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Samospráva
Pro letošní rok byla navržena opět nová obálka Polického měsíčníku. Autorem je
tajemník Ing. Pavel Pohner, kresbami doplnil Petr Staněk.
Petr Staněk, zvaný „ spacák“ je broumovský regionální umělec, známá postava, dříve
poněkud uvolněný volnomyšlenkář. Dnes učí na gymnáziu výtvarné umění. Je autorem
pamětního listu města z roku 1999.

Vedení města

Starostka Mgr. Ida Jenková

Místostarosta Mgr. Jiří Škop

Tajemník Ing. Pavel Pohner
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Kancelář starosty (KS)
Sekretariát, podatelna

Dagmar Hauschková

Informatik, archiv,
evidence pokutových bloků
daňová přiznání

Rudolf Vaníček

Řidič, správce

Petr Rutar

Finančně správní odbor (FSO)
Vedoucí odboru

Ing. Helena Ištoková

Matrika, ověř. podpisů,
evidence hrobů, Czechpoint

Dagmar Hambálková

Dotace

Eva Pápaiová

Pokladna,popl. za odpady,
Czechpoint

Daniela Adamová

Poplatky - ostatní, Czechpoint

Jana Hlaváčková

Mzdy

Iveta Osobová

Účetní

Věra Kubalíková

Přestupková komise

Michaela Kaněrová

Odbor investic, majetku a životního prostředí (IMŽP)
Vedoucí odboru

Ing. Jan Troutnar

Investiční technik

Ing. Pavel Scholz

Evidence majetku

Anna Rutarová

Odbor výstavby
Vedoucí odboru

Eva Justová

Referent

Helena Jenková

Referent

Lenka Voborníková

Referent

Adéla Francová, Dis.

Administrativa OV

Marcela Hovorková

Sociální odbor (SOC)
Vedoucí odboru

Ilona Kejdanová

Soc. pracovnice na část úvazku

Michaela Kaněrová

Městská policie
Vedoucí strážník

Petr Zima

Strážník

Jaroslav Valchař

Administr. Pracovnice

Michaela Kaněrová
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*V Infocentru byla dána do prodeje kazeta se šesti
krabičkami zápalek, která byla nazvaná „Krásy
pískovce na Policku“. Na každé krabičce je fotografie
od Oldřicha Jenky.

3. 1. zemřel Josef Škvorecký, spisovatel, který učil také v Polici nad Metují na
měšťanské škole od 1. září 1949 do 1. prosince 1950. Přátelský vztah s panem
Škvoreckým měla Ing. Ladislava Eichlerová z Police nad Metují.

Ing. Ladislava Eichlerová a Josef Škvorecký
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*Ministerstvo životního rozhodlo povolit průzkumné vrty pro těžbu břidlicových plynů.
Průzkumné území zahrnuje včetně části trutnovského regionu i celé území Chráněné
krajinné oblasti Broumovsko a části Náchodska. Vydání tohoto rozhodnutí MŽP
způsobilo zděšení v řadách zástupců řady samospráv a všech občanů v celé oblasti. Proti
tomuto záměru byly uspořádány petice. 6. 3. se do Náchoda sjelo 60 starostů z
Trutnovska, Náchodska a Broumovska, které tam svolal hejtman Královéhradeckého
kraje Bc. Lubomír Franc. Byly použity všechny dostupné prostředky a protesty. Náš
místostarosta Mgr. Jiří Škop se stal předsedou petičního výboru a předal v březnu
petiční archy s 18 300 podpisy ministrovi životního prostředí v Praze. V dubnu se
konalo setkání s ministrem a starosty dotčených obcí v Božanově. Zde ministr přislíbil,
že rozhodnutí bude pozastaveno, což později učinil.

*Ve čtvrtek 19. ledna, na základě
projektu mezinárodní spolupráce měst
Police nad Metují a Travnik (BiH) a
pozvání starostky města, navštívili
zástupci Velvyslanectví Bosny a
Hercegoviny, včetně ambasadora, Polici
nad Metují. Jednalo se o uzavření
smlouvy o vzájemné spolupráci.

Návštěva zástupců velvyslanectví na radnici

*V dubnu naši zástupci města navštívili město Travnik.

Zleva: Ing. P. Pohner, v modré košili p.D. Denygr a starostka Mgr. I. Jenková
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*Ve dnech

7. – 9. 5. se zástupci města Travnik přijeli podívat do našeho města.

Navštívili ZUŠ, muzeum Merkur, muzeum papírových modelů, knihovnu a v úterý 8.
května se zúčastnili vzpomínky na Den vítězství na místním hřbitově.

Zleva: řed. knihovny Věra Plachtová, řed. ZUŠ Lubor Bořek, manželé Čaličovi, kteří
tlumočili, starosta Travniku, starostka Mgr. Ida Jenková, Mgr. Lenka Fulková, zástupce
Travniku a p. Daniel Denygr.

Starostka města Ida Jenková a starosta města Travnik Admir Hadžiemrič
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Zleva: pí J. Čaličová a ředitelka knihovny V. Plachtová
6
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*1934 ┼ 13. 7. 2012

12. 3. zemřel pan Josef Voříšek, kreslíř, který nám a dalším generacím zanechal své
pěkné obrázky staré Police. Několikrát také ilustroval kroniku města. Originály
obrázků jsou uschovány v Oblastním archivu v Náchodě.
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*V úterý 17. dubna se městská rada prošla Radešovem. Přijala pozvání na statek
k Ing. Janu Jiráskovi, který ji seznámil se svými eko aktivitami jako je pečení chleba,
výroba džemů a pěstování plodin.
17. 4. v sídle KHK na Pivovarském náměstí bylo vyhlášení 6.
ročníku soutěže „Čistá obec“, kde naše město kromě titulu
obdrželo také finanční odměnu v podobě dvou šeků (celkem 120
tis. Kč). V kategorii 500-5000 obyvatel, se naše město umístilo z
cca 150 obcí a měst v této kategorii v KHK na 1. místě a na 2.
místě ze všech cca 500 obcí a měst KHK. Získání těchto ohodnocení je velikou
8

- Rok 2012 zásluhou Ing. J. Troutnara. Soutěž vyhlašuje obalová společnost EKO-KOM. Hodnotí
se množství vytříděného odpadu.

- Rok 2012 Ing. Jan Troutnar a starostka Ida Jenková přebírají ocenění.

*Pro další usnadnění třídění drobných vyřazených elektrozařízení, rozmístilo město ve
spolupráci se společností ASEKOL, dvě speciální nádoby, tzv. „Eboxy“, pro jejich
odkládání. Jedná se o interiérové nádoby přístupné všem
občanům a určené jednak pro odkládání baterií a akumulátorů a
dále pro odložení vysloužilých malých elektrozařízení - mobily,
telefony, vysílačky, kalkulačky, drobné počítačové vybavení,
malá rádia, discmany, DVD přehrávače, MP3 přehrávače,
elektronické hry, digitální fotoaparáty, kamery.

*Město je 10% akcionářem Společnosti Horní Labe a získalo
vyplacené dividenty ve výši 200.000,-Kč. Tuto částku město
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- Rok 2012 postoupilo jako finanční dar rodině s postiženým chlapcem na nákup kompenzačních
pomůcek (podvozek pro sedací ortézu, sedací vak, postel).

*Ve středu 18. dubna byl na radnici přivítán hejtman Královéhradeckého kraje Bc.
Lubomír Franc. Zajímal se především o Muzeum papírových modelů. Již vloni kraj
přispěl na vitríny částkou 30 tis. Kč. Pan hejtman i letos přispěl finanční částkou
30 000,-Kč na vitríny pro exponáty.

*Městu se podařilo zajistit přes ÚP Náchod od 1. 5. 2012 finanční příspěvek na dva
koordinátory veřejné služby, kteří dohlíželi na práci nezaměstnaných. Jedním byl pan J.
Hejnyš, který měl na starosti osoby vykonávající veřejnou službu a zároveň se staral o
Muzeum papírových modelů. Druhým koordinátorem byl p. V. Vítek, který obdobnou
funkci vykonával pod TS Police n. M. s.r.o.

*25. 4. se na sále Pellyho domů konalo 2. zasedání zastupitelů města. Mezi
projednávanými body se otevřela rušná diskuze k vyhlášení konkurzu na ředitele ZŠ a
MŠ v našem městě. Nový zákon doporučil vyhlásit konkurz na obsazení ředitelských
míst tam, kde je funkce vykonávána 5 let. Rada města se rozhodla, že konkurz vyhlášen
bude, řada zaměstnanců byla proti vyhlášení.
Do konkurzu se přihlásil stávající ředitel Mgr. Karel Nývlt a Mgr. Bureš. Vybrán byl
Mgr. Karel Nývlt. RM na svém zasedání 25. 6. zvažovala, zda současný ředitel, který
byl konkurzní komisí doporučen na prvním místě, bude po příštích 6 let tou správnou
osobou, která bude dobře reprezentovat školu a zajistí další rozvoj školy ke spokojenosti
vedení města, rodičů, pedagogů i dětí anebo by bylo odpovědnější konkurzní řízení
vypsat znovu s širší propagací, která by zajistila větší počet vhodných uchazečů. Po
další diskuzi přikročila RM k hlasování, jehož výsledek odráží rozdílný názor členů RM
na způsob reprezentace a vedení školy:
Pro: 4
Proti: 2
Zdržel se:
1

* V úterý 22. května se uskutečnil zastupitelský den v Pěkově a na Honech, v úterý 5.
června v Hlavňově.

*V květnu ukončil svou činnost v letopisecké komisi pan Jiří Kohl. Byl dlouholetým
členem vlastivědného kroužku. Uskutečnil řadu přednášek o historii Policka.

*Letos Dobrovolný svazek obcí Policka oslavil 10 let své existence. Zástupci obcí se
pravidelně schází většinou 1x měsíčně na pracovních jednání. Veřejná jednání se konají
ve členských obcích minimálně 4 x do roka. 31. 5. se veřejné jednání konalo v hospůdce
Na hrázi v Hlavňově.
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*29. 5. starostka Ida
Jenková slavnostně
přivítala pana Karla
Vacka,
který se
dožívá
100
let.
Slavnostní
akt
proběhl
v obřadní
síni
radnice
za
přítomnosti mnoha
známých pana Karla
Vacka, který nyní
žije v Pardubicích
u své dcery.

Jubilant Karel Vacek o sobě
Narozen 26. 5. 1912 pod doškovou střechou dnes už
neexistující chalupy v Bukovici.
Otec Josef, tkalcovský mistr, samouk, občas neplně
zaměstnaný, vynikající herec, ochotník, režisér. Matka
Anna, občasná textilní dělnice, herečka a zpěvačka.
Sourozenci: Sestra Jiřina, absolventka ekonomické
školy, kancelářská úřednice.
Bratr Antonín po gymnáziu a univerzitě vzdělaný
učitel, později textilní úředník, když předtím byl přes tři roky vězněm koncentračního
tábora Sachsenhausen.
Pro nemajetnost a nedostatek finančních prostředků nebylo mi umožněno žádoucí
vzdělání, takže jsem absolvoval jen ekonomickou školu. Stal jsem se kancelářským
úředníkem, účetním a později i ředitelem Kovopolu. S manželkou Marií mám dvě dcery.
Starší Jiřina byla po obchodní škole úřednicí a sekretářkou. Mladší Marie po gymnáziu
a univerzitním studiu působila jako učitelka, pak trenérka na sportovním gymnáziu. Obě
jsou v důchodu. Už od raného mládí byl jsem zcela zaujat Sokolem. Byl jsem zdatným
11

- Rok 2012 turistou, bruslařem a lyžařem. A tak ve svém současném neuvěřitelném storočí podle
svých tělesných schopností udržuji tělo v dobré formě.
Zapomenout nesmím, že jsem plně zaujat hudbou. Navenek jsem se projevoval nejen
jako dobrý houslista, ale i úspěšný a vyhledávaný violoncellista.
Schopné členy rodového společenství vedu v zájmu jejich zdraví a života v radostech,
kráse a lásce k turistice a sportování a hlavně k lásce k vlasti, národu a jeho lidu.
ŽIVOT MÁM STÁLE RÁD!
V Pardubicích 4. 6. 2012
Karel Vacek

Poblahopřát mu přišlo mnoho známých a kamarádů

Paní Zdena Šváblová přečetla báseň, kterou složili k jeho 100. výročí narození
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Zleva: starostka Ida Jenková a matrikářka Dagmar Hambálková

Po oficiálních oslavách v obřadní síni došlo k posezení s přáteli v oblíbené Krčmě, kde
mu zahrála Polická pětka.
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*Letos v červenci vyšla publikace paní
PhDr. Ireny Jenků „PŘÍBĚH

SUCHODOLSKÉ KAPLIČKY“.

*Na další rok byl vydán za Dobrovolný svazek Policka stolní týdenní kalendář
s názvem „POLICKO 2013 …a život v něm“.
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*19. 2. 1958 – † 24. 9. 2012
*5. 10. se konal pohřeb Josefa Hejnyše.
Ve smuteční síni zazněla skautská hymna a
skautská večerka na rozloučenou. 4 členové
skautského oddílu stáli čestnou stráž u
rakve svého vůdce „Kariho“, který již od 15
ti let byl skautem. V roce 1970 skončila
skautská organizace. Členové se scházeli
v turistickém oddílu. V roce 1989 „Kari“
opět založil skautský oddíl „Junák“, který
až doposud vedl.
Před několika lety založil občanské sdružení Julinka, které se zasloužilo o řadu akcí a
vylepšení v Polici (pomoc při opravu turistických cest v Kovářově rokli, filmový
festival v Pellyho domech..).
V posledním a pravděpodobně nejintenzivnějším roce svého života byl vůdčí osobností
vzniku Muzea papírových modelů v našem městě. Na podzim loňského roku začal
realizovat myšlenku obnovy klášterní zahrady. Jeho úmrtí otřáslo nejen dětmi z Junáka
a kolegy z o. s. Julinka, ale celým městem.
Všichni oceňovali jeho práci, která byla velkým přínosem pro celé naše město.

*

* 4. 10. 1911 - † 30. 10. 2012
30. 10. zemřel pan učitel František Šeda.

Narodil se v Újezdu u Chocně. Po absolvování pedagogické fakulty nastoupil do školy
na Slavném, kde se seznámil se svou manželku se kterou žil 73 let. Později učil
v Machově a v Martínkovicích. Nejdelší čas ale kantoroval zde, v Polici nad Metují.
Panu Šedovi nebyl lhostejný ani veřejný zájem. Mnoho let vykonával funkci knihovníka
v městské knihovně. Do pozdního věku chodil „na schůzi“ s kamarády. V posledních
letech mu byla oporou rodina, především syn Petr. Na začátku letošního října jsme
s panem učitelem Šedou oslavili jeho narozeniny a jmeniny, které si 101 let připomínal
ve stejný den.
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Slečna Tereza Řehořová z Hvězdecké
ulice se 1. 11. stala vítězkou Miss Junior
České republiky. Soutěž se uskutečnila v
Blansku. Tereza studuje na jazykovém
gymnáziu v Praze.
V pondělí 5. 11. byla se svými rodiči a dědou, panem Josefem
Haukem přijata na radnici, kde jí i za město pogratulovali
starostka Ida Jenková a místostarosta Jiří Škop.

Zleva: místostarosta Mgr. Jiří Škop, starostka Mgr. Ida Jenková, otec Terezy Ing.
Tomáš Řehoř a Tereza Řehořová

V čele stolu sedí pan Josef Hauk, dědeček Terezy Řehořové
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*V úterý 13. 11. navštívil naše město jeden z kandidátů na prezidenta České republiky
Jan Fischer. Setkání se uskutečnilo na sále Pellyho domů v rámci Polické univerzity
volného času ve spolupráci s CKV Pellyho domy.
Akce pořádané jednotlivými stranami jako předvolební propagace:

*Senior klub Ostaš navštívila Ing. Václava Domšová, uchazečka o křeslo v Senátu za
Náchodsko, redaktorka ROZHLASU Hradce Králové pí Ilona Dvořáčková a očekávaný
herec - PAN herec – Stanislav Zindulka. Vitální, skromný, upřímný „SRÁGORKA“ ze
seriálu „Vlaku dětství a naděje“.

Starostka Ida Jenková, pan Stanislav Zindulka. Hudbu zajistili – u piána uč. ZUŠ
Pavel Čapek a s basou Lubor Bořek.
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Zleva: pan Pivoňka s manželkou a pan Zindulka

*29. 9. se konala DRAKIÁDA u vleku Na Nebíčku. Akci pořádala Česká strana
sociálně demokratická. V rámci této akce byla i výstava leteckých modelů.

Modelář
pan Stanislav Plachta.
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*Ve čtvrtek 11. 10. 2012 od 18 hod. se konala v Kolárově divadle beseda s Petrem
Pakostou, Tomášem Magnuskem a Janem Přeučilem pod názvem „ PŘIJĎTE SE
POBAVIT“

*Ve dnech 12. a 13. 10. proběhly volby do
krajských zastupitelstev a senátu ČR.

Výsledky voleb v Polici nad Metují
do Krajského zastupitelstva Východočeského kraje:
Voliči
v seznamu
3 476

Vydané obálky
1400

Kandidát
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Klepsa Jiří, Ing.
Fejfar Petr, Bc.
Pakosta Petr, Ing.
Franc Lubomír, Bc.
Marková Soňa, Mgr.
Domšová Václava
Horníková Zd., Mgr.
Hodovalová Renata
Štětina Jiří, MUDr.
Moldan Bedř., prof. RNDr.
CSc., dr.h.c.
Štěpán Mir., ing.genmjr. v.v.

Volební účast Odevzdané obálky
V%
40,28
1 384

Platné hlasy

Volební
strana
SO-SN
NK
NK
ČSSD
KSČM
ANO 2011
ODS
Suverén.
VV
TOP+STAN

Politická
přísluš.
BEZPP
BEZPP
BEZPP
ČSSD
KSČM
BEZPP
ODS
BEZPP
BEZPP
TOP 09

Počty
hlasů
54
74
180
296
132
79
150
61
6
87

%
hlasů
4,60
6,31
15,35
25,25
11,26
6,74
12,79
5,20
0,51
7,42

KDU-ČSL

BEZPP

53

4,52

1 172

Téměř ve všech krajích naší republiky zvítězila Česká strana
sociálně demokratická a na druhém místě se umístila
Komunistická strana Čech a Moravy. Nejvíce hlasů v Polici
získal stávající hejtman Bc. Lubomír Franc, který byl opět
zvolen do funkce hejtmana.
V druhém kole voleb do senátu, které se konaly ve dnech 19.
10. a 20. 10. se k volbám dostavila tak třetina občanů.
Senátorem za okres Náchod se stal Bc. Lubomír Franc
(ČSSD), který porazil Soňu Markovou (KSČM).
Zájem o tyto volby ze strany občanů nebyl velký.
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*Ve spolupráci s Oblastním spolkem ČČK Náchod
byla v úterý 20. 11. předaná vyznamenání 22
dárcům krve a krevní plazmy. Bylo předáno 6
bronzových medailí (bronzová medaile za 10
odběrů) MUDr. Jana Janského, 10 stříbrných
medailí (stříbrná je za 20 odběrů), 4 medaile zlaté
(zlatá za 40 odběrů) a 2 Zlaté kříže III. třídy (za 80
odběrů).
Mimořádnou událostí bylo předání
Zlatého kříže II. třídy (za 120 odběrů) panu
Jaroslavu Seifertovi. Běžně se toto ocenění předává
v Praze, ale protože se pan Seifert nemohl slavnosti
v Praze zúčastnit, byl pozván do naší obřadní síně.

Pan Jaroslav Seifert

*26. 12. zemřel po dlouhé těžké nemoci pan Karel Beneš z Hlavňova. Celý život se
aktivně podílel na dění v Hlavňově.
Do poslední chvíle byl člověkem
žijícím pro druhé. Obdivuhodná byla
jeho zodpovědnost za věci obecní.
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30. 12. zemřela náhle v DD paní Vlasta Hančová, dlouholetá členka SPOZu (Sbor pro
občanské záležitosti Města Police nad Metují).
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Městská knihovna
*Knihovnice Ludmila Jirásková odešla 30. 1. 2012 do důchodu.
V polické knihovně pracovala od r. 1997. Její nástupkyní je
slečna Helena Sauerová z Machovské Lhoty.
Knihovna má kromě půjčování knih mnoho pestrých programů. Oblíbené jsou Černé
hodinky, čtení se Senior klubem Ostaš, různé zajímavé besedy. Knihovna velkou
pozornost věnuje mládeži.
Z významnějších akcí bylo Čtení se Senior klubem Ostaš, které se konalo 24. 1.
Tématem se stalo dílo spisovatele Josefa Škvoreckého.
V březnu bylo vzpomenuto úmrtí Josefa Brandejse, který se narodil 11. 8. 1844
v Polici nad Metují a zemřel 9. 3. 1922. Byl autorem kroniky Policka. Vyučil se
soustružníkem a po návratu z vandru se usadil jako mistr v rodné Polici. Po celý život
sepisoval kroniku města Police a okolí až do r. 1922. Dnes je kronika uložena v Státním
okresním archivu v Náchodě.
*V květnu byl dokončen společný projekt polické a swidnické knihovny. Výsledkem
práce našich a polských dětí pod vedením spisovatelky Beaty Ostrowické a ilustrátorky
Joany Zagner Kolat je knížka s názvem Anička a Antek na stopě ztracených figurek.
Knížka byla vydána dvojjazyčně, z jedné strany česky a z druhé polsky, a je doplněna
množstvím obrázků a fotografií. Slavnostní představení a pokřtění této knížky proběhlo
v pátek 25. 5. v polské Swidnici. Naše děti do Polska doprovázel uč. Zdeněk Teichman,
ředitelka knihovny paní Věra Plachtová a ostatní pracovnice knihovny a řada Poličáků.

- Rok 2012 -
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Zleva: paní Jirásková, vedle Ivana Richterová

2. zleva ředitelka polické knihovny Věra Plachtová.

*30. května se v naší knihovně sešli v rámci 24. MINISJEZDU DĚTSKÝCH
KNIHOVEN NÁCHODSKÉHO REGIONU dětští zástupci knihoven Náchodska se
svými knihovnicemi. Přijely děti z Náchoda, Hronova, Červeného Kostelce, Rtyně
v Podkrkonoší.
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- Rok 2012 PhDr. Zlatica Zudová v rámci Černé
hodinky uspořádala přednášku
„Zapomenutá elita“.

*22. 9. Knihovna města Police nad Metují uspořádala zájezd „Po stopách Českého
koutku v Kladsku“. Průvodkyní byla autorka knihy Čtení o Českém koutku paní Dr.
Eva Koudelková, Ph.D. Účastníci navštívili některé obce Českého koutku.

Kaple v Levíně a vyprávění dr. Koudelkové o čarodějnici Brótě Ducháčové

Pasterkov

Stroužné
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Pasterkov

26

- Rok 2012 -

Hospodaření a výstavba
Letos, v době vegetačního klidu, byly pokáceny některé stromy: na sídlišti v okolí
prodejny z důvodu zastínění signálu. Dále byly vykáceny 2 javory z hustého stromořadí
pod kotelnou. Na zelené ploše u č.p. 293 byla pokácena 1 bříza. Před děkanským
kostelem byly pokáceny 2 sakury clonící pohled na vstupní portál kostela.
Město v 1. pololetí letošního roku nechalo opravit bazén na koupališti, brouzdaliště a 4
brodítka, které byly již delší dobu ve špatném technickém stavu.
Dodavatelem projekčních prací byla firma JANSA PROJEKT s.r.o., Trutnov.
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Zleva stojící: ?- obsluha v bufetu, Marie Muchová, Zdeněk Beran, Radka Jirmanová,
Petr Jenka, Magda Zárubová, Ida Jenková.
Vpředu Petr Falta (vedoucí občerstvení), Hana Krucinová, Anna Beranová, Tomáš
Vacek.

*V předvečer 1. máje zrealizoval DSO Lesy Policka, na jednom ze sdružených
majetků, další dřevěnou stavbu. Po altánu na vyhlídce ,,Na Strážnici“ byla na
vycházkovém místě u „Cikánky“ pod Klůčkem sestavena nová pevná konstrukce dvou
lavic a stolu. Na Polici lze nyní shlížet jak z altánu na Záměstí, tak i z opačné strany od
„Cikánky.
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*Na dětském hřišti na sídlišti
byly vybudovány nové pěkné
prolézačky.

Město Police nad Metují letos
obdrželo dotaci ze státního
rozpočtu ve výši 200.000,- Kč,
a to z Programu regenerace
městských
památkových
rezervací
a
městských
památkových
zón
na
provedení
opravy
fasády
radnice.
Obnovu prováděla na základě
výběrového
řízení
firma
MATEX HK s.r.o. Hradec
Králové
pod
dohledem
Národního
památkového
ústavu, územního pracoviště v
Josefově. Práce byly zahájeny po polické pouti dne 14. 8. Radnice je kulturní památkou
zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR a na provedení opravy bylo
vydáno závazné stanovisko orgánu státní ochrany památek (MěÚ Náchod).
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*V letošním roce byla opravena fasáda na GE Money Bank.
*V mateřské škole bylo opraveno sociálního zařízení včetně nových keramických
obkladů a dlažeb. Dále byly zahájeny práce na dotvoření zahradního prostoru. Výstavba
zahradního prostoru probíhá ve dvou etapách. Prvá etapa (terénní úpravy a zemní práce)
byla dokončena v září. Druhá etapa by měla být dokončena dokončena o prázdninách v
roce 2013.
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*V budově základní školy byla provedena oprava podlah v sedmi třídách druhého
stupně, kde byla položena nová podlahovina. Dále byla provedena výměna starých
zářivkových svítidel v osmnácti třídách budovy druhého stupně za svítidla úspornější a
modernější. U velké a malé tělocvičny byla vyměněna stará výbojková svítidla za nové
také úspornější metalhalogenidové reflektory.

Vzhledem k havarijnímu stavu střechy u budovy Základní umělecké školy Police nad
Metují na Komenského náměstí byla v létě provedena její oprava. V rámci této opravy
byla provedena rekonstrukce horního patra budovy č. p. 107, kde má být v budoucnu
umístěna počítačová grafika, videostřižna, kabinet, sklad, sál výtvarného oddělení,
včetně přístupového schodiště s chodbou. Dřevěné schodiště v objektu čp. 107 bylo
nahrazeno novým, železobetonovým, původní dřevěná konstrukce byla odstraněna až na
stávající stropní klenby. Střecha je opatřena novým vikýřem směrem do Komenského
náměstí a do střešní konstrukce byla vzhledem k budoucí funkci podkrovního prostoru
osazena dřevěná střešní okna z důvodu dostatečného prosvětlení. Do všech výše
popsaných oprav budov našich školních zařízení bylo z rozpočtu města v letošním roce
investováno 3,1 mil. Kč.

.
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V klášteře byla rozšířena zkušebna orchestru ZUŠ.
*Od září do počátku října se uskutečnila rekonstrukce povrchu místní komunikace v
lokalitě na „Záměstí“ v ulici Nad Pekárnou. V rámci této akce pak došlo k úpravě
sjezdu v ulici Žďárská, který slouží pro příjezd do lokality nových rodinných domů nad
ulicí Žďárskou

*V říjnu zahájila firma STRABAG a.s., dlouho očekávanou opravu chodníků a silnice v
ulici Pod Klůčkem.
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*V říjnu dokončila firma KELTEX spol. s r.o. Brno kontaktní zateplení obvodových
stěn a rekonstrukci bytových lodžií, podle projektové dokumentace zpracované v březnu
letošního roku firmou IR INSPECTIONS s.r.o. na bytovém domě či. 407 v ul. Na Babí.

Nová cesta na Záměstí

Úprava chodníku před hasičskou zbrojnicí v Pěkově
33
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Kolaudace
V roce 2012 bylo vydáno celkem 21 kolaudačních souhlasů v celém správním
obvodu.
 Stavební úpravy – zateplení panelových domů. (velký panelový dům naproti
školce čp. 322-327) a pak další panelový dům čp. 293, Gagarinova ul.
 Opěrná zeď ve firmě HAUK, s. r. o., Police nad Metují,
 Vestavba byt. jednotky a zřízení ordinace - MEDICA LANGER, s. r. o.,
 Modernizace výroby – Pejskar a spol.,
 3 kolaudační souhlasy byly postupně vydány pro Domov důchodců (Venkovní
úpravy zahrady, Stavební úpravy hospodářské budovy a Zahradní altán).
 Kolaudační souhlas na prodejnu KIK.
 Kolaudační souhlas pro VEBU, a. s., textilní závody na „Umístění technologie
šlichtovny“.
 Kolaudační souhlas na Kapličku (kat. území Suchý Důl)
 Bioplynovou stanici, kat. území Česká Metuje.
Dále bylo vydáno 11 kolaudačních rozhodnutí v celém správním obvodu. V Polici nad
Metují vydáno pouze 1 kolaudační rozhodnutí na zahradní domek.
Bylo vydáno celkem 18 souhlasů s užíváním v celém správním obvodu. V Polici nad
Metují byl vydán v ulici Slunečná 1 souhlas s užíváním; v ulici Wihanově byly vydány
4 souhlasy s užíváním.
Na území města Police nad Metují byly vydány 4 souhlasy s užíváním na stavební
úpravy, terénní úpravy, apod.
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Různé události ve městě
*V sobotu 7. 4. od 8 do 14 hod. se konal na náměstí VELIKONOČNÍ TRH, který
organizoval pan Pavel Kubín a město Police nad Metují. Na náměstí byly pouze 4
stánky.

*18. 4. přiletěli čápi na jejich oblíbený komín bývalé keramičky pana Hauka v ul. U
Damiánky. Letos vyvedli 3 mladé.

*Od 30. 4. byla otevřena stálá expozice papírových modelů v bývalé jídelně u Zeleného
domečku. Jedná se o jediné muzeum s tímto zaměřením v České
republice. Mezi iniciátory, kteří se zasloužili o založení tohoto
muzea, byl mimo jiných pan Jaroslav Škop z Horní ulice. Velkou
zásluhu má také pan Josef Hejnyš, vedoucí občanského sdružení
Julinka, který se stal vedoucím muzea.
3. 5. odpoledne navštívila muzeum Česká televize. V pátek 11.
května od 13.00 do 18.00 byl Den otevřených dveří pro širokou
veřejnost s doprovodným programem k oslavě nedožitých 60.
narozenin Poličáka – horolezce Míry Šmída. Tuto akci navrhl
zastupitel Ing J. Pohl.

Upoutávky namaloval uč. výtvarného oboru ZUŠ Jaroslav Soumar.
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Vzpomínka na Míru Šmída proběhla v Pellyho domě.

Starostka Mgr. Ida Jenková a Ing. Ctibor Košťál

S kyticí je paní Olga Šmídová – maminka Miroslava Šmída
36

- Rok 2012 S kyticí je paní Šmídová – maminka Miroslava Šmídy.
*Na náměstí byla postavena krásná májka, kterou se podařilo uhlídat. Májku postavili
30. 4. hasiči, skauti a členové automotoklubu. Hlídali hasiči pod vedením Aleše Trojtla.

Zleva: Daniel Švorčík, Jiří Hubka, Aleš Trojtl, Jaroslav Valchař, Zd. Pokorný, ten, který
nic nenese je Hubka Jiří z Manžurska.

Zleva: Jiří Hubka, Jan Doležal st., Jan Doležal ml., Mir. Kollert, Kamil Exner,
Jiří Beran, Pavel Frydrych.
37
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Pálení čarodějnic - vatra v Hlavňově
38

- 2012 K 20. výročí založení akciové společnosti VEBA byl 1. 5. Den
otevřených dveří ve Vebě.

*Myšlenku zřídit muzeum papírových modelů přinesl do Police v roce 2011 pan
Jaroslav Škop. Obrátil se přímo na starostku města s návrhy o využití prázdných prostor
bývalé zemědělské školy. To však nebylo snadné prosadit a přesvědčit širší vedení
města k této investici. Nakonec se to paní starostce podařilo. Jedním z duchovních otců
byl také autor papírových modelů pan Ladislav Badalec. V den slavnostního otevření
muzea vystavovalo 70 modelářů 1203 modelů. 24. 6. byla uvedena v ČT, v pořadu
Toulavá kamera, reportáž z muzea.
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Zleva: místostarosta Mgr. Jiří Škop, Josef Hejnyš – vedoucí muzea, starostka Mgr. Ida
Jenková.

Místostarosta Mgr. Jiří Škop a hejtman Bc. Lubomír Franc

Pan Ladislav Badalec je vlevo, šedovlasý pán.
40

- 2012 *26. 5. se konal v zahradě kláštera již tradiční Den řemesel. Počasí vyšlo, stánků
s řemesly a rukodělnými výtvory bylo hodně a návštěvníků také. Některé stánky byly
umístěny i v chodbě kláštera.

*23. 6. se konal 3. ročník Běhu z Police
do
Police.
Letos
byl
poprvé
sponzorovaný
Českými
drahami.
Upoutávku na akci České dráhy
zveřejnily v časopisu „Železničář“. Ze
žďárského nádraží do obce některé
„vandrovníky“
odvezlo
historické
vojenské vozidlo. Ve Žďáře se konal
Žďárský jarmark, takže o zábavu a
občerstvení bylo postaráno. Od 17 ti
hodin hrála u hospody country kapela ze
ZUŠky, večer byla zábava. Počasí bylo
krásné a celá akce se opět vyvedla.

Vlevo starostka Ida Jenková
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V růžovém saku Eva Pápaiová , v kostkované sukni Dáša Hauschková z radnice
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Příjezd do Žďáru nad Metují.

Na návsi ve Žďáru – odpočinek, občerstvení, kulturní program
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Country skupina ze ZUŠ v Polici nad Metují

*V pátek 30. 6. od 15 hod. se na fotbalovém hřišti VELKÁ MAXIDISKOTÉKA ANEB
ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM.

*8. 7. se konalo slavnostní vysvěcení
Zelené kapličky za účasti kardinála
Dominika Duky, arcibiskupa pražského,
Jana Vokála, biskupa královéhradeckého,
polického P. Mariána Lewického a mnoho
dalších kněží. Přijel také hejtman
Královéhradeckého kraje Bc. Lubomír
Franc, který finančně přispěl na výstavbu
nové kapličky. Přijeli také hosté z Polska a
starostka Police nad Metují Ida Jenková.
Všechny hosty a přítomné přivítal starosta
Suchého Dolu Vítězslav Vítek, který se
organizačně velmi zasloužil o to, že
kaplička byla postavena. Velkou zásluhu
mají také různé firmy i soukromé osoby,
které ve sbírce na kapličku přispěly. Řada
občanů se aktivně zapojila do budování
kapličky např. p. Zd. Řehák z Police se
svým autojeřábem, truhlář pan Jaroslav
Zítka z Police, který vyrobil oltář, lavice a
obrazy křížové cesty. Veškerou práci
s dřevem provedla firma ORAN z Pěkova.
Kovové prvky zhotovil umělecký kovář pan Josef Drašnar. V horkém dnu se zúčastnilo
mnoho lidí. Zpíval chrámový sbor. Přestože je Zelená kaplička v katastru obce Suchý
44

- 2012 Důl a vlastníkem je rodina Ticháčkova, pro Poličáky to je oblíbené místo, ke kterému mají
velmi blízký vztah.
Po obřadu se všichni sešli na hřišti v Suchém Dole, kde bylo zábavné odpoledne
s dechovou hudbou Metujka z Hronova, s Relaxem p. Fulky a se skotskými bubny a
dudami skupiny The Rebel Pipers. Pro děti byl zdarma skákací hrad. Během oslav se
vybralo 34 832 Kč.
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Kardinál Dominik Duka arcibiskup pražský, Jan Vokál, biskup královéhradecký,
P. Marian Lewicki z Police
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Chrámový sbor

Dřevořezby kapličky od pana Petra Kysely předala starostka arcibiskupovi Dominiku
Dukovi a biskupu Janu Vokálovi

- 2012 -

Předávání dřevořezby
47
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Interiér nové kapličky

*Během celého léta byla
otevřena terasa Pellyho
domů, kde se konaly
různé kulturní akce a
návštěvníci
je
mohli
sledovat u kávy nebo
jiného občerstvení.
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*V sobotu 28. 7. od 18 hodin se na Vražedném pobřeží konal 2. ročník CHIPPER
ZÁVODU BIATHLON ŠTAFET + „ROCKOVÁ PARÁDA“. Hosty byly skupiny:
Kluci z marmelády (Broumov), Cool & juicy (Machov), Enter (HK).
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*Ke svému 40. výročí založení skupiny Kamarádi
osady 5 vystoupila skupina v Pellyho parku v pátek 10.
8. před Polickou poutí. Dostavilo se hodně posluchačů
a vystoupení mělo velký úspěch.

Zleva: Josef Pohl, Jan Hrábek, František Pohl, Jan Linhart, Antonín Kavka.

*Paní Naďa Rošková, Pavla
Pavlová, Roman Pavlínek a
Jirka Hoffmann z Pěkova
přeplavali letos v létě přehradu
Rozkoš, které je v letošním
roce již 40 let. Na lodi je
doprovázel Zdeněk Pichl a
Dana Hoffmannová.
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*V sobotu 27. října se uskutečnilo
1. setkání sběratelů v přízemí
Pellyho domů. Přítomno bylo více
než
šedesát
sběratelů.
Nejvzdálenější účastník byl z
Poděbrad.

*U příležitosti státního svátku 28. 10. 2012
Regionální muzeum v Náchodě uspořádalo Den
otevřených dveří v našem muzeu. Prostory muzea
si přišlo prohlédnout bezmála devadesát
návštěvníků. Oproti předchozím letům mezi
návštěvníky letos bylo i více turistů i ze
vzdálenějších regionů, např. z Prahy, Severních a
Jižních Čech.

*28. 10. na
hřbitově bylo
vzpomenuto za přítomnosti vedení města,
ostrostřelců a Spolku vojenské historie T-S 20 Pláň
vzniku samostatné ČSR (1918).
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*Vzpomínka na zesnulé se uskutečnila na místním hřbitově v pátek 2. listopadu v 16
hodin.
*V sobotu 10. 11. 2012 od 8 do 14 hod. se na náměstí konal MARTINSKÝ TRH a ve
dnech 15. a 22. 12. se konaly VÁNOČNÍ TRHY.
*11. 11. byl společně s ostrostřelci vzpomenut Den válečných veteránů.

*Od neděle 9. prosince došlo ke změně stanovišť odjezdů autobusů v Bezděkových
sadech - autobusovém nádraží. Soustředěním stanovišť do Husovy a části Tyršovy ulice
došlo k uvolnění Tyršovy ulice v oblasti sokolovny a poštovního úřadu, kde bylo
povoleno parkování vozidel.

Plánek namaloval J. Soumar – učitel výtvarného oboru ZUŠ

*2. 12. přišel na náměstí Mikuláš s čerty a byl rozsvícen vánoční strom. Dětí se sešlo,
jako vždy, hodně.
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Strom pro letošní vánoční výzdobu polického náměstí byl převezen od čerpací stanice
pohonných hmot spol. KM-PRONA v Ostašské ulici, kde již překážel.

*V neděli 23. 12. od 15 hod. se konalo na náměstí a v Pellyho domech
PŘEDVÁNOČNÍ VYTRUBOVÁNÍ. Od 17,30 do 18,00 bylo na sále Pellyho domů
uvedeno pásmo klasických pohádek a večerníčků. V 18,00 hod. na náměstí vystoupili
trubači ze ZUŠ a skauti přivezli Betlémské světlo. Dlouhonoční vytrubování uvedli žáci
ZUŠ od 24 hod. v kapli na Hvězdě.
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Církve

Tříkrálová sbírka 2012
Sbírka na Policku proběhla ve dnech 4. - 8. ledna.
Peníze budou použity na dobročinné aktivity Sdružení Česká
katolická charita, na pomoc rodinám v nouzi a podporu soc. aktivit
pro starší, osamocené a nemocné lidi, na národní a zahraniční
humanitární pomoc.

V částce za Polici je započítáno i 4357 Kč z Radešova.

*V

letošním
roce
se
pokračovalo
v postupné
výměně
střešní
krytiny
kláštera. Celý objekt, který
patří
Benediktinům,
je
v značně zanedbaném stavu.
V jednom křídle kláštera je
několik bytů, v přízemí je sál
využíván k různým výstavám
a především to je útočiště
občanského sdružení Julinka.
V 1. patře bydlí pan farář a je
tam umístěno Muzeum města
Police nad Metují. V 1. patře,
kde byla dříve knihovna je
nyní taneční sál pro taneční obor Základní umělecké školy. V prostorách bývalé čítárny
je třída ZUŠ pro hru na bicí nástroje. Místnost je využívaná jako zkušebna pro
orchestry. Zahrady jsou zpustlé. Za budovou jsou garáže a 3 zahrádky se dvěma altány.
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V sobotu dne 5. května pořádala naše farnost již tradiční Májovou pouť do Vambeřic v
Polsku, k bazilice Panny Marie, královny rodin. Letos se putovalo s modlitbou za
rodiny a zdárné dokončení církevních restitucí. Poutníci putovali pěšky po památné
Vambeřické poutní cestě, malebnou krajinou Policka, Broumovska a Kladska. Pouť
byla zahájena v 8.00 hod. požehnáním poutníků v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v
Polici n. Met., a ukončena byla mší svatou od 16.30 hod. ve vambeřické bazilice. Po
mši sv. byla možnost prohlídky baziliky, Kalvárie a dalších míst Vambeřic. Zpáteční
cesta byla opět zajištěna autobusem v 19.00 hod.

*Římskokatolická farnost - děkanství Police nad Metují ve spolupráci s Regionálním
muzeem v Náchodě uspořádaly v pátek 1. června Noc kostelů – muzejní noc.
Pestrý program byl zahájen mší svatou, celebrovanou místním knězem Mons.
Marianem Lewickim a dále pokračoval koncertem, v jehož první části vystoupil
žesťový kvintet ZUŠ a v druhé zazněla duchovní hudba v podání varhaníka Tomáše
Weissara a jeho hostů. Následovala přednáška pana Jiřího Kohla, v níž fundovaně
pohovořil o dějinách kláštera a kostela a po ní byla komentovaná prohlídka kostela.
Program dále pokračoval v klášteře prohlídkou muzea. Největší atrakcí pak byla
bezpochyby prohlídka zvonice hřbitovní kaple. Po setmění pak byla prohlídka kláštera a
kostela ještě jednou zopakována. Kostelem a zvonicí provázel otec Marian a muzeem
Jan Tůma, pracovník Regionálního muzea v Náchodě. Noc kostelů vyvrcholila před
půlnocí zapálením svíček, čtením úryvků z Bible, zpěvem kánonů a modlitbou za město
a vlast, zakončenou Svatováclavským chorálem.

Pan Jiří Kohl přednáší
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V šedém svetru Jan Tůma, pracovník Reg. Muzea Náchod
*Mons. Marian Lewicki, děkan polické farnosti, v květnu oslavil významné pracovní
výročí 30 let kněžství. Město mu udělilo děkovný Pamětní list.
Na podzim podstoupil léčbu vážné choroby. Během jeho léčby mše vykonával částečně,
vypomáhali mu faráři z Královéhradecké diecéze.

*V 1. polovině září byla dokončena dlouhou dobu plánovaná oprava varhan v polickém
farním kostele Nanebevzetí Panny Marie. Opravu provedl varhanář Mgr. Jan Otcovský
z Blatna u Podbořan, vybraný ŘK farností na základě výběrového řízení. Na opravu
odborně dohlížel organolog Královéhradecké diecéze Prof. Václav Uhlíř.

*V únoru zemřela paní Alenka Škopová, která po dlouhá léta zajišťovala úklid v kostele
a udržovala prostranství kolem budovy kostela. Tuto péči po ní převzala paní Květa
Jenková ze sídliště.

*V pátek 2. listopadu v 17.00 hodin se konala podvečerní vzpomínka na zesnulé s
bratrem farářem ThDr. St. Švarcem.
*O vánočních svátcích byl vystaven v kostele betlém.
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Divadlo
*Pondělí 23. 4. v 9 hodin a v 10.30 byl uveden TROJLÍSTEK
POHÁDEK (Divadýlko MRAK)

*V pátek 28. 9. byly jubilejní 65. PDH zahájeny koncertem PAVLA ŽALMANA
LOHONKY&SPOL.
*Sobota 29. 9. 2012 v 19 hod. - AŽ SE ZIMA ZEPTÁ, NEBUDU SE BÁT, ANEB
TŘI NA LAVIČCE. Hru uvedl Divadelní soubor Kolár – Senior klub, Police nad
Metují.
Režie: Ivana Richterová. Hráli: František Pivoňka, Pavel Zuzek, Ivana Richterová.
*Pátek 5. 10. 2012 v 19 hod. - NA ÚTĚKU - Divadlo Ungelt – Praha.
Hrály: Jana Štěpánková a Zlata Adamovská.
*Neděle 14. 10. v 19 hod. - KLÍČE NA NEDĚLI - Divadelní soubor J. K. Tyla –
Meziměstí.
*Sobota 20. 10. v 19 hod. - MANON LESCAUT - Divadelní soubor Wokno –
Broumov.
*Sobota 27. 10. v 19 hod. - PTAČÍ KLEC – DERNIÉRA - Divadelní soubor Kolár –
Police nad Metují.
*Sobota 3. 11. v 19 hod. - ŽENY PANA VOKA - Divadelní soubor F. A. Šubert –
Dobruška.
*Čtvrtek 8. 11. v 9 hod. - O PRAČLOVÍČKOVI - Divadlo Tramtárie – Olomouc
*Sobota 10. 11. v 19 hod. - MAŠKARNÍ REJ - zakončení Polických divadelních her.

Kino
*V našem městě vznikl FILMOVÝ KLUB,
který se věnuje filmům všeho druhu.
Nezaměřuje se pouze na náročného diváka,
ale pro každého diváka.

*14. ročník mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech
Jeden svět. Festival, který od roku 1999 pořádá společnost Člověk v tísni, se ke konci
března poprvé představil i v Polici nad Metují. Partnerem hlavního organizátora Člověk
v tísni je občanské sdružení JULINKA, které se celé organizace této akce ve spolupráci
s městem ujalo. Záštitu nad festivalem převzala starostka města paní Ida Jenková.
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Přednášky a besedy
*V pátek 10. 2. v 18 hod. se na sále Pellyho domů konala cestopisná přednáška Jiřího
Lehejčka BAJKAL A OKOLÍ aneb transsibiřskou magistrálou po krásách Sibiře.
Úterý 13. 3. 2012 od 19 hod. se v Kolárově divadle
konala DIASHOW 6.

*V pátek 11. 5. 2012, v 19 hodin na sále v Pellyho
domech NEJEN FILMOVÉ VZPOMÍNÁNÍ NA MÍRU
ŠMÍDA k jeho nedožitým 60tým narozeninám. Byl to
inženýr, doktor metafyziky a zasloužilý mistr sportu, ale
hlavně horolezec, fotograf, filmař a skvělý kamarád,
který natočil asi 30 zajímavých krátkometrážních filmů
věnujících se horolezectví. Některé z nich byly sice
uvedeny na Festivalu horolezeckých filmů v Teplicích,
který mj. Míra založil, veřejnost je však nezná.

*11. 8. se konal 3. ročník setkání autorů poezie v Polici nad Metují pod názvem
POLICE PLNÁ POEZIE. V polygonální stodole S CHKO se konal LITERÁRNĚ HUDEBNÍ POŘAD a koncert kapel: TLUPA TLAP (Pilníkov) muzikanti, básnící a
komedianti BEJLÍ (Praha) akustický herbal rock TRIPOD akustický alternativní rock
BASIA PACHURA (Bielawa PL) básnířka a hudebnice.

*V neděli 18. 11. od 17 hod. se konala na sále v Pellyho domech Módní přehlídka
Baobab fashion show. Na přehlídce vystoupily profesionální modelky ale také místní
modelky (zdrav. sestra Hanka Voborníková, Květa Vídeňová, Hanka Klapkovská, pí
Simona Nývltová, a jiné). Hlavním hostem byla zpěvačka Marcela Březinová a poprocková houslistka Niki. Při přehlídce předváděl modely také druhý Muž roku 2011.
Tato soutěž každý rok probíhá v Náchodě. Celým večerem provázel David Novotný
z náchodské agentury.
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Všichni předvádějící – v popředí David Novotný, nad ním zpěvačka Marcela Březinová,
vpravo druhý Muž roku 2011.

Vpravo starostka Ida Jenková

Marcela Březinová a David Novotný

„NIKI“
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Koncerty
*V neděli 8. 1. se v Kolárově divadle konal NOVOROČNÍ KONCERT POLICE
SYMPHONY ORCHESTRA. Polický symfonický orchestr byl založen na jaře r. 2010
sourozenci Soukupovými a skládá se z mladých muzikantů z celého Náchodska.

*V pátek 6. 1. byl v klášterním kostele Tříkrálový koncert.
*Ve středu 30. 5. od 18 hodin se v Kolárově divadle konal KONCERT MAMINKÁM,
který uspořádala ZUŠ.
*V pátek 15. 6. v 19 hodin se uskutečnil v kostele Nanebevzetí Panny Marie koncert
světoznámého houslisty VÁCLAVA HUDEČKA. Koncert byl uspořádán v rámci
Dvořákova festivalu. Na klavír ho doprovázel Lukáš Klánský, který patří mezi
nejvýraznější osobnosti české mladé generace.
*V pátek 19. 10. od 19 hod. se na sále Pellyho domů konal SLAVNOSTNÍ
KONCERT ORCHESTRU RELAXBANDU konaný k 10. výročí jeho založení.
*V neděli 28. 10. se v kostele Nanebevzetí Panny Marie se konal VARHANNÍ
KONCERT k příležitosti dokončení oprav kostelních varhan. Na varhany hrál prof.
Václav Uhlíř.
*V neděli 9. 12. od 17 hodin byl v kostele Nanebevzetí Panny Marie ADVENTNÍ
KONCERT. Vystoupil v něm zpěvák Bohuš Matuš, Michaela Dolinová a Michaela
Nosková z Prahy. Koncert podpořilo město Police nad Metují. Výtěžek koncertu byl
věnován do Domova důchodců v Polici nad Metují a kostelu Nanebevzetí Panny Marie
v Polici nad Metují. O koncert byl veliký zájem, takže kostel byl zcela zaplněn a
posluchači dokonce stáli v uličkách kostela.
*12. 12. ZUŠ uspořádala v divadle Vánoční koncert, ve
kterém vystoupili mladší žáci ZUŠ.
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*V sobotu 15. 12. se v Kolárově divadle konal VÁNOČNÍ KONCERT 2012
ORCHESTRU VÁCLAVA HYBŠE.

*V pátek 21. 12. byla uvedena v
Kolárově divadle ČESKÁ MŠE
VÁNOČNÍ „HEJ MISTŘE“ Jakuba
Jana Ryby. Mši složil v r. 1796 a stala
se symbolem Vánoc. Letos byla mše
uvedena v podání učitelů, rodičů a
starších žáků ZUŠ spolu s pozvanými
sólisty z libereckého a pardubického
divadla. Divadlo bylo zaplněno do
posledního místa a uvedený program
měl veliký úspěch.
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Výstavy
*Od 11. 1. do 27. 1. byly v Pellyho domech
vystaveny PF 2012. Během výstavy mohli
návštěvníci pomoci hlasovacího lístku rozhodnout
o nejpěknější PF. Za nejhezčí PF návštěvníci
zvolili PF od paní Dagmar Hauschkové
(sekretářka městského úřadu).

*Od 23. 2. do 7. 3. byla v Pellyho domech
výstava sirek spojená s burzou zápalkových
nálepek.

*V pondělí 16. - 30. 4. v předsálí Pellyho domů byla vernisáž výstavy VODA NAD
ZLATO - výstava v rámci festivalu Jeden svět. Výstava nafocená přední českou
fotografkou Alžbětou Jungovou zachycuje aktuální problémy v Etiopii. Vernisáž
výstavy byla v 18 hodin v podobě koncertu písníčkářky Jany Vébrové: KONCERT
JANY VÉBROVÉ - BÖHMISCHE HEARTH COEUR EXPRESIVNÍ ŠANSON.

*Od pondělí 7. 5. do 25. 5. foyer v Pellyho domech byla výstava POLICKO
OBJEKTIVEM KARLA PFEIFFERA.

*Od pondělí 28. 5. - 29. 6. ve foyer v Pellyho domech byla výstava fotografií Jana
Moravce a Oldy Jenky pod názvem KRÁSY KRASU.
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- 2012 *Od pondělí 11. 6. - 31. 8. byla v přízemí budovy muzea Merkur VÝSTAVA
PANENEK A MAGNETŮ, kterou uspořádala paní Hedvika Holzknechtová. Vystavila
zde 400 různých panenek. Nejstarší panence je 120 let.

*Od úterý 10. 7. do čtvrtka 26. 7. byla v „Dřevěnce“ výstava
sokolských plakátů ze sbírek Regionálního muzea
v Náchodě. Výstava byla k 15. výročí založení Sokola.

*VARIANTY - výstava obrazů polického rodáka Pavla
Frydrycha „Mazala“ byla od 23. 7. - 12. 8. ve foyer v
Pellyho domech.

Od středy 1. 8. – 30. 9. 2012 by „Dřevěnce“ výstava
KREJČOVSKÁ DÍLNA A REPLIKA BABIČKOVSKÉ
KUCHYNĚ.
O polické pouti v sobotu a neděli 11. – 12. srpna byly na
výstavě od 10,00 do 15,00 hod. prezentovány ukázky
historických řemesel.
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- 2012 *V „Dřevěnce“ byla výstava fotografií tří generací – „JENKOVI - KRAJINA
TŘIKRÁT JINAK“. Policko fotoaparátem dědy, otce a syna. Výstava byla od 6. 8. do
17. 8.
*7. 12. také v Dřevěnce byla slavnostně zahájena tradiční vánoční výstava betlémů,
která potrvá do 6. 1. 2013.
Ve stejný den byla slavnostně zahájena výstava „Lidová roubená architektura
Kladského pomezí – mizející tvář krajiny“.

Plesy a taneční zábavy

*V sobotu 14. ledna pořádaly Pěkovské ženy tradiční Babský bál - byl to vůbec první
ples v loni otevřené restauraci U Generála Laudona. Hrála skupina BTK řízená p.
Jirmanem.
*V sobotu 28. 1. se na sále Pellyho domů konal 2. Farní ples. Výtěžek byl použit na
opravu varhan.
*V sobotu 4. února proběhl v Pellyho domech tradiční „Hasičský bál“ Sboru
dobrovolných hasičů Pěkov. Hrála skupina BTK .
*V neděli 12. 2. se konal Dětský karneval, který uspořádal Sokol Police nad Metují.
*V sobotu 18. 2. na sále Pellyho domů byl 5. OSTROSTŘELECKO-MĚSTSKÝ PLES
K tanci a poslechu hrála skupina Relax Band pod vedením Jana Drejsla.
*17. 3. se konal na sále Pellyho domů 28. rodičovský ples. K tanci hrála skupina
Combi z Rychnova nad Kněžnou.
*24. 3. se konal na chatě Hvězda 34. Ples motoristů. Hrála skupina Ledvin Stones.

*V sobotu 4. 2. proběhl v Pellyho domech tradiční „Hasičský bál“ Sboru dobrovolných
hasičů Pěkov. Hrála skupina BTK .
* Pátek 18. 5. od 20hodin na sále v Pellyho domů se konal KVĚT(I)NOVÝ TANEČNÍ
VEČER. Hrála skupina Song a zpívala Zuzana Dušánková.
*V úterý 23. 10. a 4. 12. se od 17 hod. na sále Pellyho domů konal ČAJ O PÁTÉ
ANEB VYBER SI SVŮJ EVERGREEN. K tanci zpěvu a poslechu hrál na klávesy,
kytaru a akordeon „potulný šumař“ Petr Köppl.
*V sobotu 1. 12. 2012, od 20 hodin se na sále Pellyho domů konal PLES LYŽAŘŮ.
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*Okresní kolo pěvecké soutěže ZUŠ se konalo 20. 2. v Náchodě.
Z naší školy soutěžilo 7 žáků, kteří získali dvě 1. místa s postupem
do kraje, dvě 2. místa, dvě 3. místa a jedno Čestné uznání.
28. 3. se konalo Krajské kolo pěvecké soutěže ZUŠ. Z naší školy
soutěžily v sólovém zpěvu Zuzana Rainová a Zuzana Trnovská. Obě
se umístily na 2. místě. Zuzana Rainová získala Zvláštní uznání poroty za interpretaci
písně 20. stol. Pan učitel Pavel Čapek dostal Ocenění poroty pro nejlepšího klavírního
doprovázeče.
Okresní kolo dechové a bicí soutěže ZUŠ se konalo 23. 2. v Polici nad Metují.
Soutěžících bylo 150, za naši školu se zúčastnilo celkem 26 žáků, kteří vybojovali 24
zlatých a dvě stříbrné medaile! Šest z nich se dokonce stalo absolutními vítězi
soutěžního nástroje za všechny věkové kategorie.
Krajské kolo dechové soutěže ZUŠ se konalo 20. a 21. 3. v Jičíně.
Trubka:
Kubeček Tomáš - 1. místo s postupem, Sichrovský Chanael - 1. místo s postupem
Šefc Jan - 1. místo, Bigas Petr - 2. místo, Hubka Vít - 2. místo.
Lesní roh:
Jirmanová Markéta - 1. místo s postupem, Čápová Doubravka - 1. místo,
Jirmanová Eliška - 1. místo, Středa Petr - 1. místo
Tenor:
Sichrovský Josef - 1. místo s postupem, Hruška Tomáš - 1. místo,
Kubeček Daniel - 1. místo, Lelek Michal - 1. místo,
Nosek Radovan - 2. místo, Hynková Nela - 2. místo
Pozoun:
Hubka David - 1. místo
Tuba:
Kubeček Lukáš - 1. místo s postupem, Taucová Simona - 1. místo, Sirko Michal - 1.
Místo
Klarinet:
Trnovský Jiří - 1. místo, Pastorková Katka - 1. místo, Pátková Barbora - 1. místo
Příčná flétna:
Šulcová Klára - 3. místo.
Klavírní doprovod zajišťovali: Karolína Sorokinová (která získala zvláštní cenu poroty)
a Pavel Čapek.
Finále celostátní soutěže ve hře na dechové žesťové nástroje se konalo 3. – 6. 5.
v Kladně.
Tomáš Kubeček - trubka (1. kat. – do 10 let) 3. místo
Lukáš Kubeček - tuba (3. kat. - do 13 let) 2. místo
Markéta Jirmannová - lesní roh (1. kat. - do 10 let) 1. místo, (absolutní vítěz z
kategorie lesního rohu)
Josef Sichrovský - baryton 7. kat. - do 16 let 1. místo
Chananel Sichrovský - trubka 8. kat. - do 20 let 1. místo
Odborná porota oceňovala i pedagogy a ti naši též vzbudili pozornost i respekt všech
porotců.
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Zvláštní ocenění za pedagogické vedení bylo uděleno učitelce Lence Němcové, která
ještě získala Diplom za dlouhodobou a systematickou pedagogickou práci při výuce
žesťových nástrojů. Zvláštní ocenění za klavírní doprovod Karolině Sorokinové a
Pavlovi Čapkovi.
Krajské kolo soutěže smyčcových orchestrů se konalo v pátek 16. 3. v našem
divadle.
Naše smyčcové orchestry postupily do celostátního kola!!
Z naší školy se zúčastnil mladší "Orchestra piccola ma giocosa" a starší "Archi piccoli",
které ze soutěže vyšly jako nejlepší.
Orchestra Piccola ma Giocosa
získal Zvláštní cenu poroty za mimořádný
interpretační výkon, Archi piccoli získal Zvláštní cena poroty za mimořádný
interpretační výkon, uč. Michaela Michalová získala Zvláštní cenu poroty za
vynikající pedagogickou práci, Karolína Soukupová, Petr Lichý získali Zvláštní cena
poroty za interpretační výkon sólových violoncellistů. Oba dva orchestry reprezentovaly
náš kraj v celostátním kole této soutěže, které proběhlo ve dnech 20. - 22. dubna 2012
v Olomouci, kam se sjelo 29 smyčcových orchestrů. Orchestra piccola ma giocosa
získal stříbrnou medaili. Archipiccoli získal zlatou.
7. června 2012 zasedla porota XXI. ročníku rozhlasové a televizní soutěže mladých
orchestrů, vyhlášené Českým rozhlasem a Českou televizí, CONCERTO BOHEMIA
2012.
Vítěz kategorie orchestrů ZUŠ do 16 let: Archi piccoli - Police nad Metují
Ve stejné kategorii: Orchestra Piccola ma Giocosa - Police nad Metují: 3. místo
Náš vítězný orchestr tak zahrál opět na Koncertě vítězů, který se konal v sobotu 10.
listopadu 2012 ve Velkém sále Paláce Žofín, a který byl opět přenášen Českým
rozhlasem i Českou televizí.
*22. 4.vystoupil pěvecký sbor Studánka v Praze na akci, kterou zorganizovalo
Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ) - pokojný pochod Prahou.
Sbor na Kafkově náměstí zazpíval hebrejský repertoár. Ve Valdštejnské zahradě pak
čekali pamětníci holocaustu, izraelský velvyslanec, herec Jan Potměšil, sympatizanti
Izraele a další. Sbor sklidil velké uznání.
*7. 6. se sbor zúčastnil 40. ročníku mezinárodní soutěže pěveckých sborů "Svátky
písní Olomouc 2012". Studánka byla přihlášena do dvou kategorií: "Olomoucký
vavřín" pro dětské sbory do 16 let a "Olomoucký věneček" pro mládežnické sbory do
19 let. V obou kategoriích získala absolutní počet 100 bodů a přivezla tak dvě zlaté
medaile i titul absolutního vítěze za každou kategorii, což také obnáší pozvání
pořadatelů na příští ročník a odměnu 250 Euro. Porota ještě osobně ocenila a vyzdvihla
vynikající pedagogickou práci paní učitelky Miriam Blažkové při precizní přípravě
sboru.
*Obrázky žákyní výtvarného oboru Viktorie Mrnkové a Eva Strnadové byly
vyhodnoceny v celostátní ilustrátorské soutěži „Staň se ilustrátorem“, kam bylo
zasláno 1280 obrázků, jako vítězné. Ilustrace se objevily v knížce „Pohádky po
telefonu“ Giannia Rodariho, která vyšla v polovině roku 2012.
*54. ročníku Kocianovy houslové soutěže se letos
zúčastnila Anička Lichá, která soutěžila v I. kategorii, a
Anna Novotná, soutěžící v nejvyšší, čtvrté kategorii.
Anička Lichá se do finále I. kategorie probojovala a
nakonec získala Čestné uznání II. stupně.
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- 2012 *19. května proběhla celostátní soutěž kytarové komorní hudby Hradecké
Guitarreando, kterého se zúčastnilo kytarové duo z naší ZUŠ ve složení Zuzana
Rainová a Tomáš Ševců. Naši žákům se podařilo v tvrdé konkurenci obsadit pěkné 3.
místo.

Naše duo s ředitelem soutěže Karlem Šustem a předsedou poroty světově známý
kytarista Štěpán Rak.
XXI. ročník mezinárodního hudebního festivalu mladých koncertních umělců
Talentinum, se konal v dubnu a květnu. Z naší školy se Zlínskou filharmonií vystoupila
absolventka z naší školy Kateřina Soumarová, loňská vítězka houslové soutěže
"Archetti in Moravia".
V letošním roce proběhl již 3. ročník soutěžního festivalu
pedagogů tance TUR, „Taneční učitelé roku 2012“. Mezi
57 přihlášených tvůrců choreografií byla práce učitelky
tanečního oboru Alžběty Černé zařazena mezi 12 nejlepších
a tak nejstarší oddělení tanečního oboru vystoupilo 8. 6. ve
velkém sále Městské knihovny v Praze.

*Ve středu 27. 6. v8 hodin proběhlo v Kolárově divadle za přítomnosti starostky města
Slavnostní rozloučení se všemi letošními absolventy
I. i II. stupně základního studia na naší škole. Kromě
Pamětních listů města a drobných dárků jim třídní
učitelé předali závěrečná vysvědčení a List
absolventa.
*V posledním červnovém týdnu navštívil Polici
velký mládežnický Symfonický orchestr mladých z
norského hlavního města Oslo, aby navázal kontakty
s naší školou, ale také vystoupil na koncertě, který se
konal 28. 6. v Kolárově divadle
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- 2012 *18. října se konala celostátní interpretační soutěž komorní hry v moravské Vidnavě.
Naši ZUŠ reprezentovaly tři žesťové soubory: Mini Brass, Junior Brass a Brass
Band.
Všechny soubory podaly vynikající výkony a dosáhly těchto výsledků:
Mini Brass:
(kategorie 0) 1. cena Štěpán Kollert – trubka, Doubravka Čápová - lesní roh
Junior Brass:
(kategorie 1) 1. cena Tomáš Kubeček - trubka, Markéta Jirmannová - lesní roh, Daniel
Kubeček - baskřídlovka.
Brass Band:
(kategorie 2) 2. cena Jaroslav Kollert - trubka, Tomáš Pavel - trubka, Monika Němcová
- lesní roh, Jan Pavel - baskřídlovka, Lukáš Kubeček - tuba
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Základní škola
Během školního roku 2011 – 2012 celkem
studovalo na naší základní škole (k 28. 6.)
453 žáků, kteří navštěvovali celkem 20 tříd v
Polici nad Metují a dvě třídy v Bezděkově
nad Metují, z toho 13 tříd bylo na I. stupni a
9 tříd na II. stupni. O vzdělávání se staralo
32 učitelů a 4 vychovatelky školní družiny.
Během prázdnin bylo instalováno 11 nových
tabulí a 5 dataprojektorů. Šatny byly dovybaveny šatními skříňkami, současná kapacita
se tak zvýšila na 480 míst a měla by být dostatečná i do budoucna. V jídelně byl
instalován nový tip snímačů. V obou tělocvičnách bylo vyměněno osvětlení, jedná se o
pozitivní změnu – rovnoměrnější, nehlučné osvětlení. V 18 třídách 2. stupně bylo
vyměněno osvětlení, počet svítidel snížen z 15 na 9. V 8 třídách bylo vyměněno
linoleum. Bylo vymalováno v kuchyni a jídelně.
Pracovníci školy v Polici:
Nývlt Karel
Teichman Zdeněk
Šulcová Jana

ředitel školy
zástupce ředitele pro 2. st.
zástupkyně ředitele pro 1. st. a MŠ

Holečková Rita
Jehličková Renata
Maryšková Jiřina

ved. Školní
jídelny
mzdová účetní
Účetní

Meierová Lenka
Jansa Petr
Kozlovskij Pavlo
Křišťálová Hana
Kubalíková Miluše
Kuchtová Květoslava
Langhamerová Petra
Matysková Věra
Michálková Jitka
Nádvorníková Irena
Seidlová Miroslava
Scholzová Vilma
Stejskalová Hana
Šustková Eva
Švábová Michaela
Taucová Marie
Teichmanová Renata
Vlčková Jiřina

Učitelka
Učitel
Učitel
Učitelka
Učitelka
Učitelka
Učitelka
Učitelka
Učitelka
Učitelka
Učitelka
Učitelka
Učitelka
Učitelka
Učitelka
Učitelka
Učitelka
Učitelka
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- 2012 Nekvindová Kateřina
Marelová Radana
Pátková Karolína
Kouglová Rita
Karolina Havlíčková
Pátková Karolína
Donátová
Prokopová Marta
Chládková Zita
Kohlová Věra
Vítová Simona
Šumberová Lenka
Rudolfová Martina
Máslová Zdeňka
Klusáčková Věra
Matějíčková Jaromíra
Tóthová Jana
Vlčková Miluše
Rutarová Božena
Králová Hana
Král Roman
Tiefová Jiřina
Antlová Ingrid
Malá Martina
Lexmanová Marie
Kaválková Alena
Thérová Jana
Mědílková Blanka
Mohelníková Jana
Řeháková Eva
Troutnar Jan

Učitelka
Učitelka
Učitelka
Učitelka
Učitelka
Učitelka
Učitelka
Učitelka
Učitelka
učitelka MŠ při ZŠ Police
Domovnice kuchařka MŠ
učitelka MŠ Police Jiráskova
asistent pedagoga a vychovatelka
asistent pedagoga
asistent pedagoga
prodavačka v kantýně
Uklízečka
Uklízečka
Uklízečka
Uklízečka
Školník
Uklízečka
pomocná síla v kuchyni
Kuchařka
Kuchařka
Kuchařka
Kuchařka
pomocná síla v kuchyni
vychovatelka ve školní družině
vychovatelka ve školní družině
dohoda na náboženství

*Zápis dětí do první třídy proběhl ve středu 8. února v odpoledních hodinách.

Učitelka Marie Taucová
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Zástupkyně ředitele pro 1. stupeň Jana Šulcová

Učitelka Andrea Kolářová

Učitelka Rita Kouglová
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*22. dubna se tradičně připomenul svátek našeho životního prostřední všeobecně
nazývaný Den Země. Každý rok se zapojuje ZŠ. Učitelé se svými žáky, kteří ve
spolupráci s městem, TS a společností Marius Pedersen a.s., uklízí okolí našeho města
od poházených odpadů.

*Žáci devátých tříd Barbora Beranová, Pavlína Hilscherová, Adam Kašpar, Světlana
Karafiátová, Anna Kollertová, Michaela Kosová, Tomáš Kratochvíl, Lucie Maryšková,
Lenka Nguyenová, Petra Prouzová a Simona Zemanová, kteří se zdokonalují na
hodinách konverzace v anglickém jazyce, byli 17. 5. v Praze na Ministerstvu školství,
mládeže a tělovýchovy ČR na slavnostním vyhlášení vítězů 11. ročníku soutěže "Video
pohlednice z mého města". V celkovém pořadí se naši žáci se snímkem "We Like Our
Town Videocard" umístili na 2. místě mezi dvěma pražskými školami s rozšířenou
výukou cizích jazyků. Toto umístění mezi 18 účastníky v kategorii 8. - 9. ročníků
základních škol se dá považovat za velký úspěch.

*Žáci polické základky stáli u zrodu prvního ročníků závodu na horských kolech
Školokolo 2012. Nejen nápad, ale také pomoc při zajištění a přípravě – to byl základ
této akce. Poháry pro vítěze věnovala polická základní škola – K. Nývlt.

*Již tradičně pořádá polická základka okresní finále v přespolním běhu pro kategorie
žáků základních a středních škol. Na „klasických“ tratích v areálu Nebíčko se i letos
sešly téměř dvě stovky závodnic a závodníků z celého okresu. Katka Šefcová, Nikola
Benešová, Lucie Rotterová a Martina Středová vyhrály a jely do krajského finále. Tam
spolu s Terezou Rubáčkovou a Denisou Rejmontovou skončily na 3. místě.
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- Rok 2012 *Poslední školní rok zakončily deváté třídy již tradičním slavnostním způsobem v
Pellyho domech. Paní E. Pfeifferová a paní V. Klusáčková, bývalé učitelky, předaly za
vedení města vycházejícím žákům Pamětní list.

*Robert Změlík a Roman Šebrle, olympijští vítězové v
desetiboji, se rozhodli připravit pro žáky základních škol
atraktivní pohybový program s názvem Odznak
Všestrannosti Olympijských Vítězů - OVOV. V
celorepublikovém finále se na ploše Stadionu Evžena
Rošického sešlo 650 dětí z celé republiky. Za naši školu
se zúčastnil Martin Žiga, který byl vzorným
reprezentantem. Zaskvěl se výbornou šedesátkou a byl
celkově druhý ze všech kategorií v hodu míčkem.

*Logická olympiáda, kterou pořádala Mensa České republiky, měla pokračování v
krajském kole. V konkurenci 48 naši výrazně zabodovali. Všichni soutěžili v kategorii
B, což je kategorie, do které patří žáci druhého stupně a odpovídající ročníky víceletých
gymnázií. O to více je konečné pořadí pro nás tak potěšující:
1. Jan Trojtl 6. A
16. - 19.
2. Eliška Pohnerová 9. A
25. - 28.
3. Petr Breuer 9. A
29. - 30.
4. Tereza Volšíková 8. B
31. - 33.
5. Ha Tien Toan 9. A
34. - 37.

77

- Rok 2012 -

*Každý rok se žáci zúčastňují Běhu do zámeckých schodů v Náchodě. Letos se konal
2. listopadu. V kategorii mladší žactvo se naši umístili na krásném 2. místě, starší pak
obsadili v konkurenci škol celého okresu 5. místo.

Mateřská škola, Fučíkova 328, Police nad Metují:
Počet učitelek: 8 + 1 ředitelka
Počet pedagogických asistentů: 1
Počet kuchařek: 2 (z toho 1 zároveň vedoucí školní jídelny)
Počet uklízeček: 3
Počet údržbářů: 1
Průměrný věk provozních zaměstnanců: 47,5
Průměrný věk pedagogických zaměstnanců: 40,40
Počet zaměstnanců podle jmen: 3x Jana, 3x Katka, 2x Hana, 1x Dana, 1x Helena, 1x
Michaela, 1x Lenka, 1x Iveta, 1x Iva, 1x Martina, 1x Oldřich
Počet dětí navštěvujících MŠ: 104
V září do třídy Sluníček nastoupil učitel Filip Ticháček z Bukovice,
který se stal u dětí velmi oblíbený a má u dětí přirozený respekt. Je
to první učitel v MŠ na Policku.

V úterý 26. 6. proběhlo na sále Pellyho domů „Pasování na
školáka“. Děti byly ostužkované, dostaly drobné dárky a seznámily
se se svými novými učitelkami, které budou mít v první třídě.

Gratulace starostky učitelkám
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Dárky dětem předává pí V. Klusáčková a pí E. Pfeiferová
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*V klubovně byla vyměněna okna za plastová.
Letní tábor se konal se od 21. července do 4. srpna na stejném tábořišti.
Na táboře bylo přes čtyřicet účastníků, nejmladšímu bylo teprve několik měsíců, ale
nejvíc bylo těch ve věku od 8 do 17.
*Letos skauti opět pomáhali při záchraně žab. Podle cesty na Bezděkov byly postaveny
zátarasy. Na Zakopanici žáby napadaly do zakopaných kbelíků a tak se přes silnici, kde
jim hrozilo nebezpečí, nedostaly. V kbelících je přes silnici přenášely děti.
*Skautské středisko Skaláci Police nad Metují uspořádalo výstavu fotografií z
mezinárodního skautského setkání, které se uskutečnilo ve dnech 27. 7. - 7. 8. 2011 a
mezi 280 skautů a skautek z ČR se ho zúčastnili též i dva členové našeho střediska.
Výstava JAMBOREE 2011
byla ve foyer v Pellyho domech od 27. 6. do 19. 7.
V sobotu 15. září skauti uspořádali Den pro
Afriku, který byl součástí sbírkového projektu
„Postavme školu v Africe“, který pořádala
organizace Člověk v tísni ve spolupráci s
Junákem, již od roku 2004. Právě teď se staví již
čtrnáctá škola v Etiopii. Během celého dne se
podařilo vybrat 10 363,- Kč.

*24. 9. zemřel oblíbený vůdce skauta Josef Hejnyš – „Kari“.
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Polická univerzita volného času
Jarní semestr 2012:
středa 25. 1. 2012 - Petr Jenka (Nepál)
středa 8. 2. 2012 - Eva Pumrová, JUDr. Zdeněk Bíl, CSc. (Český
koutek)
středa 22. 2. 2012- Ing. Jiří Hůlka (Japonsko – nové poznatky oboru)
pátek 9. 3. 2012 - Adra (zkušenosti začínající lékařky)
středa 14. 3. 2012 - Jana Wienerová (Žena)
středa 4. 4. 2012 - František Šesták (Statojakubské putování)
Ve středu 4. dubna posluchači Polické univerzity volného času udělali tečku za cyklem
přednášek jarního semestru 12. ročníku.
Podzimní semestr 2012:
10. 10. - Prof. RNDr. Bedřich Moldan, dr.h.c. – Summit a OSN
24. 10. - MUDr. Roman Umlauf s manželkou - Endoprotézy a návrat do
plnohodnotného života
31. 10. - PhDr. Irena Jirků - Příběh suchodolské kapličky a má maličkosti
07. 11. - Jiřina Mužíková – Odskok od rozhlasového mikrofonu do Gruzie
13. 11. - kandidát na prezidenta Jan Fischer
14. 11. - Jaroslava Janečková – Hudba v proměnách času – Nejstarší období jazzu

Předsedkyně
Pivoňková Helena (4. zleva)
Místopředsedkyně, kulturní
Richterová Ivana (2. zleva)
Pokladní, hospodářka
Němečková Jana (3. zleva)
Organizace
Tremčinská Hana (1. zleva)
Zápisy a zprávy do tisku
Krejčová Hana
(5. zleva)
Foto a editace www
JUDr. Seidlová Jaroslava a František Pivoňka
Všichni členové se pravidelně schází na sále Pellyho domů 1x za měsíc a vždy se těší na
bohatý program a zájezdy, které připravuje výbor klubu. Počet členů klubu je 130.
Schůzky jsou vždy uvedeny kulturním programem žáků ZUŠ a pak následuje zajímavá
přednáška různých hostů. Nezapomíná se ani s gratulacemi jubilantům.
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Zleva: Ludmila Hanzlová, Marie Raková, Edita Mazačová, Vlasta Ptáčková, Zdeňka
Šváblová, Dobromila Vávrová, Jaroslava Vítková, Anna Kratěnová, Josef Drašnar,
Olga Ducháčová, Helena Pivoňková

*V listopadu přijal pozvání kandidát na prezidenta Jan Fischer.
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*28. 6. se konal Den otevřených dveří
v domově důchodců, který slavil 75 let svého
založení. Celé odpoledne uváděl Tomáš
Magnusek (vystudoval Evangelickou akademii
v Náchodě a v roce 2004 začal pracovat ve
školství. Dnes pracuje jako učitel v Broumově a
se svoji rodinou žije stále v Náchodě. Je
autorem publikací Ještě jsme tady... (2004),
Stateční Češi (2007) a Pamětnice (2009). Od
roku 2007 je nejmladším členem české Obce
spisovatelů a vede organizaci Společné cesty o.s.), který je patronem polického domova.
Pozvání na toto slavnostní odpoledne, které se
vydařilo, přijaly i řádové sestry, které v letech
1972 – 1978 pracovaly. Po odchodu na
Slovensko dvě zůstaly věrné Řádu svatého kříže
a dvě z řádu vystoupily.
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Věra Kašíková, Tomáš Magnusek. Marta Sr Mansueta Králová, Eva Galdunová
(Tolová), Marta Jenková (Papcunová), Mária Sr Salvia Galdunová.

Věra Kašíková, Marta Sr Mansueta Králová, P. Marián Levicki

Zleva: Věra Kašíková – ředitelka DD, bývalá řed.paní Libuše Jirásková, Marie
Škopová, bývalá ředitelka Zdena Jirků a Tomáš Magnusek.
84

- Rok 2012 -

Starostka Ida Jenková, Tomáš Magnusek a Věra Kašíková

V pátek 27. 4. se slavila Diamantová svatba – 60 let společného života manželů Hynka
a Lotty Prouzových. Na obřad v altánu v zahradě a na malou svatební hostinu ve
společenské místnosti se sešla rodina jubilantů a přátelé z DPS. Vše krásně připravily
šikovné pečovatelky.

Rodina Prouzova
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Dobročinný fond pro pozůstalé.
*V sobotu 10. března 2012 se na Bezděkově U Vojtěchů konala Valná hromada
„Dobročinného fondu pro pozůstalé“ v Polici nad Metují a okolí. Slavnostní schůze
s bohatým programem se zúčastnilo 71 členů a 17 hostů.

*V květnu se konal zájezd do sklárny v Poniklé.
*15. 12. se opět všichni setkali U Vojtěchů. Sešlo se 71 členů a 22 hostů.

Občanská sdružení a spolky
PoKuS (Polický kulturní spolek

*13. 5. se konala poznávací hra „Po stopách rošťáka
Emila“.

*Renata Steinerová uspořádala "Svatojánskou noc",
která se konala v Rajské zahradě kláštera. Děti si
uchystaly vlastnoručně vyrobené lampiónky, kterými si
večer svítily. Renata měla pro děti pití a uvařenou
"svatojánskou polévku" (bramboračku). Děti spaly „pod
širákem“ – pod ořechem, na kterém přistál i krásný
svatojánský brouček s lucerničkou, kterého Renata sama
vyrobila. Noc byla pěkná, nepršelo a tak se to dětem
vydařilo.

Výroba lampiónků
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Honzík Steiner udržuje oheň pod bramboračkou…..a večer se opékalo

*8.

9.
se
konal
„Strašidelný
klášter“.
Akce byla úspěšná,
zájemců o prožití trochu
strachu při prohlídce
setmělých
klášterních
chodeb bylo hodně. Na
posilněnou si bázlivci
mohli dát i něco
dobrého u stánku.
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Vyzkoušet svou odvahu si přišla i starostka Ida Jenková.

Strašidel po klášteře pobíhalo opravdu hodně
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- 2012 V pátek 9. 11. V 17 hod.
se na náměstí u kašny
sešel lampiónový
průvod, který se vydal
setmělými uličkami
města ke klášteru, kde
bylo přichystané
občerstvení. „Martin“
nepřijel na bílém koni,
ale přivezlo ho koňské
spřežení.
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Zleva vzadu: Kleinerová Jana, Žáková Eliška, Vlachová Radka, Boučková Kateřina,
Koutská Helena, Pohlová Helena, Hornychová Marie, vpředu - ???, Riegerová Lucie
Ve spolupráci s Městem Police nad Metují MaMiNa v rámci kampaně k Národnímu
týdnu manželství v únoru vytipovala most v ulici U Damiánky, od Pellyho parku
směrem k hasičárně, naproti Myslivecké chaloupce, který byl nazván „Most nejen pro
zamilované“. Zde manželské páry zavěsily své „rodinné“ kladky jako symboly
svornosti, soudržnosti, pevných pout a vzájemné lásky, a klíče od kladky hodily do
potoka. Tak bude klíč nenávratně ztracen a nikdo už nemůže manžele rozdělit.
V krátkém období kladky přibývaly a 25. 2. jich bylo 15 ks ale 27. února jich zbylo
pouze 6 ks. Kladky byly odcizeny zřejmě s úmyslem narušit akci, protože kladka bez
klíčku se nedá použít. Smutný symbol doby.

Na základě rozhodnutí Mimořádné valné hromady ze dne 27. 11. 2012, s účinností dne
1. 1. 2013 nastaly v Mateřském centru MaMiNa, o. s. tyto organizační změny:
Byla podána rezignace pí. Kateřinou Hlávkovou na post předsedkyně sdružení a
statutárního zástupce. Dále byla podána rezignace pí. Renatou Klímovou na post
místopředsedkyně sdružení a statutárního zástupce a ústní rezignace pí. Simonou
Pohlovou na post člena Rady sdružení.
Novou statutární zástupkyní – předsedkyní sdružení byla zvolena Eliška Žáková. Další
novou statutární zástupkyní – místopředsedkyní sdružení byla zvolena Helena Žáková a
novou členkou Rady sdružení byla zvolena Marie Hornychová.
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Filatelisté

Krásy naší vlasti

Kuks

Filatelie nejsou jen známky. Česká pošta
vydala
také
příležitostné
dopisnice
(korespondenční lístky) s různými náměty a
k různým výročím. 2. 5. 2012 byla vydána
příležitostná dopisnice v ceně 15,- Kč k
životnímu jubileu
naší nejlepší gymnastky Věry Čáslavské.

Známka k 100. výročí založení českého
skautingu

Johann Gregor Mendel , přírodovědec, genetik
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Baťův kanál
Letní olympijské hry + Letní paralympijské hry,
Londýn 2012

100. výročí korunovace sochy Panny Marie na Svatém Hostýně
Kresby světových aut od vynikajícího a světově uznávaného výtvarníka Václava
Zapadlíka.

Automobil Isotta Fraschini
Tipo 8a – 1929

Automobil
Bugatti Royale 41 – 1934

Automobil Rolls Royce
Phantom III – 1938

Automobil Mercedes Benz 540 – 1936
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- 2012 Umělecká díla na známkách:
Kamil Lhoták
(25. červenec 1912, Praha - 22. říjen 1990

Jan Kupecký
(1667, Pezinok - 16. červenec
1740, Norimberk)
Autoportrét s rodinou (1719)
Umělecká díla na
František Kupka (1871 -

známkách:
1957)

Poslední známka loňského roku: Lidová architektura
V prosinci zemřel po krátké těžké nemoci Josef Vejrych ve věku 78 let. Byl
dlouholetým předsedou a hospodářem Klubu filatelistů v Polici nad Met.
Rozloučení se konalo 22. 12 v kostele sv. Prokopa v Bezděkově.

93

- 2012 -

Místní organizace českého rybářského svazu
*V sobotu 12. 5. 2012 se na rybníku Hony v Pěkově konal „GRIMŮV
POHÁR“, otevřené rybářské závody dospělých.
*V neděli 13. května 2012 se konaly otevřené rybářské závody mládeže
do 18 let „ZLATÁ RYBKA“. Oba tyto závody mají již svou tradici.

Hvězdáři
*LETNÍ ČAS letos začal 25. března. Ve dvě hodiny Středoevropského
času jsme si posunuli hodiny na třetí hodinu Středoevropského letního
času, který trvá 7 měsíců a skončil 28. října.
*V noci z 5. 5. na 6. 5. byl největší úplněk letošního roku.
*V Polici máme dvoje evidované sluneční hodiny! Ty první,
novodobé, jsou na jižní stěně domu v ulici 17. listopadu. Druhé hodiny jsou historické a
najdeme je na jihojihovýchodní stěně Rajského dvora v klášteře. Bohužel, tyto
historické hodiny jsou značně poškozené. Číselník je namalován na omítce, která již na
mnoha místech opadává. Z posledních zbytků hodin, které jsou umístěny ve výšce asi 6
m nad terénem mezi okny prvního klášterního patra, můžeme ještě vyčíst některé
detaily. Ukazatel hodin je kovový (orientace ve směru zemské polární osy), výtvarné
provedení je velmi jednoduché. Číselník má tvar skládané stuhy, číslice jsou římské. V
místě, kde je šikmý ukazatel vetknutý do stěny, je namalovaný symbol Slunce.
Podrobnosti o vzniku „klášterních“ slunečních hodin nám zatím nejsou známy.
*Časně ráno 6. 6. bylo možné pozorovat přechod Venuše přes slunce. Slunce vycházelo
několik minut před pátou hodinou, jev skončil v 6:55. Astronomický úkaz bude znovu k
vidění až za 105 let. Naposledy byl údajně viděn v 16 století.
*24. září se zúčastnili hvězdáři Vladimír Geisler, Libor Vacek a Karel Vacek přednášky
pod názvem „Večer s českými meteority“. Přednáška se konala ve hvězdárně v Úpici.
Přednášela RNDr. Blanka Šreinová, odborná pracovnice Národního muzea v Praze,
která přivezla meteorit, který 16. září před 43 let spadl na střechu jednoho domu
v Suchém Dole. Meteorit je uchován v Národním muzeu v Praze.

Karel Vacek

Libor Vacek
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Občanské sdružení Julinka
Občanské sdružení JULINKA založil v roce 2008 regionální
patriot a skautský vůdce, neúnavně pracovitý Josef Hejnyš Kari. Sdružení mělo devět členů a jeho činnost se odvíjela
především od aktivního přístupu zakladatele. V říjnu roku 2012 vzrostl počet členů
sdružení na více než dvacet nadšenců, průběžně se aktivně podílejících na chodu
sdružení, na připravovaných a realizovaných projektech.
*Ve čtvrtek 26. 1. proběhla výroční členská schůze. Na programu byly především akce
zvažované a připravované pro tento rok. Velkou akcí bylo pořádání filmového festivalu
„Jeden svět“. Další významnou akcí bylo „Oživení klášterních zahrad“. Na jednání
byla diskutována i další témata: „Den řemesel“, který probíhá již tradičně na poslední
květnovou sobotu, opravy a údržba v prostorách kláštera a s tím spojená spolupráce
s vlastníkem objektu, řádem Benediktinů. Probírán byl i projekt „lavičky“. Členové
sdružení zmapovali stav laviček ve městě a došli k závěru, že mnohé jsou ve špatném
stavu, na mnoha příhodných místech lavičky nejsou. Že by tedy stálo za to, provést
opravy poničených laviček a navrhnout podobu a umístění laviček nových. Obdobně
byl mapován stav stromů.
*Vedoucí sdružení Josef Hejnyš napsal
grantovou žádost na T-Mobile a o.s.
Julinka obdržela 97 100,- Kč. Dalších
20 000,- Kč se muselo dodat z vlastních
zdrojů. Projekt byl z 90% financován
nadací VIA. 30. 1. byla první schůzka
s veřejností a začaly se zde rozvíjet
první plány a představy o úpravách
klášterních zahrad.
Josef Hejnyš přebírá šek na 97. 000,-Kč od zástupce T-Mobile.
Cílem projektu Oživení klášterních zahrad v Polici nad Metují je upravit dlouhodobě
zanedbané a zarostlé prostory vnější zahrady mezi klášterem a hřbitovem, rajské
zahrady a vnitřního nádvoří tak, aby mohly sloužit občanům města k odpočinku a
relaxaci a místním spolkům a organizacím k mnoha dalším možnostem využití. Po
jarních terénních pracích (hrubá úprava terénu, odstranění náletových dřevin, vykopání
pařezů, hubení plevele, odklízení kamenů atd.) proběhly v září a říjnu práce
dokončovací – rovnání terénu, štěrkování cestičky, přemístění použitelných
pískovcových bloků pro osazení čtyř lavic, osetí zahrady travním semenem a zakoupení
laviček anglického typu. Velký kus práce odvedli pan Jaroslav Seifert, Ing. Matěj Brát a
Josef Hejnyš, který v září náhle vážně onemocněl a 24. 9. zemřel. Práce pokračovaly dál
v jeho duchu. Na podzim byla použita těžká technika k vybagrování. Občas vypomohli i
žáci školy, kteří terén uhrabávali a čistili. Na jaře bude třeba dokončit prostory Rajské
zahrady a umístit lavičky. Upravená klášterní zahrada bude občanům navždy pana
Hejnyše připomínat. Předsedou sdružení se po J. Hejnyšovi stali Ing. Matěj Brát a
Dušan Šedek.
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Pomáhali žáci devátých tříd

Velký kus práce odvedli členové o.s. Julinka.
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Ostrostřelci

Tak, jako každý rok v první březnovou sobotu, tak i tento
rok si Ostrostřelecká garda v našem městě připomněla den
založení Spolku vojenských vysloužilců. Stává se tak u
příležitosti 3. března 1870, kdy byly c. k. místodržitelstvím
v Praze schváleny stanovy a předány c. k. poručíku ve
výslužbě Antonínu Scholzovi, prvnímu veliteli této
korporace. Pietní akt na hřbitově probíhal dle tradičního
postupu. Za přítomnosti zástupců města, vyslanců
spřátelených spolků a hostů byl položen věnec k Pomníku
veteránů. Po nezbytné salvě přednesl kaprál František Pohl
proslov k 20. výročí obnovení Spolku vojenských vysloužilců. Uděleno bylo uznání
závodčímu Václavu Fulkovi za příkladnou práci na úpravě spolkových místností a po
prezentaci, za zvuků polnice a bubnů, garda odpochodovala do restaurace Sokolovna,
kde se tak, jako v jiných letech, odbývala slavnostní 20. výroční schůze.
Ostrostřelci získali suterénní prostory v domě bývalé „rodinky“ (vedle muzea Merkur).
Po několika letech opustili nevyhovující prostory v klášteře.

*18. 8. 2012 od 17 hod. se konaly OSLAVY 20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
OSTROSTŘELECKÉ GARDY VÁCLAVA HRABĚTE RADECKÉHO.
Průběh akce:
V pátek 17. 8. 2012 od 19 hod. posezení ve spolkové místnosti s příchozími hosty
slavnosti střeleb.
V sobotu 18. 8. 2012:
8. - 16. hod. celodenní střelby (viz příloha). Nestřílející, čekající nebo ty, co již mají
odstříleno, zveme k návštěvě muzeí, výstav a restaurací, či jiných pamětihodností ve
městě a okolí.
16.30 – slavnostní nástup na seřadišti u spolkové místnosti.
17.00 – pietní akt u Pomníku vojenských vysloužilců na místním hřbitově.
17.30 – vyhlášení střeleckých výsledků, dekorování Krále střelců.
18.00 – slavnostní průvod městem Police nad Metují zakončen v zahradní restauraci.
18.30 – přátelské posezení s hudbou.
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Paní PhDr. Zlatica Zudová a pan Zdeněk Fulka

Zleva: Antonín Herzog, Václav Fulka, hejtman Karel Sýkora, Radek Křivka a vzadu
vykukuje Petr Voborník.
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Jana Křivková, Libuše Fulková, Zdeněk Fulka, Hana Voborníková, Jaroslava
Voborníková
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Uprostřed Antonín Herzog a vpravo starostka Ida Jenková
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Jindřich Pulpán a Radek Křivka
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Zleva: Antonín Kavka, Zdeněk Fulka, Luboš Matěna, Petr Voborník, Václav Fulka,
Josef Drašnar, Karel Sýkora, Tomáš Kollert, Karel Dyrc, Jaroslav Zocher, Petr Zuda
ml., Petr Zuda, Jan Pohl.
Vzadu: Antonín Herzog, Zdeněk Teichman, Jindřich Půlpán, František Pohl, Tomáš
Hitschfeld.

Zahrádkáři
*Již pětiletou tradici má Podzimní výstava pořádaná Základní organizací
Českého zahrádkářského svazu v Polici nad Metují. Knihovna se
spolupodílela na doprovodné výstavě dětských prací ze soutěže Kouzlíme
s květinou, která letos proběhla už po osmé. Výstava proběhla ve
výstavních prostorách Pellyho domů od 4. do 6. října.
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Podnikatelé a živnostníci
*Hospůdku Na hrázi v Hlavňově, jejíž majitelé jsou rybáři, si vzala do pronájmu slečna
Kateřina Kolářová, bytem Malá Ledhuj 506.

*Pan Fulka ukončil prodej domácích potřeb a železářství ve své nové prodejně vedle
Penny Marketu. Prostory si pronajali Kohlovi a přemístili tam prodejnu knih z náměstí
čp. 17.

Rovněž prodejna ČEKO, která je na náměstí čp. 77 je také v novém objektu pana
Fulky. Firma Servis Černý Elektro má nyní v Polici dvě prodejny. Jedna je na náměstí
č. 77 a u Penny Marketu.
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*Paní Brodzianská ukončila činnost v prodejně květin a skla, která byla umístěna
v budově spořitelny. V uvolněných prostorách vznikl obchůdek „Zdravá výživa“ paní
Lady Horákové z lékárny.
25. 6. byl zahájen prodej v nově otevřené prodejně levnějšího textilu KIK vedle
Penny Marketu.

*Pan Evžen Novotný, který měl v Tomkově ul. čp. 70 obchůdek s prodejem piva,
ukončil svou činnost 10. 7.

*Sportcentrum

(spinning)
v „Zeleném
domečku“ bylo zrušeno. Zelený domeček,
který je v majetku města, byl nabídnut
k prodeji.

*Na

konci roku skončila
„Kubíček“ na náměstí čp. 93.

prodejna

*Kvíčerovská pekárna obsadila 3. místo se
svým škvarkovým chlebem v soutěži
„Ratibořický bochník“. Soutěž se konala
v rámci Mlynářských slavností v Ratibořicích u Rudrova mlýna.

*MUDr. Langer otevřel svou ordinaci v domě na Nádražní ulici čp. 204, který si od
města zakoupil. Od 1. 8. zde ordinuje MUDr. Adéla Hažmuková, která je zaměřená na
infekční a tropické nemocí a v ordinaci je centrum očkování.

*Firma Hauk a syn postavila novou výrobní halu vedle stávajícího objektu firmy. Byla
rožířená cesta k objektu továrny.
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*Areál „Zahradnictví
Zobal“ je stále
vylepšován. Jsou
zřizované nové záhony,
skleníky jsou opraveny,
v zoo koutku jsou
vybudované další kotce
pro zvířata.

*Od poloviny listopadu byla znovu otevřena restaurace Pošta. Restauraci si pronajala
společnost KATA Pilníkov, která je provozovatelem výherních hracích automatů.

V listopadu otevřela svůj fotoateliér MUDr. Adéla Hažmuková na Masarykově náměstí
čp. 84.

*V Hvězdecké ulici začala nabízet kadeřnické služby nová mladá kadeřnice Veronika
Juhásová.

109

-2012 -

*Umělecký kovář pan Josef Drašnar získal ocenění
v soutěži Královéhradeckého kraje „Zlatý kolovrat“.
Ocenění jsou předávána za udržování tradičních
lidových řemesel. Pan Drašnar zasvětil do oboru
uměleckého kovářství svého syna Tomáše, se kterým
nyní ve firmě pracuje.
Je aktivním členem Ostrostřelecké gardy polické.

Kovárna
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-2012 Zdejší muzeum Merkur navštívila v červenci delegace z
Pobaltských zemí, jejíž zástupci mají zájem rozšířit výukový
stavebnicový systém Merkur pro základní, střední, vysoké
školy a univerzity v jejich zemích. Systém chtějí prosadit v
rámci rozvoje a technického zdokonalení mládeže, a to již od útlého věku.
Společnosti MERKUR TOYS s.r.o. a MUZEUM MERKURu vystavovaly své
stavebnice na hračkářském veletrhu v Dubaji.

Na snímku Ing. Radko Kříž

Muzeum Merkur navštívila delegace z Pobaltí – uprostřed Ing. Jaromír Kříž, vedle
starostka Mgr. Ida Jenková.
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-2012 Polický Merkur obdržel ocenění Inovace roku 2012. Ocenění obdržel v soutěži, kterou
pravidelně od roku 1996 vyhlašuje Asociace inovačního podnikání České republiky.
Firma MERKUR TOYS s.r.o., Police nad Metují získala v této soutěži pro rok 2012
vynikající druhé místo (a Čestné uznání) v konkurenci desítek věhlasných podniků ze
všech oblastí výrobní sféry a služeb. Jejím oceněným počinem je nový stavebnicový
systém Merkur Education, určený jako názorná učební pomůcka pro výuku zvláště
technicky orientovaných předmětů a exaktní vědy. Slavnostní ceremoniál vyhlášení
proběhl dne 7. prosince 2012 v prostorách Senátu Parlamentu České republiky a
ocenění převzal majitel a ředitel f. Merkur Toys, ing. Jaromír Kříž.
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Policie
*Vedoucí strážník Petr Zima, v době největších mrazů přišel
s nápadem, jak pomoci sociálně slabým a občanům, kteří žijí na hranici
chudoby. Od 1. 2. do 13. 2. Petr Zima vařil polévky, dokonce jednou
nabídl i jelení guláš. Spolu s ním a jeho kolegou Jaroslavem
Valchařem spolupracovaly sociální pracovnice paní Ilona Kejdanová, paní Michaela
Kaněrová a starostka Ida Jenková. Polévky vařily také i zaměstnankyně knihovny,
restaurace u Lidmanů, paní Anna Selicharová. Vše zadarmo, bez nároku na cokoli.
Pracovníci nabídli i kávu, čaj, chléb, buchty, štrůdly, atd. Někteří občané mají ve svých
domovech přerušený odběr elektrického proudu a toto byla pro ně jediná možnost, jak
mít alespoň jednou za den něco teplého. Z počátku chodili dva, tři, později se dostavilo
osm až devět lidí i s rodinnými příslušníky anebo brali pro své známé, kteří se styděli
přijít. S touto službou pro sociálně slabé bylo naše město v okrese Náchod jediné.
Služebna byla vymalována. Strážníci vylepšovali služebnu za pomoci pana Petra Rutara
i mimo službu. M. Kaněrová ze sociálního odboru působí na část úvazku jako
administrativní pracovnice. Strážníci chodí 1 × za 14 dní s romskou kurátorkou do
vytipovaných rodin, kontroluje obsazenost bytů, naučili se částečně romsky, což je
často překvapením v romské komunitě. Kromě běžných povinností kontrolují veřejný
pořádek po celém území města, včetně integrovaných obcí. V letošním roce byla
vyhlášená prohibice kvůli otravám metylalkoholem v pančovaných lihovinách a tak
strážnici měli ještě za povinnost kontrolovat pohostinská zařízení. Městská policie
slouží ve 14 ti hodinových směnách s tím, že jeden ze strážníků slouží dopoledne a
druhý odpoledne, aby pokryli svou službou převážnou část dne. Jednou za čas slouží i
víkend přes noc.
*Z altánu nad Záměstím, který byl vloni vybudován, byla odcizena lavice. Stůl a další
lavice již byly odšroubované a rovněž připravené k odcizení. Zloději byli zřejmě
vyrušeni, takže na základě upozornění byly věci uschované u starostky na dvorku,
odkud byly později odvezeny do areálu technických služeb.
*Koncem roku došlo k vloupání do nově postavené Zelené kapličky. Byla vykradena
kasička, do které občané přispívali finančními částkami.

Hasiči
*30. 4. ve večerních hodinách došlo k požáru střechy domu na Žďárské
ulici čp. 244, kde bydlí pan Jar. Šolc. Požár založily děti, které si na půdě domu dělaly
ohníček. Zásah hasičů byl v daném
místě komplikovaný z prostorových
důvodů (šířka ulice).
Rodina byla ubytovaná u příbuzných
postižené rodiny a pak ubytování
zajistilo město u pana Lády v České
Metuji, který ten byt pronajal našemu
městu.
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*28. 4. se již po jedenácté se konala Radešovšká sedma v Radešově u rybníčka.
*V sobotu 12. 5. se uskutečnil svoz starého železa.
* 5. 6. zemřel pan Zdeněk Procházka,
dlouholetý člen polických hasičů.

*16. 6. se v areálu Na Ochozi konala soutěž „O pohár
starostky“. Velká Ledhuje byla 2., Hlavňov byl 5., Pěkov
6., Radešov 7.

Hasiči Police nad Metují:
Jiří Hubka-velitel jednotky
Jiří Šolc-velitel družstva, Aleš
Trojtl-velitel družstva-Velká
Ledhuje
Kamil Exnar-velitel družstva
Michal Mucha - strojník
Hasiči: Honza Kollert, Daniel Švorčík, Zdeněk Piši,
Miroslav Vacek, Josef Holeščák, Lukáš Kollert –
Velká Ledhuje.
Strojníci: Zdeněk Pokorný, Jaroslav Valchař

*V sobotu 6. října se v Hlavňově konal již 15. ročník soutěže O putovní pohár Sboru
dobrovolných hasičů Hlavňov. Soutěž byla nově přemístěna od rybníka na fotbalové
hřiště, kde mají domácí hasiči lepší podmínky pro zajištění soutěže. Na soutěž se
připravilo 10 hasičských družstev z nejbližšího okolí Police n.M.
1. Hlavňov A, 6. Hlavňov B, 7. Velká Ledhuje, 8. Pěkov B.
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SPORT
Horolezci

ním ma laumt. D satta nauíf «IÍ MM
*H*SÍ: tit im mmn. saiic, mm íwnriK

MÍWW

*V neděli 15. 1. se konal již 21. ročník v obtížnostním lezení na umělé stěně.

*AMK oslavil letos 60 let od svého založení a Město Police nad Met. AMK udělilo
Pamětní list. AMK velmi dobře spolupracuje s městem a pomáhá při konání a
organizování sportovních akcí (Sudety, Mistrovství ČR v Cross country – Radvanice).
Klub procházel generačními problémy, v současné době se vedení s podporou starších a
zkušenějších ujali mladí a klub se rozšiřuje o další sportovní odvětví. Nyní stojí na
prahu rozsáhlé rekonstrukce klubovny a celého zázemí, která je v havarijním stavu.
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Horní řada zleva: Miroslav Kollert, Jan Doležal ml., před ním Tomáš Horák, dále
Miroslav Fulka, Tomáš Jeřábek, Jan Doležal st., Jiří Krmaš, Jan Vajsar
Dolní řada zleva: Martin Novotný, Bohumil Máslo, Tomáš Vacek, Petr Dostál,
Rostislav Maďar st.

*V sobotu dne 2. 6. uspořádal Automotoklub Police
nad Metují ve spolupráci s městem Police nad
Metují dětský den k výročí oslav 60. let od svého
založení, spojený s moto trial show, doprovodnými
programy, diskotékou pro děti a večerní zábavou.

*Ve dnech 23.- 24. 6. uspořádal Automotoklub
Police nad Metují v Radvanicích, v areálu bývalého
dolu Kateřina, již 4. ročník Mezinárodního
mistrovství České republiky v Cross Country
motocyklů a čtyřkolek. Toto byl 4. závod seriálu
Mistrovství České republiky z celkem šesti.
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*Členové z RC Klubu Police navštívili ve
středu 11. 7. 2012 v odpoledních hodinách
dětský tábor dobrovolných hasičů z Bukovice
na Janovičkách, kde dětem a jejich vedoucím
předvedli jízdy RC modelů. Ukázka se
přítomným líbila.

*11. 8. na BMX
parku závodníci
předvedli Free
Style.

Na konci září, na několik dnů, jeli někteří členové Automotoklubu
Police nad Metují podívat na šestidenní motocyklovou soutěž ISDE,
která se v letošním roce konala v Německu u města Chemnitz. Tato
soutěž je vyvrcholení motocyklové sezóny a v roce 2002 jsme dokonce
byli přímými spolu pořádajícími, tedy podíleli jsme se na zdárném
průběhu tohoto závodu v České republice, konkrétně okolo Jablonce nad
Nisou. Za EnC Racing CZ startuje s číslem 410 náš bývalý člen Luboš
Klimeš na motocyklu Yamaha 250/4.

*Dne 27. 10. proběhlo v
Hořicích v režii a pod
patronací
Autoklubu
České
republiky
vyhlášení mistrů České
republiky v silničních
motocyklových
závodech. Pozvánku na
tuto akci dostal i Miloš
Thér,
jezdec
Automotoklubu Police
nad Metují, který jezdí
na
historických
silničních motocyklech.
Miloš je mezi touto
sortou závodníků velmi
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místě. Mechanika a kuchaře mu dělá kamarád Josef Máslo alias Čvaňhák.
*Dne 13. 10. se v České Čermné uskutečnil závod terénních motocyklů nazvaný
„Poslední tankování“, kde nechyběli i jezdci Automotoklubu Police nad Metují. V
kategorii Hobby nad 250 se na vynikajícím 1. místě se umístil Petr Matěna a na 2. místě
se umístil Václav Kohl. V kategorii dětí od 1-15 let se na skvělém 1. místě umístil Jan
Štancl. O týden později, tj. 20. 10. se jelo závodit do Bakova u Červeného Kostelce, kde
proběhl další závod nazvaný „Poslední tankování“. I zde jeli naši jezdci a to konkrétně
Pavel Plachta se umístil na 19. místě, Petr Matěna se umístil na 23. místě, Václav Kohl,
dosáhl na skvělé 2. místo, Petr Obršál, se umístil na 20. místě, všichni jeli kategorii
Open Hobby. V kategorii Mx2 Hobby se umístil na 13. místě Petr Teiner a na 8. místě
Jan Vajsar. V kategorii 80 se na 1. místě umístil Jan Štancl.
*Jezdec Martin Frencl se umístil na Mezinárodním mistrovství Slovenské republiky
v motokrosu na vynikajícím 4. místě.

*Fotbalovému oddílu se za přispění K. Švorčíka a ostatních trenérů podařilo shromáždit
dostatek zájemců do mladší přípravky. V současné době na tréninky dochází 26 dětí.
*22. 1. se na Nebíčku konal Přebor Královéhradeckého kraje a veřejný
závod v běhu na lyžích.

Františka Vítková,
Antonín Pohl
Libor Průša
- Rok 2012 - Rok 2012 –
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*Lyžařský oddíl uspořádal ve středu 8. února lyžařské kritérium v běhu na lyžích
klasickou technikou.
*Naši se zúčastnili 3. ročníku Maratonu Gór Stolowych v Polsku. Zúčastnilo se 420
běžců z celého Polska. V této konkurenci obsadil Jan Pohl 7. místo a Míra Hornych 2.
místo.
Akce organizované lyžařským oddílem
Běh sídlištěm – 33. ročník, všechny věk. kategorie – Sídliště
Od pípy k pípě – 29. ročník, dorost a dospělí – u Krčmy
Závod Českého poháru v bězích do vrchu – Běh na Hvězdu –
26. ročník, dorost a dospělí, vložený závod pro děti – náměstí
01. 09.
Běh Broumovskými Stěnami – 25. ročník, dor. a dospělí – Hony
15. 09.
Sluncekros – 28. ročník, žactvo, dorost a dospělí - Bischofstein
07. 10.
Okolo Ostaše – Memoriál Mirka Hejnyše - 39. ročník, všechny
věkové kategorie – Nebíčko
Oddíl má 113 členů, 37 je v mládežnických kategoriích (dorostu je málo, v následující
sezóně pouze 2. Na závody jsou vysoké náklady).
19. 05.
06. 06.
14. 07.
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Běhy
*V pátek 11. 5. v 16.30 hodin
byly na bývalém lyžařském
můstku
za
sokolovnou
uspořádány
BĚHY
NA
HAVLATKU. Byl to 2. ročník
sprintů do vrchu vyřazovacím
způsobem pro všechny věkové
kategorie.
Běhy
byly
vzpomínkou na Míru Šmída.

*V sobotu 14. 7. byl na náměstí odstartován 26. ročník „BĚH NA
HVĚZDU“. Je to závod Českého poháru v bězích do vrchu pro
dorost, dospělé a na náměstí i pro děti. Pořadatelem byl Jaroslav
Mazač. Letošní ročník oslavil už čtvrtstoletí existence a byl opět
zařazený do seriálu Saucony Českého poháru v bězích do vrchu a do
Velké ceny východních Čech v bězích. Přilákal na start běžce všech
věkových kategorií z různých míst republiky, ale i z Polska, Velké Británie a Slovenska.
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*V sobotu 25. 8. se konalo INLINE BRUSLENÍ V PETROVICKÝCH ZATÁČKÁCH.
Po celou dobu konání byla hlavní silnice pro veškerou automobilovou dopravu (kromě
autobusů) uzavřena.

Klub českých turistů
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*19. 5. se konal již 37. ročník Polického vandru.
*Od 30. 11. do 2. 12. se konal 49. ročník Zimního táboření na Hvězdě. Letos byl
nejstarším táborníkem Jan Abely z Hostinného, který se narodil v roce 1939. Nejmladší
táborník byla dvouletá Jana Kolbová ze Suchého Dolu a nejvzdálenější byla Blanka
Hajdusová, která na Hvězdu přijela z Ostravy – Poruby. Nejpočetnější skupina byla z
Týnce nad Labem. Přijelo jich šestnáct. Příchozích, kteří se zapsali, bylo 47 ze
sedmnácti měst a obcí z celé ČR. Spousta lidí se nezapsala. Sníh začal padat ve čtvrtek,
takže táborníkům počasí vyšlo.

Petr Scholz – organizátor Zimního táboření.

Starostka Mgr. Ida Jenková a Ing. V. Jirásek (kdysi byl předsedou MěNV) podpalovali
vatru.
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*31. 12. od 13 se konal tradiční SILVESTROVSKEJ VEJŠLAP K ČERTOVĚ SKÁLE.
Příchozí opět vítal Sarka Farka a jeho pomocníci.

Občerstvení podávali Olina Duchatschová a pan Jaroslav Vtípil.

Vlevo p. Pavel Duchatsch, rodina Steinerova a Petr Scholz – Sarka Farka
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Všesokolského sletu. Cvičili zde i cvičenci z Náchoda, Červeného
Kostelce, Rtyně a Úpice. Diváků bylo hodně, počasí přálo a tak se celá
akce vydařila.

Polické cvičenky
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- Rok 2012 Rodiče a děti cvičili skladbu „Muzikantova písnička“, mladší žákyně cvičily skladbu
„Ať žijí duchové“, mladší a starší žákyně skladbu „Jonatán“.

Ženy z Náchodska
*V neděli 1. 7. k večeru odjely do Prahy cvičenky skladby Jonatán. Již v pondělí ráno
měly secvičnou. V pátek potom vystoupily v hlavním programu sletového cvičení. 6. 7.
byl vypraven zájezd na Všesokolský slet do Prahy.

*Členové Sokola mají výborné výsledky. V atletice, v ml. žactvu si dobře vedla Bětka
Muchová, která měla vynikající výsledek, a na přebor ČOS byla první náhradnicí.
Denisa Rejmontová v župním přeboru skončila na třetím místě.
*Na přeboru ml. žactva ČOS v Brně Župu Podkrkonošskou reprezentovali ze Sokola
Police n. Met. Míša Janečková a Pepa Hlaváček. Míša obsadila druhé místo v
gymnastice a celkově ve všestrannosti v konkurenci 34 závodnic skončila na pátém
místě. Pepa v gymnastice obsadil čtvrté místo. Ale nejvíce překvapil v plavání, kde
maximálně vylepšil svůj čas. Oba v soutěži družstev, společně se Dvorem Králové a
Náchodem, přispěli i k celkovému prvnímu místu a získání titulu přeborníků ČOS ve
všestrannosti. Děti kromě medailí vyhrály i týdenní prázdninový pobyt v Rakouských
Alpách.
Finále starších kategorií se konalo v Praze, kde nás reprezentoval Dan Klimeš. Opět
byla nejsilnější disciplínou, jak je u Poličáků zvykem, gymnastika. Dan skončil na
čtvrtém místě.
Nejnáročnějším měsícem byl prosinec. V prvním týdnu se sešly troje závody. V pátek
7.12 to byl Mikulášský závod v Trutnově – soutěžilo se ve cvičení na kladině a v
akrobacii. Míša Janečková zabojovala a i po pádu z kladiny se dostala mezi jičínské
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závodnice a obsadila 2. místo. Týna Sirková byla na 10. místě a Lucka Važanová ve své
kat. skončila na místě 13. Tato děvčata a tři další hned ráno 8.12 odjížděla do Prahy na
finále Malého Team Gymu, kde vypomáhala družstvu Sokola Jaroměř. Družstvo ml.
žákyň získalo 1. místo a Míša s Luckou si přivezly zlaté medaile. Starší dívky, za které
závodila Denisa Rejmontová a Marie Vlachová skončily na 3. místě. 8.12 se dalších 5
děvčat zúčastnilo Vánočního závodu v Náchodě. Nejlepší byla Týna Sirková a Viky
Gajdošová – obě ve svých kategoriích obsadily 2. místa. Poslední soutěží roku byl
Vánoční závod žáků a žákyň v Praze Vršovicích. Polickou gymnastiku reprezentovali
Míša Janečková a Štěpán Kollert. Ve velké konkurenci gymnastických oddílů
překvapila Míša 1. místem a Štěpán krásným 6. místem.

Úspěšné gymnastky a gymnasta.
Sportovně společenský klub založil již před dvaceti lety
učitel Petr Jansa. Nejstarší akcí jsou červnové dětský
triatlon a pro dospělé Kovaný kantor. Již sedm let se
koná podzimní netradiční - Pivní triatlon. Ten kromě
sportování má i populární společenskou část, ve které se
účastníci loučí s letní sezónou. V předvánočním čase se
koná tenisový Turnaj mistrů a Turnaj mistříčků.
Členové klubu se pravidelně účastní náchodského turnaje neregistrovaných
v kuželkách. Úspěšný je i míčový víceboj trojic. Každým rokem se koná florbalový
turnaj „O pohár starostky“. Účastní se až 18 družstev.
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vyhledávané květnové akci pro děti i dospělé. V roce 2006 se závod rozšířil o atletický
trojboj „Atlet roku“.
Petr Jansa organizuje také řadu přednášek a promítání. V roce 2004 byl uspořádán 1.
ročník Diašou.
Oblíbenou akcí se staly Tátoviny. Parta otců vyjíždí se svými dětmi na prodloužený
víkend.
*Chodba u tělocvičny základní školy je od poloviny dubna bohatší o devítimetrovou
lezeckou stěnu pro začínající lezce nebo pro každého, kdo to chce jenom zkusit.
Konečnou úpravou a namontováním chytů opakovaně pomáhali členové místního
horospolku. Nad stěnou je vybudované malé ski muzeum. Asi nejvzácnější kousek
dodal Jirka Beran - běžku a startovní číslo ze ZOH v Lake Placid. K dalším zajímavým
kouskům patří skočky Pavla Haucka, které „létaly“ v šedesátých letech nejen po
okolních můstcích, ale také např. v Harrachově, brusle polického brankáře Josefa Thera,
polická bruslařská klasika s kličkou, kožená pásková cyklistická „helma“ a řada dalších
exponátů.
Pomohli nebo přispěli darem: J. Beran, P. Hauck, R. Jansová, D. Koudelka, Z.
Krtičková, J. a R. Krtičkovi, M. a V. Kvapilovi, M. Pfeifer, A. Pohl, D. Puschmann, A.
Selicharová, V. Steinerová-Kollertová , Steinerovi – „Maxovi“, P.Suchánek, J. Škop,
M. Šrytr.

*V sobotu 8. 9. - 9. 9. se na beach volejbalovém hřišti konal 3. ročník plážového
volejbalu „POHÁR PLNÝ PÍSKU“.
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V květnu se konala Polická „100“ a „Atlet roku“.

U startovací čáry Štěpán Horák

Vpravo učitel Petr Jansa, organizátor celé akce

Vítěz: Jakub Kovář ze Žďáru n. Met.
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Florbal
*V sobotu dne 17. března 2O12 v tělocvičně ZŠ Police nad Metují se konala Soutěž o
Pohár nadějí. Police byla z pěti družstev 3. Hlavní pořadatelé Radek Starý a Marek
Plný

*V sobotu 24. 3. se v tělocvičně školy konal 7. ročník florbalového turnaje
„TURNAJ O POHÁR BLÁZNIVÉ VIKTORKY“

*27. 10. Tiky Team uspořádal již desátý ročník florbalového turnaje Urna Cup 2012.
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Karate
*Dne 4. 3. 2012 se náš oddíl karate zúčastnil soutěže karate s
mezinárodní účastí - „Velká cena města Trutnova", kde si poličtí borci
vedli velice úspěšně. Byla to jejich první soutěž v karate.
Ukázalo se, že poličtí karatisté byli dobře připraveni trenérem Petrem
Kaněrou. Aleš Bihari v kategorii Kumite do 60kg získal 1. místo a v kategorii bez
rozdílů hmotnosti krásné 3. místo. Jan Fatura se probojoval tzv. pavoukem na 3. místo
v kategorii Kumite muži nad 85kg.

Svatby
Leden:
14. 1. Svoboda Miloš a Ferancová Alena
Únor:
18. 02. Tomčík Jiří a Novotná Libuše, kteří k nám zavítali až z dalekého Přerova.
Březen:
Tento měsíc nebyla žádná svatba.
Duben:
13. 04. Kovářík Filip a Streubelová Petra – pod Supí vyhlídkou
14. 04. Balák Martin a Balášová Martina – v Adršpachu
19. 04. Dubišar Vlastimil a Svatoňová Radka – před kaplí na Ostaši.
21. 04. Hanuš Jiří a Šimková Šárka – obřadní síň
21. 04. Švorčík Rudolf a Jeřábková Jana – obřadní síň
21. 04. Vaniš Martin a Skalová Jana – v Šumperku
21. 04. Švorčík Rudolf a Jeřábková Jana
21. 04. pár z Hronova v kapli na Hvězdě
27. 04. pár z Broumova – v obřadní síni
27. 04. Sýkora Jiří a Kleinerová Petra – před kaplí na Hvězdě
28. 04. Paulínek Marek a Osobová Jitka – obřadní síň
28. 04. Donát Vítek a Havlíčková Karolína – v Českém Krumlově
Květen:
12. 05. Zítka Jakub a Holečková Anna – obřadní síň
09. 05. Blahut Tomáš a Juříková Bohumila – v Javorníku
19. 05. Kašpar Vítězslav a Staňková Eva – před kaplí na Hvězdě (nádherná atmosféra,
plno mladých lidí a třešnička na dortu byl portugalský kytarista, který vkusně provázel
obřad)
Červen:
02. 06. Machek Petr a Macháčková Kateřina – čsl. husitská církev
02. 06. Souček Lukáš a Skálová Magdalena – římsko-katolická církev
02. 06. sňatek ve Velkých Petrovicích
13. 06. sňatek v obřadní síni
16. 06. Homolka Jan a Grätzová Michaela - Náchod
16. 06. Pokorný Jaroslav a Nevoránková Kateřina – v obřadní síni
23. 06. Karpf Jiří a Krpálková Lenka - v sadu v České Metuji
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30. 06. Ticháček Robert a Tůmová Lenka – obřadní síň
30. 06. Podlešák Aleš a Kubečková Zuzana – v Hronově
Červenec:
04. 07. Špalt Stanislav a Komárková Monika – v obřadní síni
07. 07. Jandáček Pavel a Kuldová Kristýna – církevní sňatek
07. 07. Vajsar Jan a Bořková Dagmar – v Teplicích nad Metují
13. 07. Tomášek Martin a Gajdošová Věra – v Penzionu „65“
14. 07. Pfeifer Milan a Dvořáková Alena – v Hradci Králové
14. 07. Schmid Pavel a Šilhavá Kateřina
20. 07. Laštůvka Tomáš a Pichová Kristýna – v Náchodě
21. 07. Netík Libor a Beránková Michaela – vyhlídka na Hvězdě
21. 07. Klíma Radek a Plachtová Eva – obřadní síň
28. 07. Šolc Jiří a Ševčíková Denisa
Srpen:
03. 08. Šichan Daniel a Binarová Petra – obřadní síň)
03. 08. Havelka Tomáš a Müllerová Pavlína – na Hvězdě
04. 08. Rutar Martin a Dlohošková – v Náchodě
10. 08. Šimek Petr a Vitverová Jana – v Mikulově
11. 08. chalupáři – před kaplí na Ostaši
17. 08. Plechatý Pavel a Kratochvílová Ivana – v Náchodě
18. 08. Němec Lukáš a Květinská Petra – na své zahradě
25. 08. Šťastný Milan a Kollertová Adéla – na Hvězdě
Září:
01. 09. Petrovický Lukáš a Doležalová Ivana – v Machově
01. 09. Veselý David a Kollertová Eliška – u chalupy v Pěkově
01. 09. Dvořáček Miroslav a Matysová Veronika – obřadní síň
01. 09. Kollert Lukáš a Kollertová Adéla – v Broumově
01. 09. Svoboda Petr a Vacková Kateřina – v Broumově
01. 09. církevní sňatek v kapli na Hvězdě
01. 09. pod pergolou ve Velkých Petrovicích
01. 09. Bohadlo Jan a Navrátilová Hana – kostel na Bezděkově
08. 09. Mach Tomáš a Vašová Jitka – obřadní síň
15. 09. Petr Viktor a Kutifelová Klára – v Hronově
21. 09. na Frýdlantské vyhlídce na Ostaši
22. 09. Lars Teumer a Koch Claudia – v obřadní síni
22. 09. Vajsar Radek a Šotolová Pavlína – obřadní síň
22. 09. Imlauf Ondřej a Ballová Lucie – obřadní síň
Říjen:
05. 10. Bajnárek Jiří a Roušarová Kateřina – v kapli na Hvězdě
05. 10. Laštůvka Vlastimil a Divišová Martina – v Náchodě
06. 10. Dubišar David a Bodková Simona – obřadní síň
06. 10. Pulchart Josef a Kollertová Nikola – v Trutnově
23. 10. Rejrchrt Milan a Boučková Lenka – v Mělníce
26. 10. v kapli na Ostaši, nepřejí si být jmenováni
27. 10. Roško Vilém a Šolcová Michaela – obřadní síň
Listopad: 0
Prosinec:
12. 12. Pšenička Ladislav a Hofmanová Lucie – v obřadní síni
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21. 12. Šrámek Petr a Kolbová Kateřina – obřadní síň

Diamantová svatba
Manželé Hynek a Lotta Prouzovi oslavili 60 let manželského
života.

Stříbrný podvečer
10. května se setkali na radnici manželské páry, které v první polovině letošního roku
oslavily 25 let trvání svého manželství: manželé Jiří a Jana Rösselovi z Pěkova, Jaroslav
a Hana Jaklovi z Broumova, Petr a Radka Heinzelovi ze Suchého Dolu a Jan a Daniela
Ticháčkovi z Machova.

Zleva: Petr a Radka Heinzelovi – Suchý Důl, Jan a Daniela Ticháčkovi – Machov,
Jaroslav a Hana Jaklovi – Broumov, Jiří a Jana Rösselovi – Pěkov.
Na 16. 11. bylo pozváno 13 manželských párů. Pozvání přijaly čtyři z nich. Po krátké
formální části poseděli u občerstvení a zavzpomínali nad fotkami.
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Narození
Leden:
13. 01. Bůna Roman, Mírová 213
23. 01. Beranová Ema, Ostašská 254
27. 01. Šedek Johann, Žďárská 199
Únor:
03. 02. Kříž Raphael, Jiráskova 112
19. 02. Brátová Kristýna, Na Sibiři 154
19. 02. Rozum Matěj Na Babí 116
22. 02. Týfová Melánie, Smetanova 391
Březen:
20. 03. Šolcová Anna a Lucie, Fučíkova 327
Duben:
16. 04. Bihari Martin, Smetanova 378
16. 04. Stuchlík Šimon, Na Sibiři 452
24. 04. Seidlman Tobiáš, Smetanova 369
Květen:
04. 05. Cink Antonín, Pod Klůčkem 251
05. 05. Kejzlar Vratislav Julius, Hlavňov 34
08. 05. Panochová Amálie, Žďárská 229
14. 05. Dostál Jiří, Smetanova 383
25. 05. Blahuta Tadeáš, Ostašská 252
26. 05. Fatková Adriana, Na Struze 186
29. 05. Gavelek Daniel, U Damiánky 268
Červen:
19. 06. Mareš Michal, Smetanova 380
20. 06. Žilák František, K Vodojemu 409
24. 06. Trojtl Jaroslav, Příčná 47
28. 06. Bouček Jakub, Na Sibiři 157
Červenec:
07. 07. Žigová Melissa, 17. listopadu 314
18. 07. Vajsar Aleš, Slunečná 427
Srpen:
12. 08. Pohl Jindřich, U Lesovny 111
20. 08. Paulínek Marek, Soukenická 206
22. 08. Bendová Veronika, Mírová 225
27. 08. Anděl Jakub, Masarykovo náměstí 98
Září:
12. 09. Melicharová Alice, Mírová 236
16. 09. Mazancová Eliška, Ke Koupališti 21
20. 09. Dvorská Sofie Sára, Bělská 277
28. 09. Rieger Jakub, Smetanova 355
29. 09. Jakubiaková Mia, K Sídlišti 288
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30. 09. Pfeifer David, 17. listopadu 379
Říjen:
08. 10. Hanuš Vít, Dukelská 174
09. 10. Horák Kryštof, Na Sibiři 101
11. 10. Formanová Adéla, Soukenická 166
Listopad: 0
Prosinec:
10. 12. Lískovská Hana, Nádražní 393
17. 12. Lichý Sebastian, Masarykovo náměstí 77

Vítání občánků
V sobotu 11. 2. bylo přivítáno 11 miminek, 12. 5. to bylo 13 miminek, 15. 9. bylo
přivítáno 15 miminek. Poslední vítání malých občánků v roce 2012 proběhlo v sobotu 8.
prosince. Pozvání přijalo 14 rodičovských párů se svými dětmi.

Jubilea
70 let
Leden:
Josef Kohl, Karel Hrzán, Marta Lamková a Jiří Spudich.
Únor:
Augustin Osoba
Březen:
Marie Raková
Duben:
Jindřiška Adamová, Anna Krupová, Apolonie Pročková a pan Jiří Kohl.
Květen:
Věra Thérová
Červen:
Hana Trnovská, Marie Kamerová, Věra Králová, Zdeněk Gennert, Jiří Šramar
Červenec:
Srpen:
Ludmila Hanzlová, Irma Scholzová a Hana Zeidlerová.
Září:
Jiří Mrština, František Kollert, Václav Krb a Karel Werner.
Říjen:
Paní Hildegarda Knittelová.
Listopad:
Stanislav Zimmer
Prosinec: 0
75 let
Leden: 0
Únor:
Josef Duba a Vlasta Ptáčková.
Březen:
Bedřich Šilpert
Duben:
Marie Štěpánková, Anna Melicharová a Edita Mazačová.
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Zdeňka Šváblová, Marie Žiláková a Hana Nosková
Červen:
Ladislav Maršík, Josef Hubka, Zdeňka Řeháková
Červenec:
Emilie Pfeifferová a Irena Šulcová.
Srpen:
Eva Řeháková.
Září:
Danuše Šefcová, Horst Schirlo, Zdeněk Kuchta, Václav Dubišar a Marie Kollertová.
Říjen: 0
Listopad:
Věra Šolcová a Mária Tóthová
Prosinec:
Miloslav Pfeifer a paní Genoveva Štefková.
80 let
Leden:
Dobromila Vávrová, Květuše Šálová a Jarmila Scholzová .
Únor:
Danuška Blažková, Miroslava Kopecká a Antonie Opatrná.
Březen:
Hana Doubková
Duben: 0
Květen:
Jana Krbcová
Červen:
Jaroslava Vítková
Červenec:
Jaroslav Bartoň a Josef Rössel
Srpen:
Václav Jirásek a Stanislav Čejpa
Září: 0
Říjen: 0
Listopad:
Antonín Verner, Jana Beranová a Helena Pachlová
Prosinec:
Libuše Nováková
85 let
Leden:
Olga Šmídová
Únor:
Libuše Žiláková, Josef Drašnar a Josef Hejzlar.
Březen: 0
Duben: 0
Anna Stierandová a Olga Gennertová.
Květen: 0
Červen:
Emilie Králová, Milada Štěpánková, Marie Rotterová
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Srpen:
Vladimír Boháček
Září:
Zdeněk Řehák, Anna Kratěnová, Veronika Davidová, Olga Ducháčová a Marie
Pohlová.
Říjen: 0
Listopad:
František Dostál a Věra Lamková.
Prosinec:
Bohuslav Rolc
90 let
Leden:
Marie Ducháčková a Jan Klusáček
Únor:
Vlastimil Winter
Březen: 0
Duben:
Jiřina Jansová
Květen:
Antonín Zítka a MUDr. Zdeněk Matějka
Červen:
Věra Vacková
Červenec: 0
Srpen: 0
Marie Petrová a Oldřiška Linhartová
Září:
Miluška Pavlů
Říjen: 0
Listopad:
Dagmar Šimonková
Prosinec:
101 let
Ve čtvrtek 4. října 2012 slavil po sto prvé narození a svátek v jeden den pan učitel
František Šeda.

Přistěhovaní
Leden:
02. 01. Schejbal Ladislav, Ostašská 250
05. 01. Pfeifer Daniel K Sídlišti 287
11. 01. Šelleiy Pavel a Šelleiyová Květa, K Sídlišti 397
11. 01. Malá Alžběta, Fučíkova 443
18. 01. Varcholová Jaroslava, Varcholová Jarmila a Varchola Michal, Radešovská 210,
20. 01. Středa Milan, Slunečná 422
23. 01. Bedřichová Jana, Nádražní 377
27. 01. Macháčková Jindřiška, Anežka, Františka, a Macháček František, Žďárská 232
Únor:
08. 02. Svobodová Lenka, Na Babí 115
10. 02. Katrušinová Marcela, Hlavňov 51
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24. 02. Hamplová Veronika, Malá Ledhuje 514
29. 02. Kaňarik Jiří, K Sídlišti 392
29. 02. Matysová Karolína, K Sídlišti 392
29. 02. Bitnarová Andrea a Bitnar Martin, Jiráskova 166
Březen:
09. 03. Tomanová Monika a Toman Bohumír, Hlavňov 62
19. 03. Hůlková Martina, Adéla a Hůlka Vít, Nádražní 205
Duben:
04. 04. Turková Miluše a Romana, Na Babí 287
04. 04. Žiga Roman (2x), Alexandr a Žigová Miluše, Na Babí 287
18. 04. Mitalčáková Anna a Grätz Adolf, Na Sibiři 149 (DD)
19. 04. Pichová Kristýna, Tomkova 34
Květen:
02. 05. Kubínová Lucie a Leona, K Sídlišti 288
09. 05. Juříková Bohumila, Michaela a Tomáš, Ostašská 252
09. 05. Štefanová Alena Ostašská 252
21. 05. Žigová Ivana, 17. listopadu 360
28. 05. Repašová Kateřina, 17. listopadu 313
Červen:
14. 06. Blahuta Tomáš, Ostašská 252
20. 06. Janečková Lucie a Bartošová Anna, K Sídlišti 287
Červenec:
19. 07. Tomášková Věra, Gajdoš Pavel, Gajdošová Veronika a Viktorie, Na Sibiři 186
27. 07. Rotter Kryštof, Hlavňov 7
Srpen:
16. 08. Mňuková Gabriela, Masarykovo náměstí 94
20. 08. Hušek Josef, Na Babí 290
21. 08. Šimek Petr, Ledhujská 32
27. 08. Martínek Ondřej, Masarykovo náměstí 94
27. 08. Masaříková Michaela, Masarykovo náměstí 94
29. 08. Turko Ivan, Na Babí 290
29. 08. Hrušková Růžena a Slováčková Anna, Na Sibiři 149 (DD)
Září:
10. 09. Časarová Alena, Gagarinova 291
17. 09. Heinzelová Irena, U Zahrádek, 195
17. 09. Ringlová Jaroslava, K Sídlišti 259
18. 09. Šilpertová Eliška, U Damiánky 268
18. 09. Dostálová Jana, U Damiánky 268
24. 09. Šťovíčková Marie, K Sídlišti 259
Říjen:
01. 10. Mach Tomáš, Machová Mia Natali, K Sídlišti 288
01. 10. Borůvka Daniel, Masarykovo náměstí 18
05. 10. Tautzová Emilie, Na Sibiři 149 (DD)
08. 10. Stibbová Haba, Patrná Hana a Patrný František, 17. listopadu 360
08. 10. Krejčí Pavel, 17. listopadu 387
10. 10. Jehličková Renata, Na Babí 116
10. 10. Trojanová Valerie, Masarykovo náměstí 94
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15. 10. Hažmuková Adéla, Masarykovo náměstí 84
15. 10. Míl Zbyněk, Nádražní 205
17. 10. Kolář Jakub, 17. listopadu 284
18. 10. Jandová Štěpánka, Kostelní 11
22. 10. Mach Radek, Hlavňov 81
22. 10. Flegrová Erika, K Sídlišti 288
Listopad:
21. 11. Kratochvílová Michala a Jakub, Fučíkova 322
22. 11. Pohorská Tereza, Masarykovo náměstí 85
26. 11. Smrček Zdeněk, Nádražní 204
Prosinec:
05. 11. Hrušková Naďa a Rudolf, Nádražní 205
17. 12. Macháčková Lenka, Tomkova 39
17. 12. Zajícová Barbora, Tomkova 39

Odstěhovaní
Leden:
04. 01. Klusáček Radek, Jiráskova 166
16. 01. Štědroňský René, Na Babí 407
16. 01. Semirád Jakub, Gagarinova ul. 293
16. 01. Exner Petr, K Sídlišti 288
16. 01. Honcová Kateřina, Gagarinova ul. 293
30. 01. Vymětalíková Darina a Vymětalík Boris, Dukelská 181
Únor:
01. 02. Svobodová Alena, U Damiánky 268
01. 02. Klíma Antonín, U Damiánky 63
01. 02. Přibyl Štěpán, Ochoz 10
03. 02. Svoboda Pavel, Mírová 210
13. 02. Bišková Kristýna, Marcela a Biško Michal, Na Babí 407
Březen:
28. 03. Reslová Lucie, Masarykovo náměstí 98
Duben:
16. 04. Žák Roman, Bělská 263
16. 04. Vávrová Kateřina, Radimovská 56
25. 04. Švorčíková Jana, Police nad Met. 219
30. 04. Kovařík Filip, Nádražní 205
Květen:
15. 05. Krucinová Iveta, Tyršova 340
17. 05. Grofová Markéta a Grof Jan, Paulová Sára, Nádražní 323
23. 05. Turko Boris, Miroslav a Turková Anastázie, Na Babí 290
30. 05. Kot Patrik, Fučíkova 324
Červen:
13. 06. Frolka Petr, Masarykovo náměstí 98
20. 06. Hrušková Marcela, Ostašská 267
25. 06. Horáková Monika, Gagarinova 290
27. 06. Kučera Milan, Masarykovo náměstí 98
27. 06. Brynych Tomáš, Hvězdecká 17
28. 06. Balážová Leona, Klaudie a Baláž Miroslav, Masarykovo náměstí 98
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02. 07. Homolka Jan, Na Sibiři 343
02. 07. Polášek Roman, Gagarinova 291
10. 07. Muchová Alžběta, Marcela a Mucha Tadeáš, Gagarinova 290
17. 07. Váňa Milan, Gagarinova 291
Srpen:
01. 08. Schmid Pavel, Nad Pekárnou 380
08. 08. Štefánik Samuel, Štefániková Madonna, Zdeňka, Masarykovo nám. 94
08. 08. Galba Marián, Masarykovo náměstí 94
09. 08. Rutar Martin, K Sídliště 289
15. 08. Onderčová Jiřina, Fučíkova 322
20. 08. Felgrová Eva, Fučíkova 327
27. 08. Bartoš Karol, 17. listopadu 313
Září:
03. 09. Jarešová Simona a Jareš David, pod Klůčkem 286
03. 09. Kratochvílová Ivana, Na Babí 376
04. 09. Putnokiová Anna a Georg, Na Babí 290
06. 09. Matysová Veronika, Tyršova 340
13. 09. Petrovická Ivana, Horní ul. 317
13. 09. Hamplová Adéla, Malá Ledhuje 514
18. 09. Šustková Kateřina, Husova 332
18. 09. Fulka Tomáš, V Rokli 139
24. 09. Kyllar Lukáš, Masarykovo náměstí 98
24. 09. Varchola Michal, Radešovská 210
25. 09. Šolc Jan,Radimovská 403
27. 09. Petr Viktor, Smetanova 371
Říjen:
08. 10. Vacek Lukáš a Bedřichová Jana, Nádražní 377
10. 10. Haucková Hedvika, Mírová 229
10. 10. Hauck Pavel, Na Sibiři 346
10. 10. Pulchartová Nikola, Na Babí 279
29. 10. Berková Edita, Masarykovo náměstí 98
Listopad:
05. 11. Antlová Martina, Husova 343
12. 11. Ruttar Pavel, Gagarinova 291
21. 11. Pavlová Eliška, Masarykovo náměstí 74
26. 11. Horská Elen a Simona, Bělská 401
26. 11. Krucinová Iveta, Tyršova 340
28. 11. Rohulán Jiří a Rohulánová Jaroslava, Gagarinova 291
Prosinec:
05. 12. Hubková Gabriela, Anežka, Hubka Vojtěch, David a Vít, Fučíkova 324
10. 12. Tylš Tomáš, Ostašská 267
12. 12. Chlupová Kateřina, Kostelní 8
19. 12. Pospíšil Aleš, Tomáš a Pospíšilová Mariana, K Sídlišti 289
19. 12. Kubíček Roman, 17. listopadu 387
27. 12. Kubínova Lucie a Leona, K Sídlišti 288
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Úmrtí
Leden:
01. 01. Slovák František, 1919, K Sídlišti 259
03. 01. Heinzel Rudolf, 1931, DD
06. 01. Černá Jiřina, 1931, Ostašská 252
08. 01. Hejnyšová Vlasta, 1928, Malá Ledhuje 507
30. 01. Škopová Alenka, 1931, Nádražní 218
Únor:
15. 02. Švarcová Věroslava, 1919, DD
22. 02. Spudich Jiří, 1942, Na Babí 115
Březen:
01. 03. Pokorná Marie, 1930, U Plovárny 12
09. 03. Matějková Olga, 1929, Fučíkova 323
12. 03. Voříšek Josef, 1934, Ostašská 252
22. 03. Ošlejšek Antonín, 1934, DD
Duben:
07. 04. Zimmermanonvá Marie, 1914, DD
11. 04. Krtičková Ludmila, 1928, DD
Květen:
05. 05. Rotter Ladislav, 1925, Hlavňov 63
09. 05. Mitalčáková Anna, 1922, DD
12. 05. Pešková Františka, 1938, Na Babí 116
26. 05. Stuchlík Rudolf, 1939, Fučíkova 322
Červen:
05. 06. Procházka Zdeněk, 1936, Husova 333
06. 06. Jansová Marie, 1920, DD
12. 06. Hamplová Miloslava, 1925, DD
13. 06. Krbec Miloslav, 1933, Soukenická 206
15. 06. Jansová Helga, 1934, K Sídlišti 259 (pečovatelský dům)
22. 06. Sassová Uršula, 1925, K Sídlišti 259 (pečovatelský dům)
26. 06. Páslerová Vlasta, 1927, Tomkova 27
26. 06. Zítková Věroslava, 1930, DD
29. 06. Jirmanová Eva, 1944, Kostelní 99
30. 06. Pour Stanislav, 1931, 17. listopadu 349
Červenec:
04. 07. Vacek Josef, 1920, DD
11. 07. Krtičková Anna, 1933, K Sídlišti 259 (pečovatelský dům)
15. 07. Pivničková Irena, 1947, Pod Havlatkou 320
20. 07. Hruška Václav, 1919, Hlavňov 30
Srpen:
11. 08. Kollert Stanislav, 1935, K Sídlišti 287
31. 08. Kochová Marie, 1921, DD
Září:
02. 09. Sivák Peter, 1943, Na Babí 116
05. 09. Jansová Jiřina, 1922, DD
08. 09. Brahová Helena, 1926, DD
20. 09. Ansorge Jaroslav, 1945, Dvořákova ul. 148
23. 09. Koláčná Jana, 1937, Tomkova 39
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16. 10. Zítka Antonín, 1922, DD
17. 10. Končická Erna, 1923, Na Sibiři 242
20. 10. Šmídová Zuzana, 1926, K Sídlišti 287
20. 10. Fulková Eva, 1935, Pod Havlatkou 322
28. 10. Ptáček Václav, 1936, K Sídlišti 288
31. 10. Šeda František, 1911, Na Sibiři 73
Listopad:
02. 11. Slováčková Anna, 1922, DD
04. 11. Pelikánová Libuše, 1926, U Opatrovny 217
14. 11. Žid Bořivoj, 1931, K Sídlišti 288
23. 11. Vychodilová Hana, 1939, Fučíkova 327
24. 11. Scholz Milan, 1929, Dukelská 174
29. 11. Winter Vlastimil, 1922, Ostašská 92
Prosinec:
06. 12. Beranová Jarmila, 1928, Ostašská 254
14. 12. Vítková Hana, 1928, DD
15. 12. Oppitzová Miluška, 1928, Dvořákova ul. 127
26. 12. Ungrádová Marie, 1931, K Sídlišti 288
26. 12. Beneš Karel, 1938, Hlavňov 35
30. 12. Hančová Vlasta, 1928, Ostašská 252

Statistika
K 31. 01. mělo město 4 280 obyvatel.
K 29. 02. mělo město 4 284 obyvatel
K 31. 03. mělo město 4 280 obyvatel
K 30. 04. mělo město 4289 obyvatel
K 31. 05. mělo město 4298 obyvatel
K 30. 06. mělo město 4293 obyvatel.
K 31. 07. mělo město 4294 obyvatel
K 31. 08. mělo město 4285 obyvatel
K 30. 09. mělo město 4281 obyvatel.
K 31. 10. mělo město 4276 obyvatel.
K 30. 11. mělo město 4283 obyvatel.
K 31. 12. mělo město 4255 obyvatel
Z toho měl Hlavňov – 152 obyvatel
Radešov – 72 obyvatel
Sepsala:
Jindra Vaníčková - kronikářka
Fotografie:
Štěpán Horák, Oldřich Jenka, Ing. Pavel Scholz
Korektury:
starostka Mgr. Ida Jenková - předsedkyně letopisecké komise, Štěpán Horák – fotograf
a člen letopisecké komise, Miroslav Pichl a Jaroslav Škop - členové letopisecké komise.
Vzhledem k zákonu o ochraně osobnosti v leckterých případech nejsou uvedena jména
např. u svateb, pokud si to snoubci výslovně nepřáli anebo u informací policie. Nemohu
zaznamenávat přestupky, neshody mezi některými obyvateli a jiné nepříjemné události,
kdy by bylo třeba uvést jména.
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Počasí
Podle uvedených statistik meteorologických laboratoří byl letošní rok zhodnocen jako
teplotně nadprůměrný.

Leden
Ráno° Den°
-1°
+1,5° Zataženo, jemně pršelo, mlha, obleva
+5,5°
+7,5° Zataženo, v pol. chvíli projasnění, jinak zataženo
+3°
+4°
Vítr, odpol. chvíli slunce
5,5°
+3°
Déšť
+0,5°
+2°
Husté sněžení, prudký vítr, odpoledne vydatný déšť
+0,5°
+1°
Vítr, sněžení
-2°
+0,5° Zataženo, občas poletoval sníh
-1°
+2°
Zataženo, občas mírné sněžení
+0°
+2°
Ráno sníh
+0°
+2,5° Dešťové přeháňky
+0,5°
+3°
V poledne chvíli problesklo slunce
+2,5°
+4°
Celou noc déšť, v poledne opět zapršelo
+0°
+0,5° Sněžení
-1,5°
-0,5° Sněžení, vítr, konečně přišla zima!
-3,5°
-3°
Dopol. sněžení, v pol. slunce, občas sníh
-5,5°
-3°
Dopol. Slunce, pak se zatáhlo
-3°
+0,5° Sněžení, všude dost sněhu
-0,5°
-0,5° Slunečno
-2°
+1°
Mlha, vítr, sněžení
-0,5°
+0,5° Kluzko, vítr, sněžení
-1°
+0,5° Odpol. vítr, sněžení
+1°
+1,4° Vítr, sněžení
-0,5°
+1°
Ráno slunečno, v poledne mírné mžení
+0°
+1°
Sněžení, obleva
-12,5°
-1,5° Slunečno
-11,5°
-3°
Slunečno
-15°
-3,5° Slunečno
-14,5°
-1,5° Ráno mírná mlha, potom slunečno
-12°
-2°
Slunečno
-11,5°
-7,5° Slunečno
-9°
slunečno
31. -15,5°
Počátek ledna připomínal spíše předjaří. Dokonce ráno byl slyšet zpěv ptáků.
V polovině měsíce napadlo dost sněhu a tak konečně začala zima. Od 23. 1. bylo krásné
slunečné počasí a od 24. 1. nastoupily mrazy.

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
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Únor
Ráno° Den°
-9°
Slunečno, vítr
-13°
Slunečno
-12,5° Slunečno
-11°
Slunečno, v noci mírně sněžilo
-10,5° Slunečno, vítr, mírně sněžilo
-12°
Zataženo, chvílemi sníh, prudký ledový vítr
-13°
Ráno zataženo, pak projasnění
-8°
Zataženo, odpoledne slunečno
-7°
Zataženo, mžení
-10,5° Slunečno
-10°
Slunečno
-6,5° Slunečno
-9°
Zataženo, chvílemi jemné sněžení
-9,5°
-6,8° Zataženo
-2,5°
-1°
Vítr, velké sněhové přeháňky, dopol.“bílá tma“
-2,5°
+0°
Sněžení, vítr
-3,8°
+2°
Zataženo. Sněhové přeháňky
-0,5°
+2°
Zataženo
+2°
+2°
Zataženo, obleva, déšť se sněhem
-1,5°
+2°
Slunce
-12°
+0,5° Zataženo, vítr
-0,5°
+1,5° Zataženo, jemný déšť, obleva
+1,5°
+1,5° Obleva
+2,5°
+5,5° Obleva
-1°
+4,5° Slunce, vítr, k večeru zataženo
0°
+2,8° Sněhové přeháňky střídavě se sluncem
-9°
+2,5° Slunečno
0°
+3,9° V noci sněžení, přes den občas sníh s deštěm
+6°
+8,5° Mrholení, dešť.přeháňky, odpol. projasnění
Do poloviny měsíce byly silné mrazy. Všude bylo velké množství sněhu, chodníky a
silnice byly z větší části zapadané. V polovině měsíce nastala obleva.

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

-15,8°
-18,5°
-25°
-17,5°
-14,5°
-20,5°
-12,5°
-12,5°
-11°
-13,5°
-17,5°
-21,5°
-14°
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Březen
Ráno° Den°
+6°
Po celý den mlha
+7°
+7°
Slunečno
+3,5° Slunce, vítr
+5°
Slunečno, ledový vítr
+1,5° Slunečno, ledový vítr
+3°
+0,5° Zataženo, sněžení
+5,5° Slunečno
+4°
V poledne chvíli slunce, k večeru déšť
+6,5° Ráno déšť, odpol. projasnění, vítr
+6,5° Zataženo
+7,5° Zataženo
+3,5°
+5°
Zataženo
+3°
+5,5° Zataženo, studený vítr
-3°
+12°
Slunečno
-1,8°
+14,5° Slunečno, velmi pěkně
+0,5°
+15,5° Slunečno, krásně
+4,5°
+9,5° Ráno zataženo vítr, odpoledne slunce
-3,5°
+10°
Slunečno
-1,5°
+13°
Slunečno
+6,5°
+16°
Slunečno
+1°
+16,5° Slunečno, odpol. se zatahovalo
+1°
+17°
Odpol. oblačno
+0,4°
+14°
Studený vítr, slunečno
+1,5°
+10°
Slunečno, studený vítr
-2°
+9,5°
Slunečno
+5°
+13°
Slunečno
+8°
+6,5° V pol.déšť, odpol. ochlazení
+3°
+6°
V pol. chvíli slunce, odpol. zapršelo
+4,5
Zataž., déšť. přeháňky, k večeru vichřice se sněhem
31. +4,5°
Březen byl poměrně pěkný ale suchý. Zapršelo až 30. a 31. 3. V tyto dny bylo citelné
ochlazení.

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

+3°
+1,5°
-3°
-1,5°
-3,5°
-5°
-9,5°
-1,5°
+0,5°
-2°
+3,5°
+2,5°
+4,5°
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Duben
Ráno° Den°
+3,8° V noci nasněžilo, během dne přeháňky
+6°
Větrno
+13°
Slunečno
+14°
Větrno
+4,2° Zataženo, k večeru déšť
+6°
Zataženo
3,5°
Vítr, déšť, přeháňky, k večeru sněžení
+1°
V noci nasněžilo, během dne sněhové přeháňky
+9°
Slunečno, větrno
+10°
Oblačno
+13°
Vítr, odpoledne slunce
+5,5° Zataženo, déšť
+10°
K večeru slunce
+4,5°
+11°
Oblačno
+5°
+7°
Zataženo, déšť
+4,2°
+3°
Déšť, ledový vítr, nevlídno
+0,4°
+7,5° Oblačno, k večeru pěkně
-3
+11,5 Slunečno
-0,5°
+13°
Ráno slunečno, v poledne se zatahovalo
+0,5°
+15,8° Slunečno
+7,5°
+14°
Dopol. déšť, odpoledne slunečno
+2°
+10°
Zataženo
+4°
+14
Slunce, oblačno
+2,4°
+13,5° Zataženo
+6°
+15°
Odpoledne slunečno
+4°
+21°
Slunečno
+8°
+24°
Slunečno
+6°
+24°
Slunečno, vítr
+19°
+25°
Slunečno, velmi silný vítr
+11,4° +26°
Slunečno
Počátek měsíce byl aprílový. 8. 4. a 9. 4. se dostavily noční mrazy. Na konci měsíce
nastoupily na toto období extrémně vysoké teploty.

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

0°
+2,8°
+0,5°
+4,5°
+3°
+1,8°
+2°
-2,5°
-6,5°
0°
+6,5°
+7°
+4°
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Květen
Ráno° Den°
+25°
Slunečno, odpol. zahřmělo a zapršelo, pak slunce
+24°
Slunečno
+20°
Slunečno, k večeru bouřka a déšť
+17,5° Zataženo, v poledne déšť
+22°
Oblačno, večer bouřka a déšť
+14,5° Zataženo, odpol. projasnění, slunce
+12,5° Zataženo, odpol. projasnění, chvíli slunce
+16,5° Slunečno
+18°
Slunečno
+20°
Slunečno
+25°
Občas slunce
+11°
Déšť, odp. vyjasnění, k večeru slunce
+12°
Slunečno
+7°
+13,2° Zataženo, odpol. občas slunce
+8°
+14°
Oblačno
+8°
+9°
Zataženo, vítr
+4,5°
+9,5° Dopol. zataženo, vítr
0°
+14°
Slunečno, studený vítr
+1°
+19,5° Slunečno, vítr
+8°
+20,5° Slunečno, vítr
+17,5° +22,5° Slunečno
+14°
+23°
Slunečno, občas se zatáhlo, odp. déšť a zabouřilo
+15°
+24°
Slunečno
+15,5° +21°
Slunečno, občas se zatáhlo
+11°
+19,5° Slunečno, chladnější vítr
+12°
+19°
Slunečno, občas oblačno
+9°
+21°
Odpoledne slunečno
+9°
+15°
Dopol. déšť, odpol. přeháňky, k večeru slunečno
+7,5°
+17,5° Slunce, chvílemi zataženo
+9°
+18,5° Oblačno, vítr
+17,5° Dop.zataž., déšť, odp. slun. a přeháňky, v noci déšť
31. +6,5°
Počátek měsíce byl pěkný, od 12. 5. došlo k ochlazení. Od 19. 5. byly krásné, téměř
letní dny. Koncem měsíce ochlazení a konečně se objevily dešťové přeháňky. Celý
měsíc bylo extrémní sucho. Podobné sucho bylo před pěti lety.

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

+11,4°
+17°
+12°
+13,5°
+11°
+11°
+7,5°
+6°
+6,5°
+12,5°
+14,5°
+14°
+4,5°
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Červen
Ráno° Den°
+13,5° Zataženo, déšť, odpol. vyjasnění, k večeru slunce
+13,5° Studený vítr, občas slunce
+16,5° Zataženo, odpoledne déšť
+16°
V poledne slunce
+12°
Zataženo, přeháňky
+15°
Zataženo, v pol. chvíli vyjasnění
+19°
Slunečno
+20,5° Dopol. slunce, večer déšť a bouřka
+18,5° Odpoledne zapršelo
+13,5° Celé odpoledne déšť, chvílemi dost hustě
+16,5° Odpoledne slunečno
+18°
Odpoledne slunečno
+18,5° Oblačno
+12°
+13,5° Zataženo, k večeru projasnění
+8°
+18°
Dopol. slunce, odp.oblačno, k večeru krásně
+12°
+26°
Krásný letní den
+16,5° +22°
Během dne pod mrakem, k večeru slunce
+16,5° +27°
Slunečno, teplotní rekord
+ 17°
+24°
Oblačno, chvílemi slunce
+16,5° +21°
Dopol. zataženo, přeháňky, odpoledne vedro
+17,5° +21°
Ráno chladno, zataženo, pak slunce, odpol. zapršelo
+16°
+22,5° Dopol. zataženo, chladno, odpol. vedro
+12°
+21°
Krásný den, dopol. chladnější vítr
+11°
+21°
Krásný den, chvílemi se zatáhlo, vítr
+12,5° +18°
Zataženo, chladno, odp. přeháňky
+11°
+15°
Oblačno, k večeru slunce, vítr
+6,8°
+18°
Oblačno, v noci déšť
+15°
+19,5° V poledne déšť
+13°
+25,5° Slunečno, vedro
+17,5° +27°
Dopol. zataženo, odpol. vedro
V polovině měsíce se dostavily letní teploty, které vydržely až do konce měsíce. Místy
došlo k teplotním rekordům.

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

+11,5°
+8°
+5,5°
+12,5°
+11,5°
+2°
+10°
+14°
+12°
+9,5°
+11,5°
+9°
+13°

148

- Rok 2012 -

Červenec
Ráno° Den°
+28°
Ráno mírně zapršelo, v noci bouřka, liják
+22°
Zataženo, v noci déšť
+20°
Ráno bouřka, celé odpol. a večer bouřky a lijáky
+21°
Dopol. zataženo, odp.slunce
+26,5° Slunečno, večer bouřka a déšť
+28°
Slunečno, večer bouřka, déšť
+24°
Ráno mírná mlha, potom slunečno
+25°
Ráno mírná mlha, zataž., potom slunce
+22°
Chladný vítr, oblačno, k večeru krásně
+21°
Dopol. pěkně, potom oblačno
+20°
Chladnější vítr
+19°
Oblačno, odpol. déšť, ochlazení
+15,8° Odpol. déšť
+14°
+19,5° Oblačno, vítr
+11°
+18°
Oblačno, odp. přeháňky
+12°
+16,5° Ráno déšť, odpol. přeháňky, k večeru pěkně
+11°
+15°
Ráno prudký déšť, vítr, celý den přeháňky
+12,5° +19°
Dopol. déšť, zima, k večeru pěkně
+12,5° +19,5° Ráno slunce, celý den vítr a přeháňky
+13°
+19°
Ráno slunce, pak oblačno, vítr, k več. a v noci déšť
+13°
+15°
Ráno slunce, pak zataženo, celý den přeháňky
+10°
+16,5° Ráno déšť, potom oblačno
+8,5°
+20,5° Slunečno
+15°
+23,5° Ráno zataženo, potom slunce a vítr
+15°
+23,5° Slunce
+15°
+25°
Slunce, v pol. se zatáhlo ale pak opět slunce
+15°
+26,5° Slunce, odp. zataženo, pak opět slunce
+15,5° +27,5° Slunce, večer bouřka a v noci déšť
+18°
+20,5° Slunce, odpol. se zatáhlo, k večeru mírně zabouřilo
+14,5° +19,5° Oblačno
+21°
slunečno
31. +12°
Na počátku měsíce byla velká vedra a často bouřky. V některých krajích bouřky a
padající velké kroupy nadělaly velké škody. Polici takové problémy nepostihly.
V polovině měsíce se dost ochladilo a často pršelo. V posledních 10 ti dnech v měsíci
velká vedra.

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

+24°
+17,5°
+19°
+17°
+17°
+16°
+17°
+16,5°
+15°
+16,5°
+14°
+13°
+10°
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Srpen
Ráno° Den°
+24,5° Slunečno
+28°
Slunečno
+22°
Ráno bouřka, déšť, dopol. zataž., odpol. slunce
+24,5° Slunečno
+23,5° Slunečno, v noci bouřka a pršelo
+24°
slunečno
+19,5° Oblačno, odpol. déšť a pak pěkně
+19,5° Polojasno
+18,5° Oblačno, v poledne bouřka, potom přeháňky
+14°
Ráno déšť, během dne přeháňky
+15°
Ráno déšť, během dne přeháňky
+18°
Polojasno, občas slunce
+20°
+5°
+27°
+7°
+22,5° Slunečno
+6°
+25°
Slunečno
+14°
+22°
Polojasno, k večeru pěkně
+13°
+23°
Slunečno
+12°
+28°
Slunečno
+13°
+32°
Slunečno, dusno
+14°
+28°
Pod mrakem, dusno, k večeru poprchávalo
+17°
+24°
Ráno bouřka, déšť, během dne slunečno
+13°
+25°
Slunečno
+15°
+24,5° Ráno jemně pršelo, potom pěkně
+17,5° +21°
Ráno déšť, odpol. přeháňka
+16°
+19°
oblačno
+13°
+19°
Ráno zataženo, jemný déšť, odpol. polojasno
+6°
+19,5° Slunečno
+15°
+23°
Slunečno
+13°
+24°
Krásně, slunečno
+14,4° +16°
Zataženo, déšť
Na počátku měsíce na různých místech Čech řádily velké bouřky s krupobitím a silnými
větry, které způsobily velké škody. V Polici bouřky a silný vítr také byly, ale nebyly tak
intenzivní, aby došlo ke škodám. Teplotní hodnoty odpovídaly tomuto období.

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

+14,5°
+15°
+18,5°
+13°
+14,5°
+17,5°
+15,5°
+13°
+10,5°
+9°
+10°
+11,5°
+6°
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Září
Ráno° Den°
+17°
Zataženo, dopol.mrholení, odpol. projasnění
+16,5° Ráno zataženo, oblačno, k večeru slunce, otepl.
+17,5° Pod mrakem
+19,5° Slunečno
+18,5° Slunečno
+15°
Sludený vítr
+16,5° Pod mrakem
+17,5° Ráno déšť, zataženo
+23°
slunečno
+25,5° Slunečno
+26°
Slunečno, k večeru zataženo, mírná bouřka, déšť
+12,5° Zataženo, déšť, prudké ochlazení
+11,5° Zataženo, déšť, k večeru se vyjasnilo
+3°
+15°
Ráno mlha, potom slunečno, studený vítr
+7°
+13,5° Zataženo, k večeru vyjasnění
+11°
+16,5° Polojasno, k večeru slunce
+5°
+17,5° Slunečno
+6,5°
+18°
Oblačno
+13°
+11°
Déšť, odpol. projasnění
+2,5°
+11,5° Ráno mlha, pak slunce, dop. chl., odp.se zatáhlo
+1°
+12°
Odpoledne slunce
+9,5°
+11°
Zataženo, déšť, k večeru vyjasnění
+1,5°
+13°
Chladný vítr, odpoledne slunečno
+4°
+18°
Slunečno
+11,5° +19°
Slunečno
+9°
+20,5° Krásný teplý slunečný den
+11°
+15,5° Zataženo, dopol. přeháňka, oblačno, vítr,
+10°
+15°
Polojasno
+3°
+16°
Ráno slunečno, odpol. oblačno, večer déšť
+4°
+17°
Slunečno
Začátek a konec měsíce proběhl jako celkem pěkné babí léto“.

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

+13°
+13,9°
+12°
+15°
+9°
+12,5°
+5°
+14
+9°
+9,5°
+12,5°
+15°
+8°
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Říjen
Ráno° Den°
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

+5,5°
+10°
+5,5°
+6,5°
+6,5°
+12°
+8,5°
+5,6°
-0,2°
+2,5°
+3°
-1,5°
+4,5°
+7,5°

+8,5°
+6,5°
+4,5°
+3,5°
+4,5°
+2,5°
+4°
+5°
+7,4°
+8,5
+7,8
+3,9
+0,5°
-0°
-0°
-2,3°
31. +2,5°
V polovině měsíce
ale roztával.

+12,5°
+14°
+16,5°
+17°
+14°
+19°
+8,5°
+9°
+10°
+7,2°
+10,5°
+9,8°
+11°
+13°
+13,5°
+7,5°
+13°
+16°
+18°
+19°
+13,5°
+16,5°
+9
+10
+8
+4,5
-0,5°
+2°
+1°
+1,2°
+9°
bylo velmi

Zataženo, odpol. déšť
Ráno mlha, zataženo, odpol.projasnění
Ráno mlha, potom slunečno
Odpoledne dešťové přeháňky, večer liják a vítr
Odpoledne déšť
Krásný slunečný, i když větrný, den
Celé dopol. lilo, odpol. chvíli jasno, pak opět déšť
Ráno déšť, dopol. ještě také, odpol. již nepršelo
Slunečno
Zataženo, odpol. déšť
Odpoledne slunečno
Ráno mlha, odpol. chvíli slunce
Slunečno, vítr
Občas slunce, vítr
Zataženo, večer déšť
Celý den déšť
Ráno mlha, odpoledne slunce a pěkně
Slunečno, vítr
Slunečno
Sáno mlha, potom slunečno
Ráno mlha, odpol. chvílemi slunce
Ráno mlha, potom krásně slunečno
Zataženo
Zataženo
Celý den mžilo a jemně pršelo
Odpol. chvílemi slunce
Do rána napadl sníh, padal celý den, vítr
V noci napadl mokrý sníh, odpol. chvíli slunce
Mírné mokré sněžení
V poledne se objevilo slunce
krásné slunečné počasí. 27. 10. napadl mokrý sníh, který

152

- Rok 2012 -

Listopad
Ráno° Den°
+3,5°
+7°
Zataženo, dopol. déšť
+5,2°
+7,6° Odpol. chvíli slunce, vítr
+6,6°
+8,2° Zataženo
+7,3°
+11°
V pol. polojasno, odpol. déšť
+6,5°
+7,2° Ráno déšť,
+4,3°
+4,3° Zataženo a vítr
+2,3°
+5°
Zataženo, přeháňky
+6,2°
+6,2° Zataženo
+5°
+6,5° zataženo
+4,8°
+7,8° V poledne slunce, vítr
+7°
+9,5°
+6,5°
+8°
Zataženo
+5,5°
+7°
Slunečno
-3,5°
+6,5° Slunečno
-4,5°
+4°
Chvílemi slunce
+4°
+5,4° Zataženo
+5°
+5,3° Celý den zataženo, vítr
+4,5°
+5,3° Zataženo
+4,3°
+8,3° Zataženo, v pol. na chvíli slunce, pak zataženo
+4,5°
+11,5° Slunečno
-1,5°
+9°
Dopol.slunečno, pak zataženo
+5,5°
+5,4° Zataženo
+3,6°
+6,8° Ráno déšť, pak zataženo
+4,8°
+5,9° Zataženo, v poledne mírné projasnění
+3,2°
+8°
Zataženo
+1,2°
+7,5° Ráno mlha, zataženo
+7°
+8,5° Zataženo, odpol. mrholení
+6,3°
+8,5° Zataženo
+5,5°
+7,5° Zataženo, déšť, odpol.ochlazení
+0,5°
+1,5° Mokré sněžení
Celý měsíc byl poměrně teplý, pouze dva dny byly ranní teploty pod nulou. 30. 11. padal
mokrý sníh.

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
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Prosinec
Ráno° Den°
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

-2°
-7°
-2,6°
-2,8°
+0°
-5°
-11,5°
-17°
-10,5°
-3°
-4,8°
-6,5°
-6,5°
-6°

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

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

chvílemi vysvitlo slunce
Ráno sněžení
Zataženo
Dopoledne chvíli slunce, odpol. zataženo
Sněžení, polojasno
Polojasno
Slunečno
Večer sněžení
Zataženo
Sněžení
Zataženo, občas sněžení
Zataženo
Ráno chvíli slunce, potom mlha, odpol. polojasno
Dešťové přeháňky, mlhavo
Ráno déšť, mlha po celý den
Déšť
Ráno déšť
Zataženo, odpol. chvíli projasnění
Zataženo, odpol. sněžení
Zataženo, odpol. sněžení
Odpol. sněžení, večer déšť, obleva
Hustá mlha, obleva
Zataženo, v pol. chvíli projasnění, ale pak zataženo
Večer a v noci déšť
Ráno a dop.déšť, v pol.vyjas.,pak zataž.,večer déšť
Ráno zataženo, potom slunce,
Slunečno, studený vítr
Zataženo
Dopol. problesklo slunce, ale pak zataženo, vítr

Na začátku měsíce byly mrazy, napadl sníh, ale v polovině měsíce tálo a pršelo, takže
Vánoce v bílém nebyly. V České republice padaly teplotní rekordy, takže v době
vánočních svátků to vypadalo jako na jaře. 28. 12. se začalo mírně ochlazovat, ale
denní teploty byly nad 0°.
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Hlavňov

1

-2012-

Na konci dubna byly páleny čarodějnice.

2

-2012-

*V neděli 3.6.2012proběhl v Hlavňově na hřišti Dětský den. Hlavňovské ženy si pro
děti připravily tradiční sportovní hry a soutěže. Účast byla hojná, sešlo se 18 dětí všech
věkových kategorií od 2 do 14 let.

*V měsíci červenci firma Zdeněk Klíma Suchý Důl dokončila plánovanou rekonstrukci
povrchu místní komunikace směrem k penzionu Pod Jasany na „Malé Straně“.

3

-2012V sobotu 6. října byl Hlavňov svědkem již 15. ročníku soutěže O putovní pohár Sboru
dobrovolných hasičů Hlavňov. Soutěž byla nově přemístěna od rybníka na fotbalové
hřiště, kde mají domácí hasiči lepší podmínky pro zajištění soutěže. Na soutěž se
připravilo 10 hasičských družstev z nejbližšího okolí Police n.M.
1. Hlavňov A, 2. Suchý Důl, 3. Bělý – Radešov, 4. Bezděkov B, 5. Bedzěkov A, 6.
Hlavňov B, 7. Velká Ledhuje, 8. Pěkov B, 9. Česká Metuje, 10. Žďár nad Metují.
Český svaz žen v Hlavňově uspořádal v pátek 16. listopadu od 19 hod. v místním
malém kulturním stánku - víceúčelové klubovně již tradiční „Posezení pro seniory“,
ale nejen pro ně. Na akci byli pozváni jak místní senioři, tak i senioři – chalupáři.
Setkání připravila trojice
hlavňovských žen pod vedením Dáši Krausové - vzorné zajištění kulturního programu s
občerstvením a příjemně prožitý večer s přáteli v předvánočním čase. V příjemném
prostředí na harmoniku zahrála i tentokrát sehraná dvojice - Maruška Ryšavá z Pěkova a
neúnavný Pepa Nentvich. Toto posezení je velmi oblíbené.

Narození:
05. 05. Kejzlar Vratislav Julius, Hlavňov 34

Přistěhovaní:
10. 02. Katrušinová Marcela, Hlavňov 51
09. 03. Tomanová Monika a Toman Bohumír, Hlavňov 62
27. 07. Rotter Kryštof, Hlavňov 7
22. 10. Mach Radek, Hlavňov 81

Zemřelí:
05. 05. Rotter Ladislav, 1925, Hlavňov 63

26. 12. 26. 12. zemřel po dlouhé těžké nemoci
pan Karel Beneš z Hlavňova. Celý život se
aktivně podílel na dění v Hlavňově. Do
poslední chvíle byl člověkem žijícím pro
druhé. Obdivuhodná byla jeho zodpovědnost
za věci obecní.

Ke konci roku měla obec 152 obyvatel.
4

