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Samospráva
Složení vedení města a jeho orgánů ve volebním období 2018 - 2022
ZASTUPITELSTVO MĚSTA:
Ing. Jiří Beran (SPRM) – starosta, Mgr. Jiří Škop (ODS) – místostarosta
Radní: Jan Antl (ODS), Mgr. Eva Kašparová (SPRM), Mgr. Olga Landová (SPRM),
Mgr. Jaroslav Souček (ODS), Ing. Jiří Vlček (SPRM)
Zastupitelé: Lubor Bořek (SPRM), Ing. Matěj Brát (SPRM), PharmDr. Ingrid
Denygrová (Nezávislí), Ing. Josef Havlíček (SPRM), MUDr. Adéla Hažmuková (ODS),
Tomáš Horák (Nezávislí), Ivan Konečný (Nezávislí), Michal Mucha (ČSSD), Marek
Plný (ČSSD), Ing. Jan Pohl (SPRM), Petr Rutar (ODS), Radek Starý (ČSSD), Mgr.
Martina Váňová (ODS), Ing. Pavel Žák Ph.D. (SPRM)
Finanční výbor ZM:
předseda Ivan Konečný, členové Michal Mucha a Ing. Josef Havlíček
Kontrolní výbor ZM:
předseda Radek Starý, členové PharmDr. Ingrid Denygrová a Jiří Seifert
Osadní výbor Hlavňov:
předseda Martin Vaniš, členové Monika Hrnčířová, Milan Rotter, Jan Špulák, Bohumír
Toman a Michal Vacek
Osadní výbor Radešov:
předseda Jan Krtička, členové Eva Pápaiová a Jan Román
Osadní výbor Pěkov:
předseda Jakub Pokorný, členové Ing. Norbert Marel, Zdeněk Pohl, Milan Kozár, Ivan
Konečný a Vladimír Vacek
Praporečník města:
Ing. Jan Pohl, náhradník Ing. Josef Havlíček.
KOMISE RADY MĚSTA:
Komise sociální zdravotní a bytová:
předseda Mgr. Olga Landová, členové: Ing. Milada Denksteinová, Zdeňka Lacinová,
Hana Plná, Michal Mucha, MUDr. Daniel Blažek, MUDr. Adéla Hažmuková, tajemník
komise: Ilona Kejdanová - vedoucí sociálního odboru MěÚ.
Komise pro výstavbu, dopravu a rozvoj:
předseda Ing. Pavel Žák, Ph.D., členové: Radek Matoušek, Miroslav Pfeifer,
Ing. Tomáš Verner, Mgr. Martina Váňová, Ing. Matěj Brát, tajemník komise: Ing. Pavel
Scholz - vedoucí IMŽP.
Komise pro obřady a slavnosti:
předseda Věra Králová, členové: Jana Ťoková, Zdeňka Šváblová, Věra Steinerová,
Jaromíra Matějíčková, Marie Ryšavá, tajemník komise: Dagmar Hambálková matrikářka, čestný člen: Věra Klusáčková, aktivistky: Jana Knittelová, Jana Rösslová,
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Marie Středová, Martina Jiránková, Alena Rösslerová.
Komise pro životní prostředí:
předseda Ing. Kateřina Šrámková, členové: Ing. Radko Kříž, Ph.D., Bohumil Stiller,
tajemník komise: Ing. Jan Troutnar - IMŽP.
Letopisecká a místopisná komise:
předseda Jindra Vaníčková, členové: Šárka Pokorná (kronika Pěkov), Mgr. Ida Jenková,
která bude od letošního roku ručně přepisovat kroniku, Jaroslav Škop, Milan Košťál,
Štěpán Horák (fotodokumentace), tajemník komise: Ing. Jiří Beran - starosta.
Havarijní a povodňové komise:
předseda Ing. Jiří Beran, členové: Mgr. Jiří Škop, Ing. Jan Troutnar, Ing. Pavel Kalibán,
Jiří Hubka, Tomáš Horák
Grantová komise:
předseda Ing. Josef Havlíček, členové: Mgr. Martina Váňová, Ing. Milada
Denksteinová, Ing. Zdeněk Kolář, Ing. Jan Miler, Ing. Radko Kříž, Marek Plný,
Jaroslav Beran, Bohuslav Rieger, Petr Rutar, tajemník komise: Dominika Čečetková dotace.
Pracovní skupina programu regenerace města:
předseda Mgr. Jiří Škop, členové: Ing. Pavel Žák Ph.D., Ing. Matěj Brát, Ing. Tomáš
Hejzlar, Ing. Viktor Vlach, David Vávra, Martin Schirlo, Renata Steinerová, Ing. Jiří
Beran.
==============================================================
V průchodu pod radnicí byl na jaře umístěn externí defibrilátor, který
je přizpůsobený k tomu, aby mohl být využíván veřejností v akutních
případech. Defibrilátor byl využíván ke kardiopulmonální resuscitaci
a jsou jím vybaveni hasiči a policie. Police se tak řadila k několika
málo městům v ČR, kde jsou přístroje běžně rozmístěny. Na podzim
byl defibrilátor odcizen!!
Pellyho domy - jako kulturní centrum Police nad Metují výrazně přispívají ke kvalitní nabídce kultury, společenského
života, sportovních aktivit a k rozvoji cestovního ruchu
v polickém regionu. Letos zaměstnanci obhájili certifikát
Českého systému kvality služeb pro Pellyho domy.

*Vedoucí sociálního odboru Ilona Kejdanová odešla do starobního důchodu. Do funkce
po ní nastoupila Mgr. Olga Landová, která byla členkou rady města.
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*Film Miroslava Šolce "Tam kde byl rybník" (vznik koupaliště v Polici) postoupil
z krajské přehlídky do celostátní v Ústí nad Orlicí.

*V dubnu rada města navštívila prostory v klášteře, kam se na přelomu roku nastěhoval
Institut regionální paměti. V těchto prostorách bývala kdysi knihovna, potom taneční
sál ZUŠ a zkušebna PSO. Nyní tam je stálá expozice o významných osobnostech
a jejich působení na Policku. Nebyli to rodáci. Jedná se o Sigismunda Boušku a Václava
Vladivoje Tomka a lidí jejich doby, kteří na ně byli navázáni. TS Police n. M., s.r.o.
byly nápomocny při rekonstrukci a stěhování. Institut má Správní radu ve složení:
Jaroslav Soumar - předseda správní rady, bytem Pěkov, Miroslava Moravcová - člen
správní rady, bytem Teplice nad Metují a Petr Osoba – člen správní rady z Teplic nad
Metují. Předmětem je muzejní, výstavní , přednášková, (správa vedení knihovny),
publikační,
nakladatelská
a
vydavatelská
činnost
včetně
distribuce
a prodeje, správa sbírkového fondu Petra Bergmanna zapůjčeného za účelem
zpřístupnění fondu veřejnosti.

*V květnu radnici navštívil poslanec Pavel Bělobrádek, se kterým vedení města
diskutovalo nad některými současnými problémy a probíralo současné novelizace
zákonů nebo přestupková řízení.
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Ve dnech 24. 5. a 25. 5. se konaly volby do Evropského parlamentu.

V Polici se dostavilo 1032 voličů – volební účast byla 31,20 %.

Starosta Ing. Jiří Beran se svým
malým pomocníkem.
Vpravo Jan Starý předseda
komise

Vpravo
Iveta Osobová,
zapisovatelka
(Volební obvod č. 1
– Pellyho domy)
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*Kvalita vody z prameníku „Jůlinka“ na náměstí je ve veřejném prostorou unikátní
zdroj pitné vody, který nemá obdoby. Počátkem dubna z něho Hydrogeologická
společnost s.r.o. opět odebrala vzorky vody a akreditovaná Ekologická laboratoř PEAL
s.r.o. následně provedla jejich úplný rozbor - voda z „Jůlinky“ stále vyhovuje limitům
pro pitnou vodu bez úpravy, a to jak po stránce chemické, tak i po stránce
bakteriologické. Vzhledem k trvale vyššímu obsahu dusičnanů (37 mg/l), není i nadále
tato
voda
použitelná
pro
přípravu
umělé
výživy
kojenců.

*Zastupitelstvo města podpořilo v rámci projektu Adopce významných hrobů adoptovat
hroby osobností, které měly vztah k Polici nad Metují - Hanuše Wihana a Jana Bezděka

.
Příští rok bude výročí 165 let od narození a 100 let od úmrtí Hanuše Wihana a 105 let
od úmrtí Jana Bezděka. Oba jsou významné polické osobnosti, resp. osoby s Policí
spjaté. Při té příležitosti se naskytla možnost adoptovat jejich hroby, které se nacházejí
na Olšanských hřbitovech. U těchto hrobů je pak umístěna cedulka s informacemi
o donátorovi, který nad nimi převzal záštitu. Je to jedna z možností, jak vyjádřit
skutečnost, že si město těchto lidí váží a nezapomíná na ně. U Wihanova hrobu bude
potřeba odborné vyčištění náhrobku a reliéfu z dílny F. Bílka a případné přespárování.
Odhadované náklady by se mohly pohybovat okolo 12 000 Kč a je pravděpodobné,
že tyto práce by bylo vhodné provést dvakrát za desetileté období. U hrobu J. Bezděka
se jedná především o obnovu písma a odborné vyčistění nápisové desky,
pravděpodobně i srovnání náhrobku a zřejmě i rámu. Rovněž zeleň bude
vyžadovat jedenkrát ročně údržbu. Předpokládané náklady by neměly překročit podle
našich odhadů 15 tisíc Kč.
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Hanuš Wihan je pohřben na Olšanských hřbitovech v Praze.
Ve své době dosáhl světové proslulosti. Narodil se dne
5. června roku 1855 v Polici v čp. 5 v Kostelní ulici, v rodině
soudního kancelisty Václava Wihana, který se v Polici
objevil současně se vznikem polického soudního okresu.
Police nad Metují na svého slavného rodáka nezapomněla.
Možná že to bylo na popud Wihanova žáka Bohuše Herana,
který měl v Hlavňově svou chalupu, nicméně 6. června roku
1965 byla u příležitosti výročí 110. let od narození Hanuše
Wihana odhalena na jeho rodném domě čp. 5 v Kostelní ulici
pamětní deska, která je dílem akademického sochaře Josefa
Marka z Nového Města nad Metují. Již v předvečer 5. června
byl v Kolárově divadle uspořádán slavnostní koncert,
na kterém vystoupil zasloužilý umělec Bohuš Heran,
profesor JAMU. Hanuš Wihan zemřel 1. 5. 1920.
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Jan Bezděk se narodil 16. května 1858 v Soběslavi v rodině
Ondřeje Bezděka, tamního krejčího. Nejprve studoval
na gymnáziu v Třeboni, potom vstoupil do učitelského ústavu
v Soběslavi, kde maturoval roku 1879. Od roku 1880 začíná
učit v Petrovicích, po třech měsících nastoupil na petrovickou
školu v Maršově, od roku 1881 vystřídal několik škol. Oženil
se s Františkou, dcerou polického tesaře Františka Hübsche a
v Malé Věžnici se jim roku 1886 narodil i jeho syn Miloslav,
pozdější polický učitel. Jan Bezděk se na obecnou školu v Polici
nad Metují dostal roku 1896, když si vyměnil své učitelské
místo s polickým učitelem Františkem Kolihou. V r. 1899
krátce učil i v Bukovici po smrti řídícího učitele Františka
Kneifla. Jan Bezděk se kromě svého učitelského povolání zabýval
ve volném čase mnoha dalšími přírodovědnými obory. V Polici
se začal zabývat svým novým odborným hobby - mykologií.
Z počátku si houby maloval sám, ale když se po čase vrátil
do Police akademický malíř Václav Luňáček ze studií v Mnichově,
získal i jeho pro svůj zamilovaný obor. Iniciativou Jana Bezděka
se také po jeho příchodu do Police začaly v ledhujské Krčmě každé
úterý pořádat i večírky tzv. „hubařského spolku". Nejtrvalejší
památku však po sobě Jan Bezděk zanechal svou publikační
činností. Společná práce Bezděka a Luňáčka byla první svého
druhu u nás. Janu Bezděkovi se již za jeho života
dostalo významných odborných poct: byl členem
mykologického odboru České botanické společnosti,
rovněž byl jako první Čech jmenován čestným členem
pařížské vědecké společnosti „Société mycologique".
Roku 1922 byl jeho jménem pojmenován nově
založený park na Nové čtvrti v Polici kam byl v dubnu
roku 1936 umístěn místním okrašlovacím spolkem, za finanční podpory Městské
spořitelny, prostý kamenný památník - pískovcový balvan, dopravený z úpatí Boru.
5. července 1930 mu byla odhalena pamětní deska na jeho rodném domě v Soběslavi.
Jan Bezděk zemřel v Praze 9. března 1915.

10

Rok 2019

*Město Police nad Metují letošní rok už
podruhé realizovalo 6 příměstských táborů
podpořených dotaci prostřednictvím MAS
Stolové hory z Evropského sociálního fondu
na Příměstské tábory v Polici nad Metují.
Letošní rok tak celkem 90 dětí prožilo
příměstský
tábor
se
zkušenými
a kvalifikovanými pečovateli. S dětmi
trávily čas Martina Frydrychová, Lea
Kolmanová, Martina Macounová, Martina
Nosková, Nikola Plná a
Daniela
Vojtěchová.
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Zastupitelstvo města schválilo, že Osadní výbor (OV) Pěkov bude mít 7 členů. Po
volbách se však nepodařilo tento počet naplnit a OV zahájil práci jako šestičlenný.
Na podzim se přihlásila pí Eva Vacková, která projevila o tuto práci zájem a na
říjnovém zasedání ZM bylo její členství v OV schváleno.

*Na příští rok byl vydaný kalendář
Policko, který každoročně vydává
Dobrovolný svazek obcí Policko.
Tentokrát kalendářním rokem provedou
letecké snímky Libora Jenky.
V průběhu letošního podzimu se podařilo dokončit práce na
brožuře Po stopách Viléma Pellyho. Vydána byla
s finanční podporou Královéhradeckého kraje k příležitosti
životních výročí podnikatele a někdejšího starosty města Viléma
Pellyho, od jehož narození letos uplynulo 170 let.

*V listopadu byla uzavřená trojstranná smlouva mezi krajem,
městem a vlastníkem kláštera, která bude vedle podílů financování
již konkrétně řešit práva a povinnosti stran, resp. míru
odpovědnosti stran za určité postupné úkoly.

Místní akční skupina (MAS) Stolové
hory je zaměřena na zlepšení kvality
života na venkově, což je její poslání.
Vybírá nejlepší žádosti o dotaci
v rámci Programu rozvoje venkova (PRV). Kromě
zemědělství zahrnuje i dotační tituly určené pro lesníky (či
majitele
lesů
o
minimální
výměře
3
ha)
a také pro živnostníky a malé firmy. Dotaci nabízí
i podnikatelům a malým firmám v různých oblastech, jako
jsou elektoinstalační a instalatérské práce, výroba nábytku, nápojů, potravinářských a
cukrářských výrobků, stavebnictví, velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba
motorových vozidel, ubytování, stravování a pohostinství, činnosti cestovních kanceláří
a agentur, administrativní a kancelářské činnosti nebo opravy počítačů, modernizace
provozovny, kanceláře nebo malého penzionu a jiné. Na výsadbu dřevin na území
MAS a současně na území CHKO Broumovsko byla nabídka více než 1, 3 mil. Kč.
Konkrétně se jedná o výsadbu stromořadí, remízů, založení nebo obnovu krajinného
prvku, založení a zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES.
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*Začátkem letošního roku v knihovně proběhl kurz tvůrčího psaní s Pavlou Trnkovou,
který se účastnicím velmi líbil. V říjnu se konal další víkendový kurz, tentokrát tvorba
povídky.
*Další ročník společného čtení se seniory ze Senior klubu Ostaš byl zahájen 8. ledna
a koná se kromě prázdnin po celý rok. Pravidelně předčítá pan František Pivoňka
v dětském oddělení.

*Noc literatury, aneb čteme na radnici s radními - literární happening. Projekt
organizují Česká centra od roku 2006. Ambicí projektu je představit posluchačům
současnou evropskou literaturu netradičním způsobem. Akce proběhla
9. května pod vedením Jaroslava Součka a Ivany Richterové. Kromě velmi zajímavých
textů současných evropských autorů si účastníci akce mohli prohlédnout zajímavé
prostory radnice.

*Noc

s Andersenem po patnácté a přesto poprvé. Každý rok je v jiné sestavě
a s jiným programem, zúčastnilo se 20 dětí ze třetích tříd. V pátek 29. 3. se sešly
v knihovně a děti měly za úkol hledat ztracenou knihu podle mapky s vyznačenými
stanovišti.

*24. 4. 1989 se v Polici n. M. poprvé sešli dětští čtenáři spolu s knihovnicemi dětských
oddělení z tehdejšího okresu Náchod. Iniciátorkou setkání byla tehdejší ředitelka
polické knihovny paní Marcela Machová. Děti s knihovnicemi se tehdy vydaly na výlet
Kovářovou roklí na Hvězdu. Cestou je doprovázely pověsti Antonína Krtičky.
22. 5. se konal již 31. Minisjezd dětských knihoven. Postupně tato setkání putují
po dalších zúčastněných knihovnách a letos se vrátil (již po několikáté) zpět do Police.
Pozornost se soustředila na Staré pověsti české v novějším hávu od Jany Eislerové. Děti
zašly i na Správu CHKO Broumovsko, kde pro ně pan Petr Köppl připravil povídání
o
ochraně
zdejší
přírody.

*9. 7. se konal křest knížky,
kterou napsala polická občanka
paní Eva Foglarová. Sepsala
krátké příběhy – vzpomínky nejen
své ale i svého manžela – nimroda
a jeho kamarádů myslivců. Do
knihovny přinesla desky plné
příběhů a z nich bylo vybráno 18.
Na jejich vydání se podílelo CKV
Pellyho domy. O obrázky se
13
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postaraly Lucie Foglarová a Jitka Šulcová, fotografie dodal Mgr. Michal Bureš.
„Kmotr“, kterým se stal předseda Mysliveckého sdružení Koruna pan Pavel Bareš,
pokřtil knížku vodou z Jůlinky.

*Ve dnech od 30. 9. do 6. 10. se konal 23. ročník knihovnické akce Týden knihoven.
Pro své návštěvníky knihovna v rámci této akce nabídla týden AMNESTIE pro
dlužníky. V tomto týdnu byly čtenářům prominuty poplatky a dluhy.

*V Zeleném domečku a následně v Pellyho domech vyvrcholil
v září společný česko – polský projekt knihoven. Jedním z
výstupů byla kniha radní města Olgy Landové „Vůně jasmínu“.
Kniha byla přeložena i do polštiny.

Světově unikátní populaci muflonů zdecimovali vlci v Machově. Vlčí
smečka roztrhala polovinu sedmdesátihlavého stáda. Ochránci
přírody ale upozorňují na to, že mufloni nepatří na Broumovsku
k původním druhům, navíc se tady přemnožili.

28. 3. přiletěl čáp na svůj oblíbený komín bývalé keramičky Hauk. Za dva dny později
přiletěla jeho družka. Vylíhla se 3 mláďata.
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Investice, výstavba
*Od července 2017 probíhala v základní škole realizace projektu
Modernizace odborných učeben ZŠ
a MŠ Police nad Metují, který byl
financován
z
IROP.
Byla
zrealizována vertikální zdvihací
plošina v budově druhého stupně,
dodávka ICT vybavení, stavební
práce a vybavení odborných učeben
chemie, přírodopisu a fyziky.
Zelená je učebna přírodopisu,
modrá je učebna fyziky a žlutá
učebna chemie. Poslední částí celého projektu, jehož celková hodnota
je cca 7 mil. Kč (90% dotace, 10% spoluúčast, 800 000 Kč neuznatelné náklady), byla
úprava prostoru před školou.
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*Na Nebíčko bylo během lyžování dovezeno WC – Toika. Po skončení lyžařské sezóny
bylo odvezeno.

*V únoru se pracovníci technických služeb podíleli na úpravě prostor po bývalém
tanečním sálu v klášteře. Opravovala se elektřina, topení, vnitřní omítky, malování.
Vznikaly zde prostory pro expozici Institutu regionální paměti.

Upravovaný sál
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*Napouštění Hlavňovského rybníku, jehož
rekonstrukce
byla
provedena
v loňském roce, bylo z důvodu nedostatku
vody zpomalené. Byla zjištěna závada na
odtokovém potrubí a tak
bylo nutné
rybník znovu vypustit a provést opravu
původního dřevěného odtoku
a nové
zatěsnění. V březnu byl rybník již zaplněn
čistou vodou.

*V březnu proběhl celou republikou orkán
Eberhard, který napáchal velké škody.
V lesoparku na Žděřině vyvrátil několik
stromů, které poničily vedení veřejného
osvětlení, v Pěkově u autobusové zastávky
padající strom poničil lampu veřejného
osvětlení a dopravní značku. Veškeré
škody likvidovali pracovníci technických
služeb. Ve „starém parku“ bylo poničeno
zábradlí.

*Od 1. dubna do 30. června probíhala
rekonstrukce silnice v úseku Bukovice –
Pěkov, a to za částečné uzavírky (provoz
byl řízen světelnou signalizací).

*Od 23. 4. probíhala ve městě a okolí první
fáze celoplošné deratizace. Jednalo se
o deratizaci kanalizační sítě a nor hlodavců
na veřejném prostranství.

*V dubnu byla započata realizace projektu „Opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního
provozu v Polici nad Metují - Komenského nám. a autobusové nádraží“. Provedla ji
firma SMI-ČR GROUP s.r.o. Broumov. Stavební úpravy se týkaly jednak míst pro
přecházení v ulicích Nádražní a 17. listopadu,
dále zvětšení chodníkové plochy před
vstupem do jídelny v Pellyho domech
a úpravy šířky místní komunikace v ul. 17.
listopadu. Nově vysazená chodníková plocha
vytvořila „šikanu“, která zpomaluje průjezd
vozidel ve směru od Bezděkova na polické
náměstí. Realizace bezpečnostních opatření
v uvedených ulicích byla potřebná i z důvodu
jejich zatížení zvýšenou nákladní dopravou
vozidly zajišťujícími dopravní obslužnost
firmy Hauk s.r.o. v ul. 17. listopadu.
18
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*V průběhu měsíce dubna pokračovaly stavební práce na rekonstruovaném úseku
komunikace II/303 v úseku Bukovice – Pěkov.

*V květnu bylo nutné provést na Pampers hřišti
několik oprav a následně i úprav. Pracovníci
technických služeb zde opravili lampu
veřejného osvětlení, kterou se vandalové
pokoušeli vyvrátit, odstranili lavičky, pokáceli
thúje a zrušili prostor ohniště.

*Po úpravě městem reklamovaného sklonu silnice
z ulice Na Babí do ulice Na Bělidle, kterou prováděla
firma Strabag bylo potřeba upravit i výšku obrubníků
a předláždit část chodníku. Tuto rekonstrukci již
prováděli pracovníci Technických služeb.

*V ulici Na Babí také došlo k propadu staré kanalizace. Pracovníci technických služeb
spolu s firmou V. Kohl ml. propadlý úsek opravili.
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*Technické služby pořídily malé užitkové
auto na elektrický pohon, v parametru
vozidel do 3,5t od značky Alké. Zakoupení
bylo částkou 600 000Kč spolufinancováno
z prostředků Státního fondu životního
prostředí. Vozidlo slouží ke komunitním
účelům obce a především je pro svoz odpadu
a údržbu městských pozemků.

*Každý rok před sezónou pracovníci
technických služeb
připravují
koupaliště. Letos tam byly pokáceny
2 stromy. Koupaliště bylo otevřeno
10. 6. a bylo v letošních parných
dnech hojně využíváno. Novinkou byl
bezplatný přístup na Wi-Fi a zájemci
cvičení ve vodě využívali lekce
lektorky pí Pavlové, která zajišťovala
i provoz kiosku.

Na Klůčku byla
označena trasa VT
plynovodu. Talíř
navrchu je doplňkem pro
odpočinek ptáků.

*Na jaře byla na některých místech obnovena zeleň.
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*
Koncem měsíce května byla zahájena rekonstrukce části střechy radnice nad čp. 97, kde
je Kvíčerovská prodejna. Práci provedla firma TESMEN s. r. o., Olešnice 191
z Červeného Kostelce. Celkové finanční navýšení činí 149.005,- Kč bez DPH, tj.
180.296,05- Kč s DPH. Byla vyměněna střešní krytina a rozšířen početu sněhových
zachytávačů a odvětracích komínků, odvětrané okapní hrany a montáž nových okapů a
svodů. V průběhu realizace bylo rozhodnuto také o výměně části podlahy, která byla ve
velmi špatném stavu.
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Po předchozí přípravě technickými
službami a na základě technické zprávy
o prověření stávajícího vrtu a provedení
čerpací zkoušky na vydatnost pramene
s rozborem kvality vody, zpracované
hydrogeologem RNDr. Korošem, byla na
Záměstí v červenci namontována panem
Pavlem Melicharem pumpa. Je postavena
na původní 12m hluboké vrtané studni.
Vydatnost pramene je 2m3 denně
a kvalita vody je užitková - parametrům
pitné vody nevyhovuje zvýšený obsah
železa, manganu, zákal a koliformní bakterie.)

*V červnu byla zahájena demolice domu čp. 200 na Nádražní ulici.
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*Na základě podané žádosti obdrželo město
Police nad Metují dotaci (Integrovaného
regionálního
operačního
programu:
VÝSTAVBA
A
MODERNIZACE
PŘESTUPNÍCH TERMINÁLŮ II. - SC 1.2.)
na výstavbu nového parkoviště při vjezdu do
města, v prostoru pod Havlatkou, u odbočky na
Radešov. Na parkovišti byla zřízena odstavná
stáni P+R a K+R (Kiss and Ride), v návaznosti
na VHD a odstavná stáni pro BUS. Vzniklo zde
celkem 47 stání P+R z toho 3 stání pro ZTP, 4
stání K+R, 36 stání pro jízdní kola
s přístřeškem B+R (Bike and Ride)
a 2 odstavná stání BUS (pro linkové autobusy,
linky v prodlevě apod.). Dále byl vybudován
objekt veřejného WC s přístřeškem, veřejné osvětlení, odpočinková zóna, dešťová
kanalizace a provedeny vegetační úpravy (zeleň). Realizace parkoviště si vyžádala
demolici stávajícího objektu č.p. 200. V prosinci proběhl zkušební provoz.

*V červenci

byla zahájena oprava silnice
U Damijánky.
Nejdříve bylo vyměněno
vodovodní potrubí. Oprava silnice byla odložena,
protože město neobdrželo dotaci.

*V době divadelních prázdnin prováděli pracovníci Pellyho domů

drobné i větší
opravy v Kolárově divadle - renovace židlí, malování foyer, opravy stěn atd.
V divadelním klubu se upravoval interiér a bar byl přestěhován poblíž kuchyně.
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Oprava divadelního klubu

21. 11. 2019 v podvečer byl
znovuotevřen Divadelní klub, ve kterém
byly provedeny velké změny stavebního
charakteru. Bar byl přestěhován vedle
kuchyně.

Na sále Pellyho domů bylo vylepšené zázemí pro bar.
24
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*V Husově ulici byly provedeny opravy chodníků a silnice.

12. 8. firma SMI-ČR Group s.r.o. zahájila realizaci akce: „Zástavba RD Bělská Police
nad Metují technická infrastruktura“.

*Dvě nové lavičky byly postaveny u cesty na
Klůček. Původní, které už byly ve špatném stavu,
pracovníci technických služeb
odstranili
a nahradili novými, plastovými. Další dvě byly
umístěny při cestě ke kapličce nad Ochozí.

*V rámci pravidelných letních oprav komunikací byly firmou spol. s.r.o. AL Silnice
z Holic opraveny

nejhorší kanalizační poklopy, vpusti a překopy ve městě..

*Město Police nad Metují
společně s obcí Žďár nad
Metují vybudovalo
nové
komunikační propojení výstavbu
chodníku
s veřejným osvětlením.
Jednalo se o úsek od konce
stávajícího chodníku podél
silnice II/301 v k.ú. Žďár n.
M. až k systému stezek v parku Strážnice v Polici n. M. Tím bylo propojeno zastavěné
25
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území obce Žďár n. M. a města Police n. M. a přispělo ke zvýšení bezpečnosti pěších
i provozu vozidel na stávající krajské silnici.

*Během prázdnin pracovníci technických služeb kromě běžných pracovních povinností
zrekonstruovali dva městské byty. Byt v DPS a druhý byt v čp. 313 ulici 17. listopadu
prošly celkovou rekonstrukcí. Nová elektroinstalace, rozvody vody, podlahy, výmalba,
nová kuchyňská linka, v bytě na DPS byla koupelna předělána na bezbariérovou, v bytě v domě čp. 313 došlo i k výměně oken.

*U spojnice ulic Ostašská a Na Sibiři,
zrealizovala
společnost
SMI-ČR
Group s.r.o. pro město Police n. M. nové
veřejné
sběrné
místo
tříděného
odpadu. Město tak konečně dokončilo dlouho
nedořešenou realizaci nového sběrného
stanoviště, namísto zrušeného původního
místa u autobusové zastávky před areálem
firmy RiJat na Ostašské ulici.

* Na náměst í byla opravena kašna. Rest aurát orský záměr vypr acovala

MgA Lucie Truněčko vá, opravu provedl
Lukáš Nývlt z Velk ých Pet rovic. Cena
opravy byla 92 448,- Kč.
Poprvé byla post avena kašna na náměstí
r. 1780, která byla tehdy ještě dřevěná.
30. 10. 1819 byla dokončena stavba nové
kamenné kašny, kt erou zhotovil kameník
ze Suchého Dolu Fil ip Klement podle
návrhu neznámého vídeňského autora.
Kašna
je
provedena
z pí skovce
v empírovém sl ohu. Jsou na ní vytesány
jak monogram kamení ka, tak text y od
tehdej šího mě stského písaře Vi ncence
Mrnky, býval ého poli ckého kantora.
K renovaci kašny došl o poprvé roku
1867, pak roku 1983 a naposledy roku
1999. Kašna byl a dlouho napájena vodou
z náhonu na podklášterní mlýn. Od roku
1972
je
kašna
napájena
pomocí
elekt rického
čerpadla
vodou,
která
odtéká z vedl ejší ho artéského pramene zv.
„Jůlinka“.
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Firma STRABAG a.s., vybraná na základě výběrového řízení, zrealizovala v měsíci
listopadu dlouho slibovanou opravu komunikace na Žděřinu. Tato místní komunikace je
situována mimo souvislou zástavbu města Police nad Metují a slouží pro obsluhu
přilehlé zahrádkářské kolonie, chatového areálu Žděřina a městských lesů.

*V listopadu došlo k havarijní situaci

s odpady v klášteře. Při odstraňování problému byla polickými i profesionálními hasiči
čtyři hodiny odčerpávána voda, aby mohla být geodeticky zaměřena situace současného
stavu.

*Na počátku letošního podzimu provedl správce toku, podnik Povodí Labe, s.p., opravu
kamenného jezu v toku potoka Ledhujky, v úseku před městskou plovárnou. Tento jez,
postavený z pískovcových bloků na začátku náhonu pro potřeby malé textilní živnosti,
mlýna, zahrad u divadla, hřbitova a klášterní zahrady v minulosti, už byl ve špatném
technickém stavu. Proto byla provedena stabilizace některých bloků, vyspárování,
oprava
vrchní
římsy
(především
v
místě
okrajového
hradítka)
a odebrání sedimentu.
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*Letošní vánoční smrk připutoval na náměstí z areálu polické základní školy, kde
rostl ve skupině s dalšími smrky v těsné blízkosti východní strany budovy školní
jídelny. Z důvodu nutné rekonstrukce budovy a zásahu do kořenové zóny, bylo nutné
smrky vykácet. Jeden z nich si zachoval pěkný vzhled, proto byl vybrán jako vánoční.
Jeho stáří je cca 25 let a byl zde vysazen před přelomem tisíciletí, po dokončení
výstavby jídelny. Pokácení, transport na náměstí a ozdobení zajistili jako obvykle
polické technické služby, ve spolupráci s firmou Autojeřáby Řehák a Janem Beranem.

*Město

Police
nad
Metují
obdrželo
v letošním roce podporu ze Státního fondu
životního prostředí ČR na snížení energetické
náročnosti
veřejného
osvětlení
(VO)
v Polici nad Metují. Firma Efektivní Osvětlování
s.r.o. z České Lípy pro město zpracovala žádost
o dotaci, zajistila výběrové řízení na dodavatele,
autorský dozor a pomáhá při realizaci projektu.
Projekt na snížení energetické náročnosti VO
v Polici nad Metují zahrnuje 6 oblastí s rozsahem
pokrývajícím téměř celou rozlohu města. Počítá
s výměnou 655 světel napájených z 9 odběrných
míst. Předmětem provedení komplexních letošních
úprav jsou okruhy napájené z rozvaděče Na Babí,
K Sídlišti a Na Sibiři. Současná soustava VO
svým rozmístěním a kvalitou neodpovídá platným
normám souvisejících s osvětlováním pozemních
komunikací. Firma ELPOL POLICE s.r.o, která zvítězila ve výběrovém řízení, mění
svítidla včetně světelných zdrojů za nové, moderní tak, aby bylo možné ověřit plnění
fotometrických požadavků. Počet svítidel byl navýšen ze stávajících 303 kusů na
nových 309. Z toho nově instalovaných bude 271 LED svítidel.
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Na podzim
byl proveden
monitoring kanalizačních sítí.

Do příjezdové cesty u Družstva vlastníků byl položen nový odvodňovací žlab, protože
při velkých deštích voda stékala do ulice Na Babí
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Dění ve městě
Od čtvrtka 14. února do neděle 17. února
se v našem městě konala významná
turistická akce s mezinárodním přesahem Zimní sraz českých a slovenských turistů.
Součástí srazu byl i bohatý doprovodný
program, na kterém se podíleli všichni organizátoři a spolupracovníci. Už od
čtvrtečního odpoledne byla pro turisty připravena interaktivní šifrovací hra, kterou
připravili poličtí skauti. Slavnostní zahájení se konalo ve čtvrtek 14. 2. od 19:00 hodin
na náměstí. Kromě hlavního pořadatele Petra Scholze, přivítal turisty 1. náměstek
hejtmana Královéhradeckého kraje pan Martin Červíček a za Město Police nad Metují
starosta Ing. Jiří Beran a místostarosta Mgr. Jiří Škop. Pro zvané bylo potom setkání na
radnici. Součástí srazu byly dvě bohoslužby konané v pátek a v sobotu. Doprovodný
kulturní program byl zahájen v Kolárově divadle hrou našich ochotníků „Hráči“. Na
sále Pellyho domů se konala přednáška horolezce a cestovatele Jiřího Horského. Po
skončení přednášky následoval koncert skupiny Kamarádi Osady 5. Pro přihlášené
turisty bylo vytipováno celkem 9 turistických tras, na které se v pátek a v sobotu mohli
vydat s doprovodem místních průvodců. 5 tras bylo pěších a 4 byly určeny pro lyžaře.
V sobotu večer se konal „Papučový bál“, tradiční doprovodná akce Zimních srazů.
V letošním roce byly bály dva. Větší proběhl na sále Pellyho domů a zároveň s ním to
byl bál i ve Žďáře. V organizačním týmu pracovalo 7 lidí, na registraci se podílelo 19
lidí. V týmu průvodců bylo 36 lidí. Logistiku odvozu turistů na trasy měl na starosti Petr
Rutar. Srazu se zúčastnilo 808 turistů, kteří se registrovali. Z toho bylo 463 účastníků
ze Slovenska. U Hospůdky u Pavla se sešlo 50 táborníků, kteří tam bivakovali. Velkou
pomoc a podporu při organizaci této akce poskytlo Město Police nad Metují, CKV
Pellyho domy, Muzeum papírových modelů, spolek Apeiron, skauti a spolek Radost
z Teplic nad Metují pod vedením pana Pavla Borny. Tento spolek pořádá každý rok
Teplicko-Adršpašskou 33.
Informační centrum za 4 dny navštívilo téměř 1000 návštěv. Velký zájem byl
o zakoupení suvenýrů.
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Zahájení na náměstí

Starosta Ing. Jiří Beran

Organizační výbor
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Přivítání na radnici

Ředitelka Pellyho domů Jana Rutarová a Petr Scholz

Zprava: zástupce starosty Mgr. Jiří Škop a Petr Scholz
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Slováci si s chutí zazpívali svou hymnu
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Ohlasy na průběh akce
Dobrý den,
děkuji za fotky, a hlavně za krásný zážitek, který jste pro nás připravili. Měli jste to
perfektně připravené, zorganizované, úplně jste mě dostali, že se dá i v zimě něco tak
hezkého zažít. Moc Vám děkuji.
S pozdravem Hana Skoupá
Dobrý večer pán Scholz,
ďakujem pekne za správu aj odkaz na stiahnutie fotiek. Sú krásne, ako aj spomienky
na zimný zraz u Vás.
S pozdravom Vadelová Marcela
Děkuji za krásné vzpomínky, bylo to moc fajn, pořadatelé, průvodci na lyžařských
trasách úžasní. Vše klapalo OK.
S pozdravem Vrabcová
Děkuji za obrázky. SRAZ se vám povedl! Jiřina Haflerová
Za všetkých účastníkov zrazu z Ružomberka by som chcela poďakovať všetkým
organizátorom za nádherné štyri dni, ktoré ste nám pripravili. Spoznali sme srdečných
ľudí a objavili krásny kút Česka, kde sa oplatí vrátiť. Veď to predsa treba spoznať
aj v lete.
Zdraví.Mária Hatňanková
Dobrý deň pán Peter. Ďakujem za fotky, ďakujem za skvelé zorganizovanú akciu
na ktorej sme si to užili, príjemnú atmosferu a skvelých ľudí. Bolo nám potešením
spoznať váš krasny kraj.
Prajem všetko dobré – Slávka Varjanová
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Ve dnech 21. – 24. března se
v našem
městě
opět
konal
Mezinárodní festival dokumentárních
filmů o lidských právech JEDEN
SVĚT.
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*Ve středu 10. dubna od 17.30 hod. proběhlo na sále Pellyho domů představení návrhu
„Vize rozvoje města Police nad Metují“ veřejnosti. Na otázky občanů odpovídali
zpracovatelé - architekti firmy City Upgrade s.r.o.

Náměstí
Smuteční síň

Špýchar
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Komenského náměstí

*13. 4. se konal na náměstí Velikonoční trh a v Dřevěnce byla výstavka s velikonoční
tématikou.
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* 22. duben je celosvětový svátek našeho
životního prostřední, nazývaný Den Země.
Každoročně probíhá na mnoha místech řada akcí,
do kterých se zapojují státní organizace, místní
samosprávy,
školy,
nevládní
organizace
i jednotlivci. V Polici se nejprve vydali uklízet
dobrovolníci pod vedením sdružení Julinka, pak
následovala jedna soukromá aktivita místních
manželů Horkelových. Uklízeli také žáci polické
základní
školy
se
svými
učiteli
a skauti.

*30. 4. hasiči, skauti a ostatní postavili májku, kterou hlídali po celou noc.

Májku přinesli z lesa
skauti.
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Pracovali všichni – starosta,
místostarosta, hasiči, skauti
a ostatní
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4. 5. se konaly Jarní jízdy historických aut.

48

Rok 2019

*8. května se na hřbitově připomnělo ukončení II. světové války.

Místostarosta Mgr. Jiří Škop
a starosta Ing. Jiří Beran.
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*15. května proběhl již 23. ročník celonárodní veřejné sbírky
Květinový den s označením Český den proti rakovině 2019.
Tradičním symbolem sbírky je žlutý květ měsíčku lékařského,
barva stužky u kytiček bude letos meruňková. Kvítek byl opět
nabízen za minimální příspěvek 20 Kč.

*VYCHÁZKY POLICKEM 2019 s průvodcem se uskutečnily již pošesté. Vycházky,
které se konaly na jaře a na podzim vedli již známí průvodci: Mgr. Jan Tůma z Muzea
Náchodska, Mgr. Petr Kuna, Mgr. Eliška Vicherová a Mgr. Petr Köppl ze Správy
CHKO Broumovsko. V letošním roce byla navázána
nová spolupráce
s Ing. Stanislavem Staříkem, odborným pracovníkem Národního geoparku
Broumovsko.
24. 5. Římskokatolická farnost Police
n. Metují,
Regionální muzeum Náchod a město Police n. M.
uskutečnily NOC KOSTELŮ A MUZEÍ. Návštěvníci
si mohli prohlédnout hřbitovní kapli a zvonici, muzeum
a Dřevěnku. Zúčastnili se vernisáže výstavy o ohrožených
památkách, komentované prohlídky kostela, bohoslužby,
varhanního koncertu a Svatováclavského chorálu.

1. 6. se konal Dětský den, který uspořádala TJ Sokol Police
n.M. a SDH VL.
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* 6. června se konal křest knihy Lexikon obcí
Kladského pomezí, kterou vytvořil Lukáš Šída
z Hronova. Vytvoření obrazové části knihy
autorovi zabralo více jak dva roky práce.
Na mnoho míst se musel vracet, třeba proto,
že po vichřici změnila celá obec svůj ráz, nebo
se mu první fotografie „prostě nelíbily“.
V Knize je umístěno více než 700 normálních
fotografií a čtyři desítky 3D obrázků (součástí
knihy jsou samozřejmě brýle pro 3D vidění). Kromě toho
je Lexikon doplněn o reprinty archivních map a map
současných, takže nabízí i možnost porovnání v jakém rozsahu
se jednotlivé obce rozšířily či zmenšily, jak se měnila krajina
vzhledem k budování cest, silnic a třeba i průmyslové zástavby.
V textové části autor představuje v základních datech nejen
historii obcí a měst, ale také nejvýznamnější rodáky
a zajímavosti, kterých si mnohdy návštěvník ani nevšimne. Je
to již autorova druhá kniha (první je Pomezí Kladska). Kmotrou knihy byla herečka,
broumovská rodačka, Uršula Kluková.
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Příspěvek
do Polického měsíčníku
od pí Jarči Seidlové

V sobotu 8. 6. se konal se již 4. ročník Polické zelňačky.
Přihlášené týmy: „Odrostenky“ Police nad Metují, „Spona“
Suchý Důl, „AZ Vrátno“ Police nad Metují, „Vitamín tým“
Česká Metuje, „ToToDuPe“ Police nad Metují, „Jsme tým“
Police nad Metují, „Hasiči Velká Ledhuje“, „La Soupe aux
Choux“ Červený Kostelec.
Hymna Polické zelňačky zazněla netradičně v podání pořadatelů
akce,
starosty,
zástupců
jednotlivých
týmů
a s částí kapely Damtrio. Následná salva Ostrostřelecké gardy
polické byla signálem pro zapálení ohňů a začátek vaření. Dopoledne zpestřily
sportovně-společenské soutěže, ve kterých se utkali zástupci kuchařských týmů:
krouhání poloviny zelné hlávky na čas, hod do dálky, hod na terč (na zajíce), hod zelnou
hlávkou na kuželky. V těchto soutěžích si nejlépe vedl Vitamín tým, druhý skončil
tým Odrostenek a třetí místo získala Spona Suchý Důl. Také letos probíhala soutěž
o nejsympatičtější tým, do které se mohla zapojit široká veřejnost. Každý návštěvník
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akce mohl neobvyklým způsobem hlasovat pouze jednou a pouze pro jeden tým
za pomoci „velkého panáka“. Kdo chtěl hlasovat, musel panáka naplnit po okraj
pískem. Pořadatelé písek následně zarovnali s okrajem sklenky a celý obsah byl poté
přesypán do velké nádoby označené názvem příslušného týmu. Vítězem se stalo
družstvo, jehož nádoba měla největší hmotnost. Se značným náskokem (10,9 kg)
zvítězil
tým
ToToDuPe
před
Hasiči
Velká
Ledhuje
(4,7
kg)
a týmem AZ Vrátno (3,9 kg). Doprovodným programem byl trh, skákací hrad a od
dopoledních hodin hrálo Klapeto.
Podle odborné poroty nejlepší zelňačku uvařil tým „La Soupe aux Choux“
z Červeného Kostelce, stříbrnou příčku získali nováčci v soutěži – rodinný „Jsme tým“
z Police nad Metují a bronzové medaile si odnesl „Vitamín tým“ z České Metuje.

1. místo

„La Soupe aux Choux“
z Červeného Kostelce

2. místo
„Jsme tým“
z Police nad Metují

3. místo
„Vitamín tým“
z České Metuje
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Vítězové soutěže O nejsympatičtější tým:

„ToToDupe“ – 1. místo

„ Hasiči VL“ – 2. místo

„AZ Vrátno“ – 3. místo
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V soutěžích si nejlépe vedl Vitamín tým, druhý skončil tým Odrostenek a třetí místo
získala Spona Suchý Důl.
1. Vitamín tým

2. Odrostenky

3.Spona
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Zazněla speciální hymna Zelňačky
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O zelňačku je vždy velký zájem

Starosta
Ing . Jiří Beran
s jedním
z vítězů

58

Rok 2019

Tým „ToToDupe“

„Odrostenky“
Sokol Police

„Vrátno“
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Vlevo Spona ze Suchého Dolu, vpravo Odrostenky (Sokol Police)
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V sobotu 15. 6. se konala již po
pětadvacáté na louce v Ochozi
soutěž v hasičském sportu
"O pohár starosty města Police".
Pořadatelem byl SDH Velká
Ledhuje. Zúčastnilo se 10 sborů,
nejvzdálenější byl z Pavlišova.
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*15. 6. večer se dostavila silná průtrž mračen s velkými kroupami a bouřkou. Přestože
byla krátká, napáchala mnoho škod. Několik vln z Klůčku ničilo veřejný i soukromý
majetek v ulicích Na Sibiři, Pod Klůčkem, Horní, Brandejsova, K Vodojemu,
Hvězdecká, Na Babí. V blízkosti historického hraničního sloupu U Cikánky došlo ke
zlomení dvou stromů a třetí byl později poražen z důvodu nevyvážené koruny.
Ve městě bylo bláto, štěrk, byly vytopené sklepy některých domů, zaplavené hřiště, kde
se mělo hrát slavnostní utkání, které měla natáčet i televize Nova. V neděli nad ránem
začali pracovníci technických služeb s hasiči, kteří zasahovali již v sobotu večer,
odklízet následky a k jejich týmu se připojili i pracovníci zemědělského
družstva. Postiženým pomáhali všichni sousedé.
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U Cikánky

*Letošní sezóna na koupališti díky příznivému počasí byla zahájena již 10. června,
který se stal měsícem s největší návštěvností – 4771 návštěvníků. Celková návštěvnost
za letošní sezónu, která trvala 84 dní, byla 10943 návštěvníků. Dnem s největším
počtem návštěvníků se stala hned první prázdninová neděle, kdy přišlo 501 návštěvníků.
22. 6. se konal 10. ročník recesistické akce pořádané
Dobrovolným svazkem obcí Policka, Běh z Police
do Police. V historických kostýmech za doprovodu kapely
Šlapeto zdolali všichni cestu z Police na polické nádraží,
kde využili pohostinnosti kolegů z Velkých Petrovic.
Následovala cesta vlakem do Žďára, milé přivítání a velmi
aktivní účast na Svatojánském jarmarku.
U

Cikánky

pa

dly

stromy

dva
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Starosta Ing. Jiří
Beran s rodinou
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*Od 26. 6. se každou středu (pokud nepršelo)
promítalo na hřišti kino. Promítalo se už na
nově vybudované zdi. Oproti loňskému roku
se díky této změně, i díky formátu filmu,
promítalo na velikost obrazu cca 9,5 x 4 m.

V sobotu 29. 6. vystoupil na
náměstí
Police
Symphony
Orchestra
v rámci
svého
buskingového turné, které vedlo
od Hradce Králové přes Polici,
Plzeň, Prahu, Drážďany, Liberec
a na Rock for People v Hradci
Králové. V každém městě, ve
kterém účinkující vystoupili,
pořádali sbírku na důležitou věc
– v Polici to bylo pro polický
klášter.
Zúčastnil
se
i Prokop Siostrzonek, který získal v loňském roce titul arciopat, jako druhý v pořadí
v novodobé historii po svém předchůdci Anastázi Opaskovi. Koncerty PSO jsou velmi
úspěšné a oblíbené. Na facebooku byly živé přenosy jejich vystoupení. Doprovázela je
moderátorka Lucie Peterková z Českého rozhlasu v Hradci Králové, která s PSO
spolupracuje od samého začátku. Poslední vystoupení bylo na Smetanově Litomyšli.
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Zpěvák Jan Sklenář, v červeném triku a v klobouku dirigentka a hráčka Věra Vlčková

Moderátorka Lucie Peterková z ČR v Hradci Králové
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33. ročník Běhu na Hvězdu, který pořádá Ski Police
nad Metují se konal 13. 7.
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Běželi staří, mladí i starosta.

Pro kroniku vše dokumentoval Štěpán Horák i jiní
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27. 7. se v letní Hospůdce U Pavla
konal 5. ročník punkového
festivalu Bez Šance Fest, který
organizoval Spolek KVÍČEROFF,
z.s. z Bezděkova. Spolek byl
založený oficiálně v letošním roce
a má ve svých stanovách, že
se distancuje od veškerých forem
fašismu, nacionalismu, xenofobie
a rasismu. Výtěžkem 22.445 Kč
byl věnován Dětské onkologii při FN Hradec Králové.

*3. 8. projížděla Policí Česko-polská jízda
historických vozidel cestou z Náchoda do
Walbrzychu.
V Polici měly posádky
dovednostní úkol, přestávku a občerstvení.

*10. 8. se konal 11. ročník Petrovických
zatáček, které každoročně pořádá Město Police
nad Met. Díky podpoře od firem MycoMedica,
Viridium.cz, S-Sport, Václav Kohl ml. a
KOSTKA mohlo být obdarováno celkem 5
účastníků závodu v kategorii do 18 let zbrusu
novou koloběžkou KOSTKA a vítězové
jednotlivých kategorií dalšími hodnotnými
cenami od firem ManMat, Kola-Rtyně a Sport
Hotárek a Vávrovi. Mezi sponzory se zařadily
také TS Police, Sport Police, Hospůdka U Pavla
a jeden sponzor nechtěl být jmenován.
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.
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Urputně soutěžil starosta Ing. J. Beran - 2.místo a zastupitel Ing. J. Pohl – 1.místo
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*15. 8. byla vysvěcena socha
Panny Marie, kterou nechal na své
náklady zhotovit pan Milan
Schirlo. Osobně se zúčastnil
arciopat břevnovského kláštera
Petr Prokop Siostrzonek O.S.B.
Autorem sochy je sochař Petr
Váňa , který se celoživotně zabývá
tvorbou
soch
s křesťanskou
tématikou. Je známý díky své
snaze obnovit Mariánský sloup na
Staroměstském náměstí v Praze.
Spolu se svým společníkem
Hynkem Schejbalem do sochy
Panny
Marie
zakomponoval
mnoho symbolických poselství.
Oblouk nad sochou a schody, po
níž sestupuje, jsou z božanovského pískovce. Ten symbolizuje nás, kteří žijeme v kraji
pískovcových skal. Sama Panna Maria a Ježíšek, kterého přináší, jsou vytesáni z bílého
mramoru, který je dovezen z Itálie. Samotná realizace trvala asi rok. Tomu předcházel
ještě jeden rok, kdy se jednalo o tom, jak socha bude vypadat a co by měla vyjadřovat.
Akt křtu doprovázela svou hrou část orchestru souboru Police Symphony Orchestra
(z prostorových důvodů). Na nádvoří byl připraven raut a k večeru v kostele vystoupila
Irena Budweiserová (zpívala v Spirituálu kvintetu), kterou na kytaru doprovázel Jakub
Racek. Všichni občané tuto událost velmi vřele přivítali a byli nadšení.

Zleva: Milan Schirlo, Irena Budweisserová, Zdeňka Schirlová,
arciopat Petr Prokop Siostrzonek, O.S.B., Petr Váňa a Hynek Schejbal.
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Zleva: starosta Ing. Jiří Beran, Petr Váňa, Zdeňka Schirlová a Milan Schirlo.
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*Od 15. do 18.8. se konala tradiční Polická
pouť s bohatým programem.

Výstava starých automobilů a motocyklů
v Bezděkově parku nechyběla

*26. 8. se Policí prohnala silná průtrž mračen
s bouřkou. Voda napáchala dost škody. Opět bylo zaplaveno hřiště, sklepní prostory
jídelny ZŠ. Velké záplavy a škody byly ve Žďáře nad Met., v České Metuji i
v některých okolních obcí. Postiženo bylo především Policko a Náchodsko.

Vyplavené sklepní prostory školní jídelny

*Garden party se konala 28. 9. již po dvacátédeváté.. Při této recesistické akci se opět
sešli účastníci v dobovém oblečení a vydali se v průvodu směr Hvězda.
Od letošního roku je 8. říjen zařazen mezi Významné dny České
republiky. V době zastupujícího říšského protektora Reinharda
Heydricha byla Česká obec sokolská rozpuštěna a její majetek
úředně zabaven. Gestapo v noci ze 7. na 8. října 1941 zatklo, takřka
naráz, všechny sokolské činovníky z ústředí, žup i větších jednot.
Deportovali je do koncentračních táborů a naprostá většina z nich
se již na svá místa po skončení války nevrátila.
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V našem městě se rovněž na tuto událost vzpomenulo tím, že děti pouštěly na vodě
kašny lodičky jako symboly naděje.

Starostka Sokola Radka Rubáčková

Vpravo starosta města Ing. Jiří Beran
vlevo místostarosta Mgr. Jiří Škop
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12. 10. se konala již tradiční Velká Svatohubertská
mše.

101 let od založení ČSR. V Bezděkových sadech byla
24. 10. slavnostně označena Lípa republiky, která
byla před rokem vysazena. U lípy byla zasazena
kovová plastika, kterou vytvořil umělecký kovář pan
Drašnar.
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Vzpomínka na zesnulé se konala 1. 11.

*2. 11. se na náměstí konaly Martinské trhy.
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V Dřevěnce Cech panen rukodělných ukázal ruční
výrobky a předváděl jejich výrobu, pro návštěvníky
bylo opět připraveno výborné pohoštění.

Vedoucí Ing. Jiřina Hejnová
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Paní učitelka Anna Selicharová –„Duše Dřevěnky“
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Na
den
svatého
Martina
se
konala
Svatomartinská
slavnost,
kterou
pořádaly společně spolek Apeiron a Mateřské
centrum MaMiNa. V 17 hodin se z klášterní zahrady
s dlouhým lampionovým průvodem vydal sv. Martin
(Pavel Frydrych) setmělým městem k Muzeu
papírových modelů. Tam na všechny čekalo
překvapení v podobě vystoupení členů spolku
historického šermu Antares, kteří předvedli svoje
umění v boji s hořícími loučemi a meči. Zajištěno
bylo i občerstvení.
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*11. 11. byl na hřbitově uctěn Den válečných veteránů.
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16. 11. se v Dřevěnce konal 1. Charitativní bazar.

K 30. VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE byla
instalovaná výstava dochovaných různých fotografií
a materiálů v konferenční místnosti v Pellyho domech.
Velkou měrou se na realizaci výstavy podílel pan Marek
Lacina. Výstava byla pokračování besedy s pamětníky
listopadu 89 a totalitních režimů 20. století. Na náměstí
byly rozestavěné panely, na kterých byly zachyceny
fotografie a osudy některých občanů, kterých se totalitní
režim citelně dotknul. 17. 11. se vedení města a občané
sešli u kašny, kde se vzpomenulo položením věnce na
události před 30. lety. Tehdy se rovněž poličtí občané
sešli u kašny, kde zapalovali svíčky. Po 17. hod. se
rozezněly zvony.
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První adventní neděle se konala 1. 12. od 17:00 hod. na
náměstí. Bylo uvedeno představení Betlém LAJF (soubor
Divadlo Lůza), které vycházelo z křesťanské tradice
a zobrazilo události a postavy, související s narozením
Ježíška. Na představení navázalo setkání s Mikulášem a
rozsvícení vánočního stromu. V prodeji byly již tradičně
teplé nápoje.
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*Ve středu 11. 12. se na náměstí zpívalo v rámci akce
Česko zpívá koledy. Vystoupilo oblíbené Dam Trio.
Ke sváteční náladě si lidé mohli zakoupit mimo jiných
teplých nápojů i svařák, o který byl velký zájem.
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V pondělí 23. 12. od 18:00 hod ZUŠ uspořádala
tradiční
předvánoční
vytrubování
na
náměstí
spojené se slavnostním předáním Betlémského světla, které
přivezli skauti. Trubači ZUŠ na náměstí zahráli a o půlnoci
v kapli na Hvězdě pokračovali v pásmu vánočních písní
a koled.

94

Rok 2019
O Silvestra odpoledne se konal oblíbený Silvestrovskej vejšlap.
Naštěstí mírně napadl sníh, který trávu „pocukroval“ k vylepšení
atmosféry. Akci každý rok pořádají poličtí turisté pod vedením
Petra Scholze s pomocí Spartaku Police nad Met. a za podpory
Města Police nad Metují.

Petr Scholz,
Renata a Roman
Steinerovi

Čertovský mok podávali
manželé Duchatschovi
a pan Krb
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Tříkrálová sbírka – tři skupinky koledovaly v Pěkově a na Honech,
dvě v Hlavňově a jedna v Radešově. Koledovalo se i v ostatních
okolních obcích. Jedna kasička byla umístěna v papírnictví u Kohlů.
Výtěžek sbírky je tradičně určen na pomoc nemocným,
handicapovaným, seniorům, ohroženým dětem a dalším lidem
v nouzi, převážně v regionech, kde se sbírka koná. U nás je to
konkrétně Dům na půli cesty, Domov pro matky s dětmi
a Charitní pečovatelská služba v Náchodě.

V sobotu dne 4. května pořádala
farnost Police
n. M. tradiční
MÁJOVOU POUŤ do Vambeřic v
Polsku. Putovalo se pěšky po
historické „Vambeřické poutní
cestě“
krajinou
Policka,
Broumovska a Radkovska. Pouť
byla zahájena v 7.30 hod.
v chrámu Nanebevzetí P. Marie v Polici n. M. požehnáním poutníků. Poutníci se pak
vydali směrem na Suchý důl. V čele procesí nesli střídavě kostelník Karel Vacek a Jan
Štěpán poutní kříž. Na rozcestí za Barešovým křížem pokračovali lesem na silnici od
Slavného a došli k Pánovu kříži. U Machovského kříže se připojili poutníci
z Machovska. Dále po modré značce nad Božanov a pak neznačenou lesní cestou
k prvním čtyřem domům bývalé osady Studená Voda (Kaltwasser), dále po silnici
kolem vodní nádrže Zalew přes Radków do Vambeřic. Zpáteční cesta byla zajištěna
dvěma autobusy do Police n. M. Celé putování pečlivě připravil Ing. Jan Troutnar se
svojí ženou Marií.

*26. 5. proběhly historicky první farní volby do pastorační rady farnosti, která byla
slavnostně ustavena na období 2 let. Jejími členy byli zvoleni: Jan Troutnar, Kateřina
Nekvindová, Karel Vacek, Jiří John, Petr Verner a Antonín Hubka. Dalšími
96

Rok 2019
jmenovanými členy jsou Milan Schirlo, Hana Kohlová, Pavla Vítová, Eva Skálová,
Tomáš Weissar a Martin Kujínek.

*Počátkem června se konalo slavnostní 1. sv. přijímání osmi dětí.
*V letošním roce byla opravena východní část střechy kláštera směrem k sídlišti.
*V sobotu 17. srpna se konala Poutní bohoslužba se vzpomínkou na Mons. Mariana
Lewického za přítomnosti královéhradeckého biskupa Mons. Jana Vokála a hostů
z Polska.
Byl
vysvěcen zrekonstruovaný
kněžský hrob
na
hřbitově

28. 8. a 22. 12. byly uvedeny v kostele koncerty varhaníka Antonína Hubky a Kateřiny
Pfeiferové, která se kromě zpěvu věnuje malbě obrazů
většinou s církevní tématikou.
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Církev Československá – husitská

Letos se opět uskutečnily dva Koncerty pro radost, které jsou velmi oblíbené nejen mezi
farníky.

*V září byla opravena okna kostela.
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Kultura

Koncerty
*V úterý 22. října se v Kolárově divadle v Polici nad Metují uskutečnil neobvyklý
koncert s názvem Společná věc. Tomáš Pfeiﬀer rozezněl starobylý nástroj – Vodnářský
zvon, který má původ ve starém Tibetu a Číně. Navíc byl tento historický nástroj
doprovázen velkoplošnou parabolickou projekcí.
V úterý 3. 12. se od 19:00 hod. konal v divadle Adventní
koncert, který připravil David Novotný za podpory Města
Police nad Metují.
12. 12. se konal oblíbený
VÁNOČNÍ
KONCERT
ORCHESTRU
VÁCLAVA
HYBŠE. O tento koncert bývá
vždy velký zájem a letos měl
koncert opět velký úspěch.

V prosinci ZUŠ pořádá 2 vánoční koncerty, které opět patří mezi velmi úspěšné.
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Divadlo
27. 3. byla uvedena hra Variace na Tygra. Hru nastudoval
režisér Jaroslav Souček s Ivanou Richterovou s DS Kolár Junior, který tvoří studentka
Střední grafické školy ve V. Poříčí, dva studenti Hotelové školy v Teplicích, 4
z Gymnázia v Broumově, všichni ve 2. ročníku a jeden vysokoškolák. Představení
mělo velký úspěch. O představení projevily zájem školy v Teplicích, v Broumově
a v Poříčí a nejspíš pojedou do Poděbrad na festival divadelních her. Hru podle novely
Williama Saroyana upravil a nastudoval Jaroslav Souček. Hra sama o sobě je divácky i
herecky náročná, při představení o to víc, že herci vystupovali každý ve více rolích.
Soubor vznikl už před pár lety, kdy tenkrát „sedmáci“ místní ZŠ přišli za učitelem
Karlem Šimkem, že by si chtěli něco zkusit zahrát. V roce 2017 ještě společně nacvičili
i tenkrát úspěšné představení „Kdyby všechny kluci a holky světa“. Studentský soubor
se svou hrou vystoupil 5. 8. v rámci Jiráskova Hronova ve stanu „za radnicí“
v Hronově.
.
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*72. Polické divadelní hry se konaly ve dnech od 18. 10.
do 15. 11. divadelní hry byly ukončeny hrou polických
ochotníků Světáci. Repríza byla ještě 22. 11. Hra měla
u diváků veliký úspěch. Členové divadelního spolku Kolár
pod vedením režiséra Jaroslava Součka jsou vždy velmi
úspěšní.
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Výstavy a přednášky

12.
1.
uspořádal
Milan
Schirlo
v Pellyho
domech
přednášku
o
medicinálních
houbách
a
tradiční
čínské
medicíně.
Dostavila
se víc jak stovka zájemců. Rovněž o exkurzi ve výrobně bylinných tinktur YaoMedica
v Tomkově ulici byl velký zájem.

*Premiéra JUMP N Travel – Peru byla v úterý 12. 3.
v Kolárově divadle. Polický rodák Jan Jenka a jeho parťák Lukáš
Kulda uvedli další nový sportovně-cestovatelský dokument, který
zaznamenal jejich třítýdenní cestu po Peru. Prvního dokumentu byl
z cest po Vietnamu.
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*Andes

Pacifico 2019 - František Žilák –
v pátek 15. 3. v Pellyho domech uvedl besedu
s promítáním ze závodu, kterého se Fr. Žilák jako
první Čech zúčastnil. Extrémního endura závodu na
horských kolech "Andes Pacifico" v Chile se
zúčastnilo 120 účastníků a František Žilák skončil na
skvělém 33. místě. Jako součást besedy proběhla
dražba dresů a jejich výtěžek byl věnován na nákup
sportovního vybavení pro malé cyklisty v Pítrs Bikes
týmu. Jako úřadující mistr České republiky v enduru
byl pozván do Českého rozhlasu v Hradci Králové.

Fr. Žilák v Českém rozhlase v Hradci Králové
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*Jaroslav Soumar polický výtvarník, učitel na základní umělecké škole,
malíř, spisovatel, horolezec… Výstava jeho práce pod názvem Výlety do
snů byla zahájena 7. 3. v Zeleném domečku. Vedle obrazů „jen“ pro
potěšení byly zde zvětšené ilustrace k plánovanému Slabikáři a obrazy ze
skal.

*25. 4. se konala v Zeleném domečku vernisáž obrazů pana Jiřího Kollerta a fotografií
Štěpána Horáka (člen letopisecké komise a fotodokumentarista kroniky). Výstava se
jmenovala „Světem skal“.
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*10. 10. byla otevřená

výstava šitých gobelínů
Jaroslava Jošta. K vidění byly velkoformátové ručně
šité
gobelíny
s
různými
náboženskými,
mytologickými i všedními motivy. Výstava byla
k vidění v době konání akcí v divadle a velmi
zpestřila foeyer divadla.
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Plesy

23. 2. se konal Ostrostřelecko-městský ples

Starosta Ing. Jiří Beran a hejtman Karel Sýkora
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24. 2. se konal na sále Pellyho domů Dětský karneval.
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Fotoeditorial Štěpána Horáka
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Muzeum papírových modelů a sběratelé
Muzeum má jako jediné muzeum v Královéhradeckém kraji certifikát
Baby friendly. Martina Váňová – Frydrychová spolu s manželem
dokázali vytvořit z tohoto zařízení pozoruhodné centrum, kde se dají
zhlédnout velmi zajímavé exponáty a navíc se zde připravují různé
zajímavé akce pro děti.

*Stejně jako vloni se i v roce 2019 muzeu v Brně dařilo. Jarda Dlohoška obsadil
s modelem zasněžené Červené Lhoty sedmé místo. Míša Vaněčková si zapsala šesté
místo se zámkem Konopiště. Vojta Homolka byl čtvrtý s miniboxem Tatra 815. Luboš
Matěna obsadil třetí místo v malé dopravní technice a zlato v té velké.

Na jaře navštívila MPMP redaktorka z Českého rozhlasu
v Hradci Králové.

Na snímku Pavel Frydrych a redaktorka Jana Házlová.
Jarní příměstský tábor v Muzeu papírových modelů se koná
pravidelně už od roku 2013. Letošní rok
byl
poprvé
podpořen
finančně
z grantu MAS Stolové hory. Děti
vymyslely, že „udělají bazar". Rozhodly
se, že budou prodávat věci, které v době
prázdnin vytvořily. Maminky dostaly za
úkol
upéct
buchtu.
Rodiče
a kolemjdoucí začali přicházet s
pozvánkami v ruce a všichni přispívali
do kasiček. Spolek Apeiron přidal k
penězům ze sbírky 500 korun a firma
MycoMedica ještě dalších 1 000 korun. Na účet Hospicu v Červeném Kostelci od dětí
putovalo krásných 2 643 korun!
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*Poslední víkend v březnu prošla expozice Muzea proměnou. Rozšířil se prostor
techniky. Novou dominantou expozice se stal model rakety Saturn V z mise Apollo
11, který doplňuje expozici vesmírné techniky. Samotný model měří neuvěřitelných 238
cm! Tímto modelem bylo připomenuto padesáté výročí prvního přistání člověka na
Měsíci.
Díky grantu z Královéhradeckého kraje byl otevřen Sál architektury. V rámci grantu
byly pořízeny nové vitríny a byl vytvořen program pro školní skupiny zaměřený právě
na architekturu.
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*23. 5. „Terasa“ zahájila sezónu 2019 vernisáží výstavy dopisů koláží
„Korespondáž
A+K.
a Kateřiny Kyselicy z New Yorku.

Aleny

Laufrové

z

Prahy

*Ve čtvrtek 30. května byla vernisáží zahájena výstava "Zdrávi
došli!", kterou v Památníku na Vítkově v Praze pořádá Národní
muzeum. Naše Muzeum podpořilo výstavu k 130. výročí
založení Klubu českých turistů zapůjčením modelu Pavilónu
KČT, který byl postaven u příležitosti Jubilejní zemské výstavy
v roce 1891. Dnes budova slouží jako zrcadlové bludiště
na Petříně.

*18. 6. se na terase před Muzeem papírových modelů konala
výstava Veroniky Psotkové, která provedla
instalaci své zavěšené sochy z cyklu
„Klenoty“. Jde o první sochu z plánovaného
cyklu a Police se tak postavila po bok
dalších českých měst, kde autorka některou
ze svých zavěšených soch vystavovala.
V rámci vernisáže proběhla projekce
a
přednáška
o
autorčině
tvorbě.

*Během celého léta proběhlo opět mnoho zajímavých programů.
*K příležitosti letošního Dne dětí paní učitelka Martina Nosková s podporou Muzea
papírových modelů připravila pro polické občany hádankovou výstavu na autobusovém
nádraží v Bezděkových sadech.

*Novou Terasu 2019 pořádá spolek
Apeiron s podporou Města Police nad
Metují.
Dalšími
sponzory
jsou:
Květinářství
U
Petry,
Zelenina
Suchomel,
Vinotéka
Sodomková,
Restaurace
Sokolovna,
Kavárna
K(r)afárna, Pizzerie Janeba, SČUG
Hollar, SDH Velká Ledhuje, Martin
Cibulka, Muzeum papírových modelů,
Planeta ryb a Naše Broumovsko. Na
terase se pořádají během celého léta
koncerty a v 1.patře Zeleného domečku jsou různé výstavy.
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Výstava
RV
90
měla
být
oslavou
kulatin
„Papírového krále“, nejznámějšího autora papírových modelů,
pana architekta Richarda Vyškovského, který 13. 7. oslavil 90.
narozeniny. Bohužel, na začátku srpna zemřel a tak výstava byla
připomínkou na tuto osobnost.

Zleva: Igor Chaun, Pavel Frydrych, Květa Vídeňová,
Tomáš Váňa, Radka Hanušová a kytarista Vladimír
Kalvach

Po setkání, druhý den ráno,
natočil působivé video
z procházky po Polici,
kterou ukončil na hřbitově.

*24. 8. se konal Den muzea – druhý ročník. Návštěvníci si
mohli vyzkoušet program virtuální reality. V Bezděkových
sadech byl firmou Viridium připraven pro nejmenší
skákací hrad. Od 13 hodin byla komentovaná prohlídka
výstavy grafika Jiřího Slívy s názvem „Humor v grafice“.
Pro maminky s miminky Jana Letzelová vysvětlila a
předvedla „znakovou řeč pro miminka“. Vrcholem Dne
Muzea se konal křest lodi před muzeem. Na konci
školního roku vznikla v rámci grantových výzev Máme rádi
Broumovsko a Města Police nad Metují stavba interaktivní
lodi, napojené na písečnou pláž. Prostřednictvím facebooku
byly podávány návrhy názvu lodi. Autor vítězného názvu osobně loď pokřtil a byl
odměněn dárečkem. Na Terase před budovou vystoupila se svým písničkovým
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programem pro děti Terezie Palková, která je se svými pásmy pro děti známá po celých
Čechách. Do muzea bylo zvýhodněné vstupné.
Luboš Matěna, který je stále vicemistrem republiky a druhým
vicemistrem Polska vede modelářský kroužek. Montgolfiéra je
jedním z modelů, které Luboš pro Muzeum slepil (tento model
společně s L. Badalcem).

Během celé sezóny měli návštěvníci možnost si
zakoupit společnou vstupenku do MPMP a Muzea
Náchodska v klášteře a v Dřevěnce.

Od 1. října čerpá Muzeum prostřednictvím MAS Stolové Hory
dotaci z Operačního programu Zaměstnanost. Díky tomu byla
u nás zřízena nová pracovní pozice - pokladní
v Muzeu papírových modelů. Pokladní se stala paní Irena
Vítová.

Klub sběratelů
Ustavující schůzka členů filumenistického kroužku při JKP
v Polici nad Metují se konala 27. 1. 1977. Zakládajících členů
bylo sedm a mezi nimi byl i Josef Máslo. Počty členů se měnily, měnilo se i sběratelství,
které se stávalo více komerčním a postupně opouštělo dřívější sběratelské myšlenky. V
roce 2010 se bývalý filumenistický kroužek přejmenoval na Klub sběratelů, takže se stal
otevřeným pro sběratele všeho druhu. Důležitým datem je 27. říjen 2012, kdy se
uskutečnilo 1. setkání sběratelů všech oborů v Pellyho domech v Polici nad Metují. V
roce 2012 také vzniklo MPMP, a když se později stal Klub sběratelů součástí MPMP,
byla v roce 2015 v jejich prostorách otevřena místnost, která je celá věnována
sběratelství. Poličtí sběratelé také vydávají vlastní zápalky s motivy z Policka - do
současnosti jich vyšlo už přes 400.
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Sběratelé se scházejí každé úterý ve Vínečku nebo v Ostaši. 26. 2. se dostavil
i starosta Ing. Jiří Beran a bývalá starostka Mgr. Ida Jenková, která se stala členkou
sběratelů.

Zleva: Ladislav Badalec, Miroslav Fulka, Rudolf Hruška, Josef Máslo, bývalá starostka
Mgr. Ida Jenková

Vlevo starosta Ing. Jiří Beran

Zleva: pan Jaroslav Škop, Miroslav Šolc a Milan Košťál
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*Na konci března se konalo sympozium sběratelů v ZUŠ
s názvem Dětská kresba na zápalkové nálepce. Slavnostní
akce se zúčastnil také člen výkonného výboru českého
filumenistického svazu (ČFS) Jaroslav Čapský, který na
setkání přijel z Lohenic u Přelouče.

*SBĚRATELSKÁ BURZA se konala

v Muzeu
papírových modelů v sobotu 19. října. Setkání sběratelů
všech oborů patří dvakrát ročně k tradičním akcím
v Muzeu papírových modelů.
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Vernisáž druhého ročníku výtvarné soutěže „Kvíčerovská
sirka“, kterou vyhlásil Klub sběratelů Policka, se konala
od 21. 11. a výstava trvala do 8. 12. v Zeleném domečku.
Tématem letošního ročníku byla „Polická pouť“. Soutěž
byla vyhlášena ve třech kategoriích a z každé z nich
odborná porota vybrala tři nejlepší díla. Ta se potom
objeví na krabičkách zápalek. Součástí vernisáže bylo
vyhlášení vítězů a předání cen. Výstavu pořádá Klub
sběratelů Policka ve spolupráci s Muzeem papírových
modelů a s podporou Města Police nad Metují.
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Muzeum v klášteře
Mgr. Jan Tůma, který zajišťoval muzeum a Dřevěnku nastoupil do
funkce zástupce ředitele Muzea Náchodska. Na jeho místo nastoupila
Drahomíra Večeřová z Hronova.

Emerich Rath

Mgr. Jindřich Vaněk
z Hronova

Expozice muzea zimních sportů, jejíž jádro
tvořila
soukromá
sbírka
zesnulého
pedagoga, řezbáře a sběratele Mgr.
Jindřicha Vaňka z Hronova (*1937 +2011).
Sbírka byla doplněna o textové a obrazové

panely, které přibližují historii lyžování
a skoků na lyžích v Machově, Hronově
a Polici nad Metují. Připomenuty byly
významné osobnosti z tohoto regionu,
například broumovský rodák Emerich
Rath (*1883 +1962), všestranný
sportovec, účastník dvou olympiád,
vegetarián, antifašista a tremp, či
polický rodák Jiří Beran (*1952),
československý reprezentant v běhu na lyžích, účastník dvou zimních olympijských her,
pětinásobný vítěz běhu "Jizerská padesátka", patnáctinásobný mistr republiky a držitel
ceny Fair-play. Expozice seznámila návštěvníky také se slavnou a dlouhou tradicí
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výroby bruslí v Polici nad Metují. Bylo možno zhlédnout jak slavné brusle z produkce
firmy E.K.P. (Emil Katschner Police) založené roku 1887, tak i brusle firmy Kovopol,
která na tuto výrobu navázala pro roce 1948. Vedle toho byla připomenuta také výroba
lyží
a hokejek v regionu (např. tzv. Oldřichovky a Foglarky). Expozici dále doplnily
historické pracovní sáně, sportovní i dětské sáňky, skiboby, historické lyžařské boty
a běžecké vosky.

Laudonův sál je využíván k různým výstavám pořádaných Muzeem Náchodska.

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu
Police nad Metují patří k těm nejstarším v Polici a na území města
sdružuje v současné době víc jak šedesát členů, kteří se schází každé
první úterý v měsíci. Novou předsedkyní je Martina Frydrychová.
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* 4. května se konal zájezd do polského arboreta Wojslawice
a města Dzierzoniów. Zájezd byl pořádán za podpory Města
Police nad Metují.

*26. a 27. září na sále v Pellyho domech od 9 do 17 hodin se
konal 13. ročník výstavy zahrádkářů. Soutěžilo se
o nejlepší jablečný recept. Akce byla spojená s výstavou
dětských
prací
ze
škol.
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V neděli 12. května uplynulo již 30 let od úmrtí pana
Bedřicha Siegela, zakládajícího člena a vedoucího
Astronomického kroužku (nyní Astronomický klub)
v Polici nad Met. Pan B. Siegel byl též hlavním iniciátorem
vybudování astronomické pozorovatelny na Havlatce, jejíž stavba byla zahájena v roce
1964.
*V noci z úterý 16. 7. na středu 17. 7. mohli lidé po celém Česku sledovat částečné
zatmění Měsíce.

Rybáři
V květnu se na Honském rybníku konal tradiční závod o Grimův pohár.

V říjnu byli do sádek vysazeni noví kapři.

137

Rok 2019

Základní umělecká škola
NOVÝ
FILM
Z
DÍLNY
NAŠA
TV
Každý rok žáci pod vedením učitele Vladimíra Berana uvedou jeden
větší audiovizuální projekt. V loňském roce to byl dokument
„Létání bez letenky“, o Karlu Pfeiﬀerovi a jeho skákání na
lyžích. Letos si jako dalšího pamětníka zvolili Jiřího Berana.
Ten se ze svých začátků v polické sportovce postupně
vypracoval až do národního družstva v běhu na lyžích a
dvanáct let sportoval v Dukle Liberec. Dvakrát se probojoval
na mistrovství světa a dvakrát na zimní olympiádu
a během své aktivní sportovní dráhy pětkrát vyhrál Jizerskou
padesátku a dvanáctkrát mistrovství republiky. Film byl
natáčen v rámci projektu Příběhy našich sousedů, pořádaného organizací Post Bellum.
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*Naše škola hostila ve dnech 10. a 11. dubna 2019 účastníky krajského kola soutěže
žáků ZUŠ v komorní hře souborů s převahou smyčcových nástrojů.V jednotlivých
kategoriích soutěžilo celkem 57 souborů a celková úroveň byla opravdu vysoká. Naši
žáci v různých kategoriích získali 5 prvních cen. Porota také udělila zvláštní cenu
Michaele Michalové a Ladislavu Michalovi za mimořádnou pedagogickou práci.
*Karolinka Mazurková v krajském kole soutěže v komorní hře, která
probíhala v Polické ZUŠ, hrála v klavírním triu a dostala spolu se
svými spoluhráči - houslisty Pepou Šedou a Bárou Novotnou 1. cenu. V
Karlových Varech na celostátní klavírní soutěži Karlovarská růžička
získala 2. cenu.
*Ve dnech 16. – 18. května se naši žáci zúčastnili
v Jindřichově Hradci ústředního kola celostátní soutěže v komorní hře
smyčcových nástrojů. Naši školu reprezentovaly dva soubory a oba vybojovaly stříbrné
medaile.
*Ve dnech 26. – 28. dubna se konalo ústřední kolo celostátní soutěže
v komorní hře dechových žesťových nástrojů. Z naší Zušky se do finále této národní
soutěže probojovalo pět souborů – Baby Brass, Midi Brass, Junior Brass a Brass Band.
Všichni naši žáci svými výbornými výkony obstáli uprostřed obrovské konkurence a
získali 2 první ceny, 2 druhé ceny a 1 třetí cenu.

*Zpíváme pro Unicef – pěvecké sbory pomáhají dětem. ZUŠ
se připojila k dalším 180 sborům a 66 dobročinným koncertům
po celé ČR. 20. 3. v Kolárově divadle vystoupily všechny pěvecké sbory
naší ZUŠ. Bylo vybráno 528 714,-Kč pro malé děti v Africe.
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*Pěvecký sbor Studánka se 31. 5. zúčastnil mezinárodní soutěže Svátky písní Olomouc,
kde získal stříbrnou medaili.

. *V pátek 31. 5. a v sobotu 1.6. proběhl v celé České republice již třetí
ročník akce ZUŠ Open, což je celostátní happening základních uměleckých
škol ve veřejném prostoru. Naše ZUŠ se již tradičně zúčastnila této akce v
pátek 31.5. několika aktivitami ve městě: V Pampers parku naproti hřbitovu
opět probíhal bubenický workshop „Bubnuje celá Police“. Na náměstí se
prezentoval výtvarný obor „instalací výtvarných objektů a tvořivou
dílnou u kašny“, a hudební obor opět zajistil „Klavír na náměstí“. Celý program byl
ukončen koncertem Bigbandu v 19 hodin v koncertním sále ZUŠ.

Učitelka Karolina Sorokinová
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Učitel výtvarného oboru Jaroslav Soumar

*Na mezinárodní soutěži žesťů, která se konala 1. a 2. 6. v Brně získali naši žáci ve
dvou kategoriích 4 druhé ceny a 2 třetí ceny.

*Ve čtvrtek 17. října se konal již 26. ročník Celostátní interpretační soutěže hry
komorních souborů v severomoravské Vidnavě. Letos naši ZUŠku reprezentovaly tři
komorní uskupení, které uprostřed velké konkurence podaly nádherné výkony
a vybojovaly dvě 2. ceny a jednu 1.
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Police Symphony Orchestra na ulici! „busking tour“. Na přelomu
června a července s ním hudebníci objeli pět českých měst – Polici nad
Metují, Hradec Králové, Prahu, Liberec a Plzeň. Navštívili i německé
Drážďany. Hraním na nevšedních
veřejných místech, jako třeba
náměstí, ulice či nádraží, podpořili
díky příspěvkům „do klobouku“
v každém z měst místní organizaci či
projekt. Celý projekt podpořila
i Nadace Via, hlavním partnerem
turné je Myco Medica/ Yao Medica,
a tak se v počtu 55 muzikantů a deset
PSO borců a borkyň vydali na cestu.
V sobotu 29. 6. na Masarykově náměstí v Polici začali a příspěvek věnovali na
záchranné práce v prostorech polického kláštera - konkrétně na zprovoznění
průtočných a odvodňovacích štol.
Orchestr měl zcela naplněný program téměř na celé léto a přesto si členové našli čas,
aby si upravili v nevyužitém prostoru sálu v přízemí kláštera novou zkušebnu. Po
ročním úsilí všech členů a pomoci mnohých řemeslníků a sponzorů byla zkušebna
v listopadu slavnostně otevřena. Refektář, největší místnost polického kláštera, se
změnil k nepoznání a bude po letech opět sloužit bohulibému účelu.

před úpravou
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...a už se zkouší v novém

Křest nové zkušebny – „duše“ orchestru Petra Soukupová
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Dirigent Joel Hána

Dirigentka Věra Vlčková

Starosta Ing. Jiří Beran,
předává znak města

Sedící vpravo – Mgr. Ida Jenková,
bývalá starostka, která
orchestr podporovala od samého začátku

V letošním roce PSO oslavil 10 let.
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Základní škola

*Polická základka je již řadu let pořadatelem okresního kola Odznaku všestrannosti
olympijských vítězů. Letos se sjelo přes 160 závodníků. Z osmi týmů naši žáci obsadili
třetí místo.
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Florbalový turnaj
O O pohár ředitele školy
se se konal 9. 4.
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V Pellyho domech byla 27. 6. slavnostně předána vysvědčení žákům 9. ročníku. Tohoto
slavnostního okamžiku se účastnil pan starosta Ing. Jiří Beran, zástupkyně komise pro
slavnosti a obřady, třídní učitelé a ředitel školy Mgr. Karel Nývlt.
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*V říjnu navštívila naši školu delegace studentů
z různých zemí. V jednotlivých třídách se dětem
představili a vyprávěli o svých zemích. Studenti
byli ubytovaní v učitelských rodinách v Polici.

*6. 11. proběhla v celé republice stávka učitelů za
navýšení mzdových prostředků. Naše škola se do
stávky nezapojila, aby nenarušila dětem výuku a
rodičům nezpůsobila problémy. Škola zaslala na
Ministerstvo školství dopis, v němž vyjádřila
podporu stávkujícím.
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*Ředitelem ZŠ je Mgr. Karel Nývlt, zástupcem řed. pro 2. stupeň je Zdeněk Teichman,
zástupkyní řed. pro 1. stupeň je Mgr. Jana Šulcová, vedoucí učitelka pro MŠ
je Bc. Veronika Průšová, vedoucí vychovatelka ŠD je Eva Řeháková
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Mateřská škola

je čtyřtřídní, rozdělená do dvou pavilonů. V roce 2010 prošla budova školky
rekonstrukcí. Je obklopena rozlehlou školní zahradou, částečně osázenou stromy. Jsou
tu pískoviště, bezpečné skluzavky, houpačková zvířátka, přelézačky, zahradní domky moderní dětské hřiště, splňující přísná kritéria Evropské unie. Ředitelkou je Dana
Baláková.

Ve středu 8. 5. se v naší mateřské škole uskutečnil Den otevřených dveří. Oslavovalo se
40 let od otevření školky, zároveň proběhlo i setkání bývalých zaměstnanců
a školku si mohla prohlédnout široká veřejnost. Podívat se přišlo asi 150 lidí, z toho 30
bývalých zaměstnanců.
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Ředitelka MŠ Dana Baláková a starosta Ing. Jiří Beran
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MaMiNa
Během celého roku jsou mimo jiných aktivit pořádány výstavy,
workshopy a mnoho dalších akcí. V dubnu byla uspořádaná
v Pellyho domech Velikonoční výstava. Na materiál potřebný k vyrábění pro zapojené
školy a školky přispělo město Police nad Metují. Byly vystaveny krásné velikonoční
dekorace, které vyrobily děti z těchto škol a školek z celého Policka. Součástí výstavy
byla i dílnička, kde si děti mohly vyrobit obrázky s velikonočními motivy nebo „Jarní
pexeso“. Celou organizaci dílničky zajistila paní Božena Vrabcová, která činnosti
v MaMiNě věnuje spoustu času a díky její zručnosti a nápadům vznikají v dílničce
krásné věci. 30. 4. si děti s maminkami užily Sletu čarodějnic.

SNÍDANĚ V TRÁVĚ a workshop znakování s dětmi se konala 16. 3. Opět v Pellyho
parku.
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V létě se uskutečnily dva příměstské tábory s angličtinou. Jeden pro děti od 9 do 11 let,
druhý pro děti 5 – 8 let.

*Mateřské

centrum MC MAMINA získalo grant z programu Máme
rádi Broumovsko 2019 od obecně prospěšné organizace Pro rozvoj Broumovska na
projekt Máma není táta. Plánem je oživit prázdný prostor v centru města – nevyužité
prostranství v blízkosti autobusového nádraží, mezi muzei Merkur a Muzea papírových
modelů. Malé dětské hřiště v podobě lodi a pískoviště, které vzniklo společnou prací
dospěláků a dětí.

Středisko Skaláci Police nad Metují vzniklo v roce 1919, úspěšně překonalo všechny
zákazy Junáka a dnes má okolo 100 členů a členská základna se stále rozrůstá. Ve
středisku fungují 4 oddíly, které sdružují děti a mládež od předškolního věku až po
vysokoškoláky a dospělé.
13. 6. oslavila významné životní jubileum paní Věra Škraňková,
která se po r. 1989 zapojila do obnovy dívčího skautingu v Polici.
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*K oslavám 100. výročí skauti připravili několik akcí. Nejdříve to byl Orientačně
šifrovací závod a pak „Police plná strašidel“. Akce byla určena nejen pro skauty, ale i
pro širokou veřejnost. Celkově bylo zaregistrováno kolem 78 hlídek.
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V sobotu 16. března proběhl již desátý
ročník turnaje v deskových hrách. Sešlo se
přes čtyřicet hráčů turnaje a pár dalších, kteří
si přišli jen tak ukrátit odpoledne a zahrát si
některé z nachystaných deskových her.
Novinkou na letošním turnaji byla hra
Quobolo, kterou nám zapůjčil její autor Olda
Rejl. Mimo této hry bylo mnoho dalších her.

*Jako každý rok i letos vyrazili skauti na velikonoční prázdniny podívat někam po naší
vlasti. Letos zamířili do Jilemnice.

*1. června se oslava

ke 100 letům Skauta
v Polici konala v hospůdce U Pavla - Skautfest.

Dalším projektem k oslavě 100 let od založení
střediska byla výstava s názvem Vý-sta-va. Jednalo se o výstavu fotografí, táborových
artefaktů a dalších věcí, které jsou spojené s naším skautským střediskem.
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*V srpnu zemřel bratr Václav Nosek - Windy, skaut, historik a sběratel (*1943 /
+2019). Aktivní skautský činovník, člen dřívější Ústřední rady, zakladatel Klubu
skautských sběratelů a především jedinečný popularizátor a znalec skautské historie,
stejně jako díla Jaroslava Foglara. Ač z Police nepocházel, měl k ní vřelý vztah
a několikrát do roka ji navštěvoval. Bohužel jeho poslední návštěva před polickou poutí
se pro něj stala navždy poslední. Díky Windymu víme více o úplných začátcích našeho
střediska, neboť jeho otec v Polici v roce 1919 založil první skautský oddíl.

*Slavnost Babího léta je víkendová akce, která má tradici již více než 40 let. Konala se
na začátku září od 13. 9. do 15. 9. a tentokrát se tábořilo přímo v Polici nad Metují.
Brahovi zapůjčili totiž zahradu sousedící s klubovnou. Díky tomu mohli mít zázemí
přímo ve skautské klubovně a zahradu využít na hry. Poličtí skauti letos slavili sto let.
Martin Kujínek k tomuto výročí zhotovil a zařídil odznak i razítko .
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1. 10. se konal na sále Pellyho domů Den seniorů
v rámci Mezinárodního dne seniorů. Celý program
moderovala Ivana Richterová. Dostavil se starosta Ing. Jiří
Beran, vedoucí soc. odboru Ing. Olga Landová, poručík
Policie ČR Jakub Vintera, Mgr. Ida Jenková, Mgr. Naďa
Dvořáková, ředitelka DD Mgr. Jana Šrámková, Mgr. Jana
Fröhlichová a jiní. Ti všichni poskytli přítomným cenné
informace. Vystoupil pěvecký soubor ZUŠ a taneční
skupina z Hronova „Bábinky“. Hrála skupina Kamarádi
Osady 5.

Zleva:
Mgr. Olga Landová,
Helena Pivoňková –
předsedkyně SKO,
místostarosta
Mgr. Jiří Škop,
starosta Ing. Jiří Beran
a Ivana Richterová.

Mgr. Ida Jenková

Pečovatelky zleva:
Renata Jirásková,
Hana Štanclová
Bc. Dagmar Postavová
Veronika Dostálová
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Dům pečovatelské služby

Polická univerzita volného času
Polická univerzita volného času pokračuje dál a opět pod vedením
bývalé starostky Mgr. Idy Jenkové.

Dobročinný fond pro pozůstalé
DFP byl založen v r. 1924 na podporu pozůstalým po členech
hasičských sborů v Polici nad Metují a okolí, kteří zahynuli při
požáru. Základní myšlenkou je humanistická a charitativní činnost.
Zároveň se fond věnuje kulturní a společenské činnosti pro své
členy. Členů ubývá a získávání nových je velice obtížné. V současné
době je 840 členů. Pro porovnání, např. v roce 1966 měl fond 1 000
členů. Ekonomická situace fondu je dlouhodobě naprosto stabilní
a v současné době je schopen cca 30 rodinám ročně vyplácet pohřebné ve výši 5.000,Kč za zemřelého, tj. ročně 150.000,-Kč. Za posledních 10 let (2009-2018) zemřelo
celkem 337 členů a jejich rodinám bylo vyplaceno po 5.000,- Kč celkem 1 685 000,Kč. Důležitým faktorem je současný počet členů, kteří prostřednictvím jednotlivých
výběrčích vytvářejí podmínky pro vyplácení pohřebného.
*DFP
měl
9.
března
v
Pohostinství
Kačáma
v Suchém Dolu valnou
hromadu. Účast byla 71
členů
a
1
host
–
starosta MěÚ Police nad
Metují Ing. Jiří Beran.
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*V sobotu 8. června se uskutečnilo slavnostní setkání
členů a příznivců fondu k 95. výročí založení a činnosti
fondu. V Pohostinství Kačáma v Suchém Dole se sešlo 94
členů a 6 hostů. Čestnými hosty byl pan starosta
Městského úřadu v Polici nad Metují Ing. Jiří Beran,
bývalá starostka paní Mgr. Ida Jenková, paní Radka
Dubišarová – starostka Dobrovolných hasičů Žďáru nad
Metují, paní předsedkyně DFP z Broumova Naďa
Frömelová s členkou paní Syolovou a paní Marie
Chaloupková, bývalá jednatelka. V kulturním programu
vystoupili žáci ze ZUŠ v Polici nad Metují pod vedením
pana učitele Josefa Fialy a žákyně tanečního oboru ZUŠ
pod vedením uč. Alžběta Černé. Na sále byla výstava
kronik a fotografií, kterou naaranžovala paní Ivana
Krtičková. Celý program zpestřila hudební skupina
DAMTRIO v obsazení paní Helenky Rubáčkové, Lenky
Jurigové a Míly Vernerové. V průběhu slavnostního
odpoledne byly předány pamětní listy a dárkové tematické
zápalky všem výběrčím, výboru, hostům, účinkujícím
a dlouholetým členům.. Nejstarší členkou je paní Božena
Švorčíková a Jiřina Velcová, žijící v Domově důchodců
v Polici, nejdelší členství 61 let má pan Antonín Rotter
z Hlavňova a 60 let manželé Milada a Josef Vackovi.
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*V sobotu 7. září byl uspořádán pro členy i nečleny celodenní výlet
do Kladska. Zúčastnilo se 53 účastníků.
Některé
členky
fondu vypomáhají
správci
hřbitova
s úklidem listí na
hřbitově
(Zleva:
Fanynka
Vítková,
Věra Kašíková, pí
Míla
Beranová
a pí Rena Středová).

Zleva: Ivana Richterová, Rena Středová a Věra
Kašíková
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Letošní činnost Dobročinného spolku pro pozůstalé byla již tradičně ukončena
Mikulášskou zábavou. V sobotu 7. prosince se sjelo nebo bylo dopraveno na 80
účastníků do pohostinství „Kačáma“ V Suchém Dole. Hudbu zajistil pan Josef Langr
z Hronova se svými varhanami za podpory zpěvu i se svou manželkou. Vystoupily také
Bábinky z hronovského Sokola.

20. 4. oslavila 100 let paní Jiřina Ročková z domova důchodců. Gratulovat jí přišla
hned celá delegace – za město pan starosta Jiří Beran
a předsedkyně komise pro obřady paní Věra Králová.
Z náchodské OSSZ přijela paní ředitelka
Ing. Dana Wirtová, gratulovalo vedení domova.
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20. 6. se v DD konaly za přítomnosti vedení radnice
16. Hry seniorů. Kromě obyvatel DD se zúčastnili obyvatelé
i zaměstnanci z jiných zařízení – z Náchoda, Broumova, Hronova
a Pilníkova. Dostavili se také poličtí občané a příbuzní obyvatel
DD. Soutěže doplnil i kulturní program, který zajišťovaly děti
ze ZUŠ, Sokola, z hronovského divadelního souboru a členové
Spolku Akademie Wundang Kungfu Taiji Quan z Hradce
Králové. Všechna vystoupení se velmi líbila.

*Z důvodu zajištění bezpečnosti uživatelů domova důchodců byl v říjnu zahájen provoz
elektricky ovládaných vjezdových bran pro automobily a branky s elektronickým
zámkem pro vstup osob. Jedná se o vjezdovou bránu a branku pro pěší z ulice Na Sibiři
a vjezdovou bránu z ulice Smetanova.
10. 10. se konal Den otevřených dveří.
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12. 1. se konala Výroční valná hromada SDH Velká Ledhuje.

Zleva: starosta SDH
VL Jaroslav Kollert,
starosta města Ing. Jiří
Beran a Jaroslav Rus

Zleva: bývalá starostka Mgr. Ida Jenková,
Jaroslav Kollert a Aleš Trojtl
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V lednu připravili na sídlišti kluziště.
V únoru došlo mimo jiné akce v ul. Žďárská k dopravní nehodě osobního vozidla.
Hasiči provedli protipožární zabezpečení vozidla a zasypání uniklých provozních
kapalin sorbentem.

15. 4. byli hasiči na stáži na HZS ve Velkém Poříčí. Kromě
odborných příspěvků měli možnost si prohlédnout celý nový
areál a polygon, který byl odborníky vyhlášen stavbou kraje.

Slouží k výcviku
profesionálních
i dobrovolných hasičů
a skrývá nejvyšší vnitřní
lezeckou stěnu v České
republice.
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Získané zkušenosti na stáži si vyzkoušeli v Polici na prázdném domě v Nádražní ulici
čp. 200, který byl určen k demolici.
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27. 4. se konal 18. ročník Radešovské
osmy na radešovském hřišti. Zúčastnilo
se 13 družstev. Zlato vybojovali hasiči
z Bezděkova. Uspořádat tuto soutěž
pomáhalo mnoho ochotných lidí i firem.
Výsledky: Velká Ledhuje získala
3. místo, Radešov „A“ 6. místo, Hlavňov
9. místo a Radešov „L“ 13. místo.

*SDH se stará o získání dětí. To se jim daří. Úspěšně
se zúčastňují různých soutěží v okolí. V soutěžích jsou úspěšní
i starší členové.
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*15. 6. se přehnala Polickem bouřka, která způsobila větší škody - ve Hvězdecké ulici
byl zaplaven rodinný dům, pod Ostašem byl spadlý strom na komunikaci a v ulici
Radešovská také. Musela být odčerpaná voda ze sklepů školní jídelny ZŠ.
Hasiči uklízeli nánosy bahna z ulice – především Na Sibiři.

*V sobotu 15. června se od 9,00 hodin konala
hasičská
soutěž
v
požárním
útoku
o "Pohár starosty obce" v Polici nad Metují. Do
Ochoze se sjelo 10 družstev. Družstvo Velké
Ledhuje bylo 8. družstvo Radešova 5.

Dne 14.12. se v Hlavňově v Pensionu Pod Jasanem uskutečnila Výroční valná hromada
SDH Hlavňov. Důležitým bodem akce byly i volby nového výboru SDH Hlavňov.
Po hlasování zúčastněných členů bude v následujících čtyřech letech výbor sestaven
z členů: Jan Špulák, Michal Vacek, Michal Meier, Aleš Berger, Luděk Feranec ml.,
Šárka Vacková a Bohumír Toman ml.
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Sport

Horolezecký
klub
Ostaš otevírá novou
sezónu 2019 tradičně
sérií závodů v lezení
na obtížnost. Hlavní
událostí
byl
Novoroční open 2019, který je zařazen do kalendáře
závodů Českého poháru horolezeckého svazu. Uskutečnil
se v sobotu 12. 1. v Sokolovně.

V lednu byl sníh i mráz a tak na hřišti na sídlišti hasiči vytvořili kluziště a na Nebíčku
bylo stále živo.
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Spartak Police nad Met.
V ubytovně v sauně došlo ke
změně
nájemce.
Radka
Suchomelová
od
ledna
skončila a novým nájemcem
se
stal
pan
Radovan
Řezníček. V dubnu byla
ukončena
zimní
část
saunování, a tím skončila
svou práci v sauně paní
Magda Macounová, která
se o saunu starala 18 let!
V létě byly provedeny úpravy a opravy v sauně. Na úpravách se nejvíce podíleli
Radovan Řezníček, Jana Zocherová ml. a Jana Zocherová st.

SKI Police
V letošním roce oddíl slavil 60 let od oficiálního založení lyžařského
oddílu v Polici. V současné době má klub 137 členů, z toho je přes 70
mládež. Oddíl má činnost po celý rok. Pravidelné tréninky mládeže jsou
od srpna do června 2x týdně (úterý/středa a pátek). Oddíl se nevěnuje jen
lyžování (což je samozřejmě jeho hlavní činnost), ale také běhání v klasické
podobě, nebo přespolním běhům, duatlonům či triatlonům. V době, kdy ještě není sníh,
se jezdí na kolečkových lyžích či inlinech. Během roku se jezdí na parádní společné
soustředění, kde se nejen trénuje, ale taky se tam užívá spousta srandy, her a úkolů.
O chod oddílu se stará velké množství lidí, bez kterých by to nešlo. Ať to jsou trenéři,
rozhodčí, či technický personál. Kromě tréninkových dnů se lyžaři zúčastňují mnoha
závodů. Bylo zorganizováno mnoho akcí.

170

Rok 2019

*Pohár KHK
*KPo Špindlerův Mlýn
*ČP Jablonec n/N (r. 2006-2004)
*Seriál běhů Turbobieg Duszniki
*Memoriál Gustava Lamky - Bišík
*Běžkové středy - Teplické Ski kritérium CL
*Orlický maratón Deštné
*Bieg Pabla - Karlów
*M-ČR Vrchlabí (r. 2006-2004)
*1000 lanových délek (40km), chata Paprsek
*Běžkové středy - ZMĚNA Machovské kritérium II SK
*16. Český zimní sraz turistů, Police nad Metují
*KPo Trutnov
*KPo Machov
*Běžkové středy (v úterý) - Police Double Pursuit CL+SK + VYHLÁŠENÍ POHÁRU
*KPo Vrchlabí
*ČP a HNT Nové Město na Moravě (r. 2008-2004)
*Český pohár U15 + dorost Boží Dar
*Český pohár dorostu Mísečky
*Běh sídlištěm 40.ročník!!
*Běh Od pípy k pípě - 36.ročník
*Běh na Hvězdu - 33. ročník
*Běh Broumovskými stěnami - 33. ročník
*Sluncekros - 35. ročník
*Běh Okolo Ostaše - 46. ročník
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Memoriál Gustava Lamky na
Bišíku

*19. 5. se konal Běh sídlištěm. Počasí přálo. Závodilo celkem 112 závodníků (98 dětí,
5 žen a 9 mužů) polických i přespolních.
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Dětský den se konal formou tréninku 

BĚH OD PÍPY K PÍPĚ se konal ve středu 5. 6. Běželo se od Krčmy do Machovské
Lhoty k Lidmanům.

173

Rok 2019

174

Rok 2019

* 10. 7. SSK Pedro uspořádal oblíbený Hlavňovský triatlon.
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Kopaná.

*31. 05. byla na hřišti uspořádána první schůze, kde se rozhodlo o obnovení polického
„B“ mužstva, které vede jako hlavní, občas hrající manažer David Hauschke, vedoucí
tréninkového úseku nehrající Libor Průša a občas na podzim hrající Kamil Švorčík jako
koordinátor mladých.
A mužstvo dospělých postoupilo jako vítěz 1. A třídy KFS Královehradeckého kraje do
Krajského přeboru KFS KHK (předseda oddílu Karel Klimeš)

Hráči: Vacho Libor, Rieger Bohuslav, Ansuma Musa, Káva Matěj (19. Čermák
Jaroslav) , Kudláček Ladislav, Jandík Marek, Kollert Jiří (C), Klapkovský Josef,
Hauschke Jakub (8. Awuku Felix), Mucha Tomáš (46. Hejnyš Milan), Franc Pavel.
Tauc Jiří, Gavelek Vilém.
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Velká pozornost je věnovaná mladším žákům a dorostu.
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Běžecký sport

Od běžeckého lyžování až k horským běhům. Pavel Brýdl (polický rodák) odstartoval
svoji sportovní kariéru již v roce 1994, kdy se začal věnovat klasickému běžeckému
lyžování. Běhu na lyžích se věnoval až do roku 2006. Během své lyžařské kariéry se
dostal až do juniorského reprezentačního týmu České republiky, kde vydržel až do
kategorie mužů do 23 let. Po dokončení VŠ a nástupu do práce ovšem Pavel začal
hledat časově méně náročný sport. Běh je u většiny lyžařů stabilní součástí přípravy, a
proto k němu měl logicky nejblíže. Vzhledem k tomu, že Pavel bydlí v Trutnově
nedaleko nejvyššího českého pohoří Krkonoš, zvolil si jako svojí hlavní disciplínu
právě běhy do vrchu a skyrunning. Do české reprezentace v běhu do vrchu se stihl
probojovat ještě souběžně se svojí běžkařskou kariérou v roce 2004.
První místo Midwinter Marathon 2010 (osobní rekord 2:27)
dvě vítězství na Dolomitenmanovi (v amatérských štafetách)
6. místo na SP v běhu do vrchu na Grossglockner
14. místo Mistrovství Evropy v běhu do vrchu
4. místo Dolomitenmann (v profi štafetách)
2. místo Dolomiti Friulane (Itálie - skyrace)
4. místo Extreme Zugspitze Berglauf (Německo)
3. místo Lausanne marathon (Švýcarsko)
3x druhé místo na MČR Perun Skymarathonu 2014, 2015, 2016
Oktaván broumovského gymnázia
Poličák Ondřej Volák letěl jako
junior reprezentovat naši zemi do
Argentiny. Ve čtvrtek 19. 9. byla
schválená
nominace
závodníků
a doprovodu na MS v běhu do vrchu
nahoru/dolů
a
MS
v
horském
maratonu,
který
se konal 15. a 16. 11. 2019
v argentinské Villa La Angostura.
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Automotoklub
Českomoravská asociace motocyklového sportu pořádala
prostřednictvím motoristického klubu v Dymokurech ve
dnech 31. srpna a 1. září svůj poslední závod na přírodních
okruzích v letošním roce. Miloš Thér závodící za barvy AMK Police n. M. byl opět
úspěšný.
AČR
ČAMS
1. Thér Miloš 95 bodů
2. Thér Miloš 56 bodů

Automotoklub Police nad Metují již potřetí
uspořádal Mistrovství ČR ve slalomu
minikár a Pohár ČR za významné podpory
města
Police
nad
Metují
a Královéhradeckého kraje ve dnech 31.8.
a 1.9. trať letos vedla z Klůčku
do Hlavňova.
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Činnost TJ Sokol řídí na svých pravidelných schůzkách výkonný výbor.
V současné době v Sokole působí oddíl gymnastiky, všestrannosti,
horolezectví, ﬂorbalu, badmintonu, freerunningu, senior cvičení. Bezmála
200 cvičenců a cvičenek úspěšně reprezentovalo na 16 větších závodech ve Vrchlabí,
Praze, Plzni, Náchodě, Dvoře Králové, Trutnově, Kolíně. Horolezci pořádali Open
a Open junior. Tiky team pořádal ﬂorbalový turnaj Urnacup. Soustředění měly oddíly
horolezců, všestrannosti i ﬂorbalového týmu Tiky team. V červnu se členové zúčastnili
týdenní Olympiády dětí a mládeže. V srpnu proběhl tradiční letní tábor. V říjnu 5 členů
absolvovalo přespolní běh. Družstvo Sokola
opět na polickém náměstí
vařilo Polickou zelňačku. Byla uspořádána Noc sokoloven. TJ se zapojila k Večeru
sokolských světel. Ve slavnostních krojích se členové zúčastňují významných výročí
a oslav ve městě – Den české státnosti, Den veteránů, květnová výročí, oslavy
30. výročí od sametové revoluce… V listopadu členové gymnastického oddílu Sokol
Police ve Vrchlabí obhájili první místo v kategorii družstev!!!!
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Podnikatelé

*Na

jaře byla zrekonstruovaná
prodejna na náměstí.

Kvíčerovská

*V Kostelní ulici čp. 99 byl
v březnu ukončen provoz
pobočky Komerční banky.

*Prodejna drogerie TETA, která je v domě čp. 404, byla rozšířena a upravena.
*Prodejna s použitými oděvy Diakonie byla přestěhovaná z prostor na Komenském
náměstí č.p. 2 do Kostelní ulice čp. 5, kde bývala prodejna domácích potřeb Univerzál.

*Prodejna s chovatelskými potřebami Marcely Součkové
byla z Tomkovy ulice čp. 27 v dubnu přemístěna na
Komenského náměstí do nové přístavby vedle prodejny
knih,
papírů
a
hraček
Jiřího
Kohla.

*“Vínečko“ v Tomkově ul. v domě čp. 71
změnilo provozovatele. Od června je
provozovatelem REKA KARAVANY
s.r.o. z Prahy. Po vnitřních úpravách
v červenci byl zahájen provoz.
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Veba Broumov má 287 věřitelů, kterým celkem dluží 846 milionů korun.
Podnik má asi 700 zaměstnanců. Veba se do problémů dostala v letech
2015 a 2016, kdy kvůli radikálnímu poklesu prodejů na svém hlavním africkém trhu
nebyla schopna plně splácet úvěry. Novým vlastníkem Veby se stal podnikatel Otakar
Moťka. Pohledávky Veby hodlá uspokojit i tím, že se zbaví zbytného majetku, a to
broumovského areálu Velká Ves, části areálu v Polici nad Metují
a hotelového resortu v Broumově. Další část majetku by měla Veba vydat věřitelům
a zpětně si ho pronajmout. V Polici došlo k částečnému propouštění zaměstnanců.
Od října si otevřela v Kostelní ulici čp. 9 výrobnu
keramiky Radka Eliášová z České Metuje. Vyrábí
užitkovou i dekorativní keramiku.

Ke konci letošního roku ukončil svoji
činnost v Pellyho domech Martin Exner.
Se
svým
týmem
spolupracovníků
provozoval jídelnu v Pellyho domech od
otevření objektu v září roku 2007.
Zajišťovali stravování místních i turistů
a nesčetné množství akcí na sále Pellyho
domů i na dalších místech v Polici.
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*Divadelní klub byl od října radou města pronajat Ing. Patricii Pastorkové z Dukelské
ulice.

*Provozovatelkou hospůdky Na Hrázi bude i nadále paní Martina Valská.
*Do našeho města se přistěhoval MUDr. V. Krejčí se svojí rodinou, který má zájem
pediatrickou praxi v Polici n. M. provozovat. Od 1. 9. 2019 nastoupil
k MUDr. M. Výravské, která jej zaškoluje. Na plat lékaře budou použity prostředky
z dotace od ministerstva, cca 40 tis. Kč měsíčně, dále je využívána pomoc KHK
spočívající v možnosti absolvovat praxi v nemocnici v Trutnově zdarma.
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*TJ Sokol Hlavňov zahájil hned v lednu zimním táborem v Horních
Albeřicích. Hned po táboře byl uspořádán karneval v maskách pro děti.

*První

březnový víkend
Sokol s hlavňovskými hasiči.

je

tradičně

plesový

–

ples

uspořádal

TJ

*Na konci dubna se připravovala hranice, stavba a zdobení májky a pálení čarodějnic.
*Prvního

května
se
potvrdili vítězství ženatí.

konal

tradiční
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*12. 5. hlavňovští hasiči opět uspořádali tajný výlet, tentokrát na Trutnovsko. Navštívili
hornický skanzen v Žacléři, pevnostní opevnění – dělostřeleckou tvrz Stachelberg.
Výletu se zúčastnilo 31 dospělých a 10 dětí.

*Hned na začátku měsíce června uspořádaly hlavňovské ženy Dětský den na místním
hřišti. Pro děti byly připraveny různé hry, úkoly, soutěže i sladké odměny.

*V

červnu
uspořádaly
se početná skupina ztratila
u Adršpašských skal.

hlavňovské
na Ztracence

ženy
a opět

„tajný
se našla

výlet“,
ve Vlčí

kdy
rokli

*Ke

konci
června
bylo
uspořádáno
tradiční
fotbalové
utkání
Polsko-Česko, kdy do Hlavňova přijeli hráči až z 500km vzdáleného
polského města Bydgoscz. Utkání bylo velice napínavé, a nakonec Hlavňovští
po dlouhých letech zvítězili.

*Na začátku července Sokol Hlavňov uspořádal
maličká chatička na Bischofsteině.
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*V termínu 20. – 21. 7. se v obci na místním hřišti uskutečnilo fotbalové utkání –
Hlavňov Kap 2019, ve kterém bohužel družstvo TJ Sokol Hlavňov nepostoupilo do
dalšího dne.

*V létě

opravil
kameník
Nývlt
sochu
Žitavce
a
sv.
Jana
Nepomuckého, jež byly poškozeny řáděním vandala. Opraveno a pozlaceno bylo písmo
na tabulce u sochy Žitavce a dále u obou pamětihodností byl opraven a znovu
napenetrován kámen, který byl narušen povětrnostními vlivy. Proběhla úprava dětského
hřiště, kdy instalující firma v rámci reklamace opravila špatně zabetonované sloupky. V
rámci investičních akcí občané společně realizovali za velké pomoci Martina Baláka
dětské hřiště umístěné vedle hasičárny. Terénní úpravy provedl Ondra Kohl a zeminu –
více jak 3 plné valníky – poskytlo město z kompostárny.
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*Na hrázi rybníka a u zvoničky postavili členové osadního výboru nové betonové
lavičky.
*Na podzim proběhly práce na dětském hřišti, kde bylo nutné vytvořit větší betonový
základ pro pružinovou houpačku. Pozadu nezůstaly ani dokončovací práce na dvou
obecních cestách a kontejnerovém stanovišti. Kontejnerové stanoviště bylo rozšířeno,
aby bylo schopné pojmout více kontejnerů na tříděný odpad. Součástí stanoviště
bylo vybudování příkopu k zachycení povrchové vody, kdy zejména v zimních
měsících voda stékala přes komunikaci, namrzala a tím byla ohrožena bezpečnost
silničního provozu.

*Dále bylo provedeno oddrenážování stěny místní obecní školy z východní strany, které
tak navázalo na práce započaté v roce 2018. V měsíci srpnu byla oprava komínu a časti
střechy obecní školy, která byla v důsledku průsaku vody značně poškozena. Byla
provedena příprava podkladů (elektrika, snížené stropy, okna,…) pro obnovu spodní
místnosti.

*Byla provedena změna majitele domény hlavnov.cz a i novým majitelem, kterým je
nyní Police nad Metují byla tato změna potvrzena.

*Sbor dobrovolných hasičů Hlavňov uspořádal již v řadě 22. ročník soutěže o Putovní
pohár SDH Hlavňov.

*V listopadu členové osadního výboru shrabali listí kolem sochy sv. Jana
Nepomuckého, jedné z historických památek vesnice Hlavňov, umístěné
zhruba ve středu obce pod velkou lípou. Úklidu listí a úpravy květinové
výzdoby na předzahrádce u sochy se věnovaly zástupkyně Hlavňovských
žen.

*V polovině měsíce listopadu hasiči opravili netěsnost vodovodního ventilu v místní
hasičárně, což vyžadovalo i uzavření hlavního vodovodního řádu umístěného
v komunikaci.

*V

listopadu hlavňovské ženy
vyrazily již po několikáté na
dětský bowling do centra
Walzel
v
Meziměstí..
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*Dne 30. 11. byl ozdoben vánoční stromeček, který byl k večeru rozsvícen. Při
rozsvícení hrály děti na hudební nástroje a spolu s občany zpívaly vánoční
koledy. V letošním ročníku se počet hostů na celé akci a následného
posezení
v
klubovně
zvýšil
na
zhruba
40-45
osob.

*O vánočních svátcích uspořádal TJ Sokol Hlavňov bruslení pro děti
a dospělé na stadionu v Hronově.

*28. 12. byl uspořádán výlet na Hvězdu, neboli 1. ročník akce "Výšlap na Hvězdu
2019"..Hlavňováci se sešli, poseděli tam na kopci, užili si to a překvapili a potěšili sami
sebe...
Všechny pořádané akce podpořilo Město Police nad Metují. Velké zásluhy za to, že
Hlavňov
funguje,
má
také
Osadní
výbor,
TJ
Sokol
Hlavňov
a Svaz žen.
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Svatby
Leden: 5. ledna - v obřadní síni (nejmenován)
Únor:
01. 02. Roman Klikar a Michaela Svobodová v obřadní síni
02. 02. Tomáš Bubeník a Michaela Prokešová - romantický obřad u zimní kaple
na Hvězdě
Duben:
01. 04. V kapli na Ostaši
27. 04. Radek Thér a Bára Pastorková
27. 04. Jan Beneš a Anna Krobotová
Květen: byl oddán jeden pár, který si nepřál být jmenován
Červen:
01. 06. Stanislav Mádle a Kristýna Hladíková - U Kaštanu
01. 06. David Máslo a Veronika Neumannová – penzion Majka
08. 06. Jan Fišák a Kelsey Veronika Geislerová – obřadní síň
08. 06. Pavel Lokvenc a Jitka Kubelková - u Zaječí rokle
14. 06. Pavel Frydrych a Martina Váňová - louka na Slavném při západu slunce
15. 06. Jaroslav Kubásek a Monika Veverková - na zahradě v Bukovici
22. 06. Jan Máslo a Pavlína Kousalová - v lomečku v Suchém Dole
22. 06. Martin Thér a Barbora Richterová - U Kaštanu
Červenec:
06. 07. Josef Culek a Karolína Chytrá - obřadní síň
06. 07. Daniel Konrát a Aneta Nentwichová – kaple Hvězda
20. 07. Martin Backa a Denisa Ševčíková – obřadní síň
20. 07. Miroslav Kollert a Jana Letzelová – na zahradě
20. 07. Lukáš Koky a Iveta Kokyová - církevní sňatek v kostele v Polici n.M.
27. 07. Jiří Zelený a Marcela Ledvinová - Hvězda před kaplí
Srpen:
03. 08. Tomáš Vacek a Nikola Pohlová – obřadní síň
17. 08. Martin Včeliš a Klára Zahálková – louka u lípy
17. 08. Marek Zinke a Tereza Píčová – louka u Majky
17. 08. Matěj Pulkrábek a Eliška Zimová – U kaštanu
24. 08. Michal Svatoš a Kateřina Miháliková – Hvězda
31. 08. církevní obřad v polickém kostele
Září:
07. 09. - Tomáš Volf a Pavlína Krtičková v obřadní síni
19. 09. - Petr Šinták a Marie Demjanovičová – obřad v kapli na Ostaši
21. 09. - Miroslav Baldrych a Aneta Bradáčová – obřad na Hvězdě
21. 09. - Daniel Havrda a Veronika Javůrková – u haltýřů na Bezděkově
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21. 09. - Jan Patočka a Kateřina Paulišová – u kaštanu
Říjen:
25. 10. – Filip Novák a Simona Marešová
Listopad:
04. 11. – Bohumil Mucha a Lucia Kropiňaková

Zlatá svatba
Dne 5. 7. 1969 si manželé Miroslav a Vlasta Kubečkovi slíbili věrnost a řekli ano na
společný život. Letos v červenci oslavili Zlatou svatbu.

Smaragdová svatba
V pátek 27. 9. oslavili manželé Jaroslava
a Jovan Čaličovi výročí, tzv. Smaragdovou
svatbu. Před 55 lety si řekli své ano a tím
zpečetili svou dvouletou známost.

Prvním miminkem narozeným v letošním roce je Alice Bártová,
nar. 2. 1. (dcera Kateřiny Daňkové). Malá oslavenkyně dostala
Pamětní list a dárek.

Vítání občánků
V lednu se konalo první a v květnu další. Svateb ubývá, ale miminek přibývá. V květnu
se dostavilo 15 dětí ve 3 obřadech: Sebastian Rozum, Agáta Pivničková, Anna
Kozárová, Amálie Jelínková, Michal Černý, Barbora Holečková, Vít Dostál, Marek
Šefc, Antonie Knittelová, Mia Rozumová, Alice Bártová, Radim Špaček, Tobiáš
Gloser, Sára Špulková a Agáta Jirmannová.
16. listopadu bylo přivítáno 9 malých občánků: Zoe Ucharová, Anna Hehlová, Richard
Resl, Matyáš Šveďuk, Lilly Rozálie Geislerová, Jáchym Kollert, Natálie Hejnyšová,
Karla Hanušová a Sebastián Jirásek.
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Stříbrné podvečery
24. 5. se sešly 4 manželské páry ke společnému posezení.

Zleva: Jiří a Drahuše Kohlovi z Hlavňova, Josef a Jana Kollertovi z Pohoře,
Jan a Renata Špulákovi z Hlavňova, Zdeněk a Darina Vlachovi z Police.

Jubilea:
70 let:
Leden: Jana Rusová, Hana Klanertová, Růžena Řezníčková, Jana Černá, Josef Vajsar
Únor: Miroslav Šolc, Ladislav Biško, Petr Hriech, Oldřich Němeček
Březen: Jaroslava Chovanečková, Jiří Švorčík, Jiří Kučera, Jaroslav Suchomel
a Oldřich Němeček.
Duben: Jaroslav Klíma
Květen: Hana Schreiberová, Hana Goňová, Milan Stříbrný
Červen: Věra Škraňková, Bohuslava Krtičková,Václav Truhlář a Pavel Plachta
Červenec: Antonieta Lamková, Rudolf Krtička, Jaroslav Pinkava
Srpen: Irena Tiefová, Věra Steinerová, Marta Chaloupková a Jan Pospíšil
Září: Lydie Vacková, Božena Jančovičová, Jaroslav Kos a Josef Obršál
Říjen: Zdeňka Řeháková, Marie Sochůrková a František Pohl
Listopad: Blanka Frydrychová, Dana Jenková, Eva Vašatová, Petr Líbal a Vladimír
Nosek
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Prosinec: Věra Zimmerová, Jaroslav Vlček a Ladislav Lysičan
75 let
Leden: Věra Nováková, Věra Puschmannová, Justína Šigutová, Jana Lidaříková
Marta Pourová, Antonín Pohl
Únor: Libuše Geislerová, Karel Macoun, Alexander Turko, Antonín Kavka
Březen: Dagmar Hanzlíková, Vlasta Kollertová, Miloslav Kozár
Duben: Anna Štefaniaková, Soňa Verešová, Jana Kovaříková, Jaroslava Štodtová,
Helena Klimešová, Ilonka Muzikářová, Jaroslav Pichl a Vladimír Středa
Květen: Jitka Krásná, Emilie Máslová, Václav Slovák
Červen: Anna Tillerová, Libuše Adámková, Jaroslava Komersová a Petr Starý
Červenec: Radmila Hubková, Bohumila Kašparová a Aleš Bezděk
Srpen: Kristina Stará, Květoslava Jenková, Milan Svatoň, Václav Bureš, Ladislav
Schejbal a Luboš Maixner
Září: Marta Vavřenová, Marie Ištoková, Anna Gennertová a Jaroslav Škop
Říjen: Jaroslava Škopová, Ludmila Blaškovičová, Emilie Vrbičanová, Jaroslava
Čaličová a Karel Švorčík
Listopad: Jiřina Berková, Jana Hofmannová, Magdalena Macounová, Pavel Prouza,
Horst Vacek a Josef Kraus
Prosinec: Libuše Beková, Zdeněk Pejskar, Michal Cinkanič a Miloš Klimeš
80 let
Leden: Anežka Schirlová
Únor: František Hanzl
Březen: Jan Pfeiﬀer a Karel Hubka
Duben: Zdenka Berková, Růžena Heinzlová a Václav Thér
Květen: Stanislav Hejlek
Červenec: Marie Gennertová, Jan Schwarz a Jaroslav Matěna
Srpen: Marie Nevřivá, Vojtěch Jirman a Jiří Novák
Září: Hana Šolcová a Štěpánka Michálková.
Říjen: Antonie Čermáková
Listopad: Božena Kollertová, Marta Dubišarová a Ján Tóth
Prosinec: Vincencia Volavková a Josef Teuner
85 let
Únor: Františka Grütznerová
Duben: Marta Dubišarová a Jiřina Panenková
Červen: Zdeněk Horský
Červenec: Lotta Prouzová a Milan Gumulák
Srpen: Bohumila Springerová
Říjen: Milena Foglarová a Eva Zítková
Listopad: Miloslav Prchal
Prosinec: Eliška Gloserová a Václav Eichler
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90 let
Leden: Jan Zocher
Únor: Marie Kobrová
Březen: Božena Řeháková
Duben: Alena Lecnarová
Srpen: Berta Čupelová
Říjen: Běluše Novotná (dlouholetá
předsedkyně ČČK v Náchodě). Popřát
přišel starosta Ing. Jiří Beran s paní Věrou
Královou.

Listopad: Anna Eliášová, Dagmar Vacková a Josef Černý
Prosinec: Josef Řehák
100 let
20. 4. oslavila 100 let paní Jiřina Ročková z domova důchodců. Gratulovat jí přišla
hned celá delegace – za město pan starosta Jiří Beran a předsedkyně komise pro obřady
paní Věra Králová. Z náchodské OSSZ přijela paní ředitelka Ing. Dana Wirtová,
gratulovalo vedení domova. Paní Ročkovou podpořila její rodina, dcera, vnoučata,
pravnoučata.

V sobotu 5. ledna zemřela po krátké nemoci
Jana Čekalová. Pracovala jako vedoucí živnostenského
úřadu, poté jako administrativní pracovnice.
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Statistika:
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec -

4057 obyvatel
4048 obyvatel
4038 obyvatel
4038 obyvatel
4037 obyvatel
4035 obyvatel
4037 obyvatel
4031 obyvatel
4026 obyvatel
4020 obyvatel
4020 obyvatel
4025 obyvatel
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Leden

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

+2°
-0,5°
-5°
-8°
-1°
-2°
-4°
-0,5°
-1°
-1,5°
-4,5°
-1°
+0°
+1°

-2°
+1°
+3°
-1,5°
-12°
-13°
-12°
-14°
-15°
-7,5°
-7°
-5,5°
+2°

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

Vítr, déšť
Sněžení, vítr, v pol.slunce
Dopol. sněžení, v pol. chvíli jasno
V poledne mírné sněžení
Husté sněžení, v pol. mírně pršelo, zataž.,
Občas sněžení
Zataženo
Sněžení , mlhavo, mokro, odpol. mokré sněžení
Mokro
Mírné sněžení, vítr
V noci sníh, dopol. slunce, odpol.zataž., večer sníh
V noci sníh, během dne oteplení, večer sněžení
R. sněžení, pak déšť po celý den a večer
Občas slunce, prudký ledový vítr
Občas sněžení
Obleva, zataženo
R. kluzko, zataženo, odpol.déšť, večer liják
Náledí, vítr, odpol. slunce střídavě se sněžením
Krásně slunečno
Odpoledne krásně slunečno
Krásně slunečno
Krásně slunečno
Celý den mráz, pod mrakem, odpol. vítr,
R. sněžení
Mlha a sněžení
V poledne problesklo slunce, pak mírně zapršelo,
vítr
Mlhavo, večer a v noci mírně sněžilo
Odpol.slunce, vítr
Slunečno

+0,5°
+1°
+0°
+0,5
-11,5° -2°
-9°
-1,5°
První den v lednu byly teploty nad nulou. Od 2. 1. začalo sněžit a ochladilo se. V prvním
týdnu nasněžilo, v druhém týdnu napadlo sněhu hodně. V některých krajích republiky
měli s velkými přívaly sněhu problémy. Od 19. 1. byly velké mrazy.

28.
29.
30.
31.
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Únor

Ráno° Den°
+0,5°
+5°
Obleva, k večeru déšť
+0,5° Sněžení, obleva, mlhavo, k večeru jemný déšť
+0°
R. sněžení, v pol. slunce
-2°
Slunečno
-0,5°
-1,5°
Dopol. slunečno, vítr, večer mírně sněžilo
+2°
Mlhavo
+3,5° Odpol. chvílemi slunce
+4°
V pol. zapršelo, pak stř. slunečno, večer vítr a déšť
+6°
R. déšť, odpol. střídavě slunce, obleva
0°
R. mírné sněžení, ledový vítr, občas slunce
0°
Zataženo, vítr
+2°
+3°
R. mlha, obleva
+0,5°
+1,5° Mlhavo
-4,5°
+6,5° Slunečno, jarně
-3°
+8,5° Slunečno
-4°
+9,5° Slunečno
-3°
+7°
Slunečno
+1°
+4°
Polojasno
-1°
+5,5° Odpoledne déšť
+5°
+1°
R. déšť, odpol. slunečno, studený vítr
-8°
+1°
R. slunečno
-4,5°
+5,5° Odpoledne slunce
-3°
+6°
Slunečno, studený vítr
+1,5°
+7°
Vítr, slunce
-1°
+10°
Slunečno
-1,5
+10,5° Slunečno
Únor byl celkem mírný. Některé dny byly noční mrazíky, ale denní teploty byly většinou
nad 0. Koncem měsíce to vypadalo jako předjaří.

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

-2°
+4,5°
+1,5°
-1,5°
-8°
-3°
-8°
-1°
+3,5°
+1°
+6°
-1,5°
-1,5°
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Březen

Ráno° Den°
R. zataž., mírný déšť
R. déšť, zataženo, odpol. ledový vítr
Zataženo
Odpol. přeháňky déšť se sněhem, občas slunce
R. zataž., mrholení, odpoledne slunce
R. zataž., odpol.slunce + dešť.přeháňky
Zataženo
Vítr, odpol. chvílemi slunce, večer déšť
Vítr, dopol. zaprš., odpol. a večer déšť, prudký vítr
Celý den déšť, večer a v noci prudký vítr
R. poprašek sněhu, dopol.zapršelo, odpol.slunce
V noci sníh, občas slunce, ledový vítr
R..zataž., sníh s deštěm, ledový vítr, k več. slunce
+2,5°
R. déšť, pak střídavě slunce, k večeru a večer liják
+4°
R. déšť, odpoledne déšť
+6°
Občas slunce, vítr, odpoledne déšť
+5°
Slunečno , vítr, krásně
+3°
Zataž., vítr, mírně zapršelo, k večeru slunce, pěkně
0°
R. slunce, pak polojasno, odpol. se zatáhlo, zapršelo
-3,5°
Slunečno
-2,5°
Slunečno
+3°
Slunečno
+2°
R. mlha, pak slunečno
+6°
Polojasno, vítr, odpol.mírně zapršelo
+3°
R. slunce, odpol.přeháňky sníh a déšť
+1°
R. slunce, pak polojasno
-1°
R. slunce, pak polojasno, chladno
+4,5°
R. déšť, odpol.přeháňky stř. slunce
+5°
Polojasno, odpoledne krásně, slunce
+3°
Slunečno
0°
Slunečno
Z 10. 3. na 11. 3. se republikou i okolními státy přehnal orkán Eberhard. Na většině
území Čech způsobil velké škody (utrhané střechy, přerušena dodávka elektr. proudu
a jiné). Na Policku k takovým škodám naštěstí nedošlo, v lesích ale byly vyvrácené
stromy.

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

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

+2,5°
+7°
+11,5°
+3°
+8°
+12,5°
+7,5°
+13,5°
+10°
+4°
+3,5°
+3°
+4°
+6,5°
+8°
+5,5°
+13,5°
+5°
+5°
+7°
+13°
+14,5°
+13°
+9,5°
+3,5°
+5°
+7°
8,5°
+13°
+15°
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Duben

Ráno° Den°
+9°
Slunce, ledový vítr, k večeru krásně
+13,5° Pěkně, slunečno
+15°
Slunečno , vítr
+16,5° Slunečno, silný vítr, odpol. se zatáhlo
+16,5° Polojasno, k večeru krásně, slunce
+14°
Slunce, chladný vítr
+14,5° Slunce
+16°
R. slunce, pak zataž., odpoledne opět pěkně, slunce
+13,5° Slunečno
+9°
Studený vítr
+4°
Ledový vítr, polojasno
+7°
Polojasno
+5,5° Odpol. mítný déšť, večer se sněhem
+1°
+10,5° R poprašek sněhu, odpol. chvílemi slunce, vítr
+1,5°
+13°
Slunečno, studený vítr
-1,5°
+13°
Slunečno, vítr
+4°
+13,5° Slunečno
+0°
+16°
Slunečno
+0°
+16,5° Krásně, slunečno, chladnější vítr
+1°
+18°
Slunečno
+2°
+19°
Slunečno
+2°
+14°
Chvílemi slunce, ledový vítr
+6,5°
+14°
Polojasno, pak zataženo, vítr
+9°
+15°
Dopol. zima, vítr, odpol. oteplení
+9°
+19,5° Sluneční teplý den,
+8,5°
+21°
Slunce
+8°
+14°
Zataž., mírně zapršelo, ochlazení, k večeru tepl.,
+7°
+12°
Polojasno, vítr
+8°
+8,5° Zataženo, déšť, večer zabouřilo
+8,5°
+12°
Polojasno, odpol. slunce, oteplení
Začátek měsíce byl krásný, jarní, v druhém týdnu měsíce se přechodně prudce
ochladilo. V polovině měsíce se oteplilo a ve velikonočním týdnu ranní teploty byly
velmi nízké, ale odpoledne bývalo krásně. Od 18. se oteplilo, byly krásné sluneční dny,
i když ranní teploty byly nízké. Velké sucho! 29. 5. se konečně dostavil déšť a pršelo celý
den.

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

0°
0°
+4°
+9,5°
+5,5°
+4°
+5°
+3°
+2,5°
+1,5°
+0,5°
0°
+0,5°
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Květen

Ráno° Den°
+13°
Chladno, odpol. zapršelo, k večeru slunce
+16,5 Slunečno, vítr
+12°
R. déšť, odpol.polojasno, k večeru slunce
+10,5° Odpol.déšť, k večeru déšť se sněhem
+10°
Občas slunce, vítr
+12°
Vítr, občas slunce
+11,5° K večeru slunce
+17°
Slunečno, vítr
+11°
Dopol.déšť, pak přeháňky, k večeru otepl., slunce
+13,5° R. mírný déšť, odpoledne a k večeru krásně, slunce
+15°
R. slunce, odpol. přeháňka
+7°
Déšť, odpol.přeháňky, k večeru pěkně +9°
+12,8° Vítr, občas slunce, k večeru krásně
+1°
+6°
R. slunečno, odpol. přeháňky
+3°
+5°
Déšť
+5,5°
+12°
Polojasno
+9,5°
+15,5° R. zataž., déšť, potom slunce, k večeru krásně
+6°
+18°
Slunečno, vítr
+11°
+19°
Slunečno
+12°
+18°
Celý den déšť a přeháňky, k večeru celkem pěkně
+9°
+17,5° R. slunce, pak polojasno, k večeru zataženo
+15°
+12°
Zataženo, déšť, ochlazení
+10°
+14°
Zataženo, déšť, odpol. polojanso, vítr
+5°
+19°
Krásně slunečno
+8°
+17,5° Polojasno, odpol. přeháňky,
+11°
+18°
Polojasno, k večeru krásně
+11°
+20°
Slunečno, vítr
+12°
+13°
Celý den déšť
+9°
+14°
Polojasno, chladno, k večeru krásně
+9°
+16°
Slunečno, k večeru krásně
+8°
+17°
Polojasno, večer pěkně
Květen byl, až na několik pár teplých dnů, poměrně chladný. Několik dnů v měsíci
zapršelo, sucho převládá.

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
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+6,5°
+6°
+6°
+1°
+2°
+5°
-0,5°
+1°
+9°
+9°
+2°
+9°
+6°
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Červen (Teploty jsou měřené ve stínu)
Ráno° Den°
+22°
Slunečno (teploty jsou měřeny ve stínu)
+22,5° Slunečno, vedro
+23°
Slunečno, vedro
+23°
Slunečno, vedro
+24°
Slunečno
+21°
Chvílemi oblačno, vítr, v noci bouřka, déšť
+17,8° R. polojasno, chladno
+18°
Dopoledne zapršelo, odpol.slunce
+19,5° Slunečno, chladnější vítr
+23°
Slunečno, vedro, vítr
+28°
Od rána vedro, vítr
+26°
Od rána slunce, vítr
+19,5° R zataž., dopol.zapršelo, odpol. otepl., slunce
+17,5°
+24,5° Slunečno, vedro
+20°
+25,5° Na slunci 35°, večer průtrž mračen, velké kroupy
+17°
+21°
Polojasno, k večeru slunečno
+14°
+21°
Slunečno
+15°
+21,5° Slunečno
+14,5° +21°
Dopol.polojas., odpoledne slunce, vedro
+18,5° +22°
Slunečno, vítr , odpol. občas oblaky
+19°
+21,5° R. zataž., déšť, odpol. pěkně, mírně zapršelo
+17,5° 22°
Slunečno, chladnější vítr
+17°
20°
Dopol. pod mrakem, chladnější vítr, odpol. slunce
+13°
+23°
Slunečno, vítr
+16,5° +25°
Slunečno, vedro, naštěstí vítr
+18°
+26,2° Na slunci 35°
+22,5° +26°
Na slunci 30°, naštěstí vítr
+13,5° +21°
Dopol.chladno, zataž., odpol. a k večeru teplo
+11,5° +22°
Slunečno, chladnější vítr
+18°
+27°
Slunečno, na slunci 36°
V tomto měsíci byla veliká až tropická vedra a stále velké sucho. V druhé polovině
měsíce noční teploty se pohybovaly kolem 20° i více. 11. 6. denní teploty i ve stínu
dosáhly 28°. Poprvé zapršelo v noci 7. 6., pak zapršelo až 13. 6. Průtrž mračen
s velkými kroupami a bouřkou se dostavila večer 15. 6. Došlo k zaplavení některých
objektů, domů a hřiště. Zapršelo ještě 21. 6. Podle meteorologů byl letošní červen
nejteplejším od r. 1961.
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+12°
+12°
+15°
+14°
+14°
+15,5°
+14,5°
+14°
+10°
+14°
+20°
+21°
+18°
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Červenec

Ráno° Den°
+27,5° Vítr, odpol. bouřka, liják a kroupy, večer bouřka
+23°
R. pod mrakem, pak slunečno,
+17°
Ochlazení, oblačno
+21°
Slunce, dopol. chladno, odpol a k večeru krásně
+19,5° Pod mrakem, k večeru slunce, ochlazení
+22°
Vítr, teplo
+20°
Zataž., dopol.déšť, chladno, odpol. pěkně, chl.vítr
+18°
Dopol. chladno, oblaky, odpoledne tepleji
+15°
Chladno, dopol. pršelo,
+19°
Střádavě slunce a oblaky, k večeru krásně
+20,5° R slunce a krásně, chladnější vítr
+17°
Celý den přeháňky
+18°
Zataženo, odpol.přeháňka, pak celkem pěkně
+14,5°
+19°
R. slunce, potom zapršelo, oblaky, k večeru pěkně
+12,5° +19,5° Pěkně, oblaky
+12,5° +17°
Polojasno, k večeru krásně
+9,5°
+22°
Dopol.oblačno, odpol. slunečno
+15°
+23°
Odpoledne teplo, slunečno
+14°
+21°
Oblačno, odpol. zapršelo, pak pěkně
+16°
+24°
Vedro, v noci bouřka
+17°
+22°
Přeháňky, k večeru mírná bouřka, v noci déšť
+14°
+24°
R. mlha, pak slunce, teplo
+18°
+25°
Vedro
+19°
+25°
Od rána vedro
+16°
+26°
Vedro, na slunci 34°
+17°
+26°
Na slunci 32°, vanul příjemný větřík
+18°
+24°
Slunečno, povíval větřík
+17,5° +24°
Slunce, dusno, odpol. silný liják, v noci pršelo
+18°
+24°
Dusno, k večeru a večer bouřka a liják
+17°
+24°
Dusno, dopol. zapršelo, odpol.déšť, zabouřilo
+18°
+24°
Polojasno, vítr
Stále převládalo velké sucho, i když občas zapršelo a zabouřilo. Tropická vedra.
V posledním týdnu velké dusno. Letošní červenec patřil v dlouhodobém měření mezi
sedm nejteplejších.
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+17,5°
+19°
+11°
+10°
+11°
+12°
+16°
+11°
+9°
+7°
+13°
+10,5°
+14°
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Srpen

Ráno° Den°
+22°
R. zataž., chladnější vítr, k večeru slunce, otepl.
+21,5° R. slunce, pak polojasno, odpol.oblačno
+21°
Dešťové přeháňky, jednou mírná bouřka
+18°
Chladný vítr, odpoledne zapršelo, k večeru slunce
+19,5° Teplo, k večeru déšť
+22°
Teplo, k večeru mírná bouřka a prudký déšť
+23°
R. liják, zabouřilo, pak teplo
+22°
R. déšť, pak teplo, vítr
+22,5° R. slunce, teplo, vítr
+20,5° Odpol. déšť a ochlazení
+22,5° Slunečno, dopol.chladno, odpol.vedro, v noci déšť
+19°
Celé odpoledne déšť
+20,5° R déšť, polojas., odpol. a k večeru krásně a oteplení
+13°
+18°
Chl.vítr, v poledne déšť, k večeru krásně, otepl.,
+8°
+18°
Celkem slunečno střídavě s oblaky, chladnější vítr
+14°
+19°
Přeháňky, v poledne bouřka
+10°
+20°
R. mlha, odpoledne pěkně, občas oblaky
+16°
+24°
R. zataž., odpoledne teplo, slunce
+17,5° +19,5° R. déšť, během dne přeháňky
+14°
+20°
Oblačno, dusno, odpol. a večer hustý déšť
+13,5° +19°
Dopol.déšť, pak občas slunce, chladný vítr
+11,5° +18°
Chladný vítr, občas slunce
+11°
+20°
Slunce, vítr
+16,5° +22°
Teplo, větřík
+18°
+24°
Teplo, dusno,
+16,5° +24°
Vedro, v poledne bouřka a průtrž mračen
+15,5° +24,5° Zataženo, odpoledne a k večeru krásně
+16°
+25°
Vedro, v noci 19°
+15,5° +25°
Vedro
+16,5° +24°
Slunce, vedro, větřík
+15°
+26°
Slunce, větřík
Stále přetrvávala velká vedra a sucho až do konce měsíce. 26. 8. došlo k silné průtrži
mračen, která napáchala velké škody v Polici i na celém Policku, především ve Žďáře
nad Metují a České Metuji.
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+17°
+12,5°
+13°
+10°
+11,5°
+12°
+17,5°
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+17,5°
+17,5°
+16°
+15°
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Září

Ráno°

Den°

+26°
Slunečno, vedro , večer bouřka a déšť
+15°
Déšť, chladno
+19,5° R. mlha, pak pěkně
+19°
Slunečno, chladnější větřík
+19°
Pěkně, odpoledne oblačno
+17,5° R. zataž., v poledne projasnění, občas slunce
+15°,5 Zataženo, déšť, odpol. déšť ustal
+16°
Zataženo
+16,5° R déšť, celý den přeháňky
+17,5° Zataženo, déšť, odpoledne slunce, pěkně
+18°
Pěkně, slunečno
+18°
Pěkně
+20,5
Slunečno
+8,5°
+17,5° Slunečno, na slunci teplo, jinak už chladněji
+8°
+18°
Slunečno, chladnější vítr
+10°
+17°
K večeru déšť, ochlazení
+8,5°
+14°
Vítr, oblaky, slunce - pěkně
+3,5°
+14°
R zapršelo, pak pěkně, vítr, slunce
+1,3°
+14°
Polojasno, k večeru pěkně
+1,5°
++16,5° Krásně, slunečno, větřík
+4,5°
+17,5° Slunečno, krásně
+4,5°
+18°
Slunečno, na slunci 22°
+8,5°
+18°
Polojasno, teplo
+12°
+17°
Polojasno
+12°
+14°
Zataženo, střídavě mžení a déšť
+12°
+17°
R mlha, zataž., odpol.slunce
+12°
+16°
R zataž., déšť, během dne zataženo
+13°
+16,5
R zataženo, během dne občas slunce
+11,5° +17°
Dopol. zataženo, odpol. krásně, slunce, vítr
+16°
+16°
Od noci déšť, přeháňky, silný vítr
Do poloviny měsíce celkem pěkné babí léto. Ranní teploty již nižší, ale odpoledne stále
pěkně. Na konci měsíce déšť, přeháňky a vítr. 29. a 30. se prohnal Českem silný vítr,
který na mnoha místech způsobil přerušení elektr. proudu a větší škody. V Polici vítr
větší škody nenapáchal.
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+16,5°
+19°
+9,5°
+8°
+9°
+11°
+11°
+11°
+13°
+12,5°
+9°
+9°
+9°
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Říjen

Ráno° Den°
+17°
Zataž., v pol. krásně, slunce, k večeru a v noci déšť
+15°
Zataženo, přeháňky, k večeru déšť, ochlazení
+8°
Přeháňky
+9°
R. zataž., mžení, pak polojasno, občas zapršelo
+7°
Celý den déšť
+8°
Slunce, chl.vítr, pěkně
+8°
Slunce, chl. vítr, pěkně
+10,5° Celý den déšť
+14°
R. mlha, pak déšť, dopol. projasnění, k večeru déšť
+11,5° Celý den dešťové přeháňky, vítr
+13,5° Polojasno
+16,5° Slunečno, krásně, vítr
+16,5° Odpledne slunečno, krásně
+9°
+17°
Slunečno, na slunci +23°
+13°
+12°
Celé dopol. déšť, odpol. projasnění
+5°
+16°
R oblačno, občas slunce, odpol. krásně, slunečno
+7°
+16°
Odpol. krásně, slunečno, chladnější vítr
+6°
+15,5° Občas slunce, pěkně
+6°
+16,5° Slunečno
+8°
+16°
Slunečno, chladnější vítr
+7°
+17°
Slunečno, krásně, na slunci 22°
+7,5°
+18,5° Slunečno, krásně
+12°
+16,5° Dopol.zataženo, odpoledne jasno, slunce, vítr
+5°
+16,5° R. zataž., chladno, odpoledne krásně
+5°
+14°
Dopol. mlhavo, odpol. projasnění
+9°
+14°
Polojasno, krásně
+8°
+15°
polojasno
+3°
+8°
Slunce, pěkně
+0°
+7°
Polojasno
+1°
+8°
Polojasno
-4°
+5°
Jasno
Od 11. 10. téměř do konce měsíce bylo krásné babí léto. Pak již počasí odpovídající
období. 31. se dostavil první ranní mrazík.
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+9°
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-0,5°
+13°
+11°
+9°
+5°
+7°
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Listopad
Ráno° Den°
+4°
Slunečno, ledový vítr
+7°
Zataženo, celý den mírný déšť, mžení
+10°
Celý den zataženo, mlhavo, mžení
+10°
R. mžení a drobný déšť, odpol. slunce a přeháňka
+10,5° Polojasno, příjemně
+8,5 ° Polojasno, odpol.chvíli slunce, pak zataž., zapršelo
+10°
Polojasno
+8°
Polojasno, odpol. zataž.,
+7°
Celý den déšť
+5,5° Ráno mlha, mžení
+5°
R. mlha, v pol, slunce
+8°
Déšť
+2°
Déšť, večer sněžení
+1°
+4°
Slunečno, krásně
+2°
+8°
R. slunce, pak pod mrakem, odpol. slunce, vítr
+8°
+11°
Odpoledne slunce, krásně, vítr
+8°
+13°
Krásně slunečno
+10°
+9°
R zataženo, teplo, celé odpoledne déšť
+4°
+8,5° Jasno, chvílemi slunečno
+7,5°
+10,5° Polojasno
+6°
+8°
Celé odpoledne déšť
+8,5°
+10°
Vítr
+7,5°
+9°
Vítr
+7°
+7°
+6°
+7°
Celý den zataženo
+5°
+4°
Mrholení
+5°
+7°
Mrholení
+2°
+8°
Pěkně
+5°
+6°
R. déšť, odpol. občas slunce
-4°
+1°
Jasno
Teploty neodpovídaly tomuto období.
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-5°
+2°
+5°
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+8°
+4°
+5°
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+0,5°
+8°
+2°
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Prosinec

Ráno° Den°
+8°
Polojasno
+2°
Zataženo
+1°
R. první sníh, odpol. polojasno, slunce
+1°
Polojasno
-2°
Zataženo
-2°
Oblačno, odpol. jasno
+3°
Zataženo, mžení
+5°
Zataženo
+6°
Zataženo
+1°
Polojasno, občas slunce
+1°
Jasno
0°
Zataženo
0°
Zataženo
+1°
+2°
Dopol.slunce, odpol. sněžení
+2°
+4°
Zataž., déšť., mžení
+3°
+7°
Jasno, slunce
0°
+6°
R. mlha, odpol.polojasno
-1°
+7°
Zataženo
-2°
+7°
Zataženo
+7°
+9°
Vítr, slunečno, na slunci až +11°
+6°
+5,5° mžení
+3°
+3,5° Zataženo, mžení
+4°
+5°
R. déšť, celý den mžení
+3,5°
+5°
Mžení, déšť., odpol. polojasno
+3,5°
+5°
R zataž., déšť, během dne přeháňky
+1°
+2°
Dopol. mírně zapršelo,
+1,5°
+2°
Během dne chvílemi sníh s deštěm, k večeru sníh
-1,5
+1°
V noci nasněžilo, během dne občas
-2,5°
-2°
Polojasno
-2,5°
-0,5° Slunečno
-0,5°
+3°
Slunečno
Prosinec probíhal s nezvykle vysokými teplotami, které neodpovídaly tomuto měsíci.
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