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Samospráva, radnice

*16. 1. navštívil naše město hejtman Královéhradeckého kraje Ph.Dr. Jiří Štěpán, radní
Václav Řehoř v doprovodu tajemnice hejtmana paní Terezy Nyklíčkové. Cílem byla
především prohlídka základní umělecké školy. Vzhledem k tomu, že město požádalo
kraj o finanční podporu při její rekonstrukci a dostavbě, tak se vedení kraje přijelo
přesvědčit o nutnosti přestavby a zároveň je zajímal současný stav budov i vlastní život
umělecké školy.

Přivítání na radnici se starostkou
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-2017a s pracovníky úřadu

V keramické dílně

Zástupce ředitele
Vladimír Beran
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Učitelka hry
na housle
Michaela Michalová

Učitelka zpěvu
Miriam Blažková

Učitelka hry na klavír Alina Kozlovská
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Učitel hry na žestě Josef Fiala

Ve čtvrtek 19. ledna
dostali ředitel ZUŠ Lubor
Bořek a starostka Ida
Jenková
pozvání
do
ranního vysílání Českého
rozhlasu Hradec Králové
do
pořadu
Jakuba
Schmidta „Dobré ráno“.
V rozhovoru starostka
představila naše město
i jeho další rozvoj a došlo
samozřejmě i na naši
zušku a připravovanou
rekonstrukci.
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26. 2. na ČT v pořadu Toulavá kamera byl uveden
snímek, který byl natočen ČT s polickými lyžaři, kteří provedli diváky lyžařskými
trasami kolem Police. Ing. Jan Troutnar seznámil diváky s kříži, které jsou na cestě
do Vambeřic.

*Miroslav Šolc, filmový tvůrce z našeho města, se řadí mezi nejlepší filmaře v kraji,
kteří dokáží nadčasově dokumentovat dění okolo sebe. Na krajské soutěži amatérských
filmů byl jeho film „Sběratel“, který seznamuje diváky se zajímavým sběratelem,
oceněn a postoupil do celostátní přehlídky v Ústí nad Orlicí.

7

-2017V mezinárodní soutěži TSTTT ( Týká Se To Také Tebe) v Uherském Hradišti získal
hlavní cenu za film o panu Janu Tomkovi, sběrateli, restaurátorovi a výrobci parních
strojů.

Mir. Šolc se starostou Uherského Hradiště
Snímek „Sběratel“ výběrová komise zařadila do soutěže Festival dobrých zpráv, který je
soutěžní přehlídkou filmů, kde snímky posuzuje nejen odborná porota ale i televizní
diváci. Proto i tento snímek spolu ostatními soutěžními snímky byl odvysílán v televizi
Noe.

Ve dnech 3. a 4. 11. se konal v Benátkách nad Jizerou 56. ročník přehlídky a soutěže
amatérských filmařů. Miroslav Šolc zde získal Benáteckého Oskara. V roce 2002 tam
tehdy také obdržel Benáteckého Oskara za film "Když se řekne Kousal".
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*Radnice zřídila další službu pro občany –
Mobilní rozhlas, který zlepší informovanost
občanů.

*8. 5. se konal na hřbitově pietní akt k výročí osvobození za účasti TS-20 Pláň
a Ostrostřelecké gardy polické.

*Paní Zdeňka Šváblová oslavila
v červnu 80 let. Dlouhá léta
pracovala
jako
matrikářka
a nyní vykonává funkci
předsedkyně Komise pro obřady
a slavnosti.
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Tomáš Jirman z Radešova,
student Obchodní akademie
v Náchodě, zachránil v červnu
život Anny Šitinové. Při cestě
na autobus si Tomáš na mostku,
který překlenuje potok pod
silnicí na Radešov, všiml ženy,
která bezvládně ležela v potoce.
Okamžitě volal RZP a pro ženu
se do potoka vrhl. Žena byla
v bezvědomí a tak jí poskytl
první pomoc, kterou jako hasič
ovládal. Podle zdravotníků ženě
zachránil život. Starostka Mgr.
Ida Jenková zorganizovala
v
radešovské
společenské
místnosti setkání, kde Tomášovi
veřejně poděkovala a ocenila
jeho
zásah.
Tomášovi
poděkoval také otec ženy,
kterou Tomáš zachránil. Česká
pojišťovna se rozhodla chlapce
za jeho odvahu ocenit titulem
Mladý hrdina a finančně
podpořila Sbor dobrovolných
hasičů Radešov, v němž Tomáš
působí.

*V srpnu navštívili naše informační centrum zástupci ATIC (Asociace turistických
informačních center), kteří každoročně kontrolují, zda informační centrum
i nadále splňuje standardy služeb uvedené v přihlášce. Police nad Metují zůstává
rozsahem provozu v klasifikační třídě C, platnost certifikátu je udělena do roku 2019.
Letní měsíce patřily vždy k těm s nejvyšší návštěvností během roku.
Přesto letos byla evidovaná větší návštěvnost a zájem o místní muzea a památky i okolí
než v minulých letech. V některých dnech bylo odbaveno téměř 200 osob za den.

*Ve dnech 20. a 21. 10 proběhly volby do poslanecké sněmovny. V Polici byla
na prvním místě strana ANO, která volby vyhrála.
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Počet křesel ve sněmovně
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-2017Letošní rok byl velmi bohatý na přeshraniční
spolupráci s Polskem. S partnerskou Swidnicí, ale
i s modelářskou Olešnicí. Návštěva polických
předškoláků měla za cíl Muzeum kupectví
a návštěvu radniční věže. Výměnné návštěvy zažily
knihovny.
V úterý 23. 10. se starostka Mgr. Ida
Jenková zúčastnila 10. výročí
Univerzity třetího věku ve Swidnici,
která byla z popudu minulého
prezidenta pana Murzdeka založena
podle našeho vzoru. Mezinárodní
spolupráci zajišťuje starostka Ida
Jenková
již
devatenáct
let.
Spolupráce se Saltarou se nedaří,
s Warringtonem je v kontaktu pouze
ZUŠ. Opravdové partnerství je se
Swidnicí. Starostka Mgr. Ida
Jenková byla vyznamenaná
za
mnohaletou podporu přeshraniční
aktivní spolupráce při příležitosti
13. ročníku Swidnického gryfu.
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-20178. 5. letošního roku hejtman Jiří
Štěpán předal 22 osobnostem
různých oborů Pamětní medaili
hejtmana a Doc. RNDr. Bohuslav
Strauch, CSc. byl mezi nimi.

Na snímku přebírá 8. 5. z rukou
hejtmana KHK Jiřího Štěpána
pamětní medaili.

3. 11. bylo uděleno Čestné občanství města
Police nad Metují panu Doc. RNDr.
Bohuslavu Strauchovi, CSc., bývalému
pedagogovi
přírodovědecké
fakulty
Univerzity Karlovy. Navzdory perzekuci
dokázal ukončit vysokoškolské vzdělání.
Ve své publikační a přednáškové činnosti
se věnoval nejen svému vědnímu oboru, ale
také skautingu a dění na Broumovsku,
Policku a Náchodsku. Byl členem PTP.
Narodil se v Polici, kde patřil k zakladatelům polického Skautu a měl přezdívku
„Grizzly“. Cenu Čestného občanství Police nad Metují převzal syn Bohumil Strauch.
Malé neformální setkání se uskutečnilo v obřadní síni radnice za účasti polických
skautů.
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10. 11. se na hřbitově konala vzpomínka na padlé ve všech válkách. Zúčastnila se
starostka s místostarostou, ostrostřelecká garda Polická, klub vojenské historie Pláň
z České Metuje, skauti a malé členky Sokola. Přítomné byly členky komisí
pro občanské záležitosti a hrstka občanů.
14
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-2017K 30. 11. 2017 skončil zastupitelský mandát Ing. Pavlu Scholzovi z důvodu
neslučitelností funkce vedoucího odboru a zastupitele. Od 1. 12. je zastupitelkou paní
Michaela Meierová. Slib zastupitele složila ve středu 13. 12. 2017 před ZM.
SEZNAM ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA POLICE NAD METUJÍ
Mgr. Jenková Ida – starostka, Mgr. Škop Jiří - místostarosta
Rada města:
Antl Jan, Mgr. Fulková Lenka, Ing. Havlíček Josef, Ing. Pohl Jan, Ing. Vlček Jiří
Zastupitelé:
Bořek Lubor, Ing. Brát Matěj, Kašíková Věra, Klimeš Karel, Ing. Marel Norbert,
Meierová Michaela, Plný Marek, Pohl Zdeněk, Rutar Petr, Seifert Jiří, Soumar
Jaroslav, Starý Radek, Mgr. Váňová Martina, Voborníková Hana.

Letošní vánoční smrk rostl v severovýchodní části
Bezděkových sadů, kde byl pokácen z důvodu provozní
nebezpečnosti poté, co se jiný smrk v jeho sousedství
vyvrátil při letošní vichřici a mírně se nahnul. Jeho stáří
je cca 50 let a byl zde vysazen někdy v letech 1965-70, v
jedné z výsadbových vln po změně z Bezděkových sadů
na Bezděkův„anglický park“. Pokácení, transport na
náměstí a ozdobení opět zajistily polické technické
služby, ve spolupráci s firmou Autojeřáby Řehák.
Stromek byl velmi krásně ozdoben a patřil mezi nejhezčí na Náchodsku.

PF vytvořil Jaroslav Soumar, učitel výtvarného oboru ZUŠ
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*16. 9. 2007 byly Pellyho domy představeny veřejnosti při Dnu otevřených dveří.
V pondělí 17. září se svým čtenářům otevřela knihovna v nových prostorech. Prostorově
kompaktnější, barevnější, s modernějším technickým vybavením, v prvním patře
s výtahem. Několik čísel ze statistik těch deseti let (2007 – 2016, bez letošního roku,
který není ještě odžit, natož uzavřen). Bylo uspořádáno 1 238 kulturních a vzdělávacích
akcí, nakoupilo se 8 664 knih a zároveň jich 13 141 bylo odepsáno.. Mezi těmi byly
knihy potrhané, opotřebované, zastaralé a bohužel také ztracené. Společné čtení
se Senior klubem Ostaš je stále oblíbené. V dubnu bylo čtení obohaceno
o povídání o čaji, které s ochutnávkou čajů připravila knihovnice Helena Sauerová.

„Noc s Andersenem“, tentokrát ve znamení Čtyřlístku s jeho legendárními postavami,
se uskutečnila v noci z 31. 3. na 1. 4. Zúčastnilo se 19 dětí a s nimi dvě knihovnice
a jedna studentka. Proběhlo mnoho soutěží a akcí jak v knihovně, tak v tělocvičně
i v terénu.

17

-2017-

*V Polsku byla
vyhlášená celostátní
Noc bibliotek. Letos
byli
pozvaní
zástupci
z naší
knihovny. 3. 6.
vyjelo 12 dětí ze 4.
tříd a 2 knihovnice.

*Noc literatury. Projekt organizují Česká centra od roku 2006. K projektu se
před pěti lety připojil také Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP). Letos
již proběhla akce ve více než 50 městech v ČR a připojilo se také přes 20 měst ve světě.
Každá z účastnických evropských zemí představí jednoho svého současného autora
v novém českém překladu. Úryvky z knih četli ochotníci. Akce se konala 10. 5.
*O prázdninách se konal „Týden v knihovně“ v termínu od 14. do 18. 8. Zájem byl
veliký. Tentokrát se děti vydaly po stopách středověkých rytířů a hlavně se hodně
dozvěděly o životě ve středověku na Policku. Paní Lenka Vítková s dětmi vyrobila
drátěné hrady, Mgr. Jan Tůma provedl děti po Vlčinci.
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-2017*Knihovna ve spolupráci s Klubem filatelie v Polici uspořádala výstavu
o nejvýznamnějším kreslíři a grafikovi Václavu Hollarovi. Výstava byla umístěna
na chodbě knihovny od 18. září 2017.
*Ve dnech od 2. 10. do 8. 10. se konal 21. ročník celostátní akce na podporu četby
a knihoven „Týden knihoven“. Letos pod názvem „Čteme s mámou, čteme s tátou,
čteme s knihovnou“.

Krajská veterinární správa (KVS) vyhlásila dne 12. 1. 2017
mimořádná veterinární opatření z důvodu výskytu nebezpečné nákazy
aviární inﬂuenzy (ptačí chřipky) v lokalitě polského města Kudowa
Zdrój.
KVS
vymezila
ochranné
pásmo
a
pásmo
dozoru. Toto vymezení se týká i části města Police nad Metují,
a to katastrálních území Police nad Metují, Radešov nad Metují a Velká Ledhuje, která
spadají do pásma dozoru.

*26. 3. přiletěl čáp na svůj už domovský komín bývalé
keramiky Hauk. Po vylíhnutí bylo v hnízdě jedno uhynulé
mládě a o celou čapí rodinku se staral pouze jeden
z rodičů.

Na jaře hledal čáp svůj komín u kotelny bývalého MILPa, ale ten již nebyl.
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-2017*9. 10. bylo mohutným jeřábem s 38 metrů vysokým ramenem
odstraněné staré čapí hnízdo a uloženo hnízdo nové. Čápi své
hnízdo každoročně přistavují a vylepšují a tím hnízdo zvětšují
tak, že by mohlo být pro okolí nebezpečné. Původně bylo
hnízdo
umístěné
mimo
osu
komína,
aby
se mohl komín využívat, i když na něm čapí rodinka sídlila.
Váha hnízda už ale po mnoha letech dosahovala půl tuny
a hrozilo, že jej podložka na komíně neunese a hnízdo spadne.
Bylo potřebné vyrobit nerezový kryt komína přesně na míru, na
něm z větví a drnů vybudovat nové hnízdo, aby se čápům po
návratu z Afriky líbilo. Obnova hnízda proběhla ve spolupráci
majitele objektu firmy Hauk s.r.o., členů
České společnosti ornitologické, Správy
CHKO Broumovsko a za podpory města
Police nad Metují a jeho technických služeb.

Stejně jako vloni i letos na území CHKO Broumovsko zahnízdilo celkem sedm párů
kriticky ohroženého sokola stěhovavého. To již přibližně odpovídá stavu, který zde byl
ještě ve 40. letech minulého století, než početnost těchto dravců začala ubývat, až zcela
vymizeli. Většina hnízd sokola stěhovavého se letos nacházela poblíž skalních vyhlídek.
Na dvou místech ochranáři museli přístup veřejnosti na dobu hnízdění uzavřít, protože
hnízdo bylo těsně u vyhlídky a ptáci by nedokázali vysedět mláďata. Konkrétně to byly
okrajové vyhlídky na Kočičích skalách a vyhlídka Skalní divadlo nad Kovářovou roklí.
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-2017*15. 9. se sešli na CHKO chovatelé
ovcí
z celého
Broumovska
a protestovali proti ochraně vlků,
kterých je na Broumovsku čím dál
víc. Vlci napadají stáda ovcí
a způsobují tak chovatelům velké
ztráty. Leckdy vlci zvířata potrhají
a ta v krutých bolestech hynou.
Farmáři žádali přemístění vlků
do jiných částí ČR.
„Dost už bylo týrání našich zvířat!!! Vlky tady nechceme, divočinu na Aljašku, Naše
zvířata nechováme pro vlčí tlamy.“ S těmito a dalšími nápisy doplněnými o fotografie
zakrvácených a roztrhaných ovcí vyrazili v pátek večer desítky lidí na manifestaci proti
šíření
vlka
na
území
CHKO
Broumovsko.

*V noci z 28. 10. na 29. 10. se přehnala Českem bouře Herwart. V mnoha krajích
způsobila velké škody, vichřice strhala elektrické vedení, vyvrátila mnoho stromů
a způsobila i škody na majetku. V lese na Klůčku, na Hvězdě i v jiných lokalitách byly
rovněž vyvráceny stromy a bylo poškozeno elektrické vedení.
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-2017Výstavba, správa majetku

V letošním roce mělo město rekordní počet investic, které vyčerpaly téměř polovinu
ročního rozpočtu. Výše investic přibližně 117 mil. Kč.
Objekt bývalého provozu MILPO byl opuštěn a po řadu let se pátralo, kdo
je vlastníkem. Městu nastal velký problém, protože na svém území mělo chátrající
továrnu, která nikomu nepatřila. Po vyřešení tohoto problému bylo rozhodnuto,
že město objekt odkoupí.

V prosinci roku 2016 byly zahájeny přípravné práce na demolici objektů. V rámci
vyklizení demoličního prostoru bylo nejprve odvezeno specializovanými firmami
Marius Pedersen a.s. a EKO-SERVICE 2000, s.r.o. cca 2000 kg sypkých a tekutých
chemikálií ze sklepení objektu.
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-2017Počátkem
ledna
2017
pak
následovalo odčerpání a likvidace
čpavku ze strojovny chlazení firmou
Chlazení Choceň - montáže s.r.o.
za cenu 72.532 vč. DPH. Vlastní
odstranění stavby bylo prováděno
podle dokumentace bouracích prací,
zpracované Ing. Lukášem Polejem
z Ateliéru EGO, Hronov. Demolici
zajišťovala na základě provedeného
výběrového řízení firma Milan Bouz
z Plzně, která nabídla nejnižší cenu
1 391 883,- Kč bez DPH (tj. 1 684.179,- Kč včetně DPH).

Demolici natáčela i ČT
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Zahradní ulice

12. 4.
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Tato demoliční akce byla povolena
rozhodnutím
stavebního
úřadu
a jednou z jeho součástí bylo
i kladné stanovisko Národního
památkového ústavu se sídlem
v Josefově. Podmínkou tohoto
stanoviska je ale závazek města,
že na ploše vzniklé po odstranění
souboru staveb výrobního areálu
bývalé mlékárny, bude v budoucnu
zrealizována nová vhodná výstavba,
tedy realizováno tzv. hmotové řešení,
které
bude
vycházet
z architektonicko urbanistického
návrhu a kvalitně dotvoří charakter
uliční zástavby centra města v ulicích
Zahradní a Na Prádle. Demolice a
odvoz suti byly dokončeny počátkem
dubna. Část suti byla odvezena do
prostoru plánované kompostárny za
areálem TS. Bude použita jako
podloží při stavbě kompostárny.
*V dubnu byla zahájena generální oprava komunikace v ulici Na
Babí, a to v úseku od Komenského náměstí po křižovatku ulic
Ledhujská a Bělská. Akce, která byla dlouhodobě ze strany
Královéhradeckého kraje připravována, byla realizovaná díky
prostředkům ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
Zhotovitelem stavby byla společnost STRABAG. V rámci stavby
došlo nejen ke kompletní opravě povrchu komunikace, ale i
k opravám chodníků, úpravě komunikace před školou (autobusové
zálivy, parkovací stání), úpravě křižovatky před Krčmou a úpravě křižovatky ulic
Ledhujská a Bělská, včetně kompletní rekonstrukce mostu přes Ledhujku.
Rekonstrukci veřejného osvětlení ul. Na Babí
provedla firma ELPOL Police s.r.o., za cenu
1 180.948,- Kč včetně DPH.
Na konci září byla zrekonstruovaná
komunikace Na Babí slavnostně otevřená.
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Socha Sv. Jana Nepomuckého, která musela být z opravovaného mostku naproti Krčmě
odstraněna a uschována, se po dokončení opravy vrátila. Sice ne zpět na most, ale do
26

-2017jeho blízkosti. Instalace proběhla po administrativním kolečku s památkáři a dopravním
inspektorátem.
Vítězem veřejné zakázky malého rozsahu na akci: "Oprava chodníků v souvislosti
s rekonstrukcí ul. Na Babí v Polici nad Metují" se stala firma STRABAG a.s.,
s nabídkovou cenou 424.165,74 Kč bez DPH (tj. 513.240,55 Kč včetně DPH). V září
byly předlážděny chodníky kolem hřbitova.

Technický stav chodníků a cest před hřbitovem byl z hlediska bezpečnosti chodců
už velmi špatný - vzrostlé stromy je před vykácením zvedaly a deformovaly. Navíc
jejich architektonický stav byl po realizaci nového dláždění v této části ulice Na Babí
27

-2017zcela nevhodný. V loňském roce byly vyfrézovány pařezy a letos se mohlo přistoupit
k celkové rekonstrukci. Firma pana Radka Novotného z Řešetovy Lhoty v září letošního
roku rekonstrukci chodníků a cest v předpolí hřbitova a podél kláštera zrealizovala.
Původní betonová zámková dlažba byla rozebraná a převezena na fotbalové hřiště
k využití na zpevnění ploch v areálu Spartaku Police.

*Dne 10. 4. byla zahájena generální
oprava komunikace II/303 – tzv. průtah
obcí Pěkov, a to v úseku od křižovatky
pod Ostašem po restauraci U Generála
Laudona! Investorem stavby byl
Královéhradecký kraj.
Dodavatelem
stavby byla společnost COLAS CZ, a.s.
z Hradce Králového. Stavba byla
prováděna v 5 etapách, z nichž každá
měla délku úseku přibližně 600 – 700
m. Doba realizace tohoto úseku byla
6 týdnů. Postup prací byl zahájen
na křižovatce pod Ostašem a stavba
postupovala Pěkovem ve směru na
Broumov. Poslední zhruba dvou
a půlkilometrový úsek silnice vedoucí
přes Pěkov nebyl po více než sedmi
měsících hotový. Termín dokončení
se protáhl na listopad.V prosinci se v
opravené silnici objevily díry a tak se
na jaře provedou další práce.
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*V Brandejsově ulici byly prodány stavební parcely čtyřem žadatelům za cenu 800 Kč
za 1 m2. Výběr parcel dle rozhodnutí rady města je dle data podání žádosti. Na podzim
se budovala infrastruktura. 18. 9. proběhlo předání staveniště Brandejsova ulice
k výstavbě infrastruktury. Stavbu provádí firma Svoboda. Vedoucím stavby je Martin
Kalous.

*V centru města a na přeložce
byla provedena úsporná regulace
veřejného osvětlení. V březnu
byly
nainstalované
v
Bezděkových sadech dvě lampy
veřejného
osvětlení,
které
instalovala
firma
Eltym
z Hronova.

*V

Kolárově divadle bylo
nainstalované nové ozvučení.
Seznámení s modernizací bylo
nabídnuto
zájemcům
mezi
filmovými představeními v úterý
21. 2. 2017.

Na snímku pan Kamil Hušek
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V Pellyho parku proběhly opravy dětských atrakcí.
*V průběhu měsíce března byla
provedena obnova a redukce dřevin
na některých plochách městské
zeleně. Byly pokáceny stromy v ul.
Ostašská,
na sídlišti, za domem
čp. 116 v ulici Na Babí, v parčíku
naproti firmě Pejskar, v Bezděkových
sadech, v Pellyho parku, na křižovatce
ulic Na Babí a Tomkova, v Bělské
ulici,
před
sběrnou
v ulici
Ke Koupališti a v Hlavňově, před
první autobusovou zastávkou u Nentvichů. Bylo pokáceno celkem 25 stromů. Některé
z důvodu bezpečnostních a jiných, některé kvůli rekonstrukci silnic.
Na konci měsíce března pokácely technické služby, na základě objednávky města,
„sakurové“ stromořadí podél chodníku nad parčíkem naproti hřbitovu. Základní impuls
k jeho pokácení vzešel z potřeby rekonstrukce tohoto chodníku v rámci rekonstrukce
ulice
Na
Babí.
V
průběhu
října
a
listopadu
zrealizovala

firma Zahradnictví Zobal nové sadové úpravy podél zrekonstruovaných ulic Na Babí
a Bělská. Před klášterem byly vysazeny růžově plnokvěté třešně pilovité, před bytovými
domy čp. 116 a 407 a ZŠ byl položen travní koberec, od Skautské klubovny po konec
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-2017zahrady bývalých jeslí byl založen keřový záhon z nízkých panašovaných brslenů a nad
špýcharem byl břeh osázen.
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*Cesta od suchodolské silnice dolů nad koupalištěm byla nově upravena.

Před opravou
po opravě
Upravena byla i pěšina z křižovatky na Bělské dolů k tiskárně.

Před opravou

po opravě
Bylo postaveno nové zábradlí.

Také pěšina na Záměstí od žďárské silnice byla upravena.
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Před opravou

po opravě

Část cesty v Ochozi byla upravena štěrkem

Před opravou

po opravě

Dne 4. 4. začaly dále probíhat práce na stavbě kanalizace v místní části Záměstí.
Stavba byla dokončena do 30. 11. 2017. Dodavatelem stavby je společnost BSS –
Broumovské stavební sdružení s. r. o. Stavba byla prováděna v několika etapách.
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*U hřiště ve Smetanově ulici bylo vyměněno oplocení.

V srpnu hasiči z Velké Ledhuje pod vedením Aleše Trojtla dokončili lajnování na hřišti
ve Smetanově ulici.

*Každý rok se musí opravovat běžecká
dráha a doskočiště na hřišti na sídlišti.
Stará, nesoudržná antuka se musí vymést
a je třeba položit antuku novou. Letos to
bylo 12 t antuky, která se musela navozit
a rozhrnout. Pomáhaly i děti ze ZŠ.
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-2017*V kanceláři správce víceúčelového hřiště byla
provedena výměna oken a parapetů, obklady
a nátěr fasády. Výměnu oken na hřišti a kamenné
obložení prováděla firma Punica z Hronova
a obklad provedl zedník p. Balák z Police.

*Byla přijata nabídka firmy ČEZ Energo na výměnu a provozování nové kogenerační
jednotky v kotelně na sídlišti.

V Hlavňově byl opraven mostek u Jiránků.
Město Police nad Metují obdrželo v roce 2017 dotaci ze státního rozpočtu z Programu
regenerace městských památkových rezervací a zón ve výši 140.000,- Kč na obnovu
vstupní části ohradní hřbitovní zdi. Tato kamenná zeď z 18. století je hodnotnou
památkou s dochovanou historickou skladbou, a z tohoto důvodu je také zapsána
v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Obnovu zdi provedla na základě
výběrového řízení firma VPS, vše pro stavby s.r.o Náchod, pod dohledem Národního
památkového ústavu, územního pracoviště v Josefově. Jednalo se o spodní část zdi
s velmi různorodou skladbou u vstupu do hřbitova a v úseku mezi hřbitovem a klášterní
zahradou.
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Na podzim proběhla oprava Komenského náměstí. Byla provedena úprava křižovatky
a přechody. V polovině listopadu proběhlo položení asfaltového povrchu s následným
dlážděním žulové mozaiky okolo Selendrova sloupu. Zhotovitelem stavby byla firma
Strabag
a.s.,
která
navázala
na
rekonstrukci
ulice
Na
Babí.
Město zažádalo o individuální dotaci z Královéhradeckého kraje na podporu přístavby a
rekonstrukce ZUŠ. 10. května zahájila firma Matex HK práce, které probíhaly za
provozu. Uběhlo již 10 let od prvních projektových příprav na tuto akci
a
letos
konečně
došlo
k realizaci.
Stavební
úpravy
a přístavbu provedla firma JESTAV s.r.o. z Hronova za cenu 448.910,- Kč včetně DPH.
Zajištění investorského technického dozoru stálo 96.800,- Kč.

KOLÁROVO DIVADLO slaví letos 77 LET
DIVADLA. V letních měsících probíhaly
v divadle drobné opravy a další práce: bylo
přebroušeno a natřeno jeviště, upravena
promítací kabina (elektrorozvody, rozvody
kabeláže techniky atd.), která fungovala
v provizorních podmínkách po vystěhování
původních, již historických promítaček
na filmy 35 mm. Vylepšení doznalo i zázemí
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-2017v šatnách pro herce. Technické služby zajistily opravu vstupního schodiště
k Divadelnímu klubu a opravu střechy na divadle.

*V létě začala rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice v Radimovské ulici. V roce
2017 Město Police nad Metují získalo dotaci z EU na projekt "Stavební úpravy požární
zbrojnice Police nad Metují" (ev. pod č. CZ.06.1.23/0.0./0.0./16_055/0002015) ve výši
7 018 706,16 Kč. Objekt požární zbrojnice byl zrekonstruován tak, aby při jakékoliv
mimořádné události byla jednotka sboru dobrovolných hasičů JPO II schopna rychlého
zásahu a pomoci.

*V ZŠ bylo zrekonstruováno sociální zázemí na I. stupni. Rekonstrukci WC provedla
společnost Broumstav s. r. o. z Broumova za 1 588 984,10 Kč včetně DPH.
*V MŠ na sídlišti byly
provedeny další úpravy.
Byly opraveny vlhnoucí
sokly
podél
schodiště
na zadní části budovy
a
v jídelně.
Akusticky
nevyhovující
prostory
jídelny
byly
upraveny
speciálním vysoce zvukově
pohltivým kazetovým podhledem.
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*Obecní hrobka, která byla v r. 2015
vybudovaná z údajně opuštěného hrobu
musela být vrácena původním majitelům,
kteří se nečekaně objevili. Provedené
opravy městu zaplatili. Byl vytipovaný
jiný opuštěný hrob, který se upravil
a bude jako obecní hrobka používán.

*V letošním roce bylo započato
s odbahněním Hlavňovského rybníku.
Nejdříve byl proveden výlov.

Výlov rybníku
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*Na Nebíčku byl v boudě opraven strop a během května bylo provedeno odvodnění
kolem boudy. Pomocí těžké techniky pana Zdeňka Řeháka byla navezena zemina
a položeny drenážní trubky. Během června byly okolo boudy instalovány žlábky,
do kterých se napojily svody dešťové vody ze střechy, aby se zamezilo zatékání pod
boudu. V poslední fázi byly zhotoveny terénní úpravy, které měly za cíl rozšířit prostor
za boudou, do kterého byla opět navedena pěšina, tak jak tomu bylo v minulosti.
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*O prázdninách bylo nevyužívané dirtoviště (pod zahrádkami u Nebíčka) pomocí těžké
techniky pana Václava Kohla ml. uvedeno do původního stavu.

*Martin Balák s panem Řehákem v prosinci provedli
opravy dopadových ploch na dětském hřišti u fotbalového
hřiště tak, aby splňovaly předepsané normy.

V prosinci došlo ve městě a okolí k výměně celkem 23
dopravních značek. Značky, které bylo nutno vyměnit, už
neodpovídaly bezpečnostním normám, byly vybledlé či
jinak poškozené. Cena jedné dopravní značky je přibližně
800 Kč. Na některých místech došlo i k výměně sloupku.
Tím se cena navýšila o dalších 700 Kč.
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Přehled kolaudací v roce 2017.
*Souhlas s užíváním rodinného domu ve
Wihanově ulice, stavebník MUDr. Ibrahim Kanzouri;
Wihanově ulici, stavebníci Petr a Jiřina Šilhánovi;
v ul. K Vodojemu, stavebník Stanislav Jirman;
*Na Havlatce, stavebník Vladimír Konečný – rekreační chata

*„Stavební úpravy čp. 178“, stavebník Microtherm CZ s.r.o. (bývalý objekt
drůbežáren);
* „Přístavba přístřešků v areálu HAUK s.r.o. Police nad Metují“, stavebník HAUK
s.r.o.
*v Pěkově byl vydán kolaudační souhlas na stavbu „Rekonstrukce stodoly“, stavebníci
Ing. Jan Jirka a Ing. Michaela Kasalová (rekonstrukcí vznikla stáj pro koně se zázemím
– klubovna, apod.)
*v Hlavňově byl odsouhlasen do užívání rodinný dům s domácí dílnou, stavebníci
Štefaniak, Meier;
rodinný dům, stavebníci Vanišovi;
byl vydán kolaudační souhlas na stavbu „Ovčín“, stavebník pan Pavel Berka
*v Radešově byly odsouhlaseny stavební úpravy rodinného domu čp. 14, stavebník pan
Jan Krtička
rodinný dům; stavebníci Petr a Marcela Dostálovi;
*na Honech byly odsouhlaseny do užívání stavební úpravy RD čp. 76 Hony,
stavebník Rostislav Kohoutek.

Od 1. 1. 2018 je novela stavebního zákona a rodinné domky se kolaudovat nebudou.
Stavebníci budou pouze čestně prohlašovat, že stavba je dokončena a provedena podle
projektové dokumentace a beze změn. Stavebník musí i nadále plnit povinnosti dané ve
stavebním zákoně dané zvláštními zákony (musí stavět dle PD, musí si nechat udělat
revize a zkoušky, geometrický plán, apod.). Kolaudační souhlas se bude vydávat jen u
staveb veřejné infrastruktury; dále u staveb, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé
ovlivnit; u staveb, kde byl stanoven zkušební provoz a u změn staveb, které jsou
kulturní památkou
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Církve

Letos se opět koledovalo. Přímo v Polici
koledovalo 13 skupinek, v Radešově jedna,
v Hlavňově dvě a v Pěkově tři. Jedna kasička
byla také pár dní umístěna v papírnictví u Kohlů.
Výtěžek sbírky bude jako tradičně použit pro
podporu lidí v nouzi, na pomoc nemocným osobám nebo ohroženým dětem. V našem
okrese je to například Dům na půli cesty, Domov pro matky s dětmi a Charitní
ošetřovatelské a pečovatelské služby v Náchodě.
Radešov
5 196,-Kč
Hlavňov
5 415,-Kč
Pěkov
9 554,-Kč
Police
61 265,- Kč
Celkem
81 490,- Kč
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*18. 3. ve čtyřiaosmdesáti letech zemřel po těžké nemoci
kardinál Miloslav Vlk. Přesáhl svou dobu a dokázal převést
církev z prostředí totality do svobodné společnosti. Patřil
mezi nejdůležitější církevní osobnosti střední Evropy.
Kardinál Miloslav Vlk se výrazně zasloužil o ekumenickou
spolupráci křesťanských církví v ČR. Jako biskup, kterým se
stal po pádu komunistického režimu, pracoval na obnově
zdevastovaných církevních struktur a usiloval o navrácení
církevního majetku. A ve funkci arcibiskupa třikrát hostil v
ČR papeže. Usiloval o přiblížení katolické církve veřejnosti a
po odchodu z čela české katolické církve se Vlk často
kriticky vyjadřoval i k politické situaci a politikům. Historikové oceňují také jeho přínos
k česko-německému dialogu a usmíření obou národů. V sobotu se v katedrále sv. Víta
v Praze uskutečnila zádušní mše za kardinála Vlka a po jejím skončení bylo jeho tělo
pohřbeno do arcibiskupské hrobky.
V květnu se konaly komentované prohlídky benediktinského
kláštera v Polici včetně prohlídky kostela Nanebevzetí Panny
Marie a Muzea města Police nad Metují.

*V sobotu dne 6. května 2017 pořádala polická farnost již tradiční MÁJOVOU POUŤ
do Vambeřic v Polsku, k bazilice P. Marie, královny rodin. Putovalo se pěšky po
památné Vambeřické poutní cestě s kamennými kříži a sochami, malebnou krajinou
Policka, Broumovska a Radkowska. 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.
*V neděli 10. září (2. neděle v září) slavila polická farnost výročí posvěcení farního
kostela Nanebevzetí P. Marie (letos už 723. výročí, kostel byl dokončen a vysvěcen v r.
1294).
*V neděli 17. září se konala poutní bohoslužba v kapli sv. Kříže na Ostaši.

*Ve čtvrtek 28. září se koná poutní bohoslužba v kostele sv. Václava v Machově.
*Tak jako v loňském roce, i letos o prázdninách uspořádala polická farnost křesťanský
příměstský tábor. Konal se ve dnech 19. - 21. 7. a zúčastnilo se ho 18 dětí. Jeho
letošním tématem byla sv. Anežka Česká a péče o nemocné a potřebné. Dětem se tábor
líbil a rodiče byli spokojení.
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-2017V letošním roce byla opravena část
střechy kláštera.

O vánočních svátcích byl vystaven krásný betlém a kostel byl vyzdoben vánočními
stromky, na nichž byly háčkované ozdoby od paní Marie Seifertové.
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Zleva: Štěpán Přibyl, ředitel ZUŠ Broumov, Alena Přibylová, Jaroslav Trojtl
a ThDr. Stanislav Švarc
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Jaroslav Trojtl
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Dění ve městě

Na začátku ledna napadlo dost
sněhu, tak se mohlo na Nebíčku
lyžovat. Na sídlišti bylo rovněž
dost využívané kluziště.

*8. 4. se konaly na náměstí Velikonoční trhy. Stánků bylo málo.
*Víkend 13. a 14. května byl ve znamení oslav pátých narozenin Muzea papírových
modelů. Oslavy začaly už v pátek vernisáží výstavy spolku grafiků Hollar
v Zeleném domečku a koncertem Zuzany Dumkové. Sobotní den si i přes nepřízeň
počasí užilo v Muzeu a jeho nejbližším okolí víc jak 500 návštěvníků. V sobotu
a v neděli se konaly různé workshopy pro děti, skauti připravili Skautskou stezku pro
šikuly. Konaly se komentované prohlídky stále expozice, místnosti sběratelů
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-2017a prohlídky depozitáře. V 17 hodin proběhl
slavnostní přípitek a byl odpálen papírový ohňostroj.
V muzeu se konala vernisáž výstavy jednoho z jeho
zakladatelů, Ladislava Badalce. Po ní se slavnostně
otevřel nový Sál expozice, kterým se Muzeum
rozšířilo a v současné době nabízí návštěvníkům ke
shlédnutí téměř dva a půl tisíce modelů. Večer
vystoupila písničkářka a herečka Divadla Ypsilon
Jana Šteflíčková. Děti ze třídy učitele Berana
připravily přistání na Měsíci modulu Apollo 341.
Večer byl ukončen velkým ohňostrojem. Celkem
za dva dny oslav přišlo do muzea téměř 750 lidí.
Martina Váňová rozkrojuje slavnostní dort
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-2017Víkend 12. – 14. května byl velmi
bohatý na programy. Automotoklub,
který v letošním roce slaví 65 let od
svého založení, uspořádal za
podpory města Police nad Metují a
Královéhradeckého kraje Pohár
České republiky v minikárách „O
cenu Poličanu“. Závod se konal
v sobotu a v neděli na silnici mezi
Suchým Dolem a Policí. V sobotu
byl na koupališti doprovodný
program. Byly zde vystaveny
modely tanků. Pro děti tam byl
kolotoč, skákací hrad a malování na obličej.

Petr Scholz
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Vlevo Ines Šťovíčková,
vpravo uč. A. Selicharová,
uprostřed Ing. Jiřina Hejnová
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Bývalá lékárnice PharmDr.Vlasta Formanová

MaMiNa uspořádala 13. 5. Férovou snídani, která se
konala na 161 místech republiky. Byl to piknikový
happening, na kterém si děti s rodiči společně
pochutnávaly na různých donesených dobrotách. Je to
netradiční způsob oslavy Světového dne pro fair trade.
Akce proběhla v klášterní zahradě. Počasí nepřálo,
dopoledne se spustil déšť, ale přítomní posnídat stačili.
Akce byla spojená s Bazárkem a Blešákem, kde byla
možnost udělat radost nepotřebnými věcmi někomu
jinému.
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Sokol Police uspořádal Dětský den. Pro děti byly
připravené různé soutěže, kolotoč, skákací hrad
a občerstvení.

10. 6. se konal 2. ročník akce Polická zelňačka. Soutěžilo
celkem šest týmů. Slavnostní výstřel Ostrostřelecké gardy
polické odstartoval zapálení ohňů a kulinářské klání.
Od té chvíle měli soutěžící k dispozici tři hodiny na
uvaření zelňačky. Dopoledne obohatily ještě doprovodné
soutěže, ve kterých se kuchařské týmy utkaly na
sportovním poli. Soutěžily v krouhání zelí na čas, hodu
"zelnou hlávkou" do dálky, hodu na kuželky a střelbě na
zajíce (hod zelnou hlávkou na terč aneb zachraň svoji
úrodu). Půl hodiny před dvanáctou se odebrali pořadatelé
od každého týmu soutěžní vzorky polévky a předali je
pětičlenné porotě. Novinkou letos byla soutěž
o nejsympatičtější tým, do které se mohla zapojit široká
veřejnost. Každý návštěvník akce mohl neobvyklým způsobem hlasovat pouze jednou a
pouze pro jeden tým, za pomoci "velkého
panáka". Kdo chtěl hlasovat, musel ho naplnit
po okraj pískem. Pořadatelé písek následně
zarovnali s okrajem sklenky a celý obsah byl
poté přesypán do velké nádoby označené
názvem příslušného týmu. Vítězem se stalo
družstvo, jehož nádoba měla největší
hmotnost.
Moderoval
Tomáš
Peterka
z Českého rozhlasu v Hradci Králové.
Součástí 2. ročníku Polické zelňačky byl i trh na náměstí, atrakce a odpolední soutěže
pro děti. Na podiu vystoupili Kamarádi osady 5, kteří mimo jiné zahráli hymnu,
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-2017která pro soutěž vznikla vloni. Odpoledne hrála
kapela Ironick.
Výsledky soutěže:
1. Odrostenky, 2. Vitamín Team 3. TO TO
DUPE4. - 6. Spona Suchý Důl, Hasiči Velká
Ledhuje a Kotlíkáři

Vítězky Odrostenky

Nejsympatičtější tým (hlasování
veřejnosti) TO TO DUPE
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-201717. 6. se konal Běh z Police do Police, který
byl jako vždy byl ukončen ve Žďáře na
jarmarku.

15. 7. firma Pejskar oslavila 130. výročí od založení. Když
sourozenci Jan a František Pejskarovi v roce 1887 založili v Polici
nad Metují své řeznické závody, tak zřejmě netušili, že pokládají
základní kámen budoucnosti, kterou si v sobotu stovky
návštěvníků připomněli při oslavách 130. výročí existence
tohoto producenta masných výrobků. Příchozí si mohli
prohlédnout míchárnu, která je srdcem firmy a expedici,
samozřejmě nechyběla bohatá nabídka ochutnávek
polických produktů. Kromě toho se na obřím rožni opékal
býk a z vojenské polní kuchyně voněl guláš. Jako platidlo
sloužily
speciální
pejskarovské
peníze.
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Polovina července bývá už tradičně pro běžce - vrchaře spojena s Během na Hvězdu,
který je zařazen do Maratonstav Českého poháru v běhu do vrchu. Také letos se
do Police sjeli účastníci ze všech koutů Česka, ale i z Polska, Slovenska a Ukrajiny,
takže celkem 259 běžců (98 dětí, 153 účastníků na trati 8,7 km a 8 na pětikilometrové
vzdálenosti).
Zahraničních
sportovců
bylo
devatenáct.
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-2017Běhu na Hvězdu se zúčastnil
hejtman KHK Jiří Štěpán

Na snímku s Jaroslavem
Mazačem a starostkou Idou
Jenkovou

.
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-2017Polická pouť se konala ve dnech 11. – 13. 8. Letos
počasí pouti nepřálo. V pátek po celý den byly
bouřkové přeháňky s lijáky. Plánované koncerty
byly zrušeny. V sobotu ráno bylo zataženo. Pouť
se ale vydařila a večerní ohňostroj byl pěkný.
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-201719. 8. se konal závod Petrovické zatáčky. Na start se
postavilo 102 závodníků - 71 dětí a 31 dospělých.
Závodilo se na kolech, kolečkových bruslích
i koloběžkách.
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Na
snímku
Marie
Doležalová
a Pavel Frydrych.
V sobotu 14. 10. se
konal
2.
ročník
modelářské soutěže
Model cup, kterou
pořádalo
Muzeum
papírových modelů
ve spolupráci s MK
Česká Metuje. Na
Model cupu, který se
konal na sále Pellyho domů, se sešlo 480 soutěžních modelů od 183 autorů – z nichž
víc jak stovka přijela osobně. K tomu ještě víc jak 40 modelů bylo mimo soutěž.
Pořadatelé přivítali i skupinu dvaceti mladých modelářů z polské Świdnice. Dostavila se
i patronka Muzea papírových modelů, herečka Marie Doležalová, která pečlivě prošla
všechny modely a vybírala mezi nimi podle jejího názoru ten nej
a na závěr ho ocenila Cenou patronky Muzea. V prostorách knihovny se proháněly RC
modely tanků a vlaků. Pavel Frydrych z Muzea papírových modelů a David Vaněček
z Modelářského klubu Česká Metuje vyhlašovali výsledky. Model cup 2017
v Polici nad Metují navštívilo celkem přes 700 lidí.. Projekt byl spolufinancován
z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Díky podpoře sponzorů si
vítězové odnášeli hodnotné ceny a medaile z dílny Radky Eliášové. Vítězové
speciálních kategorií si z Police odváželi krásné skleněné plakety, které vyrobili „na
míru“ ve firmě ESK Eletro – Oldřich Karlíček v České Skalici.
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4. 11. se konaly Svatomartinské trhy. V rámci této akce byla otevřena Dřevěnka, kde
byly ukázky tradičních rukodělných technik a také něco z lidových tradic. Ukázky
předvedly členky Cechu panen rukodělných pod vedením Ing. Jiřiny Hejnové. Tento
spolek spadá pod Oblastní muzeum v Náchodě.
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-2017V sobotu 11. 11. večer se v Polici nad Metují po dvou
letech objevil na bílém koni svatý Martin. Lampionovému
průvodu vedenému Martinem předcházela dílna, kterou
pořádalo Muzeum papírových modelů. Možnost vyrobit si
unikátní vlastní lampion využilo více jak 40 dětí
a dospělých. Po 17. hodině už následoval lampionový
průvod městem, který začínal u Muzea papírových modelů.
Počet Martinových družníků se nakonec vyšplhal na
odhadovaných 350 lidí. Přes centrum města přivedl rytíř na
koni celý průvod zase zpátky k Muzeu do prostoru tržnice.
Tam proběhlo promítnutí záznamu stínového divadla a celá
akce vyvrcholila ohňostrojem. Akci pořádal spolek Apeiron
ve spolupráci s Muzeem papírových modelů a MC
MaMiNa, za podpory Města Police nad
Metují. S realizací pomáhali: SDH
Velká Ledhuje, SDH Police a polické
skautky.
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Petr Scholz a zástupce starostky Mgr. Jiří Škop
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Hranici podpaloval místostarosta Jiří Škop

Hráli Slaveňáci
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-2017PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLE se konala 3. 12. 2017 od 16,30 hod.
Během odpoledne děti zdobily na náměstí stromečky. Pak přišel Mikuláš a čerti, byl
rozsvícen vánoční strom, který byl velmi krásný a všemi obdivovaný. V prodeji byly
teplé nápoje.

8. 12. se v Pellyho domech konala Prodejní vánoční
výstava.
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Ve středu 13. 12. v 18 hod. se Police nad Metují připojila k již
sedmému ročníku akce ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY. Na náměstí se
sešlo asi 200 občanů, kteří si společně zazpívali koledy i jiné
vánoční písničky. Hudební doprovod tvořilo Dam Trio (Helena
Rubáčková, Miluše Vernerová, Lenka Macháčková), v prodeji byl
svařák a nealko nápoj pro děti.
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-2017Tradiční Adventní trh na náměstí se nekonal.
Z nasmlouvaných trhovců se mnoho omluvilo ze
zdravotních důvodů. Prodejci jmelí si postavili
stánek u staré školy, kde se konaly Vánoce
v Dřevěnce.

Starostka Mgr. Ida Jenková
s bývalou učitelkou Annou Selicharovou.
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Starostka Mgr. Ida Jenková, hlavní organizátorka Ing. Jiřina Hejnová
a členky Senior Klubu Ostaš.

V úterý 19. 12. byla na sále Pellyho domů představena kniha „Pověsti z Policka - o kraji
mezi Ostašem, Hvězdou, Borem a řekou Metují“. Přítomní se mohli seznámit
se známými i zapomenutými texty Antonína Krtičky-Polického (1880-1952). Od jeho
smrti uplynulo už 65 let, přesto tento polický knihař a knihkupec, sběratel lidových
povídaček a spisovatel, regionální patriot a nadšený průvodce, zanechal v našem
městě výraznou stopu. Nové vydání je čtivé i pro současnou mladou generaci, oživené
komiksem a ilustracemi Dalibora Nesnídala. Součástí knihy je i poslechové CD s deseti
pověstmi, které namluvil herec a dabér Karel Richter spolu s osobní vzpomínkou na
Antonína Krtičku. Editor Michal Bureš do výběru zařadil některé pověsti, jež vyšly
pouze v prvním vydání Bájí a pověsti z kraje Jiráskova (1925), ale ze známějších
dalších vydání je Antonín Krtička vypustil. Jedná se zejména o vyprávění
o nadpřirozených bytostech, vodnících, vílách, lesních pannách či plivníkovi, z různých
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-2017míst Policka. Kromě uvedených „Bájí a pověstí“ editor čerpal i z první Krtičkovy knihy
Z královského hvozdu (1920). Podobně jako původci soudobých krtičkovských vydání,
i Michal Bureš zasáhl do původních textů, aby je učinil přístupnější zejména současným
dětským čtenářům. Děje se tak převážně zjednodušením Krtičkovy květnaté větné
stavby, ale také občasnými aktualizacemi (v tomto smyslu v pověsti Žižkova lípa na
Ostaši chybí sdělení, že památný strom dnes již nestojí). Zaměření na dětské čtenáře
podtrhuje i to, že dvě úvodní z dvaceti šesti zařazených pověstí, Sousoší „Anděla
strážce“ a O strašidelném opatovi, mají podobu komiksu. Audiozáznam natočil a
zpracoval Lubor Bořek. Knihu Michal Bureš vydal ve svém žďárském nakladatelství
Pod Ostašem.

Zleva: PhDr. Jan Meier, bývalý ředitel knihovny Broumov, příbuzná Antonína Krtičky,
Jiří Havel, grafika a sazba, Dalibor Nesnídal, komiks a ilustrace, Karel Richter, herec
a dabér, namluvil pověsti na CD a
Mgr. Michal Bureš, autor knihy
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Tradiční

předvánoční

vytrubování

spojené

se

slavnostním
přivezením
Betlémského
světla
se konalo 23. 12. od 19 hod.

Starostka Mgr. Ida Jenková

Farář Marian Lewicki
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Starostka Mgr. Ida Jenková a hejtman ostrostřelců Karel Sýkora

Učitel ZUŠ Josef Fiala s žesťovým orchestrem
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Betlémské světlo přivezli skauti s vedoucím Ing. Jiřím Beranem, který nyní působí jako
místostarosta v Deštném v Orlických Horách
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-2017SILVESTROVSKEJ VEJŠLAP se konal v neděli 31. 12.
U Čertovy skály. Od 13,00 do 15,00 očekával příchozí
Sarka Farka.
Opět byl připraven „čertovsky dobrý mok“.

Manželé Steinerovi
a Petr Scholz
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-2017Poslední večer se oficiální ohňostroj nekonal, ale občané si sami dopřávali radosti.
Menší i větší ohňostroje se objevovaly na různých místech města již od podvečera až
do noci a půlnoci, aby se také děti mohly potěšit. Počasí připomínalo spíše předjaří,
takže bylo na ulicích dost procházejících se lidí.
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Koncerty

V lednu se konal velmi oblíbený Novoroční koncert PSO

*14. 2. vystoupil v divadle se svým orchestrem zpěvák Jakub Smolík.
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Josef Laufer a Václav Hybš
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Divadlo:
*7. 2. byla uvedena hra Lo Stupendo aneb Tenor na roztrhání. Hru
nastudovali herci z Prahy v čele s Václavem Vydrou.

Václav Vydra, Simona Postlerová, Svatopluk Skopal a Martin Zahálka

*15. 3. byla uvedena
pražskými herci hra „Bosé
nohy v parku“. Hráli:
Rudolf
Hrušínský,
Veronika
Freimannová,
Anna Linhartová a Radúz
Mácha.
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-2017V letošním roce uběhlo 140 let od založení Divadelního spolku Kolár. Od prvně
doloženého představení ochotníků v našem městě je 197 let. Vedle divadelního souboru
dospělých Kolár je v Polici i soubor Kolárek. Tvoří jej žáci, kteří letos skončili základní
školu a od 7. třídy hrají se svým učitelem a autorem her Karlem Šimkem divadlo. Učitel
Šimek už druhým rokem dojíždí za dětmi, které kdysi v Polici učil, z Deštného. Spolu
s ním režíruje i Ivana Richterová. Uvedli představení „Kdyby všechny holky a kluci
světa..“
*Vínem proti pohanství aneb Staročeský dekameron
- představení 20. 10. s Vladimírem Vondruškou.
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70 Polické divadelní dny
10. 10., v rámci Dne otevřených dveří byla
zahájena výstava, která připomněla 77 let
existence budovy divadla a 140 let
ochotnického souboru.
Pátek 13. 10. - JAK SE HOLKY
UHLÍŘOVY V PEKLE NAPRAVILY
DS Jiráskova divadla Hronov. Pohádka pro
děti.
Sobota 11. 11. - NEBOŽKA PANINA
MATKA / LEONA SI POSPÍŠILA
DS Divadlo Broumov, autor Georges
Feydeau.
Sobota 25. 11. HRÁČI DS Kolár (repríza byla 29. 12.)
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Představení bylo tak, jako vždy, velmi úspěšné.

87

-2017Pátek 1. 12. - MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD. Produkce: FDA, Divadlo Viola - postavy
ve hře ztvárnila Eliška Balzerová.

*Pátek 8. 12. - SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ, DS Jiráskova divadla Hronov
*VONO TU PUDE ANEB KRÁL UBU

.DOPROVODNÝ PROGRAM
70. Polických divadelních her
Pátek 6. 10. - 6 NaChodníku. Autorské písně náchodského šansonového uskupení.
Pátek 20. 10. 2017 od 19:00 hod VÍNEM PROTI POHANSTVÍ ANEB STAROČESKÝ
DEKAMERON. Známý český spisovatel Vlastimil Vondruška a příbramská hudební
skupina Ginevra. Hudebně-divadelní představení.
Pátek 3. 11. LACO DECZI & CELULA NEW YORK Koncert – jazz. Autogramiáda
během přestávky.
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Plesy:
Již X. Ostrostřelecko-městský ples se uskutečnil na sále Pellyho domů
v pátek 20. ledna. Opět hrál taneční orchestr Relax Band pod vedením
Jana Drejsla. Plesem letos provázela Soňa Šuláková, moderátorka
České televize.

*25. 3. se konal v Pellyho domě 39. Ples motoristů. Hrála skupina Médium z Police.
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Výstavy, besedy a jiné.

Od 23. 3. do 26. 3. se v našem městě již
pošesté konal festival dokemntárních filmů o
lidských právech JEDEN SVĚT
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-2017Od 6. 4. do 8. 4. byla na sále Pellyho domů Velikonoční výstava prací dětí i z okolních
MŠ a ZŠ.
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-2017V srpnu se v Pellyho domech konala výstava Polického
fotokroužku, který si letos připomíná 90. narozeniny.
Výstava byla věnována nedávno zemřelému Jindřichu
Blažkovi a byl vzpomenut i nestor černobílé fotografie
Oldřich Jenka st., od jehož úmrtí uplynulo 8. 8. 20 let.

Muzeum papírových modelů, výstavní síň BB kavárny,
modelářský klub a sběratelé
Historie Muzea papírových modelů se začala psát v roce 2009, kdy
se pan Ladislav Badalec seznámil s panem Jaroslavem Škopem a v jejich
hlavách se zrodila touha vybudovat muzeum, stánek, dá se snad říci chrám papírových
modelů, po kterém modeláři toužili už od revolučního roku 1989. Díky městu Police
nad Metují a především starostce Mgr. Idě Jenkové se tento odvážný projekt, který měl
už od svého počátku své příznivce i odpůrce, začal v lednu roku 2012 realizovat.
Městem Police nad Metují byly uvolněny finanční prostředky a prostory v budově
bývalé zemědělské školy, v bývalé jídelně, a začal vznikat výstavní prostor.
Na stavebních úpravách, ideje a podobě samotného muzea se podíleli sami modeláři.
Velkou podporu muzeum získalo především od pánů Ladislava Badalce,
Ing. arch. Milana Weinera a Josefa Kropáčka. Funkce vedoucího Muzea se ujal Josef
Hejnyš. Na podzim roku 2012 pan Josef Hejnyš zemřel. Angažoval se nejen v Muzeu,
ale i v občanském sdružení Julinka, které je velmi aktivní. Byl také dlouhá léta
vedoucím střediska místních skautů. Muzeum má letos 5 let. Za dobu jeho existence ho
navštívilo více než 40 tisíc návštěvníků. Díky zápalu, ochotě a spolupráci modelářů
z celé republiky je tu pořád k vidění přes tisíc modelů. Letos na jaře proběhla úspěšná
výstava Jany Žuravnyjové. Díky vstřícnosti autorky MPMP vydalo i brožuru „Jana
Žuravnyjová, stavitelka učebních pomůcek z papíru“. Instalovala se také autorská
výstava Ladislava Badalce, nestora muzea a nositele vize, že jednou někde bude stánek,
kde modeláři představují svá mnohdy umělecká díla veřejnosti. Výstavu připravoval
více než rok spolupracovník Michal Erben, kterému se podařilo shromáždit téměř
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-2017všechny modely, které Ladislav Badalec vymyslel, postavil nebo je postavili jiní.
V BB kavárně se konají různé výstavy a přednášky.

V době jarních prázdnin od 20. 2. do 24.
2. byl Týden s Herkulem, jehož tématem
byly pohádky.

2. 3. ve výstavní síni BB Kavárny vernisáž výstavy
Vzlety
a
pády
vzducholodi
Norge.
Před neuvěřitelnými 16 lety, o Polické pouti v roce
2000, poprvé vzlétla vzducholoď ze ZUŠ.
Vzducholoď vytvořil zást. řed. ZUŠ Vladimír Beran
se svými žáky. Pro své rozměry musela být hasiči
vytažena oknem, a pak byla zvednuta do výše, aby
několikrát obletěla čestné kolo nad náměstím. Poté
byla přenesena na výstavu do kláštera, a po jejím
ukončení léta visela před tehdejší knihovnou
v klášteře. Při otevření MPM v roce 2012
se uskutečnil další vzlet, který však při pokusu
o instalaci na chodbě muzea skončil těsně před
vernisáží pádem na zábradlí. Vzducholoď opravil
pan učitel Soumar a byla znovu, tentokrát úspěšně
zavěšena a později zapůjčena na výstavu Play
Broumovsko. Zde nastal opět pád, pak oprava a letos, díky Kamilu Huškovi,
se konal poslední vzlet nad schodiště MPMP.
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V sobotu 14. 10. se na sále Pellyho domů konal druhý ročník modelářské soutěže Model
cup, kterou pořádalo Muzeum papírových modelů ve spolupráci s MK Česká Metuje.

Zleva: Pavel Frydrych, Marie Doležalová a starostka Mgr. Ida Jenková
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*Restaurace Sokolovna v Polici nad Metují a spolek
Apeiron připravili na druhý březnový víkend projekt
Havaj v Sokolovně. Dva večery, pátek 10. a sobota 11.
března, vždy od 19 hodin měli návštěvníci možnost se
podívat na Havajské ostrovy jinak, než jsme ve spojení
s Havají zvyklí.

*V sobotu 18. března od 8 do 13 hodin se konalo
SETKÁNÍ SBĚRATELŮ na sále Pellyho domů.
Setkání pořádal Klub sběratelů Policka ve spolupráci
s CKV Pellyho domy. Příchozí dostali volnou
vstupenku do Muzea papírových modelů a měli
možnost prohlédnout si místnost sběratelů v prvním
patře budovy Muzea.
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-2017Po dobu mateřské dovolené ředitelky muzea Bc. Martiny Váňové byl radou schválen
vedoucím na dobu určitou Pavel Frydrych, bytem Pod Havlatkou 322, s účinností
od 20. 4. 2017.
V letošním roce opět Muzeum papírových
modelů připravilo pro děti Příměstský tábor.
Tentokrát s názvem „Letem světem s Muzeem“.
Muzeum se stalo jakýmsi Base campem, ze
kterého děti vyrážely na kratší i delší vycházky.

Od
poloviny
června
do
konce
července
bylo
možné v Zeleném domečku shlédnout výstavu sítotisků
jednoho z nejznámějších výtvarníků 20. století. Díky ochotě
soukromého sběratele se do Police na šest týdnů nastěhovalo
dvanáct Warholových tisků. Výstavu navštívilo 518
návštěvníků.

V srpnu získalo Muzeum zlatý certifikát Baby Friendly. Ten je
udělován institucím, které poskytují takové služby či produkty,
které umožňují vyžití pro rodiny s dětmi – včetně miminek.
Muzeum získalo zlatý certifikát jako třetí Muzeum v České
republice a jako první v Královéhradeckém kraji.

Od září, kvůli pokračující rekonstrukci hasičárny, našli v Muzeu dočasný azyl mladí
hasiči Velké Ledhuje.
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-2017Hned v prvním týdnu v srpnu odvysílal ČRo Hradec Králové přímý vstup z výstavy
Igora Korpaczewského „KW: Odrazy aneb Slova spatřená“. Ani Náchodský deník
nenechal výstavu jednoho z nejuznávanějších současných výtvarníků bez povšimnutí.
V týdnu po pouti potom ČRo Plus v Magazínu Leonardo odvysílal poměrně rozsáhlou
reportáž z expozice muzea.
Od 13. listopadu bylo Muzeum pro veřejnost uzavřeno. Proběhla zde oprava
a rekonstrukce. V expozici jsou nově osvětlené exponáty ve vitrínách. Nové interaktivní
prvky pro nejmenší návštěvníky a koutek pro maminky s miminky s přebalovacím
pultem. U vybraných částí expozice jsou nyní zvukové efekty, které umocní
zážitek z pohledu na jednotlivé modely. Vznikl i promítací minisál, kde
se lze podívat na krátké videozáznamy týkající se papírového modelářství.
Opravená je i doprovodná část expozice, která neprezentuje přímo papírové modely.
V Muzeu je nově nainstalována 3D tiskárna a vyřezávací plotr.
Vše se realizovalo v rámci grantového projektu „Tradice v novém hávu / Tradycja
w nowej szacie“. Partnerem Muzea papírových modelů v tomto projektu je Muzeum
dawnego kupiectwa Świdnica. Projekt je spolufinancován z prostředků EFRR
prostřednictvím
Euroregionu
Glacensis.

Městské muzeum a Dřevěnka
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V Dřevěnce je stálá výstavka o dějinách této staré školy. Je možné si prohlédnout staré
učebnice, třídní knihy a školní pomůcky.
Život na provázku – výstava loutek v Dřevěnce. Tradiční vánoční výstava loutek
a marionet ze sbírek Regionálního muzea v Náchodě. Vernisáž výstavy proběhla
ve čtvrtek 14. prosince v 17,00 hod. a výstava trvala do 7. 1. 2018.
Cech panen rukodělných a Regionální muzeum v Náchodě
v sobotu 16. prosince v Dřevěnce uspořádaly již tradiční
předvánoční den řemesel. Členky Cechu panen
rukodělných předvedly návštěvníkům tradiční rukodělné
techniky,
ukázky
vánoční
výzdoby
a především ukázky vánočního prostírání stolů.
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ZUŠ

Pěvecké soutěže:
9. 2. naše škola uspořádala oblastní kolo pěvecké soutěže
Karlovarský skřivánek. Soutěžilo 44 zpěváků. Za naši školu
soutěžili 3 zpěváci a všichni 3 se umístili. Dvě první místa a jedno
druhé. Vladimír Uhnavý byl vybrán pro postup do finále
v Karlových Varech, kde se umístil na 3. místě.

Klavírní soutěže: 14. 2. se konalo okresní kolo
soutěže ve hře na klavír. Všichni naši žáci získali
první místa, stali se vítězi všech kategorií, ve kterých
soutěžili a všichni postoupili do krajského kola v
Hradci Králové, které se konalo 8. 3. Karolína
Mazurková se navíc stala absolutním vítězem celé
soutěže s největším ziskem bodů! V krajském kole
nejmladší účastnice obsadila 2. místo. V 1. kategorii
postoupila Karolína Mazurková do ústředního kola v Praze. V dalších kategoriích žáci
obsadili druhá a třetí místa a Kristýna Bartošová získala Čestné uznání I. stupně.
Smyčce:
Violoncellová
soutěž
Jana
Vychytla
Tato renomovaná violoncellová soutěž
proběhla v Praze.
Učitelka Michaela
Michalová se jí zúčastnila se svou malou
žačkou Terezkou Vitverovou a obě si z Prahy
přivezly diplom – Terezka za 3. místo, které
vybojovala v I. kategorii, a paní učitelka
ocenění poroty za vynikající pedagogickou
přípravu.
Okresního kola soutěže ve hře na housle se zúčastnilo z naší školy 15 houslistů
v různých kategoriích. Pět nejmladších se dostalo do stříbrného pásma a dva do zlatého
pásma, z toho B. Novotná postoupila do krajského kola. V dalších kategoriích to byla
samá první místa s postupem do krajského kola. Anna Novotná získala Cenu poroty za
mimořádný interpretační výkon. V krajském kole Anna Novotná a Anna Lichá získaly
1. místo s postupem a pak žáci obsadili dalších šest prvních míst a jedno druhé. Opět
Anna Novotná získala zvláštní ocenění za interpretaci Balady Leoše Janáčka. Cenu za
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-2017klavírní korepetici získala MgA. Olena Ivanenko a diplom za významný pedagogický
přínos obdržel učitel Ladislav Michal.
Houslistka Anička Lichá ze třídy pana učitele Ladislava Michala se na přelomu dubna
a května zúčastnila dvou prestižních mezinárodních soutěží. První z nich "Talents for
Europe"se zúčastnilo 59 houslistů z 15 zemí světa. Anička se probojovala do finále a
získala čestné uznání! Poté cestovala přímo do Ústí nad Orlicí, kde proběhl 59. ročník
Kocianovy houslové soutěže. Zde nepostoupila do druhého kola.

Orchestry:
31. 3. se konalo krajské kolo dechových orchestrů Náš Big band ve své kategorii
(věkový průměr do 17 let, kategorie B t.j. do 45 členů) se stal absolutním vítězem
a postoupil do celostátního kola, které se konalo v Letovicích u Brna ve dnech 8. a 9. 5.
Soutěž, které se zúčastní celkem 220 mladých muzikantů.
Ve dnech 26. a 27. května 2017 vyvrcholilo finále soutěží dechových orchestrů ZUŠ
ústředním kolem této soutěže v moravských Letovicích. V obrovské konkurenci
kvalitních orchestrů získal Zlaté pásmo a získaným počtem bodů se stal absolutním
vítězem této kategorie!

100

-2017-

101

-2017V soutěži dechových orchestrů v Ostravě Big Band získal tři
ceny. Cenu za umístění ve zlatém pásmu, cenu za první místo
v naší kategorii a cenu za nejlépe interpretovanou povinnou
skladbu naší kategorie!

Od 6. 9. do 10. 9. se uskutečnil na pozvání švédského mládežnického orchestru La
Bamba Strings zájezd Big Bandu do švédského města Angelholm. Big Band úspěšně
vystoupil ve 2 koncertech.
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-2017Ve čtvrtek 19. října se konal již 24. ročník celostátní interpretační soutěže hry
komorních souborů v severomoravské Vidnavě. Naši žáci se této soutěže již tradičně
účastní a tentokrát polickou ZUŠ reprezentovaly tři soubory. Všichni hráči podali
skvělé výkony nejen před odbornou porotou, ale i v rámci silné a velké konkurence,
s nádhernými výkony.

Nelly Řehořová má přes velmi mladý věk už za sebou řadu úspěchů, a to nejen coby
herečka, ale také jako zpěvačka! Nelly Řehořová (15) má totiž našlápnuto na slušnou
kariéru. Poprvé si zahrála ve filmech Zdeňka Trošky
Babovřesky, vloni hrála v pohádkovém příběhu Zdeňka
Trošky Strašidla po boku Terezy Kostkové, nově také v
očekávaném kinohitu Špunti na vodě představuje dceru
Tatiany Vilhelmové a Jiřího Langmajera.

Z filmu „Špunti na vodě“

Grafika:
Na zemské soutěži Zlaté slunce byl uveden film našeho žáka
Nikolase Letzela „Lampička“ v kategorii hraných filmů do 15 let.
Nikolas obsadil 1. místo. Druhým naším filmem, který byl uveden
byl šestiminutový „Nikolasův červený balónek“. Ten mezi
hranými filmy nad 15 let získal 2. místo. Oba filmy postupují
do celorepublikového finále.
24. 5 se v oddělení grafiky konal druhý ročník minifestivalu ve speciálním formátu tj.
ve smyčce. Byl promítán krátký film „Nikolasův červený balónek“.

103

-2017-

104

-2017Naše ZUŠ se třemi aktivitami zapojila do akce
ZUŠ OPEN, což je celostátní happening ZUŠ ve
veřejném prostoru. V DD děti z pěveckého sboru
uvedly Zpívánky, v Náchodě vystoupil smyčcový
orchestr Archi piccoli a 30. 5. se v dětském
Pampers parku naproti hřbitovu konal koncert
bubenické třídy učitele Jakuba Koláře. Na náměstí
bylo přivezeno piano a děti u Julinky zahrály pro kolemjdoucí.
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-2017Žákům našeho tanečního oboru, ve věku 7-11 let,
se podařilo s choreografií „Kdy už to pojede…“ proniknout až
do finálového večera, který se uskutečnil 2. června v Praze
v sále městské knihovny. Učitelka tanečního oboru Alžběta
Černá opět získala titul Taneční učitel roku.

Mladí lidé, absolventi a i ostatní sdružení kolem Polického symfonického orchestru,
zorganizovali sbírku Zušlechťujeme ZUŠ, která byla odstartována v pondělí 30. října.
Peníze ze sbírky jsou určené na nákup sedadel do sálu, které nejsou v rozpočtu (jedno
sedadlo vychází na 3 000,- Kč). Minimální částku, kterou potřebovalo ZUŠ vybrat bylo
300 000,- Kč. ZUŠce přispěla bývalá absolventka Anička Skalová, která nyní hraje v
Sydney v Austrálii, přispěla i Markéta Nádvorníková, která studuje v Anglii a z Chicaga
bratři Michalové. Přispívat bylo možné i zakoupením různých výrobků – taška s logem
ZUŠ, trička atd. Celkem bylo vybráno 550 354 Kč
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ZŠ
Základní škola a Mateřská škola je školou, která sdružuje více
druhů škol a zařízení. Vzhledem k legislativním změnám se
postupně součástí našeho subjektu stala Základní škola Bezděkov
nad Metují, mateřské školy Bezděkov nad Metují, Velké
Petrovice, Česká Metuje a v roce 2010 byla přestavěna část
polytechnického pavilonu, kde vznikla jedna třída mateřské školy
v Jiráskově ulici 227. Ke škole byla ještě připojena školní jídelna v Bezděkově nad
Metují a výdejny ve Velkých Petrovicích a České Metuji. Jako další zařízení byla
připojena školní družina v Bezděkově nad Metují.

*Do ZŠ v Polici dojíždí žáci z Bělého 1, z Bezděkova 46, z Broumova 5, z Bukovice 7,
z České Metuje 5, z Hlavňova 8, z Honů 1, z Horního Adršpachu 2, z Machova 4,
z Maršova nad Metují 1, z Pěkova 10, ze Suchého Dolu 17, z Teplic nad Metují 4,
z Velkých Petrovic 26, ze Žďáru nad Metují 30 a ze Žďárek 1.

*21. 4. se žáci 6. – 9. tříd zúčastnili celosvětové aktivity Den Země. Žáci se svými
učiteli provedli úklid ulic a přilehlého okolí. Posbírali do igelitových pytlů odpadky,
které někteří obyvatelé poházeli. Pytle pro tento účel věnovala společnost Marius
Pedersen, a.s. Naplněné pytle odvezla auta technických služeb.

*26. 4. naše škola pořádala okresní finále Olympijského odznaku – OVOV. Zúčastnilo
se více jak 120 závodníků. Hlavním organizátorem za naši školu byl již tradičně učitel
Petr Jansa.
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*V tomto školním roce bylo celkově sebráno 24 151,5 kg starého papíru. Velké
poděkování patří žákům R. Kaněrovi a J. Foglarovi, kteří pomáhali po všechny tři dny
s vybíráním sběru.

V červnu bylo na sále Pellyho domů slavnostní předávání vysvědčení žákům devátých
tříd. Tato slavnostní akce se již tradičně konala za účasti paní starostky Mgr. Idy
Jenkové, zástupců komise pro obřady a slavnosti, třídních učitelů, ředitele školy a široké
veřejnosti.
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-2017Zleva: ředitel Karel Nývlt, starostka Ida Jenkvá,

Řed. Karel Nývlt, starostka Ida Jenková, uč. Jitka Michálková, uč. Renata Teichmanová
a býv. uč. a členka Komise pro obřady a slavnosti Věra Klusáčková.

Filip Werner (nar. 2004) si vybojoval účast v celostátním kole
Odznaku všestrannosti olympijských vítězů 2017, kde v Brně
soutěžilo 650 dětí z celé republiky.
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20. 6. bylo pasováno 23 předškoláků na školáky.
22. 6. bylo na školáky pasováno 6 předškoláků z mateřské školky
v Jiráskově ulici.
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Vítání prvňáčků

V pátek 13. 1. se skauti zúčastnili v Praze akce „ Praha plná strašidel“. Je to
šifrovací a orientační závod odehrávající se v historické části Prahy, tentokrát
to byl již 33. ročník. Zúčastnilo se 1000 účastníků. Naše hlídky byly úspěšné.
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V neděli, v nové budově Národního
muzea skauti navštívili výstavu Retro
a expozici věnovanou Janu Palachovi.
Jemu a také Janu Zajícovi u pamětní
desky na Václavském náměstí zapálili
svíčku a uctili jejich oběť minutou
ticha.

2. 2. proběhla hra, kterou si účastníci
připomněli hrdinství výsadkáře Jiřího
Potůčka (radista výsadku Silver A),
který na sklonku prosince roku 1941,
coby
příslušník
československé
zahraniční
armády,
absolvoval
výsadek na území protektorátu. 30.
května 1942 jej gestapo odhalilo právě
na Končinách.
Dva z účastníků výsadku u pamětní
desky před domem, kde se Jiří Potůček ukrýval.
V neděli 12. 3. se konal Turnaj v deskových hrách, tentokrát netradičně v Muzeu
papírových modelů. Sešlo se 51 účastníků, kteří soutěžili ve 4 věkových kategoriích.
Nejlepší si domů opět odnesli hodnotné ceny v podobě deskových her.
Velikonoce v Bělém
pod Bezdězem
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Letos skautské středisko pořádalo netradičně dokonce tři stálé skautské tábory a jeden
tábor putovní. Benjamínci (předškoláci) tábořili i se svými rodiči v Nemojově u Dvora
Králové, celotáborovou hru měli motivovanou Malým princem. Vlčata a světlušky
pobývali u Nesyté nedaleko Hajnice, přenesli se do Holubinek a jejich život se točil hlavně
kolem hub. Skauti a skautky strávili dva týdny nedaleko Prachatic v Pošumaví.
Kromě toho čtveřice členů Oddílu bratra Františka vyrazila i na putovní tábor s názvem
Přes
tři
CHKO
a
jeden
národní
park.
Na konci prázdnin, 20. srpna, zemřel Bóža Strauch, kterého skauti znali pod přezdívkou
Grizzly. Několik členů se vypravilo do Prahy, aby se s ním naposledy rozloučili.

23. 12. skauti přivezli do Police Betlémské světlo.
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Vánoční nocování

Sdružení MaMiNa pořádá mnoho akcí pro malé děti ale i pro dospělé
(kurz šití, jazykový a jiné aktivity). S dětmi vyrážejí na výlety a
procházky, pořádají výstavy a v létě příměstský tábor. V dubnu byla
uspořádaná velikonoční výstava výrobků dětí z MaMiNy a ze ZŠ .
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17. ročník – jaro 2017
Program:
01. 02. Jaroslava Janečková - Hudba v době Bedřicha Smetany
15. 02. Hasan Zahirovič - Rod Čapků
01. 03. Zdena Frištenská - Gustav Frištenský
15. 03. Jiří Krtička - O původu prvků ve vesmíru
29. 03. Michal Bureš - Banát
12. 04. Stanislav Kubín, Alfréd Strejček - „… kde i smrt je čistá..“
05. 04. Zbigniew Czendlik - Postel, hospoda, kostel
5. 4. se v divadle konala přednáška faráře Zbigniewa Czendlika. O jeho vystoupení byl
obrovský zájem a divadlo bylo zcela zaplněné. Zbigniew Czendlik zájemcům
podepisoval svou knihu.
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Na Hvězdě se starostkou

a s Milanem Schirlem
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Kromě jiného se senioři v Polici setkávají při
čtení Františka Pivoňky v knihovně, na
Polické univerzitě volného času a v Klubu
seniorů „Ostaš“ v Pellyho domech. Sem za nimi pravidelně přicházejí žáci zdejší
Základní umělecké školy, aby jim předvedli svůj um a potěšili je krásnou hudbou.
31. 3. oslavili Zlatou svatbu manželé
Pivoňkovi.

Popřát přišla i starostka Mgr. Ida Jenková s manželem
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24. ledna navštívila pečovatelskou službu příslušnice Policie České
republiky. V krátkosti seznámila pečovatelky s tím, jak upozorňovat
uživatele pečovatelské služby na opatrnost při otevírání dveří. Předala
pečovatelkám samolepky s upozorněním na podvodníky a číslem na
policii ČR pro případ nutnosti.
V únoru si obyvatelé DPS i s pečovatelkami zahráli na Sněhurku a 7 trpaslíků. Všichni
si to užili a vše zaznamenal kameraman Míra Šolc, který akci zachytil ve svém filmu.
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V březnu obyvatelé přivítali jaro
a oslavili MDŽ.

Posledním srpnovým dnem skončila
pečovatelské
službě
smlouva
s reklamní agenturou Kompakt,
která za pomoci reklamy umístěné na automobilu financovala po dobu 6 let
pečovatelkám vozidlo Renault Kangoo. Jeho nevýhodou byly pouze jedny zadní dveře.
Nastupování seniorů tak bylo často problematické. Nabídka firmy na zakoupení tohoto
automobilu nebyla využita a pro pečovatelskou službu bylo zakoupeno vozidlo nové Ford Tournero Courtier od
firmy Auto Trutnov. Polep
zajistil Rudolf Resl. Byla
využita dotace od MPSV
na pořízení automobilu pro
poskytovatele sociálních
služeb ve výši 272 250,Kč.
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Pečovatelskou
službu
zajišťují
3
pečovatelky
z
povolání,
jeden
správce pečovatelského domu na zkrácený úvazek, a jedna pracovnice na dohodu
o provedení práce. S úklidem společných prostor pečovatelského domu pomáhá
pracovnice VVP, která je hrazena z ÚP. V letošním roce využívalo PS 81 klientů,
z toho 56 aktivních, 18 mužů, 38 žen. Věkový průměr 78 let. Pečovatelská služba
je zajišťována i v okolních obcích - v Bukovici, v Machově a v Bezděkově nad Metují.

Dobročinný fond pro pozůstalé
11. 3. se konala Valná hromada fondu v hospůdce ve Žďáře. Po zhodnocení uplynulého
roku následovala zábava. K tanci hrál Franta Čížek se svou kapelou A vystoupily
„Sokolky“ z Hronova. Byl zajištěn autobus, který účastníky rozvážel. Akce byla opět
velmi povedená ke všeobecné spokojenosti.
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Život v DD zpestřují různé návštěvy.
Nejvítanější a nejoblíbenější jsou návštěvy
dětí z MŠ, ZŠ a ZUŠ. Více než 5 let
dochází do DD učitel ZUŠ Pavel Čapek,
který 1x za 14 dní obyvatele potěší svou
hudbou a milým přístupem. Zahraje
písničky na přání při nichž si obyvatelé
mohou zavzpomínat na své mládí a společně zazpívat. Sociální pracovnice DD Jana
Hilmanová a Jana Johnová navrhly učitele Pavla Čapka k ocenění za dobrovolnickou
práci. DD je nositelem „Ceny Ď“, nejvyššího krajského poděkování za dobrovolnickou
práci a je nominován do celostátní soutěže. Dalším dobrovolníkem je Ivana Richterová,
polická ochotnická herečka, která dochází předčítat obyvatelům již 11 let. Její
optimismus obyvatele vždy potěší. Obyvatele potěší i návštěva Dagmar Hambálkové
z radnice, která se zabývá canisterapií. Její čtyřnohý „kamarád“ se umí vždy vložit do
nálady obyvatel. Dája Hambálková navštěvuje spolu s Renatou Špulákovou a jejími
labradory i dětské domovy a jiné sociální ústavy. Obyvatelé se těší i z fotografií Štěpána
Horáka, Oldřicha Jenky, Josefa
Ptáčka a Lenky Židové.
Dagmar Hambálková

Renata
Špuláková
a Dagmar Hambálková
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Největší akcí letošního roku byla oslava 80. výročí založení našeho DD, která se konala
dne 29. 6. 2017 a byla zároveň spojena se Dnem otevřených dveří pro veřejnost.
Oslavy byly zahájeny příjezdem paní ředitelky v doprovodu továrníka M. V. Škopa
(v zastoupení místostarosty Jiřího Škopa), kteří přijeli v nablýskaném historickém
Austinu s livrejovaným řidičem. Zazněla čestná salva z pušek „Ostrostřelecké gardy
hraběte Radeckého“. Mecenáš M. V. Škop, továrník, věnoval v roce 1937 na stavbu
tehdejšího chudobince 500 000,- korun

Ředitelka DD Mgr. Jana Šrámková a místostarosta Mgr. Jiří Škop
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Hasiči
Statistika zásahů
naší jednotce vyhlášeno 76 událostí, 22 x technická pomoc,
23 x dopravní nehoda, 13 x požár, 5 x únik NL
12 x ostatní pomoc, 1 x planý poplach
12. 1. v ul. U Damiánky museli hasiči otevřít uzavřený dům, protože v předsíni ležel
zraněný majitel domu. Hasiči zraněné osobě poskytli předlékařské ošetření a po příjezdu
ZZS ho předali do jejich péče.
18. 2. se konal výcvik v záchraně osob ze zamrzlé vodní hladiny. Praktický výcvik se
konal na rybníčku pod firmou Hauk. Zúčastnilo se 15 členů výjezdového družstva.
Vyzkoušeli si několik způsobů s využitím různých postupů a technických prostředků.
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-201721. 1. dopoledne hasiči sundavali kočičku, která se nacházela ve výšce asi 10 m
v koruně stromu na sídlišti. Společně s Městskou policií a využitím plošiny TS s panem
Matěnou se podařilo kotě odchytit.

19. 2. se v Pěkově stala dopravní nehoda osobního vozidla. Vozidlo zůstalo převrácené
na bok na silnici 303 a uvnitř se nacházela osoba, která se nemohla dostat ven.
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-201724. 2. byl ze silnice ve Žďáru nad Metují odstraněn spadlý strom.
24. 2. se přehnal dost silný vítr, který způsobil v Radimovské ulici zlomení stromu,
který musel být odstraněn.

25. 2. byl již tradiční radešovský turnaj Člověče nezlob se. Hrálo se v polické hasičárně.
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-20172. 3. v Petrovických zatáčkách, ve Žďáře a v S. Dole byly odstraněny spadlé stromy
přes vozovku.

16. 3. tři jednotky hasičů
zasahovaly časně ráno u požáru
kůlny a osobních automobilů
u rodinného domu ve Velkých
Petrovicích.

17. 3. na Slavném byl požár mobilní buňky. Příčinou vzniku požáru byla
pravděpodobně nedbalost při pokládání lepenky na střechu. Zasahovaly: JSDH Police
nad Metují, JSDH Suchý Důl a PS Náchod. Spolupráce s Policií ČR a vyšetřovatelem
HZS.
27. 3. v Pěkově byl likvidován požár suché trávy.
1. 4. ve Smetanově ulici musely být otevřeny uzavřené prostory v nichž byl mrtvý
člověk.

9. 04. byla v ul. Ledhujská dopravní nehoda osobního vozidla, které narazilo
do rodinného domu. Nehoda bez zranění, s únikem provozních kapalin.

Dobrovolní hasiči zasahují u všech havárií, požárů a kalamit na celém Policku.
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-201710. 4. profesionální hasiči
z Náchoda a dobrovolní hasiči
z Police nad Metují byli
přivolaní k dopravní nehodě
osobního vozidla u Velkých
Petrovic. Řidička osobního auta
zn. Volkswagen Golf z dosud
nejasných příčin vyjela ze
silnice a skončila na boku
v řece. Žena vyvázla z nehody
bez zranění. Z poškozeného
automobilu neunikly do řeky
žádné provozní kapaliny ani
pohonné hmoty.
22. 4. byl v ul. Na Struze požár dřevěného plotu a uskladněného dřeva.
V Petrovickém tunelu se konalo v dubnu taktické cvičení složek IZS
Královéhradeckého kraje. Záchranáři cvičili zásah při nehodě osobního vlaku v tunelu
se zraněním všech cestujících.
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V červnu při opravě silnice Na Babí došlo ke dvěma únikům plynu. Jeden únik byl
v ul. Na Babí a druhý v Ledhujské ulici.
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-2017V červnovém klání O Pohár starostky nebyli poličtí hasiči úspěšní.

16. 6. v ul. K Sídlišti pomohli hasiči s transportem pacienta do vozidla ZZS Broumov.
16. 6. z Hlavňovského potoka byla vytažena mrtvá žena.
19. 6. v ul. Ostašská došlo k dopravní nehodě osobního vozidla a motorkáře. Při nehodě
došlo ke zranění řidiče motocyklu. Hasiči poskytli předlékařskou pomoc zraněné osobě
a následně ji předali ZZS Broumov, dále zabezpečili vozidla proti případnému vzniku
požáru a zasypali uniklé provozní kapaliny sorbentem.

20. 6. na Slavném sjel
autobus mimo vozovku a
zůstal částečně v příkopu.
Nehoda se obešla bez
zranění.

15. 7. na silnici v odbočce
do ulice Příčná musela být
vyproštěna zapadlá převozová sanitka, která vjela do výkopu na rekonstruované silnici.
6. 7. musel být z Kovářovy rokle transportován pacient se zlomenou nohou.
29. 7. byla na kruhovém objezdu u Penny sražena cyklistka osobním vozidlem.
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-2017Nový Ford Tranzit pro jednotku
JPO II. V srpnu letošního roku
získalo město nový hasičský vůz Ford
Transit Van. Auto bylo pořízeno
z dotace Integrovaného regionálního
operačního programu, název projektu:
„Zvýšení akceschopnosti JPO II
Police nad Metují“. Vůz dodala firma
Auto Trutnov s. r. o., která ve
výběrovém řízení nabídla nejnižší nabídkovou cenu 1.260.769 Kč. Dotace činí 90 %
uznatelných nákladů (85 % prostředky EU a 5 % státní rozpočet).

*Hasičská soutěž v Hlavňově se konala 30. 9. 2016 a tentokrát už po dvacáté. Soutěž
se konala uprostřed Hlavňova na fotbalovém hřišti. Všechna družstva předvedla kvalitní
výkony a ukázala zúčastněným, že v případě reálného zásahu si dobrovolní hasiči umí
poradit. Putovní pohár opět získali hlavňovští hasiči.

Hlavňovští zvítězili
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Policie
Počátkem roku došlo k vykradení několika chalup. Jednoho
muže zadržela místní obsluha prodejny, protože bez placení
odnesl láhev vodky a dvě ostravské klobásy. Ovšem, než mohla obsluha cokoli udělat,
muž destilát načal a polovinu z něj najednou vypil. Po příjezdu hlídky na místo už nebyl
schopen komunikovat, ani stát na nohou. Tak si prostě před všemi klekl a usnul.
V květnu vandalové poškodili 40
automobilů, které parkovaly v ulicích
Jiráskova, Gagarinova, Na Bělidle,
Hvězdecká, Fučíkova a K Sídlišti
v Polici nad Metují. Ukroutili stěrače,
ukopávali poklice, běhali po kapotách,
a různě ničili nebo znečišťovali karoserie
všech vozidel, které se jim octly
nablízku. Některé vozy přišly o tovární
znaky, jiné dostaly navíc nepěkné
škrábance,
další
skončily
s propíchnutými pneumatikami. Celková
škoda na poničených autech se pohybovala v desetitisícových částkách. Polici vandaly
brzy vypátrala. Byl to 17letý a 21letý mladík. U jednoho byly nalezeny odcizené značky
z automobilů. Jako důvod ničení uvedli, že byli opilí a že je to bavilo.
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Městská policie kromě udržování
pořádku
ve
městě
řešila
i problémy s bezdomovci, kteří
polehávali
na
autobusovém
nádraží a u kostela.

Krčmasenát a „Kamarádi osady 5“
V lednu se opět konala výroční schůze.
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Dne 4. února se konalo výroční zasedání Krčmasenátu. Členové tohoto kulturně
vzdělávacího spolku se scházejí pravidelně každou neděli dopoledne na pravidelných
schůzích a jednou za rok na výročním zasedání, kde se hodnotí výsledky uplynulého
roku. Spolek byl založen 31. 12. 1996 v historickém hostinci Krčma, odtud název
spolku, takže rok 1997 byl vlastně prvním rokem činnosti této instituce a letos se může
oslavovat dvacáté výročí. Zasedání se zúčastnila starostka Mgr. Ida Jenková
s doprovodem, hejtman Ostrostřelecké gardy pan Karel Sýkora, delegáti spřátelených
spolků Spona Náchod, Kamarádi z Broumova a Studánka z Police n.Met.
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*6. 3. se konal pohřeb bývalého hejtmana Ostrostřelců Zdeňka
Fulky. Naposledy mu zahrála skupina Kamarádi Osady 5 a pak
se všichni jeho přátelé sešli v Krčmě, aby na něj společně
zavzpomínali.
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V letošním roce je 45. výročí založení skupiny „Kamarádi osady 5“. V roce 1972 se
sešly dvě party – jedna pocházela z osady „Pětka“ z Řeřišného ve složení František
Pohl, Josef Pohl, Václav Valter a Jan Linhart. Druhé seskupení ve složení Miloš
Seifert, Ota Volprecht a Zdeněk Vancl patřilo k suchodolským a ostašským osadám,
bylo pokračováním populárního „Fernet dua“ Miloš Seifert a Láďa Středa. Hlavním
iniciátorem myšlenky založit na Policku skupinu hrající trempské písně, country a
bluegrass byl Tomáš Souček. Celá vzniklá parta se scházela na osadě „Pětka“, vznikl
tak název „Kamarádi osady pět“. Řada členů od té doby již zemřela. V současné době
v kapele působí ze zakládajících členů František Pohl, Josef Pohl a Jan Linhart. Dalšími
členy jsou Jaroslav Kasal, Jan Hrábek a Antonín Kavka. Současný věkový průměr je 70
let. Skupina během let nahrála tři CD a osadní dokumentarista Míra Šolc zaznamenal
8 videoklipů. Oblíbená „Pětka“ hraje stále.
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Zleva: Josef Pohl, Jan Hrábek, František Pohl, Jaroslav Kasal, Jan Linhart, Antonín
Kavka.
Ostrostřelecká garda Václava hraběte Radeckého v Polici nad Metují
letos oslavila 25 let

138

-2017-

139

-2017-

140

-2017-

Hvězdáři
*V noci z 10. 2. Na 11. 2. bylo polostínové zatmění Měsíce.
*7. 8. bylo další částečné zatmění Měsíce, které bylo díky jasné obloze pěkně vidět.
*2. října uplynulo 55 let od založení původního astronomického
kroužku v Polici nad Metují. Kroužek se stal zájmovou složkou
závodního
klubu
ROH
bývalého
národního
podniku Kovopol. První akcí nově vzniklého kroužku bylo
veřejné pozorování oblohy malými astronomickými dalekohledy
poblíž kolonie zahrádek u Žděřiny. V následujících letech byla
práce AK zaměřena především na vybudování technického
zázemí v podobě pozorovatelny na Havlatce.
Nynější astronomický klub je volným sdružením zájemců
o astronomii a má 4 členy. Pozorování noční oblohy
a významných astronomických úkazů provádí dalekohledy
z nichž největší má průměr optiky 420 milimetrů. Na tradici
astronomických
pozorování
pro
veřejnost
navazují
v současné době návštěvami letních táborů v blízkém
i vzdálenějším okolí našeho města. Velkou zásluhu na činnosti
kroužku mají bratři Karel a Libor Vackovi.

Hvězdárna na Havlatce
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Rybáři
13. 5. se na Hlavňovském rybníku konala soutěž pro dospělé a mládež
„Grimův závod“.
Ve stejný den se konaly ještě Otevřené rybářské závody mládeže do 15 let a rodičů
s dětmi „Zlatá rybka“.
10. 9. byl v Hlavňově proveden výlov rybníku, který byl později odbahňován.
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Filatelisté
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V lednu se konal již 26. ročník závodů
v obtížnostním lezení Novoroční Open.
Zúčastnilo se 28 mužů a 13 žen. Závod
byl open, takže mezi muži i ženami
byla celá řada juniorů a mladších závodníků.
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Lyžařský oddíl spadal ještě tento rok pod Spartak Police nad Metují. Po
téměř šedesátileté spolupráci se vedení lyžařského oddílu rozhodlo založit
samostatný zapsaný spolek a od 1. 1. 2018 bude fungovat nezávisle.
Nový spolek SKI Police nad Metují, z.s. byl zapsán 6. 10. 2017
do veřejného rejstříku. Od této víceméně organizační změny si členové
slibují průhlednější financování, jednodušší a pružnější vedení. Členská
základna má stále kolem 110 členů (60 dětí, 50 dospělých). Lyžování v Polici drží
početný tým trenérů, rozhodčích a příznivců. Oddíl má činnost po celý rok. Pravidelné
tréninky mládeže jsou od srpna do června 2x týdně. Jarní třídenní soustředění pro
mládež probíhá zpravidla začátkem května (např. na chatě Jardy Pavelky na Bišíku),
letní týdenní soustředění v posledním týdnu v srpnu (např. Sedmihorky), podzimní
čtyřdenní okolo 28. října (např. na chatě Basketu Holice v Trčkově v Orlickém Záhoří,
zaměření na kolečkové lyže) a nejdůležitější příprava na zimní sezónu probíhá podle
sněhových podmínek nejčastěji v prvním prosincovém týdnu na Černé boudě
v Krkonoších. Oddíl tradičně pořádá silniční a přespolní běhy: Běh sídlištěm, Od pípy k
pípě, Běh na Hvězdu, Běh Broumovskými Stěnami a Běh Okolo Ostaše - Memoriál
Mirka Hejnyše. V listopadu/prosinci se pořádá tradiční Ples lyžařů, v lednu pohárový
závod KHK v běhu na lyžích. V posledních letech spolupořádá některé závody
středečního poháru KHK, sestávajícího z lyžařských 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.
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Setkání legend českého běžeckého
lyžování
na
Jizerské
50.
Jiří Beran * 1952 je bývalý
československý
reprezentant
v běhu na lyžích. Zúčastnil
se dvou mistrovství Evropy
juniorů, dvou mistrovství světa
(Falun 1974, Lahti 1978), dvou
zimních
olympijských
her
(Innsbruck 1976, Lake Placid
1980). Jeho životním úspěchem
bylo 6. místo na MS 1978 v běhu na 50 km. Díky tomu v roce 1978 zvítězil v anketě Král
bílé stopy. Pravidelně se účastnil dálkových běhů (Vasův běh, Finlandia, Jizerská
padesátka).
V Jizerské padesátce dosud drží rekord v počtu vítězství - zvítězil pětkrát (v letech 1985
- 1987 zvítězil třikrát po sobě). Je patnáctinásobným mistrem republiky a držitelem ceny
Fair-play, udělené v Paříži roku 1984 za čestné sportovní jednání. Povoláním je lesník.
V letošním roce se opět zúčastnil Jizerské padesátky, která se letos jela po padesáté.
V současné době plní funkci předsedy oddílu.
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*26. 2. se konal na Nebíčku Pohárový závod Královéhradeckého kraje v běhu na
lyžích a veřejný závod pro všechny věkové kategorie. Pořadatelem z pověření ÚBD
KSL KHK byl Spartak Police nad Metují - lyžařský oddíl.
Terezka Hotárková obsadila 2. místo v krajském
závodě v obřím slalomu, který se konal v Teplicích
nad Met.
V posledním březnovém víkendu vyvrcholil seriál
závodů HEAD Vitalini cup ve Špindlerově Mlýně,
považovaný za mistrovství republiky v alpských
disciplínách pro kategorie přípravka a předžáci.
Celkovou vítězkou v kategorii předžákyně se stala
žačka
šesté
třídy
ZŠ
Jitka
Kovářová.

V květnu byl uspořádán tradiční Běh sídlištěm.
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*7. 6. se již po 34. konal běh Od Pípy k Pípě. Opět se běželo od Krčmy k hostinci
U Lidmanů v Machovské Lhotě.

V neděli 22. 10. se konal 44. ročník lyžařského přespolního běhu OKOLO OSTAŠE,
závod Poháru přespolních a lyžařských běhů Královéhradeckého kraje, 17. ročník
memoriálu Mirka Hejnyše. Po Nebíčku a okolo Ostaše se celkem rozběhlo 261
závodníků. Závod proběhl na promočených tratích po vydatném ranním dešti.
Teplota 10°C, zataženo, občasný déšť. Bez protestů a úrazů.
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Liga neregistrovaných hokejistů 2016/2017: 3 . místo v 1. Lize pro HC Viridium
Police
V nedávno skončené sezóně probíhala na zimním stadionu v Hronově tradiční Liga
neregistrovaných hokejistů – již 38. ročník. Zúčastnilo se 19 mužstev ve třech
skupinách. Mužstvo Police nad Metují bylo po vítězství ve 2. lize v minulém ročníku
poprvé v historii účastníkem 1. ligy. V šestičlenné skupině si jako nováček vůbec
nevedlo špatně a v základní části skončilo na postupovém 4. místě tabulky.
V závěrečném play-oﬀ Police získala historicky nejlepší výsledek v této soutěži
- 3. místo v první lize.

Ladislav Kudláček a Jiří Hampl získali plaketu „Osobnost fotbalu“,
kterou přebrali na slavnostním setkání v Náchodě.
Ladislav
Kudláček plynule navázal na svou aktivní hráčskou kariéru prací v
oddíle, kde nejprve trénoval a v současné době dělá správce. S touto
nikdy nekončící prací mu pomáhá Jiří Hampl, který rovněž z rukou představitelů OFS
Náchod, předsedy Petra Vítka a místopředsedy Petra Vokála, převzal v sobotu večer
ocenění Osobnost fotbalu.
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Fotbalisté pod vedením trenéra Luboše Jansy sehráli 24 mistrovských
utkání s bilancí 16 výher a 53 získaných bodů, čímž ovládli skupinu B
v 1. B třídě královéhradeckého kraje. Fotbalovou sezónu 2017/2018
poličtí fotbalisté odehrají v 1. A třídě! Šéftrenérovi Kamilovi
Švorčíkovi se podařilo posílit trenérský tým o dva zkušené polické
fotbalisty, Jardu Čermáka a Radovana Řezníčka, kteří se budou
věnovat starším žákům (r. 2002 – 2004). Mladší žáky (r. 2005 - 2006)
povede Radim Tér a Michal Steiner, starší přípravku (r. 2007 – 2008)
Jirka Kollert a Dan Denygr a mladší přípravku (r. 2009 –2010) včetně
mini přípravky (r. 2011 – 2012) Kamil Švorčík a Vojta Kvapil.

150

-2017-

11. 8. zemřel Bedřich Erben. Jeho práci ocenil Výkonný
výbor České unie sportu.

Mezi nejúspěšnější jezdce AMK Police patří Miloš
Thér. Na svém stroji ČZ 125 ccm se zúčastňuje
různých republikových závodů, kde se vždy
umisťuje na prvních místech. Zúčastnil se také
závodu na Slovensku v Kopčanech.

V letošním roce AMK oslavil 65. výročí od svého
založení. Při této příležitosti připravil závod
minikár, který se konal ve dnech 12. – 14. května.
ŽŽ Klasik 175
2. místo Jaromír Tázler
1. místo Miloš Thér
3. místo Ivo Koutný
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Hořice – podpořit přijela i starostka Ida Jenková

Po těžké nemoci zemřel dne 7. 4. 2017 dlouholetý člen AMK
pan
Jiří
Chaloupka
ve
věku
nedožitých
82
let.
Nemalou měrou se podílel na organizování různých motoristických
i
nemotoristických
závodů
v
Polici
nad
Metují
a
okolí.

*V úterý 11. 4. 2017 proběhlo na sále Pellyho domů v Polici nad Metují školení řidičů
amatérů. Školení pro širokou veřejnost bylo uspořádáno za podpory města Police nad
Metují. Školitelem byl pan Fiedler mladší z Autoškoly Fiedler.

*Někteří členové Automotoklubu Police nad Metují v AČR se poslední srpnový víkend zúčastnili závodu České Tourist Trophy + International Road Racing
Championship (dále jen IRRC) v Hořicích. Česká Tourist Trophy je jedním
z nejtradičnějších podniků na přírodním okruhu a řadí se mezi nejnavštěvovanější
sportovní události ve východních Čechách. Závody soudobých a historických

*Dymokury a jeho obdélníková trať hostila silniční závodníky kategorie „Klasik“. Tyto
závody pořádala Českomoravská asociace motocyklového sportu v sobotu 2. 9.
a v neděli 3. 9. Miloš Thér projel na druhém místě. Po druhé se stal mistrem republiky.
V závodním AČR se stal vicemistrem a dosáhl stejného výsledku jako v minulém roce.
SSK Pedro Police nad Metují uspořádalo na atletické dráze pod
sídlištěm sportovně společenskou akci určenou veškerému
obyvatelstvu bez rozdílu věku a výkonnosti. Jedná se otevřené
veřejné klání v běhu na 100 metrů určené všem věkovým
kategoriím mužů i žen – od drobotiny až po zkušené pamětníky.
Nejlepší výkon získává putovní pohár.
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Zleva: učitel Petr Jansa, Antonín Pohl, učitel Jiří Břeský, Olina Jarčušková

Mirka Beranová
a Olina Jarčušková
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Nohejbal
Únor patří na Policku pravidelnému zimnímu turnaji v nohejbale, který se tentokrát
odehrál 11. 2. ve školní tělocvičně ZŠ. Letos se jednalo již o 14. MEMORIAL Radima
Téra a 16. ročník nohejbalového turnaje trojic. Krásný pohár vybrousil opět Jaromír
Beran z Bezděkova.

Zvítězili Pistolníci
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-2017V sobotu 7.10. TJ Start Náchod spolu s dobrovolníky obce Hlavňov uspořádal
12. kolo Východočeského poháru v orientačním běhu. Shromaždiště pro 740
zúčastněných závodníků a dalších příznivců tohoto sportu bylo na místním
hřišti v Hlavňově.
Prostor
pro
shromaždiště
i
potřebné
zázemí
včetně občerstvení
pro
závodníky
poskytli
místní
hasiči. Tratě na
Klůčku
a
v
Ticháčkově
lese
stavěli
náchodští
orientační
běžci.
Na závod byly
připraveny tratě pro
18
mužských
kategorií,
16
ženských kategorií
a to vždy od
nejmladších žákovských až po nejstarší veteránské a také tři tratě pro kategorie
příchozích orientačních běžců, kteří nemají s tímto sportem doposud žádné zkušenosti.
Právě v kategorii „P“ - pro příchozí - si vyzkoušeli své orientační dovednosti i členové
polického lyžařského oddílu.
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*Na jaře se podařilo paní Janě Krejčové spojit s pilotem panem Vladimírem Novotným,
který je z Broumova. Na pozvání paní Jany Krejčové přijel do Police a v Kavárně BB
besedoval s návštěvníky o létání. Na základě vyjednání navštívili v pondělí 9. října
členové i nečlenové TJ SPARTAK vojenskou leteckou základnu v pražských Kbelích.
Není obvyklé, že by se civilisté procházeli po vojenském letišti. Exkurzi domluvil
dlouholetý člen TJ SPARTAK, pracovní profesi navigátor 241. letky kapitán Vladimír
Novotný, který jako druhý pilot lítá na letounech Airbus A-319 CJ řadu let. Právě
letouny Airbus přepravují kromě vojáků také prezidenta republiky a vládní činitele
po celém světě. V rámci exkurze na letišti Praha-Kbely měla padesátičlenná skupina
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-2017možnost poznat pracovní zázemí mnoha profesí a místa, kam se člověk běžně
nedostane. Poličáci sledovali provoz a shon každodenního leteckého života, viděli
prostory, odkud odlétá prezident a vládní činitelé, seznámili se s úkoly základny a jejím
posláním. Ze vzdálenosti několika desítek metrů viděli startovat letadla
a vrtulníky. Největší zájem si zasloužila prohlídka prezidentského letounu Airbus
A-319 CJ. Návštěvníci měli možnost také srovnání dopravního a transportního letadla
prohlídkou letounu Casa C-295 M. Samozřejmě posléze nechyběla ani prohlídka
vrtulníků Mi-17 a W-3A Sokol. Během pětihodinové návštěvy u vojáků se návštěvníci
dozvěděli mnoho zajímavých informací z armádního života. Pomyslnou tečkou
za „leteckým“ dnem byla návštěva leteckého muzea ve Kbelích, které s vojenskou
leteckou základnou sousedí.
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Koncem listopadu vlekaři absolvovali školení a již se čekalo na sníh, aby se na Nebíčku
mohlo lyžovat. Koncem roku jsme se sněhu na lyžování nedočkali.
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Podnikatelé, živnostníci

*V únoru byl uzavřen krámek „Krámek za tunelem“ v Hvězdecké ulici čp. 12.
Majitelem byl pan Michal Šumbera, bytem Police nad Met., K Sídl. 289.

*V březnu byl uzavřen butik BAOBAB
v domě čp. 18 na náměstí, který
provozoval majitel domu Milan Schirlo.

*V únoru byl ukončen prodej v obchodě s obuví, textilem

a koženou galanterií,
na náměstí čp. 82, který provozoval pan Eigel. Prodejnu si pronajal pan Tran.

*Restaurace Na Poště v Tomkově ulici čp. 28 je opět dlouhodobě uzavřená a pomalu
chátrá. Většinou restauraci provozovala společnost KATA Pilníkov.

* V dubnu ukončil prodej hraček a sportovních věcí pan Vladislav Havlík. Prodejnu
měl ve svém domě v Tomkově ulici čp. 72. Prostory si pronajala paní Jana Knejpová ze
Suchého Dolu, která zde prodává oblečení „z druhé ruky“ – Second Hand Store.

*Krčma

se
přejmenovala
na Klub pohodářů.
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-2017Penzion Adler koupili Jan a Adéla Pěčonkovi. Adéla
Pěčonková za svobodna Hamplová pochází z Police nad
Metují.

V ulici V Domkách (za TS) byla odstraněna stáj, kterou si postavili v létě 2005 paní
Tučková a řed. ZŠ Karel Nývlt.
U stáje byla pastvina, kde se koně
pásli a procházející se těšili pohledem
na ně. V roce 2010 Tučkovi své koně
přestěhovali do Adršpachu, kde nyní
žijí a druhý majitel chov koní ukončil.
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Firma Hauk rozšiřuje své výrobní haly. Byly vykoupeny domy čp. 280, 216 a 295,
které podlehly demolici.
Původní vlastníci:
dům čp. 295 – paní Iveta Remešová
dům čp. 216 – pan Břetislav Řehák
dům čp. 280 – pan Zdeněk Lokvenc, který tam bydlel někdy od 70. let a následně tam
s ním byla zapsaná ještě paní Milada Rozsypalová.
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Další dům byl odstraněn nad rybníčkem.

Probíhající demolice

Domek již nestojí
V březnu firma Hauk uzavřela svou prodejnu keramiky a dekorativního zboží
v Tomkově ulici čp. 53. V prostorách probíhaly úpravy.
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Živnostník
Jaroslav
Soumar
urazil
ve svém podnikání pozoruhodnou cestu:
napřed šil svým kamarádům horolezcům
úvazky, pak přešel na psí postoje a s nimi
dobyl Aljašku, Evropu, Japonsko, Austrálii,
Nový Zéland i Jihoafrickou republiku.
Původní živnost se přeměnila ve společnost
s r.o. s 30 zaměstnanci.

Zemřel MUDr. Kurský a místo něj začala ordinovat
MUDr. Čelková.

Babiččina kostka Kvíčerovské pekárny byla mezi
oceněnými
výrobky
Regionálních
potravin
na
Královehradeckých dožínkách 16.9.2017.
Na podzim ukončili prodej v papírnictví na náměstí manželé Němečkovi. Od listopadu
prodejnu otevřel pan Flok z Broumova.

V přízemí domu Milana Schirla, čp. 18, v bývalé prodejně
Baobab od září otevřel realitní kancelář Reality 11 pan
Daniel Denygr.

Společnost Moneta Money Bank a.s. 22. 12. ukončila nájemní smlouvu na nebytové
prostory v budově čp. 97, Masarykovo náměstí. Prostory měla pronajaté od 1. 10. 1998.
Bankomat byl demontován ke dni 30. 4. 2018, kdy nájemní smlouva byla ukončena.
MUDr. Kučerová odešla do důchodu a její pacienty převzal MUDr. Svatopluk Řehák.
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Hlavňov

*V lednu se konal na Hvězdě oblíbený Dětský karneval. Uspořádal TJ Sokol.
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*12. 2. TJ Sokol připravil Zimní tábor pro děti v Horní Malé Úpě.

*Ve středu 15. 2. se konaly Hovory s radnicí. Předseda osadního výboru Hlavňov
Martin Vaniš a členové různých složek a spolků uvedli prezentaci činnosti
a života v obci za rok 2016.
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* 3. 5. se konala soutěž Ženatí proti svobodným. Akce byla velmi zdařilá a zábavná.

David Stránský, Jiří Hrubý, Luděk Feranec, Jan Kotrnec, Michal Obršál, Bohouš
Toman, Martin Kejdana, Stepan Kite, Jakub Ježek, Ladislav Pošmura
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*10. 6. TJ Sokol Hlavňov překvapil Tajným výletem do Adršpachu a na Ostaš.
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*V létě TJ Sokol Hlavňov uskutečnil letní tábor pro děti v Martínkovicích.
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*V září byla dokončena rekonstrukce spodní části klubovny, na níž se velkou
měrou podílely technické služby. Elektroinstalaci provedl pan Bohumír Toman
a na stěhování a úklidu se v neposlední řadě podíleli občané Hlavňova. Klubovna je
vybavena kuchyňskou linkou s dřezem, akumulačním ohřívačem vody za účelem
snadnější a efektivnější manipulace při přípravě občerstvení během akcí a soutěží
v obci.

*Na začátku měsíce října se občané podíleli na zajištění občerstvení pro zhruba 720
účastníků orientačního běhu, který pořádal oddíl orientačního běhu Start Náchod. Na
zajištění občerstvení a zázemí této z organizačního pohledu obtížné akce se podílely
spolky
TJ
Sokol
Hlavňov,
SDH
Hlavňov
a
Hlavňovské
ženy.
V počtu zhruba 20 dobrovolníků jsme připravili 150 porcí česnečky, 130 porcí guláše,
200 klobás a mnoho dalšího.

*Týden na to se na místním hřišti v Hlavňově konal další z pivních triatlonů
pořádaných

SSK

Pedro

Police

nad
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-2017V sobotu 30. 9. uspořádal SDH Hlavňov další z tradičních soutěží o putovní pohár, již
20. ročník Imitace zásahu při požáru. Soutěž se konala již tradičně na fotbalovém hřišti
a zúčastnilo se jí celkem 8 mužstev. Na prvním místě se umístili místní hasiči.

Na konci měsíce 28. 10. 2017 se konala již tradiční Drakiáda pod vedením
Hlavňovských žen.

*V neděli 29. října po celé republice velmi silný vítr způsobil mnoho škod. Mnoho
spadlých stromů na Hvězdě poškodily telekomunikační vedení a kompletně ho stáhly
cca 1,5 m nad úroveň vozovky. Skupina čtyř hlavňovských dobrovolníků stromy
rozřezala a pomocí lana stáhla mimo vozovku, aby byl umožněn průjezd. Řádění vichru
pokračovalo i v odpoledních hodinách, kdy došlo k polomu dřevin ve Drahách
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-2017a u farmy. Obec tímto byla na okamžik kompletně nedostupná, to už ale na
odstraňování polomu pracovala z obou stran výjezdová jednotka hasičů z Police nad
Metují, která dále pokračovala na Hvězdu, kde mezitím popadaly přes vozovku další
vzrostlé smrky a bránily tím průjezdu na Hvězdu. Koncem října také započala oprava
dvou propustků v obci, součástí prací bylo kompletní odfrézování asfaltové vrstvy na
vozovce (pouze u propustku v horní části obce), rozebrání podloží pod vozovkou
a výměny stávajících trub.
Český svaz žen v Hlavňově uspořádal v pátek 24. listopadu od 19 hod.
v místním malém kulturním stánku - víceúčelové klubovně již tradiční „Posezení pro
seniory, ale nejen pro ně.“ Na akci byli pozváni jak senioři místní, senioři chalupáři
, ale i ostatní občané Hlavňova. Na přípravě občerstvení a celé akce se pod taktovkou
Dáši Krausové podíleli Alena Líbalová, Renata Špuláková, Jana Vanišová. Jejich
spolupracovníky byli: u pípy Jan Špulák, po celý večer obsluhovala stále usměvavá Jana
Vanišová, výborný guláš připravil Josef Špaček, večerní odvoz seniorů a hudebníků
obstarala Alena Líbalová. O hudbu se postarali: Jaroslava Janečková z Holic na klávesy,
Marie Ryšavá z Pěkova na harmoniku, Jan Osoba na housle, Jiří Osoba na violu
a vozembouchy.
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Renata Špuláková

Jan Špulák

Zleva: Ilona Kejdanová, Marie Ryšavá, Renata Špuláková, Jana Vanišová, Dáša
Krausová a Věra Bergerová.
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Úmrtí: pátek 10. 2. zemřela paní Eva Jirmanová

V neděli 17. září 2017 zemřel ve věku 94 let nejstarší občan
Hlavňova pan Josef Rotter.
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Svatby
Leden: První svatební obřad v roce 2017 proběhl v obřadní síni naší
radnice dne 20. 1. 2017.

V únoru a březnu nebyla žádná svatba
Duben: svatbu měl 1 pár, který nechtěl být jmenován
Květen: 1 pár - nechtěl být jmenován
Červen:
03. 6. Marek Antoš a Anelyia Plamenova
10. 6. Jakub Hejna a Markéta Táborská - církevní sňatek na Bezděkově
17. 6. Jan Novák a Jitka Suchá, Adam Buchta a Tereza Eiglová – u Čertovky
23. 6. Lukáš Karlec a Martna Bartoňová v lese nad Barklovými roklemi

Červenec:
1.7. Lukáš Dostál a Zuzana Eiglová v kostele v Polici n.M.
7.7. Jan Čapek a Nikola Hejčová na zahradě ve Vlásence
7.7. Tomáš Podstata a Adriana Tomášová v kostele v Polici
7.7. Tomáš Souček a Zuzana Klicnarová také v kostele
21.7. svatba v obřadní síni
21.7. Vít Kučera a Eva Matějčková na vyhlídce na Hvězdě
22.7. Jakub Tůma a Lucie Zimmerová v obřadní síni
22.7. Petr Hejnyš a Veronika Matysová u rezervoáru ve Žďáře
29.7. Luděk Feranec a Martna Pohlová v kapli na Hvězdě

Srpen:
12. 8. svatba na strništi v Bukovici
17.8. jedna neveřejná v obřadní síni
18.8. Zdeněk Mikle a Veronika Hamplová v obřadní síni
26.8. Martin Heinzel a Barbora Homolková na Hvězdě před kaplí

Září:
09. 9. Ondřej Purtig a Barbora Trojovská na zahradě svého domku na Bezděkově
16. 9. Ivo Hrdina a Elena Kubešová – zahrada u roubenky v Pěkově
16. 9. Martin Tlučhoř a Michala Máslová v obřadní síni

Říjen:
07. 10. Miroslav Sádovský a Andrea Ryšavá – obřad na zahradě
28. 10. církevní sňatek v kapli na Hvězdě.
Listopad: 10.11. Josef Thér a Veronika Němečková

Prosinec: 1 sňatek v Suchém Dole – nepřáli si být jmenování
Loni se nejčastěji oddávalo v obřadní síni (12x), na Hvězdě 3x, U Kaštanu 2x. Šest
sňatků bylo církevních. Poprvé byla svatba u Čertovky a ve Žďáře u rezervoáru.
Několik svateb proběhlo na zahradách – u rodinného domku či chalupy. Polovina
snoubenců byla místní.
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Zlaté svatby:
*25. 3. oslavili svou Zlatou svatbu manželé Karel a Magdalena Macounovi z ulice
K Drůbežárně 266.

Zleva: Zdeňka Šváblová,
starostka Ida Jenková a
Jana Hlaváčková

Manželé Macounovi
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V sobotu 26. srpna oslavili 50 let společného života
manželé Karel a Blažena Tichých.
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Narození
Prvním občánkem narozeným v tomto roce byl Adam Bydžovský
narozený 9. 1. v 11,41 hod.

Vítání občánků
V sobotu 28. 1. byla uvítaná první várka malých občánků: Alexandra
Šumberová, Karel Klimeš, Pavlína Štenglová, Tomáš Plný, Štěpánka
Jirásková, Antonín Jirman, Adam Pavel Bůna a Václav Adamec.
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29. dubna bylo další vítání občánků ve dvou skupinách. V
první
skupince
byl
přivítán
i chlapeček Adam Bydžovský, který je prvním miminkem
Police roku 2017. Narodil se 9. ledna v 11:41 hodin. Těsně
za ním na druhém místě je Tomáš Vacek, který Adama
skoro dohnal, jeho čas narození je ve stejný den, ale ve
13:27.
Dále byli přivítáni: Josef a Jan Štytrovi, Vojtěch Rydlo,
Mariana Šrámková, Ondřej Podlešák, Sára Grimová, Tobiáš
Kalaš, Tomáš Paták a Renata Adamová.

V sobotu 9. 9. byli přivítaní:
Marek
Friedrich,
Matěj
Pavlovič, Vanesa Blinková,
Olga
Krtičková,
Irena
Krtičková, Patrik Bukovský,
Ema Laštůvková, Alexandr
Osoba, Veronika Mikleová, Sofie Reslová, Filip Špulka, Samuel Frydrych a Jasmína
Veselíková.

V sobotu 25. 11. bylo v obřadní síni naší radnice přivítáno 10 miminek se svými rodiči:
Agáta Jeřábková, Evelína Hambálková, Petr Šturm, Matyáš Michálek, Jiří Pelda,
Jakub Šveďuk, Johana Mazáčová, Vojtěch Pasker, Alexandr Kuru a Veronika
Seidelová.
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Jubilea

70 let
Leden: Marie Valchářová, Naďa Mrštinová, Hana Brodzianská, Marie Homolková,
Josef Vašata, Jan Beran a Jiří Janeček.

Únor: Margit Davidová, Zdeňka Karpfová, Jiří Seifert a Miroslav Kollert.
Březen: Věra Stryhalová, Anna Zifčáková, Jaroslav Rus, Anna Romanová a Marie
Průšová

Duben: Marie Středová, Jindřiška Bittnarová, Jaroslav Seifert, Petr Langhamer,
Jaroslav Holzknecht a Jaroslav Soumar.
Květen: Zuzana Vostřelová, Miroslava Leppeltová, Zdeňka Vídeňová, Pavel Svoboda

Červen: paní Jindra Janečková, pan Evžen Novotný a pan Jaroslav Šol
Červenec: Jana Davidová, Štefan Ševčík, Antonín Barták, René Středová, Miroslav
Paulínek, Josef Šotola, Anna Maršíková a Zdeněk Šíbr.
Srpen: Zlatoslava Trnovská, Irena Plná, Jana Vavřenová, Helena Pivoňková, Hana
Šulcová a Karel Semirád.
Září: Marie Vaňková, Jana Majsniarová, Alena Časarová, Helena Adamová a Jan Pohl.

Říjen: Marie Bláhová, Jana Meisnerová a Anna Procházková.
Listopad: Marie Muchová, Jaroslava Semirádová, Josef Pavlů a Zdeněk Pomezný
Prosinec: Květuše Belanová, Karel Knittel, Josef Foglar, Tomáš Vacek, Mir. Vacek
75 let
Leden: Marta Lamková, Josef Kohl a Karel Hrzán
Březen: Marie Raková
Duben: Jindřiška Adamová, Anna Krupová a Jiří Kohl
Květen: Věra Thérová, Jindřich Horkel
Červen: Marie Kaněrová, Hana Trnovská, Věra Králová a Zdeněk Gennert
Srpen: Ludmila Hanzlová, Irma Scholzová a Hana Zeidlerová.
Září: Ludmila Hanušová, Jiří Mrština, František Kollert, Václav Krb a Karel Werner.
Říjen: Hildegarda Knittelová
Listopad: Stanislav Zimmer
Prosinec: 0
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80 let
Leden: 0 Únor: Vlasta Ptáčková
Březen: Bedřich Šilpert
Duben: Marie Štěpánková a Edita Mazačová
Květen: Hana Nosková
Červen: pan Ladislav Maršík a Josef Hubka
Červenec: Emilie Pfeiﬀerová a Irena Šulcová
Srpen: Eva Řeháková
Září: Zdeněk Kuchta, Marie Kollertová a Horst Schirlo.
Říjen: Blanka Novotná
Listopad: Mária Tóthová
Prosinec: Genovéva Štefková a Miloslav Pfeifer
85 let
Leden: Jarmila Scholzová
Únor: Věra Linhartová a Miroslava Kopecká.
Březen: Hana Doubková
Červen: Jaroslava Vítková
Červenec: Josef Rőssel a Jindřich Springer
Listopad: Jana Beranová a Helena Pachlová
90 let
Únor: Josef Drašnar
Září: Anna Kratěnová a Olga Ducháčová
Listopad: Věra Lamková a František Dostál
95 let
Srpen: Božena Švorčíková
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101 let
V lednu oslavila svých 101 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.

Jako minulé roky, tak i letos členové komise připravovali vítání občánků, jubilejní
svatby, zasílali blahopřejné gratulace, navštěvovali jubilanty a DD.
Vítání občánků: v šesti obřadech bylo uvítáno 32 dětí, uvítali
jsme
také
prvního
občánka
našeho
města
roku
2017.
Pasování na školáka: 20. a 22. června na akci MŠ dostali malí předškoláci publikace
pro
prvňáčky.
Předávání
závěrečného
vysvědčení
žákům
devátých
tříd:
29. 6. na akci ZŠ – členky komise předaly v Pellyho domech Pamětní listy města.
Uvítání prvňáčků v ZŠ: pravidelně první školní den je vítání prvňáčků. Letos 4.9.
byly předány 44 dětem pohádkové knížky O Budulínkovi, s věnováním města.
Mladý
hrdina:
akce
České
pojišťovny
ocenění
za
záchranu
života předáno Tomáši Jirmanovi z Radešova v obřadní síni radnice.
Stříbrné podvečery: v jarním termínu se pozvané páry omluvily, o obřad neměly
zájem.
V
listopadu
pozvání
přijaly
3
manželské
páry.
Zlaté svatby: 50 let manželského života oslavily letos dva páry
v obřadní síni. Na přání jednoho páru proběhla gratulace na jejich přání v rodině.
Devíti párům pak byla zaslána gratulace, protože si obřad nepřály.
Janského plakety: akce OOČČK Náchod – ocenění dobrovolných dárců krve a krevní
plazmy se koná každoročně. Komise se účastní a podílí se i na financování dárků
oceněným
a
na
jejich
pohoštění.
Návštěvy v DD: obyvatele domova důchodců členky navštěvují při jejich jubilejních
183

-2017a pak v květnu o Svátku matek a v předvánočním čase. Děti z MŠ nebo MC Mamina
mají vždy připravený milý program. Jubilea: k jubileu 70 a 75 let zasílá pí matrikářka
gratulaci – letos 91 občanům. Členky komise pak po dohodě navštěvují jubilanty
osobně doma s malým dárkem při dovršení 80 a 85 let. Letos navštívili 38 oslavenců.
Aktivistky části obce Pěkov navštívily 16 občanů, v Hlavňově 12 občanů. Paní starostka
s předsedkyní komise navštívily 7 jubilantů při příležitosti výročí 90 a 95 let. Všem
občanům, kteří dovršili 91 a více let posílá matrikářka blahopřejnou gratulaci.
Vzpomínka na zemřelé: letos se konala 2.11. v prostoru urnového háje hřbitova. Pietní
akt doplnili vhodnými skladbami učitelé ZUŠ. Děti ze ZUŠ s učiteli a děti z MŠ
ochotně vystupují při vítání občánků, jubilejních svatbách apod. Letos pracovalo
v komisi 11 členů a 5 aktivistek v částech obce Pěkov, Hony a Hlavňov. Pro
dlouhotrvající zdravotní problémy musel ukončit svoji činnost pan Konrád Lichter
a Marie Hornychová.. Po letech spolupráce jsme se rozloučili s paní učitelkou
Pfeiﬀerovou, která zemřela.

Úmrtí:
1. 3. zemřel bývalý hejtman
ostrostřelecké gardy Zdeněk Fulka.

29. 3. zemřel velmi oblíbený MUDr. Štěpán
Kurský. V Polici ordinoval dlouhá léta.
Nejdříve jako závodní lékař pro Vebu
a Kovopol, po privatizaci jako obvodní
lékař.
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Bedřich Erben byl výraznou osobností
listopadových událostí roku 1989, vedoucím
příspěvkové organizace technické služby,
tajemníkem
Spartaku,
funkcionářem
a příznivcem hokeje i kopané.

Doc. RNDr. Bohuslav Strauch, CSc.
byl polickým rodákem, skautem,
členem PTP, vědec, vysokoškolský
profesor.

Učitelka Emilie Pfeifferová byla dlouholetou členkou
Komise pro obřady a slavnosti.

V neděli 17. září 2017 zemřel
ve věku 94 let nejstarší občan
Hlavňova pan Josef Rotter.
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.

Josef Dvorský dříve obsluhoval lyžařský vlek na Nebíčku

†11. 11.
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Statistika:
K 31. 01. mělo město 4 106 obyvatel
K 28. 02. mělo město 4 109 obyvatel
K 31. 03. mělo město 4 103 obyvatel
K 30. 04. mělo město 4 098 obyvatel
K 31. 05. mělo město 4 094 obyvatel
K 30. 06. mělo město 4 098 obyvatel
K 31. 07. mělo město 4 100 obyvatel
K 31. 08. mělo město 4 092 obyvatel
K 30. 09. mělo město 4 082 obyvatel
K 31. 10. mělo město 4 086 obyvatel
K 30. 11. mělo město 4 085 obyvatel
K 31. 12. mělo město 4 090 obyvatel
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Počasí (Teploty jsou měřeny ve stínu)
Leden

Ráno° Den°
-8°
-2,5° Slunečno, mrazivo
-5,5°
-3°
Zataž., mlhavo, v pol. a odpol. sněžení, sl.vítr
-4°
0°
Celé dopoledne sněžilo
0°
+1°
Vítr, sněžení, zataženo
-5°
-4°
Vítr, ráno mírné sněžení, v pol. a odpol.slunce
-9°
-6°
Chvílemi sněžení, odpol. chvíli slunce
-24°
-11,5° V poledne slunce
-10°
-5,5° Krásný slunečný den
-6,5°
-3,5° Mlhavo
-6°
-7,5° V pol. chvíli slunce, mrazivo
-12,5°
-8°
Slunečno
-4°
0°
Husté sněžení
+1,5°
+1°
Zataženo, prudší vítr
-2,5°
-1,5° Zataženo, občas sněžení, mírný vítr
-3°
-1°
Zataženo, sněžení
-4°
-2°
Sněžení, mlhavo
-12°
-4°
Ráno slunečno, pak zataženo
-6°
-5°
V poledne slunce
-13°
-4
Krásně, slunečno, bezvětří
-8°
-1,5° Polojasno
-8°
-1°
Krásně, slunečno
-14,5°
-1°
Krásně, slunečno
-13°
-3°
Dopol.slunce, odpol.zataženo, mírný vítr
-7,5°
-3,5° Zataženo
-3,5°
0°
Zataženo
-2°
-0,5° Zataženo
-13°
-1,5° Dopoledne slunce
-10°
-6,5° Nevlídno, celý den mráz, mírný ledový vítr
-9°
-5,5°
-10,5°
-4°
Odpoledne slunečno
-6°
-3°
Mlhavo, mírné sněžení, večer a v noci husté sněžení
Na počátku roku napadlo dost sněhu a měsíc byl výjimečně studený. Letošní leden, který
byl ve znamení mrazů dlouho nevídaných, byl čtvrtým nejstudenějším za dobu, kdy se
teploty v Česku měří, a vůbec nejstudenějším za posledních 77 let.

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°
-4°
+1°
Zataženo
-3°
+2°
Zataženo, k večeru déšť
+2°
+4,5° Dopoledne mlha, v pol. probleskovalo slunce
+2°
+5°
Obleva, odpoledne chvíli slunce
+3°
+4°
R mrholení, zataženo
+2°
-0,5° Zataženo
-3°
-2°
Zataženo
-6°
-6°
Zataženo
-7,5°
-4,5° Dopol. slunce, pak zataženo
-6,5°
+2°
V pol. slunce, pak se zatáhlo, obleva, mírný vítr
-0,5°
+1°
Zataženo, odpoledne chvíli poletoval sníh
0°
+2°
Obleva, odpol. chvílemi probleskovalo slunce
-5,5°
+3°
Slunečno, chladný větřík, na slunci teplo
-9,5°
+4°
Slunečno, na slunci teplo, obleva
-9,5°
+8,5° Krásně slunečno, obleva, k večeru ochlazení
-6°
+6°
Slunečno, během dne obleva, k več. ochlazení
-1°
+3°
Zataženo, dopoledne sněžení
+1,5°
+3°
Zataženo, odpoledne zapršelo, mlhavo
+1°
+2,5° Občas slunce, vítr
+0,5°
+4°
Dop.zataž., mlhavo, odpol. projasn., vítr, večer déšť
+5,5°
+6°
V noci déšť, celý den dešťové přeháňky
+3°
+8,5° Déšť, vítr
+4,5°
+9°
Déšť, odpol. se objevilo chvíli slunce
+4,5°
+4°
Prudký vítr, v pol.slunce, odpol.sněžení a ochlazení
-2°
+3°
Nasněženo, slunce
+0,5°
6°
Chvílemi slunce, vítr, k večeru slunce
+0°
+10° Slunečno, krásně
+0°
+6,5° Dopol. slun., odpol.zataž., prudší vítr, večer liják
Na začátku měsíce se denní teploty dostávaly nad 0°, postupně se oteplovalo a došlo
k oblevě. V některých částech krajů byly záplavy 1°-2°.24. 2. se přehnal dost silný vítr.
Na konci měsíce střídavé počasí, slunečno.

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.
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Březen
Ráno° Den°
+3°
+5°
V noci déšť, oblačno, vítr
+5°
+6,5° Prudký vítr, střídavě slunce a lijáky
+3°
+8°
Slunečno, vítr
+1°
+12°
Slunečno, na slunci 14,5°
+7,5°
+9°
R zapršelo, vítr, oblačno
+2°
+6°
R zataženo, vítr, pak polojasno, odpol. zapršelo
+1,5°
+4°
R déšť se sněhem, v pol. liják, odpoledne oblačno
+0,5°
+5°
Slunečno, v pol. se zatahovalo
+3°
+6°
R déšť, zataženo, během dne oblačno
+4°
+5°
R zataženo, po dešti,
+3,5°
+4,5° Dopoledne slunce, k večeru déšť se sněhem
+1,5°
+5°
Pod mrakem, odpoledne chvíli slunce
+0°
+6,5° Slunce
+0,5°
+9,5° Polojasno, odpol. slunce
+4°
+9°
R zataženo, mírný déšť, pak slunce
-1°
+10°
Dopoledne slunce, vítr,
-1,5°
+11°
R slunečno, odpoledne občas zataženo, vítr
+2°
+6,5° R sněžení, pak skoro celý den déšť, silnější vítr
-0,5°
+5°
Dopoledne, slunečno, odpoledne déšť
+7°
+10°
Odpoledne zataženo
+7°
+11°
Polojasno
+3,5°
+5°
Dopoledne déšť, odpoledne polojasno
+3°
+6°
R mžení, drobný déšť, zataženo, odpoledne déšť
+5°
+7,5° Dopol.slunce, pak zataž., odpol. opět chvílemi slun.
-1°
+8°
Slunečno, vítr
+2°
+10°
Slunečno, studený vítr
-2°
+14°
Slunečno, krásně
-1°
+15,5° Slunečno, krásně
+1,5°
+14°
R slunce, pak občas, vítr
+9°
+13°
Zataž., mžení, chvílemi jemný déšť, odpol.projasn.
+2,5°
+17,5° R mlha, pak slunce, vítr, letní teploty
V první polovině měsíce bylo počasí střídavě, občas i sníh s deštěm. V druhé polovině
měsíce bylo celkem pěkné počasí, poslední den v měsíci teploty téměř letní. Ze soboty
25. 3. na neděli 26. 3 byl změněn zimní čas na letní.

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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Duben

Ráno° Den°
+5,5°
+18°
Slunečno, chladnější vítr
+6,5°
+18,5° Slunečno, v poledne mírně zapršelo, pak pěkně
+9°
+9°
K ránu bouřka, r déšť, zataž., odpol. déš´t, ochlaz.
+8°
+12°
R zataženo, k večeru občas slunce, oteplení
+7,5°
+10°
R jasno, odpol.se zatáhlo, k večeru déšť
+4°
+8°
R zataž., déšť, odpol. se vyjasnilo a občas slunce
+4°
+7°
Téměř celý den déšť, odpoledne projasnění
+7°
+10,5° R zataž., dopo.zapršelo, v pol.slunce, pak zataženo
+5,5°
+15°
R zataž., chlad. vítr, odpol. pěkně, k večeru sl.
+3°
+17°
Slunečno, vítr, na slunci +21°, večer a v noci bouřka
+5°
+7°
Zataženo, prudké ochlazení, vítr, k večeru sl.
+5°
+7,5° Zataženo, déšť, odpoledne projasnění
+6,5°
+9°
Dopoledne .déšť, v pol. slunce, odpoledne přeháňky
+5°
+10°
Slunečno, vítr, k večeru oblačno
+6,5°
+12°
Zataženo, odpol. chvílemi slunce, vítr, večer déšť
+4°
+6°
Občas přeháňka i se sněhem, vítr, k večeru ochlaz.
+2°
+4°
Zataž., mírně zapršelo, chvílemi sl., vítr, odpol.déšť
+1,5°
+2,5° Přeháňky, chladno, odpol. chvílemi déšť se sněhem
-0,5°
+3,5° R mírně nasněž., slun., občas sníh, vítr, k več. slun.
-0,5°
+2°
R poletoval sníh, občas sl., vítr, k večeru slunce
-4,5°
+9°
Slunečno, vítr
+6°
+9°
R déšť, pak chvílemi slunce, oblaky, prudký vítr
+2,5°
+6,5° Polojasno., občas slunce, vítr, přeháňky i se sněhem
+1,5°
+13°
Jasno, odpoledne slunce, vítr
+1°
+14°
Polojasno
+3°
+3,5° Déšť se sněhem, zataženo
+2,5°
+7,5° Dopoledne déšť, polojasno, k večeru slunce
+1,5°
+3,5° R sněžení, celý den mžení, k večeru déšť
+2,5°
+8,5° R zataženo, odpoledne chvílemi slunce
+5,5°
+13°
Slunečno, vítr
Měsíc byl studený, nejstudenější byl v období Velikonoc od 15. 4. a velmi chladné
počasí s deštěm a sněhem pokračovalo téměř až do konce měsíce. 30. 4. bylo krásně.

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
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Květen
Ráno° Den°
+7°
+14,5° Krásně slunečno, vítr
+7,5°
+12°
Zataženo, dopol.déšť, odpol.slunce, k večeru otepl.
+7,5°
+14°
R zataženo, pak slun, odpol.oblačno, v noci déšť
+8°
+16°
Zataženo, k večeru slunce a oteplení
+10°
+14,5° R déšť, přeháňky, odpol. chvíli projasnění
+11°
+17°
Slunečno, vítr
+9°
+13°
Dopoledne slunce, odpoledne zataženo, vítr
+6,5°
+13°
Chvílemi slunce, odpoledne zapršelo
+1,5°
+4°
Zataženo, v pol. poletoval sníh, k večeru slunce
-0,5°
+12°
Slunečno, na slunci teplo, vítr
+3°
+18°
Slunečno
+7,5°
+19°
R slunce, v pol.se zatáhlo, zabouřilo, pak projasnění
+13°
+15°
Dop.slunce, v pol. zabouřilo a liják, k večeru slunce
+12°
+16,5° Dopoledne slunce, v pol. zabouřilo, déšť,
+13°
+19°
Slunce, odpoledne se zatáhlo
+9°
+17°
Slunce, v pol.se zatáhlo, pak oblačno, chladnější vítr
+8,5°
+18,5° Slunečno
+9°
+21°
Slunečno, krásně, vítr
+12°
+22,5° Slunečno, krásně, vítr
+15°
+15°
Zataženo, odpoledne ochlazení
+13°
+20,5° R zataženo, v poledne projasnění a pak slunce, vítr
+11°
+19°
Slunečno, chladnější vítr
+10°
+22°
Slunečno
+12,5° +13,5° R po dešti, zataženo
+9,5°
+16°
Pod mrakem
+7,5°
+20°
Slunečno, vítr, odpoledne oblaky
11,5°
+22°
Slunečno, krásně, vítr
+8,5°
+23,5° Slunečno, krásně, vítr
+13°
+24°
Slunce., vítr, k večeru zapršelo, později večer déšť
+14°
+24°
Odp. bouřka a liják, chvíli kroupy, večer déšť, bouř.
+17°
+23°
Zataženo, odpol. projasnění, k večeru otepl., krásně
Měsíc byl celkem chladný. V polovině měsíce se dostavily téměř letní teploty, potom ale
prudké ochlazení. Bylo sucho. Na konci měsíce bylo krásné počasí. Teploty dosahovaly
letních hodnot.

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.

194

-2017-

Červen

Ráno° Den°
Slunečno, vítr
Slunečno, vítr
Slunečno
Zataženo, v pol. zapršelo, vítr, odpoledne pršelo
R mlha, pak slunce a polojasno
Zataženo, odpoledne bouřka a přeháňky, večer liják
R zataženo, studený vítr, odpoledne slunce a vítr
Slunce, chladnější vítr, k večeru oteplení,
Slunečno
R zataženo, déšť, pak projasnění, odpol.oteplení
Slunečno, chladnější vítr, odpoledne oblaky
Slunce, občas oblaky,
Oblačno, střídavě slunce, studený vítr
Slunečno, ráno chladno, odpoledne teplo, vítr
Slunce, sl. vítr, občas oblaky
R sl., dopol. zapršelo, odpol.přeháňky, več.silný vítr
Zataženo, celé odpoledne mírný déšť
Slunce, oblaky, vítr, k večeru oteplení
Slunečno, vedro
Slunečno, na slunci 35°, větřík, vedro
Slunečno, větřík, vedro
Slunečno, vítr, k večeru bouřka
V noci bouřka, liják, ochlaz., chl.vítr, odp. občas sl.
Dopol.slun, v pol.oblaky, chl.vítr,odpol. pěkně, obl.
Slun., občas oblaky, chladný vítr, k večeru krásně
R oblaky, vítr, odpol. slunce, k večeru zataženo
Slunce, odpol. se zatáhlo a déšť, k večeru bouřka
Slunce, vedro, k večeru bouřka a liják, večer déšť
R slunce, pak se zatáhlo, chladný vítr, přeháňky
Dopoledne zataženo, odpoledne chvílemi slunce
oblačno, přeháňky, vítr
Měsíc byl pěkný, od 19. 6. byla vedra. Sucho! 28. 6. dosahovaly teploty tropických
hodnot. Večer pak byla bouřka a další dny déšť a ochlazení. Podle měření meteorologů
v průměru byl letošní červen druhý nejteplejší od r. 1968.

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

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

+22°
+22,5°
+24°
+19,5°
+19,5°
+17°
+17,5°
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Červenec
Teploty měřené ve stínu

Ráno° Den°
+13°
+18,5° R sl., pak oblačno, vítr, občas přeháňky, večer liják
+15°
+18,5° Zataženo, ráno déšť, oblačno, chvíli
+14°
+19,5° Dopol.chlad., vítr, v pol. otepl., oblaky, večer krásně
+14°
+20°
Zataž., odpol.oblaky, studený vítr, k večeru krásně
+12°
+21°
Zataž.,občas slun., obl., vítr, večer bouřka, liják
+13°
+23°
Slunečno, chvílemi pod mrakem,
+13,5° +24,5° R déšť a zabouř.,, pak vedro, k več.zabouř., zapršelo
+17°
+23°
R zataženo, dusno, odpoledne prudké přeháňky
+14°
+26°
R zataženo, pak slunce, velké vedro
+18,5° +26°
R zataženo, pak slunečno, občas oblaky, vítr
+17°
+20°
Celý den přeháňky
+15°
+20°
Přeháňky, večer zabouřilo a liják, v noci silný vítr
+14°
+17°
Zataženo, chladno, odpol.slunce, k večeru oteplení
+8,5°
+16,5° Polojasno, chladný vítr
+11°
+17°
Odpoledne přeháňky
+9°
+19°
R mlha, pak slunečno, odpol. oblaky, vítr
+16°
+20°
Oblačno, odpol. přeháňky
+15°
+22,5° Během dne se oteplovalo, k večeru teplo
+16°
+25°
Vedro
+19,5° +24,5° V pol. se zatáhlo, zapršelo, vedro, v noci bouřka
+19,5° +23°
R déšť, oblačno, odpoledne slunce
+16°
+25°
Občas oblaky, vedro, k večeru zapršelo
+16,5° +21,5° R slunce, dopol.se zatáhlo, déšť, odpol.přeháňky
+13°
+19°
V pol. déšť, odpol. přeháňky , k večeru trvalý déšť
+15°
+16°
R zataž., déšť, zima, odp. občas slunko, vítr,oblaky
+13°
+17°
R déšť, v pol. projasnění, oblaky, k večeru pěkně
+13°
+16°
Přeháňky po celý den, k večeru pěkně, pak pršelo
+16°
+19°
Přeháňky,odpol. slunce
+11°
+23°
Slunečno, vítr, občas oblaky
+14°
+26°
Slunečno, vedro, vítr, k večeru a v noci bouřka
+20°
+27°
Slunce
Letošní červenec podle meteorologů byl teplotně nadprůměrný. Několik dnů dosahovaly
teploty tropických hodnot, na slunci přes 30°.
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Srpen

Ráno° Den°
+18°
+27°
Slunečno, vedro, vítr
+20°
+26,5° Slunečno, oblaky
+19°
+27°
Vedro, dusno, zataž., odpol.zapršelo, pak pěkně
+19°
+24°
Ochlaz., zataž., odpol.projasn., vítr, k večeru pěkně
+15°
+26°
Slunce, vedro
+17°
+20,5° Oblačno, odpoledne slunce, pak oblaky
+11°
+22°
Dopoledne chladno, odpoledne teplo
+12°
+23,5° Chvílemi oblaky, vítr
+16,5° +24°
Dopoledne zataženo, chladno, odpoledne vedro
+19,5° +25°
R polojas., odpol. slunce, vítr, vedro, v noci bouřka
+17°
+20°
Bouřkové přeháňky s lijáky celý den
+14°
+17°
R zataženo, odpoledne polojasno, celkem pěkně
+13°
+18°
R zataž.,pak se vyčasilo, odpol. zapršelo, večer déšť
+14°
+23,5° Odpoledne vedro
+13°
+27°
Slunečno
+13°
+22°
Pěkně
+13°
+28°
Pěkně, večer déšť
+15°
+27°
Občas déšť
+17°
+20°
+12°
+18°
Odpoledne slunce a přeháňky, jednou i zabouřilo
+9°
+19°
Slunečno, odpoledne chvíli zapršelo
+10°
+16,5° Oblaky, občas slunce
+6°
+18°
Oblaky, občas slunce, odpoledne slunečno
+7°
+19,5° Dopol. slunce, pak oblaky, k večeru krásně, otepl.
+12,5° +20°
Chvílemi oblačno
+16°
+22°
R pršelo, odpol. přeháňka, v noci bouřka a průtrž
+16°
+21°
R déšť, pak celkem pěkně, vítr, k večeru krásně
+10,5° +20°
Slunečno, chvílemi oblaky
+8,5°
+22°
Slunečno, vítr
+9°
+22°
Slunečno, chladnější vítr
+14°
+22°
Slunce, dusno
První dny v měsíci dosáhly teploty tropických hodnot. 1. 8 byl nejteplejší den v roce.
Noční teploty byly rovněž tropické. Od 20. 8. do 26. 8. se ochladilo. Koncem měsíce
opět teplo. Dle měření meteorologů bylo letošní léto nejteplejší.
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Září

Ráno° Den°
+13,5° +13°
Celý den déšť
+11°
+16°
Polojasno, odpoledne chvílemi slunce
+11°
+13,5° Zataženo, vítr, k večeru občas projasnění
+7°
+16,5° R mlha, odpoledne občas slunce, oblaky
+7°
+17,5° R slunce, potom polojasno
+11,5° +16,5° R sl., odpoledne přeháňky
+12°
+15°
Občas přeháňky
+8°
+16°
Slunce, odpoledne polojasno
+8,5°
+19°
R Slunce, pak polojasno, vítr, pěkně, v noci liják
+12°
+17°
Zataženo, déšť, který odpoledne ustal
+11°
+14°
Odpoledne a v noci déšť
+12,5° +13,5° Polojasno, vítr, k večeru pěkně, slunce
+10°
+13°
Zataženo, přeháňky, vítr
+13°
+14°
Zataž., déšť, v pol. slunce, odpoledne déšť, vítr
+9°
+15°
Dopoledne přeháňky. oblačno
+7°
+11°
Zataženo, celé odpoledne déšť
+7°
+14°
+6°
+14°
R zamlženo, potom oblačno, mírné přeháňky
+5°
+15,5° R mlha, pak polojas., odpol. chvílemi slunce, pěkně
+10°
+12°
Polojasno, v pol. občas mžilo, odpoledne zataženo
+6°
+14°
Polojasno, celkem pěkně
+7°
+13°
Oblačno, v pol. zaprš., k večeru krásně, slun., otepl.
+6°
+11,5° Celý den déšť
+10°
+13,5° Zataženo, přeháňky
+9°
+15°
R zataženo, déšť, odpoledne oblačno a slunce
+7°
+16,5° Slunce, pěkně
+10°
+18°
Slunce, pěkně
+6°
+17°
Pěkně, slunce
+5°
+19°
Krásně
+3°
+17°
Vítr, slunce
Hned od začátku měsíce nastoupil podzim. Byl to náhlý přechod ze dne na den. 31. 8.
bylo dusno, vedro a 1. 9. došlo k náhlému ochlazení. V posledním týdnu v měsíci se
dostavilo babí léto. Byly krásné dny.

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.

198

-2017-

Říjen
Ráno° Den°
+3,5°
+17°
Slunečno, prudší vítr
+3°
+15°
Slunečno, prudší vítr
+11°
+13°
Déšť celý den, k večeru mírné projasnění
+8°
+11°
Polojasno
+9,5°
+10°
Celý den déšť
+9°
+10°
Dopol. déšť, odpol. oblačno, chvílemi sl. přeháňky
+8°
+11°
Polojasno, přeháňky, odpoledne přeháňky a vítr
+10°
+12,5° Celý den přeháňky
+3°
+10,5° Slunečno
+5°
+11°
R zataženo, déšť, mrholení po celý den
+10°
+14°
Zataženo, jemný déšť
+10°
+14°
R jasno, v pol. déšť, oblačno,
+9°
+14°
Slunečno, chladný vítr
+7°
+15°
R zataž.,pak slun., chvílemi oblaky, k večeru krásně
+7,5°
+17°
R mlha, pak krásný téměř letní den, na slunci vedro
+5,5°
+19°
Krásný den, na slunci vedro
+6°
+18°
Krásný den, na slunci vedro
+6°
+17°
Slunečno, občas oblaky
+9°
+10,5° Celý den zamlženo
+5,5°
+17°
R mlha, potom celý den krásně
+9,5°
+11°
Zataženo, odpoledne projasnění, chvílemi slunce
+10°
+10°
Dopoledne déšť, zataženo
+6,5°
+9°
Zataženo, přeháňky, odpoledne chvíli slunce
+7°
+10,5° Pod mrakem
+8°
+10°
Chvílemi déšť, zataženo, odpoledne mlha
+10°
+13°
Polojasno, odpoledne chvílemi slunce, vítr
+8,5°
+11°
Dopoledne déšť, v poledne slunce a pak přeháňky
+6°
+7°
Déšť, vítr, celou noc liják
+7°
+6°
Déšť, chvílemi slunce, přeháňky, silný vítr
+3°
+4,5° Prudší ledový vítr, občas vysvitne slunce
+0,5°
+3,5° Přeháňky
Polovina měsíce byla již velmi chladná. Víkend 13., 14. a 15 byl pěkný. Letos byla velká
úroda hub. Lidé nacházeli plné košíky. Od 14. 10. začalo tzv. „Tereziánské léto“, které
bylo velmi pěkné, téměř letní teploty. Babí léto se letos vydařilo. Od 19. 10. nastoupil
podzim. V noci z 28. 10. na 29. 10. se přehnala Českem bouře Herwart. Na Klůčku,
Na Hvězdě i jinde došlo k vyvrácení stromů a na Hvězdě spadlé stromy poškodily
elektrické vedení.
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Listopad
Ráno° Den°
+3°
+4°
Déšť, mrholení, zataženo, chladno
+5°
+9°
Zataženo, v poledne polojasno
+6,5°
+8°
Zataženo
-1°
+9°
Dopoledne slunečno a vítr, odpoledne polojasno
+4,5°
+9°
Slunečno
+6°
+6,5° Zataženo, déšť
+6°
+7°
Zataženo, mžení
+2,5°
+8°
Jasno, chvílemi slunce,
+4°
+6,5° Zataženo, odpoledne mlha, mžení
+4,5°
+5°
Zataženo, vítr, chladno, k večeru zapršelo
+2°
+4°
Polojasno, studený vítr
+1,5°
+3,5° Polojasno, večer sněžení
0°
+3°
Odpoledne občas projasnění
+1°
+3°
R mlha, potom polojasno,
0°
+2°
Mlhavo
+1°
+7°
slunečno
+3°
+3,5° Zataženo, odpoledne déšť a mlha
-0,5°
+2°
Mlha, sychravo
+1°
+2°
Odpoledne déšť, sychravo, nevlídno
+0°
+3°
R chvíli slunce, pak sychravo, odpol. občas zapršelo
+1°
+4°
Mokré sněžení, mlhavo,
+5,9°
+7°
Mrholení, pak polojasno
+0,2°
+8°
Jasno
+0,3°
+9°
Jasno
+2,5°
+5°
Mlhavo, zataženo, večer déšť
-0,5°
+2,5° Zataženo, chvílemi slunce,
-1°
+2°
Slunce se střídá s oblaky
+2°
+3,5° V noci a ráno mokrý sníh, pak déšť, zataženo
-0°
+1°
Zataženo
+0,5°
+1°
Zataženo, mžení, odpoledne padal sníh
Počasí celkem odpovídající tomuto období, dokonce některé dny byly ještě krásné.
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Prosinec

Ráno° Den°
-3°
+1,5° V noci napadlo trochu sněhu
-5°
+0°
V poledne chvílemi slunce
-2°
+0°
Dopoledne a v poledne slunce, k večeru mrazivo
-2°
+0,5° R sněžení, , k večeru hustý mokrý sníh
0,5°
+3°
Mlhavo, břečka, nevlídno
+2°
+3°
Zataženo, vítr, chladno
+1°
+2°
V pol. slunce, studený vítr
+3°
+4,5° Dešťové přeháňky
-1,5°
-1°
Dopol. občas slunce, odpol. se zatáhlo a sníh, vítr
-3°
-1°
V noci nasněžilo, studený vítr, k večeru sněžení,
+2°
+6°
R déšť, pak chvílemi i slunce, břečka
+5°
+3,5° R déšť, pak zataženo, vítr
-1°
+0,5° Občas slunce, ochlazování
+1°
+2°
K ránu sněžení, pak občas sníh s deštěm, vítr
-1°
+2°
K ránu a ráno sníh, pak déšť
-2°
+2°
Večer padal sníh
-2°
+0,5° Zataženo, občas sněžení
-9°
-2,5° Krásně slunečno
-7,5°
-4°
Mlhavo, nevlídno, k večeru sněžení
-3°
-1,5° Mlha
-1°
+2,5° Déšť a sníh, obleva
+2°
+3°
Mlhavo, občas déšť
-1,5°
+2,5° Studený vítr, odpoledne chvílemi déšť
+4°
+5°
Zataženo
+3°
+3°
Zataženo, mžení
0°
+2,5° Slunečno
-2,5°
+3°
Chvílemi slunce, pěkně
+5°
+2°
R déšť, pak sněžení s deštěm a pak sněžení
-2°
0°
Polojasno, k večeru namrzalo a mírně sněžilo
-5,5°
-0,5° Dopol.chvíli slunce, pak zataž., večer sněžení
+6°
+8,5° Sníh zmizel, po celý den mlha a désť
Prosincové počasí bylo teplé. Poslední den byly teploty pro toto období nadprůměrné.
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