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Samospráva
*14. 1. se v Božanově konalo společné jednání zástupců měst a obcí našeho
regionu, kteří se měli vyjádřit proti záměru provádět průzkum těžby metanu
a uranu na polské straně hranice. Za naše město jednal místostarosta Jiří
Škop. Jednání byli přítomni zástupci Ministerstva životního prostředí, CHKO
Broumovsko, VaK Náchod a koalice STOP HF.

*Dne 5. 1. 2016 byla na město doručena žaloba Benediktinského opatství v Broumově, skrze
kterou se žalující domáhal určení vlastnictví k souboru nemovitostí na území města.
Žalovanou stranou bylo jak město, které má tyto nemovitosti v držbě, tak stát, za nějž je
žalovanou organizací Státní pozemkový úřad. Postup Benediktinského opatství v Broumově
byl překvapujícím a odporoval dohodám, které církve uzavřely se státem při projednávání
zákona o církevních restitucích, a to zejména v tom směru, že žaloba jde nad rámec
uzavřených dohod, neboť nárokuje nemovitosti, o nichž v minulosti nebyla řeč.

*Na velikonoční pondělí zemřel po dlouhé
a těžké nemoci pan Miroslav Pichl.
Narodil se v Polici nad Metují. Úspěšně
absolvoval místní měšťanskou školu a potom
studoval na strojní průmyslovce v Novém Městě
nad Metují. Studium zakončil maturitou.
Umístěnka do zaměstnání shodou šťastné náhody
padla do nedalekého n. p. Meopta Hynčice se
specifickou výrobou promítaček a fotoaparátů
Flexaret. Po dvouleté vojenské službě v Českých
Budějovicích až do konce sedmdesátých let, kdy
byla výroba fotoaparátů zrušena, byl platným článkem vývojové kanceláře s mnoha úspěchy.
Následně nastoupil do polického Kovopolu, kde v podobné vývojářské práci setrval až do
důchodového věku. Ve volném čase měl mnoho koníčků ať už to byla práce v technickém
zázemí Kolárova divadla, aktivní motorismus šedesátých let, celoživotní zájem
o fotografování, četba literatury, houbaření, zahrádka, cykloturistika. Jeho největším zájmem
se stala historie našeho města. Systematicky pátral v dobových materiálech, objížděl matriky
i archivy, shromažďoval data, která následně řadil a použil v knižním vydání své první
publikace s názvem Stručné dějiny Police. Následovaly další neméně zajímavé tituly. Byly to
týdny, měsíce a roky mravenčí, systematické práce, kterou se zasloužil
o dokonalé zpracování dějin našeho města.
M. Pichl v Oblastním archivu v Zámrsku
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Zleva: starostka Mgr.Ida Jenková, Jiří Kopecký – geolog, speleolog zaměřený na Broumovské
vrchoviny, Mgr. Jan Tůma a editor a hlavní autor knihy Hlavňov - Mgr. Michal Bureš

Zleva: Jiří Spíšek – zoolog CHKO Broumovsko, Martin Vaniš – předseda osadního výboru
v Hlavňově, PhDr. Jan Meier – vedoucí broumovské knihovny
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Mgr. Lydie Baštecká – archiv Náchod a
PhDr. Václav Sádlo – bývalý ředitel
Regionálního muzea v Náchodě

PhDr. Jaroslav Čáp –
vedoucí
oblastního
archivu v Náchodě

Zleva: Oldřich Jenka, František Janeček z Hlavňova, Jiří Havel vytvořil grafickou podobu
knihy Hlavňov (Mgr. Bureš mu posílal hromady textů a fotek, a on z toho udělal vizuálně toto
dílo. Jeho výstupem pak byl soubor PDF, ze kterého knížku vytiskla tiskárna) a Mgr. J. Tůma.
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*27. 5. byl zahájen sedmý ročník
Police
plné
poezie.
Letos
věnovaný
mistru
Jaroslavu
Seifertovi. Vzpomněli jsme 30 let
od jeho úmrtí. Manželé Kosovi –
Eva a Jan – napsali knihu „Býti básníkem – bytí s básníkem“. Paní Eva se s Jaroslavem
Seifertem osobně znala. Jeho dcera Jana je jejich rodinnou přítelkyní.

30. 5. byl na jednání
rady města u příležitosti
80. narozenin pozván
bývalý místostarosta pan
Josef Hauk s manželkou
Květou Haukovou. Rada
města
v čele
s paní
starostkou
mu
poblahopřála
k jeho
významnému životnímu
jubileu a krátce si s ním
popovídala o jeho životě
a jeho názorech na
rozvoj města.
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*31. 5. byl pokřtěn kalendář Policko očima dětí. Je to
úspěšný projekt DSO Policko a MAS Stolové hory
a výsledek bezvadné spolupráce se školami a školkami
Policka.

Zleva: Stanislav Vítek – starosta Suchého Dolu, Kateřina Kapková – administrátorka MAS
Stolové hory, Mgr. Ida Jenková – starostka a Ing. Xenie Ulrichová – MěÚ – dotace.

* Ve čtvrtek 14. 7. zabil řidič nákladního auta na oslavě Dne dobytí Bastily v Nice 84 lidí.
Útočník v nákladní dodávce vjel na kolonádě u moře do davu lidí, kteří se přišli podívat na
ohňostroj.
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*Polický rodák, Ing. Ctibor Košťál

obdržel z
rukou starosty Trutnova Kulturní cenu města 2016.

*15. 6. proběhlo v Pellyho domech veřejné
projednávání Strategického plánu rozvoje
města Police nad Metují.

Na snímku vpravo místostarosta Mgr. Jiří Škop
10
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Účast voličů byla velmi nízká. Koaliční vyjednávání Pět stran v Hradci Králové podepsalo
dohodu o koalici v Královéhradeckém kraji. Hnutí ANO, které volby v kraji vyhrálo je v
opozici. Hejtmanem se stal lídr ČSSD PhDr. Jiří Štěpán.
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*28.

10. se slavil den vzniku
samostatného Československého státu.

*Památka

obětí
všech
válek
u příležitosti Dne veteránů byla
vzpomenuta na hřbitově 11. 11. v 11
hodin. Večer v Kolárově divadle byl
promítnut film Tenkrát v ráji.

*Město společně s OSČČK Náchod každý
rok oceňuje bezpříspěvkové dárce krve a
krevní plazmy. Letošní rok bylo pozváno 27
dárců: 6 bronzových (10 odběrů), 8
stříbrných (20 odběrů), 8 zlatých za 40
odběrů, 5 držitelů Zlatého kříže 3. třídy za
80 odběrů a 1 držitel Zlatého kříže 2. třídy
za 120 odběrů. Předávání ocenění se konalo
21. 11. v Kolárově divadle. O slavnostní
naladění se postarali žáci ZUŠ v Polici
svým vystoupením. Z Police byli oceněni:
Stříbro (20 odběrů) Hana Krucinová,
Helena Smolíková, Radek Hejnyš, Lukáš
Knittel, Josef Thér Zlato (40 odběrů) Jana Kadidlová, Dagmar Třešňáková, Matěj Brát,
Vladimír Cinka Zlatý kříž 3. třídy (80 odběrů) – Michala Kratochvílová, Václav Řehák.
Na snímku Dagmar Třešňáková
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-2016Euroregion Glacensis je sdružením krajů, měst a obcí na území
Královéhradeckého, Pardubického a Olomouckého kraje a je největším
euroregionem na česko-polské hranici. V souvislosti s touto slavnostní
událostí pořádal Euroregion Glacensis ve dnech 1. a 2. prosince 2016 ve
Špindlerově Mlýně výroční konferenci. Součástí konference bylo také
slavnostní ocenění nejaktivnějších českých a polských subjektů, které
se během uplynulých 20 let zapojily do přeshraniční spolupráce a přičinily se o to, že
Euroregion Glacensis je hodnocen jako jeden z nejúspěšnějších euroregionů. Ocenění
obdrželo také naše město.
Ocenění pro naše město
přebrala starostka
Mgr. Ida Jenková.

*14. 12. bylo uděleno Čestné občanství:
Josefu Haukovi, polickému podnikateli,
který zajišťuje nejvyšší zaměstnanost na
Policku. Zasloužil se o rozvoj města, když
byl ve funkci místostarosty. S tehdejším
starostou města Z. Kadidlem byl hlavním
iniciátorem výstavby „obchvatu“ (přeložky
komunikace II/303), díky kterému byla
odkloněna silniční doprava z centra města.
Zasloužil se i o to, že z velké části města
zmizela vrchní vedení elektřiny a sítí
elektronických komunikací.

13

-2016MUDr. Marii Svatošové, která se narodila
v Hlavňově. Je lékařkou, spisovatelkou,
publicistkou a hlavně zakladatelkou a vůdčí
osobností hospicového hnutí. V roce 2002
převzala z rukou prezidenta republiky Řád
za zásluhy v rozvoji
hospicové péče v ČR.

Čestné občanství In memoriam bylo uděleno
panu Miroslavu Pichlovi, který zasloužil o
zachycení celé historie Police i okolí.
Systematicky pátral v dobových materiálech,
objížděl matriky i archivy, shromažďoval
data, která následně řadil a použil v knižním
vydání své první publikace s názvem Stručné
dějiny Police. Následovaly další neméně
zajímavé tituly a z jeho materiálů budeme
čerpat řadu let. Ocenění přebíral bratr
Jaroslav Pichl s se svou dcerou Inkou Antlovou.
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Ocenění předávala v obřadní síni radnice starostka Mgr. Ida Jenková a místostarosta Mgr. Jiří
Škop.
Zdeňka
Šváblová
recitovala báseň, matrikářka
Dagmar Hambálková vše
uvedla. Zahrál Lubor Bořek,
ředitel ZUŠ a Pavel Čapek. Za
Miroslava Pichla ocenění
přebral jeho bratr Jaroslav
Pichl
s dcerou
Inkou
Antlovou. Josef Hauk se
dostavil s manželkou. Po
slavnostním obřadu bylo
společné posezení, které se
neslo v neformálním duchu.
Vše natáčel Miroslav Šolc
a fotil Oldřich Jenka.
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*V rámci dotačního programu Královéhradeckého kraje Podpora činnosti turistických
informačních center byly prostřednictvím projektu 16CRG04-0013 ROZŠÍŘENÍ SLUŽEB
TIC V POLICI NAD METUJÍ v roce 2016 realizovány následující aktivity:
*vydání orientační mapy území Policka
* vydání Průvodce Polickem 2016: tištěný čtyřstránkový leták formátu A4 v nákladu 5000 ks
* zavedení elektronického systému pro prodej a rezervaci vstupenek
* pořízení laserové tiskárny, která je nezbytnou součástí pro tisk vstupenek
* realizace virtuálních prohlídek turistických atraktivit ve městě a okolí a jejich zveřejnění na
internetu.
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*V pondělí 19. 12. večer v německém
Berlíně na adventním trhu najel ve
večerních hodinách kamion do davu lidí.
Zabito bylo 12 osob a 48 osob zraněno.
Kamion, který byl odcizen, patřil polské
společnosti a řidiče terorista zabil.
V Evropě dochází k řadě teroristických
útoků a atentátů. Již koncem loňského
roku 13. 11. 2015 došlo k velkému
teroristickému útoku v Paříži, kdy bylo
zabito 131 osob a zraněných bylo 352.
V únoru to byl útok v turecké Ankaře, kdy bylo zabito 28 lidí a 61 osob bylo zraněno. 22. 3.
došlo k sérii útoků v Belgickém Bruselu – 34 mrtvých a 340 zraněných. 14. 7. došlo k útoku
ve francouzském Nice, který si vyžádal 84 mrtvých a 202 zraněných. K řadě útoků došlo i
v Turecku. Evropa je řadou těchto smutných událostí neklidná.
Společnost Technické služby Police nad Metují s.r.o. byla
založena k 1. 1. 1997 na základě usnesení ZM č. 3/5/95
z 30. 11. 1995. Společnost původně sídlila Pod Havlatkou čp.
334, později se přestěhovala na adresu V Domkách 80, kde sídlí doposud.
Od založení společnosti se ve vedení vystřídali postupně p. Bedřich Erben, Ing. Ján Klein,
Ing. Jan Cikryt, Ing. Vasil Bučok a v současné době společnost vede Ing. Pavel Kalibán.
Postupem doby se též měnilo profesní zaměření zaměstnanců i jejich počty. V současné době
jsou pro obsluhu tepelného hospodářství určeni 2 pracovníci, pro obsluhu čistírny odpadních
vod 3 pracovníci, pro místní hospodářství 5 pracovníků, pro správu hřbitova 1 pracovník, pro
správu veřejného osvětlení a místního rozhlasu 1 pracovník, pro správu bytového fondu 3
pracovníci. Profese většiny zaměstnanců jsou universální a v případě potřeby se mohou
vzájemně zastupovat. Největší požadavky na činnost technických služeb jsou přes letní
měsíce, kdy jsou využívané nabídky z Úřadu práce a jsou zaměstnáváni občané evidovaní na
ÚP na veřejně prospěšné práce.
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Ve dnech 1. – 2. 4. proběhlo v knihovně oblíbené nocování v rámci akce Noc
s Andersenem. Nocování bylo určeno pro žáky třetích tříd. V knihovně spalo
18 dětí a 3 knihovnice, které pro děti připravily bohatý program se soutěžemi,
čtením a večerní procházkou lesem.

*V rámci akce Noc knihoven byla
4. 6. v knihovně ve Swidnici
vernisáž výstavy "Ksiega - das
Buch". Šlo o výtvarná díla na téma
kniha. Výstavu uspořádal pan farář
Mirek Baranski, který také sám
vystavoval. Žije ve Vídni, kde tato
výstava byla v únoru. Nyní byla
instalovaná ve Swidnici a farář
Baranski zde vystavil své dvě
fotografie. Pan Protasiuk vyzval
k osobní účasti polického grafika
pana Samka, který zde vystavoval
své čtyři grafiky.
Na fotkách z vernisáže je pan
Samek, pan Protasiuk a pan farář
Mirek Baranski. Jiří Samek pro svou
mistrně
zvládnutou
techniku
monotypu začal být oslovován
kunsthistoriky, galeristy a znalci
umění,
začal
vystavovat
na
souborných
i
samostatných
výstavách. Dnes je Jiří Samek
zastoupen v mnoha grafických
sbírkách předních galerií a muzeí
doma i ve světě.
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*V úterý 14. 6. proběhl v naší knihovně křest další dětské
knihy. Autorem je učitel zušky, malíř a nyní již i spisovatel
Jaroslav Soumar. Je to již jeho 3 dětská knížka. Na tuto knížku
přispělo ze svého rozpočtu i město.

O prázdninách se v knihovně uskutečnil „Týden v knihovně“. Děti měly připravený program,
výlety, exkurze.
19
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*Ve dnech 4. - 6. října 2016 na sále Pellyho domu se konala burza vyřazených knih a
časopisů. V knihovně proběhla o prázdninách revize knih, velké množství se vyřadilo, a tak
nabídka byla velká a pestrá.

*13. 12. se konala Černá hodinka
ve spolupráci s nakladatelstvím
Bor Liberec s představením knih
Jan
Meier:
„Literárním
Broumovskem
a
Polickem“
a Alois Jirásek: „Na hranicích“.
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*1. 4. přiletěli čápi na své obvyklé hnízdo, které mají na komíně
bývalé Haukovy keramičky v Tomkově ulici. Vylíhla se 2 mláďata.

*22. 4. - Den Země. Celosvětový svátek životního prostředí. Do této
akce se každý rok zapojují žáci ZŠ, kteří ve spolupráci s městem, městskou policií a
technickými službami uklízí okolí našeho města od poházených odpadků.

*Na KOČIČÍCH SKALÁCH zahnízdil po 60ti letech sokol stěhovavý.
V pondělí 16. 5. 2016 nalezl pan Hruška z České Metuje na svém pozemku
čápa černého. Ačkoliv neměl čáp na těle viditelná zranění, nebyl vůbec
schopný letu, ani stát na nohách. Přivolaný zoolog Správy CHKO
Broumovsko předal čápa do Záchranné stanice ČSOP v Jaroměři.
Po jednodenním pobytu v záchranné stanici se stav čápa zlepšil natolik, že
se ho ošetřovatelé rozhodli vypustit zpět
do volné přírody. Vrácení zpět do
přírody urychlila také obava, že by
mohlo jít o jedince z hnízdícího páru.
Ještě před vypuštěním dostal čáp
plastový odečítací a kovový kroužek pro
případnou identifikaci. Po několika
minutách stání na poli u Solovic se čáp
odrazil od země, prolétl nad Vlásenkou a
ztratil se na obzoru. Důvody jeho
slabosti se nepodařilo zjistit.

21

-2016-

*Na rybníčku pod bývalou cihelnou se rozmnožily lekníny a jejich květy obdivovali lidé
z celého okolí. Dokonce o rybníčku s lekníny byla zmínka ve zprávách ČT.

Letos naposledy mohli čápi využívat k odpočinku i komín bývalé kotelny opuštěného závodu
MILPO.

22

-2016-

Investice, výstavba
V současné době město lesnicky hospodaří na 109 ha lesních pozemků.
*Na začátku roku proběhla obnova městské zeleně. V lednu bylo provedeno pokácení tří
smrků rostoucích na jižní straně Kolárova divadla a jedné břízy na jižní straně kaple na
městském hřbitově (kořeny břízy narušovaly středový chodník). U divadla byly pokáceny tři
smrky. V únoru pak byla provedena obnova většiny keřů na bývalé hrázi u fotbalového
stadionu. Pokáceny byly dva modříny u cesty při vjezdu do Radešova. V březnu se
pokračovalo v kácení stromů na náměstí. Důvodem pro výměnu stromů bylo zničení dlažby
chodníků kořeny stromů. Celá akce byla ukončena výsadbou nových stromů v průběhu
května.
V Ledhujské
ulici
„Na
Pustinách“
byl
rovněž
pokácen
z bezpečnostních důvodů jeden strom.
Kácení břízy na hřbitově

Úprava chodníků na náměstí
po odstraněných pařezech

Nová zeleň
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křoviny

*V dubnu se obnovilo přemostění „Wihanovy strouhy“ položením panelů a provedlo
se zatrubení v místě přechodu. Cestička ze sídliště k poldrům slouží nejen pro pejskaře, ale
i občanům na vycházkách.
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*Město projednalo s ředitelem Povodí Labe požadavky na úpravu vodních toků ve městě
a okolí, které mají ve své správě. Pěkovský potok - odtěžení nánosů ze dna toku, pravidelná
redukce vegetace v korytě, oprava dožívající výdřevy koryta, oprava zdí koryta;
Bukovka - odtěžení nánosů ze dna, pravidelná regulace vegetace v korytě;
Ledhuje – odtěžení nánosů ze dna toku, likvidace stavidla, ošetření jasanu na pozemku ve
správě PL. Pěkovský potok - odtěžení nánosů ze dna toku bude provedeno v příštím roce,
pravidelná redukce vegetace v korytě bude provedena v maximálním vzrůstu min. 2x ročně
(koncem června a koncem srpna). První krok ze strany PL byl již proveden - koncem května
došlo
k
odtěžení
nánosů
z
koryta
Bukovky.

*V květnu byla vybudovaná plocha pro
kontejnery za garáží, která je naproti
Dřevěnce. Kontejnery stávaly před
Dřevěnkou a to nebylo vhodné vzhledem
k historické budově. Rovněž zpustlý
pozemek byl upraven, přestože je
soukromým majetkem. Vlastníci nebydlí
v Polici a tak o úpravu svých majetků
nedbají. Na místě kde stávaly kontejnery
byl postaven stůl s lavicemi.
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*V Pěkově byl promazán čep srdce zvonu na
pěkovské zvoničce. Tím byla odstraněna vada
zvuku při zvonění.

V domě čp v Tyršově ulici,
kde je v přízemí Pošta,
byly opraveny dveře

Na základě výběrového řízení provedl pan Alan Doupal,
kamenosochař a restaurátor ze Šternberka, obnovu kulturní
památky „Sousoší Nejsvětější Trojice“, která se nachází na
začátku Pěkova, nad křižovatkou silnic do Lachova a do
Broumova. Předmětné sousoší představuje kamenosochařskou
práci neznámého autora z roku 1830. Dílo je vytesáno
z pískovce a tvoří ho dvě části – vnější obdélníkové oplocení o
rozměrech 5 x 3 m s ozdobnými prvky a vnitřní pilíř
s
plastikou Nejsvětější trojice a hranolovými podstavci
na boku, kde byly umístěny sochy svatého Jana Křtitele a svaté
ho Antonína Paduánského. Tyto sochy byly v minulosti

odcizeny. Obnova probíhala ve dvou fázích.
Před opravou

Po opravě
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Po opravě

*Firma Svoboda – dopravní a inženýrské stavby provedla akce „Oprava komunikace
Ledhujská“ a „Oprava komunikace na Hony“.

*Během srpna bylo upraveno i dětské hřiště na
fotbalovém hřišti. Pískoviště bylo osazeno
novými prkny, která nahradila původní uhnilé.
Ostatní prvky oživily nové nátěry.

*Na sídlišti byla opravena běžecká dráha a
doskočiště.
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*Na asfaltové ploše sídliště
vzniklo díky ochotě a obětavosti,
sponzorským darům, dopravní
hřiště. Hasiči Velké Ledhuje
za 10 tis. Kč hřiště „namalovali“.

*Na rekonstrukci sociálního zázemí v ZŠ a MŠ město vyčlenilo téměř 4,5 mil. Kč.
Rekonstrukci soc. zařízení v ZŠ zrealizovala firma Matex HK s.r.o. Souběžně byla provedena
panem Drechselem regulace tepelného zařízení.

*V mateřské škole na sídlišti došlo k výměně shrnovacích dveří ve všech třídách,
modernizaci gastronomie v kuchyni a modernizaci sociálního zázemí pro personál.
Byla nainstalována nová automatická vstupní brána včetně všech zabezpečovacích prvků pro
maximální bezpečnost. K nové dálkově ovládané pojezdové bráně byla namontována i nová
vstupní branka.
Celý komplet byl zajišťován firmou Togaz GDS z Náchoda.
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*Pellyho park zdobí pěkné dřevěné sochy pana Miroslava Kotrče, který je strojařem –
technikem vývoje. Práce se dřevem je jeho hlavní zálibou a své výtvory do dětského parku
věnoval.
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*V Dřevěnce technické služby zprovoznily darovanou kuchyňskou linku. Cech panen
rukodělných již může bez problémů využívat nezbytných vymožeností – teplou vodu.

*Před několika lety bylo zahájeno jednání o vybudování komunikace nad domovem
důchodců, která by propojila ul. K Drůbežárně s ulicí Smetanovou. Jednání tehdy skončilo
neúspěšně, protože byl vysloven nesouhlas jednoho majitele rodinného domu. V letošním
roce došlo k uskutečnění této akce. Silnice je dlouhá 55m, široká 3,5m a vedle je stezka pro
cyklisty. Podél je vybudované nové osvětlení s LED svítidly. Stavbu realizovala firma
Svoboda a.s. z Meziměstí. Celkové náklady činily 1,45 mil. Kč.
Pohled z ul. K Drůbežárně

Vjezd do Smetanovy ulice
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-2016V první polovině září byla dokončena rekonstrukce chodníku a vozovky v Husově ulici.

Dále byla opravena zbylá část obvodového chodníku Bezděkových sadů. Celou akci
realizovala firma Svoboda – dopravní a inženýrské stavby a.s. z Meziměstí.

*V letošním roce se město v rámci pravidelných letních oprav komunikací zaměřilo
především na opravu kanálových vpustí. V poptávkovém řízení byla vybrána spol. s.r.o. AL
Silnice z Hradce Králové, která se osvědčila již v minulých letech.

Letos se v Hlavňově pokračovalo
v opravě památného kamene Žitavce,
kterou provedl kameník Nývlt. Kámen
byl očištěn a napuštěn hydrofobem,
prostranství kolem kamene zasypáno
kačírkem. Při čištění kamene byly
odkryty 3 symboly: římská čtrnáctka
(možná číslo Žitavcova stavení), ostrev
se 3 suky a znak ve tvaru větvičky
podobající
se
šípkové
růži
(znak města). Kámen, na kterém je
pamětní tabule, znázorňuje rozevřenou
knihu. Kdysi byl pracně hledán a
nakonec byl objeven na Klůčku. Letošní poměrně suché léto způsobilo vyschnutí potůčku,
který tekl kolem tohoto místa. Písmena na destičce budou pozlacena v pozdějším období s
ohledem na nutné získání patiny bronzové destičky.
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-2016V
červenci
proběhla
rekultivace
prostranství u turistické cedule za použití
těžké techniky. Úpravu prostranství
provedl Ondřej Kohl. O 12 dnů později
proběhlo osazení lavic a stolu z masivního
dubového dřeva, které do nového parčíku
esteticky zapadají. Město akci investovalo
a valnou část prací provedli členové
Osadního výboru v Hlavňově a někteří
obyvatelé.

*V první polovině července proběhla konečná etapa rekonstrukce místní klubovny, která
spočívala ve výměně oken a poté proběhla finální výmalba prostorů. Klubovna byla osazena
novými svítidly a místní občané provedli v budově ještě pár doplňkových
úprav.
Hlavňovské
ženy
klubovnu
vybavily
garnýžemi
a
záclonami.

*Dne 31. 8. byl uskutečněn další krok k
obnově památek v obci. Byla dokončena
úprava
pamětihodnosti
sv.
Jana
Nepomuckého. Socha byla postavena
nákladem
všech
dobrodinců
obce
Hlavňovské v roce 1871. Nyní byla
staticky vychýlena, a proto bylo nejprve
nutno zajistit stabilní statiku památky. Na
sochu byla osazena nová palmeta (zlacení)
a lucerna, která na soše několik let
chyběla. Dále byla kolem hlavy umístěna
svatozář s pěti hvězdami. Kolem sochy
bylo prostranství vysypáno štěrkem a
zasázeno několik květin, po stranách tří schodnic byly vysázeny okrasné buxusy. I při této
akci pomohli hlavňovští občané.

U Hlavňovského rybníku byl opraven propustek. V hlavňovské tělocvičně byla opravena
podlaha firmou Podlahářství K+Š z Červeného Kostelce.

*V září proběhla částečná deratizace proti krysám a potkanům. Tato akce doplňuje jarní
celoplošnou deratizaci a zaměřuje se pouze na místa, která byla občany města hlášena jako
oblasti s výskytem hlodavců. Hlášena byla místa v ulici 17. listopadu - na "Manžursku",
v
ulici
Na
Babí
v
okolí
základní
školy
a
na
sídlišti.
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-2016Na sídlišti i jinde byla provedena úprava
zeleně.

*V době vegetačního klidu město pokácelo dva stromy v Pellyho parku, několik borovic ze
stromořadí před čerpací stanicí podél Ostašské ulice, smrk na křižovatce ulic Na Babí a
Tomkova, smrky v Bezděkových sadech a jednu sakuru a jednu lípu na sídlišti
Důvody k těmto zásahům byly bezpečnostní, pěstební a výrazné omezování sousedních
nemovitostí.

*16. 11. byl na náměstí postaven krásný vánoční strom. Byl to smrk pichlavý, který věnovali
manželé Bittnarovi z ulice 17. listopadu. Pokácení, transport na náměstí a ozdobení opět
zajistili polické technické služby ve spolupráci s firmami Autojeřáby Řehák Police n. M.,
Václav Kohl Suchý Důl a Jan Beran Police n. M.
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-2016V ulici K Drůbežárně byl opraven chodník.

Z bývalého objektu mlékárny byly odstraněny chemické látky.
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Souhlasy s užíváním (nahrazují podle nového stavebního zákona kolaudační
rozhodnutí):







DELTA Velké Poříčí, Police nad Metují - „Rodinný dům“, Wihanova ulice čp. 474,
Police nad Metují
DELTA Velké Poříčí, Police nad Metují - „Rodinný dům“, Wihanova ulice čp. 476,
Police nad Metují
Ing. Škvrně, Police nad Metují - „Rodinný dům“, Slunečná ulice, Police nad Metují
Hruškovi, Police nad Metují - „Rodinný dům“, Wihanova ulice, Police nad Metují
Žákovi, Police nad Metují - „Rodinný dům“, nad Žďárskou ulicí, Police nad Metují
Kozlovští, Police nad Metují - „Rodinný dům“, ul. Na Sibiři, Police nad Metují

Kolaudační souhlas (nahrazuje podle nového stavebního zákona kolaudační
rozhodnutí, používá se u staveb, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé
ovlivnit, např. školy, bytové domy, stavby pro průmysl… atd.)







Město Police nad Metují - „Stavební úpravy objektu čp. 200“ (dílna AMK) – sice to
je nazvané stavební úpravy, ale je to téměř od základů svépomocně vybudovaná nová
dílna
Břeská, Struhařová - „Stavební úpravy domu čp. 404 Police nad Metují“ – stavebními
úpravami vznikly 2 nové byty (3+1 a 2+1), je to nad drogerií TETA
HAUK s. r. o., Police nad Metují – „Montovaná hala“ v areálu firmy HAUK
HAUK s.r.o., Police nad Metují - „ Hala T1“ v areálu firmy HAUK
HAUK s.r.o., Police nad Metují – „Výrobní hala H5“ v areálu firmy HAUK
HAUK s.r.o, Police nad Metují – „Provozní objekt T0“ v areálu firmy HAUK
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Církve

8. 1. proběhla tradiční tříkrálová sbírka organizovaná
Charitou ČR. V Polici koledovalo 15 skupinek, další 3
v Pěkově, 2 v Hlavňově a l v Radešově. V Polici bylo
vybráno 54 635,- Kč, v Pěkově 8 149,- Kč, v Hlavňově
5 671,- Kč a v Radešově 5 035,- Kč. Celkem bylo vybráno 73 490,-Kč.
Výtěžek bude použit v našem regionu konkrétně pro Dům na půl cesty v Náchodě, pro
Domov pro matky a děti Náchod a Charitní ošetřovatelské a pečovatelské službě v Náchodě.
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Tradiční MÁJOVÁ POUŤ do Vambeřic v Polsku, k bazilice P. Marie, Královny rodin,
se konala 7. května. Pouť byla zahájena v 7.30 hod. v chrámu Nanebevzetí Panny Marie
v Polici n. M. požehnáním poutníků a zakončena mší svatou od 16.00 hod. v bazilice P. Marie
ve Vambeřicích. Zpáteční cesta byla zajištěna dvěma autobusy do Police n. M. Poutníků bylo
zpočátku 62, po cestě se přidávali další a do Vambeřic došlo 90 poutníků z různých částí Čech
i Moravy.
.
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-201610. června 2016 se již po osmé uskutečnila mezinárodní akce s názvem
Noc kostelů. Cílem této akce je umožnit veřejnosti nezávazné přiblížení se
a setkání s křesťanstvím. Měla by prezentovat kostely jako důležitou
součást společenského života obyvatel obcí a měst a poukázat také
na jejich kulturní hodnotu. Polická farnost, společně s Regionálním
muzeem v Náchodě se k této akci připojila společnou „Nocí kostelů a muzejní nocí“, a to
otevřením farního kostela Nanebevzetí P. Marie, hřbitovní kaple (bývalý farní kostel Narození
P. Marie) se zvonicí a muzea v bývalém benediktinském klášteře.

*Od 3. 8. do 5. 8. se uskutečnil křesťanský příměstský tábor, kterého se zúčastnilo 22 dětí.

15. října se konala Velká Svatohubertská mše Mysliveckého sdružení
Koruna Police nad Met. a Bor Machov.

*18. 12. 2016 v 16:00 hod. se konal Vánoční koncert v Polici nad Metují v kostele
Nanebevzetí Panny Marie. Vystoupili HUBERTOVI TRUBAČI
*V týdnu od 19. 12. do 23. 12. byl ve farním kostele vystaven vánoční betlém s jesličkami.
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*Paní Marie Seifertová uháčkovala víc než 700 bílých ozdobiček na výzdobu kostela. O její
práci se zmínil rozhlas Hradec Králové a Česká televize.

39

-2016-

9. 6. se v kostele Apoštola Pavla konal oblíbený „Koncert pro radost“. Další koncert se konal
20. 10. a 23. 12. se konala sváteční bohoslužba se zpěvy.

Aleš Trojtl - účinkující
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Události ve městě
V polickém klášteře se na břehu podzemního
jezera a na Ostaši u sluje Českých bratří 23. 2.
točil pro TV Brno do pořadu Déčko jeden díl
ze seriálu Tajemství Toma Wizarda –
Tajemství polického pokladu.

Na snímku zleva hlavní protagonisté František Pivoňka, Jaroslav Macoun, Ivo Hambálek,
Zdeněk Beran, Kamil Hušek.
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*12. 3. se na náměstí konal Velikonoční trh. Ve
stáncích
se prodávaly pouze české domácí výrobky.

Ve dnech od 31. 3. do 3. 4. se opět konal v našem divadle
filmový festival JEDEN SVĚT. Mezinárodní festival
dokumentárních filmů o lidských právech pořádá
společnost Člověk v tísni. V Polici organizujeme festival
včetně samostatných projekcí „Jeden svět na školách" s
besedami pro základní a střední školy letos již popáté. Jsme
nejmenším městem ze 33 zapojených měst v republice a
kromě Hradce Králové jediní v kraji. Festival byl uzavřen
silným časosběrným snímkem MALLORY režisérky
Heleny
Třeštíkové,
oceněným na MFF v
Karlových Varech.

Jeden svět 5. ročník 2016 v číslech:
*14 promítnutých dokumentů v délce asi 20 hodin
*11 debat a 20 hostů naživo nebo telefonicky
*téměř 850 jednotlivých vstupů, to je skoro 60 diváků
průměrně na film!
*60 prodaných permanentek, na každou vychází
*průměrně sedm vstupů (tomu se říká festivalová rodina)
*čtyři doprovodné výstavy
*sobotní koncert Yellow sisters
*festivalová kavárna Café Dientzenhofer ve foyer
42

-2016*jedna (osvětová)knihovnička do knihovny aneb přečtěte si víc o letošních tématech
*arabský raut od Mlsné farmářky
*sobotní Fashion Design Market
*zapojení klientů Pferda z. s. a kavárny Láry Fáry
*více než 30 školních projekcí pro 1200 žáků a studentů okresu
*cyklus podzimních projekcí a debat Promítej i ty!
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-2016Letos opět májku
postavili
hasiči,
členové
AMK
a skauti. Pomáhali
i jiní. Zdobení
a program zajistily
členky
Sokola
a MaMiNy.
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-2016Když byla májka ozdobena
a postavena, tak šel průvod
čarodějnic i jiných masek do
hospůdky U Pavla, kde byla
zapálena vatra. K posezení hrála
skupina Kamarádi osady 5.
Májku do rána hlídali hasiči a
další dobrovolníci se starostkou.
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Hlídala i starostka

…a hlídali hlavně hasiči

46

-2016-

Počasí letošnímu vandru přálo a tak
se zúčastnilo mnoho vandrovníků.
Na hřišti byl pro děti kolotoč pana
Romana Steinera a loutkové
divadlo. Rodiče si mohli posedět v
„baru“ na Vražedném pobřeží. Den
se vydařil a účastníci byli
spokojení.

U registrace účastníků na startu:
pan
Kvapil
(trenér
malých
fotbalistů) a pan Vtípil (člen
turistického oddílu).
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-2016Kontrol na trase bylo několik a také možnost občerstvení. Celou akci připravil velký
realizační tým v čele s Petrem Scholzem.
Každý rok zajišťuje jednu z kontrol také pan
Kulhavý s paní Matoušovou.

Oblíbené občerstvení
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Na hřišti bylo pro děti po náročném vandru divadlo

a pro dospělé příjemné posezení na Vražedném pobřeží
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-2016Poslední květnovou sobotu, 28. května, podobně jako v
předcházejících letech, ožil po osmé polický klášter
Dnem řemesel s pestrým kulturním programem dětí ze
základní školy, jako pouťových divadelníků, kejklířů,
krajánků, šumařů a bavičů. Součástí Dne řemesel byla
účast středních škol s ukázkami vyučovaných profesí,
které si děti sami pod odborným vedením mohly
vyzkoušet v Dřevěnce ( tesař, klempíř, zedník, sklenář,
truhlář, hrnčíř, kadeřnice ... ). V Dřevěnce byla výstava
dobového vybavení a oblečení. Celou akci v Dřevěnce
zajistila opět Ing. Jiřina Hejnová za vydatné pomoci paní
učitelky Selicharové. Celý den se vyvedl a vzhledem
k pěknému počasí bylo mnoho účastníků, kteří měli
možnost se v klášterních zahradách občerstvit.
V zahradnictví měli možnost po předložení vstupenky
zakoupit si něco se slevou.
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Paní učitelka Anna Selicharová (vlevo)
a Ing. Jiřina Hejnová
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-2016V sobotu 11. 6. se konal 1. ročník POLICKÉ ZELŇAČKY
(vloni byl nultý ročník). Zapálením ohňů pod kotli v 8,30 hod.
začala soutěž ve vaření polévky. Akce byla spojená s bohatým
doprovodným programem. Na podiu vystoupilo Dívčí trio,
Kamarádi osady 5 a Nacopak Band. Celým dnem provázel
moderátor Tomáš Peterka. Byly připraveny soutěže pro soutěžní
týmy dopoledne a v odpoledních hodinách pro děti.
Provozovatelé pouťových atrakcí instalovali na náměstí také
skákací hrad a obří skluzavku.
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Starostka I. Jenková

Zleva: Dagmar Hauschkeová, Renata Seifertová
a pí Michaela Kaněrová

Ing. Xénie Ulrichová

V hnědém Ilona Kejdanová
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-2016Pí Vacková a manželé
Steinerovi

Ilona Kejdanová
a starostka
Ida Jenková
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-2016*23. 6. projížděli naším městem motorkáři v rámci akce
Fiva Rally.

Vlevo starostka Mgr. Ida Jenková s organizátory
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Kristýna Laštůvková a starostka Mgr.Ida Jenková

57

-2016-

58

-2016Spolek Apeiron ve spolupráci s Městem Police nad Metují představil v Polici
nad Metují písničkářské duo Ivo Cicvárek a Pavel Čadek. Ivo Cicvárek
vzpomínal na Polici nad Metují z pracovního pohledu, protože dělá v ČT
Brno dramaturga pořadu Záhady Toma Wizarda (natáčení jednoho z dílů
probíhalo v polickém klášteře a na Ostaši letos na jaře). Ivo Cicvárek byl
nominován na cenu Anděl za poslední CD s názvem „Velký svět“.Novou Terasu podporují:
Město Police nad Metují, Muzeum papírových modelů Police nad Metují, ZUŠ Police nad
Metují, Květinářství U Petry, Zelenina Suchomel, Vinotéka
Sodomková, Karel a Jana Křepelkovi Restaurace Sokolovna,
Martin Cibulka - Kapitol a. s., BB Kavárna, Pizzeria Janeba,
SDH Velká Ledhuje a Planeta ryb.
Mediálním partnerem je Naše Broumovsko. Patronem spolku
Apeiron je filosof Radim Kočandrle. Patronem Nové Terasy je
starostka města Police nad Metují Ida Jenková.
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31. 7. se v areálu Muzea
papírových modelů v Polici nad
Metují uskutečnila zábavná akce
pro
celou
rodinu
„Den
s Toulavým baťohem“. Pozvánka
na tuto akci byla odvysílána i
během
dětského
televizního
programu ČT Déčko v pořadu s
názvem Tamtam, ve kterém jsou
každý víkend dětem a rodičům
přinášeny ty nejzajímavější tipy
na výlety a akce po celé České
republice.
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-2016První ročník sportovně-společenské akce pro všechny
turisty, kolaře, koloběžkáře všech věkových
kategorií.
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-2016O pouti bylo krásné počasí, velké
množství stánků s českými výrobky,
mnoho stánků s dobrotami. V Dřevěnce a
v její zahrádce byla výstava ručních
výrobků. Před kovárnou pan Drašnar
předváděl své výrobky z kovu a pan
Seifert zpracovával dřevo. Svůj stánek
měli ostrostřelci a jako vždy chovatelé.
V Bezděkově
parku
byla
výstava
historických vozidel a v Radimovské ulici
byla výstava obrazů, mezi nimiž byly také
velmi pěkné obrazy paní Ivety Osobové,
která pracuje jako vedoucí finačního
odboru na radnici. V sobotu večer byl
odpálen krásný ohňostroj a na hřišti byla
zábava.
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Zleva: farář P. Marian Lewicki,
starostka Ida Jenková a její manžel
Petr Jenka.
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-2016Stalo se již pravidlem, že o Polické pouti je Den
otevřených dveří firmy Hauk. Návštěvníci si mohli
prohlédnout provoz firmy, relaxační zónu ve které je
vysázeno na ploše 10 000 m2 přes 3000 rostlin, 8
jamek minigolfu, ruské kuželky, dřevořezby zvířat.
Návštěvníky zaujal i relaxační chodník pro chůzi
naboso. Altán nabídl odpočinek s občerstvením.
Zaujala i výstavka veteránů „Škodovek“.
V kulturním programu vystoupila zpěvačka Petra
Janů. Po třech letech firma vybudovala 3 nové haly,
1 halu opravila a rozšířila výrobu zejména pro
ŠKODA AUTO Kvasiny a Mladá Boleslav. Firma
je největší v Polici a zajišťuje práci pro mnoho
obyvatel Police, jejího okolí i z jiných míst. Stala se
pravidelným sponzorem různých akcí.
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20. 8.

V modrém triku Olina Jarčušková

Vpravo starostka I. Jenková, za ní pí Samková

Martin Balák a řed. Pellyho domů Jana Rutarová
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Ze svatby si odskočili zajezdit
i novomanželé Hambálkovi
(Xenie za svobodna Ulrichová )

30. 8. Police Symfony Orchestra se
svými hosty a s podporou města
Police
nad
Metují,
města
Broumova, různých organizací,
dobrovolníků a pod záštitou
hejtmana Královéhradeckého kraje Mgr. Lubomírem
Francem, uskutečnil již 3. benefiční koncert na
podporu Nadačního fondu Hospital Broumov. Koncert
byl uveden pod názvem „Když se v Polici setmí“.
Zahájen byl ve 21 hodin místostarostou Mgr. Jiřím
Škopem, hejtmanem Královéhradeckého kraje,
předsedkyní a členy nadačního fondu a hlavním
sponzorem Hobra – Školník.
Během večera vystoupilo za doprovodu PSO mnoho
umělců: vokální soubor Gentleman Singers z Hradce
Králové, sopranistka Kristýna Fílová, harfenistka
Dominika Kvardová, skupina osmi akrobatů V.O.S.A. Theatre a chůdaři Long Vehicle Circus.
Vystoupení bylo zároveň promítáno na velké plátno, aby všichni diváci měli možnost
vystoupení vidět. Večer byl doplněn i světelnými a jinými efekty. Náměstí bylo plné diváků a
celý večer zanechal ve všech úžasný zážitek. Příprava celé této akce byla velmi náročná pro
mnoho pořadatelů. Výtěžek 117 259,-Kč získal Nadační fond Hospital Broumov.
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Na pódiu místostarosta Mgr. Jiří Škop, předsedkyně nadačního fondu Ing. Eva Blažková,
starosta města Broumov Ing. Jaroslav Bitnar, hejtman KHK Mgr. Lubomír Franc
a Jan Školník.

Lucie Peterková z rozhlasu v Hradci Králové celý večer uváděla svými průvodními texty.
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-2016V září se konala již tradiční akce GARDEN PARTY pořádaná spolkem PoKuS.
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-2016V pátek 14. října se konalo „Posezení pro seniory – ale i pro mladší“. Akce se v obci stala
již podzimní tradicí a byla v režii Českého svazu žen v Hlavňově pod vedením Dáši
Krausové. Pro účastníky bylo zajištěno bohaté občerstvení, na jehož přípravě
i celého večera se podílela Alena Líbalová, Renata Špuláková a Marcela Vágnerová.
Výborný guláš, který všem moc chutnal, připravil Josef Špaček, u pípy točil Jan Špulák.
K poslechu i k tanci hrála dvojice sehraných hudebníků: na harmoniku Maruška Ryšavá
z Pěkova a na klávesy Mgr. Jaroslava Janečková z Holic – hlavňovská chalupářka, zpěvem
doprovázel Michal Vacek.
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-2016*5. 11. se na náměstí konal Martinský trh.
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-2016Nakladatelství JUKO Náchod připravilo již druhou velkou
fotografickou knihu Oldřicha Jenky o krásách zdejšího kraje,
tentokrát celého Policka. Kniha Policko má stejný formát a rozsah
jako Jenkova kniha Broumovské a Polické Stěny, která vyšla před
dvěma lety: cca 230 stran s 250 fotografiemi, které jsou doplněny
kratšími místopisnými texty a členěny v kapitolách. Křest knihy
přivedl na sál Pellyho domů v Polici tolik lidí, že se téměř nevešli.
Nechyběl Jenkův přítel z dětství Ctibor Košťál, který večer
moderoval, a vydavatel Pavel Lysák. Rituál vykonal místní občan
Václav Krb vodou z místního pramene „Julinka“, který čerpá ze
světoznámé Polické pánve a byl v minulém století přiveden na
náměstí.

Oldřich Jenka

starostka Mgr. Ida Jenková
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-2016*V pátek 18. 11. se uskutečnil na sále Hasičárny křest knihy
polického autora Pavla Frydrycha „Zpověď počátku tisíciletí“, který
připravil Spolek Apeiron a Ústeckoorlické nakladatelství Oftis. V
roce 2010 Pavel Frydrych vydal knihu pod názvem „Poznámky k
surrealistickému autoportrétu‘, kde mapuje doposud nejhorší úsek
svého života a snaží se s ním myšlenkově vyrovnat. V povídkách
„Zpověď počátku tisíciletí“ evidentně postoupil ve své tvorbě dál, v
popředí jeho zájmu už není pouze jeho já, ale více se soustřeďuje na
své okolí, více se věnuje lidem, pro které píše. Při křtu zazněly
ukázky z povídek v podání polického herce Zdeňka Zeleného a
hudebně jej doprovodila písničkářka a herečka Divadla Ypsilon Jana
Šteflíčková.

27. 11. se konala 1. Adventní neděle a rozsvícením stromečku a doprovodným programem.
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Letos bylo táboření na sněhu
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* 23. 12. se na náměstí konalo Vánoční vytrubování a v kapli na Hvězdě o půlnoci zpívali
žáci ZUŠ koledy a písně.

Starostka
Mgr. Ida Jenková

Farář Marian Lewicki

Vytrubovali žáci ZUŠ
s učitelem Josefem Fialou
a uč. Němcovou

82

-2016-

Betlémské světlo dovezli naši skauti

Hejtman ostrostřelců Karel Sýkora

24. 12. ve 14 hod. se konalo vánoční zpívání
chrámového sboru u kapličky. Toto setkání
u kapličky je vždy oblíbené a přítomní si poslechli
krásný repertoár chrámového sboru. Akci pořádá
obec Suchý důl. Na své si přišly i malé děti, které
využily napadaného sněhu kolem kapličky.
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-201631. 12. se i přes mrazivé počasí zúčastnilo hodně lidí Silvestrovkého vejšlapu, který
každoročně pořádají turisté v čele s Petrem Scholzem. Vydatnou pomocí přispěli hlavňovští
hasiči, Milan Schirlo, Martin Exner a další. Nescházel ani Sarka Farka Petra Šolce a čertice
Renata Steinerová. Martinem Exnerem byl připraven Čertův šleh. Celkem bylo dovezeno 150
l tekutin. Přítomní si opalovali připravené kartičky, aby se z nich dozvěděli o sobě zajímavou
informaci. Dostavilo se 1043 lidí.

Martin Exner chystá Čertův šleh

Příprava stanoviště
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Koncerty
*16. 1. se konal Novoroční koncert Police Symphony Orchestra, o který
je vždy velký zájem.

*3. února se konala premiéra autorského muzikálu Sněhová
královna. Celý muzikál složila a text napsala absolventka ZUŠ
v Polici Adéla Kubečková, která celé toto dílko tvořila v době
své těžké nemoci kdy prodělávala velmi náročnou léčbu zákeřné
nemoci. V muzikálu hrála na klavír spolu s ostatními muzikanty
ze ZUŠ. Vystoupily všechny pěvecké soubory ZUŠ a taneční
soubory ZUŠ. Na premiéru přijely i zdravotní sestry dětské
onkologie v Hradci Králové.
Pro velký úspěch měl muzikál ještě dvě reprízy.

Vlevo: autorka muzikálu Adéla Kubečková a představitelka hlavní role Eliška Johnová
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-2016-

Zleva: Markéta Valchařová a Vláďa Uhnavý

Koncerty ZUŠ jsou vždy vyprodané a mají velký úspěch
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15. 12. uvedla ZUŠ vánoční koncert – Malou Rybovu mši. Výborný klavírní doprovod
učitelky Sorokionvé, skvěle připravené choreografické vystoupení připravené učitelkou
Alžbětou Černou a pod vedení učitelky zpěvu Miriam Blažkové předvedly děti skvělé
vystoupení. Mistra pastýře ztvárnil učitel Pavel Čapek a mladého pastýře Vladimír Uhnavý se
svými druhy. Plakáty a kulisy vytvořili naši výtvarníci pod vedením paní učitelky Petry
Nádaždyové a pana učitele Jaroslava Soumara. Zapojily se i maminky
a babičky, které doma vyhledaly dobové kostýmy a pomohly dotvořit úžasnou atmosféru.

*29. listopadu se v Kolárově divadle uskutečnil Adventní koncert, ve kterém vystoupila
Kamila Nývltová, Marián Vojtko, Josef Vágner a Michaela Nosková.

*20. 12. přijel do Police Václav Hybš se svým orchestrem.
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Divadlo:
*17. 2. byla v divadle uvedena pohádka Sůl nad zlato Divadelní agenturou
Praha.
*18. 2. Divadlo Silesia Ostrava uvedlo muzikál Šest žen Jindřicha VIII

*19. 3. Divadelní spolek Šembera z Vysokého Mýta uvedl muzikál Noc na Karlštejně.
*V pondělí 25. dubna se na sále
Pellyho domů uskutečnil večer
autorského čtení cimrmanologa,
básníka a prozaika Miloně
Čepelky, a to v doprovodu
náchodského
šansonového
uskupení 6 NaChodníku.

Prvním představením 69. PDH bylo celovečerní vystoupení souboru Balet Praha Junior
Tanečního centra konzervatoře Praha.
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Žáci ZŠ se svou hrou Výtečníci, kterou s žáky nastudoval pan učitel Karel Šimek, měli velký
úspěch.

*8. 12.
V Kolárově
divadle
bylo uvedeno DS
Jiráskova divadla
Hronov
pásmo lidových
vánočních her.
Vystoupila i Ivana
Richterová.
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Plesy:

Vlevo: starostka Ida Jenková
s hejtmanem ostrostřelců Karlem
Sýkorou

Do tomboly přispěly všechny firmy z Police i okolí.
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*21. 2. se konal na sále
Pellyho domů karneval
pro děti na téma
Superhrdinové.

26. 3. se na sále Pellyho domů konal 38. Ples motoristů.

Na podzim opět probíhaly kurzy tanečních pro začátečníky i pokročilé
pod vedením manželů Poznarových (uprostřed parketu).
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-201619. 11. se konal 21. LYŽAŘSKÝ PLES. Výtěžek plesu bude použit jako každý
rok celý na činnost oddílu dětí. Do tomboly přispělo mnoho firem i jednotlivců.
Převládalo lyžařské oblečení Silvini a kvalitní dětské kolo v hodnotě šesti tisíc
od Ríši Hrzána – R2 Sport Nové Město n/M. Součástí plesu bylo i představení
zánovního skútru, o jehož koupi oddíl jedná. K tanci hrál patnáctičlenný mladý
taneční orchestr HF Band z Úpice vystřídaný o půlnoci kapelou Compot.
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Výstavy
*7. 4. se konala vernisáž výstavy
obrazů Lukáše Cinkaniče. Žije v Polici
a vystudoval SUPŠ.

Pavel Frydrych a Lukáš Cinkanič

*5.

5. v Zeleném domečku
představil horolezec a fotograf
Jaroslav „King“ Seifert unikátní
fotografie nejen z treku kolem první
vylezené osmitisícovky, ale i
pohledy do vesnic a vesniček Nepálu
z doby, kdy v Himalájích ještě
nezavládla komerce. V místech, kde
dnes putují stovky turistů z celého
světa, v místech, kde dnes stojí
hotely a turistické ubytovny se Češi
tehdy pohybovali sami. Vznikly tak unikátní fotografie dnes už zapomenutého a zanikajícího
světa nejen Nepálského venkova a měst, ale i života v Indii.
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*26. 6. se konala vernisáž výstavy grafičky Kateřiny Černé. Četbou doplňovala přední česká
herečka z ND v Praze Taťána Medvecká. KATEŘINA ČERNÁ - malířka, kreslířka, grafička,
autorka osobitých asambláží a děl založených na kaligrafické prezentaci vlastních textů patří
k nejoriginálnějším českým výtvarnicím posledního půlstoletí.

Zleva: Taťána Medvecká a Kateřina Černá
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Zleva: Kateřina Černá, Pavel Frydrych a Martina Váňová

T. Medvecká

Pavel Frydrych
a sochař Petr Stibral

Patronkou akce starostka
Mgr. Ida Jenková (sedící na
zemi v zelených kalhotách)
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*Od 30. 7. – 26. 8. 2016 byla v Pellyho domech Výstava fotografií Fotoklubu Police nad
Metují - Jindřich Blažek, Miloš Kleiner, Karel Pfeiffer, Josef Tér, Milan Zítka, Oldřich
Jenka.
Vernisáž se konala v
pátek 29. 7.
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Muzeum papírových modelů a modelářský klub
V muzeu po celý rok probíhají různé akce pro i děti i pro dospělé. Velkou
zásluhu na realizaci všech zajímavých programů a akcí má ředitelka Martina
Váňová. V únoru vystavoval v Muzeu papírových modelů genius českého papírového
modelářství pan Michal Kavalier.

Michal Kavalier a starostka Ida Jenková

*Během dubna dvakrát navštívili muzeum provozovatelé a pracovníci v cestovním ruchu,
pohostinství a ubytovatelé v regionu, aby mohli návštěvu muzea doporučovat svým hostům.
Občanské sdružení Kladské pomezí muzeum zařadilo mezi netradiční muzea, které mají co
nabídnout. Muzeum je také zařazeno do mapy Toulavého Baťohu.
*Na jaře navštívil Muzeum papírových modelů modelář z Číny FENG LI, který žije
v čínském městě Chengdu Shi. Pan Feng Li navštívil v Čechách pouze Prahu
a
naše
město. Muzeem byl nadšený.
*Celý týden v termínu 18. – 22. července
vždy od 8 do 15 hodin proběhlo celodenní
Letní tvoření pro děti od 6 do 12 let.
Zúčastnilo
se
15
dětí.
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*Ve středu 12. 10. byla
opět zavěšena na vchodem
do muzea Vzducholoď
N1. Je to polovyztužený
papírový model, který
vypadá jako skutečná
vzducholoď. Je dlouhý 3,5
m a průměr má kolem 80
cm.
Model
vytvořili
počátkem 90 tých let žáci
ZUŠ pod vedením učitele
Vladimíra Berana. Loď
byla původně zavěšena na
chodbě v klášteře. Po
otevření
muzea
papírových modelů byla přemístěna na chodbu muzea. Držáky u stropu loď neudržely a
spadla. Po opravě byla zapůjčena na výstavu „Play Broumovsko“, kde za krátký čas model
opět spadl a poškodil se. Nyní opravu zajistili Kamil Hušek a čtyři pracovníci technických
služeb.

*MPMP vystavovalo v Olympijském parku v Pardubicích. Návštěvníci si zde mohli zpestřit
den nad vystřihovánkami.
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*První ročník Model Cup Police 2016 – modelářská
výstava a soutěž plastových a papírových modelů se
konala 15. 10. na sále Pellyho domů. Pořadatelé připravili
celkem 26 soutěžních a dále ještě 11 dětských kategorií, ve
kterých se celkem představilo 87 modelářů z tuzemska
a sousedního Polska s celkem 301 papírovými
a plastikovými modely. Na Model cup Police přijeli
i modeláři z IPMS Krkonoše, ze Dvora Králové,
Žamberka, Berouna, Prahy a Polska. Za uskutečnění této
akce se především zasloužili David Vaněček a Ladislav
Eliáš z České Metuje, starostka města Ida Jenková
a ředitelka Muzea papírových modelů v Polici Martina
Váňová.
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Městské muzeum a Dřevěnka
Dřevěnka je využívána Oblastním muzeem Náchod a Cechem panen
rukodělných s občanským sdružením Julinka. Bývají zde výstavy a jsou zde
předváděny téměř zapomenuté ruční práce. Na konci roku bývá oblíbená výstava starých
betlémů.

V Dřevěnce se konala vánoční výstavu betlémů. Vedle prací
věhlasných řezbářů Karla Beršíka (1838 - 1918) a Františka Vlacha
(1841- 1920) se k nejvýznamnějším vystaveným exponátům řadí
betlémy s vyobrazeními Náchoda: betlém náchodského učitele
Metoděje Jiráska (1880-1960) a historický polychromovaný
vyřezávaný betlém s náchodským zámkem. Vystaven byl také
Karpašův mechanický betlém, monumentální Hromádkův betlém ze
Starého Města, či Králický betlém červenokosteleckého betlemáře
Josefa Vondry. Andělské Vánoce - Cech panen rukodělných
předváděl tradiční rukodělné techniky.

106

-2016Muzeum Merkur vystavovalo své exponáty a výrobky v českém
olympijském domě v Riu na Letních olympijských hrách. Na velkoplošné
obrazovce se promítaly i klipy firem, které se na LOH prezentovaly a mezi
nimi byl i klip z muzea Merkur.

Prezident Miloš Zeman s ministryní kultury Kateřinou Vlachovou si v Riu prohlížejí expozici
Merkuru.

Svoje exponáty vystavovalo muzeum i v Dubaji.
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Nové logo sběratelům vytvořil pan Milan Urban z Police.
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-2016Poličtí sběratelé vydali v prosinci dva typy kapesních kalendáříků a novou zápalkovou kazetu
s motivem Václava Hybše.
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-2016*9. 3. navštívila naši školu delegace z anglického Warringtonu. Paní
Janice Pounds se svým spolupracovníkem Chrisem Bastockem strávila v
našem městě tři dny. Nejdříve byli hosté přijati na radnici v Polici nad
Metují paní starostkou Mgr. Idou Jenkovou a pak se již věnovali
prohlídce ZUŠ a seznámili se s metodami výuky. Žáci předvedli své
umění a pěvecký sbor paní Janicu dojal. V říjnu navštívili Warrington řed.
Lubor Bořek a učitel Pavel Čapek.

Žáci školy opět slavili mnoho úspěchů. Ve všech soutěžích se v krajských kolech umisťovali
na prvních místech s postupy do celostátních kol.
*Ve dnech 19. a 20. března se v Praze uskutečnil IV. ročník Mezinárodní houslové soutěže
PhDr. Josefa Micky pod záštitou Václava Hudečka. Zúčastnily se jí dvě houslistky ze třídy
pana učitele Ladislava Michala - Anna Lichá a Anna Pospíšilová. V obrovské konkurenci 74
kandidátů (41 kandidátů z ČR a 33 kandidátů ze zahraničí) získala ve své kategorii Anna
Lichá 3. místo. Pan učitel Ladislav Michal obdržel „Cenu pro nejlepšího pedagoga“, protože
jeho žáci získali též dvě 1. ceny, „Cenu předsedy poroty Václava Hudečka“ a „Cenu pro
nejúspěšnějšího českého kandidáta“. Předsedou poroty byl virtuóz Václav Hudeček.
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-2016Mimořádnou událostí pro IV. ročník byla účast porotce pana Davida Takeno, jednoho
z nejvýznamnějších světových houslových pedagogů a profesora slavné Guildhall School of
Music
and
Drama
v Londýně. V soutěži byli zastoupeni účastníci z těchto zemí: Ázerbájdžán, Dánsko, Itálie,
Japonsko, Korea, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Spojené
království, Německo, Španělsko, Turecko, Ukrajina a samozřejmě Česká republika.
Ve dnech 6. - 8. května se konalo ústřední kolo celostátní soutěže v komorní hře
dechových nástrojů. V republikovém kole obstáli naši žáci v obrovské konkurenci, která
letos byla snad největší v historii těchto soutěží. 1. Kategorie /do 10 let/ Mini Brass - 2. cena
Jakub Meier (trubka) Prokop Šedek (baskřídlovka) Baby Brass - 2. Cena Tomáš Rotter
(trubka) Jan Vobořil (lesní roh) Štěpán Tyč (baskřídlovka) 2. Kategorie / do 13 let / Junior
Brass - 1. Cena Josef Hlaváček (trubka) Eliška Jirmannová (lesní roh) Tomáš Hruška
(baskřídlovka) 3. Kategorie / do 16 let/ Brass Band - 2. Cena Tomáš Kubeček (trubka)
Štěpán Kollert (trubka) Markéta Jirmannov (lesní roh) Daniel Kubeček (baskřídlovka) Michal
Sirko (tuba) 4. Kategorie / do 19 let/ Brass Q - 1. Cena Petra Svobodová (trubka) Tomáš
Kollert (trubka) Vojtěch Procházka (pozoun) Jan Pavel (baskřídlovka) Marek Zítka (tuba)
Zvláštní ocenění poroty za pedagogické vedení získala paní učitelka Lenka Němcová.
Také smyčce uspěly v celostátním kole komorní hry v Jindřichově Hradci
Tam postoupily dva naše soubory a získaly tato umístění: Klavírní kvarteto – druhá cena
(Eliška Novotná, Kristýna Jelínková, Lukáš Jirásek, Michael Važan) Smyčcové kvinteto –
první cena (Anna Novotná, Anna Lichá, Maxim Vik, Karolína Soukupová, Adam Kašpar)
Tento soubor se také stal absolutním vítězem v kategorii souborů smyčcových nástrojů bez
klavíru.
Naše škola dostala pozvání na mimořádný koncert s Českou filharmonií
na nádvoří Pražského hradu. Pět žáků smyčcového oddělení (Anna Novotná, Anna Lichá,
Maxim Vik, Karolína Soukupová a Adam Kašpar) mělo tu čest hrát 22. 6. pod taktovkou
šéfdirigenta Jiřího Bělohlávka.
Ve dnech 20. a 21. října 2016 se v severomoravském městečku Vidnava
uskutečnil již 23. ročník interpretační soutěže Karla Dittersse z Dittersdorfu
ve hře komorních souborů základních uměleckých škol a konzervatoří.
Žesťové soubory naší školy se této soutěže účastnily již po několikáté a vždy s velkým
úspěchem. Letos žesťové duo obsadilo 2. místo (Jakub Meier, Prokop Šedek) a žesťové trio
obsadilo 1. místo Eliška Jirmannová, Josef Hlaváček, Tomáš Hruška.
Žesťové kvinteto – 1. místo Tomáš a Daniel Kubečkovi, Štěpán Kollert, Markéta
Jirmannová, Michal Sirko. Oba naše soubory, které se umístily na prvních místech byly navíc
vybrány pro Večerní koncert vítězů.VečerVýuka sborového zpěvu

*Na konci srpna oslavil učitel a zástupce ředitele Vladimír Beran, své kulaté životní
jubileum. A jako jeden s dárků obdržel dopis z ministerstva kultury, v němž mu pan ministr
Daniel Herman děkuje za dosavadní práci. Vladimír Beran již roky pracuje v odborné radě
NIPOS-ARTAMA, organizaci Ministerstva kultury ČR a spolupodílí se tak na rozvoji
dětských výtvarných aktivit nejenom jako učitel naší školy, ale i metodik
v rámci republiky.
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*Taneční konzervatoř Taneční centrum Praha letošní rok již
posedmé pořádala festival Taneční učitel roku. Jedná se o
dvoukolový výběrový festival pro choreografy a taneční
učitele žákovských věkových kategorií 6- 15 let. Žákům
našeho tanečního oboru, ve věku 9-12 let, se podařilo
s choreografií „Do školy“ proniknout až do finálového
večera, který se uskutečnil 3. června v Praze v sále městské
knihovny.

V pondělí 30. května navštívil naši školu mládežnický
symfonický orchestr „La Bamba Strings“ ze švédského
města Ängelholm, který byl v České republice na
koncertním turné. Hosté si prohlédli učebny naší ZUŠ
a seznámili se se způsobem hudební výuky u nás. Na závěr
jejich návštěvy byl uspořádán v Kolárově divadle společný
koncert, na kterém vystoupil se švédským orchestrem i náš
Velký dechový orchestr „Big band“.

Studánečka a Studánka.
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Bývalí absolventi Šimon a Matouš
Michalovi
(synové
manželů
Michalových, kteří na naší škole vyučují
hře na smyčce), již několik let působí v
USA, kde nejprve vystudovali prestižní
akademii Juilliard School of Music a nyní
dokončují magisterský studijní program
na Manhattan School of Music v New
Yorku. Před dvěma měsíci vyhlásil
slavný symfonický orchestr, Chicago
Symphony
Orchestra,
momentálně
považovaný za nejlepší americký
orchestr, konkurz na dvě místa hráčů na
housle a bratři se do něj přihlásili.
Dostavilo se 300 špičkových houslistů, z nichž většina prošla praxí ve světoznámých
orchestrech. Vlastní konkurz probíhal formou několika vyřazovacích kol, kdy hráči hráli
anonymně za plentou. Do finále se dostalo sedm nejlepších, kteří se ve velmi náročném, již
veřejném souboji střetli o dvě nabízená místa, která získali bratři Michalovi a stali se
právoplatnými členy Chicagské filharmonie. Na snímku jsou bratři Michalovi uprostřed.
V sobotu 15. října byla ve Zlíně vernisáž 15. celostátní přehlídky výtvarných prací dětí
a mládeže, kterou jednou za tři roky pořádá Národní poradenské středisko Ministerstva
kultury ČR - odbor Artama. Letošní téma bylo “Atakující obrazy” a jeho cílem bylo se
výtvarnými prostředky vyjádřit k prostředí, které nás všechny - a tedy i dětskou duši –
obklopuje obrazovými informacemi. Naše škola obeslala přehlídku projektem “Filmový
obraz, zrození vlastní reality”. Žáci Grafiky pod vedením pana učitele Vladimíra Berana
vytvořili filmové dílko, inspirované starým francouzským filmem “Červený balónek”.
Výstava byla pro nás příjemným překvapením, protože pan učitel Beran dostal od kurátorů
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-2016přehlídky “Cenu za dlouhodobý koncepční a systematický přístup k výtvarnému oboru,
zejména v oblasti filmové /audiovizuální tvorby”.
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Základní škola
V Náchodě 25. 2. se konalo okresní kolo konverzační soutěže
v anglickém jazyce, kde naši školu reprezentovala vítězka školního kola
Anežka Karpfová z 9. B. Anežka se umístila jako druhá z osmnácti
zúčastněných žáků z celého okresu.

Sportování na polické
základce má tradici i
trvalou podporu veden
školy. V letošním jaru
byly děti velmi úspěšné.
V pondělí 7. 3. se
skupina našich žáků se
účastnila
krajských
závodů ve sjezdovém
lyžování.
V
obřím
slalomu, konaném v
Deštném
v Orlických
horách obsadila Tereza
Hotárková šesté místo,
Kuba Pivnička pátý a
Jitka Kovářová se stala
krajskou
přebornicí.
Ve čtvrtek 10. 3. se další skupina žáků účastnila krajského kola ve šplhu, které se konalo
v Trutnově. V soutěži družstev obsadil náš tým nakonec neskutečné druhé místo – s celkovým
součtem časů jen o 0,25 setin vteřiny
za vítězem! Nádherný týmový úspěch
byl zhodnocen úspěchem jednotlivců,
kdy byl David Bega první, Roman
Ducháč druhý a Michal Sirko
sedmnáctý.

Nádherné výsledky i umístění doplnila Viktorie Gajdošová skvělým druhým místem!
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V sobotu 12. 3. naše škola pořádala další
ročník florbalového turnaje mládeže „O
pohár ředitele školy“, ve kterém naši žáci
byli opět úspěšní a pohár získali.

V pondělí 21. března se dopoledne v Kollárově divadle v Polici nad Metují
konala okresní přehlídka dětského divadla 2016. Žáci osmých tříd naší základní
školy měli premiéru! Přijeli se podívat žáci z Broumova a porota, která přijela
až z Hradce Králové. Režiséry byli učitel Karel Šimek a Ivana Richterová.
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-2016*Jako jediná škola v kraji jsme měli na
krajském finále základních škol ve
volejbalu
družstva
v
dívčích
i chlapeckých kategoriích. Již 3 roky
trénuje žáky Aleš Mitterwald.
Po
solidním volejbale vybojovali naši borci
stříbrné umístění! Děvčata sehrála
vyrovnané zápasy a obsadila v kraji páté
místo.

Cirkus Happy Kids Cirkusový projekt na naší ZŠ: 17. – 24. 9. 2016
Po příjezdu cirkusu se děti se svými rodiči podíleli na stavbě šapitó. Děti si zvolily, čím by
chtěly po celý projektový týden být – artisty. Pro přihlášené žáky následovaly dva dny plné
tréninků přímo v šapitó, nebo v prostorách školy a sokolovny. Zde se jim věnovali trenéři.
Další dny již byly vyplněny představeními v zapůjčených kostýmech i s patřičným nalíčením.
Dvě úspěšná vystoupení byla pro rodiče a širokou veřejnost.
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-2016Členka školské rady Helena Rubáčková zaktivovala některé rodiče a společně připravili
poslední den školy před vánočními prázdninami příjemné přivítání v podobě dobrého cukroví
a písniček Heleny Rubáčkové. Neodolal ani ředitel ZŠ s některými učiteli.
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V neděli 17. 1. se v klubovně členové skautu setkali se skautkami –
pamětnicemi dívčího skautingu v našem městě ale i jinde. Z pamětnic se ho
účastnily pí uč. Beranová, pí Vídeňová a pí Kyselová (neskautovala v Polici
ale v Přelouči, než se za manželem odstěhovala do Police). Pozvání přijala
Iva Hejnyšová (riflová košile,
vedle Hanky Jenkové) - bývalá
manželka Josefa Hejnyše Kariho, která s ním vedla
turistický oddíl a byla u
obnovení Junáka v Polici po
revoluci, ona tehdy přizvala ke
spolupráci ve středisku Hanku
Jenkovou a Věru Škraňkovou,
které jsou ve středisku dodnes.
Všichni si připomenuli 100 let
od založení dívčího skautingu.
Vyprávění pamětnic bylo pro
současné
členy
velmi
zajímavé.

Zleva: pí Kyselová, uč. Beranová, pí Vídeňová

V riflové košili Iva Hejnyšová (bývalá manželka zesnulého Josefa Hejnyše - Kariho, s kterým
po revoluci zakládali skauting v Polici), vedle ní vpravo Hana Jenková.
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-2016*První březnovou neděli proběhl již sedmý
ročník Turnaje v deskových hrách. Již
tradičně se turnaj konal v jídelně Občerstvení
v Pellyho domech, kde se tentokrát sešlo přes
padesát hráčůa hráček.

*V sobotu 16. dubna se sjelo 20 dětských
družin ( 150 dětí) převážně z
náchodského okresu k nám, do
polického kláštera, kde se
konalo
základní
kolo
skautského Závodu vlčat a
světlušek. Vlčata a světlušky je
označení pro kluky a holky
mezi šesti a jedenácti lety.
V závodě jsme měli dvě dívčí
hlídky, které skončily na pátém
a osmém místě z deseti. V
chlapecké kategorii jsme měli
též dvě hlídky, které skončily
na pěkném šestém a osmém
místě.
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-2016Ve dnech 13. – 16. května se devět polických skautek a skautů vypravilo na Intercamp 2016.
Intercamp je mezinárodní skautská akce a jejím cílem je seznámit účastníky s novými
kulturami a lidmi z jiných koutů světa. V letošním roce měli to štěstí, že se setkání konalo
v České republice a to poblíž Jaroměře – v Josefově. Na 49. ročníku se potkalo více než 3000
účastníků ze 13 států.

Ve dnech 23 - 25. 9. se konala Slavnost Babího léta, která je vždy malým
rozloučením s létem, posledním tábořením pod stanem a hlavně setkáním se skauty z okolních
měst. Letošního ročníku se účastnili skauti z Police ale i z Hronova
a Náchoda. Tábořili na krásném tábořišti v Klučance. Letošní Babí léto neslo název – Úkryt
pronásledovaných a bylo inspirováno pověstmi a historií stolové hory Ostaš.
23. 12. již tradičně
skauti přivezli do Police
Betlémské světlo.
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-2016V uplynulém roce mělo středisko Skaláci 97 členů z toho 69 v kategorii děti a mládež.
K tradičním akcím, které v letošním roce pořádali, patřily střediskové Velikonoční prázdniny
a oddílové podzimní prázdniny. Skautky a světlušky se vydaly do Olomouce, skauti s vlčaty
na Vysočinu. V tomto roce se podařilo úspěšně realizovat i několik akcí předškolních dětí ve
spolupráci s rodiči. V květnu jsme zajišťovali pořádání Základního kola závodu vlčat a
světlušek. Středisko pořádalo 2 letní tábory. Týdenní tábor předškolních dětí a dvoutýdenní
střediskový tábor se uskutečnil na tábořišti v Albrechticích u Lanškrouna. Oddíly skautů a
skautek se v rámci letních prázdnin vypravily na putovní tábory. V září pravidelně pořádáme
víkendové setkání skautů z náchodského okresu - Slavnost Babího léta, letos se konala v
Klučance. Členové střediska se zapojili i do charitativní akce – Tříkrálová sbírka a pomáhali s
organizací Dne seniorů - pořádaného polickým domovem důchodců. Betlémské světlo, které
každoročně přivážejí do Police předávali také v domově důchodců a v kostelích polické
farnosti. Středisko pořádalo také akce pro veřejnost - Turnaj deskových her a Předvánoční
dílničky.
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-2016MaMiNa – mateřské centrum
Sdružení získalo nový přenosný hrnčířský kruh, který je umístěn ve
výtvarné učebně ZŠ. V rámci projektu Hrneček pro Broumovsko byly
zorganizované dílničky – jedna pro malé
skauty a druhá pro maminky s dětmi.
V dubnu byly další dvě dílničky – jedna pro
děti ze školní družiny a druhá pro učitelky
ZŠ. Projekt byl finančně podpořen
agenturou Pro rozvoj Broumovska o.p.s.
* 14. 5. se v klášterních zahradách uskutečnila
FÉROVÁ SNÍDANĚ ve spolupráci s dětským
oddělením polické knihovny, která poskytla vyřazené
knihy, které se mohly odkoupit za symbolickou cenu.
MaMiNa se touto akcí připojila ke světovému dni pro
fair trade. V klášterní zahradě „snídalo“ 70 účastníků.

V letošním roce se opět uskutečnily PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2016.
18. - 22. 7. – LICHOŽROUTSKÝ TÁBOR
(vedoucí Martina Nosková, praktikantka Terezka Kaufmanová)
25. - 29. 7. – ZÁBAVNĚ POKUSNÝ TÁBOR
(vedoucí Martina Macounová, praktikantka Lea Kolmanová)
123

-2016Tábor byl určen především pro děti ve věku 3-6 let. Přednost měly děti pracujících rodičů.
Program probíhal v prostorách mateřského centra tj. v ZŠ Na Babí.

124

-2016-

O přednášky je stále velký zájem a setkání jsou zajímavá a úspěšná.

Jarní témata přednášek:
03. 02. Sokol - včera a dnes
17. 02. Jak si můžeme pomáhat
02. 03. Richard Švanda – Pevnost Dobrošov
23. 03. Martin Chadima – Islámský stát
06. 04. Jaroslava Janečková – Česká hudba
20. 04. Martin Landa - Archeologie

Plánované výlety:
Praha – Kramářova vila
Zámek v Kostelci n. Orl.
Kostely Broumovska

V říjnu byly zahájeny podzimní přednášky. Mimo jiných vždy zajímavých hostí byl pozván
i historik a spisovatel historických detektivních románů Vlastimil Vondruška.

Vlastimil Vondruška se starostkou Idou Jenkovou
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a s Milanem Schirlem

-201619. 1. uběhlo 10 let od založení klubu, který založili
manželé M. a J. Rohulánovi s paní V. Klicnarovou.
Členové se nejdříve scházeli v malé místnosti vedle
kadeřnictví paní Hornychové ve Hvězdecké ulici.
Později to byl sál hasičárny a nyní jsou to krásné prostory nového sálu Pellyho domů. Vedení
vždy připraví pro členy velmi zajímavé programy a výlety. Konec roku uzavřeli výletem na
Vánoční trhy do Prahy a na muzikál Angelika.
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-2016V DPS je 36 bytových jednotek, z toho 26 bytů pro jednotlivce a 10 bytů pro
dvojice. Bydlení v DPS je určeno pro seniory nad 65 let a pro zdravotně
postižené. Pečovatelky spolu s vedoucí sociálního odboru radnice Ilonou
Kejdanovou se snaží obyvatelům jejich život zpestřit různými akcemi.
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Dobročinný fond pro pozůstalé
Výbor Fondu pro pozůstalé v
Polici nad Metují a okolí
připravil pro své členy a nečleny
na sobotu 12. března 2016 ve
Žďáře nad Metují Valnou
hromadu. Sešlo se celkem 78
členů a 34 hostů. Hlavním
úkolem bylo zhodnotit práci za
uplynulý rok, schválit nové znění
stanov fondu a název fondu na
„Zapsaný spolek“. Zazpívat
přišly „Zpívánky“ z Machova.

10. 12. se konala v hospodě ve Žďáře již tradiční
Mikulášská zábava. Program zpestřilo vystoupení dětí
ze ZŠ ve Žďáře a návštěva Mikuláše, čerta a anděla.
Hrála country skupina Ohrada z Broumova. Přítomní
popřáli k devadesátinám dlouholetému členovi
a bývalému funkcionáři panu Karlu Berkovi z České
Metuje.
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Hasiči
Ve městě jsou jednotky dobrovolných hasičů: JSDH Police, SDH Velká
Ledhuje, SDH Radešov, SDH Hlavňov a SDH Pěkov.
Všechny jednotky splňují základní náplň hasičů, výjezdy, údržba hasičské techniky a
vybavení, účast v soutěžích a školení. Kromě těchto činností se podílejí na kulturní a
společenské činnosti ve městě a v obcích, spolupracují se sportovci, pomáhají i při veřejných
akcích pořádaných městem a jsou k dispozici vždy všude tam, kde je potřeba.
4. 3. došlo k požáru dílny v domě pana Jiráska v Tomkově ulici. V dílně byly uskladněny
gumy a lepidla. Zasahovaly polické jednotky a jednotka z Broumova a Náchoda. Škoda byla
za 150 000,-Kč.
V únoru se konal již dvacátý ročník Radešovského člověče nezlob se. V současné době je v
této akci zapojena téměř celá vesnice. Na oslavu tohoto výročí vyrobili neputovní poháry,
připravili docela slušný raut a přichystali upomínková trička. Celý turnaj pomohlo zajistit
město Police nad Metují.
V květnu se konal další ročník Radešovské osmy.

Radešovští hasiči
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Soutěž v Hlavňově 1. 10.
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Hasiči pomáhají při záchraně osob i zvířat
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Krčmasenát
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-201627. 3. ve 2 hodiny ráno se měnil zimní čas na letní.
9. 5. proběhl jeden z „velkých“ astronomických úkazů vhodných pro
amatérské pozorování. Přechod Merkuru přes Slunce patří svým
charakterem mezi zatmění. Při úkazu je možno vidět v jedné přímce Merkur a Slunce. Ze
stanoviště u kašny na Masarykově náměstí mohli občané díky panu Karlu Vackovi tento úkaz
sledovat. Merkur na okraji Slunce poprvé uviděli ve 13 hodin 13 minut a to přímým
pozorováním přes chrómový filtr.

*30. 10. se měnil čas z letního na zimní.
*V pondělí 14. listopadu 2016 nastal největší úplněk za posledních 68 let. Měsíc v úplňku
dosáhl na obloze rekordní průměr a jas - byl o 14 % větší ve svém průměru a o 30 % jasnější.
Poslední takový měsíční superúplněk nastal 26. ledna 1948 a další takový nastane až 25.
listopadu 2034. Poměrně velký superúplněk máme ale v paměti z roku 2011.
2x ročně probíhá prodej živých
pstruhů.
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-2016120 let organizovaného včelařství na Policku. První ustavující valná hromada
„Spolku včelařského pro Polici a okolí “ se konala 16. 5. 1896 v Hostinci pana
Františka Pejskara v Polici nad Metují. Prvním předsedou spolku byl zvolen pan
Josef Veselý, řídící učitel v Polici, který byl předsedou 13 let.
Dnes je 43 členů, kteří obhospodařují 454 včelstev na 48 stanovištích.
Do ZO patří obce Hony, Pěkov, Hlavňov, Suchý důl, Slavný, Police nad
Metují, Bezděkov, Petrovice, Petrovičky, Česká Metuje, Skalka, Žďár nad Metují
a Bukovice.

Filatelie:
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První známka vydaná při vzniku samostatné ČSR r. 1918.
Vytvořil ji Alfons Mucha a dodnes je jednou z nejkrásnějších známek na světě.
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-2016V lednu, kdy byly mrazy, bylo na sídlišti vytvořeno kluziště,
které děti hojně využívaly. O víkendech byla možnost
i večerního bruslení.

Předseda: Tomáš Hornych, Police nad Met., Horní ul.
Místopředseda: Mgr. Jiří Škop, Police nad Met., Soukenická ul.
Tajemník: Kateřina Sadílková, Žďár nad Met.
Hospodář: Jaroslav Ulvr, Police nad Met., ul. K Sídlišti
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*Horolezecký klub Ostaš ve spolupráci s Českým horolezeckým svazem a další mi partnery
připravil 3. kolo Českého poháru a Českého poháru mládeže 2016 v lezení na obtížnost na
umělé stěně. Závod proběhl 21. 5. na stěně v Sokolovně a byl zároveň nominačním závodem
reprezentace ČR a reprezentace mládeže ČR. K vidění tedy byla celá česká špička
sportovního lezení.

O pouťové neděli dopoledne se horolezci a
lyžaři sešli na Ostaši pod Budíkem a
stavěli. Průřez historií kamarádské
taškařice, která se datuje od r. 1970 bylo
možno zhlédnout na výstavce v Dřevěnce
do konce září.

Lyžaři:
V současné době má oddíl 104 členů, z toho je 73 dospělých a 31 mládeže.
Lyžování v Polici drží početný tým trenérů, rozhodčích a příznivců. Oddíl má
činnost po celý rok. Pravidelné tréninky mládeže jsou od září do června 2x
týdně (úterý a pátek). Jarní třídenní soustředění pro mládež probíhá zpravidla
začátkem května (např. na chatě Jardy Pavelky na Bišíku), letní týdenní soustředění první
týden v červenci (např. na Špince nebo v Radči u Úpice), podzimní třídenní v říjnu (např. na
chatě Havlovka v Krkonoších) a nejdůležitější příprava na zimní sezónu probíhá podle
sněhových podmínek nejčastěji v prvním prosincovém týdnu na chatě Detecha v Deštném v
Orlických horách. Oddíl tradičně pořádá silniční a přespolní běhy: Běh sídlištem, Od pípy k
pípě, Běh na Hvězdu, Běh Broumovskými Stěnami a Běh Okolo Ostaše - Memoriál Mirka
Hejnyše. V prosinci pořádá tradiční Ples lyžařů, v lednu pohárový závod KHK v běhu na
lyžích. V posledních letech spolupořádá některé závody poháru KHK, sestávajícího z
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-2016lyžařských běhů, duatlonů, triatlonů, silniční i horské cyklistiky a běhů do vrchu.
Celoroční aktivita vrcholí podzimní sezónou přespolních běhů; hlavní lyžařská sezóna pak
trvá od konce prosince do konce března. 14. 2. byl na Nebíčku uspořádán pohárový závod
Královéhradeckého kraje žactva a veřejný závod v běhu na lyžích klasickou technikou pro
všechny věkové kategorie.

Polická parta se zúčastnila „Krkonošské 70“, kde obsadila 8. místo, čas 4hod.38min.

*V neděli 16. 10. uspořádal
lyžařský oddíl Spartaku
Police na Nebíčku další
ročník
tradičního
přespolního běhu Okolo
Ostaše.
Závod
byl
zakončením
podzimní
běžecké
části
Poháru
přespolních a lyžařských
běhů KHK, proto k nám
přijelo 246 mladých lyžařů
od Špindlerova Mlýna přes
Vrchlabí, Brannou, Trutnov
a
Machov
až
po
orlickohorský Skuhrov nad
Bělou.
V kategoriích
dospělých startovalo 14 žen
a 57 mužů. Celkem bylo 317 startujících ve 22 kategoriích. I přes nepřízeň počasí dorazilo
mnoho místních předškoláků a bezpočet diváků. O dobré úrovni našich závodníků svědčí fakt,
že v celokrajské konkurenci získali Poličáci celkem 15 medailí. Na organizaci závodu se
podíleli kromě funkcionářů oddílu velkou měrou i rodiče lyžujících dětí.
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…a běhali malí, mladí i ..starší
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„Poslední mazání“
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Florbal:
Na Policku je asi 14 týmů, které se florbalu věnují a jejich řady se stále
rozrůstají. Na těchto amatérských turnajích se sejdou všechny týmy a bez
rozdílu věkových kategorií a bez rozdílu pohlaví se střetávají ve vzájemných
turnajích.. Pod polickým Sokolem jsou dva oddíly - Tiky Team a Viktorky.
Věkově nejstarším je TIKY TEAM,
který každým rokem pořádá soutěž
URNA CUP. I tato soutěž je v Polici a
okolí nejstarší. V sobotu 29. 10. se
konal již čtrnáctý ročník florbalového
turnaje pro starší, obézní a pokročilé,
kterého zúčastňují jen neregistrovaní
hráči (netýká se brankářů a žen):
mužské týmy s věkovým průměrem 32
let a více, ženské týmy bez věkového
limitu, týmy s hmotnostním průměrem
100 kg a více a firemní týmy. Zúčastnil
se tým z Broumova i Trutnova.
Vítězové „Sépie“

*27. 2. se ve školní tělocvičně ZŠ konal ji 13.MEMORIAL Radima Téra a 15. ročník
nohejbalového turnaje trojic.

Parkour /Freerunning
Jan Jenka je studentem Magic english. Působí ve východočeské skupině
Sans Encombre a VSA Xtreme Parkour / Freerunning aktivně od roku
2006. Je oficiální trenér všestrannosti III. třídy od roku 2013. Má
zkušenosti z účasti na mnoha vystoupení po celé ČR i v zahraničí,
rozhovory pro media (TV a tisk), je trenér Parkkouru/Freerunningu, účast v
reklamách, profesionální foto a video aj. S Lukášem Kuldou z Červeného
Kostelce se osmým rokem věnují parkouru a freerunningu. Kromě mnoha
vystoupení a různých exhibic nyní vytvořili také první parkourový projekt
svého druhu u nás. Jmenuje se JUMP´N TRAVEL. Polický parkour-freerun opět slavil
v červnu úspěch: Matyáš Tér zvaný „Ivan“ obsadil 1. místo v kategorii junior na
ARTMOVING CHALLENGE v Hradci Králové.
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Předsedou je Petr Dostál,
místopředsedou Jiří Krmaš,
správce dílny Rostislav
Maďar, tajemníkem Tomáš Vacek. Sekce enduro: Jan Vajsar, Martin Novotný.

*Pod hlavičkou AMK ČR začaly závody na
přírodních
okruzích
motocyklů
včetně
historických. Ve dnech 7. a 8. května na
Slováckém okruhu ve Starém Městě u
Uherského Hradiště v soutěži O cenu Bohumila
Kováře
obsadil
Miloš
Thér
3. místo a získal titul Vicemistr ČR ve třídě
Klasik do 175 cm na přírodních okruzích. Pak
následovalo 2. místo v „Poháru SZM“, kterého
se zúčastňují i zahraniční jezdci. Při závěrečném
vyhlašování v Brně získal titul Mistr ČR. Miloš Thér měl nejlepší sezónu ve své kariéře.

*Automotoklub byl založen jako ZO Svazarmu Kovopol Police v roce 1952. V roce 1961 byl
klub přejmenován jako ZO Svazarmu Police nad Metují.
Členové se pustili do opravy svépomocné dílny. Hlavně v té době se amatérsky stavěly
motocrosové motocykly a členové ze účastnili oblastních i celostátních závodů. Samostatný
AMK Police n.M. byl založen 15.03.1969. Jeho prvním předsedou byl pan Miloš Puschmann,
místopředsedou Josef Foglar a jednatelkou Míla Kollertová.

Snímky z r. 1969
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Rok 2013
Začala stavba
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Rok 2014
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-2016V sobotu
4.
6.
se
„slavnostně“ otevřel objekt
zrekonstruovaných
dílen
AMK. Město se podílelo
finančně. Velký díl práce
odevzdali členové. Příjemné
bylo setkání i s těmi, kteří už
užívají důchodu, ale byli
součástí doby, kdy polický
AMK zažíval velmi aktivní
období.

Rok 2016
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Dílna

Společenská místnost.

Na snímcích vpravo Miloš Puschmann a Jaroslav Beran
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Bohumil Máslo,
Jan Vajsar,
Vladimír Dubišar

Petr Dostál a starostka
Ida Jenková
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Jaroslav
Beran
ml.,
Boh. Máslo a Zd. Thér

Oldřich Nádvorník a Miloš Klimeš

Miroslav Fulka

Jaroslav Pichl a Jiří Krmaš
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Ve dnech 17. a 18. 9. se v Dymokurech konal závodu „Českomoravské asociace
motocyklového sportu“ na přírodních okruzích. Miloš Thér hájící barvy AMK Police n. M.
obsadil 2. místo a získal titul „MISTRA ČR“ ve třídě do 175 ccm kategorie „Klasik“ na
přírodních okruzích.
16. července 2016 proběhl již pátý ročník jednoho
z nejvýznamnějších trialových závodů v Rakousku –
Silvrettarun 3000. Startuje se v lyžařském středisku
Ischgl. Z důvodu vydatného sněžení byla hlavní
maratonská trať zkrácena na 38km. Nejvyšší bod trati
tak byl Ritzenjoch ve výšce 2686m.n.m. Po přeběhnutí
vrcholu, kde bylo cca 10cm sněhu, následoval seběh až
do cíle do městečka Galtür. Na startu se sešla kvalitní
konkurence téměř 600 běžců z 25 států. První místo
obsadil
český reprezentant Pavel Brýdl.
Kvintán broumovského gymnázia Ondřej Volák z Police se
zúčastnil Mistrovství Evropy juniorů v orientačním běhu
v Polsku. Obsadil v jednotlivcích nádherné 8. místo, ve
štafetách skončil na 9. místě.
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Nové přírůstky do oddílu kopané. Všichni s radostí
přivítali Karlíka Klimeše a Tomáška Plného.

Polický Sokol má přeborníka ČOS v Sokolské všestrannosti – stal se jím Jáchym
Petr. Za odměnu měl možnost se zúčastnit týdenního mezinárodního tábora
v rakouských Alpách.
Od 10. do 12. 6. se konal v Praze přebor ČOS v sokolské všestrannosti starších žáků, dorostu
a dospělých. Za Polickou jednotu se zúčastnila Michaela Janečková, Michal Sirko a Filip
Werner. Michal Sirko obsadil druhé místo ve šplhu, třetí místo v gymnastice a atletice a
celkově skončil druhý. Filip Werner v akrobacii a ve sport. gymnastice obsadil třetí místo.
Celkově obsadil čtvrté místo. Michaela Janečková v gymnastice získala zlato a v plavání
skončila na šestém místě. I v dalších soutěžích obsazují cvičenci výborná umístěné. Za
odměnu jeli v červnu na výlet do zábavního parku Mirákulum.

Jáchym Petr

Michal Sirko
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Filip Werner

Michaela Janečková
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Podnikatelé a živnostníci
*Od 1. 1. restauraci Sokolovna
provozují Karel a Jana Křepelkovi.

*Pan Bureš v květnu uzavřel svou
prodejnu novin a tabáku a sběrnu oděvů
a čistírny, kterou měl ve svém domě
v ul. 17. listopadu 123.

*Od 1. 6. byl zahájen provoz
v Penzionu 65. Provozovateli jsou
Sabina Slavíková, Jan Jirman. Svou
činnost v divadelním klubu ukončili.
*Hospůdku Na Hrázi v Hlavňově již
rok provozuje chalupářka paní Valeká
Martina, která je z Hradce Králové.
Restaurace Sokolovna

*Dušan Schreiber „Ouško“ zrušil svou prodejnu s ovocem a zeleninou. V prodejně prodává
pouze zmrzlinu.

*Od pondělí 1. 8. se opět obnovil provoz kuchyně v Hotelu Ostaš na Masarykově náměstí.
*Od 1. 11. byla otevřena zubní ordinace Medical CANNABIS s.r.o. v Tyršově ulici čp. 327.
naproti pobočce Čs. pošty. Ordinuje MUDr. Jitka Farná.
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*70letý praktický lékař Jaromír Langer, který má svou ordinaci v domě na Nádražní ulici měl
problémy s policií za podvádění zdravotních pojišťoven. Vykazoval výkony, které neudělal.
Ordinoval také v Broumově a v Teplicích nad Metují.
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Zleva: Ivana Hornychová, Renata Steinerová, Jaruška Andersová, Zorka Fraňková, Anna
Pápaiová, Lída Johnová. Na houpačce Mirka Hermannová, na dece Martina Čečetková,
Věrka Bačuová a Magda Šolcová.

156

-2016-

Hlavňov

V lednu TJ Sokol Hlavňov uspořádal oblíbené
zimní tábor v Horní Malé Úpě.

157

-20165. 3. se na Hvězdě konal již 21. Hlavňovský ples.

*Koncem března došlo k prořezu vzrostlých dřevin u místního fotbalového a antukového
hřiště. Dřeviny bránily v údržbě těchto lokalit a zasahovaly do prostoru oplocení.
*Dne 3. 4. provedli místní hasiči vyčištění propustků v obci, které navazovalo na opravu
komunikace v minulém roce.
*V týdnu od 4.4 do 8.4 došlo k zvelebení místního třešňového sadu Homole, kde byly
vysekané náletové dřeviny a křoviska. Na této akci se také podílelo město.
*Na jaře došlo za pomocí Hlavňovských žen k částečné úpravě prostranství.
*Během soboty 9. 4. proběhly přípravné práce pro akci „zateplení stropu klubovny“.
*V sobotu 16. 4. se uskutečnil za asistence místních hasičů sběr železného šrotu a ve stejný
den proběhla další etapa čištění propustků v obci opět za účasti SDH Hlavňov.
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-201625. 3. se hlavňovské ženy vydaly s dětmi na Bowling do Meziměstí.
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-2016Pomník Jana Vostrého-Žitavce
byl opraven a jeho okolí bylo
upraveno.

Oprava sochy

Socha Sv. Jana Nepomuckého byla opravená,
hlavňovští občané upravili okolí sochy
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Nově vybudované odpočívadlo.

Opravený propustek u hráze

Nová podlaha v tělocvičně

*29.

4. byla
postavena májka
a pěkná velká
hranice k pálení
čarodějnic. Akce
se tak, jako
vždy, vyvedla.
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Příprava hranice
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-2016Po dvou letech se dobrovolní hasiči rozhodli uspořádat tajný výlet pro sebe a své
spoluobčany. Výlet se uskutečnil v sobotu 7. května. Přihlásilo se 28 dospělých a 7 dětí.
Prvním bodem byla návštěva biostanice v Jílovicích. Dále navštívili muzeum historické
hasičské techniky ve Velkých Svatoňovicích. Po cestě si udělali zastávku na Rozkoši.

4. 6. se konal další Tajný výlet do dolu Bohumír v Jívce.
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-2016Od 1. – 5. 7. TJ Sokol uspořádala letní dětský tábor Trosečníci v České Čermné.
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-2016Poslední zářijovou sobotu se konal již devátý ročník soutěže o Putovní pohár SDH Hlavňov.

Michal Vacek, Martin Berger, Filip Tmej, Luděk Feranec, Petr Valášek, Bohouš Toman, Jan
Špulák, Aleš Berger, Tereza Špuláková, Renata Špuláková a Michal Meier.
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-2016V pátek 14. října se konalo „Posezení pro seniory – ale i pro mladší“. Akce se v obci stala
již podzimní tradicí a byla v režii Českého svazu žen v Hlavňově pod vedením Dáši
Krausové. Pro účastníky bylo zajištěno bohaté občerstvení, na jehož přípravě
i celého večera se podílela Alena Líbalová, Renata Špuláková a Marcela Vágnerová.
Výborný guláš, který všem moc chutnal, připravil Josef Špaček, u pípy točil Jan Špulák.
K poslechu i k tanci hrála dvojice sehraných hudebníků: na harmoniku Maruška Ryšavá
z Pěkova a na klávesy Mgr. Jaroslava Janečková z Holic – hlavňovská chalupářka, zpěvem
doprovázel Michal Vacek.
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-2016Činnost
ZO ČSŽ v Hlavňově byla během roku 2016 opět pestrá:
28. 05. Dětský den na hřišti – soutěže a sladké odměny 23. 09. se konalo další „Spaní dětí v
klubovně“, spojené s odpoledním programem.Tentokrát soutěžení a plnění úkolů probíhalo
trochu po vzoru „Pevnosti Boyard“. Děti získávaly „klíče od pokladu“. Večer nesmělo
chybět opékání buřtů a hlavně stezka odvahy. Další akcí bylo „Posezení pro seniory, ale
nejen pro ně“, které se konalo dne 13. října. V pátek 28. října proběhla Drakiáda. Během
roku se uskutečnilo několik brigád. Byly vysázeny trvalky u kříže před hasičárnou a keře u
pomníku „Žitavce“. Ženy provedly úklid klubovny po po její rekonstrukci a malování. První
říjnovou sobotu pomáhaly při hasičské soutěži ve stánku s občerstvením. 18. listopadu byla
výroba ozdob na obecní vánoční strom ve „vánoční dílničce“. Vánoční strom se rozsvěcel
26. 11. při „vánočním setkání občanů“. Akce byla společná s osadním výborem. U
vánočního stromečku se zazpívaly vánoční koledy za hudebního doprovodu tří zobcových
ﬂéten, na které hrály Katka Vacková, Nikola a Lucka Krausová.
V listopadu oslavil svých 80 let hlavňovský rodák pan profesor František Janeček. Svého času
byl ředitelem broumovského gymnázia. Později se odstěhoval do Holic, kde byl rovněž
profesorem na gymnáziu. Je matematikem a autorem několika cvičebnic matematiky. Na
pardubické univerzitě učí dodnes. Se svou ženou velmi často pobývá na své chaloupce
v Hlavňově, ke kterému má stále velmi blízký vztah. Již několik let pravidelně přispívá svými
zajímavými články do Polického měsíčníku. František Janeček stál také na počátku myšlenky
na vydání knihy o Hlavňově. Své jubileum oslavil se svými nejbližšími kamarády a zástupci
města v hostinci U Doležalů.

Popřát přišla i starostka Ida Jenková
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-2016Josef Rotter je nejstarším hlavňovským občanem. Na začátku
dubna oslavil 93. narozeniny.

V listopadu oslavila paní Jiřina Rotterová své
90tiny. Dlouhá léta vedla činnost TJ Sokol
Hlavňov a podílela se významnou měrou na
aktivitách této organizace, jejíž řádnou členkou je
dodnes.

Na snímku s dcerami Ilonou Kejdanovou (vlevo)
a s Ladou Pošmurovou (vpravo)

Během roku se v obci narodilo 1 dítě, zemřeli 2 občané, přistěhoval se 1, odstěhovali se 3
občané.
Celkový počet obyvatel v obci je 152
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Svatby
Duben:
Michal Baldrych a slečna Renata Jansová v suchodolské kapli
Květen:
13. 5. Josef Kleiner a Markéta Kopecká
14. 5. Pavel Šolar a Petra Hájková u petrovického kaštanu
Červen a červenec:
Jan Fišer a Zuzana Zapletalová – obřadní síň
Jan Kučera a Veronika Dostálová – obřadní síň
Radek Hejnyš a Lenka Kábrtová – obřadní síň
Petr Jirků a Ivana Ducháčová – Hvězda
Martin Ladr a Nikola Cachová – Hvězda
Kamil Dvořák a Ivana Krtičková – Hvězda
Vratislav Simon a Anna Hejzlarová – Hvězda
Adam Janáček a Aneta Pokorná – louka
Bohumil Ducháč a Karolína Kašparová – Slavný
Jakub Kohl a Simona Fridrichová – Slavný
Srpen:
06. 08. - Viktor Dusil a Edita Nováková – před suchodolskou kaplí
13. 08. - Jakub John a Markéta Tichá - na Hvězdě
20. 08. - Petr Novák a Jindřiška Rychterová - u kaštanu na Petrovicích
- Jakub Hambálek a Xenie Ulrichová - na terase Pellyho domů
- Vladimír Kališ a Maria Kacanosová - obřadní síň
27. 08. - Jan Borna a Marie Dostálová v kostele
Září:
03. 09. - Petr Jirman a Michaela Míková na Hvězdě
Michal Kozár a Adéla Francová– na Honech v sadu
09. 09. - Karel Zelenka a Daniela Mikušková – církevní sňatek v kapli na Hvězdě
10. 09. - Ondřej Marek a Andrea Machová na Hvězdě
17. 09. - Daniel Štěch a Lucie Cejpová v obřadní síni
17. 09. - Ondřej Lojška a Michaela Hertíková v obřadní síni
17. 09. - Jáchym Škoda a Šárka Zákravská na Hvězdě
Říjen:
08.10. - Petr Tošovský a Květa Podolská na Hvězdě před kaplí
15.10. - Lukáš Rus a Nikola Ptáčková - obřadní síň
15. 10. - Martin Ehl a Hana Nývltová - Hvězda
22. 10. - Petr Šlehobr a Karla Fendrštátová
27. 10. - Pavel Cvrček a Lenka Drbohlavová
30. 10. - Vladislav Brož a Petra Kociánová
Listopad:
05. 11. - Tomáš Hauschke a Martina Vrbová - kostel Nanebevzetí Panny Marie v Polici
Prosinec: 0

Celkový počet uzavřených manželství polických občanů = 20
počet uzavřených manželství před naším úřadem = 43
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Stříbrné podvečery
V pátek 11. 11. se na pozvání na oslavu 25 let manželského života se dostavily dva páry.
Manželé Petr a Jarmila Jirmannovi z Bezděkova nad Metují a Václav a Ludmila Hubkovi
z Bukovice. Po krátkém slavnostním připomenutí svatebního obřadu společně se starostkou
Idou Jenkovou a matrikářkou Dagmar Hambálkovou poseděli u příjemného povídání.
Prvním narozeným dítětem v letošním roce byl Teodor Linhart, Nádražní
393, který se narodil 5. 1.

Vítání občánků
*11. 6. bylo přivítáno 9 občánků: Jakub Jetmar, Teodor Hauck, Marie Novotná, Veronika
Vojtěchová, Adéla Vernerová, Marie Hornychová, Kateřina Škopová, Ondřej Majsniar a
Kryštof Zdeněk Hodboď.

*První říjnovou sobotu 1. 10. bylo přivítáno 9 malých občánků: Beáta Kociánová, Kryštof
Kubeček, Adéla Kollertová, Matouš Ševců, Tereza Hanušová, Jakub Marek, Nikola
Entlerová, Elena Hamplová, Bořek Tomáš Podstata.
V letošním roce se v Polici a Radešově narodilo 28 dětí. V Hlavňově se narodilo 1 dítě.

Jubilea
70 let
Leden: Václav Sulzbacher, Ivo Pohl, Jaroslava Součková, Jiří Ducháč a Miroslav Macek.
Únor: Jan Miler a Dana Poulová
Březen:
Ludvík Pivnička, Josef Obst, Marie Šťovíčková, Jaromír Šigut, Zbyslav Příhoda
Duben:
Jan Tiefa, Miroslav Novotný, Jiřina Hejnová, Anton Majsniar, Marianna Pokorná Zdeňka
Svatoňová.
Květen:
Stanislav Bittnar, Jana Růžičková, Anton Majsniar, Tereza Vanišová, Květoslava Součková
Červen: Květa Hauková
Červenec: Marie Králová, Vlasta Osobová, Jaroslav Adam, Eva Horáková, Olga Jenková,
Vilém Steiner, Marie Myšková
Srpen: Milada Jirmanová, Ondrej Turko a Václav Vondráček
Září:
Vlasta Schmidmayerová, Josef Kašpar, Jiří Popadinec, Václav Rejchrt a Marie Čečetková
Říjen: Josef Zelený
Listopad: Josef Steiner a Jitka Ansorgová

75 let
Leden: Karel Krtička, Getruda Teunerová, Vlasta Osobová, Marie Leppeltová, Drahomíra
Geislerová, Blanka Jarešová, Anna Jansová a Řehoř Kaněra.
Únor: Václav Šimek, Miroslava Ducháčová, František Fišer a František Jareš
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-2016Březen: František Ištok
Duben: Jaroslava Bernardová
Květen:
Helena Thérová, Milena Janková, Jana Obršálová, Jana Grätzová, Jaroslav Pokorný
Červen: Jaroslav Slovák, Jan Kratochvíl
Červenec: Tomáš Souček, Zdeněk Adam, Anna Kuchtová, Eva Knittelová
Srpen: Jiří Siegel, Bohumil Staněk, Svatoslava Martinková, Magdalena Rotterová, Bohunka
Hubková a Hilde Bednářová.
Září: Jaroslav Thér a František Lukavský
Listopad: Pavel Novák, Jaroslava Jakoubková a Vlasta Formanová
Prosinec: MUDr. Marie Kopecká, Milada Vítková a Danuše Pfeiferová

80 let
Únor: Antonín Jansa a Marie Hrubá
Březen: Jaroslav Bernard, Jiří Kollert
Duben: František Axman
Květen: Jan Říha, Manfred Schirlo a Josef Hauk.
Červen: Karol Pfeiffer
Červenec: Jaromír Šulc
Září: Václav Jakoubek, Zdeněk Vídeň, Eva Reimannová, Jitka Hejlová a Bohumila
Pfeiferová
Říjen: Marie Židová, Ladislava Eichlerová
Listopad: František Thér
V Hlavňově na své chalupě oslavil své výročí pan František
Janeček, profesor na holickém gymnáziu.
Zasloužil se o vznik knihy o Hlavňově
a pravidelně přispívá svými zajímavými články do PM.

Prosinec: Vlasta Seidlová a Jaroslava Seidlová

85 let
Leden: Josef Nemejta a Jiřina Pavlíková.
Duben: Marta Chromá
Květen: Milada Vacková, Jiřina Klimešová
Červenec: Miroslav Jirman
Srpen: Roman Jirman, Helena Obršálová, Božena Nožková a Mária Voborníková
Září: Marie Rohulánová, Josef Stodola, Antonín Nyč a Josef Vacek
Říjen: Věra Balcarová, Miroslav Ducháč
Listopad: Marie Plachtová, Anna Pourová a Václav Kollert.
Prosinec: Jaroslav Zítka
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90 let
Leden: Klementína Meierová
Únor: Ludmila Kubečková a Ludmila Vaňková. Paní Vaňková víc než tři desítky let
pracovala jako hospodářka v polické základní škole.
Ludmila Vaňková
Březen: Františka Kvapilová, Jiřina Fišarová, Emilie Vondračková
Františka Kvapilová, jedna z posledních manželek Šarkánů oslavila 90
let.

Zleva: Fr. Kvapilová,
starostka Ida Zdeňka
Jenková a Šváblová

Duben: Alžběta Vacková
Květen: Ljuba Frýbová
Červenec: Milan Beran, Jaromír Stejskal
Říjen: Justina Petrová

Listopad: Ctibor Frencl
Jiřina Rotterová - rodačka Hlavňova. Dlouhá
léta vedla činnost TJ Sokol Hlavňov a podílela
se významnou měrou na aktivitách této
organizace, jejíž řádnou členkou je dodnes.
Na snímku paní Rotterová s dcerami Ilonou
Kejdanovou vlevo a Ladou Pošmurovou vpravo

Prosinec: Věra Hejlová
a Bohuslava Kubalíková
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95 let
Červenec: Waltraud Šedová
Srpen: Žofie Kubečková

Září: Františka Grossová
Prosinec: Věra Hejlová a Bohuslava Kubalíková
100 let
Leden:
V lednu oslavila svých sto let
polická rodačka paní Jarmila
Urbánková, která se ve svých 27.
letech odstěhovala do Přelouče,
kdy nyní žije v Domově u
fontány. Popřát jí přijela starostka
našeho města Ida Jenková a
zastupitelka Věra Kašíková.

Úmrtí:
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Počet zemřelých občanů v Polici = 9, ve VL 37, v Radešově = 1,
Smuteční projevy zajišťují ve Smuteční síni paní Věra Bolková a Věra Kohlová.

Statistika:
K 31. 01. mělo město 4 145 obyvatel
K 29. 02. mělo město 4 144 obyvatel
K 31. 03. mělo město 4 139 obyvatel
K 31. 04. mělo město 4 132 obyvatel
K 31. 05. mělo město 4 134 obyvatel
K 31. 07. mělo město 4 113 obyvatel
K 31. 08. mělo město 4 104 obyvatel
K 30. 09. mělo město 4 109 obyvatel
K 31. 10. mělo město 4 112 obyvatel.
K 30 .11. mělo město 4 103 obyvatel
K 31. 12.mělo město 4 104 obyvatel
Počet obyvatel celkem v Polici 1288, VL 2274, v Radešově 67, v Hlavňově 152.
Počet obyvatel v Pěkově 261 a na Honech 57.
Počet obyvatel se snižuje:
r. 2005 = 4305, r. 2006 = 4283, r. 2007 = 4280, r. 2008 = 4263, r. 2009 = 4228,
r. 2011 = 4275, r. 2012 = 4255, r. 2013 = 4212, r. 2014 = 4173, r. 2015 = 4153
Během roku se přistěhovalo do Police 35 obyvatel, VL 49, do Radešova 3, do Hlavňova 1
Během roku se odstěhovalo z Police 62 obyvatel, z VL 44, z Radešova 2, z Hlavňova 3
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Leden
Ráno° Den°
-4°
-2,8° Ráno a dopol.sněžení, odpol. zataženo a mlha
-1°
-6,8° Zataženo, dopol. mírné sněžení, mlhavo,
-10°
-7°
Slunečno, odpol. pak zataženo
-7°
-6°
-7°
-5°
-5°
-1,5°
-3°
-1°
-2°
+2°
-11°
0°
0°
+3°
+2°
+2°
+2°
+3°
Celý den mlha, mžení a jemný déšť
0°
+1°
Mírné sněžení
-2°
+1°
-1°
+1°
V noci sníh, celý den zataženo, sněžení
-2,5°
-2°
Nasněženo, zataženo, občas mírné sněžení
-5°
-3°
Krásně slunečno
-10,5°
-4°
Slunečno
-16°
-4°
Slunečno
-9°
-6,5° Pod mrakem, k večeru poletoval sníh
-5°
-4,3° Sněžení, zataženo
-12°
-4°
Slunečno
-6,5°
-4,5° Zataženo, občas sněžení
-2°
+1°
V noci nasněžilo, zataženo, mlhavo
+1,5°
+4°
Dopoledne déšť, celý den mlha
+4°
+6°
Zataženo, mlhavo
+5°
+7°
Jemný déšť, zataženo, v pol. chvílemi slunce
+6°
+7°
Dopol. zapršelo, odpol. chvíli slunce, v noci ochl.
-2°
+4°
Odpol. chvíli prosvitlo slunce
+2°
+6,5° Slunečno, vítr večer déšť, v noci sněžení
0°
+1°
Občas mírné sněžení, v poledne slunce
Průběh ledna byl pestrý. Počasí se střídalo mrazivé s teplotami nad nulou. Sníh na lyžování
byl týden, pak roztál.

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.
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Únor
Ráno° Den°
+1,5°
+5°
Ráno déšť, zataž., odpol.přeháňky, mžení
+6,5°
+9°
Vítr, zataženo
+3,5°
+4°
Ráno liják, odpol. probleskovalo slunce, v noci sníh
+0,5°
+1,5° Přeháňky sněhu s deštěm, v pol. na chvíli sl.
-1°
+0,5° V noci nasněžilo, během dne občas slunce
+3°
+8°
Slunečno, vítr
+2°
+6°
Slunečno, vítr
+2,5°
+8°
Prudký vítr, večer liják
+4,5°
+8°
R přeháňka,prudký vítr, zataženo, odpol.přeháňka
+3°
+4°
R déšť, v pol. slunce, jinak zataženo
+1,5°
+3°
Dopoledne drobně pršelo, odpol.slun., se sněh.přeh.
+1°
+3°
V noci mírně nasněžilo, polojasno
0°
+3°
V noci mrazík, poloj., odpol.mírně sprchlo
+2°
+6°
Ráno déšť, odpol.slunce, vítr
+3,5°
+6°
Zataženo
+0,5°
+0,5° Zataženo, občas poletoval sníh
-1,5°
-1°
Občas sněžení, ledový vítr, zataženo
+2°
+4°
Zataženo, v poledne a odpol. déšť
+0,5°
+2°
V noci napadl sníh,během dne mokro
-1°
+2,5° Prudší ledový vítr, večer déšť
+4°
+7°
Dešťové přeháňky
+7°
+10° Prudší vítr, zataženo, odpol. jemný déšť
+2°
+3°
R déšť se sněžením, odpol.déšť a přeháňky
-0,5°
+3°
Přeháňky sněhové, odpol. slunce
-3°
+3°
Chvílemi slunce, k večeru sníh
-3°
+2,5° V noci mírně nasněžilo, odpol. občas slunce
-4°
+1°
Zataženo
+0,5°
+5,5° Zataženo, večer déšť
+1°
+0°
Zataženo, odpoledne a v noci sněžení
Počasí bylo aprílové. Déšť se střídal se sněžením, oteplení s ochlazením. V polovině měsíce se
dostavily mrazíky, potom zase oteplení. Na zahrádkách vykvétaly sněženky a jiné jarní
květinky. Podle měření patřil letošní únor mezi nejteplejší.
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23.
24.
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26.
27.
28.
29.
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Březen
Ráno° Den°
-1°
-0,5°
Do rána napadlo hodně sněhu, zataženo
-1°
+2°
Zataženo,
+1,5°
+2,5°
-2°
+5°
Slunečno
-1°
+6°
V poledne slunečno
+4°
+3,8° Dopol. déšť, vítr
+0°
+3°
V poledne slunce, odpol.ochl. a jemné sněžení
+1°
+1,5° Celý den mokré sněžení
-2°
+2,5° Ráno nasněženo, kluzko,
+0,5°
+4°
V poledne slunce, ledový vítr
+2°
+4°
Vítr
+2°
+3°
Dopol. sníh s deštěm, vítr
+1,5°
+1,5° R. přeháňky s deštěm a sněhem, pak zataž., mžení
-1,5°
+4°
Slunenčo, vítr
0°
+1,5° Do rána napadl sníh, v pol.sněžení, pak déšť
-1°
+5,5° Slunečno, vítr
-2°
+10°
Slunečno, krásně
-3,5°
+11°
Slunečno, krásně
+1,5°
+6°
Ráno déšť, v poledne slunce, odpol. občas slunce
+1°
+3,5° Zataženo, vítr
+2°
+4°
R zapršelo, pak chvíli slunce, odpol. zapršelo
+2°
+5°
Ráno a v poledne déšť, odpol. chvíli slunce
+2°
+5°
Zataženo, odpol. zapršelo
+2°
+5°
Polojasno
+1°
+4,5° Odpoledne mírné dešť.přeháňky, kvečeru déšť
+3°
+7°
Dopol.déšť, odpol. slunce
-2°
+12°
Slunečno, vítr
+3°
+13°
Slunečno, vítr
+5°
+9°
Vítr, občas slunce, přeháňky, v pol. déšť a kroupy
0°
+10°
Odpoledne déšť, k večeru projasnění
+7°
+12,5° Dopol. déšť, v poledne a odpol. slunce
V březnu bylo proměnlivé počasí, v prvním týdnu napadl i sníh. Pak již následovalo aprílové
počasí.
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Duben
Ráno° Den°
+2,5°
+7°
Dop. zataž., déšť se sněhem, k večeru slunce, otepl.
-2°
+14,5° Slunečno, vítr
+1°
+16°
Slunečno, vítr
+3,5°
+17,5° Slunečno
+5°
+23°
Slunečno, letní den
+10°
+14°
Ráno a dopol.déšť, odpol.občas slunce, vítr
+7,5°
+14°
Chvílemi slunce, vítr
+8°
+8°
Dopoledne déšť, odpol.přeháňky
+4°
+5,5° Celý den déšť
+5°
+5,5° Celý den déšť,
+5°
+11°
Dopol.zataženo, odpol. chvílemi slunce
+7,5°
+10°
Zataženo, k večeru slunce, otepl.
+3°
+16°
Dopol.zataženo, odpoledne slunce, vítr
+6,5°
+10°
Ráno déšť, zataž., v pol. slunce, pak zataž.
+4,5°
+11°
Odpoledne déšť
+5,5°
+14°
Dopol. déšť, odpol.přeháňky, k večeru slunce
+7°
+14°
Občas slunce, odpol.přeháňky
+5,5°
+10,5° Odpol.oblačno, k večeru slunce
+0,5°
+9°
Oblačno
+2,5°
+10,5° Dopol.zataž.,zima, vítr, odpol. slunce, pěkně, vítr
-1,5°
+14,5° Krásně, slunečno, chladnější vítr
+0,5°
+14,5° Slunečno, vítr
+2,5°
+14°
Občas slunce, poloj., odpol.zataženo, k večeru déšť
+1,5°
+10°
R poletoval sníh, odpol.slunce a občas sníh
-1°
+5°
Během dne sněh. přeháňky, k večeru pěkně, slunce
+1°
+7°
R slunce, potom sněhové přeháňky, odpol.liják
+3°
+5°
Dopoledne déšť, odpoled. obl., vítr, k večeru sl.,
+1°
+7°
Dopol.přeháňky, zima, k večeru krásně, vítr
-2°
+11,5° Slunečno, odpol.obl.,
-1,5°
+16,5° Krásně slunečno, vítr
Od 2. 4. do 5. 4. bylo téměř letní počasí. Od 6. 4. se ochladilo a nastoupilo aprílové počasí.
24. a 25. mírně sněžilo. 29. se počasí vylepšilo, ranní teploty byly nízké, ale odpoledne již bylo
krásně.
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Květen
Ráno° Den°
+7°
+15°
Slunečno, vítr, odpol. se chvílemi zatahovalo
+7°
+14°
Slunečno, v pol.chvílemi zataž.
+8°
+15°
+6°
+9°
+6°
+18°
+4°
+20°
Slunečno, chladný vítr
+6°
+19°
+10°
+18°
+10°
+17°
Na slunci pěkně, chladný vítr, odpol. chvílemi obl.
+9°
+19,5° Slunečno, vítr
+6,5°
+19,5° Slunečno, občas oblaka
+7,5°
+19,5° Slunečno, vítr
+13°
+19,5° Slunce, občas oblaka, k večeru zapršelo
+11°
+16,5° Slunce, chladný vítr, odpol.celkem pěkně
+4,5°
+7°
R slunce, pak zataž.polojasno, odpol. přeháňky
+5°
+7,5° Polojasno, občas mírné přeháňky, občas slunce
+4,5°
+8°
Odpol. přeháňky
+7°
+13,5° Oblačno, odpol. Projasnění a slunce
+7°
+17°
Polojasno, odpol.slunce
+9,5°
+17°
Ráno slunečno, pak oblačno
+9°
+19,5° Slunečno
+8,5°
+24°
Slunečno, krásně,
+12°
+25°
Slunečno, vítr
+14,5° +21,5° Slunce, občas se zatáhlo
+14°
+19°
Dopol.chladno pak tepleji, slunce občas oblaky
+13°
+17°
Zataženo, odpol.polojasno, k večeru slunce
+10,5° +18°
Slunce, střídavě obl., k večeru déšť
+14°
+20°
Dop. přeháňka i slun., obl., odpol. Zapršelo, zabouř.
+16,5° +20,5° Oblaky, občas slunce, k večeru slunce, pěkně, vítr
+17,5° +20°
R zataž. déšť, pak slunce, odpol.přeháňky
+13°
+20°
V pol. a odpol. přeháňky
V první polovině měsíce bylo pěkně, od 15. 5. se citelně ochladilo. Zlepšení nastalo od 18. 5.
Ve dnech 21. a 22. dosahovaly teploty letních hodnot. 23. 5. došlo v některých krajích
k průtržím mračen a padáním krup. 24. 5. byla průtrž mračen na Náchodsku a dokonce v obci
Červená Hora u Červ. Kostelce proběhlo tornádo, které silně poničilo místnímu občanovi
stodolu a strhlo střechu. V Polici stále sucho. Déšť se dostavil až 27. 5. V některých krajích
Čech docházelo k silným bouřkám, krupobití a záplavám.
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Červen
Ráno° Den°
+13°
+19,5° Slun., oblačno, v pol. déšť
+13,5° +19°
Přeháňky, oblačno
+14°
+18°
Ráno déšť, oblačno, odpol. občas slunce, přeháňky
+12,5° +21°
Polojasno, vítr, odpoledne slunce, pěkně
+12°
+20°
Ráno slunce, odpol. přeháňky
+13°
+20°
Slunečno, chladnější vítr
+8°
+20°
Slunečno, vítr
+8
+23°
Slunečno, odpol. chvílemi oblaky
+13°
+18,5° V noci déšť,vítr, oblačno
+8,5°
+17,5° Oblačno, občas sl., prudký chl.vítr
+13°
+15°
Oblačno, v pol. ochlaz., zataž., déšť
+14,5° +18°
Dopol. polojasno, vítr, odpol. Projasnění, slunce
+13°
+17,5° R déšť, v pol.prudký liják, odpol.přeháňky
+13°
+17°
R zataž., chladno, odpoledne, slunce, vítr
+12°
+17,5° R slunečno, pak oblačno, odpol. déšť, večer pěkně
+11°
+22°
Dopol.slunce, pak oblaky a občas sl., k večeru zataž.
+18°
+17°
R zataž., pak liják, silný vítr, přeháňky
+11,5° +19°
R zataženo chladno, pak pěkně, odpol.mírná př.
+12,5° +19°
R slunce, odpol.přeháňky, večer sl.bouřka, déšť
+13,5° +17°
Zataž., déšť, chl., odpol. chvíli sl.,
+14°
+18,5 Polojasno, k večeru pěkně
+13,5° +24°
Slunečno, vedro
+14°
+25,5° Slunečno, vedro
+17°
+26°
Slunečno, vedro
+18,5° +29°
Slunce, vítr, večer zabouřilo a déšť
+17°
+19°
Dopol.zataž., déšť, odpol. projas., k večeru pěkně
+14°
+16°
R zataž., déšť, k večeru zapršelo
+12,5° +20°
Slunečno, vítr, k večeru občas oblaky
+14°
+22°
Slunce, vítr, občas oblaky, k večeru krásně
+14°
+23°
Dopol. vedro, v pol.prudký déšť, pak přeháňky
Ve dnech 22., 23. a se dostavila velká vedra. 25. 6. dosáhly teploty 29° ve stínu. Vyšší teploty
vydržely do konce měsíce. 30. 6. se v poledne dostavil liják a pak během celého odpoledne se
střídaly přeháňky, dokonce i zabouřilo.
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Červenec

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

+15°
+14°
+13°
+11°
+13°
+13°
+10°
+9°
+14°
+14°
+18°
+18°
+15°
+14°
+12,5°
+12,5°
+14,5°
+14,5°
+14,5°
+13°
+13,5°
+17°
+16,5°
+17,5°
+18,5°
+17,5°
+17°
+16,5°
+17°
+14,5°
+16°

+22°
+25°
+18,5°
+17,5°
+19°
+17°
+19°
+19,5°
+19°
+24°
+27°
+21°
+21°
+13°
+14,5°
+19°
+19°
+20°
+19,5°
+21°
+25°
+25°
+25,5°
+22°
+24°
+22°
+21°
+21,5°
+21°
+22°
+23°

Dopol.sl., pak oblaky, chl.vítr, odpol.krásně
R slun., odpol. se přehnal liják, sl.bouřka, več.déšť
R oblaky, odpol.vítr a slunce
Ráno chladno, slunečno, chl.vítr
Dopol.slun., odpol. občas oblaky, vítr, v noci déšť
R slunce, pak oblač., studený vítr
Slunečno, vítr, oblaky
Slunce, občas oblaky, v noci mírná bouřka, déšť
R slunce, pak oblačno, vítr, k večeru krásně +20,5°
R chladno, během dne vedro
Vedro, na slunci až 35°, k več. se zatáhlo ale nepr.
R déšť, potom vyjasnění, k večeru zataž.
R déšť, pak celkem pěkně, vítr
Celý den déšť, zataž.
Zataž.,ráno déšť, k večeru vyjasnění
Celkem pěkný den
Ráno krásně, v pol.oblaky, k večeru déšť
Polojasno
Dopol. zataženo, odpol.slunce, k večeru zataženo
Polojasno, k večeru pěkně
Slunce, občas oblaky, večer déšť
Slunečno
Slunečno, vítr, v po. oblaky, v noci 18°
Ráno déšť, celý den pod mrakem
Slunečno, občas oblaky, vedro, sucho
V poledne slabší bouřka, déšť, k večeru také déšť
R zataž., pak polojasno, k večeru pěkně
Ráno déšť pak celkem pěkně
R déšť, v pol.prudký liják, bouřka, k večeru krásně
R slun., občas oblaky, k večeru krásně, v noci déšť
R slunce, v pol. déšťa zabouřilo, k večeru déšť

Na počátku měsíce 1. a 2. 7. byla velká vedra. Následovalo mírnější ochlazení a vedro se dostavilo 10.
7. a obzvlášť 11. 7. byly teploty vysoké. 14. 7. došlo opět k ochlaz. a opět otepl. Od 21. 7. do 23. 7.
dosáhly teploty vysokých hodnot, dokonce v noci z 23. na 24. byly teploty mírně pod 20°.Střídavé
počasí bylo po celý měsíc. Celý měsíc ale odpovídal letnímu období. V některých krajích docházelo
k bouřkám a průtrží mračen s kroupami, ale Policko to minulo. 28.7. se dostavil prudký liják, vítr
a bouřka.
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Srpen
Ráno° Den°
+16,5° +19°
Ochlaz., oblaky, k večeru krásně
+12°
+19°
Slunečno, odpol. chvílemi oblaky, vítr, odpol. zataž.
+15°
+18°
R zataž., dopol.zapršelo
+17°
+22°
Slunečno, vítr
+19,5° +16°
R zataženo, přeháňky
+14°
+19°
R slunce, pak občas oblaky
+12°
+22°
R slunce, pak občas oblaky, vítr, k večeru krásně
+12°
+25°
Horký den, vítr
+15,5° +19°
R slunce, pak se zatáhlo, a odpol.přeháňky
+12°
+14°
Zataž., odpol. déšť, ochlazení
+8,5°
+13°
Oblač., přeháňky, odpol. slunce a otepl.
+9°
+17°
R zataž.,pak občas slunce, vítr
+14°
+20°
R zataž., pršelo, pak se projasnilo a odp.pěkně
+13°
+21°
Slunečno
+12°
+20°
Slunce, chvílemi oblaky
+11,5° +20°
R slunce, potom polojasno
+12°
+19,5° R slunce, během dne polojasno, k večeru krásně
+7°
+21°
Slunečno, vítr
+9°
+22,5° Slunečno, chladnější vítr
+12°
+23°
Polojasno, k večeru pěkně
+18°
+17°
Zataženo, déšť, k večeru pěkně, otepl.
+13,5° +18°
Zataž.,odpol.polojasno, k večeru krásně, otepl.
+9,5°
+19°
Polojasno, chl.vítr, k večeru krásně, otepl.
+12°
+23°
Sluneční letní den
+12°
+25°
Sluneční letní den, povíval větřík
+11°
+25°
Sluneční letní den, chladnější vítr
+14 °
+25°
Horký letní den
+13,5° +25°
Slunce, vítr
+16°
+21°
V noci bouřka, R sl., zapršelo a zataž., k večeru sl.
+13°
+20,5° Dopol.chladno, odpol. otepl., chladný vítr
+8°
+22°
Slunečno, vítr
Začátek měsíce pěkně, 5. 8. se ochladilo a byly přeháňky. Pak se opět oteplilo. Převládalo
sucho. 8. 8. se dostavil další z parných dnů a pak následovalo ochlazení. Během celého
měsíce bylo počasí střídavé. Konec měsíce byl ve znamení teplého léta.

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.

186

-2016-

Září
Ráno° Den°
Slunce, k večeru pod mrakem
R slunce, v pol. se zatáhlo, k večeru krásně
Slunečno
Chvílemi zataž., vítr, k večeru zapršelo
V noci bouř. a déšť, v pol.zapr.a zabouřilo,
přeháńky
+18°
Vítr, polojasno, odpol. chvíli slunce
06. +13°
+21°
Krásně, vítr
07. +12°
+25°
Vedro
08. +12°
+25°
Vedro
09. +14°
+25°
Vedro
10. +14°
+24°
Vedro
11. +13°
+25°
Vedro
12. +14°
+24°
Vedro, vítr
13. +14°
+24°
Slunečno, chladnější vítr
14. +14°
15. +10,5° +24° Slunečno
16. +12,5° +24° R slunečno
+18°
R zataž.,odpol. déšť
17. +17°
18. +14,5° +15° R déšť, zataženo, k večeru opět déšť
+11,5° Zataženo, během dne se ochlazovalo
19. +12°
+14°
Dopol. chvílemi slunce, odpol.zataž.
20. +6°
+14,5° Ráno déšť, pak poloj., odpol. přeháňky, k večeru sl.
21. +10°
+18°
Pěkně, slunečno
22. +4,5°
+19°
Pěkně, slunečno
23. +6°
+18°
Pěkně, slunečno
24. +8°
+19°
Pěkně, slunečno
25. +7°
+17°
Pěkně, slunečno
26. +4°
+18°
Pěkně, slunečno
27. +3,5°
+17,5° Polojasno, vítr
28. +6°
+17°
Slunečno, vítr
29. +12°
+20°
Občas slunce, teplo, vítr
30. +10°
Na začátku měsíce byla velká vedra a sucho. Počasí neodpovídalo podzimnímu období. Česko
zažilo nejteplejší září za 69 let. Bylo velké sucho! 17. 9. se ochladilo a zapršelo. Od 22. 9.
do konce měsíce bylo krásné babí léto.
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Říjen
Ráno° Den°
+13°
+19,5° Slunečno, vítr, pěkně
+13°
+15°
Zataženo, odpol. déšť
+11°
+13°
V pol. zapršelo, pak slunce a přeháňky
+10,5° +11°
Zataž., dopol. déšť, silný vítr odpol.chvílemi slunce
+4,5°
+5°
Celý den déšť, zataž.,
+5,5°
+8°
Dopol.jemný déšť, v pol.chvíli vyjas., pak opět déšť
+1°
+9,5° Slunce, chvílemi oblaky, příjemně
+5°
+8,5° R slunečno, pak zataž., odpol.chvílemi jemný déšť
+5°
+9,5° R mírný déšť, odpol.chvíli slun., k večeru déšť
+6°
+9°
Zataženo
+5,5°
+7,5° Zataženo, v pol.a k večeru déšť
+5,5°
+6,5° Celý den zataženo, přeháňky
+5,5°
+5,5° Celý den mžení
+5°
+11°
Dopol.slunce, odpol. zataženo, vítr
+5°
+12°
Dopol. slunce, pak se zatáhlo, vítr,
+7°
+12°
Zataženo, mírně zamlženo, odpol. zapršelo
+6°
+9°
R mírná mlha, mžení a drobný déšť
+9°
+9,5° Celý den zataženo, mžení, k večeru jemný déšť
+8°
+10°
Do odpol.déšť, pak chvíli projasn., pak opět zataž.
+3,5°
+9°
Polojasno
+0,5°
+8°
V poledne slunce pěkně, odpol.se zatáhlo
+3°
+7°
R zataž., mírná mlha, odpol.pěkně, občas slunce
+2°
+9°
Zataženo
+8°
+11°
Polojasno, odpol.slunce
+10°
+13,5° Zataž., déšť
+8,5°
+9,5° Pod mrakem,v pol.projasnění, chvíli slunce
+5,5°
+9°
Slunečno, krásně
+6°
+9°
Zataženo, vítr, odpoledne déšť
+6,5°
+9°
Prudší vítr, občas slunce
+5,5°
+7,5° R zapršelo, slunce, ledový vítr
+1°
+3°
R mlha, pak občas slunce, odpol.zataž., ledový vítr
Druhý den v měsíci došlo k náhlému ochlazení a babí léto se již nevrátilo. Bylo chladno.
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Listopad

Ráno° Den°
+6°
+9°
Celé dopol. zataž., mlha, mžení, odpol.projasn., vítr
+5°
+6°
Přeháňky, občas slunce, vítr
+1°
+2,5° R poletoval sníh, pak polojasno
-2°
+4°
V poledne a část odpoledne slunce
+2°
+6,5° Odpoledne slunečno
+5°
+5,5° Dopol.tepleji, celé odpol.déšť a ochlaz.,
+2,8°
+3°
Vítr, zataženo, odpoledne déšť
+2°
+3,5° Odpoledne chvílemi slunce
- 0°
+2,5° R poletoval sníh, v pol.slunce
-2°
+1,5° (v noci -4,5°), zataž, mokrý sníh, mžení, odpol.sníh
+0,5°
+2°
Zataženo
-1,5°
-1°
Zataž., mlhavo, nepříjemno
-4,5°
-0°
Během dne slunečno,
-2,5°
+1°
Slunečno
-5°
-2°
Zataženo, ledový vítr
+1,5°
+3,5° R náledí, celý den mlhavo a mžení
+4°
+7°
R jemný déšť, mžení, odpol.déšť
+6°
+5,5° Dopol. slunečno, pěkně, odpol.silný vítr, zataž.,
+5°
+6°
Zataženo, déšť
+1°
+7°
Slunečno, pěkně, mírný vítr
+1°
+10° Dopol.mlha, pak slunce, odpol. zataž., vítr
+9°
+10° Dopol. krásně,slunce, odpol. se zatáhlo
+8°
+9,5° Zataženo
+4,5°
+3°
V pol. chvíli projasnění jinak zataženo
+0,5°
+5°
zataženo
+1°
+5°
mlhavo
+2°
+3°
V pol. občas slunce, přeháňky
-2°
-1°
Do rána mírně nasněžilo, ledový vítr, sněžení
-7°
-2,5° Slunečno
-5,5°
-3°
Zataženo, k večeru a večer sněžilo
Měsíc listopad byl chladný, koncem měsíce se dostavily mrazy a poslední den nasněžilo.
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Prosinec
Ráno° Den°
-0°
+3
Celé dopoledne padal mokrý sníh
+2,5°
+3,5° Vítr, odpoledne slunce,
-2,5°
+2,5° Slunečno
-3°
-2°
Slunečno
-9,5°
-3°
Slunečno, odpol. mlhavo
-5°
-3,5° Zataž., mlhavo, kluzko, odpol. sněžení
-2,5°
-0,5° Mlhavo
-1°
+2°
V pol. chvíli jasno, pak zataž.
-2°
+2,5° mlhavo
+3°
+5°
Mlhavo, večer se projasnilo
+3°
+5°
Zataženo, téměř celý den déšť
+3°
+4°
R liják, během dne střídavě projasnění a pak déšť
-8°
-1,5° Dopol. chvíli jasno, pak zataž.
-1,5°
-1°
Zataženo, mírné sněžení
+0,5°
-1°
-1,5°
0°
V poledne slunce, studený vítr, pak zataž.
-7°
-3°
Dopol. slunečno, pak se zatáhlo
-1,5°
-0,5° Mlhavo, mírný sněh.poprašek, odpol.sněžení
-1°
+1°
Nasněženo
-2°
-2,5° Celý den mlhavo
-6°
-3°
Dopol. slunečno, odpol. zataž.
-5,5°
-4,5° Zataženo, ledový vítr
-4°
-2°
Mlhavo, k večeru oteplení, mžení
-1°
+0,5° Mlhavo, odpol. mírné mokré sněžení
+3°
+5,5
Celý den déšť
+6°
+6°
Zataženo, jemný déšť, večer liják
+1°
+2°
Sněžení, déšť, zataž., vítr, odpol. chvíli projasnění
+0,5°
+3°
Slunečno, silný ledový vítr
-6°
+0,5° Slunečno
-5,5°
-0,5° Slunečno
-6°
-5,5° Mrazivo, mlhavo
První polovina měsíce byla celkem mírná. Pak se občas objevil sníh, ale okamžitě roztál.
Poslední týden byl krásný, slunečný, Silvestr byl ale mrazivý a mlhavý. Námraza vykouzlila
pohádkové scenérie.
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