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Obecní záležitosti

Veřejná zasedání městského zastupitelstva
*1. veřejné zasedání městského zastupitelstva se konalo 17. 2. 2005 v sále
hasičské zbrojnice.
(Z počtu 21 zastupitelů bylo přítomno 18).
Po zahájení a kontrole plnění usnesení složil slib nový člen zastupitelstva pan Josef Kašpar
(podle pořadí na kandidátní listině KDU-ČSL), který nahradil dosavadního člena pana Petra
Voborníka, který ze své funkce odstoupil (KDU-ČSL).
Odboru investic majetku a životního prostředí bylo uloženo zpracování podkladů pro
provedení rekonstrukce lyžařského vleku na Nebíčku s termínem duben 2005.
Pro hlasovalo 18.
- ZM schválilo doplnění návrhu rozpočtu města na letošní rok o výdaje ve výši 740 tis.Kč na
realizaci výměny palubovky v tělocvičně ZŠ i v případě, že město neobdrží požadovanou
dotaci.
Pro: 18
ROZPOČET NA ROK 2005

Příjmy
Par

Text

1111
1112

Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních.pož.
Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin.

1121
1211

Daň z příjmů právnických osob
DPH

1332
1337

Poplatky za znečišťování ovzduší
Popl. za likvidaci kom. odpadu

1341
1343

Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřej.prostranství

1344
1345

Poplatek ze vstupného
Poplatek z ubytovací kapacity

1347
1361

Poplatky za provozovaný výherní hrací příst.
Správní poplatky

1511
4112

Daň z nemovitostí
Nein.přij.dotace ze SR v rámci dot.vztahu

4113
4121

Neinvest.přijaté dotace ze stát.fondů
Neinvest.přijaté dotace od obcí

4134
4213

Převody z rozpočt.účtů
Invest.přijaté dot.ze stát.fondů

1032

CELKEM
Podpora ostatních produkčních činností

10
1

Zemědělství a lesní hospodářství
ZEMĚDĚL. A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

2140
21

Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch
Průmysl,stavebnictvi,obchod,služby

2219
22

Ost. záležitosti pozemn.komunikací
Odvád. a čistění odp.vod a naklád.s kaly

23
2

Vodní hospodářství
PRŮMYSL. A OST. ODVĚTVÍ HOSPOD.

3311

Divadelní činnost

3

Rozpočet
V tis. Kč
6 600,000
2 600,000
6 100,000
10 200,000
5,000
1 650,000
120,000
180,000
90,000
5,000
270,000
550,000
1 600,000
8 698,350
118,780
650,000
190,000
737,410
40 364,540
500,000
500,000
500,000
40,000
40,000
110,000
2 436,000
2 436,000
2 586,000
350,000

3313
3314

Filmová tvorba,distrib.,kina a shrom.audov.
Činnosti knihovnické

3349
3399

Ost.zálež.sdělovacích prostředků
Ost.zálež.kultury,církví a sděl.prostř.

33
3612

Kultura,církve a sdělovací prostředky
Bytové hospodářství

3613
3632

Nebytové hospodářství
Pohřebnictví

3639
36

Komunální služby a územní rozvoj j.n.
Bydlení,komunální služby a územní rozvoj

3722
37

Sběr a svoz komunálních odpadů
Ochrana životního prostředí

3
4314

SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO
Pečovatelská služba

43
4

Soc.péče a pom.spol.čin.v soc.zab.a pz.
SOCIÁL.VĚCI A POLIT.ZAMĚSTNAN.

5311
53

Bezpečnost a veřejný pořádek
Bezpečnost a veřejný pořádek

5512
55

PO - dobrovolná část
PO a integrovaný záchranný systém

5
6171

BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA
Činnost místní správy

61
6409

Stát.moc,stát.spr.,úz.samospr. a polit.str.
Ostatní činnosti j.n.

64

Ostatní činnosti

6

VŠEOBEC. VEŘEJNÁ SPR. A SLUŽBY

Příjmy celkem

80,000
205,000
80,000
50,000
765,000
1 709,000
360,000
120,000
1 871,000
4 060,000
275,000
275,000
5 100,000
160,000
160,000
160,000
30,000
30,000
25,000
25,000
55,000
25,000
25,000
10,000
10,000
35,000

48 800,540

Výdaje
Par

Text
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Podpora ostatních produkčních činností

10

Zemědělství a lesní hospodářství

1

ZEMĚDĚL. A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

2140

Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch

21
2212

Průmysl,stavebnictvi,obchod,služby
Silnice

2219
22

Ost. záležitosti pozemn.komunikací
Doprava

2321
2333

Odvád. a čistění odp.vod a naklád.s kaly
Úpravy drobných vodních toků

2341
23

Vodní díla v zemědělské krajině
Vodní hospodářství

2
3111

PRŮMYSL. A OST. ODVĚTVÍ HOSPOD.
Předškolní zařízení

3113
31

Základní školy
Vzdělání

3231
32

Základní umělecké školy
Vzdělání

3311
3313

Divadelní činnost
Filmová tvorba,distrib.,kina a shrom.audov.

3314

Činnosti knihovnické

4

Rozpočet
v tis. Kč
592,000
592,000
592,000
69,100
69,100
3 405,000
972,000
4 377,000
119,000
1,600
179,000
299,600
4 745,700
881,000
4 155,000
5 036,000
1 320,000
1 320,000
2 384,600
186,000
1 780,000

3315
3319

Činnosti muzeí a galerií
Ost. záležitosti kultury

3322
3349

Zachování a obnova kultur. památek
Ost.zálež.sdělovacích prostředků

3399
33

Ost.zálež.kultury,církví a sděl.prostř.
Kultura,církve a sdělovací prostředky

3419
34

Ost. tělových.činnost
Tělovýchova a zájmová činnost

3612
3613

Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství

3631
3632

Veřejné osvětlení
Pohřebnictví

3633
3639

Výstavba a údržba místních inžen.sítí
Komunální služby a územní rozvoj j.n.

36
3722

Bydlení,komunální služby a územní rozvoj
Sběr a svoz komunálních odpadů

3743
3745

Rekultivace půdy v důsl.těžeb.a důl.činn.
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

37
3

Ochrana životního prostředí
SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

4175

Dávky soc.péče pro rodinu a děti

4181
4182

Přísp.při péči o osobu blízkou
Přísp.na zvl.pomůcky

41
4314

Dávky a podp. v soc. zabezpečení
Pečovatelská služba

4318
43

Ost.soc. péče a pomoc st.občanům(kromě ústav)
Soc.péče a pom.spol.čin.v soc.zab.a pz.

4
5311

SOCIÁL.VĚCI A POLIT.ZAMĚSTNAN.
Bezpečnost a veřejný pořádek

53
5512

Bezpečnost a veřejný pořádek
PO - dobrovolná část

55
5

PO a integrovaný záchranný systém
BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA

6112
6171

Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy

61
6310

Stát.moc,stát.spr.,úz.samospr. a polit.str.
Obecné příjmy a výdaje z fin.operací

6320
6330

Pojištění funkčně nespecifikované
Převody vlastním fondům v roz.územ.úrovně

63
6409

Finanční operace
Ostatní činnosti j.n.

64

Ostatní činnosti

6

VŠEOBEC. VEŘEJNÁ SPR. A SLUŽBY

Výdaje celkem

150,000
17,000
285,000
180,000
200,000
5 182,600
825,000
825,000
1 293,000
2 246,000
1 512,000
400,000
1 460,000
1 656,000
8 567,000
2 380,000
14,000
1 270,000
3 664,000
24 594,600
4 500,000
1 000,000
500,000
6 000,000
970,000
30,000
1 000,000
7 000,000
880,000
880,000
550,000
550,000
1 430,000
1 540,000
9 925,000
11 465,000
250,000
200,000
190,000
640,000
556,000
556,000
12 661,000

51 023,300

Financování
2 222,800

Nečleněné funkční třídění

Finance celkem

2 222,800
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- ZM schválilo smlouvu o poskytnutí grantu z programu PHARE 2003 na projekt „Úprava
parkovišť a místní komunikace na Hvězdu“ a zároveň byl schválen jako auditor Ing. Miroslav
Čuhaj z Náchoda.
Pro: 17
Zdržel se: 1
- V rámci Programu regenerace městské památkové zóny pro letošní rok byly schváleny tyto
akce: - restaurování sochy sv. Václava Na Strážnici ve výši 80 000, -Kč,
- restaurování sochy sv.Josefa Paduánského ve výši 60 000,- Kč,
- oprava opláštění radnice a další vnitřní úpravy ve výši 80 000,- Kč,
- oprava části hřbitovní zdi ve výši 190 000,- Kč s podílem města ve výši 210 000,Kč.
Pro: 18
- ZM schválilo dohodu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ve prospěch
oprávněného z věcného břemene Českého Telecomu, a.s. – užívání pozemků p.č. 731/5 a
731/13 v k.ú.ve Velké Ledhuji za účelem zřízení, provozu, údržby a oprav podzemního
vedení veřejné telekomunikační sítě. Hodnota věcného břemene činí 510,- Kč.
Pro: 17
(1 nepřítomen)
- ZM schválilo zřízení věcného břemene ve prospěch oprávněného z věcného břemene Města
Police nad Met. – užívání pozemku p.č. 212/5 v k.ú. Velká Ledhuje, jehož vlastníkem je p.
František Karpf za účelem zřízení, provozu, údržby a oprav kanalizace. Hodnota věcného
břemene činí 356,- Kč a na základě vzájemné dohody se zřizuje bezplatně.
Pro: 17
Zdržel se. 1
- ZM schválilo prodej pozemku st.p. č. 118/3 o výměře 55m2 v k.ú. Hlavňov paní Boženě
Rudolfové, která se na základě dědického řízení stala vlastníkem garáže na pozemku města a
žádá jeho odkoupení.
Pro: 18
Informace:
- Starosta informoval přítomné o petici občanů z lokality Ostašská a Na Sibiři ohledně
nedostatečné občanské vybavenosti (obchod). Město hledá vhodného investora, ale všechny
oslovené společnosti se obávají malé kupní síly. Jednání pokračují.
- Proběhlo jednání s ředitelem Úřadu práce v Náchodě Ing. Pejskarem o přemístění místa
státní sociální podpory do prostor hlavní budovy Středního odborného učiliště zemědělského,
které bude uvolněno k 30. 6. letošního roku.
- Letos v červnu bude zahájena stavba přeložky silnice II/303 (obchvat). Tuto informaci
potvrdil gestor pro dopravu Královéhradeckého kraje Ing. Kuřík Pro letošní rok je počítáno
s částkou cca 4 mil. Kč, zbytek bude proinvestován v roce 2006 a 2007.
- Stavební komise řešila umístění a úpravu parkovišť na pozemcích souvisejících s přeložkou.
Návrh projektu zpracuje Ing. J. Hauck z České Skalice.
- Dále byly vzneseny stížnosti od p. Fulky na špatnou údržbu chodníků v zimním období na
Záměstí a od p. Knittela na špatný stav chodníků v Pěkově.

*2. veřejné zasedání městského zastupitelstva se konalo 21. 4. 2005.
Program:
- Zahájení a schválení předloženého programu a kontrola plnění usnesení.
- Prodej pozemku firmě MANHATTAN Development, a.s. (sesterská společnost obchodního
řetězce Julius Meinl) pro výstavbu supermarketu. (Na zasedání se dostavil zástupce uvedené
obchodní společnosti Ing. Pavel Galle, který seznámil přítomné s plánovaným vybavením
plnosortimentní provozovny.
6

- MZ schválilo odkup domu čp. 204 v Nádražní ulici od firmy TOGAZ s.r.o. (majitelem J.
Gažovčiak) za kupní cenu sjednanou dohodou ve výši 1.700.000,- Kč. Na základě jednání s p.
Antlem a pí Jitkou Tomešovou bude tento odkup proveden v co nejkratší době, aby se mohlo
pokračovat ve stavbě „Přeložka silnice II/303 – obchvat“ stavební povolení je již vydáno.
Paní Tomešová s panem Antlem jsou ochotni odprodat část svého skladu.
Pro: 15
Proti: 1
Zdržel se: 1
- MZ schválilo prodej pozemku p.č. 758/74 o výměře 747 m2 v k.ú. Velká Ledhuje pí
Michaele Baylissové. Kupní cena ve výši 268.920,- Kč.
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se: 0
- MZ schválilo poskytnutí bezúročné půjčky TJ Sokol Police nad Metují ve výši 100 tis. Kč.
Hlavním důvodem současné špatné finanční situace TJ je dokončení rekonstrukce kuchyně a
sociálního zázemí v sokolovně, uskutečněné na základě požadavků hygieny. V důsledku
navýšení DPH došlo k prodražení. I přes skutečnost, že kuchyně restaurace je nyní
nadstandartně vybavená provozovatel restaurace p. Ficenec odmítl navýšený nájem ze
současných 7,5 tis. Kč na 10 tis. Kč.
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 2
- Zastupitelé byli seznámeni s možnou integrací bezděkovské základní a mateřské školy do
školy polické.

*3. veřejné zasedání městského zastupitelstva se konalo 23. 6. 2005.
Program:
- Zahájení, schválení předloženého programu a kontrola plnění předchozích usnesení.
K jednání se dostavilo 16 zastupitelů.
- ZM schválilo č.1 ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního
prostředí ČR na kanalizaci v Bělské ulici.
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se: 0
- ZM schválilo přesun výkonu činnosti základní školy, mateřské školy, školní jídelny a školní
družiny v Bezděkově nad Metují pod příspěvkovou organizaci Základní škola Police nad
Metují, okres Náchod s účinností od 1. 9. 2005.
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se: 0
- ZM schválilo úpravu rozpočtu o částku daně z příjmu za město za rok 2004 ve výši 1 973.
720,-Kč.
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se: 0
- ZM schválilo, aby město přijalo půjčku z FRB města Police nad Metují ve výši 265.000,Kč na provedení výměny střešní krytiny na domě č.p. 79 v Pěkově.
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 1
- ZM schválilo zaslat Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR – Výboru pro sociální politiku a
zdravotnictví prohlášení k projednávanému návrhu zákona o hmotné nouzi. V tomto
prohlášení město navrhuje ponechání kompetencí při rozhodování a výplatě doplatku na
bydlení na pověřených obecních úřadech a zároveň ponechání nákladů na doplatek na bydlení
jako zúčtovatelných se státním rozpočtem.
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se: 0
- ZM revokovalo usnesení o prodeji pozemků a schválilo prodej pozemků nově označených
dle geometrického plánu jako pozemky na kterých bude postaven supermarket JULIUS
MEINL. Kupní cena byla stanovena ve výši 360 Kč/m2.
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se: 0
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*4. veřejné zasedání městského zastupitelstva se konalo 29. 9. 2005
Dostavilo se 18 zastupitelů.
Program:
- Zahájení, schválení předloženého návrhu programu, kontrola plnění usnesení
- Schválení změny Územního plánu města Police nad Metují. Uvedené změny se týkají k. ú.
Radešov ( plánuje se rozšíření plochy kolem truhlárny a rozšíření plochy pro nízkopodlažní
obytnou výstavbu v místě vjezdu do Radešova). Další změna se týká funkčního využití
pozemků v parčíku naproti hřbitovu, a v Hlavňově dojde k rozšíření ploch pro nízkopodlažní
obytnou výstavbu (rod. Dům Meierových)
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 0
- MZ schválilo zřízení stálého muzea MERKUR v objektu bývalého zemědělského učiliště,
které bude provozováno nově vzniklou obecně prospěšnou společností Merkur Police o.p.s.
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 0
- MZ neschválilo účast města ve společnosti Merkur Police o.p.s., ale podpoří projekt
poskytnutím potřebných prostor pro zřízení muzea a poskytnutím příspěvku na zahájení
činnosti společnosti ve výši 50 tis. Kč z prostředků rozpočtu města na rok 2006.
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se: 1
- MZ schválilo úpravu rozpočtu o částku 200.000,- Kč, kterou město obdrželo z ministerstva
kultury na opravu kulturních památek. Z toho 160.000,- Kč na opravu hřbitovní zdi hřbitova
(podél aleje) a na opravu komína a cimbuří věže radnice.
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 0
- MZ schválilo přesun finančních prostředků ve výši 125.000,- Kč na pokrytí víceprací na
opravě komunikace ulice U Zahrádek z prostředků rozpočtovaných na neuskutečněný odkup a
opravu garáží od a.s. Veba.
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 0
- MZ schválilo uvolnit částku 140.000,-Kč na úhradu nákladů spojených s opravou objektu
V Domkách čp. 80, který slouží jako nové sídlo TS, s.r.o. Police nad Metují. Finanční
prostředky budou použity z částky 230.000,- Kč původně plánované na úpravu garáží
v Pellyho parku.
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 0
- ZM schválilo rozdělení výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů v celkové výši
311.012.- Kč následujícím způsobem:
126.000,- Kč TJ Spartak Police nad Metují
100.000,- Kč TJ Sokol Police nad Metují
25.000,- Kč Divadelní spolek Kolár
20.000,- Kč Mateřské centrum MaMiNa
10.000,- Kč TJ Sokol Hlavňov
10.000,- Kč SK Pěkov
10.000,- Kč Osadní výbor Radešov
10.000,- Kč
vybavení veřejné posilovny v ZŠ Police nad Met.
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 0
- ZM schválilo darování 50 m3 dřeva z městských lesů v ceně 1.550,- Kč/m3 Římskokatolickému děkanství Police nad Metují na opravu kaple Panny Marie Sněžné na Hvězdě.
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 0
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- ZM schválilo prodej domu č.p. 401 v Bělské ulici do podílového spoluvlastnictví stávajícím
nájemníkům: manželům Zagrebelným, manželům Novotným, paní Nině Vachatové, panu
Vjačeslavu Horskému, paní Vondráčkové a paní Stryhalové. Kupní cena: za byt 3+1
245.000,- Kč, za byt 2+kk 159.000,- Kč.
Pro: 18
Proti: 0
Zdržel se: 0
- ZM schválilo odkup pozemků pod silnicí ve směru od Bezděkova do Radešova do majetku
města od soukromých vlastníků manž. Jirmanových, p.Hrušky, Hrubého, Hofmana, Klimeše,
Vavřeny a pí Pápaiové a pí Horké za kupní cenu 5 Kč/m2.
Informace:
Starosta seznámil zastupitele s navrženým přesunem dotace na obnovu kulturních památek
z důvodu nesouhlasu ministerstva kultury na její použití mimo městskou památkovou zónu
(zamýšlená obnova sochy sv. Josefa Paduánského). Dále probíhala diskuze k jednotlivým
bodům jednání.

*5. veřejné zasedání městského zastupitelstva se konalo 3. 11. 2005
Program:
- Kontrola plnění usnesení
- ZM schválilo pojmenovat novou ulici, která se výstavbou dalších rodinných domků tvoří, na
ulici Brandejsovu.
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se: 0
- ZM schválilo rozpočtový výhled na léta 2006 – 2010.
Pro: 16
Proti:0

Zdržel se: 0

- ZM schválilo posílení finančních prostředků na úhradu rekonstrukce veřejného osvětlení
v ulici Radimovské, U Damiánky a v Příčné o částku 144 000,- Kč z prostředků určených ve
schváleném rozpočtu na úhradu podílu na zpracování digitální technické mapy města a
digitalizaci mapových podkladů.
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se: 0
Informace:
Mimo mnoha dalších bodů starosta informoval o jednání se zástupci další firmy PLUS
Diskont a Penny Market o možnosti výstavby nového supermarketu. Společnost Penny nemá
zájem stavět na Ostašské ulici, ale vytipovala si nová místa na výstavbu – za zdí Klímova
zahradnictví a naproti ZUŠ vedle firmy Pejskar. Někteří zastupitelé zdůraznili, že toto
umístění opět nebude řešit problém občanů z Ostašské ulice a ze čtvrti nad domovem
důchodců.

*6. veřejné zasedání městského zastupitelstva se konalo 15. 12. 2006
Přítomno bylo 19 zastupitelů.
Program:
- ZM schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2005 (schváleno 18, 1 byl proti) a 3/2005
(schváleno všemi přítomnými) o odpadech na území města Police nad Metují.
- ZM schválilo změnu stanov Dobrovolného svazku obcí Policka (specifikace nakládání
s majetkem).
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 0
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- ZM schválilo Smlouvu o sdružení mezi Dobrovolným svazkem obcí Policka a městem
Police nad Metují a obcemi Velké Petrovice a Bezděkov nad Metují za účelem realizace a
financování projektu „Údržba cyklostezky Police nad Metují, Velké Petrovice, Bezděkov nad
Metují, podél silnic v katastrálním území Police nad Metují, Velké Petrovice a Bezděkov nad
Metují“.
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 0
- ZM schválilo pravidla pro rozpočtové provizorium na I. čtvrtletí roku 2006.
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 0
-ZM schválilo úpravu rozpočtu města o získané prostředky z dotací a grantů
Královéhradeckého kraje v příjmech o 756 480,- Kč, výdajích o 549 980,- Kč, snížení
revolvingu o 206 500,- Kč. Dále schvaluje úpravu rozpočtu o dotaci ze SR na výplatu
sociálních dávek, tedy zvýšení příjmů i výdajů o částku 2 800 000,- Kč.
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 0
V diskuzi k tomuto bodu vystoupil ředitel základní školy Mgr. Nývlt a informoval přítomné o
dotaci, kterou naše škola získala jako jedna z mála (cca 210 škol v republice). Naše škola patří
mezi zařízení, které zajišťují vzdělávání pro učitele jiných škol prostřednictvím kurzů a výuky
(v kraji je takto zaměřeno pouze 10 škol a z nich je pouze naše škola základní. Ostatní to jsou
střední školy).
- ZM schválilo přijetí dlouhodobého investičního úvěru na projekt „Pellyho domy – centrum
celoživotního vzdělávání“ do výše 48 123 389,- Kč dle příslibu poskytnutí úvěru České
spořitelny, a.s. s platností úvěru do 20. 9. 2020 a zajištění tohoto úvěru budoucími
rozpočtovými příjmy města. Současně schvaluje přijetí grantu od Evropské investiční banky
ve výši do 1 578 169,- Kč.
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se: 2
Starosta přítomné informoval, že město bylo nuceno si vzít úvěr na celou stavbu, přestože
získalo dotaci ve výši 27 mil.Kč.
- ZM schválilo dodatek ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu
životního prostředí České republiky (výstavba kanalizace Bělská ul.).
Pro: 18
Proti: 0
Nepřítomen:1
- ZM schválilo prodej domu čp. 334 (bývalé technické služby) s pozemkem za minimální
cenu ve výši 1.840.000,- Kč. Prodej bude uskutečněn obálkovou metodou.
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 0
- ZM schválilo prodej části pozemků ocelkové rozloze cca 5000 m2 firmě A+R s.r.o. za
účelem realizace stavby supermarketu PENNY MARKET. Kupní cena je stanovena ve výši
400,-Kč/m2.
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se: 1 Nepřítomen: 1
- ZM schválilo odkup domu č.p. 259 (domek vedle domu čp. 268, bývalé Pellyho výrobny
likérů – majitelem p. Tůma) s pozemkem za cenu ve výši znaleckého posudku.(Domek bude
zbourán a na vzniklém prostranství bude vybudováno parkoviště
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se: 1 Nepřítomen: 1

Různé:
*Od ledna 2006 přechází naše město z působnosti Finančního úřadu v Broumově pod
Finanční úřad v Náchodě.
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Různé:
Partnerská města
ŚWIDNICA - Polsko

Město Svidnice ležící ve valbřišském vojvodství, přibližně 60 km severně od Police nad
Metují, patří k jednomu z nejvýznamnějších a na kulturní památky nejbohatších slezských
měst. V současné době v něm žije asi 63 tisíc obyvatel. Dlouhá historie a bohaté dějiny je
zařazují mezi turisticky nejzajímavější města v Polsku. Nevelká vzdálenost mezi oběma
městy i historické kořeny kulturních a obchodních kontaktů obyvatel v příhraničí byly na
počátku úvahy o navázání oficiálního partnerství. Tato myšlenka byla naplněná 14.5 1994,
kdy zastupitelstva měst Police nad Metují a Swidnice uzavřela oficiální dohodu o navázání
mezinárodní spolupráce a partnerských vztahů. Tato dohoda vyjadřuje snahu obou partnerů
o další posílení a rozvoj vzájemných přátelských vztahů a spolupráce na úseku kultury,
osvěty, vědy, techniky , sportu a hospodářství.
Základem spolupráce jsou přímé styky mezi obyvateli, společenskými organizacemi,
institucemi i hospodářskými skupinami obou měst.
SALTARA – Itálie

Město ve střední Itálii (okres Pesaro), ležící nedaleko středomořského pobřeží s bohatou
kulturní i historickou minulostí a současností.
Myšlenka partnerství s tímto městem vzešla z nabídky Střediska pro nevládní styky FMZV,
jeho první etapa byla dovršena podpisem dohody o spolupráci 9.května 1992 v Polici nad
Metují. Oba starostové stvrdili svými podpisy ochotu obou měst i jejich obyvatel
spolupracovat v oblastech rekreace, sportu, kultury, obchodu i samosprávy.
Další oficiální etapu vývoje vzájemných vztahů znamenalo slavnostní podepsání dvojdohody
o spolupráci 25.října 1995 v Saltaře.
Naplňování myšlenek obsažených v těchto dokumentech se uskutečňovalo, a nadále
uskutečňuje, vzájemnými návštěvami představitelů města, výměnnými pobyty dětí,
sportovními utkáními i vytvářením podmínek pro obchodní spolupráci.

11

*Na výstavě cestovního ruchu Region tour v Brně naše město reprezentovala kulturní
referentka Petra Jansová. Výstava se konala ve dnech 13. – 16. 1. Police zde představila dva
nové propagační materiály. Barevná brožura „Policko“, kterou vydal Dobrovolný svazek obcí
Policka a „Hvězda“, kterou vydal Klub přítel turistiky ve spolupráci s městem Police nad
Metují.

*2. 1. vstoupila v platnost sjednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o
hraničních přechodech na turistických stezkách protínající státní hranici. V našem regionu se
jedná o přechody: Machovský kříž – Pasterka, Libná – Chelmsko Šlaskie, Malá Čermná –
Czermna.
*22. 4. naší radnici navštívilo v doprovodu tajemnice Okresního výboru Svazu
protifašistických bojovníků za svobodu paní Blaženy Ringlové a ředitele Regionálního muzea
v Náchodě PhDr. Sádla 13 účastníků druhého odboje. Poté se zúčastnili vernisáže výstavy
Policko za druhé světové války (ve světle muzejních sbírek), která byla instalována v
„dřevěnce“ (bývalá škola v Hvězdecké ulici čp. 15).

(Na snímku v obleku řed. Regionálního muzea v Náchodě PhDr. Sádlo)

*Mezinárodní květinový den proběhl ve středu 11. 5. I letos si zájemci mohli zakoupit
kytičku měsíčku lékařského za 20,- Kč a tím přispět na boj proti rakovině.
V září studenti prodávali magnetické obrázky a výtěžek z tohoto prodeje byl věnován
Občanskému sdružení „Život dětem“.
*V květnu byl proveden kompletní rozbor vody z pramene Julinka na náměstí. Rozbor
potvrdil, že odebrané vzorky vody vyhovují parametrům pro pitnou vodu bez úpravy.
*2. 6. se uskutečnilo Mezinárodní seniorské setkání. Výměnné návštěvy mezi seniory
Swidnice, Trutnova a Police probíhají ke spokojenosti všech a letos to bylo již podruhé. Po
přijetí na radnici se skupinka vydala do mateřské školy. Další cesta vedla do knihovny a
muzea. Po obědě v hotelu U Berků se posedělo na zahradě v altánu pečovatelského domu.
Nakonec se opékaly vuřty za doprovodu dvou harmonik. Na tu českou hrála pí Marie Ryšavá
z Pěkova.
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*17. 6. se v obřadní síni radnice slavnostně předávala poslední vysvědčení dvaceti čtyřem
absolventům Středního odborného učiliště zemědělského, které ukončilo definitivně svou
činnost.
*Od 1. 7. do 30. 9. bylo v budově radnice zřízeno Informační centrum. Tuto službu pro turisty
vykonávala společně s kulturní referentkou Petrou Jansovou pí Ivana Richterová a Jana
Jenková. Během sezóny navštívilo toto centrum víc než 1000 návštěvníků.

*Mezi nejpozoruhodnější publikace o Polici nad Metují patří kniha pana Miroslava Pichla
nazvaná Police nad Metují v datech. Autor vypracoval přehled a popis důležitých událostí,
které se v našem městečku v průběhu staletí až do r. 2003 staly. Záznamy jsou uvedeny od r.
993, kdy byl založen klášter řádu sv. Benedikta v Břevnově. Autor vynaložil opravdu velké
úsilí při vyhledávání faktů ve starých kronikách, záznamech a archivech, a díky tomu se naše
městečko může chlubit dokonale zpracovanou historií. Pan Pichl začal psát tuto knihu
v červnu 1997 a dokončil ji r. 2004.

(Na snímku p. Miroslav Pichl se zástupkyní starosty pí Idou Seidlmanovou)

(p. Jiří Kohl, člen letopisecké komise, rodák ze Suchého Dolu, který celý život žije v našem
městě a má velmi dobrý přehled o historii našeho města. V roce 1993 vydalo jeho publikaci
„Police nad Metují“ vydavatelství Oswald v Praze nákladem knihkupectví Marie Kohlové. V
brožurce byla velmi přehledně zpracovaná minulost i současnost našeho města. Text z této
knížečky byl později použit na propagační materiál vydaný městem.)
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*V září se Technické služby, s.r.o., přestěhovaly z ulice Pod Havlatkou čp. 334 do prostor za
hasičskou zbrojnicí, kde mělo zemědělské učiliště dílny a kanceláře (ulice V Domkách čp.
80). Technické služby stěhují i „sběrný dvůr“ z prostor za cihelnou a uvolní tak 6 garáží,
plechovou halu a dvůr, které dosud užívaly.

*16. září byla zahájena činnost v Občanském sdružení (mateřském centru) MaMiNa. Třikrát
týdně se zde scházejí maminky, které jsou na mateřské dovolené se svými dětmi. Vyměňují si
zde své zkušenosti a dětem je zde připravován zábavný a výchovný program. V centru jsou
pořádány přednášky (psychologie, zubní lékařství...)

*V říjnu byl Pellyho park městem vybaven dřevěným stolem se dvěmi lavicemi. Toto
vybavení dodala firma Jiří Nedvěd z Kyjova. Kovové prolézačky pro děti byly nahrazeny
novými dřevěnými soupravami, které vyhovují současným požadavkům.

*V říjnu byly opět odebrány vzorky vody z pramene „Jůlinka“ na náměstí v rámci
pravidelného sledování kvality. I tentokrát rozbor potvrdil, že pramen vyhovuje hygienickým
požadavkům na pitnou vodu bez úprav.

*V pondělí 28. 11. navštívil naše město senátor Parlamentu ČR Bc. Petr Fejfar. Nejdříve se
přivítal se starosty „spádových obcí“ a později proběhla diskuse s občany.
*Na schůzce Dobrovolného svazku obcí Policka proběhla kontrola projektů dotovaných
z Programu obnovy venkova „Příprava rekonstrukce místních komunikací a doprovodné
infrastruktury – projektová dokumentace“ a projekt „Vybavení svazků obcí základní
technikou“ na jehož realizaci byla podána žádost o dotaci z grantů Královéhradeckého kraje.
*7. 12. se konala první členská schůze občanského sdružení Sauna Police, kde se především
projednával plán pro další rozvoj relaxačních aktivit. V letošním roce byla zřízena ke klasické
sauně infrasauna, a na další období se plánuje zakoupení „vířivky“ (koupel ve vodě, která je
elektricky vířená). Občanské sdružení vyhlásí veřejnou sbírku „Na vířivku“.

*Technické služby během letošní zimy, která je velmi tuhá, udržují led na hřišti a tak děti i
dospělí mají možnost si zabruslit. Možnost bruslení je i při večerním osvětlení.
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Hospodaření obce - výstavba

*V rámci péče o stromovou zeleň provedlo město nutný zásah v hájku nad Žďárskou ulicí.
Bylo zde pokáceno 10 stromů. V průběhu března byly poraženy dva stromy nad bývalou
Vebou, po levé straně silnice na Bezděkov. Po pravé straně cesty do Radešova byla vykácena
skupina přestárlých listnáčů a následně i na levé straně. Rovněž byly pokáceny stromy na
trase plánované přeložky. V ulici Na Struze bylo provedeno ošetření dubového stromořadí.
*12. 11. byla před Krčmou pokácená stará lípa. Tento zásah občané odsoudili.
*Po loňských problémech se splavenou hlínou z polí nad Krčmou došlo na základě
požadavku města Police nad Met. k agrotechnickým úpravám. Pole nad Krčmou bylo
zatravněno a od vodojemu směrem k poldrům byl vyhlouben ochranný příkop, který byl
napojen na příkop od spodního poldru, pro zachycení přívalové vody. Pole nad Bělskou ulicí
bylo rozděleno na dvě plodiny – ve spodní části obilí, v horní části kukuřice. Po dohodě
s panem Kolertem byl vytvořen ochranný příkop. V poli pod bukovickým vodojemem byl
vytvořen travnatý protierozní pás a ochranný příkop.
*V březnu Technické služby provedly II. etapu výměny oken na budově České pošty a v ul.
17.listopadu.
*Dne 16. 8. na základě výběrového řízení o zakázku na stavbu přeložky II/303 (obchvat
města) byla ze čtyř uchazečů vybraná firma Stavby silnic a železnic a.s. Praha. Financování
je rozděleno na dvě části – pro SÚS Královéhradeckého kraje 52 240.594,-Kč a pro město
3 747.658,-Kč. Město bude ze svého rozpočtu financovat podél trasy chodníky, zeleň, veřejné
osvětlení a rozhlas. Celková cena této nejdůležitější stavby pro město činí 55 988.252,-Kč.
Stavbě musely ustoupit tyto objekty: Autobazar p.Klíma, čp. 110 Goňovo (bývalé
Čepelkovo), čp. 111 a dvě garáže Dobešů, čp. 272 Zosselovo (domek naproti masně s ruční
pumpou), čp. 148 Šrůtkovo, čp. 149 Vackovo (býv. správce hřbitova), čp. 150 Řezníčkovo,
čp. 248 Jiráskovo, čp. 158 Tomáše Vacka, čp. 275 pí Dobromily Mrázkové, čp. 159 Kočí, čp.
197 Obršálovo, čp. 199 Červinkovo (dříve Formanovo), čp. 201 Pohlovo, čp. 161 Čižinských
a dále čp. 204, 110, 156 patří městu a čp. 202, kterou vykoupil kraj.

(Vlevo dům Čižinských)

(místo, kde stávaly domky v ulici Pod Jasany)
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(Pod domem Čižinských byl klenutý sklep procházející pod celým domem. V minulosti byl
používán pro potřeby pivovaru z Nádražní ulice, později byl používán rodinou Čižinských.
Svého času, v době pouti, si ve sklepě mládež zřídila i sklípek ke společnému posezení. Na
stěně jsou ještě zřetelně čitelné nápisy „Vinárna U Bobra“ a „In vino veritas“ ).

Zbývá vykoupit čp. 203, ve kterém má pan Antl a pí Tomešová sklad nábytku. Zde stále SÚS
Královéhradeckého kraje nemá podepsanou smlouvu s majiteli nemovitosti.

(část objektu p. Antla a pí Tomešové, která je využívána jako sklad nábytku)
3. 10. se uskutečnil 1. kontrolní den, kde byl projednán harmonogram prací. 2. kontrolní den
proběhl 17. 10., 3. kontrolní den 1. 11. Projednávala se příprava koordinace parkovacích
16

ploch a vjezdů pro město Police nad Metují v okolí přeložky. Zahájilo se zatrubení Bukovky
včetně kanalizace u budovy Policie ČR a zahájila se stavba komunikace od Radešova. Při
dalším kontrolním dnu 14.11.

(po demolici několika domků v Nádražní ulici)

(Zatrubování potoka u křižovatky
Soukenická – Na Struze)

(upravené koryto potoka naproti budovy
Policie ČR)
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(pohled od ZUŠ – místo, kde vedle masny
stával dům a dvě Dobešovy garáže)

(Započetí prací)

(Pohled od ZUŠ směrem k Ostašské ul.
– ke zdi zahradnictví)

Pohled z Ostašské ul. k ZUŠ

*V tělocvičně základní školy byla provedena v době prázdnin výměna podlahové krytiny.
*Na podzim byla dokončena stavba nového lyžařského vleku na Nebíčku. Podstatnou část
prací zde vykonali zaměstnanci Technických služeb v Polici nad Met. Vlek dodala firma p.
Vašíčka z Trutnova. Náklady se pohybovaly kolem 1 mil. Kč. Samoobslužná talířová poma
nahradila méně pohodlné a prodloužené kotvičky. Délka sjezdovky je 238 m, převýšení 33 m,
maximální výkon vleku je 560 osob za hodinu, maximální rychlost je 2,1 m/sec., minimální
rychlost 0,5 m/sec. Pro obsluhu bylo vyškoleno 9 vlekařů. Pod vedením hlavního vlekaře
Josefa Dvorského se při službách budou střídat: Jiří Meier, Petr Jansa, Standa Rubáček, Sláva
Rieger ml., Tonda Pohl, Petr Jenka, Petr Geisler a Oldřich Lux.
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( vlek na podzim v průběhu oprav)

( a v letošní zimě již plně využíván)

(i při večerním osvětlení)

*Na budově kláštera byla provedena výměna střešní krytiny a klempířských prvků v 1.
nádvoří a vchodová vrata byla natřena a opravena.
19

Na opravách se podílely Technické služby, s.r.o., Police nad Metují (správce budov), stát
(majitel objektu a děkanství)

*V budově radnice v letošním roce probíhaly další úpravy. Po rekonstrukci velké zasedací
místnosti se rekonstruovala chodba a schodiště. Vestavěné příčky na chodbě byly vybourány,
umělé obložení schodiště bylo odstraněno. Bylo zhotoveno nové stylové zábradlí, zasazeny
nové dveře, instalovaná nová svítidla atd. Probíhalo velké sekání a bouraní za plného chodu
radnice. Úpravy byly nutné a vrátily budově opět svůj historický ráz. Veškeré úpravy navrhl
Ing. arch. Zdeněk Tomek. Rekonstrukci zasedací místnosti provedla firma Truhlářství
Martínek z Nového Města nad Metují, na úpravách chodby a schodiště se podílely různé
firmy: Kovářství Drašnar z Police nad Metují, na práci se dřevem firma Martínek z Novéhzo
Města nad Metují, dlažbu pokládal pan Ročárek z Teplic nad Metují, bourání, malování a
opravu rozvodu elektřiny Technické služby, s.r.o., Police nad Metují.
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Nová zasedací místnost po úpravě

Původní stav (příčka, která oddělovala
Původní dveře a obklady – zahájení úprav)
vstup do sekretariátu, k tajemníkovi
a do velké zasedací místnosti je již vybourána)

Původní schodiště a chodba při zahájení úprav)
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*Vítězem výběrového řízení na výměnu oken na západní straně ZUŠ čp. 108 se stala v
březnu firma Proplast K z Nového Města n.Met. s nabídkovou cenou 293 237,-Kč.

*Ve výběrovém řízení na provozovatele stravovacího zařízení v areálu SOU zem. se stala
paní Eva Vacková z Pěkova.

*Město obdrželo po úspěšném jednání na Státním fondu rozvoje bydlení v Praze dotaci ve
výši 4.950 mil. Kč na stavbu 9-ti bytových jednotek v bývalém domově mládeže SOU zem.
V letošním roce stavba ještě nebyla zahájena.

*Na jaře (v březnu) podalo město žádost o dotaci na opravu Pellyho domu. Požadovaná
dotace z programu EU-SROP činí 26 797 156,- Kč. Tato částka nebude stačit na plánovou
akci a tak zbývající částku (předpokládaná výše nákladů je 55 mil.Kč) uhradí město
z vlastních zdrojů pomocí úvěru. 16. 9. proběhlo výběrové řízení formou veřejné zakázky.
Nabídky předalo pět stavebních společností a vítězem se stala firma KERSON,s.r.o., Dobré.
Staveniště Pellyho domu bylo předáno 8. 11. 2005. Celé přízemí měl pronajaté pan Tran ,
který zde provozoval prodej textilu. Vystěhováním prodejny dle dohodnutého termínu byla
celá rekonstrukce zahájena. Investiční technik stavby je p. Václav Tlapák.
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Původní vzhled Pellyho domu se sochami na terase, které jsou dosud v soukromém
vlastnictví. (Sochy představují alegorii průmyslu a obchodu. Autorem soch je akademický
sochař Václav Antoš (Myslbekův žák) – informace z knihy p. Pichla Police nad Metují
v datech)

(dobová fotografie)
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Před úpravami:
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(bývalá prodejna p. Trana)

(1. patro)

Přízemí
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(Pohled do dvora v počátku přestavby)

*Firma STRABAG a.s. zvítězila ve výběrovém řízení na „Úprava parkovišť a místní
komunikace na Hvězdě“. Na tuto stavbu město získalo dotaci z programu PHARE 2004 EU
ve výši 75%. Firma STRABAG tuto stavbu provede za 5.275 224,- Kč.

*Na podzim byla dokončena oprava části hřbitovní zdi podél aleje.
*V letošním roce byla provedena kabelizace sítí nízkého napětí, městského rozhlasu a
veřejného osvětlení v ul. U Damiánky, Radimovské a v Příčné.
*Na základě zasedání Osadního výboru v Radešově bylo rozhodnuto, že z rozpočtu na letošní
rok se v Radešově provedlo zpevnění vnitřního okraje zatáčky před čp. 21, zamezení stékání
vody do dvora domu čp. 7 a zajištění panelu pod kontejnery na sklo a plasty.

*V říjnu zasedal Osadní výbor v Hlavňově, který projednával nutnost rekonstrukce a oprav
čekáren v obci. Diskutovalo se o možnosti likvidace bývalé požární nádrže v horní části
obce.
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Pohled na Hlavňov a na rybník „Hlavňovák“

Přehled kolaudací provedených odborem výstavby v letošním roce:
Rekonstrukce sítě elektrického vedení v Radešově (dokončeno v lednu 2005)
Rekonstrukce sítě elektrického vedení v ulici Bělská a U Zahrádek
Stavební úpravy Divadelního klubu (v srpnu 2005)
Rodinný dům (Jenkovi) ve Sluneční ulici
Rodinný dům (Čižinský) ve Soukenické ul. čp. 161
Rodinný dům (Voborníkovi) Radešov čp. 30
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Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko (SCHKO)
Ministerstvo životního prostředí odvolalo z funkce ředitele Správy CHKO Broumovsko
RNDr. J. Piňose a jeho zástupce J. Malíka. Novou vedoucí se stala na základě výběrového
řízení
Ing. Hana Heinzelová z Bezděkova, která dosud byla pracovnicí SCHKO
Broumovsko.
20. 4. se Ing. Heinzelová spolu s Ing. Janem Mockem setkala v prostorách SCHKO
s představiteli města na pracovně-společenském jednání.

Mapa Chráněné krajinné oblasti Broumovsko
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Veřejný život.
Různé:
*V sobotu 30. 4. proběhlo na Masarykově náměstí stavění máje. Poličtí skautíci se svými
vedoucími a s některými rodiči celé odpoledne májku stavěli. Před půlnocí strážníci městské
policie zadrželi mladíka, který májku nařízl tak, že ohrožovala bezpečnost procházejících, a
tak musela být poražena. Zvláštností je, že mladík je Poličák (údajně Radko Kříž). Mládež
pak vytvořila kříž, který byl postaven na místě májky s nápisem „Kříž“

*1. máje dvě florbalová družstva Žumpa tým a Tiky tým vyjela na náměstí na alegorických
vozech. Žumpa tým obsadil svou cisternu z které pak všichni čepovali pivo, Tiky tým ověnčil
korbu nákladního auta. Všichni byli oblečeni do svých dresů do nichž se oblékají na vzájemná
utkání. S hesly, kterými vyzdvihovali své družstvo objeli střed města a na náměstí se pak obě
družstva utkala ve florbalovém zápase. Celá akce byla také recesí a parodizovala prvomájové
oslavy v době bývalého režimu. O tuto podívanou byl celkem velký zájem a rozhodně
přinesla zpestření svátku práce.
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(„Žumpa tým“ a „Tiky tým“)

*Na hřbitově proběhla 5. 5. vzpomínková akce u příležitosti 60. výročí osvobození
Československa. Na čestné místo byla položena socha padlého legionáře, která kdysi byla
náhrobkem na hrobě pana Josefa Fleka (bývalého legionáře) z Police nad Metují, který se
narodil r. 1898 a zemřel r. 1928. Po zrušení hrobu byl náhrobek odložen u hřbitovní zdi a nyní
ho p. Antonín Herzog zrenovoval, a tak se náhrobek stal symbolem válečných obětí.
Slavnostního aktu se zúčastnil starosta, tajemník, někteří členové městského zastupitelstva a
pozváni byli i starostové z okolních obcí. Ostrostřelecká garda odpálila slavnostní salvy,
členové Spolku vojenské historie z České Metuje stáli čestnou stráž u památníku padlých
spolu se skauty.

(členové Spolku vojenské historie z České Metuje)
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(Starosta Zdeněk Kadidlo)

členové Spolku vojenské historie

Skauti

Ostrostřelci

*V sobotu 4. 6. CDS, s.r.o. Police nad Met. ve spolupráci s městem vypravila již další
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Toulavý autobus, který zájemce provezl zdarma po polickém okolí.

Polická pouť

Počasí v době Polické pouti mělo své vrtochy. Bylo chladno a deštivo, ale naštěstí v neděli se
počasí zlepšilo, takže den proběhl celkem příjemně.
Program byl pestrý. Každý si mohl vybrat podle svého zájmu.
Čtvrtek 11.8.: V Dřevěnce vernisáž výstavy pana Milana Vítka – „Mírný humor v mezích
zákona aneb S úsměvem je život lehčí“. Večer byl v kině uveden film Sluneční stát.
V areálu Správy chráněné krajinné oblasti Broumovska proběhl Den otevřených dveří a
v polygonální stodole byla uvedena multimediální prezentace chráněné přírody našeho
regionu.
Večer v Pellyho parku vystoupila country hudební skupina Pevná vůle a na hřišti TJ Spartak
se uskutečnil koncert skupiny Nanovor.
Sobota 13. 8.: V průjezdu Večerky byla otevřená Kvíčerovská kavárna. V provozu byla i
v neděli.
*V areálu Svazu chovatelů v Polici nad Metují u koupaliště byla po oba dny pouti výstava
králíků, drůbeže a 31. okresní výstava holubů.
*V budově bývalého učiliště zemědělského byla v sobotu i v neděli výstava citrusů a
subtropických rostlin, v jídelně tohoto objektu byla výstava Spolku vojenské historie z České
Metuje.
*V Radimovské ulici bylo možno shlédnout obrazy v plenéru, které vystavovala pí Věra
Pfeiferová a Jaroslav Šolc.
*Drašnarova kovárna měla rovněž Den otevřených dveří.
*Na Nebíčku se uskutečnil Pouťový tornádo dual – paralelní slalom horských kol.
*Myslivecké sdružení Koruna nabídlo zájemcům po oba dny pouti posezení u své chaloupky
v Radimovské ulici. Rožnilo se zde sele a pro děti zde byl připravený program.

*Na hřišti TJ Spartak se v 17 hodin uskutečnilo utkání Spartak Police „B“ – Sokol Velká
Jesenice.
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*Od 18.00 hod. se uskutečnila Spanilá jízda veteránů městem. Tuto akci pořádal
Automotoklub Velké Petrovice.
*Večer na hřišti TJ Spartak se uskutečnila tradiční pouťová zábava, na které hrála skupina
Relax. Ve 22.30 na náměstí byl uspořádán velký ohňostroj.

Neděle 14. 8.: Veškeré sobotní akce probíhaly i v neděli. V Bezděkových sadech to byla
výstava historických vozidel, v jídelně základní školy výstava pivních etiket.
Na hřišti TJ Spartak se odehrálo ve 14.45 hod. utkání „Staré gardy“ Spartak Police nad Met. a
Loko Meziměstí. V 17 hod. se sehrál zápas 1.A třídy Spartak Police nad Met. – SK Bystřan
Kunčice.
V neděli k večeru začalo pršet a tak byla Polická pouť symbolicky ukončená.

*24. 9. se uskutečnilo další setkání milovníků dobového oblečení a tradic, tradiční Garden
party. Letošní setkání již bylo 15-té a počasí účastníkům velmi přálo. Opět se šlo „špacírem“
na Hvězdu, některé starší dámy byly odvezeny koňským spřežením.
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(zakladatel této tradice Roman Steiner alias „MAX)
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( pí Steinerová s „dorostem“)

*4. 12. uspořádalo Město Police nad Met. lampiónovou cestu s Mikulášem. Děti i dospělí se
sešli u Kolárova divadla s lampióny a odtud šli na náměstí, kde již na průvod čekali čerti.
Všechny děti byly poděleny nějakou tou sladkostí. Celé setkání dětí s čerty provázel
průvodním slovem Jiří Trnovský.

Polická univerzita volného času
V jarní části:

23. 02. přednáška o patologii MUDr. Petra Hejny
09. 03. Ing. Miroslav Málek – Norsko
17. 03. Prof. Jaroslav Foltýn – Hudba
30. 03. Mgr. Lydia Baštecká – Křížové cesty
13. 04. Dr. Čestmír Brandejs – Jan Hus
27. 04. Doc. Dr. Bohuslav Strauch – Vznik Země
11. 05. Celodenní výlet s přednáškou – Zámek Častolovice
V podzimní části:
08. 09. Setkání v Divadelním klubu Kolárova divadla
14. 09. Koncert Stabat Mater v broumovském klášteře
20. 09. Turistický výlet do Pekla a na Dobrošov – průvodkyně pí Vlasta Klapalová.
05. 10. Mgr. Lydia Baštecká: „Jak se žilo na kladském pomezí“
12. 10. Amatérská filmová tvorba: Miroslav Šolc
20. 10.. Turistický výlet – Dobrošov, Peklo
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02. 11. Jana Rutarová, Radka Vlachová: Kanárské ostrovy
23. 11. Mgr. Petr Koppl: Chráněná příroda našeho regionu – exkurze na Správě CHKO
Broumovsko spojená s přednáškou
30. 11. PhDr. Zlatica Zudová – Lešková, CSc.: Váleční zajatci ve 2. světové válce

Plesy:
*15. 1. se U Berků konal Lidový ples. K tanci hráli Marie a Láďa Kábrtovi.
*V chatě na Hvězdě se 29. 1. konal 6. Babský ples, který uspořádal Spolek
Hlavňovských žen. K tanci hrála skupina EMMA pod vedením E. Maryšky.

*19. 2. TJ Sokol Police n.Met. uspořádala v sokolovně dětský maškarní karneval. K tanci
hrál Trnovský-Mazač.

*20. 2. byl v sokolovně TJ Sokol, který bezplatně pronajal sokolovnu, uspořádán Maškarní
karneval pro zdravotně postižené děti. Karneval uspořádal klub Vánek ve spolupráci
s městem Police n.Met. K tanci hráli Trnovský-Mazač.

*V sobotu 21. 3. se v chatě Hvězda konal již 27. Ples motoristů. Hrála skupina BTK s
vedoucím p. Jirmanem. Tento ples má vždy velký úspěch a je o něj velký zájem.

*V pátek 17. 11. se konal Lyžařský ples. Tak, jak je již zvykem se uskutečnil na sále
Obecního domu v Machově za doprovodu skupiny Maxibend z Týniště nad Orl. Doprava byla
zajištěna.
*11. 12. se v polické sokolovně konala Mikulášská zábava pro zdravotně postižené děti a
mládež. Akci pořádalo město ve spolupráci s klubem Vánek, TJ Sokol, školní družinou ZŠ a
muzikanty Jirkou Trnovským a Zdeňkem Mazačem za sponzorského přispění společnosti
MADE 1 spol. s r.o.
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Výstavy:
*22. 4. byla v bývalé škole v Hvězdecké ulici čp. 15 vernisáž výstavy k 60.
výročí osvobození Československa pod názvem „Policko za druhé světové války
(ve světle muzejních sbírek)“. Výstavu uspořádalo Regionální muzeum v
Náchodě. Vystaveny zde byly dobové fotografie z květnových dnů r. 1945 a
především fotografie z Police nad Metují a fotografie Poličáků, kteří se zúčastnili
bojů také na západní frontě.

N a snímku je pí Knitlová ,dlouholetá
pracovnice muzea

Na obrázku je dobře vidět p. Stegena
z ul. Pod Havlatkou

na dolním snímkuje hudba Václava Hybše st. z květnových dnů 1945.
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*Ve výstavním sále muzea v klášteře v Polici nad Metují byla instalována výstava „Vznik a
vývoj stavebnice MERKUR – nejznámější dětské hračky“. Výstava zde byla otevřena po
dohodě s Regionálním muzeem v Náchodě jako odezva na loňský velký zájem turistů.

Velký fanda stavebnice Merkur, pan Milan Urban předvedl svůj
výtvor. Postavil podle fotografie Eiffelovu věž vysokou 1,60 m
bez antény, s anténou měřila 1,80 m. Tuto věž pan Urban stavěl
několik měsíců, spotřeboval tisíce šroubků a použil několik dílů
stavebnice. Věž byla vystavena na uvedené výstavě stavebnice
Merkur.
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*Od 29. 7. do 14. 8. byla ve Hvězdě (nad prodejnou Koloniál Purkert na Masarykově náměstí
čp. 79) otevřena výstava Marcely Hovadové (paličkované motivy a vitráže) a Jiřího Kollerta
(obrazy z Policka a okolí, zátiší).

( pan Kollert)
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(ukázky prací pí Hovadové)

*11. 8. byla vernisáž výstavy Milana Vítka pod názvem Mírný humor v mezích zákona aneb
s úsměvem je život lehčí. Výstava byla v Dřevěnce do 26. 8.

*12. 8. byla ve výstavním sále v klášteře vernisáž výstavy polického malíře Jana Kousala
„Obrazy z mého života“.

(p. Kousal a starosta Zd. Kadidlo)
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(čestná stráž u vchodu do výstavního sálu)

(ředitel ZUŠ Lubor Bořek s dcerou)

vlevo místostarostka Ida Seidlmanová,
vpravo Petra Jansová kulturní referentka, vpředu
starosta Zdeněk Kadidlo a pan Kousal)

*Regionální muzeum v Náchodě a Městský úřad v Polici nad Metují uskutečnily výstavu
Kouzelný svět hraček, která byla zahájena vernisáží 20. 12. 2005. Výstava byla instalovaná ve
Staré škole – „dřevěnce“.
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Kultura:
*21. 1. se v Kolárově divadla uskutečnila přednáška z expedice Pamírské
sedmy. Promítání diapozitivů a vyprávění z horolezecké expedice, jejímž
cílem bylo postupně vystoupit na všechny pamírské sedmitisícovky zajistili
Jan Pohl, David Knill, Václav Holý a Petr Kuře.

*10. 2. Náchodská divadelní scéna uvedla v našem divadle hru Zkrocení zlé ženy aneb jakou
moc má láska.
*10. 3. v našem divadle vystoupil soubor Una Musica Bratislava a Velvyslanectví
Španělského království, který uvedl divadelní představení ve stylu jazzflamenco na motivy
opery Carmen.

*1. 4. se uskutečnilo Travesti show- Královny noci.
*21. 4. agentura Harlekýn Praha uvedla hru „Nebyla to pátá, byla to devátá“ (Jana Švandová,
Josef Carda a Rudolf Hrušínský – režie Jiří Menzel).

*25. 4. Hravé divadlo z Brna uvedlo pro děti muzikálovou hru „Pinocchio – Nosáčkova
dobrodružství“.
*Město Police nad Metují připravilo „Filmové večery neprofesionální tvorby“. Večery
s předními filmaři amatéry, kteří se pravidelně účastní filmařských soutěží v naší republice i
v zahraničí, kde se umísťují na předních místech.
18. 03. Hugo Habrman – filmování pod vodou (Nové Město n.Met.)
29. 03. Miroslav Šolc – dokumenty, medailónky (Police nad Metují)
26. 05. Karel Novotný – animovaný film (Hronov)
Jiří Beneš – dokumenty (Dvůr Králové n.L.)
20. 10. Miroslav Trudič – dokumenty, reportáže (Náchod)
Jaromír Schejbal – dokumenty, reportáže (Rychnov n.Kn.)
Jaroslav Nykl – animovaný film (Praha)

*20. 5. vystoupil v našem divadle slovenský zpěvák Richard Müller.
*3. 6. se v divadle uskutečnil Benefiční koncert pro mentálně postižené děti. Vystoupil Ivan
Hlas, CC Band a Žalman a spol. Výtěžek koncertu byl věnován mentálně postiženým dětem z
ústavu Hajnice ve prospěch speciálních olympiád. Účast na tomto vystoupení byla velmi
malá.

*26. 6. Náchodská divadelní scéna uvedla v Pellyho parku komedii Zkrocení zlé ženy aneb
jakou moc má láska.

*30. 6. v Pellyho parku Hasiči Police nad Metují uspořádali zábavnou akci pro děti Přivítání
prázdnin. Soutěže, diskotéka, zajištěné občerstvení, to vše dětem zpestřilo celé odpoledne.
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*V rámci 58. Polických divadelních her bylo 1. 10. uvedeno představení hry
„Smrtí to nekončí aneb v uličkách města Bakersfield“ divadelním souborem
Sloupnice.
*29. 10. v závěru Polických divadelních her uvedl náš divadelní soubor Kolár
premiéru hry „Někdo to rád horké“. Hru režíroval Jaroslav Souček, který zřejmě
režíroval polické ochotníky naposledy z důvodu stěhování do Hradce Králové. Tato hra
měla velký úspěch a tak se musela opakovat ještě ve dnech 19. 11. a 30. 12. Další repríza je
plánovaná na únor příštího roku.

(Ivana Richterová v popředí, vzadu zleva Jiří Trnovský, Antlová, Hurdálková, Vídeňová, Bergmanová)

(J. Trnovský a Květa Vídeňová )

(vlevo Jiří Trnovský, vpravo Jiří Škop)
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(z levé strany stojící: Ota Maryška, Jan Antl, první řada sedící zleva: Adam Lád, Petr
Onderčo, Jaroslav Souček, Petr Scholz, Filip Kovařík, Marek Lacina, Ivana Richterová.
Zadní strana zleva: Kateřina Hejzlarová, Leona Hurdálková, Jiří Škop, Květa Vídeňová, Jiří
Trnovský, Petra Antlová, Marta Součková, Pavlína Bergmanová).

(Petr Šolc)

(režisér Jaromír Souček)
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*Římskokatolická farnost spolu s radnicí uspořádala v kostele „Koncert pro Hvězdu“.
Vystoupila Koletova hornická hudba ze Rtyně v Podkrkonoší a dětský pěvecký sbor
Loučňáček. Koncert se konal 28. října a kostel byl zcela zaplněn. Výtěžek byl věnován na
opravu střechy kaple Panny Marie Sněžné na Hvězdě.
*3. 11. vystoupil ve svém koncertu zpěvák Pavel Novák. Pro děti z mateřských škol a I. st.
ZŠ uspořádal o den později pořad „Řemesla, sport a hry“ a pro děti II. st. ZŠ pořad „Co se
musí umět“.
*17. 11. se uskutečnila 1. část cestopisné přednášky Ctibora Košťála o tom, JAK...jsme byli
na Mt. Blancu a 1. 12. to byla 2. část přednášky pod názvem „S fernetem zase v Alpách“.

*Divadelní společnost „Háta“ z Prahy uvedla hru „Láska, sex a žárlivost“.
*7. 12. bylo uvedeno „Vánoční travesti show s překvapením – Královny noci“.
*23. 12. Vánoční koncert 2005 s orchestrem Václava Hybše. V závěru tohoto koncertu bylo
Václavu Hybšovi uděleno Čestné občanství města Police nad Metují.

*11. 12. v sokolovně proběhla celookresní Mikulášská zábava pro zdravotně postižené děti.
Na programu byla nadílka hudební doprovod zajistil Jiří Trnovský a Zdeněk Mazač.
V programu proběhlo i vyhodnocení výtvarné soutěže zdravotně postižených „Mašlička“.

*14. 12. žáci Základní umělecké školy v Polici nad Metují připravili 1. vánoční koncert a 21.
12. 2. vánoční koncert. Tyto koncerty vždy dokáží naplnit divadlo a vždy mají úspěch.

*23. 12. na náměstí předvedli žáci ZUŠ Předvánoční vytrubování a o půlnoci v kapli na
Hvězdě se konalo tradiční Dlouhonoční vytrubování.
*31. 12. ve 13 hodin vykročili účastníci Silvestrovského vejšlapu k Čertově skále, kde opět na
ně čekal čert i s tradičním „čertovým šlehem (něco ostrého)“.
V 19 hodin byl na náměstí odpálen Silvestrovský ohňostroj. Tato hodina je již po několikátý
rok určena proto, aby se ohňostroje mohly zúčastnit i děti.
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(Vstup do knihovny)

Knihovna města Police nad Metují:
Mimo půjčování knih v oddělení dospělých a v dětském oddělení, zájemci
mají možnost využívat služeb v čítárně a studovně. Mimo denního tisku a 112
druhů časopisů je zde k dispozici 3000 slovníků, encyklopedií, kartoték a
internetu.

*15. 3. byla uspořádaná Černá hodinka pod názvem „Kouzelná moc velikonočních dnů“.
Regionální pověsti přiblížila paní Mgr. Alena Křivská a ukázky přednesl p. Zdeněk Zelený.
*13. 9. se uskutečnila Černá hodinka s názvem „..A tak si říkám“ s texty a verši Milana Vítka,
kameramana a režiséra krátkometrážních filmů. Přednesla Ivana Richterová, Jiří Trnovský a
Zdeněk Zelený. Dále vystoupili žáci ZUŠ.

*7. 10. byla Černá hodinka v Kolárově divadle na téma „Putování Jižní Amerikou“. Se svými
zážitky z putování po Argentině, Bolívii, Ekvádoru, Chile, Peru, Galapágách a Velikonočním
ostrově se podělil polický rodák Vlastimil Osoba.

*22. 11. se návštěvníci černé hodinky setkali s Milenou Tomešovou, autorkou knihy „Býti
farářkou II“.
*Černá hodinka se zakladatelkou Hospice v Červeném Kostelci a hospicového hnutí v celé
ČR MUDr. Marií Svatošovou se uskutečnila 6. 12. Besedovalo nad její knihou „Až k prolití
krve“ o P. Ladislavu Kubíčkovi a jeho zavraždění.

*Již popáté proběhla v českých zemích Noc s Andersenem, akce propagující dětské
čtenářství. Polická knihovna se přidala letos v dubnu poprvé. Letos bylo vše ještě svátečnější,
protože se připomínalo 200. výročí od narození dánského pohádkáře Hanse Christiana
Andersena. V noci se uskutečnila stezka odvahy po temných chodbách kláštera. S dětmi
z klubu Vánek v Náchodě byl zasazen strom „Pohádkovník“.

*Každý čtvrtek se děti mohly v knihovně scházet, kde byl pro ně připravený zajímavý
program.
Vyvrcholením celoroční činnosti bylo uspořádání 17. minisjezdu dětských knihoven
náchodského regionu. Akce proběhla 15. 6. a byla zaměřena na 150. výročí vydání Babičky
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Boženy Němcové. Přijely i děti z Červeného Kostelce, z Hronova a Bezděkova. Z polických
dětí se zúčastnili ti, kteří po celý školní rok navštěvovali v knihovně „ Čtvrtečních odpolední“
a ostatních akcí. Celkem bylo 40 účastníků, které autobus vyvezl na Hvězdu, kde je již čekala
Babička, ztvárněná pí Ivanou Richterovou. Seznámila děti s krásami našeho kraje a se
životními osudy babičky Boženy Němcové. Potom se všichni vydali po hřebenu
Broumovských stěn do Kovářovy rokle a dále až ke Kovopolským chatkám, kde si děti
opekly vuřty.

*Knihovna nabídla dětem akci „Týden v knihovně“. Každý den v týdnu od 22. 8. do 26. 8.
byl pro děti připravený program podle počasí. Buď výlet anebo hry a soutěže v knihovně.

*12. 10. se děti zúčastnily soutěže „Co víš o česko-polském pohraničí“, která se konala
v Nové Rudě. Naše Kateřina Teuberová, Anna Beranová a Hana Krucinová obsadily se
svými polskými partnery 3., 4. a 5. místo.

*Na podzim pracovnice knihovny navštívily Swidnici a její knihovnu, která se přestěhovala
do nově zrekonstruovaných prostor cisterciáckého kláštera. Byla zde navázána dobrá
spolupráce mezi oběma knihovnami.

Městská policie (MP):
*V květnu strážníci MP zasahovali proti podomním prodejcům, kteří se snažili občanům
vnucovat neodbytným způsobem prošívané deky.

*Řidičů bez řidičského průkazu také přibylo a tak strážníci byli nuceni zasahovat i vysokými
finančními pokutami. A opět řešili otázku opuštěných psů. V době letních měsíců mládež
vysedávala pod radnicí a u kašny, kde v nočních hodinách halasně povykovala a zanechávala
po sobě značný nepořádek. Mládež se scházela rovněž v parčíku naproti hřbitovu a
zanechávala zde velké množství odpadků.

*10. 9. v podvečer zabloudila paní Volavková se svým malým synem v Broumovských
stěnách. Při rychlém setmění nenašla cestu zpět a tak nastoupila Skalní záchranná služba a
členové Policie ČR z Police nad Metují a záchranná akce byla úspěšná. Oba zbloudilci byli
v noci nalezeni.
*Rovněž o Dlouhé noci, 23. 12. se ztratila skupinka mladíků, která se vydala na Vánoční
vytrubování na Hvězdu přes Pískovou rokli. Velká zima, mlha, popadané stromy a tma – to
vše znemožnilo mládeži dojít a správně se orientovat. Opět nastoupila Skalní záchranná
služba spolu s hasiči k nimž se přidali rodiče a kamarádi. Ztracení byli nalezeni ve 3.30 hod.
Jejich bloudění trvalo 9 hodin.

*V letošním roce byla vyloupena GE Capital Bank a Komerční banka.
*Neplatiči nájemného dluží městu částku 326,030,- Kč.

47

Ostrostřelecká garda polická:

*5. 3. se po pietním aktu na hřbitově konalo výroční jednání v Sokolovně.
*5. 5. se garda zúčastnila slavnostního aktu na hřbitově určeného k 60. výročí konce 2.
světové války.
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*V pátek před Polickou poutí zahajovali vernisáž výstavy obrazů pana Kousala v klášterním
sále.

*V německém Düsseldorfu absolutně zvítězili naši střelci ve 21. ročníku Mezinárodní
střelecké soutěže o Pohár kurfiřta Jana Wellema.
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Hasiči:
*15. 1. v sokolovně se uskutečnila výroční schůze radešovských hasičů
*Polická Jednotka požární ochrany a její zásahy:
19. 3. zasahovala ve 2.40 hod. v Pěkově, kde došlo k vniknutí vody z tajícího sněhu do rod.
domku, v 9.18 hod. likvidovali zatopení sklepních prostor rod.domku v Polici nad Met., ve
12,30 hod. opět zasahovala v Pěkově, kde odstraňovala překážky na silnici a pomáhala při
čištění kanalizace pod silnicí. Silnice do Broumova byla uzavřena z důvodu ucpané
kanalizace, která pak způsobila rozlití vody přes vozovku.
V pátek 25. 3. ve 4.50 hod. likvidovala spolu s hasiči z Broumova požár trámů u komína
v jednom z domů v Soukenické ul..

*V pondělí 4. 4. byl hasičům zakoupen vůz Opel Camp, který byl vybaven zařízením na
vyprošťování osob.
*23. 4. se v Radešově uskutečnila hasičská soutěž „Radešovská osma“.
*18. 6. se konal 11. ročník hasičské soutěže „O pohár starosty města Police nad Metují“.
*6. 12. proběhlo tajné námětové cvičení v Pěkově. Výjezdní jednotka vyjela do 4,5 minut a
vyprošťování, fixace a zabezpečování raněného ve stohu bylo provedeno na výbornou.
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*17. 12. se na Hvězdě konala valná hromada pěkovských hasičů.
*20. 12. místostarostka Ida Seidlmanová s radním Milošem Puschmanem a s velitelem hasičů
Jiřím Hubkou navštívila Hasičský záchranný sbor ve Velkém Poříčí a jednali ve věci dotační
možnosti na zakoupení nové cisterny.
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Klub přátel turistiky:
*30. mezinárodní ročník pochodu "Polický vandr" byl odstartován
v sobotu 21. 5. Trasy opět 15 ( Ostaš – vrch Na Kostele, Hony – Hlavňova –
cíl) a 25 km (Broumovské stěny – Hvězda – Supí koš – Suchý Důl – cíl). Na
trasách občerstvovací stanice a nakonec vyhodnocování nejmladší, nejstarší,
nejvzdálenější účastník, nejpočetnější rodina a třída Základní školy v Polici n.M.

*Klub přátel turistiky instaloval za finanční pomoci města zábradlí na cestě zvané Slepičák,
která končí u parkoviště na Hvězdě. Po výstavbě zábradlí na Supím koši to je další velká
akce. Všichni procházející turisté vyjádřili svůj obdiv a uznání k práci Luboše Andrýse, Pavla
Duchatsche, Jardy Vtípila, Vény Krba, p. Teinera a také Oldy Scholze, který je duší všech
akcí.
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42. ročník Zimního táboření na Hvězdě
se konal od 2.12. do 4. 12. Celou akci opět perfektně připravili organizátoři: Olda Scholz,
Luboš Andrýs, Olga Duchatschová, Pavel Duchatsch, Marcel Gros, Čestmír Končický,
Václav Krb, Jaromír Matějec, Zdeněk Procházka, Petr Starý a Jaroslav Vtípil.
Vatru zapálila poslankyně PČR za ODS Zdeňka Horníková, starosta Zdeněk Kadidlo,
místostarostka Ida Seidlmanová a nejstarší táborník Oto Juren.

*Tento rok byl ukončen osmým ročníkem Silvestrovského vejšlapu kolem Čertovy skály.
Letos se nemohl z důvody nemoci zúčastnit Olda Scholz, který vždy představoval čerta Sarku
Farku a tak ho nahradil jeho syn Petr Scholz v úloze mladšího čerta Holobrádka. Dostavilo se
přes 400 účastníků, kteří rádi ochutnali Čertův šleh (horký nápoj), který nalévala Olinka
Duchatschová). Počasí bylo velmi chladné, mrzlo a vál ledový vítr, ale účastníci měli dobrou
náladu a rádi si popovídali se známými se kterými se náhodně setkali právě při této události.
Děti dostaly bonbóny a lízátka. Všichni vzpomněli na nemocného Oldu Scholze.

(Pan Václav Krb při rozdávání „proviantu“)

(na snímku pí Rohulánová)
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(Petr Scholz – „Holobrádek“)

(Olina Duchatschová-dlouholetá členka oddílu)

(v popředí pí Zd. Šváblová a Jana Ťoková – obě bývalé pracovnice matriky na úřadě)

(V kulichu p. Duchatsch –člen oddílu)
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Místní svaz důchodců:
I v letošním roce se členové pravidelně scházeli pod vedením manželů Rohulánových .

*24.9. to byl výlet – tentokrát do muzea ve Vrchlabí a potom lanovkou na Žalý.
*Manželé Rohulánovi a pí Klicnarová po dlouhých letech věnovaných organizační činnosti
svazu ukončili svou aktivní činnost.

Fond pro pozůstalé:
V sobotu 1. 10. byl uspořádán zájezd do Orlických hor se zastávkami na Dobrošově,
v Sedloňově na Novém Hrádku, v Deštné, v Liberku, v Rychnově nad Kněžnou na zámku a
v Bílém Újezdě.
*24.9. to byl další výlet – tentokrát do muzea ve Vrchlabí a potom lanovkou na Žalý.

Domov důchodců:

(Na snímku zaměstnanci - 1. řada zleva: Marie Troutnarová, Věra Kašíková, Miroslava
Opitzová, Radka Cinkaničová, 2. řada zleva: Ludmila Hanzlová, Dagmar Romanová, Naďa
Kollertová, Dana Ticháčková, Marie Kristová, Jaroslava Voborníková, 3. řada zleva: Marie
Hedviková, Emilie Pišlová,¨Radka Černohorská, Jana Jeřábková, Kamila Duchatschová,
Ludmila Dvořáková, Františka Vítková, Vlasta Podhájská, Jana Špačková, Ladislav Horák,
Jan Ticháček. Na snímku není Blanka Karlecová, Jarmila Fečová, Alena Ferancová, Radka
Hubková a Ema Novotná).
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V letošním roce, tak jako v předchozích letech se v domově stále něco dělo.
*Masopustní ples, kdy do domova přišla na harmoniku zahrát pí Ryšavá z Pěkova a pan
Nentvich z Hlavňova a dostavily se masky (zaměstnanci a věrní návštěvníci domova) a
nechyběly ani koblížky.

*Další akcí byla „Módní přehlídka napříč stoletím“, kterou pro obyvatele uspořádali
„Suchodoláci“.

*Koncem února navštívily domov hlavňovské ženy, které přišly předat finanční dar z výtěžku
plesu na Hvězdě, který každoročně pořádají, do Kulturního fondu obyvatel.

*Ve dnech 18. a 19. 3. byla uspořádána Velikonoční výstava výrobků obyvatel domova.
*14. 6. se uskutečnily další „Hry seniorů“ (soutěže v disciplínách, které odpovídaly věku
soutěžících.
*V předvánočním čase se opět uskutečnila výstava vánočních dárků, které vytvořily
obyvatelky domova a veřejnost je vždy vřele vítána a má možnost si dárečky zakoupit.

*V předvánoční čase navštívil domov chrámový sbor a obyvatelům uspořádal malý odpolední
koncert..

*Tradicí se již stala návštěva skautů o Štědrém dnu. Skauti donesli Betlémské světlo a
dárečky poskytnuté Kvíčerovskou pekárnou. Odpoledne si všichni společně se skauty
zazpívali a zavzpomínali na vánoční zvyky a tradice.

*I v pečovatelském domě se neustále něco dělo. Tam veškerou organizaci akcí přebírají
pečovatelky spolu s pracovnicemi sociálního odboru městského úřadu pí Ilonou Kejdanovou a
Michaelou Kejdanovou. Každý rok zajišťují autobus, který zapůjčují pěkovští hasiči, a jsou
uspořádány alespoň dva výlety. V letošním roce to byla návštěva Kalinova domu
(pečovatelského) v Hronově, prohlídka obcí Chlívců a Odolova. Přímo v pečovatelském
domě proběhl v letošním roce masopustní karneval, včetně masek, stavění májky s pálením
čarodějnic a opékáním špekáčků atd.
Prohloubila se spolupráce se zařízeními partnerských měst – polské Swidnice a Trutnova. Na
jaře poličtí senioři navštívili Trutnov a v létě navštívili Polici senioři z Trutnova a ze
Swidnice. V prosinci se naši obyvatelé mohli podívat do Swidnice.
V budově pečovatelského domu se i letos přestavovalo a malovalo. Zřizovala se větší
společenská místnost, protože dosavadní pro 43 obyvatel byla nedostačující. Dokončen byl
altán a zahradní úpravy. Obědy se nyní sváží z jedné vývařovny, která je v areálu bývalého
učiliště a je v nájmu pí Vackové.
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Na snímku obyvatelé pečovatelského domu. Vpředu Václav Zítka, správce DPS.

(K Vaškovým 70-tinám přišli popřát všichni zaměstnanci z radnice a pečovatelského domu
v netradičním oblečení).
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Junák - Svaz skautů a skautek ČR,
středisko Skaláci, Police nad Metují
Členská základna se rozšířila o 4 členy a vzrostl zájem těch
nejmenších. Vedení je stále stejné – vůdce střediska Josef
Hejnyš, hospodářka a vedoucí Věra Škraňková, Jiří Beran a
Hana Jenková. Tématická náplň činnosti je podle ročních
období. V létě se opět uskutečnil letní tábor, na který se děti
velmi těšily. Aktivit je velmi mnoho a děti mají velmi
zajímavou činnost.

*V září se uskutečnila Slavnost Babího léta. Se svolením ředitele ZŠ si děti postavily
tábor na trávníku před školou. Probíhaly soutěže a hry, zájemci mohli navštívit i
klubovnu. Přijeli i skauti z Broumova. Večer bylo posezení u ohně, později noční hra a
nocování pod stanem nebo i pod „širákem“. Druhý den děti jely na výlet na Slavný a
okolí. Další výlet se uskutečnil za týden, kdy se na kolech jelo do Polska přes Slavný.
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Český zahrádkářský svaz (ZO ČZS):
*V sobotu 4. 6. se uskutečnil zájezd do Zahradního centra John
v Kuklenách, do zahrádkářské osady ZO Zlatá růže – Malšovice a do
planetária v Hradci Králové – Třebeši.
*Ve dnech 2.- 4. 9. se členové zúčastnili regionální výstavy v Teplicích nad Metují. Jako
jediní předvedli běžně pěstovanou zeleninu, ovoce a květiny této oblasti. Své výpěstky dodali:
J. Baštúr, P. Geisler, J. Linhart, Z. Novotný, V. Plachtová, H. Schirlo, V. Slovák, J. Toth a M.
Vaněk.

*10. 9. zahrádkářský svaz uspořádal zájezd do oblasti Kladského výběžku. Trasa vedla přes
Kladsko, účastníci navštívili krápníkové jeskyně Medvědí-Niedzwiedza. Další zastávka byla
v Želaznu, kde si zájemci mohli zakoupit rostliny, v Polanici - Zdrój si prošli lázeňským
městečkem a poslední zastávka byla ve Vambeřicích.

Český rybářský svaz - místní organizace Police n.M.:
*14. 4. mladí rybáři opět uklidili odpadky kolem rybníka v Hlavňově.
*8. 5. se 4 mládežníci zúčastnili závodů registrované mládeže, které se za nepříznivého počasí
konaly na rybníku v Meziměstí. Ze 16 účastníků se nejlépe umístil Adam Riedl na 2. místě.
Na 3. místě se umístila Lucie Černá, 8. místo obsadil Jakub Šefc a 10. místo Jiří Hertík.

*15. 5. se 3 děti zúčastnily závodů v Hradci Králové v Šimkových sadech. Závodů se
zúčastnilo 83 závodníků a nejlépe se z našich vedla Lucie Černá, která obsadila 6. místo,
Adam Riedl 9. místo a Vojtěch Kraus 10. místo.
MO má 216 dospělých členů, z toho 7 žen, 11 členů ve věku15-18 let a 23 mládežníků.
Základna má celkem 250 členů. Rybářská stráž má 6 členů – MVDr. Miroslav Kulich, Radek
Havelka, Ladislav Volšík st. a Ladislav Volšík ml., Josef Černý a Ladislav Kubeček. Členové
mají ve svých povinnostech zahrnutou i brigádnickou činnost.
Kroužek mládeže vede pan Ladislav Volšík a pan Josef Černý. Mimo účasti na různých
závodech mají mladí rybáři i své povinnosti, např. úklid rybníka v Hlavňově před zahájením
sezóny apod.

*V sobotu 12. 3. se uskutečnilo výroční jednání rybářů v hotelu U Berků v Bukovici.
*4. 6. se konaly závody, které se započítávají do poháru Broumovských stěn. Konaly se na
Hlavňovském rybníce a zúčastnilo se 29 závodníků ze 4 organizací a ulovilo se 29 kusů
ryb.Nejúspěšnějším rybářem byl Jakub Novák, který ulovil 6 ryb o celkové délce 203 cm.
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*Za 14 dní se naši zúčastnili dalšího závodu, tentokrát na rybníce Šlégl. Z našich
zúčastněných šesti byla nejúspěšnější Lucie Černá, která skončila celkově třetí. V celkovém
pořadí Poháru Broumovských stěn se svěřenci polického trenéra Josefa Černého umístili na
druhém místě.
V letošním roce, s koncem školního roku, ukončil svou dvacetiletou činnost s mládeží pan
Ladislav Volšík.

(sádky polických rybářů z bývalého koupaliště u Žďáru nad Metují)
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Sport:
TJ Sokol
*Žáci TJ Sokol Police n.Met. Tomáš, Hovorková, Pavelková. Schejbalová a Řehák
vybojovali na župním přeboru ve vybíjené v Úpici druhé místo.

*22. 6. se v sokolovně uskutečnila Cvičební hodinka. Představil se zde oddíl všestrannosti,
gymnastický, florbalu, mažoretek i horolezců.

*Soutěž v sokolské všestrannosti 2005 se skládá ze čtyř jednotlivých disciplín – plavání,
gymnastika, šplh a atletika. Přes župní přebory se závodníci musí probojovat do finále
přeboru České obce sokolské (ČOS) v sokolské všestrannosti. Na župních přeborech letos
Poličáci zaznamenali úspěch v žactvu i v dorostu. Hedvika Štichová se umístila na 2. místě,
Adam Lucovič a Michal David obsadili mezi 28 zúčastněnými 2. místo. V soutěži družstev
obsadili 2. místo. Michal David se mezi 34 závodníky umístil na 8. příčce a jeho družstvo
dostalo pohár za 3. místo.
Přebor staršího žactva, dorostu a dospělých se konal v Praze 11. – 12. 6. Z našich se zúčastnil
Jiří David, který se umístil na 4. místě z 19-ti soutěžících a Katka Francová v dorostenkách.
Ve sportovní gymnastice obsadila 7. místo ze 34 soutěžících.

Horolezci.
V sokolovně se 15. 1. uskutečnil závod v obtížnostním lezení na umělé stěně, který byl konán
jako závod rankingový v rámci Českého poháru (kategorie závodu III).

Motokros:
V soutěžích Motokros 2004 Východočeský pohár v kategorii starší žáci vyjezdil polický
Martin Frencl v celkovém hodnocení 3. místo.

Gymnastky:
Polická Petra Šulcová, která se zúčastnila v létě v Třinci Mistrovství České republiky
gymnastek – mistrovská třída získala na bradlech bronzovou medaili, v přeskoku a prostných
obsadila 4. místo.
Šachy
*V Regionálním přeboru 5-ti členných družstev obsadila Police 5.místo.

Golf:
Známý motorista Jaroslav Beran (56 let) začal trénovat golf na svém pozemku v Horní ulici.
Netrvalo dlouho a již se zúčastnil turnajích na domovské scéně hradeckého klubu v Hrádku u
Nechanic, v Nové Americe u Jaroměře, v Myštěvsi u Hořic a na golfovém hřišti v Mladých
Bukách. Zde se výborným odpalem zařadil v loňském roce na 3. místo a zároveň byl zapsán
do tabulek golfových hráčů v České republice.

Florbal:
*4. ročník turnaje „O pohár místostarostky města Police nad Metují“ byl zahájen v pátek
21.1. a až do neděle probíhala utkání. Zúčastnilo se 18 družstev.
*29. 1. se uskutečnil III. ročník MOZKOCUP, ve kterém se představilo 14 družstev.
*Ve dnech 25. – 27. 11. se konal Pohár Polického Skrblíka
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*Tiky team uspořádal 3.ročník florbalového turnaje „URNA CUP“, který se uskutečnil 22.
10. Zúčastnilo se 12 týmů z různých míst našeho regionu. Vyhrál Risus tým z Hronova,
který byl vítězem již vloni.

Vítězný Risus tým

Skalda tým

Holky a Mašiny

Porcaři

Sexy tým

Hircheni
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Semtex

Jokerit

Žumpa team

Viktorky

Tiky Team

Viktorky

*Celou sezónu ukončil 2. ročník Jokerit Cup 2005, který se konal 12. 11. Zúčastnilo se 14
mužstev.
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Lyžaři:
*TJ Spartak – lyžařský oddíl uspořádal v sobotu 19. 2. na Nebíčku přebor Královéhradeckého
kraje v běhu na lyžích klasickou technikou pro všechny věkové kategorie. Závod byl veřejný.
*20. 3. se konal v Trutnově přebor Královéhradeckého kraje, kde se stala krajskou přebornicí
v kategorii mladších žákyň Šárka Jirásková. Stejný úspěch měl v této lyžařské sezóně i Jan
Truhlář. Neméně úspěšná byla i Anna Beranová v kategorii starších žákyň.

*Poličák Pavel Brýdl měl i v letošním roce nabitý program. Dostal se do reprezentačního
týmu na Světovou zimní univerziádu do rakouského Sefeldu (student Vysoké školy báňské
v Ostravě). Ve štafetě zde obsadil 5. místo, 14. místo v individuálním závodě klasickou
technikou na 30 km s hromadným startem. Ve dnech 29. 1. až 2. 2. se zúčastnil BALKAN
Cupu v Řecku a Makedonii, kde ve sprintu obsadil 2. místo a na 15 km klasicky obsadil místo
4. V Makedonii obsadil ve sprintu 5. místo a na trati 15 km bruslením získal místo 3. Zvítězil
v závodě EUROLOPPET na Slovensku, kde se stal prvním z 800 zúčastněných v závodě na
48 km volně.
13. 3. v Harrachově při Hančově memoriálu na 50 km obsadil 3.místo.

*12. 3. se uskutečnil v Orlických horách II. euroregionální běh na lyžích Memoriál Heinricha
Rübartsche. Pořadatelé z polské a z české strany je připravili na 9-ti kilometrové trase
z Deštného v Orl. Horách přes Vrchmezí do Zieleniece v Polsku. Mezi 94 závodníky se
zúčastněný náš Jiří Beran (6-ti násobný mistr republiky, 2násobný dorostenecký mistr
republiky, juniorský mistr republiky a 9-ti násobný mistr republiky ve štafetovém běhu na
lyžích), který doběhl se svým synem jako druhý a Jana Beranová doběhla první.

*Lyžařský oddíl pod vedením Antonína Pohla, Petra Truhláře, Petra Jenky, Fanynky Vítkové
a Jitky Daňkové strávil týdenní soustředění pro osm vybraných dětí ( Anna Beranová, Aleš
Daněk, Jiří Hoffman, Pavel a Šárka Jiráskovi, Zuzana Kolářová, Libor Průša a Jan Truhlář)
sportovky na rakouském ledovci Dachsteinu.

Hokej:
V březnu odstoupil z funkce předsedy hokejového oddílu p. Josef Thér. Tuto funkci
vykonával velmi dlouhou dobu. Problémy se nahromadily (především finanční) a celá
situace se vyhrotila tak, že hokejový oddíl byl rozpuštěn.

19. ročník Běhu na Hvězdu se konal 17. 7. Závod opět vzorně zorganizoval Jarda Mazač.
11. ročník Cannodale Rallye Sudety 2004 se konal 11. 9. 2005.

64

SSK PEDRO (sportovní klub vedený učitelem Petrem Jansou ze Základní školy v Polici
nad Metují. Mimo soutěžních sportovních akcí pořádají např. „Tátoviny“, kdy se otcové
rozjedou se svými dětmi na společný výlet anebo stanování, kde bez žen bravurně zvládají
veškeré otcovské povinnosti a zajišťují pro své děti poutavý program. )

*Ve spolupráci s Městem Police n.Met. byl 24. 5. uspořádán 8. ročník Polické stovky.
Sportovně společenská akce - běh na atletické dráze na sídlišti určený veškerému
obyvatelstvu. Vždy se dobře baví velcí i malí.

*18. 6. se uskutečnil 18. ročník Dětského triatlonu a velmi populární závod „Kovaný kantor“.
*24. 6. se uskutečnila Pochodová sobota s míčovým vícebojem.
*V sobotu 17. 9. se konal 7.ročník Pivního triatlonu..
* 5.turnaj mistříčků v tělocvičně ZŠ (halový tenis s líným míčkem – čtyřhry) se konal první
prosincový víkend. Utkalo se 13 dvojic.

Nohejbal:
V sobotu 19. 2. proběhl memoriál Radima Théra.

Kopaná:
*Již 7. ročník Hlavňov Cup „99“ se konal od 15. 7. do 17. 7. tentokrát pod vedením KK
Mozky.

(Nově upravené hřiště se zavlažovacím zařízením a budova s novým sociálním zařízením)
V letošním roce se polický fotbal držel na velmi dobré úrovni a měl svou nejlepší sezónu.
Letošní rok již po čtvrté zahájil v 1.A třídě. Současné „áčko“ hraje nejlepší fotbal v historii
polické kopané.
Sezóna 2002 – 2003: jako nováček skončilo mužstvo na 7. místě s 37 body skóre 58:53.
Nejlepší střelci:
1.Martinec 13 gólů,
2. Bohanský 11 gólů,
3. Hauk 9 gólů
Sezóna 2003 – 2004: oddíl skončil na 4. místě s 41 body a skóre 59:49.
Nejlepší střelci:
1. Čermák 16 gólů,
2. Martinec 11 gólů,
3. Hauk 9 gólů.
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Sezóna 2004 – 2005: 4. místo tabulky se 43 body a skóre 55:49.
Střelci sezóny:
1. Martinec 13 gólů
po jednom gólu dali:
2. Čermák 10 gólů
Draženovský
3. Švorčík 7 gólů
Pavlů
4. Hauk 5 gólů
Kolert
5. Tauc 4 góly
Kratochvíl
6. Kalaš ml. 4 góly
Hejnyš
7. Pášma 2 góly
Řezníček, Seidlman, Entler
Letošní podzim byl nejúspěšnější. Náš oddíl je na 4. místě se ziskem 21 bodů při pěti
vítězstvích, šest remíz a dvou porážek.
Sehraná utkání:
Žacléř – Police
-1:5
Police – Chlumec
-2:1
Police – Kunčice
-5.2
Červ.Kostelec-Police -2:2
Nový Hradec–Police -1:0:
Police – Dvůr Králové n.L.“B“ - 1:1
Police – Broumov
-0:2
Hořice – Police
-1:1
Vrchlabí – Police
-0:2
Police-Bělohrad
-6:3
Černíkovice –Police -4:1
Police – Roudnice
-3:3
Černilov –Police
-1:1
Police – Žacléř
-2:1
Nejlepší střelci:
Martinec
17 branek
5. – 6. Tauc a Kincl po 1 brance
Kubín
9 branek
Švorčík
4 branky
Čermák
2 branky
Nejvíce utkání v podzimní části sehráli: Kučera, Pavlů, Pášma, Čermák, Švorčík, Hauk, Tauc,
Martinec, Kubín a Kalaš.
Dále nastoupili: Kincl, Seidlman Ondřej, Řezníček, Hejnyš, Kovář, Kratochvíl, Herka,
Kollert, Hampl, Majoroš a Stodola.
Nejlepším střelcem I.A tř. je Martinec. Nastřílel 17 gólů a drží rekord v počtu nastřílených
branek v jednom zápase – 5 gólů.
(Veškeré uvedené údaje jsou vyńaty z kroniky oddílu kopané, kterou velmi pečlivě vede pan
Josef Hauk).

Různé:
*5. 3. se na Nebíčku konal dětský karneval. V krásném slunečním odpoledni se sešlo mnoho
dětí.

*18. 6. se v Hluboké nad Vltavou se konal mezinárodní závod Brave Xterra Czech 2005
(závod světové série Xterra Global Tour a evropské série European Tour) ve kterém si
vybojoval nominační místo ve své kategorii (45-49 let) na MS Xterra World Championship
Poličák Jiří Fulka.. Celkově skončil na 45 místě a byl 22. Čechem.
Velmi úspěšně se zúčastňuje závodů konaných v ČR, kde vždy dosáhne velmi dobrého
umístění ( 1., 3., 4. místo ). Rovněž v červnu se zúčastnil závodu horských kol MTB maratón
Aspache Jestřebí hory. Závod byl dlouhý 105 km a ve své kategorii obsadil 4. místo.
Halový tenis: Turnaj mistrů 2005 – 18. ročník konaný vždy v předvánočním čase.
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Církve:
*Začátkem ledna se popáté uskutečnila Tříkrálová sbírka. Tento rok
chodilo sedm skupinek.V Polici bylo vybráno 45 116,00 Kč, v Pěkově
5 286,50 Kč a v Hlavňově 5 303,50 Kč.
Celkem s přilehlými obcemi na Policku bylo vybráno 111.622,50 Kč a
v celém náchodském
okrese bylo vybráno 581.964,- Kč.

*Oprava střechy na kapli Panny Marie Sněžné na Hvězdě byla
dokončena. Náklady přesáhly 1 mil. Kč. Tato částka byla pokryta z vlastních prostředků
děkanství, z prostředků Ministerstva kultury ČR, Královéhradeckého kraje, Města Police nad
Met., sponzorů a občanů Police nad Met.
28. 10. farnost a Městský úřad v Polici nad Metují uspořádaly Koncert pro Hvězdu. Výtěžek z
tohoto koncertu byl také věnován na opravu střechy.

*Poličtí farníci, občané a některé firmy přispěli rovněž na opravu kaple na Ostaši.
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*4. 12. se v kostele Nanebevzetí Panny Marie uskutečnila mikulášská nadílka pro děti.
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Školství
Základní umělecká škola (ZUŠ):

Pedagogičtí pracovníci:
Hudební obor:
Jméno, příjmení:

Bořek

Aprobace:

Vzdělání:

(ředitel)

kontrabas
absolutorium konzervatoře

1.

Lubor

2.

Miriam Blažková

zpěv

absolutorium konzervatoře

3.

Josef Fiala

žesťové nástroje

absolutorium konzervatoře

4.

Regina Goslinská

klavír

Vysoká škola múzických
umění Vinica – UA

5.

Alina Kozlovská

klavír, HN

Vysoká škola múzických
umění Vinica – UA

6.

Ladislav Michal

housle

absolutorium konzervatoře

7.

Michaela Michalová

violoncello

absolutorium konzervatoře

8.

Lenka Němcová

žesťové nástroje

absolutorium konzervatoře

9.

Ján

akordeon, keyboard

10.

Roman Rokoš

klarinet, saxofon

maturita na konzervatoři
doplňující ped. studium na
PdF UK Praha
absolutorium konzervatoře

11.

Karolína Sorokinová

klavír

absolutorium konzervatoře

12.

Petr

kytara

studující konzervatoř

13.

Tomáš Ševců

kytara

absolutorium konzervatoře

14.

Gabriela Beranová

flétna

absolutorium konzervatoře

Pastorek

Ševců

Externí pedagogové:
1.

Martina Zocherová

housle

6. ročník konzervatoře

2.

Jan Nývlt

bicí nástroje

úplné střední odborné
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Výtvarný obor:
1.

Jméno, příjmení:
Aprobace:
Vladimír Beran (zástupce ředitele) počítačová grafika

2.

Dagmar Bořková

keramika, modelování

maturita na gymnáziu
Střední pedagogická škola

3.

Jaroslav Soumar

kresba, malba

maturita na gymnáziu
pomaturitní studium obor
sociálně právní

Vzdělání:
UPŠ kamenosochařská
UPŠ grafická, doplňující
ped.studium na PdF UK Praha

doplňující ped. studium na PdF UK Praha

Taneční obor:
Jméno, příjmení:
Aprobace:
1.
Alžběta Černá
taneční obor
Taneční centrum Praha, konzervatoř o.p.s.

Vzdělání:
maturita na gymnáziu

Nepedagogičtí pracovníci:
Jméno:

Příjmení:

Kvalifikace:

1.

Jaroslava

Beranová

hospodářka, ekonom

2.

Jan

Nývlt

školník

3.

Jarmila

Pešková

uklízečka

===================================================================

*Naši houslisté (Markéta Nádvorníková, Káťa Soumarová, Šimon a Matouš Michalovi a
Anička Skálová) ze třídy pedagogů Ladislava Michala a Michaely Michalové se na pozvání
zúčastnili derniéry výstavy o světově uznávaném houslovém pedagogu Otakaru Ševčíkovi
v Národním muzeu v Praze. Naši zahráli několik skladeb a sklidili zasloužený obdiv od
významných osobností hudebního světa. Osobně přišel pogratulovat i Ivan Štraus, děkan
pražské Akademie múzických umění.

*V pátek 22. 4. navštívil naši školu americký hudební skladatel, dirigent a pedagog pan Joel
Blahnik, jehož předkové pocházejí z Čech. Je propagátorem české hudby v USA a po
seznámení z CD s nahrávkami našich dětí se přijel osobně podívat na způsob výuku v naší
ZUŠ. Obdivoval mimořádnou úroveň našich žáků a pedagogickou práci. Projevil zájem o
další spolupráci s naší školou a bude usilovat o to, aby pedagogové z naší ZUŠ předvedli
americkým kolegům způsob jejich práce.
Programy pořádané ZUŠ:
*8. 5. Koncert na zámku v Náchodě v rámci festivalu „Náchodská Prima sezóna“, kde
vystoupil Velký dechový orchestr.
*11. 5. v Kolárově divadle Koncert maminkám
*12. 5. Absolventský koncert – Jana Ducháčová a Helena Matyášová.
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*17. 5. Měsíční koncert v Kolárově divadle – uspořádaný výtvarným oddělením ve spolupráci
s hudebním odd. ZUŠ s kosmickou tématikou.
*18. 5. Koncert v hotelu Beránek v Náchodě – výchovné koncerty pro žáky a studenty
náchodských škol.
*19. – 22. 5. zájezd Dechového orchestru do Německa. Na svém koncertním turné účinkující
vystoupili v Jablonci n.N., dále v Německé spolkové republice vystoupí ve městě Thum, kde
zúčastní 15. ročníku mezinárodního festivalu dechových orchestrů. Navíc tam uspořádají tři
samostatné koncerty.
*V pátek 3. 6. v Pellyho parku vystoupil v rámci Mezinárodního dne dětí akordeonový
orchestr pod vedením učitele Jána Pastorka.

Soutěže:
*Letošní soutěže zahájili klavíristé ze tříd učitelek Goslinské a Kozlovské. Naši byli velmi
úspěšní. Získali 6 prvních a jedno druhé místo. Čtyři zvítězili s postupem do krajského kola.
S těmito výsledky se naše klavírní oddělení zařadilo na první místo v okrese.
V krajském kole, které proběhlo v Hradci Králové jsme získali tři první místa – jedno
s postupem (Kubečková Adéla s postupem, Troutnarová Magdaléna a Blažková Anna) a
jedno druhé místo Kristýny Šrámkové.
22. 4. se v Pardubicích konalo celostátní kolo, v kterém v kategorii nejmladších dětí naše
Adélka Kubečková získala 4. místo v republice.

*Ve čtvrtek 17. 3. proběhlo okresní kolo soutěže smyčcových nástrojů. Zde naši získali 23
prvních míst s postupem a dvě druhá místa. 12. 4. v krajském kole naši získali ze 12 vítězů 11
míst.

*V okresní soutěži ve hře na kytaru v sólové a komorní hře všichni čtyři soutěžící (Tomáš
Ševců, Markéta Teichmanová, Michal Roško a kytarové kvarteto) získali první místa
s postupem. V krajském kole v Jičíně Tomáš Ševců a Michal Roško získali 3. místa. Kytarové
kvarteto získalo 2. místo a Markéta Teichmanová získala 1. místo s postupem do celostátního
kola.

*V soutěži hry na akordeón v sólové, komorní a orchestrální hře získali žáci dvě druhá místa,
dvě třetí místa a jedno čestné uznání.
*28. 4. proběhla v Brně celostátní interpretační soutěž žesťových nástrojů. Tato soutěž
probíhá každoročně pro studenty akademií múzických umění a konzervatoří a letos poprvé
byla vytvořena „nultá kategorie“, v které jsme byli zařazeni i my. Naši v průměru 11-ti letí
soutěžili s mnoha staršími, a přesto naši uspěli velmi dobře. Jan Pfeifer získal 1.místo za hru
na baskřídlovky, Tomáš Gábor 2. místo za hru na tubu, Marek Bartoš 2. místo za hru na
trubku, Dan Gábor 3. místo za hru na tubu, Jakub Havlík za hru na lesní roh získal Čestné
uznání a David Kašpar za hru na lesní roh získal Diplom za nejmladšího účastníka.

*Od 4. – 7. 5. byla každoroční Kociánova soutěž, která je nejstarší a nejznámější světovou
houslovou soutěží pro děti . Zúčastnilo se více než 80 soutěžících z USA, Německa, Francie,
Velké Británie, Norska, Polska, Ruska, Litvy, Lotyšska, Slovinska, Mongolska, Kazachstánu,
Slovenska aj.
Výsledky: V I. kategorii Markéta Nádvorníková 3. místo, Káťa Soumarová získala 2. místo a
čestné uznání 1.stupně.
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V II. kategorii získal Michal Matouš 1. místo pro Českou republiku. Ve III. kategorii získal
Michal Matouš druhé místo a ve IV. kategorii získala Anička Skálové 2. místo. Byla nejlepší
Češkou a před ní se dostala Norka, která měla jen o setinku lepší bodové skóre.

*Naši se zúčastnili i ústředního kola Národní soutěže ZUŠ v Liberci, ve dne 20. – 22. 5. Ze
13 finalistů z celého kraje bylo 12 z Police nad Metují. Na této soutěži jsme získali cenu pro
nejúspěšnější školu soutěže, cenu za nejlepšího pedagoga (uč. Ladislav Michal).
Anna Skálová se stala vítězkou VI. kategorie a obdržela cenu – housle od firmy Akordkvint a
zároveň nabídku sponzorování do budoucna, například i koncert v rámci své reklamní
kampaně v Singapuru.

*21. 6. v Kolárově divadle vystoupila Anna Skálová v Slavnostním koncertu, který byl
zároveň jejím absolventským vystoupení. Od podzimu nastupuje na konzervatoř v Praze. Na
prázdniny dostala opět pozvání k účasti na mezinárodních mistrovských kurzech, kde byla
zařazena do třídy prof. Stephena B. Shipse z Univerzity Michigan (USA) a legendárního
houslového virtuóza G. Ricciho.
Spolu s Annou Skálovou v koncertu vystoupí všichni vítězové soutěží.
*16. 6. se uskutečnil v Kolárově divadle Galakoncert Velkého dechového orchestru. Tento
soubor má již za sebou řadu vystoupení a úspěchů.
Oba koncerty byly zahrnuty do akcí, kterými si letos připomínáme již 15. výročí založení
ZUŠ v našem městě.

*Ve dnech 18. a 19. 6. proběhl v Chrasti u Chrudimi 6.ročník houslových duet „Filcíkova
Chrast“. Tato soutěž se koná 1x za dva roky. Naše škola byla zastoupena 4 dvojicemi a
výsledek byl opět výborný.
I.
II.
III.

kategorie – M. Nádvorníková + K. Soumarová: 1. cena,
kategorie – H. Stejskalová + P. Soukupová: 1. cena a Cena poroty za nejlepší
provedení skladby J. N. Filcíka
kategorie – Ž. Obršálová + K. Burešová: 1. cena, M. Michal a Š.Michal: 1. cena a
Zvláštní cena poroty pro nejlepšího pedagoga (L. Michal).

*21. 10. se konal v severomoravské Vidnavě již 12. ročník Celostátní interpretační soutěže
v komorní hře. Zúčastnilo se Brass trio (věkový průměr 8,3 – 0 kategorie), a ve složení
Jaroslav Kollert – trubka, Monika Němcová – lesní roh, Leoš Kubeček - tuba, získali 1. cenu.
Další účastník Bejby Brass (věkový průměr 11,4 – 1. kategorie) ve složení Marek Bartoš –
trubka, Pavel Kubeček – trubka, Jakub Havlík – lesní roh a Dan Gábor – tuba, Z rodinných
důvodů (stěhování do Hradce Králové) to zřejmě byla poslední režijní práce Jaroslava Součka
v Polici nad Metují. získali 2. cenu. Poslední zúčastněný z naší školy Junior Brass Band
(věkový průměr 14,6 – 2. kategorie) ve složení Tomáš Podstata – trubka, Jan Pfeifer – trubka,
Martin Kubeček – lesní roh, Jaroslav Matěna – tenor a Tomáš Gábor – tuba, získali 3. cenu.
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*Mimo hudebních oborů je na dost vysoké úrovni i obor výtvarný s grafickým studiem.
Výtvarný obor vede uč. Dagmar Bořková a grafické studio Vladimír Beran. Grafické studio,
které se nazývá NAŠA, si připravilo dva projekty multimediální projekce s kterými se
přihlásilo do soutěže o finanční prostředky přidělované ministerstvem školství formou dotací
na vybrané projekty.
V červnu se NAŠA vydala na výlet do Prahy. Děti zde měly možnost navštívit studio Filmové
a televizní fakulty Akademie múzických umění. Také shlédly filmové představení v novém
kinu 3D Oskar Imax a nakonec se zúčastnily výletu lodí po Vltavě nazvaném „Pražské
Benátky“.

*19. 11. se po tříměsíčním studiu na pražské konzervatoři bývalá studentka naší ZUŠ Anička
Skálová stala vítězkou Národní soutěže konzervatoří ČR ve všech kategoriích s nejvyšším
počtem bodů a sklidila při svém vystoupení obrovský aplaus.

Základní škola (ZŠ) :
Seznam pedagogických zaměstnanců:
Mgr. Karel Nývlt – ředitel
Mgr. Jana Šulcová – zástupce ředitele
Teichman Zdeněk – zástupce ředitele
Učitelé: Jansa Petr, Jarešová Simona, Klusáčková Věra, Kolářová Andrea, Kouglová Rita,
Kozlovskij Pavlo, Křišťálová Hana, Kuchtová Květoslava, Marelová Radana, Matysková
Věra, Ing. Jitka Michálková, Nádvorníková Irena, Nosková Miloslava, Pátková Karolína,
Pitašová Jana, Pohlová Kateřina, Řeháková Eva, Seidlová Miroslava, Scholzová Vilma,
Stejskalová Hana, Šulc Josef, Šustková Eva, Švábová Michaela, Taucová Marie,
Teichmanová renata, Vaisarová Marie, Vlčková Jiřina, Voláková Kateřina.
Výchovný poradce: Kubalíková Miluše
Vychovatelka školní družiny: Kosová Miluše, Řeháková Eva, Mohelníková Jana.
ZŠ otevřela u příležitosti akce „Březen – měsíc Internetu“ nový internetový klub pro
veřejnost.

*V letošním školním roce proběhl již 20. ročník lyžařských kurzů pro 7. ročníky naší školy.
*6. 4. se poprvé sešla Školská rada Základní školy v Polici nad Metují ve složení: Pavla
Pavlová, Bohuslav Rieger (oba za zákonné zástupce nezletilých žáků), Vilma Scholzová –
místropředsedkyně, Marie Vaisarová (za pedagogické pracovníky školy), Lenka Fulková –
předsedkyně, Ida Seidlmanová (za zřizovatele). Hostem byl ředitel školy Mgr. Karel Nývlt.
Celá školská rada je orgánem umožňujícím zákonným zástupcům nezletilých žáků,
pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy a
na kvalitním výchovně-vzdělávacím procesu.

73

*Ve dnech 10. – 12. 5. proběhlo poslední kolo sběru starého papíru. Podzimní sběr probíhal
ve dnech 18. 10. – 20. 10 a ve dnech 22. 11. – 24. 11. Na I.stupni děti přinesly 16 188,5 kg
papíru, II. stupeň nasbíral 15 473 kg.

*ZŠ pozvala poprvé zájemce o Softball dne 11. 5. na Nebíčko.
*29. 6. proběhlo slavnostní ukončení školního roku pro I. a II. stupeň. Absolventům dvou 9.
tříd bylo slavnostně předáno v obřadní síni radnice závěrečné vysvědčení.

*Od 1. 9. bezděkovská škola spadá pod Základní školu Police nad Metují. Bezděkovská škola
je její odloučené pracoviště. Tato opatření byla zavedena z ekonomických důvodů.

*18. 10. proběhl v ZŠ „Den otevřených dveří“. Zájemci mohli nahlédnout i do tříd, kde
probíhalo vyučování a prohlédnout si nově zrekonstruovanou tělocvičnu.

*V listopadu proběhla soutěž ve stolním tenisu. Děti se zúčastnily okresního kola v Hronově,
starší chlapci také krajského kola v Hradci Králové.

*24. 11. se děti zúčastnily zdravotnické soutěže v Trutnově. Ze 16 družstev se naši umístili
na 12. místě.

*V listopadu se také uskutečnila Burza zimních a sportovních potřeb, která dopadla úspěšně.
Na žákovské konto se připsalo cca 6.000,- Kč.

Mateřská škola (MŠ):
Personál:
Učitelky:
Uklízečky:
Kuchyně:

Alena Švorčíková
- ředitelka
Lenka Hornychová, Jana Kleinerová, Lenka Nosková, Kateřina Rajsová, Iva
Suchomelová, Lenka Šimková
Libuše Dostálová a Hana Rutarová
Jana Jirmanová (vedoucí jídelny a kuchařka), Hana Scholzová (kuchařka).

Ve školním roce 2004 / 2005 bylo 91 dětí ve 4 třídách. Do ZŠ odešlo 30 dětí.
Ve školním roce 2005 / 2006 byla zapsáno 83 dětí ve 3 třídách. Do ZŠ odejde 21 dětí.

*24. 3. a 25. 3. byla uspořádána v prostorách MŠ Velikonoční výstava.
* Do 31. 5. probíhal zápis do dalšího školního roku.
*V říjnu navštívilo mateřskou školu 17 dětí a 3 dospělí z mateřské školy z partnerského města
Swidnice.
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Činnost podnikatelů a živnostníků.
*Prodejna textilu, jejíž majitelem byla firma Libratex (Brahovi-naproti spořitelně) byla
zrušena, a byla zde zřízena prodejna drogerie TETA, která 8.3. zahájila prodej.

*Prodejna Klenoty, která byla v domě čp. 81 (vedle prodejny Libratexu směrem k náměstí)
ukončila zde svou činnost a byla otevřena v Kostelní ulici čp.7, kde je rovněž učebna
Autoškoly Fiedler.
V prodejně čp. 81 na Masarykově náměstí byl od dubna zahájen prodej kvalitního prádla a
textilu v Butiku Iva Břeská.
*Provozovna FOTO-POLAROID pí Krtičkové byla přemístěna do Tomkovy ul. čp. 29 (vedle
restaurace Pošta)

*V Soukenické ul. čp. 183, v prostorách bývalé čistírny byl zahájen provoz prodejny
galanterie, látek a zakázkového krejčovství pí Štanclové.

*V restauraci „Na poště“ v Tomkově ulici byl zřízen CAFE-BAR-HERNA s nepřetržitým
provozem.

*Na Masarykově náměstí čp. 95 ukončil provoz ve své prodejně p. Martinec. Prodejnu
s prádlem a oděvy zde provozuje p. Anh Tuan Tran.
*Na Masarykově nám. čp. 95, v domě jenž je pronajat p. Anhem Tuanem Tranem, otevřel
svou prodejnu stáčeného vína p.Martinec a p. Kubín.
*Železářství na Masarykově náměstí změnilo majitele. Prodejnu nyní provozuje pan Jaroslav
Fulka z Bukovice.
*Paní Ludmila Černá letos uzavřela prodejnu v Krčmě.
*Vedle prodejny s koberci a textilem pí Koubkové byl ve dvoře zahájen prodej v prodejně
CZARKA, kterou provozuje paní Kazimiera Czamota z Czarneho Boru. Zájemci si zde
mohou zakoupit zeleninu, ovoce, uzeniny, cukrovinky a některé drogistické zboží.

*Ve Večerce v Tomkově ul. čp. 68, kterou zřídila Jana Kubaláková, pokračuje v provozování
prodeje pan Máslo z Masarykova náměstí čp. 20. Prodejnu nazval Večerka „U Peška“. Prodej
zahájil 7. 11. 2005

*V „Zeleném domečku“ bylo otevřeno Spinning centrum. V centru jsou speciální kola Star
Trac, k dispizici jsou vyškolení instruktoři a občané mají možnost si zajít zlepšit svou
kondičku i postavu.
*20. 1. – 21. 1. nabídla zkušená instruktorka Iva Hanková hodiny lyžování a snowbordingu
dětem i dospělým na Nebíčku.
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Ke konci letošního roku je v Polici nad Metují přibližně kolem 1200 živnostníků, podnikatelů
a firem.
Přehled prodejen a některých podniků:
Potravinové prodejny:
KONZUM
Hvězdecká ul. na sídlišti
Nápoje–potraviny – Meierová
Kostelní ul. 103
Lahůdky Bergman
Masarykovo nám. čp.19
Koloniál Purkert
Masarykovo nám. čp.79
Lahůdky Bergmann
Masarykovo nám. čp.18
Večerka Kvíčerovské pekárny
Masarykovo nám. čp.97
Večerka „U Peška“
Tomkova čp. 68
Mlékárna Šmídová
Masarykovo nám. čp. 93
Polská CZARKA
Tomkova ul.
Masné prodejny:
Prodejny fy Pejskar a spol.
Masarykovo nám. čp.94
„Zelený domeček“ – Lepš
Tyršova čp. 342
Masarykovo nám. čp.20
Zelenina:
Schreiberová Radka
Masarykovo nám. 85
Suchomelová Radka
Tomkova čp.71
Drogerie:
Vávrová Jaroslava
Masarykovo nám. čp.86
Drogerie TETA
Stáčírna Karpfová
Tomkova ul.
Stáčírna Bureš
17. listopadu
Cukrárna:
Schreiber Josef
Masarykovo nám. čp.21
Kvíčerovská cukrárna
Kostelní ul. čp.11
Květiny:
Klímovo květinářství
Masarykovo nám.
Květiny Gennertová-Drobková
Komenského nám. 4
Papírnictví:
Chaloupková Marie
Tomkova 72
Balákovo papírnictví
Tomkova 44
Zlatnictví:
Zlatnictví Vávrová
U Opatrovny
Zlatnictví „Radka“
Kostelní ulice čp. 7
Prodejny textilu:
„RENO“ – Středová
Kostelní ul. 12
„Skrblíkův ráj-Schirlo“
Masarykovo nám. čp. 18
Dětský textil
Masarykovo nám.
Textil Anh Tuan Tran
Masarykovo nám. čp. 95
Textil – obuv Anh Tuan Tran
U Opatrovny čp.
Obchodní centrum LAGUNA –
Kostelní ul. čp.102
Phan Thi Hat, Dang Thi Quynh Hoa
BUTIK Břeská
Masarykovo nám. čp. 81
Textil EIGL
Masarykovo nám. čp. 82
Obnošené šatstvo-Tranová
Masarykovo nám. čp.
Prodejna DIAKONIE Broumov
Kostelní ul. 10
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Obuv:
Obuv,kož.galanterie EIGL Masarykovo nám. čp.82
NOBL
Masarykovo nám. čp. 78
OBUV Novotná Květa
Soukenická čp.183
„Skrblík - Schirlo“
Kostelní ul. čp.9
Prodejna elektrospotřebičů:
Servis ČERNÝ
Masarykovo nám. čp. 77
UNIVERZAL
Kostelní ul. čp.
Dárkové předměty, keramika:
Keramika Hauk
Tomkova čp. 53
Fousková Marie
Nádražní 377
„Krásné věci“
Masarykovo nám. čp.93
Knihkupectví
Marie Kohlová
Masarykovo nám. čp. 17
Sportovní potřeby:
Sport
Masarykovo nám. 83
Galanterie:
„Švadlenka“ Vítková M.:
Tomkova čp.66
Galanterie
Soukenická 183
a krejčovství Štanclová
Prodejna koberců a bytových doplňků:
Koubková Marie
Masarykovo nám. čp.23
Prodejna obkladů a dlažby:
Kovář Milan
Tomkova čp. 38
PNEU SERVIS:
Doležal Jan
Tomkova čp. 64
Noviny – tabák:
Horáková Iva
Masarykovo nám. čp. 19
Stánek „U Švejdara“
17. listopadu
Hračky –sport:
Havlík Vladimír
Tomkova čp. 72
Opravna obuvi:
„Jola“ Jirásek
Tomkova čp. 47
Podávka
Kostelní čp. 100
Kadeřnictví:
Jakubcová Iva
Tomkova čp. 62
Šardová
Tomkova čp 62.
Bernardová Mir.
Kostelní 100
Klusáčková
Hvězdecká ul. 16
Novotná
Hvězdecká ul. 16
Hornychová L.
Hvězdecká ul.
Kosmetika:
Podávková Jindra
Tomkova čp. 62
Bernardová Mir.
Kostelní čp. 100
Manikúra:
Richterová
Hvězdecká ul. 16
Pedikúra:
Stodolová
Pečovatelský dům
Oprava a prodej počítačové techniky:
Milan Trnovský
Kostelní čp.9
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Atoškola:
Fiedler
Kostelní ul. čp.7
Servis kancelářské techniky:
Kubín Milan
Nádražní čp. 377
Lékárny:
Městská lékárna
Pharm.Dr.Pavel Jiří
Masarykovo nám. 74
„KUKLÍK“ Mgr. Holub
Nádražní čp. 377
Stáčírna vín:
p. Tomáš
Kostelní čp.
Martinec –Kubín
Masarykovo nám. čp. 95
Starožitnosti:
ANTIK
Masarykovo nám. čp. 96
Prodejna kol:
LAGUNA – Sulzbacher
Nádražní čp. 204
Prodejna kol- Zd. Ševců
Husova čp. 333
Barvy-autolaky MSSK (Jansa):
Prodejna
Na Sibiři 262
RIJAT:
Prodej zahradnického
Ostašská ul.
zboží Tučkovi
AUTO-RAMA:
Motoristické potřeby
Masarykovo nám. 96
Nábytek fy Semily:
Prodejna Tomešová-Antl
Nádražní ul. 203
Hotely, restaurace, občerstvení:
Hotel Ostaš
Masarykovo nám. 22
Restaurace „Pošta“
Tomkova ul. 28
Novotný Evžen
Tomkova ul. 70
Krčma – Pášma J.
K Vodojemu 1
Restaurace“Sokolovna“
Tyršova ul. 339
Penzion„Adler“(N.Konečná) Ledhujská 44/VL
Penzion „65“ (Pavlík)
Na Sibiři 65/VL
Divadelní klub (Pavlík)
Na Bělidle 151/VL
„Véčko“
17. listopadu 213
Country club
U Opatrovny 90
PRIMA občerstvení (Šnábl) Masarykovo náměstí 83
Bonton
Kostelní ul. 4
„Vražedné pobřeží“
hřiště (příležitostně v letních měsících) 249/VL
Žděřina–ing.Puschmann
chatový tábor čp. 262
Některé firmy:
Kovopol, Veba, keramika Hauk a syn, SAN Ing,. Novák, VK-ložiska, Brusírna skla Andres,
Klímovo zahradnictví, CDS (autodoprava), ViVa (autodoprava), autoopravna Na Sibiři,
Stavebniny Karpf, INKA (instalatérství Kašpar), Instalatérství Špaček, ELPOL Šolc Mir.,
MILPO, Pohřebnictví Fridrich, Výlepová služba Škop Jar., Zemědělské družstvo vlastníků,
XAVER gen.a.s. (drůbežárna), Tiskárna Matěna, ELSERVIS Krtička , ARHIS 17.listopadu,
fa CROSS v Husově ulici (v Nádražní ulici je ředitelství podniku).
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Společenská kronika

Narození:
Leden:
13. 1. Havlíčková Anna, 31. 1. Adam Leon, 31. 1. Fabián Patrik
Únor:
8. 2. Pelcová Veronika, 8. 2. Turková Veronika, 27. 2. Johnová Tereza, 27. 2. Whorwood
Rebecca An
Březen:
10. 3. Kočová Natálie, 11. 3. Hejzlar Filip, 13. 3. Klimešová Kateřina, 29. 3. Nekvinda
Ondřej, 30. 3. Scholzová Markéta
Duben: --Květen:
5. 5. Martincová Adéla, 10. 5. Sulzbacherová Martina, 11. 5. Hlávková Veronika, 25. 5.
Vlček Karel, 28. 5. De Panfis Guilia a De Panfis Katia
Červen:
10. 6.Meier Jakub, 17. 6. Hajná Tereza, 18. 6. Husták Darek
Červenec:
13. 7. Jirásková Michaela
Srpen:
16. 8. Vít Matěj, 24. 8. Macek Miroslav
Září:
7. 9. Beková Aneta, 24. 9. Lecnar Matěj
Říjen:
10. 10. Švorčík Vojtěch
Listopad:
9. 11. Osoba Augustin, 27. 11. Rutar Tomáš
Prosinec:
13. 12. Pivnička Jakub, John Matyáš, Štefaniaková Alexandra

Vítání občánků
*V sobotu 29. 1. bylo přivítáno v obřadní síni radnice 16 nových občánků:
Jakub Krtička, Jan Poche, Jakub Maryška, Barbora Fatková, Šimon a Matouš Čálkovi, Jan
Flídr, Pavel Vojtěch, Michal Važan, Kateřina Dostálová, Filip Werner, Nela Térová, Matěj
Němeček, Radka Dítětová, Aneta Voborníková a Jasmin Baylissová.

*V sobotu 30. 4. byli přivítaní:
Patrik Fabián, Leon Adam, Lucie Štrauchová, Lukáš Grätz, Anastazie Turková, Martin
Hrubý, Jitka Kovářová, Miloš Klimeš, Sebastian Hlaváček, Anna Havlíčková, Veronika
Pelcová, Tereza Johnová, Natálie Plná a Viktor Vacek.
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*V sobotu 10. 9.:
Matěj Mitiska, Darek Husták, Kateřina Klimešová, Adéla Martincová, Karel Vlček, Jakub
Meier, Filip Hejzlar, Matyáš Fulka, Zuzana Lamková, Veronika Hlávková, Tereza Osobová a
Kateřina Trojtlová.

*V sobotu 12. 11.:
Klimešová Kateřina, Khun Matěj, Sulzbacherová Martina, Jirásková Anežka, Pichová Lucie,
Jirásková Michaela, Matěj Vít, Macek Miroslav, Vajsarová Adéla, Žůrek Daniel, Becková
Aneta a Korostelová Sandra.

Přistěhovaní:
Leden:
Kot Patrik, Fučíkova 324, Maršíková Taťána, Hlavňov 34, Exnerová Jana, Hvězdecká 16,
Štantejský Pavel, Hvězdecká 16, Vodochodská Hedvika, Na Sibiři 149 (DD), Cinka
Vladimír, Osobová Jitka, Smrček Milan, Macková Ivana, Knittelová Aneta, Na Sibiři 93.
Únor:
Borůvková Dagmar, Masarykovo nám. 18, Školník Milan Pěkov 71, Jenka Filip, Jenka Jan,
Jenková Monika, Jenková Monika Slunečná ul. 434
Březen:
Šťastný Petr, Pěkov 23, Pivoňková Helena, K Sídlišti 287, Thér Josef, Nádražní 393, Vítková
Květuše, Na Sibiři 149 (DD).
Duben:
Šigut Jaromír, Fučíkova 443, Šigutová Justina, Fučíkova 443, Zima Josef a Zima Jakub,
K Sídlišti 289, Balcarová Libuše, U Opatrovny 217, Kaufman Zdeněk, Pěkov 42, Bolek
Zdeněk, Pěkov 112.
Květen:
Polách Václav a Poláchová Kateřina, Pěkov 63, Bock Eva, U Damiánky 58, Průcha Ondřej a
Průchová Karolina, Tomkova 255.
Červen:
Linhart Vít, Horní 309, Macek Václav, Tyršova 337, Dostál Jan a Dostálová Karolína,
Kostelní 100, Nováková Marie, K Sídlišti 288, Jenková Adéla, Ke Strážnici 207, Truhlář Petr,
Jan a Iveta, U Zahrádek 332, Nejedlá Diana a Kateřina, 17. listopadu 284, Pich Daniel,
Tomkova 38, Turková Diana, 17. listopadu 284, Němeček Matěj a Tomáš, Gagarinova 292,
Hlušková Kateřina, Radimovská 44, Neumann Bedřich a Neumannová Hana, Smetanova 389,
Bohadlová Veronika, U Zahrádek 332, Osobová Anna, Police n.M.,čp.220, Moro Ondřej,
Žďárská 233.
Červenec:
Kollertová Bohdana, Husova 367, Strnádek Josef, Husova 367, Térová Simona, Smetanova
385, Pichová Renata, Tomkova 38, Koucký Josef, K Vodojemu 1, Bašta Lukáš, Dvořáček
Libor a Dvořáčková Blanka, Husova 330.
Srpen:
Jarošová Markéta, Kostelní 11, Jirmanová Michaela, Jiráskova 166.
Září:
Gajdošová Anna, Na Sibiři 67, Pirkl Marian, Na Sibiři 117, Kalenda Ondřej a Kalendová
Jana, K Sídlišti 287.
Říjen:
Šimek Karel, Ostašská 252, Horák Jakub a Horáková Andrea, Smetanova 411, Vítek Milan,
Zahradní 371.
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Listopad:
Schumacherová Jana, U Damiánky 59, Šedek Dušan, Fučíkova 326, Martincová Zdenka a
Martinec Pavel, Police n.M. 136, Martincová Lenka, Ostašská 267, Beneš František, Pěkov
120, Arnoštová Simona, U Damiánky 63, Nováková Agnesa, Police n.Met. 131, Teichman
Vilém, Police n.Met. 131, Vaňková Jarmila, U Damiánky 63, Cinka Oldřich, Pod Klůčkem
274, Macoun Jaroslav, Dukelská 216.
Prosinec:
Davidová Jana, Gagarinova 292, Rais Karel, Pěkov 116, Smolej Michal, Na Sibiři 149 (DD),
Barták Martin, 17. listopadu 350, Tůmová Lenka (1975), Lenka (1992) a Lucie, Pěkov 90,
Homolka Jan, Na Sibiři 343.

Odstěhovaní:
Leden:
Hlušek Dalibor, Daniel a Hlušková Eva, Chocholoušová Petra, Jelínková Kristýna, Kovář
Jakub, Ferenc Zdeněk, Efenberková Monika, Frenclová Marta, Pejskar Martin, Habartová
Nikola a Jarošová Markéta.
Únor:
Pitašová Jana a Tereza, Pitaš Antonín, Turko Ivan, Gloserová Veronika, Bitnar Martin.
Březen:
Zítka Václav, Hosnedl Ivo, Prouza Pavel, Kollert František, Takáčová Alena.
Duben:
Polz Radomír, Vondráček Igor, Kuchařík Jaromír, Térová Simona, Linhart Luděk.
Květen:
Bergerová Helena, Vávrová Jaroslava.
Červen:
Ježková Lenka, Krtička Jan,
Teimerová Dita, Jursová Terezie, Skočdopole Vít,
Skočdopolová Kateřina, Olga a Zuzana, Svačina Jan, Svačinová Alena.
Červenec:
Šťastný Petr, Klimeš Luboš, Giňa Vojtěch, Nosková Lenka, Klímová Jitka, Včeliš Jonáš,
Prousková Lenka, Scholzová Věra, Homolka Jan, Ducháč Petr, Máslová Jarmila.
Srpen:
Etlík Miroslav a Etlíková Eva, Vernarová Pavlína, Král Tomáš, Havrdová Mirka, Prousková
Jana.
Září:
Čermák Jaroslav, Hamplová Jiřina, Vacek Jakub.
Říjen:
Kutějová Barbora, Bejrová Šárka, Trnovský Aleš, Zimmer Jakub, Zimmerová Lenka a Lucie,
Pišiová Radka, Hloušek František, John František.
Listopad:
Tylšová Iveta, Dostál Jan (1965), Dostál Jan(1989), Dostál Vojtěch, Dostálová Dana a Alena,
Turková Petra, Tylš Tomáš, Flousková Eva, Kovalčuková Zuzana.
Prosinec:
Gyurácsová Adriana, Kollert Miroslav, Pavlů Miroslav, Rejchrtová Kateřina, Chráska
Vlastimil, KubečkováMartina, Kučera Tomáš a Kučerová Lenka.
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Sňatky
Leden: ---Únor:
Tiller Jiří a Špačková Božena
Březen:
p. Čestmír Andrýs a paní Hana Husová, p. Takač a Bašťúrová Alena a další dva páry si
nepřáli být jmenovaní.
Duben:
p. Petr Musil a sl. Radka Dostálová, p. Petr Vít a sl. Simona Krmašová, p. Andrian Laucký a
Zajíčková Anna.
Květen:
p. Stanislav Hloch a sl. Helena Tlaskalová, p. Rudolf Stuchlík a sl. Nikola Procházková,
Linhart Lukáš a Jirmanová Jana.
Červen:
p. Jan Pavlík a sl. Veronika Duchatschová, p. Tomáš Němeček a sl. Martina Kleprlíková, p.
Luboš Klimeš a sl. Simona Vojtěchová, p. Daniel Jursa a sl. Terezie Hermannová, p. Martin
Munzar a sl. Simona Böhmová, p. Michael Cinka a sl. Hana Volšíčková Vaniš Martin a
Obrazová Martina, pí Mojmíra Hlaváčková a p. Antonín Rotter, Osoba Augustin a Štandejská
Anna, Horský Vjačeslav a Ošťádalová Simona.
Červenec:
p. Libor Dvořáček a pí Blanka Baštová, Vladimír Dvořák a pí Naděžda Macounová, David
Šrůtek a sl. Monika Bajerová, Antl Luboš a Tomešová Jitka, dále se vdala pí Jelínková Pavla
(manžel není uveden) a Jarčušková Jana (manžel není uveden).
Srpen:
Martin Roman a sl. Monika Baláková, Vacek Petr a Rajkovičová Katarína, Baďurová Barbora
(manžel není uveden), Šedek Dušan a Nosková Rita, Martin Zídka a sl. Jana Pániková, Martin
Hadinec a sl. Soňa Bernardová, jeden pár si nepřál být jmenován.
Září:
Michal Vacek a Šárka Therová, Jiří Klíma a sl. Petra Schreiberová, Geletičová Věra (manžel
nezjištěn), Havlásek Jan (manželka nezjištěna), Pirkl Marian a Řeháková Zdeňka, Dudek
Pavel a Bittnarová Tamara.
Říjen:
Milan Středa a sl. Ivana Židová, Dariusz Krawczyk a pí Blanka Králíčková, Norbert Marel a
Štěpánová Hana, Líbal Ladislav a Lecnarová Alena, Munonye Kenneth Kelechi a Turková
Petra.
Listopad:
Martin Dostál a sl. Naděžda Cinková, Endyš Milan a Lucie Salfická, Bačuová Renata (manžel
nezjištěn..
Prosinec:
Pavlů Miroslav a manželka nezjištěna.
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Zlatá svatba:
*V sobotu 19. 3. oslavili svou zlatou svatbu Marie a Ladislav Hájkovi z Pěkova. Slavnostní
obřad se konal přesně 50 let od skutečného prvního sňatku v polické obřadní síni radnice.
*18. 6. oslavili svou zlatou svatbu Marie a Bedřich Teichmannovi.
*23. 7. oslavili zlatou svatbu manželé Miloslav a Jaromíra Vítkovi.
*20. 8. oslavili manželé Bedřich a Ludmila Krtičkovi 60 let trvání manželství – diamantovou
svatbu.
*11. 11. se opět konal Stříbrný podvečer, kde se v obřadní síni radnice sešli manželé Šorfovi a
manželé Kubínovi s vedením radnice a připomněli si svých 25 let od uzavření sňatku.

Jubilea:
70 let v lednu oslavili 2 občané
v únoru 4 občané
v březnu 1 občanka
v dubnu 5 občanů
v květnu 2 občané
v červnu 4 občané
v červenci 4 občané
v srpnu 2 občané
v září 1 občanka
v říjnu 4 občané
v listopadu 5 občanů, mezi nimiž
byl pan Klaus Hauschke,
dlouholetý hasič a správce
hasičské zbrojnice.
V prosinci 2 občané

75 let v lednu oslavili 3 občané
v únoru 3 občané
v březnu 3 občané
v dubnu 2 občané
v květnu 2 občané
v červnu 1 občanka
v červenci 2 občané
v srpnu 3 občané
v září 1 občanka
v říjnu 2 občané
v listopadu 5 občanů

v prosinci 4 občané

80 let v lednu oslavili 3 občané
v únoru 4 občané
v březnu 2 občané
v dubnu 3 občanů
v květnu 3 občané (mezi nimi pí Pourová Hana, která kdysi vykonávala funkci
tajemnice národního výboru).
v červnu 3 občané
v září p. Josef Čupela a p. František Vacek
v listopadu 2 občanky
v prosinci 1 občanka
85 let v lednu oslavila pí Růžena Šilarová
v únoru pí Anna Vašatová, pí Miloslava Kubečková, pí Františka Měchurová
v březnu Josef Tolárek, Anna Ingrišová, Božena Klimešová, Růžena Kubečková,
Josef Klimeš a pan Josef Jenka,
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v dubnu pí Zdeňka Kadidlová, pí Marie Hůlková a p. Stanislav Ducháč.
v květnu p. Vratislav Heuer
v červnu pí Božena Strnadová a p. Vojtěch Prouza
v červenci pí Hana Gürtlerová
v říjnu pí Milada Fialová
v listopadu pan Josef Vacek
v prosinci paní Růžena Königová
90 let v září paní Marie Kozlová
v únoru oslavila paní Cecilia Mundierová
v březnu p. Eduard Urban z Pěkova
v prosinci paní Marta Hoffmannová

Úmrtí:
*Leden:
8. 1. Kasabovová Gertruda ve věku 74, 13. 1. zemřela ve věku 89 let pí Marie
Hrnčířová z Velkých Petrovic čp. 54 a ve věku nedožitých 55 let zemřel
v Broumově Josef Šála, který byl původně z Police n.Met.
14. 1. zemřel ve věku 69 let p.Josef Ducháč z Petroviček čp. 39 a pí Marie
Plachtová z ul U Damiánky čp.56 ve věku 83 let. 23. 1. tragicky (při sáňkování vjel po
jedoucí auto) zahynul ve věku 10-ti let Rudolf Boldi z ul. 17.listopadu 360.
*Únor:
2. 2. Zemková Ludmila, 17. listopadu 351, 20. 2. zemřela ve svých nedožitých 95 letech pí
Emilie Šrůtková z Hlavňova čp. 38, 15. 2. zemřel p.Jiří Tiller z Tomkovy ulice čp. 30 ve věku
70-ti let
*Březen:
3. 3. ve věku 101 let zemřel p. František Klimeš z Honů čp. 62(nejstarší občan), 11. 3. ve
věku 80-ti let zemřel p. Jiří Volke z Dukelské ulice čp. 172, 23. 3. Vlčková Miloslava z DD,
26. 3. zemřel ve věku 61 let Ing. Josef Jansa z Bezděkova čp. 120, který v minulosti
vykonával funkci starosty v Polici nad Metují.
*Duben:
23. 4. zemřela pí Nováková Anežka ve věku 77 let z ul. Na Babí čp. 407.
*Květen:
1. 5. zemřel p. Jindřich Paul z Bělské ulice čp. 263 ve věku 75 let, 13. 5. zemřel p. Josef
Vojtěch ze Soukenické ul. čp. 249 ve věku 92 let, 9. 5. zemřela MUDr. Ljuba Frýblová
z Jiráskovy ul. čp. 121 ve věku 52 let.
*Červen:
3. 6. pí Kollertová Božena ve věku 92 let z pečovatelského domu (původně z Pěkova čp. 47),
7. 6. pí Johanka Veigertová z ul. k Vodojemu čp. 8 ve věku nedožitých 68 let, 8. 6. ve věku
nedožitých 78 let zemřela Antonie Scholzová z Dukelské ulice čp. 174, 20. 6. Štauda Ladislav
z DD, 21. 6. zemřel ve věku 78 let p. Jan Thér z ul. K Vodojemu čp. 6 a 25. 6. p. Josef Ozom
ve věku 85 let z Bělské ulice čp. 401.
*Červenec:
23. 7. ve věku 53 let Plháková Danuše, K Sídl. 288, 27.7. Machová Marie z DD.
*Srpen:
10. 8. zemřela ve věku 77 let pí Therová Miloslava z Pěkova, 24. 8. Lamková Marie z ul. U
Damiánky 268 ve věku nedožitých 60 let.
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*Září:
5. 9. Ticháčková Amálie v domově důchodců ve věku 88 let, 20. 9. Hrubý Josef z Hlavňova
čp. 39, 29. 9. Gennertová Anna, Police n.M., 220 ve věku 58 let.
*Říjen:
6. 10. Geislerová Marie ve věku 93 let z ul. Příčná 46, 12. 10. Vítková Anna z DD ve věku 89
let.
*Listopad:
19. 11. ve věku 32 let Biško Ladislav Masarykovo nám. 98, 22. 11. ve věku 98 let Vlčková
Amálie z DD (původně Bělý 30), 21. 11. ve věku 84 let Kollert Jaroslav, Na Sibiři 164, 25.
11. Hloušková Pavla (rozená Hofmanová) z DD ve věku 76 let.
*Prosinec:
9. 12. ve věku 61 let Plný Josef, Na Babí 36, 19. 12. ve věku 86 let Štancl František z ul. Na
Sibiři 206, 20. 12. Říhová Oldřiška (rozená Vaňková), bytem K Sídlišti čp. 289 a 30. 12. ve
věku 83 let Týfová Anna z domova důchodců.

Počet obyvatel (vždy ke konci měsíce) :
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen

4309
4305
4 308
4 310
4 310
4 323

Měsíc
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

Přistěhovaní
10
8
4
7
5
22
8
2
4
4
12
8

Narození
3
4
8
6
6
1
2
3
1
2
3

4 325
4 315
4 312
4 316
4 315
4 305
Odstěhovaní
12
5
6
4
3
10
11
6
3
9
10
8
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Úmrtí
4
4
3
1
4
6
2
2
3
2
4
4

Stav
4300
4303
4306
4308
4312
4321
4317
4313
4314
4308
4308
4307

Počasí: (teploty jsou měřeny v mém bydlišti v ul. Na Babí, v domě čp. 116, v I. patře mého
bytu a tak lze předpokládat, že se poněkud mohou rozcházet s naměřenými teplotami na
jiných místech města).
25. října bylo v naší oblasti zaznamenáno zemětřesení, které občané sami mohli pocítit.
*Leden:
Prvních 14 dní v lednu mělo počasí velmi mírný ráz. Během dne se teploty pohybovaly mírně
nad nulou, docházelo k oblevě a 8.1. dokonce teploty na slunci přesáhly místy až 10°C. Od
16. 1. se dostavovaly noční mrazíky a v dalších dnech se ochladilo i během dne a docházelo
k sněhovým přeháňkám a chumelení. Až do konce měsíce již přetrvávalo počasí v zcela
zimním charakteru - sníh a mráz.
Ranní teploty měřeny v 6,00 hod.
+2,6°, +3°, +0,3°, +1,8°, +2,2°, +2,7°, +1,8°, +4,1°, + 3,8°, +3,2°, +2°, +3,5°, +4,6°, +0,2°,
+0,5°, - 5,2°, - 4,5°, - 3,2°, - 3,8°, - 0,5°, 1°, -0,4°, -6,1°, -2,6°, -8°, -5,5°, -8,4°, -10°, -7°,
-11°, -4,2°C.
Denní teploty.
+4°, +5°, +2,4°, +4°, +3,6°, +4°, +5,6°, +11°, +6°, +8°, +4°, +5°, +1,8°, +1,3°, +2°, 0°, 0°,
-0,6°, -1,3°, -0,4°, 0,7°, +1°, -2°, +1,1°, - 3,2°, -6,4°, -6,4°, -3°, -2°, -5°, -1°C.

*Únor:
Celý únor byl celkem mrazivý s velkým množstvím sněhu. Hned 1.2. celou noc chumelilo a
v další dny se střídalo slunečné počasí s hustým sněžením.. 12.3. došlo k oblevě a celou noc
silně pršelo. 13. 2. k večeru začalo hustě chumelit a v průběhu celého týdne sněžilo.Tento ráz
počasí setrval až do konce měsíce. Všude bylo velké množství sněhu, který se nestačil
odklízet ze silnic a z chodníků.
Ranní teploty:
-1,8°, -1,3°, -1,0°, -5,4°, -9°, -16°, -18°, -10,5°, -11,5°, -0,5°, +1°, +1,1°, -1,6°,-8°, -3°, -3°,
-4°, -6,5°, -4°, -2°, -4°, -1,5°, -5°, -3,5°, -3°, -9,5°, -10°C.
Denní teploty:
+2°, 0,5°, +1,5°, -1°, -4°, -2°, -3°, -2°, -2°, +2,5°, +4°, +3°, -2°, -1°, -1,3°, -0,6°, -1°, -3°, -1°,
-0,° -1°, +1,4°, -1°, -0,5°, 0,8°, -4°, -5°C.

*Březen:
Tento měsíc zdaleka nepřipomínal jaro. Ještě 19. 3. poletoval sníh a i když slunce, pokud
svítilo, pěkně hřálo, teploty byly celkem ještě dost nízké. Až v posledním týdnu měsíce se
začalo příjemně oteplovat ale 29. a 30. vál nepříjemný studený vítr.
Ranní teploty:
-10°, -10°, -9,5°, -11,5°, -14°, -6°, -5°, -3°, -2°, -12°, -8,5°, -1°, 0°, -1°, -4°, +1,5°, -0,5°, +5°,
+1°, -8°, -7°, -6°, -1°, +1,6°, -1°, -2°, +4;, +5°, +1°, +2°, -1°.
Denní teploty:
-3,5°, -2°, -1°, -0°, -0°, 0°, +1°, +3°, +2,8°, -2°, -3,8°, -1°, +2°, +6°, +7°, +7°, +10°, +12°,
+2°, +5°, +6°, +8°, -7°, +12°, +13°, +8°, +15°, +13°, +12°, +16°, +10°.
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*Duben:
Počasí v dubnu si zachovávalo celkem nevyrovnaný ráz. Docházelo k velkým rozdílům mezi
ranními a denními teplotami. Od 1. do 6. bylo celkem pěkné počasí, 7. 4. se ochladilo, 8. 4.
pršelo a následovaly dva velmi chladné dny. Dne 13. bylo celkem chladno, k večeru se ale
vyjasnilo a oteplilo na 16,5°. 16.4. pršelo, 18. vál velmi chladný vítr a 27. pršelo. Poslední
den v měsíci se stal nejteplejším. Na slunci teploty přesahovaly 25°, místy i více.
Ranní teploty:
0°, -2°, +1,0°, +3;, +6,5°, +10°, +9°, +6°, +8°, +1;, +4;, +7°, +8°, +6°, +7°, +10°, +10,3°,
+8,6°, +7,6°, -2°, -3°, -4°, +1°, +6°, +7;, +7,5°, +5°, +2,8°, +8°.
Denní teploty:
+16°, +14°, +15°, +14°, +16°, +16°, +13°, +14°, +10°, +12°, +12°, +12°, +14, +18°, +17°,
+10°, +16°, +18°, +17°, +7°, +7°, +14°, +15°, +16°, +12;, +13,6°, +15;, +15,8°, +15,8°, +17°,
+20°.

*Květen:
1. 5. odpoledne byla bouřka a prudký déšť a následovaly chladnější dny s přeháňkami. 8. 5.
pršelo dokonce se sněhem a 9. 5. se s přeháňkami dostavily i kroupy. Tento ráz počasí
přetrval až do 20. 5., kdy se začalo opět mírně oteplovat a od 25. 5. se dostavily již letní
teploty. 29. 5. teploty na slunci dosahovaly místy až 33°C.
Ranní teploty:
+11°, +9°, +14°, +13°, +11°, +7°, +6°, +1°, +2°, +4°, +5,1°, +1,5°, +9,2°, +12,5°, +6,4°,
+11°, +7,7°, +6°, +2,8°, +6°, +12°, +13°, +13°, +12,5°, +11°, +12,5°, +13°, +13,5°, +16,5°,
+14°.
Denní teploty.
+20°, +22°, +22°, +17°, +16,5°, +9,5°, +10°, +9°, +10°, +10,8°, +10,4°, +17,5°, 17,5°, +15°,
+18°, +10,5°, +9°, +12°, + 19°, +20°, +21°, + 22,5°, +17°, +22°, +24°, +25°, +25,5°, +27°.
+30°, +17°.

*Červen:
Počátek měsíce byl chladný, občas bouřky a déšť. 13. 6. byla bouřka, 15. 6. odpoledne byla
velká bouřka a přívalový déšť a 25.6. byla opět bouřka. Od poloviny měsíce se celkem začalo
oteplovat a na slunci teploty leckdy dosahovaly až 30°.
Ranní teploty:
+9°, +10°, +12°, +11°, +9°, +10°, +8,4°, +7,9°, +5,8°, +6°, +11,2°, +9,5°, + 2°, +11,5°, +15°,
+16,5°, +15°, +15,5°, +13°, +12°, +10,8°, +17°, +14°, +13°, +10,7°, +17,0°,+11,5°, +11°,
+12,8°, +12°.
Denní teploty:
+18°, +19°, +19,5°, +17°, +19°, +14°, +19°, +11,8°, +11°, +17°, +12°, +12,5° +18°, +22°,
+21° +24°, +21,5°, +22°, +24°, +15°, +26°, +24°, +24°, +24°, +26°, +19,4°, +24°, +23°,
+26°, +19°.

*Červenec:
Teploty byly celkem příjemné, ale často pršelo. 10. 7., 11. 7. a 12. 7. byly bouřky.
V posledních třech dnech v měsíci se teploty vyšplhaly ke 30°C.
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Ranní teploty:
+15,8°, +15°, +16°, +13°, +14°, +10°, +9,2°, +12°, +14°, + 15,9°, +17°, +15,7°, +14,5°, +16°,
+15,5°, +17°, +15°, +12°, +17°, +15°, +11°, +12°, +12,5°, +11°, +13,5°, +14,5°, +15°, +17°,
+17,5°, +19°, +16°.

Denní teploty:
+19°, +23°, +22°, +24°, +16°, +15,5°, +18°, +17°, +20°, +20°, +21°, +24°, +25°, +26,5°,
+26,4°, +25°, +27°, +20°, +17,5°, +14°, +16°, +15,5°, +24°, +21°, +21,5°, +24°, +28°, +33°,
+32°, +19°.

*Srpen:
Teploty byly průměrné a nižší, a často pršelo.
Ranní teploty:
+14°, +15°, +17°, +14°, +8°, +12°, +6°, +8,5°, +4°, +10,5°, +11°, +11°, +8°, +13,5°, +14°,
+14,5°, +10°, +12°, +13°, +13°, +14,5°, +15,5°, +16°, +14°, +15,5°, +9°, +11°, +11°, +12°,
+11°.
Denní teploty:
+29°, +26°, +24°, +18°, +24°, +19°, +14°, +16°, +12°, +14°, +15°, +17°, +19°, +20°, +15,4°,
+14,6°, +19°, +20,6°, +24°, +26°, +28°, +23°, +22,5°, +18°, +18,6°, +22°, +21,5°, +24,5°,
+26°, +26°, +28°.

*Září:
V tomto měsíci probíhalo krásné „babí léto“.V polovině měsíce 4x zapršelo a mírně se
ochladilo, ale bylo to jen přechodně a krásné sluneční dny převažovaly.
Ranní teploty:
+14°,+14°,+11°,+11°,+9°,+9°,+11°,+12,5°,+12,5°,+13°,+16°,+16°, +13,5°,+11°,+14°,+13,5°,
+9,5°, +5,8°, +4,8°, +6°, +5°, +4°, +6°, +10°, +8°, +11°, +12°, +8,5°, +7°.
Denní teploty:
+26°, +26°, +22°, +24°, +25°, +24°, +21°, +26°, +25°, +24°, +24°, +18,4°, +17°, +20°, +18°,
+16°, +12,8°, +15°, +15°, +17°, +15°, +17°, +19°, +18°, +16°, +17°, +15°, +15°, +13°.

*Říjen:
I v tomto měsíci probíhalo slunečné „babí léto“. 29. 10. se změnil letní čas na zimní.
Ranní teploty:
+2°, +6° +8°, +10°, +13,2°, +8,8°, +8,7°, +8°, +3°, +3°, +2°, +2°, +2,5°, +1,5°, +2,6°, +3°,
+3°, +0,2°, +5°, +2°, +9°, +9°, +8°, +10°, +11°, +5°, +6°, +2°, +2°, +3°.
Denní teploty:
+16°, +10,6°, +11°, +17°, +19,5°, +20°, +20°, +17°, +16°, +18°, +17°, +16°, +15°, +14°,
+14°, +6°, +7°, +5°, +15°, +9°, +10°, +14°, +16°, +12°, +16°, +16,5°, +10,8°, +18°, +16°,
+10°, +10°.

*Listopad:
Prvních 10 dnů bylo mírné počasí, v druhé polovině se již začalo ochlazovat. Studený vítr,
který ve dnech 14., 15. a 16. vál, přinesl déšť a později i sněžení.
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Ranní teploty:
-1°, +4,5°, +7°, +7°, +6°, +6,5°, +5°, +1°, +3,5°, +6°, +1°, +3°, +2°, +2°, +2,5°, 0°, 0°, -3,5°,
-2,5°, -1°, -1,5°, -0,7°, -6,5°, -4°, -8°, +0,4°, -4°, -0,5°.
Denní teploty:
+9°, +6°, +9°, +11°, +9°, +7,5°, +7,5°, +11°, +9°, +9°, +9,5°, +6°, +5°, +3,3°, +2°, +3°, +4°,
+1,6°, +0°, -1°, +1,3°, +0,7°, +2°, -4°, -4°, -1,5°, +0,5°,-0,1°, +0,5°.

*Prosinec:
Počátek měsíce byl ještě bez sněhu, dokonce 5. 12. pršelo, ale 9. 12. sníh napadl a až na slabší
oblevu , která proběhla před vánocemi, měl tento měsíc zimní ráz. Kolem vánoc byla sněhová
kalamita. Mírným oteplením ztěžkl sníh, kterého hodně napadlo, a tak v lesích došlo
k polámání větví stromů až jejich vyvracení.V druhé polovině měsíce se dostavily celkem
dost silné mrazy.
Ranní teploty (teploty mám zaznamenané pouze do 11.12.)
-3°, -7,5°,-3°, +1,3°, +1,5°, +1,5°, +1°, +1°, -2°, -3°.
Denní teploty:
+1,9°, -3°, +1°, +2°, +3°, + 2,5°, +3°, +2,6°, +1°, +0,5°, -1.
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