmyslových škol

*Od 11. 12. byla v Dřevěnce výstava betlémů.
*Od 4. 12. do 21. 12. v Pellyho domech výstava fotografií Horsta Bauera Broumovsko.

Plesy
*13. 1. se konal v hotelu U Berků Lidový ples. Hrál Vladimír Kábrt a zpívala Maruška.
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*Babský ples na Hvězdě pořádaný Hlavňovskými ženami se konal 3. 2. Hrála skupina Elka
pod vedením L. Kubečka.

*4. 2. se v sokolovně uskutečnil Dětský karneval, který pořádal Sokol.

*17. 11. se konala v sále Pellyho domů Maškarní merenda, kterou pořádal Horolezecký klub
Ostaš.

*1. 12. se konal v sále Pellyho domů Lyžařský ples.
*2. 12. v sále Pellyho domů byl uspořádán Mikulášský maškarní rej pro děti.
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Český svaz turistů
*19.

5. Polický vandr - 32. letošní ročník se opět vydařil. Osvědčil se i start z fotbalového hřiště,
přesněji z Vražedného pobřeží. Počasí přálo a prezentací prošlo 754 vandrovníků.

Start na hřišti
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Kontrolní hlídka – p. Procházka, p. Jirásek a p. Andres
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Kontrolní hlídka – manželé Duchatschovi

Cíl opět na hřišti

81

a zapisování příchodů a předávání diplomů.

*Ve dnech 30. 11. – 2. 12. se konal již 44. ročník Zimního táboření na Hvězdě. Jako každý rok
se opravdu táboření povedlo. Zúčastnilo se 114 osob z 34 měst a obcí z celé ČR. Na Hvězdě
hráli Slaveňáci, byl uveden film Olympionik Jiří Beran

*31. 12. se uskutečnil další „Silvestrovský vejšlap“, který se stal velmi oblíbeným.
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Hasiči
*19. 1. se sešli hlavňovští hasiči na výroční Valné hromadě „U Doležalů“, kde zhodnotili
svou činnost po celý loňský rok.

*V neděli 25. 3.dopoledne starostka Ida Seidlmanová přijala pozvání na členskou schůzi SDH
Velké Ledhuje, kde poděkovala za dlouholetou dobrovolnou činnost ve výboru panu Klausi
Hauschkemu a k významnému životnímu jubileu poblahopřála panu Jaroslavu Rusovi.
*Radešovská osma - v sobotu dne 28.4. proběhl na Radešově již 6. ročník hasičské soutěže.
Počasí se vydařilo, teplota ve stínu překročila 26°C ve stínu. Na soutěž přijelo 10 družstev.
1. místo Machov Lhota
2. místo Bezděkov
3. místo Bukovice
4. místo Radešov
5. místo Suchý Důl
6. místo Velká Ledhuj
7. místo Bezděkov-ženy
8. místo Hlavňov
9. místo Nízká Srbská
10. místo Bělý
Rodina Jirmanova zapůjčila pozemek, rodina Václava Kolby zapůjčila pozemek a zajistila
dopravu materiálu a sponzory byli: Generál Bottlers, Pejskar a spol., Zelenina Ouško,
Pekárna Kvíčerov, Zelenina Suchomel, Koloniál Purkert, Vína Tomáš, Občerstvení U Šneka,
Pivo - Meierová, Pivo - Evža Novotný a město Police nad Metují.
*SDH Velká Ledhuje uspořádala tradiční závod O POHÁR STAROSTKY MĚSTA POLICE
NAD METUJÍ dne 30. 6. v Ochozi. 13 družstev se v sobotním dopoledni utkalo o trofej –
krásně broušený, skleněný pohár věnovaný městem Police.
1. místo Machovská Lhota
2. místo družstvo z Bukovice;
3. místo Bezděkov muži
4. místo Suchý Důl A
5. místo Bělý
6. místo Hlavňov
7. místo Suchý Důl B
8. místo Velká Ledhuj A
9. místo Pěkov
10. místo Radešov
11. místo Bezděkov- ženy
12. místo Česká Metuje
13. místo Velká Ledhuj B
14. místo Pěkov- dorost
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*Zásahy:
02. 01. - pomoc na čističce při technické havarii
18. 01. - na silnici v Radešově – odstranění technické havarie
19. 01. - v Hlavňově pomoc při odstraňování havárie ve sklepě jednoho domu
19. 01. - na silnici v Polici odstraňování havarie
21. 01. – na silnice na Slavném odstraňování havarie
24. 01. – v Polici hašení požáru auta
12. 03. – v Polici hašení požáru kontejneru
24. 03. – v Polici hašení požáru kontejneru
21. 04. – v Teplicích nad Met. pomoc při hašení požáru domu
03. 05. – v Suchém Dolu hašení požáru hrabanky
04. 05. – v lese v Polici hašení požáru hrabanky
14. 05. – v Polici hašení požáru kůlny
16. 05. – v Polici odstraňování následku dopravní nehody
09. 06. – hašení požáru mezí u železnice v Teplicích nad Met.
18. 08. – likvidace požáru chaty v Polici
12. 10. – likvidace požáru v lese v Polici
28. 10. – v jednom domě na náměstí došlo k planému poplachu
04. 11. – v Polici likvidace nebezpečné chemikálie, která unikla při autonehodě
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Ostrostřelci
*2. 2. se v předsálí klubovny konaly střelby ze vzduchových zbraní pro kadety. Soutěžili
kadeti Vlastík Dubišar, Jakub Šubíř, Matěj Prokopec a Jan Sýkora pod dohledem zkušených
střelců.
*3. 3. v 16 hodin, jako každoročně první březnovou sobotu, byla uctěna památku hraběte
Radeckého a obětí všech válek na místním hřbitově s pokračováním v Sokolovně při
výročním jednání gardy.

*V dubnu oživili přivítání presidenta Václava Klause.
*8. 5. se konaly střelby o „Pohár starostky města“, pro mládež od 12 let. Střílelo se z
malorážné pušky, pod dohledem zkušených střelmistrů. Akce se konala na střelnici pod
Vlčincem. Klání se zúčastnilo pouze 10 dětí. Třetí místo obsadil F.Vytejček, na druhém místě
skončil J. Šubíř a pohár si po velkém souboji odnesl Vlasta Dubišar. Škoda, že nepřišlo více
dětí, protože i ukázka historických zbraní, byla velmi zajímavá.

*Dne 12. 5. ostrostřelci navštívili Ratibořice, kde spolu s polickou ZUŠ představili naše
město v programu: Ratibořice pro Polici nad Metují. Podle ohlasů veřejnosti byla akce velmi
zdařilá.

*Dne 2. 6. na pozvání představitelů polského města Boguszów - Gorce se zúčastnili slavnosti
výročí jejich města. Nadšení obyvatel města z návštěvy naší gardy bylo velké.
*Dne 9. 6. Ostrostřelecká garda pořádala zájezd do Swidnice a Wroclawi.
*Dne 12. 6. odstartovali Seniorské hry v našem domově důchodců.
*19. 9. se garda rozloučila s čestným členem OGP panem Janem Kousalem, který odešel na
věčnost. Jeho malované terče jej budou stále připomínat.
*Dne 23. 6. zavítali mezi kamarády do Trutnova, k slavnostnímu otevření Naučné Stezky
roku 1866 a ke každoročnímu natírání pamětní desky na náměstí.
*Dne 24. 6. se výjezdní delegace účastnila akce na Vysokově u příležitosti 141. výročí bitvy
u Náchoda. Hlavním programem, bylo znovuodhalení celkově zrekonstruovaného pomníku 4.
a 6. kyrysnického pluku (pomník jízdy) a vysvěcení vojenského hřbitova U Vechtrovny.
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Český zahrádkářský svaz
*V

sobotu 17. 3. od 13.30 hodin se v hasičské zbrojnici konala výroční členskou schůze.
Hlavním přednášejícím bude př. Luděk Groh, předseda ÚS ČZS v Náchodě. Odpoledne
probíhalo formou besedy. Přítomní měli možnost nákupu zahrádkářských přípravků na
ošetření ovocných dřevin.

*V květnu Město Police nad Metují, místní organizace svazu zahrádkářů a pan Dalibor Zobal
vyhlásili soutěž ROZKVETLÁ POLICE. Nezávislá komise hodnotila rozkvetlá okna,
balkóny, předzahrádky, zahrádky…viditelné z chodníků a místních komunikací ve městě a
spádových obcích. V září letošního roku, při příležitosti výstavy zahrádkářů v Pellyho
domech, byli vyhodnoceni 3 úspěšní pěstitelé.

*26. 5. byl zájezd do Letohradu a do kláštera v Králíkách

Český rybářský svaz
*17. 3. v hotelu U Berků se konala valná hromada rybářů, které se zúčastnil místostarosta
Zdeněk Kadidlo.
*V sobotu 5. května 2007, na „Rybníku Hony“ v Pěkově u Police nad Metují se konaly
rybářské závody mládeže do 18 let „ZLATÁ RYBKA“ spojené se soutěží družstev O Pohár
Broumovských stěn. Na nejvyšší stupeň vystoupila trojice z Police nad Met. Ředitelem závodu byl
Miroslav Kulich.

Astronomie:
*Letní čas se zavedl v neděli 25. března, kdy se o druhé hodině SEČ posunuly hodiny na třetí
hodinu SELČ a skončil v neděli 28. října.

*Začátkem měsíce října jsme vzpomněli 45. výročí prvního veřejného pozorování hvězdné
oblohy v našem městě. Tento den (2. 10. 1962) byl astronomický kroužek založen a 11. října
oficielně ustaven jako zájmová složka závodního klubu ROH n. p. KOVOPOL. V únoru 1963
došlo k organizačnímu přesunutí kroužku pod nově vzniklý Jednotný klub pracujících.
Hlavními iniciátory založení a prvními členy AK byli
Pánové: Jiří Drbohlav, Jaroslav Feig, Josef Forman, Milan Hornych, Bedřich Siegel, Josef
Škop, Jiří Vacek. Později přibyli Vladimír Geisler, Arnošt Kubeček, Milan Siegel, Zdeněk
Vancl. Vedoucím kroužku se stal pan Bedřich Siegel. Nynější astronomický klub je volným
sdružením zájemců o astronomii a má 4 členy.
První veřejné pozorování oblohy proběhlo poblíž kolonie zahrádek u Žděřiny. Příležitostná
pozorovací stanoviště byla i přímo ve městě: v ulici Pod jasany, v sadech Jana Bezděka a na
Záměstí v prostoru nad pekárnou.
Pro další činnost bylo nejdůležitější zakoupení pozemku na Havlatce (1964), jeho oplocení
(1965) a výstavba 2 dřevěných domků vlastní pozorovatelny (1965). První domek byl
rozšířen a vybaven odsuvnou střechou (1983-
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1988), druhý slouží jako pojízdný kryt dalekohledu. „Spolkový“ dalekohled je reflektor
Newtonova typu. Objektivem je paraboloidické zrcadlo o průměru 195 mm a ohnisku 1515
mm. Byl vyroben podle vlastní dokumentace v podniku Kovopol.
27. srpen 1987 černý den polického AK. Neznámý vandal se vloupal do pozorovatelny. Mimo
jiné byl zničen pozorovací a návštěvní deník vedený plných 25 let! Veřejná pozorování na
Havlatce skončila. Nezapomeneme na pana Bedřicha Siegela, vedoucího AK. Byl velmi
zkušeným astronomem amatérem a jeho přednášky pod hvězdnou oblohou u
dalekohledu bývaly zážitkem. Nynějšího výročí se bohužel nedočkal. Jeho odchod v roce
1989 znamenal pro AK nenahraditelnou ztrátu a úpadek ve „spolkové“ činnosti.
(Informace Karla Vacka – současného vedoucího AK)
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Sport
*Martin Frencl vybojoval třetí místo v motokrosovém závodě NATIV CUP v kategorii do 17
let.

TJ SOKOL:
TJ Sokol asi 260 členů. Jedná se především o členy starší, mladší základna chybí.
Nejúspěšnějším oddílem jsou gymnastky. Dalšími provozovanými sporty je florbal, karate,
míčové hry, horolezci, mažoretky a sokolská všestrannost. Jako ve většině dobrovolných
organizací jsou největším problémem finanční prostředky.
*5. 12. byla v sokolovně uspořádaná pro děti Mikulášská zábava.

Horolezci:
13. 1. se konal Novoroční Open 2007- závody v lezení na umělé stěně na obtížnost se konaly
v sokolovně.
Otevírání skaláku proběhlo 14. 4. 2007. Zúčastnilo se 25 lidí. U dosud neslezené věže
proběhlo symbolické odemčení skaláku a pak se již borci a borkyně vrhli do „kolmejch“ stěn.
Výsledkem bylo slezení dosud neslezené věže, která dostala název Egoista. Na tuto věž byly
vylezeny prozatím tři cesty v obtížnosti II, VII b a VII c. Následně byla slezena i sousední
věž, která dostala jméno Ješita. Na tuto věž se podařilo prozatím vylézt dvě pěkné cesty v
obtížnosti V a VII b.
V Teplických a Adršpašských skalách se v květnu zúčastnili dvou brigád, jejichž cílem bylo
připravit oblasti na lezeckou sezónu, nebo jiným způsobem vypomoci provozovatelům
turistických okruhů, které samozřejmě rovněž využíváme pro přístup do skalních měst.
Několika členů a jejich přátel odjeli do dalekého Turecka. Uvedený výjezd opět přinesl
několik úspěchů, a to na kolbišti lezeckém, tak na kolbišti objevitelském. K lezeckým
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úspěchům lez přiřadit několik uskutečněných výstupů v obtížnosti 9- až 10- stupnice UIAA
(poznámka - tato stupnice končí v současné stupněm 11!!!). K objevitelským je třeba zařadit
zejména existenci časových pásem a s tím spojené časové posuny (ne oběma směry letu se čas
přičítá...).

Mažoretky:
*Mažoretky TJ Sokol Police nad Metují se zúčastnily kvalifikace Mistrovství ČR dne 4.5. v
mažoretkovém sportu v Hronovské Wikov aréně. Z této kvalifikace si přivezly medaili za 3.
místo kategorii pom-pom juniorky miniformace.

Plavání:
*ŽUPNÍ PŘEBOR V PLAVÁNÍ – TRUTNOV
14. února 2007 se náš oddíl zúčastnil župního přeboru v plavání. Soutěžilo se v různých
úsecích dle věkových kategorií.

Gymnastika:
*GYMNASTICKÉ ZÁVODY – JAROMĚŘ Poprvé jsme se zúčastnili gymnastických
závodů v Jaroměři.
*GYMNASTICKÉ ZÁVODY – TRUTNOV
Letos poprvé jsme přijali pozvání zúčastnit se jarních gymnastických závodů O
Trautenberkův korbel pořádaný již mnoho let TJ lokomotivou Trutnov. Kategorie, které jsme
se zúčastnili, bonifikovala jedince za věk, takže přesto, že jsme v kategorii B byli jedni z
favoritů, skončili jsme na krásném 4. místě.

*Tři zlaté medaile si dovezla z MMČR juniorek Simona Térová – víceboj, kladina a prostná.
Na stupně vítězů ve víceboji ji doprovodila Veronika Šafránková a Dominika Dymáková.
Nejlepší české ženy ve finále mistrovské třídy na přeskoku Petra Šulcová, Anna Čadková,
Jana Komrsková, Jana Šikulová.

*Na počest olympijské vítězky ve cvičení na kladině a v prostných Evy Bosákové se
každoročně pořádá v Praze mezinárodní závod ve sportovní gymnastice právě na těchto
nářadích. Závodu se zúčastnilo 78 závodnic z Česka, Maďarska, Slovinska, Belgie a
Slovenska. Pohár olympioniků vyhrála odchovankyně sportovní gymnastiky Police nad
Metují Simona Térová, která nyní vyrůstá ve Sportcentru Děčín, kde o ni pečuje trenérka Jana
Šulcová a manželé Rejnartovi. Simona vyhrála i kategorii juniorek a hlavní závod finále na
kladině, kde bylo hlavní cenou horské kolo. Simona Térová tak potvrdila, že je v současné
době nejlepší juniorskou reprezentantkou České republiky.
*ŽUPNÍ PŘEBOR V GYMNASTICE – DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
21. dubna 2007 se naši zúčastnili závodů Jako každoročně vystoupali na stupně vítězů a
několikrát i na stupínek nejvyšší. Pro ostatní závodníky byli velkým překvapením teprve 6-7
letí Davídek Bega (1. místo v gymnastice, 3. místo ve šplhu), Míša Lucovič (3. místo v
gymnastice, 2. místo ve šplhu) a Daník Klimeš (2. místo v gymnastice), kteří ve svůj teprve
první závodní den odcházeli s medailemi na krku v kategorii
nejmladší žáci. Také stejně stará Danielka Beková se v široké konkurenci umístila na krásném
6. místě ve šplhu a sedmém místě v gymnastice. Další zlaté medaile pro Polici nad Metují
svými výbornými výkony vybojovali Michal David a Adam Lucovič (oba 1. místo
v gymnastice i ve šplhu). Ve starších žákyních se také dařilo. Ve IV. kategorii byla Hedvika
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Štichová první na přeskoku a na hrazdě, po konečném součtu bodů získala stříbrnou medaili v
gymnastice a zlatou ve šplhu. Bára Andělová obsadila 3. místo v gymnastice i ve šplhu a tím
se zapsala na seznam bronzových. Jana Heinzelová v kategorii III., kde byla velká
konkurence, obsadila krásné 5. místo a Dominika Fousková v těsném závěsu za ní místo 6. V
kategorii žen Káťa Francová získala také zlatou medaili, Zuzana Šilhanová v těsném závěsu
za ní medaili stříbrnou. Ta však všechny porazila ve šplhu, kde vybojovala 1. místo.
Celkově náš tým přivezl za župního přeboru 9 zlatých, 3 stříbrné a 4 bronzové medaile.
Díky trenérům, kteří tuto činnost s dětmi provozují ve svém volném čase a rodičům, kteří své
děti ve sportu podporují se to povedlo.

Kopaná:
A mužstvo:
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B mužstvo

Dorost
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Žáci

Starší přípravka
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Mladší přípravka

Bilancování podzimní části TJ Spartak Police nad Metují
V polovině ročníku 07–08:
A – mužstvo:
Nejúspěšnější podzim v dějinách polické kopané. Výbor dokázal sehnat prostředky nejen na
celkovou údržbu hrací plochy (hlavně trávník před prvním zápasem vypadal skvostně), ale
především na zkvalitnění hráčského kádru. Parta, která se nyní utvořila v Polici je výborná a
převládá soudržnost týmu.
B - mužstvo:
končí podzim na 9. místě s tříbodovou ztrátou na pátý celek tabulky.
Dorost:
S pouhými devíti body je na konci tabulky.
Starší žáci:
Hrají pouze okresní přebor a jsou na čele tabulky.

Florbal:
*Ve dnech 13. a 14. 1. se uskutečnil turnaj O pohár starostky města.
*Od pátku 9. do neděle 11. února proběhl v tělocvičně základní školy další florbalový turnaj.
Tentokrát v režii Buldoků.
*2. ročník turnaje „O bláznivou Viktorku“ se konal 24.-25.3. ve zdejší tělocvičně.
*27. 10. T I K Y T E A M uspořádal 5. ročník florbalového turnaje pro starší a pokročilé
URNA CUP 2007. Turnaj proběhl v tělocvičně ZŠ.
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Lyžaři:
*26. ledna se starší žáci zúčastnili 1. části Mistrovství ČR v Nového Města na Moravě. Jediný
víkend, kdy mrzlo a napadl sníh. 1. den klasickou technikou vybojoval Libor Průša velmi
pěkné 12. místo a vyjel si 1. VT. Jirka Hoffmann byl 25. a Zuzka Kolářová 38. Druhý den se
jel stíhací závod volně. Všichni si polepšili. Libor dojel 11., Jirka 23. a Zuzka 37.
2. část M-ČR žactva byla 16. až 18. února v Deštném. Libor Průša vybojoval bronzovou
medaili. Poslední takový úspěch nám udělala před 12 lety Lenka Michálková. I další nám
zajeli velmi dobře. Jirka Hoffmann dojel 11. a vyjel si 1. VT, Kryštof Kratochvíl byl 14. a
Zuzka 33.
Z mladšího žactva nám radost dělají Šárka Jirásková a Honza Truhlář, kteří na krajských
závodech obsazují převážně 1. místa.

*V Poháru Královéhradeckého kraje se naši závodníci a závodnice umístili následovně:
- nejmladší žactvo - 5. Peška Míra a Štolfa Štěpán, 8. Binar
- mladší žactvo – 1. Jirásková Šárka, 7. Vejvodová Anna a 8. Karafiátová Světlana, 1. Truhlář
Jan
- starší žactvo – 10. Kolářová Zuzana, 4. Průša Libor, 5. Kratochvíl Kryštof a 7. Hoffmann
Jiří,
- mladší dorost – 1. Beranová Anna, 2. Daněk Aleš, 4. Jirásek Pavel,
- dospělí - 1. Benešová Jolana, 3. Beranová Mirka, 2. Beran Jiří, 3. Pohl Jan
- veteráni - 1. Metelka Josef.
- Starší žáci byli v republikovém žebříčku – 7. Libor Průša, 20. Jirka Hoffmann a 25. Kryštof
Kratochvíl.
- Mladší žactvo ještě nemá M-ČR, letos ale jelo republikové závody a naši dopadli
následovně:
- Šárka Jirásková byla 8. volně a 5. klasicky a Honza Truhlář 16. volně a 9. klasicky.
Za pochvalu stojí i vynikající 5. místo družstva našich mužů na Krkonošské 70 a vítězství
našich na závodu 10-tičlenných hlídek Po hřebenech Krkonoš. Náš oddíl byl jedním z mála,
který dokázal uspořádat krajský přebor v běhu na lyžích v plánovaném termínu.

*Ing. Pavel Brýdl po dokončení vysoké školy absolvuje mnoho závodů, na kterých dosahuje
velmi dobrých výsledků. V roce 2006 se mimo jiné účastnil závodů v běhu do vrchu. Na
Mistrovství Evropy, které se konalo v Malých Svatoňovicích, obsadil v individuálním závodě
16. místo a 4. místo v soutěži družstev. Ve světovém poháru se zúčastnil závodu v rakouském
Grossglockneru, kde si doběhl pro páté místo. Stejné umístění si zopakoval ve slovinském
Grintovecu. Gibraltar pak byl místem, kde se konalo finále světového poháru. Dvanácté
místo je určitě velkým úspěchem. Účastnil se i věhlasných extrémních závodů štafet. Asi
nejznámější a nejpopulárnější je Dolomitenmann. V kategorii profi týmy společně se svými
kolegy vybojoval Pavel vynikající čtvrté místo. V závodě světového poháru, který se konal v
Rakousku pod názvem Outdoortrophy, vybojovali páté místo. Na stříbrné stupně vítězů, se
postavil na Adrenalincupu, který byl zároveň i mistrovstvím republiky čtyřčlenných týmů. O
jedno místo si polepšil a mistrovský titul získal v závodě Bobrcup. Na mistrovství republiky
v zimním triatlonu v Novém Městě na Moravě vybojoval druhé místo a v závodě světového
poháru, který se konal ve Francii, si doběhl a zajel pro šestou příčku. Pak už ho čekalo
Mistrovství světa v zimním triatlonu. Závod se konal v Itálii a obsadil zde jedenácté místo v
jednotlivcích a čtvrté místo ve štafetách lze považovat za famózní výsledek.
V květnu se zúčastnil mistrovství ČR v půlmaratonu, které se konalo v lázních Poděbrady.
Pavel, který hájí barvy SK Nové Město si doběhl pro druhé místo a od zlata ho dělilo pouhých
25 setin sekundy. Pro první místo si pak doběhl na Pardubické patnáctce.V dalším závodě v
Pardubicích na 9 km obsadil čtvrté místo. Silniční závod absolvoval na 15 km trati z Počerad
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do Loun. Zde stál na bronzovém stupínku. Pro Pavla začal i Český pohár v běhu do vrchu. V
Rožnově pod Radhoštěm vybojoval 4. místo.
*Pavel byl vyhodnocen krajským atletickým svazem za nejlepšího atleta roku
Královéhradeckého KAS za rok 2007 (Pavel běhá za SK Nové Město nad Metují).

* TJ SPARTAK Police nad Metují lyžařský oddíl ve středu 6. června v 17 hodin
uspořádal 24. ročník silničního běhu O D P Í P Y K P Í P Ě

*V sobotu 26.května 28. ročník silničního běhu B Ě H S Í D L I Š T Ě M
*14. července 2007 TJ SPARTAK Police nad Metují ve spolupráci s městem
Police nad Metují pořádal 21. ročník Běhu na Hvězdu. (26. srpna 1987 v 17 hodin vyběhlo 19
sportovců na 4,3 km dlouhou trať 1. ročníku Běhu na Hvězdu. Nikdo tehdy netušil, že se z
tohoto rodícího se závodu stane akce, která bude přesahovat nejen hranice kraje, ale i
republiky).
* V sobotu 1. 9. byl uspořádán 21. ročník terénního běhu na 25 km BĚH BROUMOVSKÝMI
STĚNAMI.

Automotoklub:
*V únoru uskutečnilo výroční jednání polického automotoklubu.
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Dílny vedle kostela (za „stodolami“)
Dne 21. dubna se uskutečnila kontrola tachometrů v ulici Bělská. Akce měla velký úspěch . Prověřit své tachometry přijelo mnoho
Polických motoristů. Mnozí si vyzkoušeli i maximální akceleraci.
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*Dne 4 května se konala přednáška s Josefem Macháčkem Lisabon-Dakar 2007
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Byla vystavena i vítězná čtyřkolka a přednášku doplnila videonahrávka.
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*Dne 16. 6. pořádal místní automotoklub v rámci oslav 55. let motorismu v Polici nad Metují
ukázkový sprint na ul. Ostašská. Do závodu se postupně přihlásilo 20 motocyklů, 1 speciální traktůrek
a 15 vozidel. Mezi motocykly bylo k vidění několik krásných veteránů z týmu STS Bukovice, mezi
vozidly pak zaujal trucktrialový speciál Tatra 8 x 8 Františka Svobody o objemu 18 l a sedmilitrový
sporťák Corvette Z06 Martina Macha z Broumova. Trať byla připravena na ul. Ostašská a jednalo se o
rovný úsek o délce cca 200 m, kdy start byl umístěn v prostoru vjezdu do areálu fotbalového hřiště a
cíl u autobusové zastávky. Jezdcům byl čas měřen časomírou vybavenou přesným měřícím zařízením
a na konci roviny byla jejich rychlost orientačně měřena radarem. Od 20:00 hod proběhla na
Vražedném pobřeží taneční zábava se skupinou Imrwere.

Šachisté:
*Šachový oddíl TJ Spartak vzpomínal v letošním roce 95. výročí založení šachového oddílu v
roce 1912.

Činnost šachového oddílu v sezóně 2006 – 07
1. kolo: se Sokolem „A“ Vrchoviny jsme podlehli 4:1.
2. kolo: naši šachisté hostili Broumov„B“, nad kterým jsme dosáhli cenného vítězství 3,5 :
1,5. Vyhrál Miler Jan st., Hubka a Slovák, remízu uhrál Obst a prohrál Jungwirth.
3. kolo: Police odehrála v Hronově a překvapivě dokázala opět zvítězit 3,5 : 1,5. Bodoval
Jungwirth, Obst a Slovák, remízoval Jan Miler st., prohrál Hubka.
4. kolo: v Červeném Kostelci se Sokolem konečné vítězství 2:3! Zvítězil Jan Miler st.,
Jungwirth a Hubka. Police se náhle vyhoupla na 1. místo.
5. kolo: nastoupila Police doma proti silnému Náchodu „D“ posílena již o Jana Milera ml. A
dokázala překvapivě opět vyhrát 3:2 a upevnit si tak nadále 1. místo. Vyhrál Jungwirth a
Slovák, remízoval Jan Miler ml. A Jan Miler st., prohrál Hubka.
6. kolo: zajížděli naši šachisté k utkání s Vrchovinami „B“ a zvítězili 3,5 : 1,5. Vyhrál Jiří a
Jan ml. Milerové a Jan Miler st., remízu uhrál Hubka.
7. kolo:. S družstvem Orla z Červeného Kostelce prohráli naši 2:3!
8. kolo: Slabý výkon podala Police i v České Skalici, kde jen remízovala 2,5 : 2,5.
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9. kolo: hrála Police ještě alespoň o 3. místo v Regionálním přeboru. Zvítězil Jan Miler st.,
Jungwirth a Hubka, prohrál ve svém prvním zápase nově získaný Miloš Verner.
1. Sokol Vrchoviny „A“
2. TJ Náchod „D“
3. TJ Hronov „C“
4. SPARTAK Police n. Met.
5. Orel Červený Kostelec
6. TJ Slovan Broumov „B“
7. Jiskra Česká Skalice „B“
8. TJ Náchod „E“
9. Sokol Červený Kostelec
10. Sokol Vrchoviny „B“

SSK PEDRO:
*Čtvrtý ročník memoriálu Radima Téra a zároveň šestý ročník turnaje v nohejbalu trojic se
konal 17. února se ve školní tělocvičně. Jeho vítězem se stal tým Vichřice z Police nad
Metují.

*22. 5. se konal 8. ročník Polické stovky a 2. ročník Atlet roku přilákal téměř 130 účastníků.

Hlavní organizátor SK PEDRO, zastupitel a předseda sportovní komise, učitel Petr Jansa.
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Závodit přišli malí i velcí
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Na pomoc přišla i starostka města Ida Seidlmanová

*sobota 16. 6. dětský triatlon Kovaný kantor - triatlon pro všechny 19. ročník závodu.
*7. – 8. 9. Míčový víceboj trojic
*sobota 15. 9. Pivní triatlon
*1.- 2. 12. Turnaj mistříčků – 8. ročník
*22.12. Turnaj mistrů
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*23. 6. v Příbrami, Roman Ryšavý, 35letý řidič z Police nad Metují se stal nejlepším českým
truckerem roku 2007. Porazil 513 účastníků soutěže o Mladého evropského řidiče kamionu a
v září reprezentoval Českou republiku v celoevropském finále, v němž se utkalo celkem 11
řidičů a Roman zvítězil. Soutěžící přišla podpořit také úřadující Miss České republiky
Kateřina Sokolová.

*Poličtí softbalisté oddílu Rebels se letos podruhé účastnili Mistrovství ČR smíšených
družstev, které se konalo 14. 7.-15. 7. 2007 v Mladých Bukách. Byla postavena celkem dvě
družstva, jedno pod názvem Post a druhé pod názvem Táhla.
Konečné pořadí družstev: – VIP Praha
– Mladé Buky
– Pardubice
– CIT Praha
– Rebels Post Police nad Metují
– Klackaři Kostelec nad Orlicí
– Masarykova univerzita Brno
- Rebels Táhla Police nad Metují
*Slowpitchový výběr se zúčastnil turnaje v Radotíně (21. - 22. 7. 2007)

Sauna

Už od roku 1979 funguje v Polici n. Metují veřejná sauna. Za tu dobu poskytla a dále
poskytuje služby tisícům spokojených klientů. Jen za sezónu r. 2006-7 to bylo 770 lidí.
Provoz sauny zajišťuje zkušená saunérka s oprávněním paní Magda Macounová.
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Paní Macounová léta zajišťuje provoz sauny
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MaMiNa (Maminky – Mimina – Nápady)

*Valná hromada občanského sdružení se uskutečnila 25. l. Byla zde zhodnocena velmi bohatá
činnost tohoto sdružení za rok 2006.
*Program v mateřském centru MaMiNa
- Každé pondělí probíhají KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA (během kurzů je možné
pohlídat děti)
- Každé pondělí od 15 do 17 hod. nabízí HLÍDÁNÍ DĚTÍ
- Každé úterý od 9.30 do 11.30 hod. MIMINKOVÁNÍ (program pro budoucí maminky a pro
maminky s dětmi do 1 roku)
- Každou středu od 9.30 do 11.30 hod. KAPŘÍCI (program pro maminky s dětmi od 1,5 do 4
let) od 18.30 do 19.30 hod. KALANETIKA
- Každý čtvrtek od 9.30 do 11.30 hod. CVRČCI (program pro maminky s dětmi od 1,5 do 4
let)
- Každý pátek probíhá KURZ NĚMECKÉHO JAZYKA

*Po celý rok je toto sdružení velmi aktivní a svou letošní činnost ukončilo Vánočními trhy
v průjezdu radnice, kde bylo k zakoupení „zdravé vánoční cukroví“ a jiné výrobky členek
sdružení. 16. 12. bylo uspořádané Andělské svícení.
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Senior klub Ostaš
Předsedkyně:
Helena Pivoňková
Místopředsedkyně: Ivana Richterová
Hospodářka:
Jana Němečková
Organizační referent: Hana Tremčinská
Zapisovatelka:
Hana Krejčová
Revizní komise:
Dobromila Vávrová a Vlasta Hančová

*Klub důchodců byl přemístěn od 1. května do kanceláře Kolárova divadla, která se ukázala
jako nejvhodnější. Od září je v Pellyho domech, kde je velmi pěkné prostředí.
*Ve středu 21. března odpoledne usedla do Křesla pro hosta starostka Ida Seidlmanová.
*31. 5. to byl výlet do Orlických hor.
* V červenci si členové klubu zajeli k Lidmanům do Machovské Lhoty. Jelo se autobusem,
zdatnější jeli na kole. Zpěv skupiny „Zpívánky“ a dobrá zábava nechyběly.

*Členové klubu se pravidelně scházejí každý měsíc. Sejdou se vždy v počtu, který přesahuje
šedesátku. Program je připravován členkami výboru a je pestrý a zajímavý. 17. 12. se konalo
Vánoční setkání s nadílkou.

Dům pečovatelské služby
*Průběžná činnost na DPS
Každou středu hraní společenských her, jednou měsíčně promítání filmu na přání, dvakrát
týdně ranní cvičení ( úterý a čtvrtek), měření tlaku podle potřeby .
*Akce na DPS
Masopust
Velikonoční prodejní výstava
Stavění máje s příletem čarodějnic 27. 4.
Jarní výlet - s modrým autobusem do Rtyně v Podkrkonoší a Malých Svatoňovic – 29.5.2007
Zpřístupnění internetu pro všechny obyvatele DPS a poskytnutí základních rad pro jeho
použití.

*17. 8. bylo slavnostní pojmenování pečovatelského domu, který se nyní jmenuje JAVOR.
Malé slavnosti se zúčastnila starostka města Ida Seidlmanová, ostrostřelci odpálili slavnostní
salvu a byly vypuštěny balónky se jménem pečovatelského domu. Vystoupila orientální
taneční skupina ZÁHIR a skupina „Machovské zpívánky“. Byl vysazen strom – javor.
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Domov důchodců
*Domov se přihlásil do projektu „Miss panenka“, který pořádal Český rozhlas Hradec
Králové ve spolupráci s Českým výborem pro UNICEF. Smyslem projektu „Adoptuj panenku
a zachráníš život dítěti“ bylo získat prostředky pro celosvětové očkovací programy.
V dubnu se konalo místní kolo a vítězná panenka postoupila do kola krajského, které
proběhlo v květnu. 19. 6. byli obyvatelé DD pozváni do Hradce Králové na velký
galaprogram, který se konal v sále filharmonie a byl vyvrcholením letošního projektu „Miss
panenka“. Programu se zúčastnilo pět obyvatel, kteří se na projektu podíleli a do Hradce
Králové si vlastnoručně vyrobené panenky sami odvezli.

*Masopustní merenda se konala 13. února. K příjemně prožitému odpoledni přispěl hudbou a
zpěvem pan Langer z Hronova a řada zaměstnanců a skalních příznivců DD přestrojených za
maškary.

* V pátek 27. 4. byla postavena májka. Obyvatelé si opekli špekáčky a pro potěšení zahrál
pan Nentvich na harmoniku. Opět se objevila v zahradě dvě jehňátka.

*Konec měsíce května a celý červen byly pro obyvatele i personál DD náročné, neboť
proběhlo několik společných akcí. Vše začalo oslavou ,,Dne matek“. K této příležitosti si
připravily program děti se svými učitelkami z MŠ v Polici, ke gratulaci se připojily ženy ze
SPOZu a nechyběla ani paní starostka. Obyvatelé s radostí uvítali možnost návštěvy kina v
dopoledních hodinách a navíc za poloviční cenu. Shlédli krásný film Vratné lahve.

*Začátkem června se někteří obyvatelé úspěšně „poprali“ s luštěním soutěžních křížovek a
osmisměrek, které pro seniory pravidelně připravuje společnost MARETI s.r.o z Ostravy.
*V neděli třetího června většina klientů využila pozvání paní starostky na vyjížďku
„Toulavým autobusem“ po krásách našeho okolí.
*6. 6. byl uspořádán Tajný výlet. Cesta směřovala do Ratibořic na „oživlé postavy“ z knihy
Babička od Boženy Němcové.

*8. ročník sportovně – zábavného dopoledne: „Hry seniorů“ se konal v úterý 12. června 2007.
Hry seniorů se letos konaly za finančního přispění Asociace ústavů sociální péče České
republiky. Tentokrát ve stylu „country“. Zasoutěžit si přijeli i klienti z DD a ÚSP z České
Skalice, z DD Teplice, z DD Tmavý Důl, z Justýnky z Hronova, z DPS Police.

*Na konci června proběhla společná oslava narozenin, při které se obyvatelé „podívali“ až do
Himalájí a to díky panu J. Seifertovi, který promítl obrázky ze svých cest.

*11. 9. se oslavilo 70 let od založení Domova důchodců v Polici nad Metují. Zařízení má
v současné době 42 klientů a pracuje zde 28 zaměstnanců. Této významné události se
zúčastnilo mnoho hostů a program byl velmi pěkný. Vystoupili ostrostřelci, mušketýři,
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Polická pětka, břišní tanečnice, zpěvačky ze Rtyně v Podkrkonoší a taneční škola Bonifác ze
Rtyně v Podkrkonoší. Pro všechny přítomné bylo připraveno pohoštění.

Zleva: místostarosta Zdeněk Kadidlo, starostka Ida Seidlmanová a ředitelka DD Věra
Kašíková

Zleva: starostka Ida Seidlmanová, vedoucí soc. odboru Ilona Kejdanová a Hana Plná rovněž
ze sociálního odboru.
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Zahrát přišla „Polická pětka“

*V říjnu se uskutečnila návštěva v Domově důchodců v České Skalici, v listopadu proběhly
oslavy narozenin obyvatel domova, 4. 12. navštívil domov Mikuláš s čerty a s dárečky.
*Ve dnech 7. a 8. 12. proběhla vánoční výstava výrobků obyvatel, 20. 12. společně oslavili
Štědrý den a zároveň se rozloučili se starým rokem.

Fond pro pozůstalé
*V sobotu dne 10. března 2007 se na Bezděkově u Vojtěchů konala Valná hromada. Hlavní
náplní práce je podpora pozůstalým při úmrtí členů. Ale také jsou pořádány různé výlety a
kulturní akce pro členy.

*21. 4. 2007 byl uspořádán výlet pro členy i pro nečleny do Českého Ráje
*23. 6. to byl celodenní výlet do Krkonoš. Zúčastnilo se 48 účastníků.
*Mimo řady akcí, které jsou pro členy uskutečňovány, se konala 1. 12. v hostinci U Vojtěchů
na Bezděkově Mikulášská zábava.
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Podnikatelé a živnostníci
*29. 1. byl otevřen Bazárek Motýlek v ul. U Opatrovny čp. 208. V prodejně se prodává
především dětské oblečení a jiné potřeby pro děti. Bazárek provozuje pí Pelcová.
*31. 1. byl slavnostně zahájen prodej v nově dobudovaném a dlouho očekávaném Penny
Marketu.
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*1. 2. oslavila firma Kvíčerovská pekárna paní Miloslavy Vichterové a paní Heleny
Krtičkové své 15leté trvání. Pozvaná byla i starostka Ida Seidlmanová a místostarosta Zdeněk
Kadidlo, kteří předali Pamětní list s poděkováním za jejich činnost.

* 7. 5. oslavilo Muzeum Merkur své první narozeniny. Podle našich informací je to jediné
muzeum svého druhu ve světě. Za rok Muzeum navštívilo téměř 14 000 návštěvníků. Většina
návštěvníků k nám přišla z Královéhradeckého kraje, Středočeského kraje a hlavního města
Prahy. 23% návštěvníků bylo ze zahraničí především z Nizozemí, Polska a Německa.
Muzeum navštívili i turisté ze zámoří jako z USA, Kanady, Mexika a Nového Zélandu. Více
než 9 000 návštěvníků přijelo do Police nad Metují cíleně, aby zhlédlo Muzeum stavebnice
MERKUR.
O Muzeu stavebnice MERKUR byla natočena reportáž v pořadu Toulavá kamera České
televize. V Muzeu je možné spatřit rozšířené celoživotní dílo pana Jiřího Mládka, stavbu
„Ocelové Město“, inspirované stejnojmenným románem J. Verna. „Ocelové Město“ je podle
dostupných informací největší stavbou postavenou z MERKURu a pan Mládek na ní
pracoval 7 let a stále pracuje, neboť neustále probíhá její vylepšování a zdokonalování. V den
znovuotevření představil pan malíř Ladislav Badalec svou unikátní nástěnnou malbu
„Muzeum stavebnice MERKUR.“

Zleva: pí Krtičková (spolumajitelka Kvíčerovské pekárny), Ing. Kříž, pí Vichterová
(spolumajitelka Kvíčerovské pekárny) a Ing. Radko Kříž.
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Pan Mládek autor Ocelového města.

Ocelové město
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*Družstvo vlastníků Police nad Metují včele s předsedou Ing. Petrem Šrámkem zrušila silážní
věže ve své farmě vedle „Hlavňováku“. Demoliční práce byly zahájeny 12. 2. a vyšly zhruba
na 2 mil. Kč.

Sila ještě v plném počtu
Demoliční bagr likviduje první silo
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*U rozvodny na Bělské ulici část budovy koupila společnost SIGNALBAU Přerov a
upravila si tam pro sebe provozovnu. Kanceláře, dílny, soc. zař. a pod. Tato firma podniká
v oblastech: silniční motorová doprava nákladní, velkoobchod, projekce, výroba, montáž a
servis zabezpečovacích zařízení drah, telekomunikačních a energetických zařízení a sítí
průmyslovým způsobem.

*Do Zeleného domečku se v květnu přemístila kadeřnice Veronika Klusáčková, manikérské
služby zde provozuje Romana Richterová a pedikérské služby Ivana Maroulová.
V přízemí bývalého učiliště má svůj masérský a kosmetický salon Radka Kaufmanová.

*V květnu byl zahájen provoz v Bowlingu baru Pluto (kavárnička, herna a bowling) v Husově
ulici čp.331. Dům zakoupila a pro uvedené účely upravila firma JUPITER-HD, s.r.o. Hronov.

*Bývalou kavárnu restaurace Pošta si upravil na obchod s textilem vietnamský obchodník Vo
Van Dong z Náchoda.

*Masná prodejna fy Pejskar a spol. na Masarykově nám. čp. 20 byla uzavřena.
*Prodejna textilu RENA, Kostelní ul.12, změnila majitelku. Paní Rena Středová nastoupila
do důchodu a prodejnu si pronajala paní Věra Šrůtková z Machovské Lhoty, čp. 28. Od
července zahájila provoz a prodejna se stále jmenuje RENO-TEXTIL.

*V červenci byla otevřena prodejna v ul. 17.listopadu. Prodejnu si pronajal a upravil polský
podnikatel, který svou činnost ukončil ve velmi krátké době. Občané tuto prodejnu téměř
nenavštěvovali.

*13. 7. naposledy prodávala pí Olga Šmídová ve své mlékárně na náměstí, čp. 93. Prodejnu si
pronajala náchodská firma Pekárna a cukrárna Kubíček, která se přestěhovala z prodejny na
náměstí čp. 19.

*Večerku v Tomkově ulici čp. 68 uzavřel pan Máslo v říjnu. V listopadu si zde otevřel svůj
obchod vietnamský obchodník.
*V Kostelní ulici v čp.10 si otevřela prodejnu galanterie pí Štanclová. Rovněž zde provádí
různé opravy oděvu, krejčovské služby a šití na zakázku.
*Z důvodu vysokého nájmu ukončil svou činnost dosavadní nájemce (již druhý) Penzionu 65
jehož majitelkou je Petra Brahová. Od října je Penzion 65 volný.
*Od 3. 9. zahájil provoz v bufetu Pellyho domů p. Martin Exner. Nabízí zde několik druhů
polévek, teplých hotových jídel a rovněž také saláty, chlebíčky a jiné.
*Zlatnictví pí Vávrové bylo přestěhované z ul. U Opatrovny čp. 92 na Masarykovo náměstí
čp. 83 do domu Ing. Jana Michálka, který je synem pí Vávrové.

*V říjnu ukončila vyvařování v kuchyni bývalého učiliště paní Eva Vacková. Jídelna byla
uzavřena.
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*V ulici U Opatrovny čp. 92 si otevřela prodejnu zlatnictví paní Věra Geletičová z Hronova.
*Prostory po bývalé prodejně Pekárny a Cukrárny Náchod – Kubíček, Masarykovo náměstí
čp.19, si pronajal pan Tran a v prosinci zde zahájil prodej textilu.

*Bývalou restauraci „U Vacků“ v Kostelní ulici čp. 4 si pronajal vietnamský podnikatel
Nguyen Van Vinh a pojmenoval ji „Restaurace-Klub HANOJ“. Podává zde mimo českých
jídel i čínské speciality. V 1. patře v pátek a v sobotu jsou diskotéky pro mladé.

*Koncem roku byla uzavřená prodejna obuvi NOBL na Masarykově náměstí čp. 78.
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Zdravotnictví
Přehled lékařů a sester od r. 1961:
MUDr. Mazač
MUDr. Hála
MUDr. Kopecká – Tojnarová:
MUDr. Jelínek
MUDr. Daniel
MUDr. Kopecká

- zdrav. sestra Novotná Blanka
- zdrav. sestra Božena Židová
- zdrav. sestra Teichmanová Jaroslava

- zdrav. sestra Židová, Bielaková Olga
- Vaníčková Jindra, Voborníková Hana
V závodní ordinaci pro podniky Vebu a Kovopol pracovali:
MUDr. Mazač, MUDr. Vintera, MUDr. Hudcovič,
MUDr. Daniel
- zdrav. sestra Jirásková Libuše
MUDr. Kurský
- zdrav. sestra Staňková Alena,
- zdrav. sestra Vaníčková Jindra
MUDr. Jaromír Kopecký (zubní)
- zdrav. sestra Věra Ticháčková
Zdravotní sestra Kačkovská vykonávala práci gerontologické sestry a zástupové sestry.
MUDr. Matějka Zdeněk vykonával dlouhá léta práci pediatra. V jeho ordinaci pracovala
zdrav. sestra Marta Dubišarová a Olga Bielaková. Dětské zdravotní středisko bylo umístěno
v budově čp. 65, kde je nyní Penzion „65“. Do stejné budovy dojížděla i gynekoložka MUDr.
Jaroslava Pokludová a s ní ordinovala sestra Hana Hertíková.
Původní středisko bylo v Tyršově ulici, čp. 340 v 1. patře. Byly zde ordinace obvodních
lékařů: MUDr. Marie Kopecká, MUDr. Marie Kopecká-Tojnarová, ordinace zubních lékařů:
MUDr. Richard Ondra a MUDr. Jaroslav Ožďan, zubní laboratoře s Jindřiškou Bezděkovou,
Věrkou Smejkalovou, Hankou Bartoňovou a Věrou Kochovou. Rovněž zde byla umístěna
lékařská služba první pomoci. Řidiči sanitek: Josef Koubek, Milan Jakubec, Luděk Ungrád,
Vladimír Kleprlík, Bronislav Dlouhý a později Josef Holeščák. Garáž pro sanitky byla vedle
zemědělského družstva (nyní soukromý objekt). Celé středisko bylo vytápěno lokálně kamny
na uhlí.
Prostory se stávaly nevyhovujícími a tak se rozhodovalo, kam se zdravotní středisko přemístí.
Padly návrhy na úpravu Pellyho domů anebo upravit vilu vedle závodu Veba 08. Druhý návrh
zvítězil (k nelibosti občanů vzhledem k větší vzdálenosti od zastávky autobusů a větší
vzdálenosti od lékárny, která tehdy byla pouze na náměstí). Stěhování se uskutečnilo v r.
1985 a 5. 10. byl slavnostně zahájen provoz. Do nově upravených prostor se přemístila i
závodní ordinace MUDr. Kurského, rehabilitace a zubní ordinace MUDr. Kopeckého, které
doposud byly ve Vebě 08.
Později byla přistavěna ke zdravotnímu středisku další budova, a provoz zde byl zahájen 28.
10. 1993. Krátký čas zde byla pohotovost, později si zde zřídila ordinaci společnost VISUS,
která v přízemí otevřela kromě své ambulance také optiku a ve druhém patře bylo zřízeno
oční lůžkové oddělení s operačním sálem.
V přízemí je nyní zubní laboratoř, zubní ordinace MUDr. Blažka, oční optika, gynekologie,
která svou ordinaci 1x týdně pronajímá urologii.
V prvním patře je obvodní lékařka MUDr. Marie Kopecká, dopravní služba Milady Holé, Rtg
a ultrazvuk, rehabilitace a v uvolněných prostorách po MUDr. Richterovi, který si nechal
postavit svůj vlastní objekt, kde provozuje interní ordinaci, si zřídil chirurgickou ambulanci
MUDr. Ibrahim Kanzouri.
Celé druhé patro přístavby je oční oddělení.
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V první, původní budově jsou ve druhém patře zubní ordinace MUDr. Jaromíra Kopeckého,
MUDr. Ludvíka Neorala a MUDr. Jana Kubce.
V prvním patře (zvýšené přízemí) jsou obvodní ordinace MUDr. Jaroslavy Kučerové a
Štěpána Kurského. Také je zde zubní laboratoř (RISUS) Hynka Rožnovského.
V r. 1993 byli všichni lékaři privatizováni.
V r. 2003 si obě budovy zdravotního střediska od města zakoupily dvě společnosti – VISUS,
spol. s r.o. a RISUS (v této společnosti je i MUDr. Ludvík Neoral). Všichni lékaři jsou
v pronájmu těchto společností.

Současnost:
Obvodní lékaři:
MUDr. Kurský – zdrav. sestra Dagmar Vacková ze Žďáru nad Metují
MUDr. Kučerová – zdrav. sestra Jiřina Hubková z Bezděkova
MUDr. Kopecká – zdrav. sestra Hana Voborníková z Police nad Metují

Stomatologové:
MUDr. Jaromír Kopecký – sestra Věra Ticháčková
MUDr. Jan Kubec – zdrav. sestra Ivana Vrbová
MUDr. Ludvík Neoral – zdrav. sestra Alena Lenfeldová
MUDr. Daniel Blažek – sestra Iva Ondrová

Zubní laboratoř:
Hynek Rožnovský a kolektiv
Věra Kochová, Jindra Bezděková

Zdravotní dopravní služba Milady Holé:
Milada Holá –Alena Jirmanová
Řidiči: Vladimír Kleprlík, Pavel Thér, Jaroslav Dušek, Jan Holý.

Dětská lékařka:
MUDr. MarcelaVýravská - zdrav.sestra Kulichová

Odborní lékaři:
Rtg:
MUDr. Jana Zemanová, laborantka Věra Millerová

Ortopedie – rehabilitace:
MUDr. Dagmar Pokorná, Alena Vašínová
MUDr. Jan Brustman

Urologie:
Prim. MUDr. Hynek Šafránek, zdravotní sestra Ladislava Dražná

Gynekologie:
MUDr. Jaroslava Pokludová, zdrav. sestra Hana Hertíková a Marcela Baranová

Interna:
MUDr. Basil Richter – zdrav.sestra Jana Kubaláková
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Chirurgie:
MUDr. Ibrahim Kanzouri – zdrav. sestra Jitka Österreichová a Lenka Johnová.
MUDr. Tomáš Bejšovec, který provozoval chirurgickou ambulanci se svou ženou Dagmarou,
ukončil svou činnost v září. Objekt, který si k tomu účelu postavil nyní slouží k jeho
trvalému bydlení.

VISUS, spol. s r.o. – oční
Prim. MUDr. Karel Havlíček – vrchní sestra Alžběta Kopecká
MUDr. Martin Váša, Ph.D.– statutární zástupce
MUDr. Antonín Pitaš – vedoucí lékař
MUDr. Fedor Pišl, MUDr. Jan Marák, MUDr. Zuzana Knedlíková, MUDr. Kateřina
Sotonová, MUDr. Martina Turňovská.
Zdravotní sestry:
Oční ambulance:
Marie Kačkovská, Libuše Geislerová, Kristýna Šturmová, Jana Davidová. Na mateřské
dovolené Ilona Tiefová a Hana Therová.
Oddělení:
Marie Pániková, Hana Schmidová, Renata Špuláková, Iva Bednářová, Pavlína Klapáková,
Jindra Vaníčková, Libuše Fulková.
Sálové sestry: Yveta Vacková a Hana Biňovská, Jitka Selingerová (Daňková) na mateřské
dovolené.

Lékárny:
Městská lékárna Pharm.Dr. Pavel Jiří - Masarykovo náměstí čp. 74
Lékárna „Kuklík“ Mgr. Holub - Nádražní ulice čp. 377
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Svatby:
Leden:

Pan Miroslav Klimt a sl. Gabriela Filzová
Únor:
pan Tomáš Ulvr a slečna Lucie Hudečková
Březen:
pan Miroslav Hornych a slečna Marie Vintrová
Geoffrey Gluckhan a Iva Čekalová (USA)
Jiří Heitleisch a Veronika Matysová (Červený Kostelec)
Duben:
pan Jaromír Matějec a paní Kateřina Kovaříková
pan Tomáš Vajsar a slečna Martina Maršíková
Květen:
jeden pár, který si nepřál být jmenován.
Červen:

David Šplíchal a Kateřina Jansová

123

David Knill a Markéta Prášková
Luboš Maršík a Irena Dítětová
Ondřej Nývlt a Jana Čermáková
Vítězslav Majer a Dagmar Kvasničková
Pavel Klíma a Diana Vasiljuková
Jan Máša a Aneta Baloghová
Oldřich Mareček a Andrea Horáková
Petr Brusnický a Eva Řezáčová
Jiří Wenzel a Renata Pražanová
Lubor Šnajdr a Martina Krtičková
David Knill a Markéta Prášková,
Jiří Wenzel a Renata Pražanová
Pavel Švec a Dana Kyselová (Malé Svatoňovice)
a další dva páry, které uzavřely církevní sňatek

Červenec:

Marek Plný a Hana Teichmanová
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Jaroslav Hlaváček a Jana Jelínková
Jiří Hahn a Irena Holubcová,
Milan Verner a Helena Krejčí
Jiří Mrnka a Veronika Holečková
Karel Janda a Markéta Jarošová
Martin Chalupníček a Světlana Macková
Jaroslav Cita a Jana Exnerová
Petr Hauk a Petra Rajlová
Luděk Friml a Petra Kollertová
+ 2 páry, které si nepřejí být jmenovány. Další 4 páry uzavřely církevní sňatek.
Srpen:
Václav Bureš a Jana Borůvková
Zdeněk Šturma a Kristýna Forrová
Jakub Mládek a Jana Beranová
Petr Stádník a Adéla Urbanová
Josef Novák a Lucie Novotná
Jana Beranová a Jakub Mládek
Zdeněk Šturma a Kristýna Forrová
a jeden pár, který si nepřeje být jmenován
Září:
David Hlavatý a Lucie Němečková
Karel Bartošovič a Zuzana Končická
Roman Sýkora a Ivana Nýdrlová
Jaroslav Vrabec a Andrea Drejslová
a jeden pár, který si nepřál být jmenován
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V letních měsících byl větší zájem o svatbu v přírodě. Nejoblíbenějším místem je Hvězda,
Ostaš ale i na Slavném.
Říjen:
Petr Hlubuček a Andrea Pflimpflová (na Slavném)
Jan Čenek a Lucie Grčková
Pavel Job a Veronika Vojtíšková
Tomáš Plocek a Jarmila Frimlová (v nové obřadní síni ve Velkých Petrovicích)
Václav Rydlo a Radka Jansová
Listopad:
Vladislav Kousal a Lidmila Nekrasová (Rokytnice v Orl. Horách)
Aleš Mitterwald a Petra Čálková (Vrchlabí)
Prosinec:
Jiří Vitver a Jana Ducháčová
Roman Pavlínek a Lena Kurakina (svatba v zimní přírodě)
Další dva manželské páry nechtěly být jmenovány.

DIAMANTOVÁ SVATBA

*8. 3. oslavili svých společně prožitých 60 let pan Jan Kousal a jeho manželka Miloslava.
*26. 10. oslavili své výročí manželé Marcela a František Grossovi. Pogratulovala jim
starostka Ida Seidlmanová a paní Zdena Šváblová.

ZLATÁ SVATBA

*50 let manželského života oslavili 14.7 2007 Josef a Věra Vejrychovi
a 21.7.2007 Hubert a Anna Kristovi. Oba páry jsou z Bezděkova.
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Stříbrný podvečer
V pátek 4. 5. 2007 se v obřadní síni sešli k malé slavnosti – Stříbrnému
podvečeru manželé Galinovi Rakovi, Hurdálkovi, Klimešovi a Kapuciánovi.
Připomněli si výročí – 25 let od uzavření jejich manželství.
Narození

Malý Martin Mazanec, první občánek r. 2007

Leden:
2. 1. Martin Mazanec, Tomkova 45, 11. 1. Petr Miloslav Trnovský, Gagarinova 290, 23. 1.
Nela Vajsarová, Fučíkova 326.
Únor:
2. 2. Melánie Linhartová, Mírová 209, 6. 2. Kateřina Vacková, Bělská 163, 14. 2. Matyáš
Thér, Police n.Met., čp. 133, 18. 2. Jakub Martinec, Smetanova 377.
Březen:
4. 3. Stejskalová Natálie, Pod Klůčkem 276, 12. 3. Exnerová Michaela, Hvězdecká 16, Šedek
Prokop, Fučíkova 326, 23. 3. Peterková Evelína, K Sídlišti 287, 24. 3. Prouza Matěj, Ostašská
267, 24. 3. Mitterwald Patrik, Slunečná 424, 25. 3. Giňa Jaromír, 17. listopadu 315.
Duben:
6. 4. Lenk Dominik, Masarykovo náměstí 98, 19. 4. Pohlová Adéla, U Lesovny 111.
Květen:
3. 5. Šefc Jakub, Horní 318, 4. 5. Strnadová Pavlína, Husova 343, 17. 5. Fux Daniel a Lukáš,
Ostašská 267, 22. 5. Tomkova 65.
Červen:
12. 6. Švarc Stanislav, Jiráskova 218, 14. 6. Linhart Tomáš, Ostašská 319, 21. 6. Ticháčková
Anna, Pod Klůčkem 274.
Červenec:
1. 7. Semerák Matěj, Nádražní 393, 1. 7. Teuber, Smetanova 354, 14. 7. Kollertová Lucie,
Ostašská 276, 16. 7. Čech Kryštof, K Sídlišti 287.
Srpen:
7. 8. Fulková Katrin, Žďárská 236, Pirklová Lenka, Na Sibiři 117, Matěna Filip, Fučíkova
336, Nečásková Vanessa, Hlavňov 37, 31. 8. Nosková Amelie, Ledhujská 62.
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Září:
14. 9. Burda Josef, Hlavňov 2, 16. 9. Kriegler Jaroslav, 17.listopadu 315, 23. 9. Hadaš Hugo,
Pěkov 96.
Říjen:
6. 10. Zemanová Tereza, Nádražní 393, 8. 10. Lajer Ondra, Fučíkova 337, 14. 10. Tiefa
Vojtěch, Na Sibiři 102, 23. 10. Kozáková Tereza, Smetanova 389, 24. 10. Muchová Tereza,
Jiráskova 2, 24. 10. Pochobradská Veronika, Žďárská 302, Hornych Josef, Ostašská 267.
Listopad:
7. 11. Kaufman Patrik, Pěkov 42, 8. 11. Johnová Anežka, Na Sibiři 98, 15. 11. Reslová
Kateřina, Nádražní 195, 16. 11. Horák Lukáš, Ostašská 267, 22. 11. Marel Daniel, Pěkov 119.
Prosinec:
3. 12. Zatloukal Petr, K Sídlišti 288.

Vítání občánků
*17. ÚNORA 2007
Starostka s členkami komise pro obřady přívítala v obřadní síni městského úřadu tyto malé
občánky:
Veroniku Endyšovou, Jarmilu Troutnarovou, Karolinu Patzeltovou, Zuzanu Turkovou, Petra
Krále, Elišku Bartošovičovou, Martina Mazance, Elišku Řezníčkovou, Kateřinu Blažkovou,
Robina Součka, Daniela Čižinského, Filipa Plíštila, Matěje Danihela a Ondřeje Pišiho.

*5. KVĚTNA.2007 byli přivítaní:
Petr Miloslav Trnovský, Matyáš Thér, Nela Vajsarová, Kateřina Vacková, Melánie
Linhartová, Tereza Fajkusová, Evelína Peterková, Prokop Šedek, Matěj Prouza, Patrik
Mitterwald, Adam Freiberg a Veronika Osobová.

*15. ZÁŘÍ 2007 byli přivítaní:
Kryštof Čech, Veronika Doležalová, Michaela Citová, Tomáš Linhart, Anežka Rückerová,
Stanislav Švarc, Matěj Semerák, Pavlína Strnadová, František Šrámek, Martin Gregar,
Jakub Kratochvíl, Jáchym Binar, Anna Ticháčková a Adéla Pohlová.

*1. PROSINCE 2007 byli přivítaní:
Daniel a Lukáš Fuxovi, Adam Krtička, Lucie Kollertová, Anita Ella Seidlmanová, Matěj
Osoba, Katrin Fulková, David Doležal.
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Jubilea:
70 let
Únor:
Paní Zlatica Kolesárová a pan Josef Duba
Březen:
Pan Bedřich Šilpert
Duben:
Paní Marie Štěpánková, paní Edita Mazačová
Květen:
Paní Marie Žiláková a paní Hana Nosková
18. 5. 2007 oslavila v plné svěžesti neuvěřitelné sedmdesátiny paní Zdeňka Šváblová,
matrikářka a dnes předsedkyně komise pro obřady a slavnosti. Za její účasti jsme mnozí
prohlásili svůj manželský slib, přivítali své děti jako polické občánky a oslavili významná
životní jubilea.

Pí Šváblová vpravo na vítání občánků
Červen:
Pan Ladislav Maršík, pan Josef Hubka a paní Zděnka Řeháková

Červenec:
Paní Emilie Pfeifferová, paní Irena Šulcová
Srpen:
Paní Anna Šolcová a paní Eva Řeháková
Říjen:
Paní Blanka Novotná
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Listopad:
Paní Mária Rothová, paní Věra Šolcová
Prosinec:
Paní Jana Koláčná, p. Miloslav Pfeifer, paní Jindřiška Ingrišová

75 let
Leden:
Pí Dobromila Vávrová, pí Květuše Šálová a pí Jarmila Scholzová
Únor:
Paní Danuška Blažková, paní Věra Linhartová, paní Miroslava Kopecká a paní Antonie
Opatrná
Březen:
Paní Hana Doubková
Duben:
Paní Anna Vacková
Květen:
Paní Jana Krbecová
Červen:
Paní Jaroslava Vítková
Červenec:
Paní Olga Hofmanová a pan Jaroslav Bartoň
Srpen:
Pan Miroslav Hejl, pan Stanislav Čejpa.
Září:
13. září oslavil krásné sedmdesáté páté narozeniny pan Ing. Václav Jirásek. V čele našeho
města byl celých sedmnáct let jako předseda tehdejšího městského úřadu.

Ing. Václav Jirásek (vlevo) s p. uč. Šedou a starostkou Seidlmanovou
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Říjen:
Pan Arnošt Vohlec
Listopad:
Paní Emilie Foglarová, pan Antonín Verner, paní Jana Beranová, paní Helena Pachlová
Prosinec:
Paní Libuše Nováková

80 let
Leden:
Pí Olga Šmídová
Únor:
Paní Jiřina Dvořáčková, pan Josef Drašnar, paní Libuše Žiláková a pan Josef Hejzlar
Březen:
Paní Marie Krmašová
Duben:
Paní Anna Stierandová, paní Ilona Dobešová a paní Olga Gennertová
Květen:
Paní Jiřinka Anna Berková a paní Jarmila Lamková
Červen:
Paní Emilie Králová, pan Michal Smolej, paní Milada Štěpánková, pan Josef Vítek a paní
Marie Rotterová.
Červenec:
Paní Blanka Vacková, pan Josef Hauck a paní Vlasta Páslerová.
Září:
Paní Anna Kratěnová, pan Zdeněk Řehák, paní Veronika Davidová, paní Olga Ducháčková,
paní Marie Pohlová.
Říjen:
Paní Jarmila Pinkavová paní Marie Vítková
Listopad:
Paní Věra Lamková, pan František Dostál.
Prosinec:
Pan Josef Kopecký

85 let
Leden:
Pí Marie Ducháčová, pí Zora Síglová, pí Marie Králová a pan Jan Klusáček
Únor:
Pan Vlastimil Winter, pan František Kubeček a paní Jiřina Moravcová
Březen:
Pan Václav Vídeň
Duben:
Paní Jiřina Jansová
Květen:
Pan Antonín Zítka
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Dne 27. 5. 2007 se ve zdraví dožíval 85. narozenin pan MUDr. Zdeněk Matějka - polický
pediatr, lékař, který mnoho let dohlížel na zdraví většiny našich dětí, ale i nás samotných.

MUDr. Matějka
Červen:
Paní Věra Vacková
Září:
Paní Marie Doležalová a paní Miluška Pavlů.
Říjen:
Paní Genovefa Foglarová

90 let
Říjen:
Paní Zita Vaníčková

95 let
Duben:
Paní Božena Seifertová
Květen:
Paní Marie Meisnerová

26. května 2007 se dožil pan Karel Vacek 95ti let. Vlastní oslavě v rozvětveném rodinném
kruhu předcházelo milé, radostné i dojemné setkání kamarádů, přátel, rodáků a bývalých
sousedů a spoluobčanů v pohostinském prostředí památné Krčmy v neděli 20. května.

132

Zahrát přišla Polická Pětka, kameraman Miroslav Šolc vše natáčel a zúčastnili se všichni
členové Krčmasenátu.

Pan Karel Vacek v Krčmě
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Poblahopřát přišel i místostarosta Zdeněk Kadidlo

Mezi svými
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Přistěhovaní
Leden:
Hlavsová Kateřina s dcerou -17. listopadu 387, Štěpán Artuš, Štěpánová Isabel a Štěpánová
Eva - Na Babí 290, Turko Norbert a Turková Sylvie - Na Babí 290, Vítková Hana - DD.
Únor:
Giňa Jaromír - 17. listopadu 315, Ducháč Petr - Fučíkova 323, Karallo Vladimír - 17.
listopadu 314.
Březen:
Foglarová Lada - Žďárská 119, Widenková Eliška - Hlavňov 87, Zeman Josef, Zemanová
Michaela, Zemanová Klára, Zemanová Jitka, Zemanová Jitka (dítě), Zemanová Kristýna a
Zemanová Simona - 17. listopadu 360, Strnad Jiří - Husova 343.
Duben:
Hornych Miroslav - K Sídlišti 288, Hornychová Marie - K Sídlišti 288, Pfeiferová Bohumila - Na Babí 404, Seifert Jaroslav, Seifertová Marcela, Seifertová Šárka a Seifertová Martina Dvořákova 136, Cimfová Iva - 17. listopadu 314, Koryťák Petr - K Sídlišti 287, Labuťová
Lenka - K Sídlišti 288, Švorčíková Jiřina - DPS, Sedláčková Romana a Sedláčková Marie Fučíkova 324, Geislerová Valentina - Husova 331.
Květen:
Janková Anna - DD, Ptáček Václav a Ptáčková Vlasta - K Sídlišti 288, Vaněk Ladislav – Na
Sibiři 242.
Červen:
Bejšovcová Dagmar a MUDr. Bejšovec Tomáš – 17. listopadu 397, Krejčová Ivana –
Hlavňov 37, Pavlík Rostislav – Hlavňov 37, Novotnyy Anatoliy – Fučíkova 327.
Červenec:
Damek Jakub – Masarykovo nám. 82, Krejčová Zdeňka – Hlavňov 37, Horáková Monika –
Gagarinova 290, Matěnová Eva – Hlavňov 50.
Srpen:
Rajlová Petra – Hvězdecká 404, Cinková Jaroslava – Pod Klůčkem 274, Holzknechtová
Charlota – Radimovská 44, Klanert Oskar a Klanertová Hana – U Damiánky 57, Trávníček
Radek - Na Babí 279, Kutějová Barbora – Pěkov 148, Meisnerová Marie – Fučíkova 322,
Sirko Michal, Sirková Lada a Pavlína – Pěkov 34, Brožová Pavlína – K Sídlišti 287, Šulcová
Jana, Na Sibiři 101.
Září:
Hlavizna Petr – U Damiánky 24, Páli Jozef, Pállová Štěpánka, Kateřina a Jana – Na Babí 115,
Voborník Michael – Žďárská 232.
Říjen:
Ducháčová Blanka – 17. listopadu 379, Korostelová Olga – Fučíkova 324, Kubalíková
Milada – Masarykovo nám. 82, Slabá Eliška – U Damiánky 268, Stiller Bohumil –
Masarykovo nám 82, Holec Oldřich – Hlavňov 131, Babušík Vladimír a Babušíková Ivanka –
Gagarinova 292.
Listopad:
Krejčová Pavla – Nádražní 209, Němeček Oldřich a Němečková Krista – Soukenická 206,
Roman Robert – Hvězdecká 16, Kuru Andrej – Gagarinova 291, Klanert Oskar – U
Damiánky 57, Müllerová Ivana – U Damiánky 268, Hejnyšová Michaela a Kohlová Jarmila –
Malá Ledhuje 507.
Prosinec:
Hlavatá Marta – K Sídlišti 287, Jirman Lukáš – Pod Klůčkem 173, Vitver Jiří – Ledhujská 32,
Mitterwald Patrik a Aleš – Slunečná 424, Kuruová Katarina – Gagarinova 291, Vaňkátová
Drahoslava – Nad Pekárnou 381, Koláčná Milada – Fučíkova 324.
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Odstěhovaní:
Leden:
Králová Mária, Hornych Marian, Bahník Miroslav, Bahník Michal, Bahník Marek,
Bahníková Markéta, Hejzlar Filip, Vajsarová Diana, Pitělín Petr, Pitaš Martin, Šandorová
Kamila.
Únor:
Jirman Lukáš, Leppeltová Adéla, Leppeltová Monika, Vojtěch Josef, Truhlář Jan,, Truhlářová
Iveta, Bohadlová Veronika, Seligrová Jitka, Thér Michal, Thér Luděk, Thér Jan, Thérová
Jana.
Březen:
Tučková Monika, Antlová Veronika, Hübl Richard, Borůvková Petra, Ondroušková Libuše.
Duben:
Syrová Libuše, Syrový Jan, Kovařík Jan, Matějcová Kateřina, Havlásek Jan, Bašta Lukáš,
Dvořáček Libor, Dvořáčková Blanka, Seifert Petr.
Květen:
Ježková Jana, Ježek Miroslav, Seifertová Šárka, Kašpar Jaroslav, Tytor Nikita, Hornychová
Jitka
Červen:
Kohlová Jarmila, Černý Josef.
Červenec:
Vargová Markéta, Vargová Lenka, Vargová Tereza, Varga Jiří, Gabriel Viktor, Cymbrovič
Vasilij, Cymbrovičová Marie, Žoček Rudolf.
Srpen:
Kočí Roman, Karafiátová Eliška, Martincová Adéla, Jana a Martinec Pavel, Chráska Jakub a
Chrásková Pavlína.
Září:
Kollertová Marie, Pitašová Hana, Pich Daniel, Pichová Renata, Knittelová Lenka, Kubíková
Kateřina, Mědílek David, Dubová Libuše, Klufová Iveta, Klugová Kristýna, Rückerová
Anežka, Rückerová Tereza, Jachnicki Pavel.
Říjen:
Musilová Michaela, Řezáč Adam, Karel a Řezáčová Eva, Mládková Jana, Doležalová
Karolína, Sedláčková Mária, Vojtěch Miroslav, Bastyurová Hana.
Listopad:
Kusá Kamila a Jana, Kusý Pavel, Diusová Ilona s dcerou, Poledníčková Helena, Teichman
Miloš, Teichmanová Libuše, Krupa Dezider, Aleš, Lukáš a Krupová Iveta.
Prosinec:
Cejpová Lucie, Podolanová Marie, Tavali Jozef, Matoulek Jakub, Michal a Matoulková
Klára, Šustková Kateřina, Vévoda Alois a Vévodová Soňa, Polz Otakar a Polzová Tereza.
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Úmrtí:
Leden:
6. 1. Zdeněk Řehák (1956), Na Bělidle 153, 19. 1. Hedvika Růžičková (1923), U Damiánky
57.
Únor:
12. 2. Jaroslava Suchánková (1922), Pečovatelský dům. 17. 2. zemřela Radka Schreiberová ve
věku 50ti let (zelinářka z Masarykova náměstí)
Březen:
6. 3. Marie Burdychová (1912), DD, 14. 3. Brandejský Josef (1934), Ostašská 252, 27. 3.
Gertruda Petrová (1921), pečovatelský dům.
Duben:
4. 4. Vladimír Růžička (1929), DD, 4. 4. Miloslava Kubizňáková (1934), Hlavňov 103, 13. 4.
Rudolf Plhák (1973), K Sídlišti 288, 20. 4. Hildegarda Hrušková (1925), Hlavňov 30, 25. 4.
Marie Kubínová (1914), Hlavňov 84, 28. 4. Miluše Frimlová (1943), Ostašská 254.
Květen:
1. 5. Zdeňka Kutíková (1921), Tyršova 319, 8. 5. Jindřiška Vondráčková (1916), K Sídlišti
289, 17. 5. Eliška Pešková (1925), Pod Klůčkem 255, 24. 5. Helena Žídková (1919), Na Babí
115, 27. 5. Pavla Martincová (1926), Pěkov 144, 28. 5. Marie Seifertová (1923), DD, 30. 5.
Stanislav Hampl (1928), pečovatelský dům.
Červen:
14. 6. Jan Kousal (1924), Dvořákova 139
„Odešel další člověk, který k městu a celému Policku patřil. Měl ho rád a ono mělo rádo
jeho“ – to byla soustrastná slova starostky Idy Seidlmanové.
18. 6. Věra Rutarová (1933), Police n.Met. 132, 20. 6. Eva Jirmanová (1924), Gagarinova
293, 20. 6. Jaroslav Šolc (1933), Hony 4, 25. 6. František Krtička (1951), pečovatelský dům.
Červenec:
3. 7. Věra Matoušková (1960), Kostelní 76, 8. 7. Václav Kops (1943), Pěkov 100, 20. 7. Josef
Kačkovský (1939), Dukelská 184, 21. 7. Cecilia Mindierová (1915), DD, 24. 7. Václav Vídeň
(1922), Gagarinova 290, 28. 7. Marie Hotárková (1925), pečovatelský dům,.
Srpen:
1. 8. Pavel Bednář (1967), Ostašská 267.
Září:
1. 9. Anna Fáborská (1935), pečovatelský dům, 2. 9. Dagmar Umlaufová (1930), Malá
Ledhuje 513, 8. 9. Běla Potůčková (1928), pečovatelský dům, 15. 9. Zdeněk Lokvenc (1928),
DD, 27. 9. Věra Vacková (1934), DD, 28. 9. Marie Hůlková (1920), Na Sibiři 157, 28. 9.
Václav Blažek (1943), Tyršova 328.
15. 9. se konala zádušní mše za tragicky zesnulého (v červenci se zřítil v Asii při horolezecké
výpravě) polického rodáka Ing. Jiřího Daňka. Mše se zúčastnilo mnoho lidí a mezi nimi i
ministr životního prostředí Martin Bursík, který byl také členem české výpravy. Ing. Jiří
Daněk se narodil 2. 12. 1961. Po dostudování odešel do Vrchlabí, kde založil rodinu a kde žil.
Zde pracoval ve firmě pro výškové práce (oprava střech kapliček a jiné). Do našeho města se
stále vracel ke svým rodičům, bratrovi a sestře. Uskutečnil v divadle několik poutavých
přednášek ze svých zahraničních horolezeckých výstupů. Po Jaroslavu Beranovi (+1959
v Tatrách), Mirkovi Šmídovi a Milošovi Ulvrovi (+1997 v Tatráchú to je další horolezec
z našeho města, který tragicky zahynul.
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Říjen:
7. 10. Libuše Jirátová (1919), Masarykovo nám. 96, 8. 10. Zdeněk Kratěna (1923), Ostašská
250.
Listopad:
25. 11. Robert Kollert (1924), Na Babí 407.
Prosinec:
3. 12. Miroslav Dobeš (1924), Horní 301, 6. 12. František Petrgalovič (1947), U Lesovny 115,
14. 12. Emma Paulínková ve věku 86 let, Hony čp. 60, 16. 12. Celestin Vlček (taxikář) ve
věku 93 let, Dukelská 180 a 31. 12. Alžběta Štanclová ve věku 81 let, K Sídlišti 288.

Statistika:
K 31. 01. mělo město 4290 obyvatel.
K 28. 02. mělo město 4285 obyvatel.
K 31. 03. mělo město 4286 obyvatel.
K 30. 04. mělo město 4295 obyvatel.
K 31. 05. mělo město 4286 obyvatel.
K 30. 06. mělo město 4287 obyvatel.
K 31. 07. mělo město 4291 obyvatel.
K 31. 08. mělo město 4289 obyvatel.
K 30. 09. mělo město 4284 obyvatel.
K 31.10. mělo město 4286 obyvatel.
K 30.11. mělo město 4282 obyvatel.
K 31. 12. mělo město 4287 obyvatel.

Sňatky
27

Narození Přistěhovaní Odstěhovaní Úmrtí
49
93
106
43
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Počasí Leden
Den
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

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

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

Dopoledne a k večeru prudký déšť, celý den zataženo
Dopoledne déšť
Zataženo, přeháňky
Dešťové přeháňky
Dešťové přeháňky
Dešťové přeháňky
K večeru déšť
Mžení
Vítr, k večeru déšť
Dopol. prudký déšť, odpoledne občas slunce

V poledne vyjasnění
Dopoledne prudký déšť, v poledne slunce, odpol. Zataženo, ochl.+6,5°
Slunečno, chladno, studený vítr, ochlazení
V poledne vysvitlo slunko, ochlazení
Přes den zataženo, dešť.přeháňky, v noci bouřka, silná vichřice (orkán Kyrrill)
s velmi ničivými následky v celé zemi. Padlo mnoho lesů a vznikly velké
škody na obydlí lidí.
Občas slunce, občas přeháňky, vichřice se mírně uklidnila.

+2,6° +5°
Déšť
+4°
+8°
+4,6° +5,4° V poledne slunce, odpoledne opět silný vítr
+1,4° +4,3° Slunečno
-4,5°
-3,4° Zataženo, večer a v noci chumelení
Sněžení, na silnicích dopravní kolapsy
-3,5°
-3°
Slunečno
-5°
-3°
-12,8° -5,6°
Střídavě slunečno a sněžení
-5,1°
-2°
Zataženo, sněhové přeháňky
-1,4°
Ráno prudký vítr, během dne sníh s deštěm
+2,4° +2°
+0,6° +2,8° Během dne drobný déšť
+1,6° +2,4° Sníh taje
Leden nadprůměrně teplý. Na celém území ČR proběhl orkán Kyrrill, který způsobil v celé
naší republice velké škody na domech a v lesích. Letošní leden byl údajně nejteplejší od r.
1771.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
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Únor

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

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

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

Dopoledne občas déšť
Večer a v noci déšť
V poledne slunečno
V poledne slunečno
Občas slunce
V poledne slunečno
Do rána napadl opět sníh
Ráno sněžení, během dne mlha
Dopoledne déšť, v poledne slunce
V poledne slunce
Do ráno mírně napadl sníh
V noci déšť
V poledne na chvíli slunečno
Drobný déšť, v noci vítr déšť se sněžením
Studený vítr, slunečno
Studený vítr, slunečno
Dopoledne drobný déšť, odpoledne zataženo
Slunečno
Ráno drobný déšť
Slunečno, chladný vítr
Velmi chladný a prudký vítr
V poledne slunečno, jinak pod mrakem
Do rána mírně nasněžilo. Sníh však během dne roztával.
Ráno déšť, během dne zataženo
Mlhavo

Únor byl rovněž nadprůměrně teplý, kvetly sněženky. Letošní zima byla údajně nejteplejší za
posledních 85 let.
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Březen
Ráno ° Den °
+4,5° +9,5°
Celou noc déšť i během dne neustále pršelo, silný chladný vítr
+3,3° +7,3°
Dešťové přeháňky, vítr
-0,2°
+2,7°
Ráno na chvíli slunce, odpoledne zataženo a chladný vítr
+2,4° +5°
Ráno déšť, odpoledne slunce ale chladný vítr
-2,9°
+6°
Občas slunce, studený vítr, odpoledne ochlazení
+0,5° +9,5°
Slunečno, na slunci až +14°
+0,5° +14,5° Slunečno, na slunci až 20°
+7,4° +6,3°
Po celý den dešťové přeháňky
+4,8° +10,5° Chladnější vítr, přeháňky
+1,8° +4,9°
Déšť, odpoledne oteplení
-3,3°
+10,6° Chladný vítr, občas slunce
-0,9°
+13,5° Na slunci +18,5°
-1,5°
+13°
Slunečno
+1,6° +11,5° Odpoledne slunce
+0°
+9°
-0,2°
+10,5°
+2,4° +5°
Zataženo, déšť
+6°
+7,7°
Silný vítr, po celý den zataženo, dešťové přeháňky
+2°
+4,4°
+1,4° +1,7°
Sněžení, sníh se udržel během celého dne, mírný vítr
+0,6° +5°
+0,7° +1,8°
-1,6°
+3,7°
Drobný déšť
+5,3° +6,8°
Silný vítr
+1,1° +1,3°
Slunečno
+1,9° +11°
Slunečno, chladný vítr
+3,6° +11,5°
+5°
+11,5° Odpoledne zataženo, dešťové přeháňky
+1°
+10°
+2,9° +10°
+1°
+12,5° Slunečno
Na toto jarní období bylo sucho.

Den
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
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Duben
Ráno ° Den °
+4,3° +13,5°
+1,9° +14° Slunečno
+2,2° +16° V poledne se zatáhlo a ochlazení na 12°, déšť
+2,9° +9°
Slunečno, chladný vítr
-3°
+13° Sklunečno, studený vítr
+1,7° +10° Zataženo
+5°
+11° Slunečno, vítr
-1°
+11,8° Dopoledne zataženo
+3,8° +13,5° Studený vítr
+7,1° +11,5° Odpoledne déšť
+5,3° +12,5° slunečno
+4,2° +14° Slunečno
+7,1° +7°
+5,8° +20°
+8°
+20,5° slunečno
+6,5° +19°
„
+5,5° +19,5° V noci zapršelo
+9,7° +10° Studený vítr
+2,7° +9°
Slunečno, studený vítr
+7,7° +12° Chladný vítr, slunečno
+1,7° +14° Chladný vítr, slunečno
+0°
+16° Chladný vítr, slunečno
+3,3° +17° Chladný vítr, slunečno
+7,5° +16,5° V poledne mírný déšť
+6,6° +17°
+5,9° +18°
+7,5° +21° Krásný skoro letní den
+8,6° +25°
+8°
+15°
+0°
+13,5°
Celý měsíc velké sucho, nebezpečí požárů. Několik dnů vystoupaly teploty k letním hodnotám.

Den
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
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Květen
Ráno ° Den °
+3°
+16° Slunečno
-2°
+16,5°
+0°
+16°
+3°
+17,5° Slunečno
+8°
+18° Občas zataženo
+10°
+12° Zataženo, dlouho očekávaný déšť
+4,8° +16° Odpoledne silnější vítr
+8°
+10° Zataženo, přeháňky, došlo i k průtrži mračen
+6°
+10° Odpoledne došlo k oteplení hlavně k večeru vysvitlo slunce +16,5°
+7°
+13° Přeháňky
+7°
+18° Odpoledne až vichřice
+6,5° +13° Ráno slunce, dopoledne se zatáhlo a přeháňky po celý den
+5°
+22° Ráno slunce, v poledne se zatáhlo a dešťové přeháňky
+12°
+24° Slunce, letní den
+7°
+15
Zataženo, ochlazení, odpoledne déšť
+6°
+12° Déšť, k večeru slunce
+5,5° +13,5° Dopoledne déšť, v poledne a odpoledne slunce
+1,1° +16° Slunce
+1,5° +22° Chladnější vítr ale slunečný den
+5°
+24°
+10,5° +25° Slunečno
+12°
+27,5°
+15°
+17,5° Chladný vítr, ráno déšť, odpoledne slunečno
+11°
+25°
+11°
+26°
+13°
+20° Dopoledne déšť
+12,5° +25°
+15°
+26° Večer bouřka a déšť
+12°
+20° Polojasno, přeháňky, odpoledne jasno
+9°
+13° Oblačno
+10°
+20° Polojasno
První polovina měsíce celkem odpovídala období, v druhé polovině měsíce byly letní teploty.

Den
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
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Červen
Ráno ° Den °
+12°
+20° Polojasno, večer silnější vítr
+15°
+22° Přeháňky, odpoledne jasno
+12°
+17° Dopoledne déšť
+11°
+18° Ráno déšť
+12°
+20° Slunečno
+11,5° +25°
„
+13,5° +25°
„
+13,5° +25°
„
+14°
+26°
+14°
+25° Odpoledne bouřka a déšť
+14°
+24°
+13°
+25°
+14°
+25,5° Odpoledne bouřka a přeháňka
+13°
+24°
+15°
+23° Odpoledne zataženo
+15°
+21° Drobný déšť, k večeru slunce
+11°
+20,5° Oblačno
+13°
+19,5°
+11,7° +19°
+12,4° +26,5°
+16°
+27,5° Bouřkové přeháňky, k večeru velmi silná bouřka
+15°
+20° Zataženo, přeháňky
+14° +17,5° Ochlazení, oblačno, vítr, přeháňky k večeru liják
+12°
+19° Chladný vítr, k večeru svítilo slunce a byl pěkný podvečer
+12,6° +25° V noci bouřka a liják
+12°
+15° Ráno déšť, celý den zataženo, vichřice, přeháňky
+10°
+14° Zataženo, vítr, chladno
+8°
+16° Oblačno, přeháňky
+10°
+18°
+13°
+18° Zataženo, odpoledne déšť
Přetrvávaly horké dny, koncem měsíce ochlazení.

Den
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
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Červenec
Ráno ° Den °
+13°
+22°
+14°
+24° Odpoledne zataženo, průtrž mračen
+14°
+17° Dopoledne zataženo, v poledne slunce, odpoledne oteplení na 18°
+13,3° +14° V noci déšť, celý den dešť.přeháňky
+12°
+14,6° V noci déšť, přes den oblačno, přeháňky, kroupy
+12°
+15° Odpoledne přeháňky
+12°
+18° Odpoledne slunečno
+12°
+19,5°
+11°
+20° Zataženo, odpoledne déšť a k večeru ochlazení
+12°
+21° Zataženo, celé odpoledne déšť a mírná bouřka
+12°
+14° V poledne bouřka, dešťové přeháňky celé odpoledne
+10°
+16,5° Dopoledne přeháňky, odpoledne vylepšení, k večeru slunce a oteplení
+12°
+18° Dopoledne slunce, v poledne zataženo, k večeru déšť
+12°
+25° Teplo
+14°
+28° Vedro
+16°
+33° Teplotní rekordy v celé republice, v Praze 38° padl rekord z r.1928
+16,2° +34° Odpoledne mírně zapršelo
+20,5° +29° Brzy ráno bouřka, přívalový déšť. Pršelo celé dopoledne
+16°
+25° V noci bouřka
+18,5° +29°
+18°
+28°
+20°
+20° K ránu bouřka, déšť, dopoledne přeháňky, k večeru slunce a krásně
+10°
+22° Chladnější vítr
+17°
+18° V noci déšť, přes den zataženo, odp. přeháňky
+12,8° +18° Ráno déšť, chladný vítr
+9°
+24° Slunečný den
+13°
+24° V poledne oblačno, vítr, odp. prudký déšť, potom zase pěkně
+11°
+21° Zataženo, odp. oblačno, k večeru slunce
+13°
+19° Zataženo, chladný vítr, déšť
+11°
+15,5° Přeháňky, v poledne slunce, prudký vítr
+9°
+15° Oblačno až zataženo
Téměř do poloviny měsíce to vypadalo, jako kdyby si léto již odbylo své, ale potom přece
jenom se letní hodnoty dostavily. Dokonce padly teplotní rekordy. Bylo sucho, hrozilo
nebezpečí požárů.

Den
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
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Srpen
Ráno ° Den °
+10°
+16,5° Oblačno
+7°
+24° Slunečno
+15°
+20° Chladno
+11°
+17° Chladný vítr, k večeru slunečno
+7°
+20,5° Slunečno
+10°
+23° Pěkně
+13°
+24,5° Pěkně
+14°
+25° Dopoledne velmi teplo, v poledne se zatáhlo, bouřka a déšť, T° klesla
+14°
+26° V poledne se zatáhlo, odp. bouřka, déšť, ochlazení na 21°
+15°
+20° V poledne opět bouřka, průtrž mračen
+15°
+20° Přeháňky
+15°
+22° Během dne celkem pěkně, večer prudký déšť
+13°
+20° Oblačno
+13°
+22°
+12°
+24° Slunečno
+14°
+28° K večeru mírný déšť a ochlazení na 19°
+10°
+18° Dopoledne déšť
+13°
+20,5° Skunečno, krásně
+10°
+23° Slunečno, večer prudký déšť
+15°
+20° Brzy ráno velká bouřka s příval.deštěm, v pol. zapršelo, večer bouřka
+9°
+22° V noci déšť
+13°
+19° Zataženo, dešťové přeháňky, k večeru bouřka
+13°
+23° Odp. dešťové přeháňky
+15°
+24° V noci bouřka s přívalovým deštěm
+10°
+24°
+12°
+24°
+14,5° +21°
+9°
+17,5°
+6°
+17° Dopoledne chladno, odpoledne oteplení
+7°
+17,5° Přes den chladno, odpoledne se oteplilo
+10°
+13° Mírné přeháňky, odpoledne občas oblačno
Průběh srpna celkem průměrný, dobu sucha sem tam přetrhly bouřky, dokonce se několikrát
dostavily přívalové deště, které v krajích způsobovaly škody. Koncem měsíce ochlazení.
Začaly růst houby v nevídaném množství.

Den
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
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Září
Ráno ° Den °
+12°
+15,5° Déšť, přes den přeháňky
+9°
+19°
+11°
+17° V poledne déšť, odpoledne ochlazení +12°
+7°
+12° Přeháňky, kroupy
+5°
+10° Po celý den přeháňky, silný vítr, v kraji dochází k vyvrácení stromů
+8°
+11° Déšť, silný vítr, i dnes v kraji jsou způsobeny škody na stromech
+10,5° +13°
+11°
+14° Přeháňky
+10,5° +13° Odpoledne slunce
+9°
+10° Zataženo, přeháňky, odpoledne trvalý déšť
+7°
+12,5° Přeháňky, k večeru zlepšení, oteplení, slunce
+9°
+13° Přeháňky
+10°
+15°
+3°
+18° Slunečno
+12°
+14° Ráno déšť, během dne pěkně
+5°
+15° Slunečno
+6°
+19,5°
+10,5° +15° Zataženo, přeháňky
+4°
+12° Přeháňky, občas vysvitlo slunce
+3°
+13° Ráno námraza na autech, přes den slunečno. Konečně „babí léto“
+2°
+18° Slunečno, krásně
+4°
+20° Slunečno, krásně
+3,5° +20° Slunečno, krásně
+4°
+21° Slunečno, krásně
+6°
+14° Dopol. slun., krásně, v pol. se zatáhlo a teplota klesla, k večeru déšť
+8°
+10,5° Odpoledne přeháňky, k večeru trvalejší déšť
+10°
+10° Celý den zataženo, déšť, citelné chladno
+7°
+12° Zataženo, déšť, od večera celou noc silný vítr a prudký déšť
+10°
+13° Zataženo
+7°
+19° Slunečno
Počátkem měsíce dost chladno, v polovině měsíce se dostavilo očekávané „babí léto“. Rostlo
velké množství hub. Poslední týden v měsíci opět chladno.

Den
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
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Říjen
Ráno ° Den °
+5°
+21° Slunečno
+8°
+16° Mírně zataženo
+10,5° +15° Slunečno
+7°
+11,5° V poledne déšť
+12°
+14° Dopoledne déšť, přeháňky
+9°
+14° Občas slunce
+6°
+13° Dopoledne slunce, odpoledne zataženo
+4,5° +13,5° Slunečno, odpoledne zataženo
+3°
+13° Dopoledne zataženo, odpoledne slunce
+5,8° +11° Slunečno, na slunci +14°
+3,5° +11° Občas slunce
+4,5° +7,5° Zataženo, k večeru se rozpršelo. Citelné chladno, vál studený vítr
+5,5° + 8°
-2°
+13° Slunečno
-2°
+11° Slunečno, krásný den
+1°
+12° Ráno jinovatka, den krásný, slunečný
+1°
+10°
+10°
+10,5° Přeháňky
+3°
+6°
V noci napadla jemná vrstva sněhu, která ráno roztála
+1°
+5°
Přeháňky, ochlazení
+2
°+5° Dopoledne zataženo, odpoledne slunce
-0,2°
+3°
Občas slunce, prudký ledový vítr
+3°
+3,1° Zataženo, prudký ledový vítr
-3,5°
+5,5° Zataženo, občas drobný déšť
+5,5° +6,5° Zataženo
+6°
+10° Odpoledne občas slunce
+8°
+8,5° Celý den zataženo, celý den jemně pršelo
+7°
+8,6° Celý den zataženo
+7°
+9°
+8°
+11,5° Občas slunce
+7°
+10° Občas slunce
Tento měsíc byl celkem teplý.

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

Ráno °
+3°
+6°
+7°
+5°
+3,2°
+1°
+1°
+1,8°

+10,5°
+9°
+8,5°
+7°
+8,5°
+4°
+3°
+7,5°

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

+5°
+0°
-1°
-2°
-0,2°
+1°
-2°
-3°
+2°
+0,5°
-1,5°
-1°
+2°
+1°
+6°
+5°
+1°
+0°
-1,3°
-0°
-3°
-1°

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

Den °
Po celý den mrholilo a občas drobně pršelo
Mlhavo a mžilo
Mrholení, dešťové přeháňky
Celkem slunečno
Ráno sníh, během dne mrholení a mokré sněžení
Ráno a během den občas poletoval mokrý sníh
V noci pršelo, dopoledne déšť, v poledne problesklo slunce, odpoledne
opět zataženo
Po celý den déšť
Celý den zataženo, v poledne slounce
Po celý den sněžení
Dopoledne občas slunce, nasněženo
Zataženo, odp. sněžení
Zataženo, sněžení
Oblačno
Slunečno
Zataženo
Slunečno
Slunečno
Zataženo, ledový prudký vítr
Zataženo, studený vítr

Zataženo
Zataženo, odpoledne sníh s deštěm
Po celý den sněhové přeháňky s deštěm, silnější vítr, občas slunce
Vítr, v poledne slunce, jinak po celý den poletoval sníh
Slunečno
Silnější ledový vítr, v poledne slunce
V noci napadl sníh, přes den zataženo, poletuje sníh, teploty klesly
+1,5°
V listopadu opravdu „přijel Martin na bílém koni“, na horách dokonce byla zahájena zimní
sezóna. V Polici však napadaná vrstva sněhu na lyže ještě nestačila.
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Prosinec
Ráno ° Den °
+8°
+5°
Obleva, déšť
+4°
+4,8° Déšť
+5°
+5,5° V noci déšť, po celý den přeháňky
+1,6° +2,6° Přeháňky se sněhem
+2,6° +4,2° Zataženo, mrholení
+5°
+6°
Zataženo, občas mrholení
+6°
+8°
Po celý den déšť
+2°
+5°
Slunečno, odpoledne se zatáhlo
+2°
+2,8° Zataženo, odpoledne jemný a vytrvalý déšť, občas se sněhem
+3°
+3,5° Zataženo
+1,6° +4°
Drobný déšť
+3,2° +4°
Celý den drobný déšť
-1°
+0,4° Prudký ledový vítr občas se sněhem
-2°
-2,3° Do rána napadl sníh, prudký ledový vítr
-3°
-0,5° Slunce
-3,8°
-3,5° zataženo
-2,5°
-1,7°
-4,5°
-3,5° Slunečno
-5,5°
-3,6° Zataženo
-6°
-4°
-9°
-5°
Všechno ojíněno, v poledne slunce
-7°
-4,8°
-6,5°
-6°
-6,8°
-5°
Zataženo
-4,5°
-3,5° Do rána napadl mírný poprašek sněhu
-7°
-3°
Slunečno
-5,2°
-4,9° Mlhavo, mírně poletoval sníh
-2,5°
-2,3°
-5°
-4,5°
-4,5°
-3,5°
-1°
-0,5° Mírné sněžení
Do poloviny měsíce počasí zrovna nevypadalo předvánočně, ale potom přišly mrazíky a
napadla mírná vrstva sněhu, takže o svátcích to alespoň trochu vypadalo svátečně. Lyžaři
měli smůlu.

Den
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
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Hlavňov
*Najatá firma Bauset cz.a.s. z Pardubic v pondělí 12. února 2007 odpoledne začala bourat
první betonové silo. Postupně všech pět sil bylo odstraněno. Cena demoličních prací byla 2
miliony korun. Sila patřila Družstvu vlastníků v Polici nad Metují (předseda Ing. P. Šrámek).

Sila ještě v plném počtu

Počátky demoličních prací
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V období plánování nové výstavby VKK nalezeny fotografie budování původního VKK
Fotografie z roku 1975(?) z budování areálu živočišné výroby "Farma" tehdejšího JZD Hvězda Police nad
Metují.

*14. 3. se starostka Ida Seidlmanová s místostarostou Zdeňkem Kadidlem a
radní Lenkou Fulkovou zúčastnila Hovorů s radnicí v Hlavňově. Jednalo se o přínosné
setkání, kde byl prodiskutován nejeden problém.
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*Schůze osadního výboru se konala dne 31. 5. 2007.
Za Městský úřad Police n.M. se zúčastnil místostarosta Zdeněk Kadidlo.
Přítomni : Tomanová Jitka, Jiránek Oto, Hrnčířová Jitka (za občany)
za osadní výbor Hlavňov: Beneš Karel , Berger Jaroslav , Hrubý Miloš , Vacek Michal.
Předmětem jednání byla stížnost p. Jana Pfeifera na nevhodné chování řidičů, hostů
hospůdky „Pod jasanem“, kteří parkují v blízkosti jeho domu.
Osadní výbor navrhl:
- umístit informační tabuli o parkování na parkovišti u horní čekárny, což
zajistí majitel hospody u své reklamní tabule
- dopravní značku zákaz stání umístit na uvedený úsek cesty u p. Pfeifera
- namátkovými kontrolami tohoto úseku i dalších v obci pověřit městskou
policii, aby se zamezilo porušování dopravního značení
V dalším jednání místostarosta seznámil přítomné se změnou jízdního řádu autobusu. Odjezd
z Hlavňova prvního ranního autobusu bude o 10 min dříve.
Předseda osadního výboru p.Beneš seznámil přítomné s pojízdnou prodejnou potravin
z Polské republiky, která bude do obce dojíždět.
Paní Tomanová Jitka oznámila osadnímu výboru, že z důvodu trvalého bydliště mimo obec
bude do osadního výboru docházet její manžel.
Byla zhodnocena oprava studánky u Špulákových. Studánka nebude označena žádným
nápisem.

*Schůze osadního výboru konané dne 27. 6. 2007
Přítomni: Tomanová Jitka, Toman Bohumír, Jiránek Otakar, Hrnčířová Jitka, Ferancová
Alena, Beneš Karel, Berger Jaroslav, Hrubý Miloš, Vacek Michal, Valášek Petr.

Osadní výbor Hlavňov žádá radu MěÚ v Polici n.M. o rozšíření počtu členů osadního výboru o tyto další
nové čtyři členy: Toman Bohumír, Hrnčířová Jitka, Jiránek Otakar, Feranec Luděk. Návrh nového složení
osadního výboru stávající osadní výbor schválil.

Osadní výbor projednal tyto připomínky občanů :
- Jízdní řád CDS.
- Nedostatečnou informovanost občanů Hlavňova - řešit vývěsní skříňkou osadního výboru,
kde by se zveřejňovaly zápisy ze schůzí a další důležité informace.

*Obec se potýkala s problémem černých skládek. Nepodařilo se zjistit, kdo odkládá odpad
nedovoleným způsobem.
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