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Samospráva, radnice

Ve dnech 12. a 13. 1. se konaly prezidentské volby.

*V prvním kole ve všech krajích kromě Prahy zvítězil prezident Miloš Zeman.
*Ve dnech 26. a 27. 1. se konalo druhé kolo voleb, ve kterém těsně zvítězil stávající
prezident Miloš Zeman. V Polici a v celém Královéhradeckém kraji měl nejvíce hlasů
Jiří Drahoš.

*9. a 10. 1. navštívil město
sedmičlenný tým mezinárodního
projektu Erasmus – Anglie –
Warington, Dánsko – Kodaň, ČR –
Police nad Met. , Náchod – Babí –
Krčín. Jednalo se o ověřování
software britské firmy Charange,
který je vyvíjen jako široká
platforma výukového prostředí pro
učitele hudební výchovy na I. stupni
a měl by být
lokalizován
a modifikován i do českého
jazykového a kulturního prostředí.

*6. 2. se konala ustavující schůze spolku polických ochotníků. Bylo odsouhlaseno
založení Divadelního spolku Kolár Police nad Metují a byly schváleny Stanovy spolku
a zvolen statutární orgán. Tím je Výkonný výbor spolku ve složení: Ivana Richterová,
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Jiří Škop, Jiří Trnovský a Petr Scholz v čele s předsedou Jaroslavem Součkem.
Tím bylo navázáno na mnohaletou tradici ochotnického divadla v Polici a na činnost
původního spolku, který byl oficiálně zaregistrován již v roce 1877, kdy byly stvrzeny
jeho stanovy a C.k. místodržitelství potvrdilo „Spolek divadelních ochotníků Kolár“.
Kolár se stal oficiálně zaregistrovaným spolkem.
*Město Police nad Metují v letošním roce mimo jiné realizovalo
dotační projekt s názvem „Tradice v Novém hávu“. Tento projekt byl
spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu
Glacensis. Dotace ve výši 29.684 EUR je určena na projekt, který se
zabývá spojením dvou muzeí v pohraničí. - Muzea papírových modelů
a Muzea dávného kupectví ve Swidnici. Obě tato muzea jsou jediná svého druhu
v Evropě.
*Firma Viridium zprovoznila novou on–line meteostanici,
která je umístěna na sídle firmy v Tyršově ulici. Data
by měla být zaznamenávána až pod dobu 10 let.

*Amatérský polický filmař Miroslav Šolc natočil další díl GEN tentokrát s polickým
rodákem, muzikantem, dirigentem, aranžérem a skladatelem Václavem Hybšem, který
3. května oslavil třiaosmdesáté narozeniny. Film byl promítnut na slavnostním večeru
k výročí 100 let republiky, který se konal 24. 10. v divadle.

*V pondělí 7. 5. bylo na hřbitově a před radnicí vzpomínkové setkání Dne vítězství.

4

Rok 2018
19. června se na pozvání
starostka Mgr. Jenková zúčastnila
v Praze setkání lidí, kteří se víc
než
tři
desítky
let
pohybují kolem mírového běhu.
Police nad Metují byla dvakrát
městem, kterým štafeta s ohňovou
pochodní a poselstvím probíhala.
Každoročně se v Praze koná
happening, při kterém dochází
k oceňování osobností, které
svým životem, tvorbou a postojem naplňují myšlenku pacifismu. Na A Moment's Peace
byli slavnostně přijati zástupci 12 zemí světa reprezentujících celosvětovou mírovou
iniciativu věnovanou společnému sdílení přání pro mír ve světě.

21. května byli v Praze
Nadací Via letos už po 21.
oceněni ti, kteří pomáhají
druhým.
O vítězích
rozhodovala
veřejnost
svými
hlasy
v online
hlasování. Ceny nadace
udělila během slavnostního
večera v La Fabrice v 5 kategoriích - Mecenáš, Srdcař, Mladý srdcař (do 26 let), Dobrá
firma a Závěť pomáhá. V kategorii Mladý srdcař obdržela nejvíce hlasů Petra
Soukupová, která v 15 letech se svým bratrem založila orchestr pro mladé Police
Symfony Orchestra a jeho prostřednictvím pomáhá na Broumovsku. Zároveň tato
Mladá srdcařka získala speciální Cenu veřejnosti, kterou zaštítila Česká televize,
za největší počet hlasů ve veřejném hlasování.

*Starostka Mgr. Ida Jenková, která v letošním roce dovršila svých 60 let, byla
v nominaci 9. ročníku celonárodní soutěže Žena regionu. Po ukončení pedagogické
fakulty nastoupila do Základní školy v Polici nad Metují jako učitelka. Od září 1990
působila jako ředitelka ZŠ a MŠ v Bezděkově nad Metují. 20 let pracovala na radnici.
Nejprve jako místostarostka a od roku 2006 jako starostka města Police nad Metují.
Zasloužila se o založení Polické univerzity volného času, která má v současné době 80
studentů. Od roku 2001, kdy začali studenti navštěvovat první semestr, neúnavně
sháněla zajímavé osobnosti jako lektory a organizovala všechny přednášky. Byla
iniciátorkou a spoluzakladatelkou Senior klubu Ostaš, který zde existuje více než 10 let.
Po celou dobu svého působení na radnici byla zapojena do činnosti různých spolků.
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Stala se sympatizantkou Polické gardy ostrostřelecké a má čestné členství
v Krčmasenátu. Organizovala různé akce ve městě: Petrovické zatáčky, Polickou
zelňačku, Z Police do Police, Vánoční vytrubování a jiné. Před šesti lety stála i za
vznikem Muzea papírových modelů, které je nyní evropským unikátem. Je patronkou
Police Symphony Orchestra s 65 členy orchestru mladých muzikantů, který se stal
fenoménem regionu. Působí také ve výboru Nadačního fondu Hospital Broumov
a aktivně pracovala v
Dobrovolném svazku obcí Policka. Soutěž
je určena všem ženám, které dosahují jedinečných výsledků nejen ve své profesi, ale
aktivně se podílejí i na veřejném životě a přispívají ke zlepšení a rozvoji svého regionu
a ještě při tom zvládají péči o rodinu. V letošním roce ukončila svou činnost
v komunální politice a po volbách se vrátila ke své původní profesi učitelky.

Komunální volby společně se senátními se konaly ve dnech
5. a 6. 10. Starostka Mgr. Ida Jenková po dvaceti letech odmítla již
kandidovat. Na radnici působila 20 let od r. 1998 - nejdříve ve funkci místostarostky a
od r. 2006 vykonávala funkci starostky. Další kandidaturu odmítla Věra Kašíková,
nejdéle působící členka MZ a MR. V zastupitelstvu a později v radě pracovala od r.
1989. V letošních volbách se do volebních místností dostavilo nejméně občanů od roku
1990 a to pouhých 1.720 voličů - což je necelých 52 % oprávněných voličů. K prvním
volbám roku 1990 dorazilo v Polici nad Metují 83,46% oprávněných voličů (2.685).

Výsledky senátních voleb
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Volební komise v Pellyho domech

Voliči ve školní jídelně
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Výsledky komunálních voleb - zvolení zastupitelé
Název

Příjmení, jméno

Věk

Strana

NEZÁVISLÍ
Konečný Ivan
54
BEZPP
NEZÁVISLÍ
Denygrová Ingrid, PharmDr.
41
BEZPP
NEZÁVISLÍ
Horák Tomáš
49
BEZPP
Sdruž.pro roz. města Beran Jiří, Ing.
41
BEZPP
Sdruž.pro roz. města Bořek Lubor
63
BEZPP
Sdruž.pro roz. města Brát Matěj, Ing.
40
BEZPP
Sdruž.pro roz. města Pohl Jan, Ing.
41
BEZPP
Sdruž.pro roz. města Landová Olga, Mgr.
52
BEZPP
Sdruž.pro roz. města Vlček Jiří ml., Ing.
33
BEZPP
Sdruž.pro roz. města Kašparová Eva, Mgr.
44
BEZPP
Sdruž.pro roz. města Havlíček Josef, Ing
43
BEZPP
Sdruž.pro roz. města Žák Pavel, Ing., Ph.D.
38
BEZPP
ČSSD
Plný Marek
43
ČSSD
ČSSD
Mucha Michal
46
BEZPP
ČSSD
Starý Radek
47
ČSSD
ODS
Škop Jiří, Mgr.
42
ODS
ODS
Antl Jan
55
BEZPP
ODS
Souček Jaroslav, Mgr.
53
BEZPP
ODS
Hažmuková Adéla, MUDr.
31
BEZPP
ODS
Rutar Petr
63
BEZPP
ODS
Váňová Martina, Mgr.
BEZPP
5. 11. se konalo ustanovující zasedání nového zastupitelstva.

Počet
hlasů
332
308
284
892
842
703
681
524
584
612
560
475
391
346
322
832
624
547
512
505
505

Starostou byl zvolen Ing. Jiří Beran, místostarostou zůstává Mgr. Jiří Škop, který
je
zároveň
určeným
zastupitelem
pro
územně
plánovací
činnost.
Rada města: Jan Antl. Olga Landová, Ing. Jiří Vlček, Mgr. Eva Kašparová
a Mgr. Jaroslav Souček
Finanční výbor: předseda Ivan Konečný, členové Michal Mucha a Ing. Josef Havlíček.
Kontrolní výbor: předseda Radek Starý, členové PharmDr. Ingrid Denygrová
a Jiří Seifert.
Osadní výbor Hlavňov: předseda Martin Vaniš, členové Monika Hrnčířová, Milan
Rotter,
Jan
Špulák,
Bohumír
Toman
a
Michal
Vacek.
Osadní výbor Radešov: předseda Jan Krtička, členové Eva Pápaiová a Jan Román.
Osadní výbor Pěkov: předseda Jakub Pokorný, členové: Ing. Norbert Marel, Zdeněk
Pohl, Milanl Kozár, Ivan Konečný a Vladimír Vacek.
Praporečník města:
Zřízení komisí:

Ing.

Jan

Pohl,

náhradník

Ing.

Josef

Havlíček.

Komise sociální zdravotní a bytová: Předseda: Mgr. Olga Landová
ostatní členové: Ing. Milada Denksteinová, Zdeňka Lacinová, Hana Plná, Michal
Mucha,
MUDr.
Daniel
Blažek,
MUDr.
Adéla
Hažmuková
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tajemník komise: Ilona Kejdanová, vedoucí sociálního odboru MěÚ
Komise pro výstavbu dopravu a rozvoj : Předseda: Ing. Pavel Žák, Ph.D. ostatní
členové: Radek Matoušek, Miroslav Pfeifer, Ing. Tomáš Verner, Mgr. Martina Váňová,
Ing. Matěj Brát. Tajemník komise: Ing. Pavel Scholz, vedoucí IMŽP
Komise pro obřady a slavnosti: Předseda: Věra Králová ostatní členové: Jana
Ťoková, Zdeňka Šváblová, Věra Steinerová, Jaromíra Matějíčková, Marie Ryšavá.
Tajemník komise: Dagmar Hambálková, matrikářka čestný člen: Věra Klusáčková
aktivistky: Jana Knittelová, Jana Rösslová, Marie Středová, Martina Jiránková, Alena
Rösslerová.
Komise
pro
životní
prostředí:
Předseda:
Ing.
Kateřina
Šrámková
ostatní členové: Ing. Radko Kříž, Ph.D., Bohumil Stiller. Tajemník komise: Ing. Jan
Troutnar.
Letopisecká a místopisná komise: Předseda: Jindra Vaníčková, ostatní členové: Šárka
Pokorná, Jaroslav Škop, Milan Košťál, Štěpán Horák. Tajemník komise: Ing. Jiří Beran,
starosta.
Havarijní
a
povodňová
komise:
Předseda:
Ing.
Jiří
Beran
ostatní členové: Mgr. Jiří Škop, Ing. Jan Troutnar, Ing. Pavel Kalibán, Jiří Hubka,
Tomáš Horák.
Grantová komise předseda: Ing. Josef Havlíček ostatní členové: Mgr. Martina Váňová,
Ing.
Milada
Denksteinová,
Ing.
Zdeněk
Kolář,
Ing.
Jan
Miler, Ing. Radko Kříž, Marek Plný, Jaroslav Beran, Bohuslav Rieger, Petr Rutar.
Tajemník komise: Dominika Čečetková, dotace.
Rada města ustanovila "Pracovní skupinu programu regenerace města" ve složení:
Předseda: Mgr. Jiří Škop, ostatní členové: Ing. Pavel Žák Ph.D., Ing. Matěj Brát,
Ing. Tomáš Hejzlar, Ing. Viktor Vlach, David Vávra, Martin Schirlo, Renata Steinerová,
Ing. Jiří Beran.
*Díky spolupráci s učitelem výtvarného oboru ZUŠ
Jaroslavem Soumarem byl zhotoven nástěnný kalendář
na rok 2019. Za jednotlivými kalendářními měsíci jsou
zařazeny ještě dva listy s ilustracemi a úkoly pro děti.
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*V letošním roce byl vydaný stolní kalendář s reprodukcemi obrazů malíře Jana
Kousala.
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Městská policie
Vandalové škodili v Polici nad Metují. Tentokráte
řádili na dětském hřišti na sídlišti. Posprejovali zeď,
neoprávněně vnikli do chaty umístěné za zdí
na sousedním pozemku klášterních zahrad, kde
zdemolovali interiér a vybavení, poškodili herní prvky
na dětském hřišti. Vykopnuté zábradlí herní sestavy
podle svědků posloužilo jako nástroj pro demolici
zábradlí u dětského domku. Častěji se nyní objevují posprejované fasády domů.
Ve městě přibývalo popíjení mladistvých a následné vandalství. Na sportovišti na
sídlišti, v Pellyho parku, na tribuně fotbalového hřiště. Vandalové poničili květináče
před vstupem do Kolárova divadla a na náměstí. Státní i městská policie zvýšila dohled
ve večerních a nočních hodinách.

Od roku 2008 se občané v knihovně schází
nad stránkami knih v krásném a příjemném přednesu
pana Františka Pivoňky ke společnému čtení
se Senior klubem. V prvním pololetí to bylo
13. února, 13. března, 10. dubna, 22. května
a 12. června vždy v 15 hodin v dětském oddělení
knihovny.

*V době jarních prázdnin 27. 2. byl připraven pro děti
program.

*Noc s Andersenem - celý program proběhl ve znamení Pejska a Kočičky Josefa
Čapka. Děti si vyslechly povídání o nich v podání pana Hasana Zahiroviče. Pak mezi ně
přišli dva opravdoví pejsci – léčitelé. Jejich majitelky paní Dagmar Hambálková a
Renata Špuláková je cvičí pro canisterapii. Po té se děti dozvěděly něco o fungování
psího útulku v Polici od vedoucího strážníka Petra Zimy.

*Příměstský tábor v knihovně proběhl i letos tradičně týden po Polické pouti,
tj. 20. – 24. srpna. Průvodcem se stala po celý týden kniha „Pověsti z Policka – o kraji
mezi Ostašem, Hvězdou, Borem a řekou Metují“, kterou velmi citlivě převyprávěl
Mgr. Michal Bureš.
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*Knihovna vyhlásila pro
děti
výtvarnou
soutěž
o návrh na nejhezčí poštovní
známku
s libovolným
námětem.
Ve
středu
20. června byla vydána
česká známka k 100. výročí
československé
poštovní
známky. V tento den bylo
také v knihovně rozhodnuto,
které návrhy zvítězily. Dětští
tvůrci získali drobné ceny.
Hlavní odměnou byly nové
aršíky známek 100 let československé poštovní známky. Na rozhodování se během
června podíleli členové Klubu filatelistů a Klubu sběratelů Policka.

*Knihovna

města pořádala
Burzu
vyřazených
knih
a časopisů pod heslem
„Zachraňte knihu před sběrnou
papíru“ - na sále Pellyho domů
v úterý, středu a ve čtvrtek
27. - 29. listopadu.

18. 3. se přehnala krajem vichřice, která i na Policku způsobila
velké škody. V lesích je mnoho vyvrácených stromů, které
nevydržely nápory větru. Díky této kalamitě a výrazně suchému
roku se začalo množit napadení stromů lýkožroutem smrkovým.

Poškozené stromy před firmou ManMat,
které se musely pokácet.
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Kolem křížové cesty a u Čertovy
skály bylo mnoho spadlých stromů.
Padajícím stromem bylo poškozeno
na křížové cestě i jedno zastavení.
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K vyvrácení stromů došlo na
mnoha
místech
Policka.
Stromy padaly i ve Starém
parku, kde padající strom
poškodil zábradlí.

*4. 4. přiletěl čáp a za krátký čas jeho partner. Vyvedli 2 mláďata.

*Mimořádný

nález
se
podařil
amatérskému „hledači“ Petru Kaněrovi,
který pomocí detektoru kovů při vycházce
v okolí Machova nalezl sekerku ze starší
doby bronzové, což je v těchto okrajových
výše položených oblastech velice vzácná
záležitost. Jedná se o sekerky unětické
kultury starší doby bronzové kolem roku
1800 př. n. l. V posledních sto letech to je
druhý podobný nález na Machovsku. Před pěti lety našel podobnou lalokovou sekerku
městský strážník Petr Zima. Možná se jedná o sekerky pastevců, které byly zakopány
jako obětní dary, nebo tudy vedla obchodní trasa k Severnímu moři.

*V červenci Hejtman Královéhradeckého kraje rozhodl o vyhlášení počátku období
mimořádných klimatických podmínek především o zákazu rozdělávání ohnišť,
používání některých strojů od kterých by mohly odletět jiskry a ještě mnoho dalších
omezení, aby se zabránilo vzniku požárů. Vše bylo dlouhodobým suchem vyprahlé
a tak nebezpečí požárů stále hrozilo. K několika požárům i došlo – na Slavném, na
Machovsku…
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Investice, výstavba, Technické služby

*V Pěkově byla provedena výměna
přístřešků čekáren u autobusových
zastávek. Byly doplněny lavičkou
se sedáky. Na zastávce pod
Ostašem nebylo možné kvůli
dopravním předpisům přístřešek
osadit. Na zastávce na Honech,
směr Broumov přístřešky jsou.

*Od počátku roku pokračovala výstavba inženýrských sítí v Brandejsově ulici firmou
Silnice Svoboda a. s. z Meziměstí. Na jaře se již začalo stavět.
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*Při odbahnění hlavňovského rybníku proběhla oprava návodní strany hráze. Bylo
provedeno
také nutné pokácení dřevin
v těsné
blízkosti rybníku
v místech, kde budou vytvořeny mělké tůně pro obojživelníky (jako náhrada
za nerealizaci ochranné průcezné hrázky) a především v místě nového
bezpečnostního přelivu. Realizaci této rekonstrukce podpořilo dotací Ministerstvo
zemědělství.

Po odbahnění byl vybudován nový bezpečnostní přeliv a pochůzná vrstva po stávající
hrázi.
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*Na jaře byla opravena kanalizace u přístavby DPS. Výměnu
prováděli pracovníci TS p. Rubáček, Zinke, Beran a Matoulek,
kteří
v
náročných
podmínkách
mokrého
a smradlavého výkopu pracovali dlouho po ukončení pracovní
směny.

*Na křižovatce u Adleru bylo instalováno LED solární svítidlo. Solární lampa osvětluje
chodník – průchod na mostek. Jde o první svítidlo tohoto typu v Polici.

*Od 12. do 20. dubna probíhala v Muzeu papírových modelů výměna oken.
*Na hřbitově byl dodlážděn chodník
mezi bránami a kaplí. Pomník
legionáře byl upraven. Písmo na soklu
i na originále bylo vyzlaceno. Povrch
kamene byl konzervován zpevňujícím
a hydrofobním prostředkem. Pro
dotvoření scenérie byla vysazena
zelená stěna z buxusu. Byla opravena
podezdívka mezi branami, z dotace
byly zrekonstruované kruhové schody
s plůtkem vedle kaple u původní
studánky se sochou P. Marie (pramen).
Nad kontejnerem byly zasazeny túje,
aby při pohledu ze hřbitova dolů byl
zakryt. Byla nově postavená zídka, na
které je umístěn stávající železný plot.
Před hřbitovem byly vysazeny nové
stromy.
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*V dubnu byly posazeny
čtyři vodovodní sloupky.

Opravená studánka.

Před kontejnery na odpad byly vysázené
túje.

Před kanceláří a před kaplí byl nově
vydlážděn chodník.
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Nově vydlážděný hlavní chodník od vstupní brány

Úprava zeleně před hřbitovem.
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*V dubnu začaly opravy chodníku před klášterem. Technický stav chodníků a cest před
kostelem byl z hlediska bezpečnosti
chodců
špatný.
Navíc
jejich
architektonický stav byl po realizaci
nového dláždění v ulici Na Babí
nevhodný. Firma ELPOL POLICE
s.r.o. zajistila instalaci osvětlení
kostela. Vertikální a akcentové
osvětlení soch před kostelem bylo
provedeno
jednotným
typem
zemního LED svítidla Philips
s možností nastavení úhlu nasvícení.
Vstupní portál kostela byl nasvícen
zemním svítidlem, obojí v jednotné teple bílé barvě světla.
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*Rekonstrukce komunikace II/303 průtah obcí Pěkov byla dokončena.
Také byly vybudované nové
chodníky.

Z důvodu rekonstrukce ulic
Na Babí a Bělská a přilehlých
chodníků, byla v loňském roce
vykácena velká část stromů a keřů,
které je lemovaly. Po dokončení
stavby a úpravě okolního terénu
byla
na
vhodných místech
postupně
prováděna
výsadba
dřevin nových.
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Kolem plotu víceúčelového sportoviště byla provedena úprava starého příkopu.
Zarostlý příkop byl odbagrován, zavezen kvalitní zeminou a osázen levandulí.

Během podzimu byl prostor u vstupní brány osazen převislým stromem.

*Každoročně dochází na polickém koupališti před jeho
zprovozněním k předsezónní údržbě. Tento rok pracovníci TS
opravili bazénové vany, ve kterých bylo potřeba vyměnit
popraskané dlaždice za nové, předláždili chodníky okolo
bazénů, opravili plot, lavičky, převlékárny, upravili travnaté
plochy. Při zprovozňování technologie
úpravy vody do provozu, došlo k havárii
filtru mechanických částic, který je na
přítoku do úpravny vody a slouží
k odchytávání nečistot z přítokové vody.
Následkem havárie došlo k zatopení celé
strojovny koupaliště. Tato technologie byla
uvedena do provozu v roce 1995 a některé
komponenty, i přes veškerou pravidelnou
údržbu, jsou bohužel na hranici své životnosti.

*Oprava hasičské zbrojnice byla dokončená.
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*Dne 12. 6. započaly stavební práce v ulicích na Záměstí. V první fázi rekonstrukce
zemní práce probíhaly v V Rokli, Ke Strážnici a Malý Rynk.

*Město se snažilo zprovoznit starou pumpu na Malém Rynku. Vrt je 12m hluboký
s hladinou vody v 5,6m. Čerpací zkouška ukázala, že vydatnost vrtu je cca 8m3 denně.
Podle výsledku rozboru vody bude pumpa označena jako voda užitková, pitná voda
po převaření.
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*Na dětském hřišti na sídlišti byl
postaven nový domek pro děti
Perníková chaloupka. Na krásném
vzhledu perníkové chaloupky se
podíleli pan Nosek a uč. výtvarné
výchovy ZUŠ Jaroslav Soumar. Uvnitř
chaloupky je znázorněna i pec.

Původní domek byl po opravě
přestěhován společně s pískovištěm
do Smetanovy ulice.

*Parkoviště na místě bývalého MILPa bylo v květnu dokončeno. Nejdříve místo
sloužilo jako odkladiště materiálu při rekonstrukci silnice v Pěkově a po jeho odvezení
se provedly dokončovací práce. Osázení stromy, nové osvětlení pro druhou polovinu
parkoviště naproti ELPOLu, úprava travnatých pásů. Na podzim byly uprostřed
vysazeny dva stromy.
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Navážení suti
a později její odvoz.
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Letos probíhala oprava silnice
v Ostašské ulici. Investorem byl
Královéhradecký kraj. Stavba
byla prováděna ve 3 etapách,
autobusové
zastávky
byly
přemístěny do ulice Na Sibiři.
Součástí rekonstrukce ulice
Ostašská byla i oprava objízdné
trasy v ul. Na Sibiři. Pokládka
nového
koberce
proběhla
koncem září.

*V srpnu byla dokončena oprava kuchyně v MŠ - nově zrekonstruovaná kuchyně
a přípravna. Nové přívody vody, kanalizace, elektriky a částečně i topení. Na závěr byly
opraveny také přilehlé „sociálky“ pro letní provoz školky. Opravy provedla firma SMIČR Group, která celé dílo realizovala.
*V červenci firma ELPOL Police s.r.o. spolu
s pracovníky technických služeb naistalovala
3 nové lampy veřejného osvětlení k místní komunikaci
v Pěkově. Osvětlení bylo doděláno na žádost místních
obyvatel, protože cesta nebyla dosud osvětlená.
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*V Kolárově divadle byly v létě
provedeny
úpravy.
Proběhl
generální úklid a vyklizení
plechového skladu vedle divadla,
kam se po mnoho let ukládalo vše
potřebné, ale s postupem času
i nepotřebné. V samotné budově
divadla byl vyklizen prostor pod
bývalým orchestřištěm. Zde vznikl
prostorný sklad, který bude sloužit
zejména pro ukládání technického
vybavení i pro věci ochotnického souboru Kolár. Proběhly drobné úpravy šatny, kde
byly odbourány sloupy mezi věšáky, které ztěžovaly práci obsluze šatny a zmenšovaly
prostor pro odložení kabátů. V duchu historické fotografie, ze slavnostního otevření
divadla v r. 1940 proběhlo svépomocí vymalování hlavní části foyer.
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*15.

září
byl zahájen provoz
v nové městské kompostárně v ulici
V Domkách. Kompostárna je určena
pro zpracování bioodpadu ze soukromé
a městské zeleně. Provoz kompostárny
zajišťuje firma Filip Šofr, Velké Poříčí.

*Na dětském hřišti na sídlišti byly
vyměněny lavičky. Původní kovové
lavičky byly pomocí mini bagru
vykopány a na jejich místo byly
zakopány nové betonové lavice, pod
které
byly
položeny
plastové
zatravňovací mříže. Některé lavičky byly
nahrazeny lavičkami s opěradly. Terén
v okolí
laviček
byl
urovnán
a oset travním semenem.

*Před slavnostním otevřením ZUŠ
při Dnu otevřených dveří, zvládli
pracovníci
Technických služeb
upravit prostor před budovou.
Zmenšili prostor se zelení tak, aby
se před vchod vešel kolostav
a lavička. Prostor byl celý
předlážděn.

29

Rok 2018

*Firma STRABAG dokončila práce na opravách místních komunikací na Záměstí
(Malý rynk, Soukenická, Ke Strážnici, V Rokli). Tato stavba navazovala na loni
realizovanou stavbu kanalizace v tomto území.

*Na základě výběrového řízení provedl akademický
restaurátor MgA. Jan Čáda z Prahy realizaci
2. etapy obnovy kulturní památky „Sousoší
Nejsvětější Trojice“, která se nachází na začátku
Pěkova, nad křižovatkou silnic do Lachova
a Broumova. Záměrem celého restaurátorského
zásahu bylo navrátit dílu jeho původní uměleckořemeslnou kvalitu a zamezit další degradaci
kamenného materiálu. Restaurátorský zásah proběhl
v souladu se zákonem o památkové péči.

*V boudě na Nebíčku byla položena nová podlaha. Bouda je využívána jako zázemí
pro návštěvníky vleku, slouží také jako sklad materiálu nutného pro provoz vleku a jako
zázemí při pořádání sportovních akcí externích spolků a ZŠ. Celková cena této opravy
byla cca 35 tis. Kč.
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*V budově 2. stupně byla zrealizována
vertikální zdvihací plošina.

U Honského rybníku byl na žádost
Osadního výboru Pěkov realizován
elektrický rozvaděč, který po revizi
bude sloužit při konání kulturních
akcí, které zde místní obyvatelé
pořádají.

Na podzim byla osazena dopravními značkami
Brandejsova
ulice
a
horní
část
ulice
Na Bělidle, ze které se stala jednosměrka.

*Poslední stavební akcí tohoto roku byla oprava
chodníku před muzeem Merkur.
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Technické služby obměňují vozový park, který je již zastaralý, některé vozy mají i 40
let. Na leasing bylo zakoupeno nové užitkové vozidlo české značky ZEBRA.

V letošním roce byl zakoupen
Infraset, který se používá pro
opravy výtluků, prasklin,
kanálů,
děr,
vypouklin
a jiných drobných defektů na
asfaltových
silnicích,
chodnících, kanálech, hřištích,
parkovištích
a různých
nájezdech.
Dále byly zakoupeny 2 dodávky zn. Peugeot Bipper. Jde
o 9 let stará vozidla, jejichž původním majitelem byla firma ČEZ. Jedna dodávka bude
sloužit pro potřeby tepelného hospodářství, druhá především pro správu a opravu
bytového hospodářství a elektroslužby.
.
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Dění ve městě

*Každou

první březnovou sobotu v 16 hodin
se Ostrostřelecká garda Polická schází na místním
hřbitově u pomníku vojenských vysloužilců spolku
Václava hraběte Radeckého, kdy vzdává úctu a hold
všem svým předkům padlých
ve válkách. Letos zde přijala
do svých řad po čekatelské
době dva ostrostřelce Kamila
Huška a Jana Sýkoru.
U pomníku vždy zazní
projev, který již léta píše
doc. PhDr. Zlatica ZudováLešková, CSc.

*Spolek JULINKA zorganizoval na 7. 4. akci na úklid města.
Akce byla podpořena městem. Dobrovolníků bylo 37, sesbíráno
bylo 1000 kg odpadů. Zúčastnili se také skauti, kteří uklízeli
odpadky z poldrů a z lesa nad Ochozí. Další parta šla uklízet
potok od Penny až na Splachov (odpadky a tisíce vlhčených
kapesníků v potoce). A do třetice se podařilo uklidit bývalé
zahrádky od neskutečného množství odpadu. Dále je uklizeno
za
Drůbežárnou
(odpadky
a
stará
doupata)
a v parku u panenky Marie. O další lokality se postarali žáci
základní školy.
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*14. 4. se konaly na náměstí Jarní trhy. Zúčastnilo se 40
prodejců.

*9. 5. se konala v Zeleném domečku vernisáž výstavy
fotografií známého horolezce, cestovatele, fotografa
a spisovatele Miroslava Šmída. Od jeho tragického úmrtí
uplynulo na podzim letošního roku pětadvacet let.
Unikátem výstavy je Šmídův autoportrét, který vznikl ráno
11. září 1993, pár hodin před jeho smrtí. Samotnou
vernisáž uvedli členové Polické gardy ostrostřelecké, kteří
čestnou salvou uctili památku svého člena.
Součástí
bylo i promítání krátkého filmu "Pytel" z expedice Everest
1987, který bylo možno vidět v promítacím sále Muzea.
K realizaci výstavy přispěla rodina Miroslava Šmída
zapůjčením fotografií a svou pomocí.
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*Oblíbené Vycházky Polickem s Mgr. Janem
Tůmou i jinými, se staly již tradicí. O vycházky
po Policku je čím dál větší zájem.

Machovsko

Stárkov
Mgr. Jan Tůma
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*17. května se konala celoškolní odpolední akce
v klášteře, která byla velmi úspěšná. Děti zajišťovaly
i prodejní stánky a program.

Téhož dne Lesy ČR připravily dopolední program
v Pellyho parku. Žáci zde plnili různé úkoly od
zatloukání hřebíků, přes práci s dalekohledem až po
vysazování stromků. Na konci jako bonus dostaly
opečený špekáček.

*25. května se již po desáté uskutečnila
mezinárodní akce s názvem Noc kostelů.
Cílem této akce je umožnit veřejnosti
nezávazné
přiblížení
se
a
setkání
s křesťanstvím. Měla by prezentovat kostely
jako důležitou součást společenského života
obyvatel obcí a měst a poukázat také na jejich
kulturní
hodnoty.
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*SOUTĚŽ A VYHRAJ! S POLICKÝM QUESTEM – tím se
Police nad Metují hrdě řadí mezi města, která mají svůj quest.
O co se jedná? QUEST se do češtiny nejčastěji překládá jako
hledačka a jedná se o poznávací hru, při níž hráč prochází
městem, poznává zajímavá místa a hledá odpovědi na otázky,
které by ho měly přivést do cíle a pomoci mu vyřešit tajenku.
Od května do září 2018 se soutěžilo o tři výherní balíčky
se zbožím z Informačního centra, v hodnotě 1.000 Kč, 600
Kč a 400 Kč. Další tři vylosovaní výherci získali ilustrovaný
nástěnný kalendář 2019 s motivy Policka.

*9. 5. byl zorganizován Klubem přátel turistiky Spartak Police nad Met. 43.ročník
Polického vandru. Počasí bylo pěkné, účastníků hodně a vše se vydařilo. Na hřišti byl
se svým kolotočem pro děti pan Roman Steiner.
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*2. 6. se konal Dětský den na jehož přípravě se spojily Sokol Police nad Met., SDH
Velké Ledhuje, Institut zážitkové pedagogiky a Muzeum papírových modelů
za podpory Města Police nad Metují. V Bezděkových sadech připravili žáci polické ZŠ
happening. Pro dospělé v rámci oslav 150 let Sokola v Polici zahrála hudební skupina
IRONIC. O občerstvení se postaral personál místní restaurace Sokolovna.
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V Hlavňově na Dětském dnu předvedla paní Renata Špuláková dovednosti svých psů,
které cvičí pro canisterapii.
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*Dětský den lyžařů proběhl v přírodě a ukončen byl na Grossově chatě v Hlavňově.

*V sobotu 9. 6. se již počtvrté konala akce
Polická zelňačka. Tentokrát se o putovní zelák
utkal rekordní počet kuchařských týmů – deset
vč.
přespolních
včetně
z Hronova
a z Červeného Kostelce. Program doplnily
doprovodné soutěže pro kuchařské týmy,
hudební skupiny Kamarádi osady 5, Damtrio
a Klapeto. Dále vystoupil kolektiv z Mateřské
školy
Fučíkova
s
retro
besídkou.
Pro děti byl připraven skákací hrad, obří
skluzavka nebo pěna.

Vítězství z loňského roku obhájily ODROSTENKY polického Sokola. Druhé místo
obsadil přespolní tým, nováčci LA SOUPE AUX CHOUX. Bronzoví skončili HUGOVI
z Police nad Metují. Hlasování veřejnosti o nejsympatičtější tým vyhrál s převahou
polický tým To To Du Pe. Sportovní klání - Zelný čtyřboj - ovládli KOTLÍKÁŘI,
následováni týmem SPONA Suchý Důl a dalším přespolním týmem - KUCHTÍCI
Z NEDALEKA.
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Muzeum Náchodska ve spolupráci s Cechem panen rukodělných uspořádalo Řemesla
v Dřevěnce.

Jaroslav Seifert

Ing. Jiřina Hejnová
a učitelka Anna Selicharová

Členky
Cechu panen
rukodělných
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*Běh z Police do Police vznikl z recese.
Jednou za rok, organizovaně, v historickém
oblečení jedou účastníci vlakem do Žďáru,
kde se koná Svatojánský jarmark. Letos
byla zima, ale náladu to účastníkům vůbec
nezkazilo. Akce je
pořádána pod
hlavičkou DSO Policko.
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22. 6. se konal Den otevřených dveří nově opravené
hasičské zbrojnice. Oslavovalo se 150 let založení.
Celé oslavy byly velmi pěkně připravené, na sále
zbrojnice byla připravená výstavka starých i nových
fotografií ze života hasičů, ve vitríně byly vystaveny
různé ceny. Po projevech na nádvoří pan farář Marian
Lewicki pokřtil prapory. Byli oceněni zasloužilí
i současní hasiči. Celé odpoledne slovem uváděl
Mgr. Jiří Trnovský.
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*Od července se v areálu Víceúčelového hřiště
každou středu (pokud nepršelo) provozovalo
letní kino. Promítalo se na velké plátno 7 x 4 m
výkonným projektorem z kina. Díky
příznivému počasí se uskutečnilo 8 z 10
plánovaných projekcí, které navštívilo celkem
553 diváků. Návštěvnost projekcí se průměrně
pohybovala mezi 50 - 70 osobami.

*Na terase u Zeleného domečku již osmý rok spolek Apeiron pořádal filmové
podvečery. 4. 8. byl promítnut film DOKUD NÁS SVATBA NEROZDĚLÍ od 21 hod.
25. 8. byly promítnuty Divoké historky. Patronkou Nové terasy je starostka
Mgr. Ida Jenková.
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Nejstarší účastník Jiří Soukup nar. r.1927, z TJ Liga 100
Hradec Králové se účastní každý rok.

*Běh na Hvězdu je zařazen do Maratonstav Českého poháru v běhu do vrchu
a do Velké ceny východních Čech. Také letos se do Police sjelo ze všech koutů Česka
a Polska dohromady 264 běžců (108 dětí, 146 účastníků na trati 8,7 km, 10 km a 5 km)
Zahraničních účastníků bylo 12.
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*21. 7. se v hospůdce U Pavla konal již 4. ročník akce
Benefiční fest Bez šance fest IV. Letní benefiční hudební
festival, který se koná od roku 2015, je orientovaný ve
stylech punkrock, ska, rockabilly a hardcore. Cílem
festivalu je pomoci dětem, které jsou ve vážné životní
situaci. Festival se též vymezuje proti jakémukoliv násilí,
rasismu, xenofobii, extrémismu a též týrání zvířat.
Výtěžek ze vstupného byl věnován v podobě daru na
Oddělení dětské hemato-onkologie Dětské kliniky FN
Hradec Králové, které je jedno z osmi specializovaných
pracovišť v České republice pro péči o děti se zhoubným
onemocněním.

*4. 8. se konal 10. ročník akce „Petrovické zatáčky“. Do
závodu na koloběžkách se přihlásilo celkem 63
závodníků, z toho bylo 21 závodníků domácích a 42
závodníků přespolních.
Kromě možnosti drobného
občerstvení bylo připraveno i osvěžení formou
venkovního sprchování. To bylo možné zrealizovat díky
Vodovodům a kanalizacím Náchod, středisko Police nad
Metují a díky Hasičům Police nad Metují. 5 vítězů
v kategorii do 18 let obdrželo koloběžky, které zakoupili
sponzoři. Jeden sponzor si nepřál být jmenován.
Sponzoři poskytli ještě další hodnotné ceny. Celou akci
moderoval pan Peterka z Českého rozhlasu v Hradci
Králové.
Sponzoři: MycoMedica, Viridium.cz, S-Sport, Václav
Kohl ml., KOSTKA, ManMat, SSport, Sport Hotárek, Drogerie Vávrovi.
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Sponzoři
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Sponzoři
Sponzoři
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*Město Police nad Metují získalo dotaci na pořádání
příměstských táborů. Dotace
byla poskytnuta
z operačního programu zaměstnanost a byla poskytnuta
prostřednictvím MAS Stolové hory. Každoročně,
po dobu tří let, se během letních prázdnin uskuteční
celkem pět příměstských táborů a vždy ještě jeden
o jarních prázdninách. Tábory se konají v prostorách
Mateřského centra MaMiNa
a
v Muzeu
papírových
modelů. První tábor v MC
MaMiNa pro děti od 3 do 6
let vedla Martina Macounová.
Tábor s názvem Pohyb je hra
a hra je radost, byl zaměřen
na podporu dětí v pohybu.
Druhý tábor s názvem Svět
pohybu v MC MaMiNa vedla
opět Martina Macounová
s Leou Kolmanovou. Třetí
tábor vedla Martina Nosková,
která připravila program pod názvem Galerie pod širým nebem.
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*25. 8. byl Den muzea. Po celé odpoledne byly
komentované prohlídky expozice. Návštěvníků
se ujal zkušený modelář a spolupracovník muzea
Petr Frič. Mohli se účastnit modelářského
workshopu a setkat se s autorem současné
krátkodobé výstavy v muzeu s názvem TEO
Zdeňkem Smaženkou. Hudební doprovod zajistila
polická hudebnice Jessica May. Zajištěno bylo
občerstvení i možnost nákupu regionálních výrobků.
Pro děti byl v Bezděkových sadech připraven
vláček. Celou akci provázela starostka města
Mgr. Ida Jenková. Zájemci si mohli prohlédnout
výstavu obrazů malíře Matěje Lipavského, která
byla otevřena v Zeleném domečku. Den Muzea
zakončilo
venkovní promítání povídkového
argentinského
filmu
Divoké
historky
v rámci Nové Terasy 2018.
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*Automotoklub uspořádal za podpory
města
Police
nad
Metují
a Královéhradeckého kraje ve dnech
1.- 2. 9. vždy od 9 hod. v ulici
17. listopadu závod minikár. V sobotu
probíhal na parkovišti u společnosti
Veba doprovodný program pro děti.
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*Pátý benefiční večer Polického symfonického orchestru
se konal letos na Klučance. Výtěžek 484 787 korun!!! byl
opět věnován Nadaci Hospital Broumov na nákup
ventilačního zařízení, které bude umístěno na odd. lůžek
následné péče. Necelé dvě hodiny před koncertem začala na
Policku fungovat kyvadlová hromadná doprava. Jedině tímto
způsobem bylo možné se dostat na koncert. Nápor diváků
přepravce překvapil natolik, že bylo nutné posunout začátek
koncertu o 30 minut. Výtěžek z koncertu bude použit na
nákup ventilačního zařízení, které bude umístěno na oddělení
lůžek následné péče. Kromě orchestru PSO vystoupil balet
ND Praha, tanečníci ze ZUŠ Police, Hronova a Broumova a
ochotníci z Police, Hronova a Broumova.

Jedno z nástupních míst
do Klučanky.
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Petra Soukupová – zakladatelka PSO

Zpěvák
Jan
Sklenář

Lucie Peterková,
režisér David
Ostružár,
Petra Soukupová
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15. 9. Byl Den otevřených dveří v nově
zrekonstruované ZUŠ. Stavba samotná (přední
budova je z roku 1858 a zadní z roku 1892!!) si
nakonec vynutila spoustu dalších zásahů a
víceprací. Třemi miliony korun přispěl
Královéhradecký kraj a dalších nejméně šest
milionů korun by se mělo získat z dotace projektu
IROP. Z úspěšné kampaně “Zušlechťujeme ZUŠ”
na portálu HitHit byl výtěžek použit na vybavení
koncertního sálu. Od 10 do 13 hod. byly prostory
školy otevřeny pro veřejnost, od 18 hod. se konal
v novém sále “Slavnostní galavečer”, na kterém
vystoupili jak někteří současní žáci, tak
i úspěšní absolventi. Mezi pozvanými hosty
v publiku tak zasedli nejen představitelé Kraje
a vedení našeho Města, ale i zástupci
projektového ateliéru TSUNAMI z Náchoda
(autor projektu) a stavební firmy MATEX HK,
realizátora stavby, včetně firmy JESTAV, která
vykonávala stavební dozor investora. Večer byl ukončen rautem.
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*29. 9. se konala již tradiční recesistická akce Garden Party. Účastníci se sešli na
náměstí, odkud potom pokračovali na Hvězdu. Hlavními iniciátory této tradiční akce
jsou manželé Steinerovi.
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V sobotu 6.10. v 17.00 hod. se uskutečnila v pořadí již
4. Velká Svatohubertská mše. Předcházel jí slavnostní
průvod od radnice. Tato slavnost je spojená s legendou
o sv. Hubertovi, který se setkal s jelenem, nesoucím mezi
parožím svítící kříž. Mše je sloužena k poctě české
myslivosti, přírody a za živé i zemřelé myslivce a lesníky.

Ve středu 24. října v 17 hodin v Bezděkových sadech
byla zasazena Lípa svobody. Pak se občasné přemístili
před radnici, kde byla vzdána pocta a vzpomínka obětem
velké války. Pietní akt pokračoval na místním hřbitově
u pomníku legionáře. Od 18.30 hodin v Kolárově divadle
proběhl komponovaný program Slavnostního večera.
Ženy ze Sokola zacvičily svou sletovou skladbu,
vystoupily i děti se svým programem. Byl promítnut
filmový GEN Miroslava Šolce o Václavu Hybšovi.
Největším zážitkem večera, snad pro všechny účastníky,
bylo vystoupení žáků ZŠ Babí z Náchoda, nazvané
„ DĚJINY“. Výborně zkomponované pásmo s využitím
zpěvu, scénického tance, divadla a recitace, provedlo
diváka historií od pravěku až po války 20. století.
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Starostka Mgr. Ida Jenková s pamětním razítkem

Lípu sázeli Ing. Jan Troutnar – ekolog města, Stanislav Rubáček – pracovník TS
a Vojtěch Troutnar
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Zprava: starostka Mgr. Ida Jenková , Ing. Pavel Pohner – tajemník města,
místostarosta Mgr. Jiří Škop,
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Výroční pohlednice
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Vpravo starostka Sokola Radka Rubáčková, vlevo Michal Sirko.
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Starostka Mgr. Ida Jenková, místostarosta Mgr. Jiří Škop,
vzadu ředitelka knihovny Věra Plachtová a za ní ředitel ZŠ Mgr. Karel Nývlt

Starostka Sokola Radka Rubáčková

Mgr. Ida Jenková a Mgr. Jiří Škop
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2. 11. se na hřbitově konala Vzpomínka na zesnulé
s novým panem farářem ThLic.Mgr. Jaroslavem
Furtanem

Karel Vacek, zvoník
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3. 11. se konal na náměstí Svatomartinský trh. Stánků
bylo hodně a prodávaly se pouze české výrobky.
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3. 11. se
V Dřevěnce
konalo
Svatomartinské
posezení.
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*Památka obětí všech válek, u příležitosti Dne válečných veteránů, byla uctěna
na hřbitově 11. 11. v 16,30 hodin.
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Tělocvičná jednota Sokol Police nad Metují
oslavila 150 let od svého založení. Po projevu
starosty Ing. Jiřího Berana, místostarosty
Mgr. Jiřího Škopa a starostky sokola Radky
Rubáčkové se připojila se svým přáním bývalá
starostka Mgr. Ida Jenková. Díky hlavním
organizátorkám a cvičitelkám Sokola Radce
Rubáčkové, Jitce Krásné a Editě Bukovanové
i Danovi Klimešovi, včetně moderátora Jiřího
Škopa, vyzněl celý hodinu a půl trvající program
fantasticky. Po oceňování se oslavovalo sportem.
Vystoupily oddíly nejen z naší jednoty, ale
i z okolí: Bábinky z Hronova, SKP Judo Náchod.
Byly předvedeny skladby ze XVI. Všesokolského
sletu. Vystoupil oddíl gymnastiky, parkouru,
horolezců a další. V restauraci byly uspořádány
Podzimní hody. K poslechu hrála kapela
ŠLAPETO. Na této akci byla možnost zakoupení knihy „Nebylo jim souzeno žít“, která
mapuje osudy cca 160 popravených sokolů a sokolek za 2. světové války v oblasti
východních Čech. Kniha formátu A4 má 280 stran a je v ní cca 620 fotografií
a dokumentů.

Zleva: bývalá starostka Mgr. Ida Jenková, současný starosta Ing. Jiří Beran,
místostarosta Mgr. Jiří Škop, kytici předává starostka polického Sokola
Radka Rubáčková.

86

Rok 2018

Slavnostní
nástup

Poděkování
Jitce Krásné
za dlouholetou
činnost

Poděkování
Danu Klimešovi
za jeho úspěchy
v gymnastice.
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Český svaz žen v Hlavňově uspořádal v pátek 23. listopadu ve víceúčelové klubovně
v Hlavňově již tradiční přátelské setkání s občerstvením, hudbou a zábavou pro
seniory a přátele Hlavňova. Na akci byli pozváni senioři místní, senioři chalupáři
i ostatní občané Hlavňova. Na přípravě občerstvení a celé akce se pod vedením Dáši
Krausové podílely Marcela Vágnerová, Lada Štefaniaková, Iva Zeisková a Lucka
Krausová. Výborný guláš byl opět od Josefa Špačka. O hudbu se postarali: Marie
Ryšavá z Pěkova na harmoniku, Jaroslava Janečková z Holic na klávesy. Sourozenci
Jan a Jiří Osobovi z Bukovice přispěli svým uměním – Jan hrál na housle a Jiří na violu
a vozembouch.
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Zimní táboření na Hvězdě od 30. 11. do 2. 12.
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Petr Scholz a starosta
Ing. Jiří Beran

Hranici zapaloval i starosta
Ing. Jiří Beran

93

Rok 2018

*2. 12. na náměstí přišel Mikuláš s andělem
a čertem. V 17 hod. se rozsvítil vánoční strom
a ozdoby v ulicích. U smrku stál opět betlém, který
namaloval uč. výtvarného oboru ZUŠ učitel
Jaroslav Soumar. Letošní vánoční smrk byl
ze sídliště, kde rostl v těsné blízkosti jižní strany
haly firmy Hauk s.r.o. Jeho stáří je cca 40 let a byl
zde vysazen v osmdesátých letech minulého století,
v době ozeleňování sídliště.

Starosta Ing. Jiří Beran a Mgr. Jiří Trnovský, který každý rok celou akci provází.
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Mikuláš Tomáš Peterka, anděl Lenka Ištoková,
čerti: Petr Scholz, Katka Hušková st. a Katka Hušková ml.
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12. 12. se na náměstí sešli lidé, aby si společně
zazpívali koledy s hudební skupinou Damtrio. Pro
zahřátí si lidé mohli zakoupit teplé nápoje i perníčky.
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23. 12. vystoupili žáci ZUŠ na Vánočním vytrubování
a skauti přivezli Betlémské světlo. Tato akce je velmi
oblíbená a vždy se dostaví mnoho lidí. Pro zahřátí
si mohou koupit teplé nápoje – čaj, i grog a punč. Krátce
promluvil starosta Ing. Jiří Beran, místostarosta Mgr. Jiří
Škop a nový farář ThLic Mgr. Jaroslaw Furtan,
Ph.D. Koncert se konal také o půlnoci v kapli na Hvězdě.

Zleva: pan farář, starosta a místostarosta
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Na Silvestra se konal již tradiční Silvestrovskej vejšlap.
Počasí bylo krásné, slunečné a připomínalo spíše jaro.
Účast byla veliká, všude plno lidí, každý chtěl využít
krásného počasí. U Čertovy skály se podávaly teplé
nápoje a pobíhali čerti – rodina Steinerova - včele
s hlavním Sarkou Farkou – Petrem Scholzem. Konala se
tam i svatba hlavního čerta Petra Scholze s čerticí Jarmilou
Šenkovou. Byla to recesistická svatba, protože ta skutečná
se již v letošním roce konala.
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Silvestrovská noc na náměstí
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Tříkrálová sbírka se v letošním roce konala již po 18. Výtěžek sbírky je
tradičně určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům,
ohroženým dětem a dalším lidem v nouzi, především v regionech, kde
se sbírka koná. U nás to je např. Dům na půli cesty, Domov pro matky s dětmi,
Charitativní a ošetřovatelská služba v Náchodě. Část výnosu jde na humanitární pomoc
do zahraničí.

Hana Voborníková doprovází děti každý rok

Dne 21. listopadu 2017 byl zvolen 61. arciopatem
břevnovského kláštera dosavadní převor-administrátor
P. Petr Prokop Siostrzonek. Opatskou benedikci pak převzal
oficiálně v neděli dne 14. ledna 2018 při slavnostní mši
z rukou Dominika Kardinála Duky v břevnovské bazilice
svaté Markéty.

*5. 5. se konala tradiční Májová pouť
do Vambeřic. Opět se putovalo
malebnou
krajinou
Policka,
Broumovska a Radkowska. Zpáteční
cesta byla zajištěna autobusy.
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*V sobotu 18. srpna nad ránem zemřel v hospici v Červeném Kostelci po dlouhé těžké
nemoci Mons. Marian Lewicki, kněz Arcidiecéze Wrocław, čestný kanovník
Kolegiátní kapituly při kostele Povýšení sv. Kříže v Litomyšli a emeritní děkan v Polici
nad Metují.
Narodil se 15. srpna 1957 ve Walbrzychu a na kněze byl vysvěcen 22. května 1982
ve Wrocławi. Božímu lidu v Královéhradecké diecézi přišel sloužit mezi prvními
z polských kněží v roce 1991, kdy byl jmenován farním vikářem v Červeném Kostelci.
Po dvou letech mu biskup svěřil vedení této farnosti a excurrendo farnosti na Boušíně.
Od roku 2000, dlouhých 18 let působil v Polici nad Metují, Bezděkově nad Metují
a Machově. Několik let také spravoval farnost Teplice nad Metují.
Kristovým knězem byl rád a rád přijal i pastýřskou službu v české církvi, s níž prožíval
náročnost evangelizace po roce 1989. V Polici byl velmi oblíbený, lidé ho měli rádi
i ti, kteří kostel nenavštěvují, pro jeho lidskost, vstřícnost a lidovost. Ochotně se
zapojoval do různých akcí města. Jeho smrt zasáhla všechny občany.
Dne 25. srpna proběhlo ve farním kostele Nanebevzetí P. Marie, na místním
hřbitově a v areálu kláštera v Polici n. M., poslední rozloučení.
Rakev s ostatky pana faráře byla v kostele umístěna od osmé hodiny ranní. Před
kostelem a cestou ke hrobu hrála dechovka z Červeného Kostelce, v kostele hrál Police
Symfony Ochestra. Před kostelem a na nádvoří kláštera byly reproduktory, které
umožnily hostům, kteří se nedostali do kostela, vyslechnout si zádušní mši. Rozloučit se
přijeli lidé z Čech i Polska, a to cca sto spolubratří kněží a více než tisíc ostatních
věřících a dalších, kteří tímto vyjádřili svůj vztah k otci Mariánovi. Hlavním
celebrantem byl královéhradecký biskup Jan Vokál, společně s benediktinským
arciopatem Prokopem Siostrzonkem a knězem Karlem Moravcem. Dostavili se všichni
farníci z Police, Bezděkova, Machova i z dalších obcí Policka. Rozloučit se přišli
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i skauti, zástupci mysliveckého sdružení Koruna, ostrostřelci a jiní. Kostel byl zcela
zaplněn, mnoho lidí se dovnitř ani nevešlo. Po mši, která trvala téměř 1,45 hod. byla
rakev převezena ke hřbitovu odkud rakev nesli ostrostřelci. U hrobu zpíval chrámový
sbor. Rakev byla uložena do společného hrobu kněžích, kteří byli v Polici pohřbeni
(poslední pohřeb byl v r. 1981 P. Václava Hartmana). Ostrostřelci vystřelili na počest
3 salvy. Hřbitov byl opět zcela zaplněn lidmi. Na nádvořích kláštera a v chodbách
kláštera bylo pro zúčastněné připraveno občerstvení, které nachystaly ženy z farností –
Police, Bezděkov, Machov.
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*Od 1. srpna byl novým administrátorem ustanoven
pro farnosti Police n. Met., Bezděkov a Machov
ThLic Mgr. Jaroslaw Furtan, Ph.D., který vedl farnost
v Českém Meziříčí. Z důvodu jiných závazků se práce
ve farnosti ujal až od září.

*V letošním roce byla opravena další část střechy kláštera,
včetně nových komínů.

*Po navrácení kláštera řádu Benediktinů se nájemníci, kteří v bytové části kláštera od
zahradnictví bydleli, museli odstěhovat.

Církev Československá - husitská
Na podzim byla opravena omítka na budově kostela.
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Koncerty
Police Symphony Orchestra byl založen sourozenci
Soukupovými před osmi lety. Původně s půjčeným
vybavením od naší ZUŠ, nyní již pomocí sbírky má
orchestr nástroje vlastní. Ke zkouškám mají pronajatý sál
v klášteře. Každým rokem byl uspořádán Novoroční koncert v Kolárově divadle.
Vzhledem k tomu, že se orchestr rozrostl, tak se do našeho divadla nevejde a koncert
se odehrál v divadle v Hronově, kde se musely uskutečnit dvě vystoupení pro velký
zájem diváků, takže bylo odpolední i večerní představení. Přestože již v Polici
vystupovat nemůže, stále se ale k našemu městu hlásí a propaguje ho.

Divadlo
Ve dnech 16.– 18.3. se konala v Miletíně tradiční soutěžní
Východočeská přehlídka amatérských divadelních souborů
„16. Miletínské divadelní jaro 2018“. Náš divadelní spolek
Kolár se zúčastnil této přehlídky již potřetí, tentokrát s představením Hráči od N. V.
Gogola. Na přehlídce vystoupilo celkem deset ochotnických souborů a to nejen z
Východních Čech, ale například i z Moravy či Severních Čech. Podle počtu získaných
cen patřili naši divadelníci mezi tři nejlépe hodnocené soubory!
Odborná porota v čele s režisérem Petrem Kracikem nám udělila tato ocenění:
 čestné uznání za kostýmy Zuzaně Štěpánkové
 čestné uznání za režii Jaroslavu Součkovi
 čestné uznání za inscenaci
 cenu za herecký výkon Filipu Kovaříkovi v roli Ichareva
 Cena za herecký výkon byla udělena Jiřímu Trnovskému v roli Utěšitele.
Další ocenění získali v listopadu v Hradci Králové.
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71. Polické divadelní hry se konaly od 19. 10., kdy
poličtí ochotníci uvedli hru Hráči a ukončeny byly
9. 12.

10. 11. byla uvedena velmi
zdařilá Prodaná nevěsta
ochotníky z Úpice.
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*20. 2. se konal osmý ročník Diashow 2018.
Na kvalitní technice divadla bylo promítnuto
mnoho velmi povedených záběrů. Na závěr
byli vylosováni výherci fotoobrazů.
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12. 3. Byl v kině promítnut film Milada,
o osudu Dr. Milady Horákové. Režisér filmu
David
Mrnka
se
osobně
zúčastnil
a s přítomnými pobesedoval.
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Během března MC MaMiNa uspořádalo vystoupení dětí
z tanečního kroužku, který vede Martina Macounová. Toto
vystoupení proběhlo 19. 3. 2018 v Kolárově divadle. Akce
byla nazvaná „Propojení generací tancem“. S dětmi
vystoupily členky Senior klubu Ostaš a některé obyvatelky
z pečovatelského domu.

Výstavy
Sběratelka panenek, paní Hedvika Holzknechtová, která je sbírá asi 40
let, uspořádala na náměstí v domě čp. 75 stálou výstavu. Na výstavě
byly k vidění unikáty pocházející z Německa, Anglie i z jiných států.
Výstava byla ukončena na podzim.
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Výstav se v Polici koná mnoho a mezi nejvýznamnější
řadíme výstavu fotografií Miroslava Šmída, českého
horolezce, filmaře
a fotografa, organizátora
horolezeckých a kulturních akcí. V roce 1981 Miroslav
Šmíd založil Mezinárodní horolezecký filmový festival
v Teplicích nad Metují. Byl autorem několika knih.
Zahynul 11. září 1993 za nevyjasněných okolností
v Yosemitském národním parku při sólovém výstupu
cesty na Lost Arrow.

*31. 5. se konala v Dřevěnce vernisáž výstavy ke
200.výročí narození Václava Vladivoje Tomka spojená
s podvečerním čtením ochotníků, Ivany Richterové,
Jiřího Trnovského st. a Jiřího Trnovského ml.
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*V Zeleném domečku byla 5. 7. vernisáž
výstavy obrazů Václava Šafáře. Na výstavě
byla přítomna dcera Václava Šafáře Anna
Rutarová.

Anna Rutarová

Petr Rutar (manžel), Anna Rutarová a Ivana
Richterová

Mgr. Martina Váňová
Pavel Frydrych
a učitel ZUŠ Pavel Čapek
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7. 12. byla vernisáž charitativní prodejní výstavy
fotografií z cesty Milana Schirla po severním Vietnamu.
Výstava „Děti rýže“ byla v domě pana Schirla čp. 18.
na náměstí. Kmotrou výstavy byla herečka Ha Thanh.
Místo vstupného návštěvníci mohli přinést obnošené
dětské zimní oděvy či boty. Pořadatelé vše poslali
místním etnikům
do horských oblastí severního
Vietnamu.
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7. 12. v pražské Lucerně proběhlo
vyhlášení Mezinárodního festivalu
outdoorových
filmů 2018. Na
festival přihlášeno 1289 filmů
z různých koutů světa a společně
s nimi i sportovně-cestovatelský
dokument - JUMP N Travel
Vietnam Jana Jenky z Police
a Lukáše Kuldy. Vyhlášení
probíhalo ve 4 kategoriích a Jan a
Lukáš se umístili na 1. místě
v kategorii Cestopisy. Byla to jejich první účast na filmovém festivalu
a zvítězili. Na snímku je Jan Jenka uprostřed a Lukáš Kulda v modré košili.

Plesy
V sobotu 20. 1. 2018 se na sále Pellyho domů uskutečnil již po jedenácté
tradiční ples pořádaný městem Police nad Metují a Ostrostřeleckou
gardou polickou. K tanci hrála kapela Relax Band, občerstvení
a výbornou prvorepublikovou kuchyni zajistil kolektiv Jídelny Pellyho domy
pod vedením Martina Exnera.
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*V únoru se konal dětský karneval.

*FARNÍ PLES se konal v sobotu 3. 2.

122

Rok 2018

*HASIČSKÝ BÁL se konal v sobotu 10. 2.
*18. 2. od 14 hod. byla pro děti VESELÁ SHOW ANIMÁKŮ
*7. 4. měli motoristé svůj
40. ples motoristé
a lyžaři 17. 11. na sále Pellyho
domů měli svůj 23.ples

Starosta
Ing. Jiří Beran ml.
S vedoucí odboru
výstavby Ing. Kateřinou
Brátovou
Manželé Beranovi (Jiří Beran st.), Olga Jarčušková a Antonín Pohl.

Ing. Jan Pohl předseda
spolku zahajuje ples
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Taneční kurzy pod vedením manželů Poznarových z Červeného Kostelce mají již u nás
dlouhou tradici.
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Muzeum papírových modelů
V době jarních prázdnin od 26. 2. – 2. 3. se konal Příměstský tábor
s bohatým programem.
3. a 4. 3. proběhla v muzeu reinstalace stálé expozice.

*Luboš Matěna – vedoucí modelářského kroužku se začal
úspěšně zúčastňovat modelářských soutěží. V únoru
v Brně Lužánkách probíhala tradiční soutěž Papírové
království
a Luboš se stal se svým modelem tahače Liaz vicemistrem
republiky v juniorské kategorii! V polské Olešnici obsadil
3. místo. Kromě toho ještě získal stříbrnou medaili za modely
„Historických domečků“, které
vyhlásil v rámci Papírového
království, dnes už legendární
časopis
ABC.
V
soutěži
na Chodově získal Luboš za model
Praga V3S bronzovou medaili.
Na modelářské soutěži v Brně Míša
Vaněčková
obsadila
s modelem hradu Orlík ve své
kategorii sedmé místo. Stejné
umístění získal i Vojta Homolka
s minimodelem Tatra. Luboš Matěna
skončil ve své kategorii třetí s modelem Tatry
mezi malou dopravní technikou.
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*V sobotu 24. března dopoledne proběhla v Muzeu papírových modelů tradiční
sběratelská burza, kterou pořádal Klub sběratelů Policka ve spolupráci s Muzeem
papírových modelů a podporou Města Police nad Metují.

*Setkání sběratelů na sále Pellyho domů pořádá Klub sběratelů Policka, působící pod
Muzeem papírových modelů dvakrát do roka. Některá setkání jsou v Muzeu
papírových modelů. Poličtí sběratelé sbírají zápalkové nálepky, kalendáříky, obaly od
sýrů, čokolád. Jsou mezi nimi sběratelé ubrousků, cukrů, mincí, pohledů, ale i známek
a dalších sběratelských předmětů. Vydávají vlastní zápalky a každoročně
malý kalendář. Na setkání přijel redaktor Náchodského deníku a redaktorka Českého
rozhlasu Hradec Králové.
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Paní
Zdena
Krtičková
z Police
věnovala
s pohlednicemi, zapalovače a další sběratelské unikáty.

klubu

několik

šanonů

V říjnu získalo muzeum darem od paní Jankové
z Náchoda díky pozůstalosti 50 modelů.
Protože modely ležely netknutě v zaprášeném
domě, bylo nutné je očistit. Čištění provedl pan
Jaroslav Dlohoška.

* Od roku 2016 se vždy v polovině října schází
modeláři z celé republiky a z Polska v Polici
nad Metují, aby představili veřejnosti své
umění.
Setkání se konalo
13.
10.
na sále Pellyho domů.
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*Na soutěži v Neratovicích uspěla Míša Vaněčková z modelářského kroužku při
Muzeu papírových modelů v Polici. Zvítězila mezi staršími žákyněmi s krásným
modelem sovy. Znamená to pro Muzeum papírových modelů Police nad Metují
historicky první zlato. V hlasování diváků "Best of show" vyhrál model zámku Lešná u
Zlína Jardy Dlohošky, který soutěžil také pod hlavičkou našeho muzea.
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*Výstavní síň v Zeleném domečku již víc než rok cílevědomě budují Pavel Fydrych
a Martina Váňová. Za krátkou dobu se stala, vedle nesrovnatelně větších Pellyho domů,
dalším centrem kulturního dění v Polici nad Metují. Odehrávají se zde totiž věci, které
lákají. Věhlasem tvůrců – například grafika nositele francouzského Řádu umění
a literatury Karla Demela, ale i díly těch, které tu v Polici a v okolí mnoho lidí zná.
A mají k nim třeba i osobní vztah, jako k broumovskému malíři Václavu Šafářovi.

*Klub sběratelů Policka kromě různých výstav (pivní
etikety a jiné) na podzim společně s Muzeem
papírových modelů a s podporou Města Police nad
Metují připravil výstavu výtvarných prácí dětí
ze soutěže Kvíčerovská sirka. Vernisáž výstavy
proběhla ve čtvrtek 22. listopadu. Podívat se přišli
mimo jiných stále ještě "nový" starosta města Jiří Beran,
Jaroslav Čapský, člen výkonného výboru svazu
filumenistů České republiky, za Klub sběratelů Policka
"mluvčí" Josef Máslo a další. Ceny předávala bývalá
starostka Mgr. Ida Jenková. Cenu klubu sběratelů
Policka, za obrázek kostela Nanebevzetí P. Marie
na kterém se sběratelé shodli, že je pro ně nejlepší,
získala Amálka
Nosková.

Jednotliví vítězové si odnesli diplomy, drobné ceny a originální dárek v podobě
krabičky sirek se svým výtvorem, jménem a umístěním.
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*Na samém konci roku byl v místnosti sběratelů, která je v Muzeu papírových modelů,
nainstalován nový výstavní panel, který přímo na míru vyrobil truhlář Miloš Nosek.

Dřevěnka
Dřevěnku provozuje Regionální muzeum Náchod a především ji využívá Cech panen
rukodělných. Ke každé události ve městě je v Dřevěnce vždy připravená výstava, která
je leckdy spojená i s možností posezení u kávy nebo čaje a výborného pečiva, které
členky (většinou Ing. Jiřina
Hejnová a uč. Anna
Selicharová) pro návštěvníky připraví.
V sobotu 31. 3., členky Cechu panen rukodělných opět
připravily pro návštěvníky ukázky tradičních rukodělných
technik a velikonoční výzdobu. Návštěvníci si mohli
zakoupit i perníčky. 14. 4. u příležitosti Jarních trhů se
konaly v Dřevěnce komentované prohlídky. Provázel
odborný pracovník Regionálního muzea v Náchodě Mgr. Jan
Tůma. V Dřevěnce se vždy koná pouťové posezení.
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Od sedmého prosince
byl v Dřevěnce vystaven
Český řemeslný betlém
náchodského
řezbáře
Zdeňka Farského. Přes
čtyři metry dlouhý a dva
metry vysoký pohyblivý
betlém vyrobil Zdeněk
Farský na přání svého
stálého zákazníka do
soukromé sbírky. Před
instalací byl veřejně
vystaven pouze v Polici.
O prohlídku betléma byl
velký zájem.
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Muzeum Merkur
Stavebnici Merkur je letos už 98 let. Přežila
všechny režimy a znají ji všechny žijící generace
Čechů. Počátky stavebnice Merkur sahají do roku 1920, kdy pan Jaroslav Vancl založil
v Polici firmu Inventor se stejnojmennou stavebnicí. Po Sametové revoluci v roce 1989
došlo počátkem 90. let k privatizaci Kovopodniku v Broumově. Bývalými zaměstnanci
byl vypracován privatizační projekt a založena firma Komeb. Ta nějaký čas setrvačností
pokračovala ve výrobě stavebnic MERKUR, ale již v roce 1993 byla výroba ukončena.
Další významnou kapitolou historie firmy se stal vstup Ing. Jaromíra Kříže. Začínal
podnikat v kovovýrobě v objektu, který získal restitucí po svém dědovi.
Během 3 let se podařilo výrobu plně obnovit a zachránit tak nejznámější českou hračku.
Před 15 roky byla po 32 letech obnovena výroba elektrických
vláčků Merkur velikosti „0“, které byly v minulosti v Československu nejoblíbenější
a oblíbené i v zahraničí. Stavebnice je také hojně využívána jako učební pomůcka
sloužící žákům a studentům k seznámení se praktickým a zábavným způsobem
se zákony fyziky. V současné době byl založen nový systém, který je nazván Merkur
Education, což je univerzální stavebnicový systém. Je to dnes nejrozšířenější a největší
systém na světě. Od mechanických záležitostí, od principů, až po robotiku. Vedení
firmy bylo osloveno anglickou firmou a ta rozdala žákům, ve spolupráci s anglickým
královstvím Microbity, což jsou destičky-mikropočítače. Firma Merkur - pan Ing.
Jaromír Kříž byl za tento unikátní stavebnicový systém dokonce i oceněn
českými cenami.
Ocenění Merkuru v posledních letech:
2012 „Inovace roku 2012 ČR“ – výroba učebních pomůcek
2013 „Inovace roku 2013 ČR“ – za učební pomůcky robotiky
2013 „Vizionář roku 2013 ČR“ – za vizi realizování technické a praktické výuky
2015 „Medaile Jiřího z Poděbrad, krále českého“ – za os. přínos v oboru a integraci
v rámci Evropy
2015 „Marketér roku 2015“ – za produkty Merkur
2015 „Marketér roku 2016“ – za marketingovou iniciativu pro prosazování podporující
technické vzdělávání mládeže
2017 „Czech Superbrands 2017‘‘ – Merkur značkou roku
2018 anglická frma BBC ocenila využívání robotického podvozku řízeného
Micro: bitem (tento mikropočítač Microbit byl v Anglii rozdán 1 000 000 žákům
a studentům) a na světové konferenci v lednu 2018 v Londýně byl tento robot BBC
prosazován pro výuku žáků.

136

Rok 2018

Základní umělecká škola
Ve dnech 19. – 21. ledna 2018 se na hudebním gymnáziu Jana
Nerudy v Praze konal 12. ročník mezinárodní violoncellové soutěže
J. Vychytila. Zúčastnilo se jí 132!! violoncellistů z Evropy, Číny
a Jižní
Koreje. V I. kategorii do 8 let Johanka Cvrkalová získala 1. cenu,
ve II. kategorii do 10 let získala Terezka Vitverová 3. cenu, ve IV. kategorii, Františka
Pospíšilová obdržela 4. cenu. Porota udělila ještě další ceny - za pedagogickou práci
Michaele Michalové a za klavírní spolupráci Oleně Ivaněnko.
V Ústředním kole soutěže orchestrů v Olomouci mladší soubor Orchestra Piccola
ma Giocosa obdržel 1. cenu a také nejvyšší body v soutěži smyčcových souborů. Do
celostátního kola postoupil komorní orchestr Penquins – společný projekt žáků ZUŠ
Náchod a Police nad Metují, který vede paní učitelka Michaela Michalová. A tento
orchestr v Olomouci vybojoval zlato – 1. cenu!

*Čtyři žáci z naší školy byli zařazeni do projektu, který připravila Asociace ZUŠ
s vedením České flharmonie, a to o společném vystoupení členů České filharmonie
a vybraných žáků ZUŠ z celé České republiky. Do letošního projektu byli vybráni
violoncellisté Františka Pospíšilová a Lukáš Jirásek a hornistky Eliška a Markéta
Jirmannovy. Koncert se konal v Rudolfinu v Praze.

*V pěvecké soutěži " Novopacký slavíček" se zúčastnila Amelie Cvrkalová, která
si odvezla diplom za úspěšné vystoupení a Zuzana Trnovská vyzpívala 3. místo
ve své kategorii.

*Ve středu 14. 2. se uskutečnilo v Jaroměři okresní kolo soutěže hráčů na dechové
nástroje dřevěné. Děvčata domů přivezla tři stříbrné medaile a jednu zlatou s postupem
do krajského kola!

*Okresní kolo soutěže ve hře na žesťové nástroje se konalo ve čtvrtek 22. 2.
V Broumově. Celkově se z celého náchodského okresu zúčastnilo 63 účastníků. Naší
ZUŠ reprezentovalo celkem 26 žáků, kteří získali 19 prvních míst s postupem do
krajského kola, 3 první místa a 3 druhá místa bez postupu.
*V celostátní soutěži soutěžilo 12 našich žáků. Všichni v této vrcholné soutěži, která
se konala 2. – 4. června v Praze, předvedli nádherné výkony a přivezli šest prvních
a šest druhých míst.

*8. až 10. června proběhl v Kolíně již 55. ročník mezinárodního festivalu dechových
orchestrů Kmochův Kolín. Na základě loňského úspěchu našeho Velkého dechového
orchestru (Bigband) v celostátní soutěži a Ostravské mezinárodní soutěži 2017 Big
Band obdržel pozvání k vystoupení i na tomto prestižním festivalu.
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Na titulní stránce březnového vydání Polického měsíčníku
je kresba Martina Hrnčíře, který stejně, jako Lukáš Cinkanič,
je úspěšným absolventem výtvarného oboru ZUŠ Police nad
Metují. Polická ZUŠ a především jména jejich úspěšných
studentů jsou skloňována nejen v Čechách, ale i v zahraničí.
Jeho další studia ho přes gymnázium zavedla do Prahy na
Literární akademii Josefa Škvoreckého - bakalářský obor
Mediální tvorba. A pak v bakalářském a nyní v magisterském
studiu pokračuje na Slezské univerzitě v Opavě, obor audiovizuální tvorba.
V Polici dobře známe jeho autorský dokumentární film Claviq (2015/2016) vyprávějící
o osudu mladého básníka a producenta, který je závislý na hypnoticích. Pro spolek
Apeiron tvoří plakáty na akce spojené s letní Terasou nejprve pod názvem Pellyho
terasa, nyní Nová Terasa. Spolupořádal například literárně-mediální festival Literární
akademie s názvem "MELA" v květnu v roce 2015. Podílel se na výstavě s názvem
"Wärmflasche" v project-house Greenhouse v Berlíně. V současné době je mimo jiné
externím redaktorem kulturní redakce v Českém rozhlase.
Autorka Darina Klímová, absolventka Multimediální výtvarné tvorby
naší ZUŠ, byla úspěšná se svým animovaným filmečkem na úvodní
skladbu seriálu „Miami Vice“ na soutěžní přehlídce Zemské kolo
„Zlatého Slunce“ ve Dvoře Králové. Darina zde získala Cenu ZOO
Dvůr Králové a Čestné uznání s postupem do celostátního kola
soutěže. Na celostátní soutěži filmů dětí a mládeže „Zlaté Slunce“ v Blansku „1984“
v kategorii experimentálních snímků a videoklipů zvítězil. V letošní filmové sezóně se
ale urodilo více filmů. Dalším byla filmová hříčka Nikolase Letzela „Taková normální
hodinka, aneb s kamerou v Grafice“, která získala Čestné uznání a postup do Blanska,
kde získala bronzovou medaili. A třetí náš film bylo navázání na naši dřívější úspěšnou
dokumentaristickou sérii, tentokrát filmem o Karlu Pfeiﬀerovi. Film natáčel pravnuk
pana
Pfeiﬀera,
Darek
Husták
jako
rozhovor
pravnuka
s pradědečkem. Tento film „Létání bez letenky“ získal druhou cenu v soutěži „Zlaté
slunce“ ve Dvoře Králové. Odtud byl poslán do „Videosalonu“, kde získal Cenu
a postup. Na „Náchodské Prima Sezóně“ byl film ohodnocen Čestným uznáním.

Z

*Ve čtvrtek 24. května proběhl
v celé České republice již druhý
ročník akce ZUŠ OPEN, což je
celostátní happening základních
uměleckých škol ve veřejném
prostoru, jehož cílem je zviditelnění
práce. Naše ZUŠ se zapojila do této
akce vystoupením hráčů na bicí
nástroje ze třídy pana učitele Koláře
v parčíku před hřbitovem. SP
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Základní škola
Osmé olympiády dětí a mládeže se začátkem února zúčastnilo 1275 dětí
a z toho byly dvě z polické základky. K reprezentaci našeho kraje byla
vybrána Jitka Kovářová v alpských disciplínách a Jakub Pivnička ve
skicrossu. Každý z nich přispěl dvaceti body na konto své krajské reprezentace a to je
skvělý počet bodů. Jitka je nasbírala za 12., 8. a 5. místo ve slalomech a Kuba za
celkové druhé místo ve své skikrossové disciplíně.

*Ve čtvrtek 19. dubna 2018 se škola již tradičně ujala úklidu
bezprostředního okolí města, v rámci celosvětové aktivity Den
Země. Žáci 6. - 9. tříd se svými učiteli vyšli do okolí a uklízeli
odpadky a drobné černé skládky, které po sobě zanechali
někteří spoluobčané či jiní návštěvníci města. Žáci dostali
plastové pytle, které pro tento účel opět věnovala společnost
Marius Pedersen, a.s. a do nich odpadky soustředili. Naplněné
pytle pak odvezli pracovníci technických služeb.
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*První

stupeň
naší
školy
připravil
akci
Odpoledne
v klášteře. Akce se konala 17. 5. Třídy nacvičovaly, vyráběly, malovaly, učitelky
i uklízely a zdobily klášter. Vzhledem k deštivému počasí musely děti stánky nechat ve
studených chodbách kláštera. Na sále děti
předvedly svá vystoupení, starší žáci pak pomáhali
s prodejem nebo si sami organizovali dílničky.
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Školní rok 2017 – 2018 přehled: 22 tříd,
1. stupeň – 251 žáků, 2. stupeň - 212 žáků
celkem učilo 31 učitelů, 5 vychovatelek školní družiny, 5 asistentů pedagoga
V 9. třídách bylo 45 žáků
33 žáků bylo přijato na střední školy s maturitou, z toho 6 na gymnázia
12 žáků učební obory.

Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.

Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Ing.
Mgr.
Bc.
Mgr.
Mgr.

Mgr.
Mgr.

1. stupeň
Horáková Šulcová
Jana
Dostálová Jana
Kolářová Andrea
Křišťálová Hana
Matysková Věra
Meierová Lenka
Nádvorníková Irena
Pátková Karolína
Slezáková Kamila
Šulcová Jana
Švábová Michaela
Urbanová Petra
Vaisarová Kateřina

funkce
učitelka

2. stupeň
Čížek Marcel
Chládková Zita
Jansa Petr
Kozlovský Pavel
Krejsarová Petra
Kuchtová Květoslava
Michálková Jitka
Nekvindová Kateřina
Nosková Martina
Maťátková Alice,
Ph.D.
Nývlt Karel
Seidlová Miroslava
Scholzová Vilma
Stejskalová Hana
Teichman Zdeněk
Teichmanová Renata
Vlčková Jiřina
Školní družina

funkce
učitel
učitelka
učitel
učitel
výchovný poradce
učitelka
učitelka
metodik prevence
učitelka
učitelka

učitelka
učitelka
učitelka
speciální pedagog
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
zástupce ředitele pro 1. st.
učitelka
učitelka
učitelka

ředitel
učitelka
učitelka
učitelka
zástupce ředitele pro 2. st.
učitelka
učitelka
funkce
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Bc.
Bc.

Gennertová Stanislava
Mohelníková Jana
Nosková Martina
Řeháková Eva

vychovatelka ŠD
vychovatelka ŠD
vychovatelka ŠD
vedoucí vychovatelka ŠD

Skautské středisko Skaláci
Stejně jako každý rok se poličtí skauti zúčastnili šifrovacího závodu
„Prahou plnou strašidel“. V loňském roce naši zvítězili, ale i letos
přes velkou konkurenci se umístili na pěkných místech.
O jarních prázdninách vyrazil Oddíl bratra Františka na Vysočinu.
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O třetím březnovém víkendu se skauti
pustili do práce na klubovně.
Za pomoci technických služeb
provedli úpravy kuchyně a pak
vymalovali celou klubovnu. Místy
museli oškrábat starý nátěr, štukovali
a pak se malovalo. Město Police nad
Metují finančně přispělo a rovněž
přispěla Drogerie u Vávrů.
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MaMiNa
Občanské sdružení MaMiNa vzniklo 10. 8. 2005 a provoz započal
v prostorách ZŠ v září 2005.
V sobotu 12. května ráno ožil Pellyho park. Konala
se zde FÉROVÁ SNÍDANĚ. Na trávníku,
v příjemné pohodě, stály stoly obtížené fair tradeovými
a regionálními potravinami. Kousek vedle byl bazárek.

144

Rok 2018

145

Rok 2018

Polická univerzita volného času
V letošním roce probíhal již 18. ročník. Zájemců bylo stále hodně
a na jednotlivé přednášky mohl přijít kdokoliv. V letošním roce bylo
80 studentů. Po ukončení období starostky Mgr. Idy Jenkové ukončila
činnost i PUVČ.
Jarní semestr
17. ledna
Zdeněk Ležák – šéfredaktor časopisu ABC, autor knihy Marie Terezie
a její Habsburkové
14. února
Pavel Frydrych – Antické Řecko, Sokrates
21. března
P. Michal Kitta – Martin Luther – reformátor
18. dubna
Mgr. Lýdie Baštecká – W.W. Tomek
16. května
Mgr. Jan Tůma – Generál Laudon
13. června
Oldřich Jenka – projekce historických i současných snímků
Podzimní semestr
05. září
Prof. RNDr. Jan Žďárek, DrSc. – O hmyzu, jak ho „možná“ neznáte
12. září
Jaroslava Janečková – Leoš Janáček – život a dílo
19. září
Doc. MUDr. Petr Hejna, Ph.D., MBA - Význam soudního lékařství
03. října
PhDr. Jana Jebavá – Žena jako inspirační múza v českém umění na
přelomu 19. a 20. Století
10. října
Petr Skála – Staroměstský orloj a vzácné staré věžní hodiny dochované
v mnoha věžích v Čechách a na Moravě
17. října
Bc. Richard Švanda – Chřipka, sněžení, státní převrat - takový byl 28.
říjen 1918.
To byla poslední přednáška v letošním roce.
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U nás v Polici nad Metují se senioři pravidelně setkávají třikrát do měsíce. V knihovně
nad knížkami, ze kterých čte vystudovaný a dnes ochotnický herec František Pivoňka.
V Klubu seniorů Ostaš mají senioři díky vedoucí klubu Heleně Pivoňkové pestrý
program. Nejen při setkáváních v sále, ale i na zajímavých výletech. Poslední zájezd
se uskutečnil 25. dubna na pozvání režiséra a herce Tomáše Magnuska. Z Police odjelo
do Ratibořic 60 seniorů. Na výlety jezdí většinou autobusem broumovského
P-Transportu. Při listopadovém setkání se přišel představit nový starosta Ing. Jiří
Beran. V listopadu se konal zájezd do Prahy na muzikál Čas růží. Poslední letošní
schůzka se konala 11. 12. a sešlo se 81 seniorů.

Javor - dům pečovatelské služby
V DPS obyvatelé pořádají mnoho akcí a dodržují tradice – Masopust, Slet
čarodějnic, Stavění máje, Loučení s létem, Mikulášská i Vánoční posezení.
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Pečovatelská služba JAVOR má druhé auto. Jedná se o stejnou značku Ford Tournero
Courtier, od stejné firmy Auto Trutnov. Pan Rudolf Resl zhotovil polep. V současné
době je zajišťovaná pečovatelská služba mimo obyvatel z našeho města také
v Machově, Bezděkově a v Bukovici, nárazově také v Hlavňově a Pěkově.
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Dobročinný fond pro pozůstalé
V sobotu 10. března na Bezděkově měl fond valnou hromadu,
na které hodnotil svoji činnost v uplynulém roce 2017.
Z přednesených zpráv vyplynulo mimo jiné, že je stále 840
členů. Bylo přijato 21 nových členů, většinou ze Žďáru nad
Metují a ze Suchého Dolu. Minutou ticha byla uctěna památka
zesnulých 29 členů, jejichž rodinám bylo vyplaceno pohřebné
po 5000,- Kč a ještě byla vytvořena další rezerva
ve výši 40 tis. Kč.
Paní Rena Středová, Ivana Richterová a Věra Kašíková 6. 11.
na hřbitově hrabaly listí a pomohly tak s úklidem hřbitova.
Dobročinný fond pro pozůstalé, z.s. tímto způsobem poděkoval za vstřícný přístup
Města Police nad Metují, který Dobročinnému fondu poskytl dotaci na uspořádání
výletu pro členy.

8. dubna se konala výborová schůze. Hlavním bodem bylo zvolení statutárních
zástupců spolku. Opět byli zvoleni: předseda – K. Macoun z Police, místopředseda –
Jar. Heinzl z Bezděkova a pokladní – Míla Šnoblová z Police. Podstatná změna nastala
ve funkci jednatelky. Paní Marie CHALOUPKOVÁ, která funkci jednatelky zastávala
15 let, skončila. Má nepochybně velkou zásluhu na tom, že fond je stále funkční a na
tak dobré úrovni pokračuje ve své 94leté tradici. Novou jednatelkou byla zvolena paní
Věra KAŠÍKOVÁ z Police.
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Rok 2018 byl pro pracovníky Domova
důchodců Police nad Metují velice
náročným rokem. V posledních třech
letech prošel domov velkými změnami, které souvisí se změnou skladby
uživatelů – navýšením počtu uživatelů ve vyšších stupních závislosti na pomoci jiné
osoby. Těch je nyní v polickém domově přes 80%, tedy o čtvrtinu víc než před třemi
lety. Díky tomu vzrostla fyzická a psychická náročnost práce pro pracovníky v přímé
péči. Celý tento náročný proces přinesl i spoustu změn, inovací a také potíží pro
zaměstnance a někteří z nich řešili tuto situaci odchodem z DD (5 pracovníků). Právě
z těchto důvodů zřizovatel – Královéhradecký kraj postupně navýšil počet zaměstnanců,
kteří zajišťují přímou péči o uživatele. V současné době je počet těchto pracovníků 35
místo dvaceti před 3 lety. Na základě několika stížností podaných na DD zřizovateli
(Královéhradecký kraj), bylo provedeno osm různých kontrol, například z Krajské
hygienické stanice, Inspektorátu bezpečnosti práce, Odborového svazu zdravotnictví
a sociálních služeb, Inspekce kvality sociálních služeb z MPSV, Okresní správy
sociálního zabezpečení. Všechny kontroly dopadly dobře a potvrdily kvalitu
poskytovaných služeb a dodržování platné legislativy ve všech kontrolovaných
oblastech. Situace v DD se stabilizovala a dál je poskytována veškerá kvalitní péče
klientům a obyvatelům Domova.

Krčmasenát
V lednu se konala tradiční Výroční schůze, doplněná
vystoupením country skupiny Kamarádi osady 5. Krčmasenát
pokračoval ve své činnosti celý rok a schůzky byly vždy
v neděli dopoledne.
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Klub Pohodářů:
Dne 3. 3. proběhl v Krčmě nultý
ročník turnaje v ¨licitovaném mariáši.
Na turnaji se sešlo osmnáct hráčů,
což byla pěkná účast. Přijeli i hráči
z Broumova.

Astronomický klub
Bratři Libor a Karel Vackovi
se dlouhá léta věnují astronomii. Na
Havlatce mají pronajatý pozemek na
němž stojí observatoř. Objekt sami
udržují, nainstalovali bezpečnostní
zařízení a letos solární panely. Vše
financují z vlastních zdrojů. V současné
době zájemci o pozorování a účast
v klubu nejsou téměř žádní.

27. 7. bylo nejdelší
zatmění
měsíce.
Úplné zatmění trvalo
1 hodinu, 42 minut
a 57 sekund, což
z něj dělá nejdelší
v tomto století. Jeho
hlavní fáze začala ve
21:30,
jeho
maximální
fáze
nastala ve 22:21, a
skončilo ve 23:13.
V noci z 27. 10. na
28. 10. se změnil letní čas na zimní, takže hodiny se posunuly o l hod. zpět.
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Filatelie:
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Hasiči
V letošním roce byl vyšší počet zásahů než
v minulých letech. Nárůst je převážně na dopravních nehodách
a zásahy probíhají ve spolupráci se záchrannou službou.
Ve čtvrtek 18. ledna se konalo výroční setkání našich nejmenších ledhujských hasičů.
O 15 adeptů se starají především Věrka Králová, Jana Letzelová, Aleš Trojtl. Většina
spolků v současné době prochází generačními problémy, proto obnovení činnosti
mladých hasičů je vynikajícím počinem.

Aleš Trojtl přijímá slib
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Výroční schůze se zúčastnila starostka Mgr. Ida Jenková a místostarosta Mgr. Jiří Škop
Nově
založený
kolektiv
mladých hasičů Velké Ledhuje
se
17.
2.
zúčastnil
své první soutěže. Konala se
v České Metuji a soutěžilo se
ve vázání uzlů a to v kategorii
buď kolektivu - formou štafety
anebo v jednotlivcích.

V pátek 15. 6. se členové SDH VL na
pozvání krajského sdružení hasičů
zúčastnili
slavnostního
předání
a ocenění úspěchu v soutěži Požární
ochrana
očima
dětí,
v Ústřední hasičské škole v Bílých
Poličanech. Za SDH Velká Ledhuje
postoupil z okresního kola a celkem 2. V
kraji ve své kategorii skončil Jan Rozum
z Police.
Hasiči Radešov:

*Již po 17. se hasiči sešli u hasičského klání Radešovská osma a tentokrát přímo
na radešovském hřišti. Zúčastnilo se 12 družstev. Radešovští skončili na 11. místě, zlato
vybojovali hasiči z Bezděkova.
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*19.

11. se konalo prověřovací cvičení na Ostaši. Zúčastnilo se celkem šest jednotek,
a to JSDH Police nad Metují, PS Náchod a Broumov, JSDH Teplice nad Metují, JSDH Machov
- Nízká Srbská a JSDH Adršpach. Cvičení bylo zaměřeno především na použití nové techniky,
kterou jednotky požární ochrany disponují a dále na použití mobilních nádrží při dálkové
dopravě vody.
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Lyžařský oddíl
Pohár Královéhradeckého kraje 6. 1. byl z Trutnova přesunut
na Benecko, kde nás úspěšně reprezentovalo 21 závodníků, dětských
i dospělých. Další ze závodů Poháru KHK byl ve Špindlerově mlýně
13.1., kam dojelo z Police 31 závodníků. Ve velké konkurenci obstáli
skvěle všichni. Mezikrajského závodu žactva na Benecku 14. 1.
se účastnilo 15 našich borců. Celkově se účastnilo asi 600 závodníků
a i přes silnou konkurenci naši obsadili dvě pátá místa. I v dalších závodech obsazují
mladí poličtí lyžaři přední místa.
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Akce
03. 02. - Skuhrov klasika pohár (Orlický maraton)
07. 02. - STŘEDEČNÍ POHÁR Jamrozová Polana VÝSLEDKY
11. 02. - Police, klasika, KP, pohár KHK PŘELOŽENO do Deštného
14. 02. - STŘEDEČNÍ POHÁR Jamrozová Polana SKATE
15. 02. - MČR Vysoké nad Jizerou - přesunuto do HARACHOVA - pouze starší žactvo
(výběr 5 závodníků)
02.03. - ČP finále, HNT Nové Město na Moravě - starší + mladší žactvo ( výběr 16
závodníků)
10. 03. - Vrchlabí, štafety dvojic, vyhlášení poháru KHK
17. 03. - Skuhrov, rozloučení se zimou
20. 05. - Běh Sídlištěm
06. 06. - Běh Od Pípy k pípě
14. 07. - Běh na Hvězdu
26. 08. - Běh Teplickými skalami
01. 09. - Běh Broumovskými stěnami
22. 09. - Sluncekros
30. 09. - Běh na Hejšovinu
21. 10. - Běh Okolo Ostaše
03. 11. - Ádrkros

*Pavel Brýdl, bývalý polický odchovanec,
který nyní působí v Trutnově, se stal mistrem
republiky ve SkyMarathonu. Mistrovství
České republiky ve SkyMarathonu se letos
konalo popáté a startovalo na něm přes 300
závodníků. Pavel Brýdl je velmi úspěšný
v mnoha závodech.
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Automotoklub
*Československá asociace motocyklového sportu pro své závodníky uspořádala „Jarní
cenu Brna“ od čtvrtka 5. dubna do neděle 8. dubna. Závodník Miloš Thér hájící barvy
AMK Police zvítězil. Miloš Thér se stal vítězem ankety čtenářů Náchodského deníku –
Hvězda Deníku.

Miloš Thér a Josef Máslo
Automotoklub již podruhé uspořádal za podpory města Police nad
Metují a Královéhradeckého kraje ve dnech 1.-2. 9. Pohár České republiky v závodu
minikár. Trať tentokrát vedla po silnici ze „Zákopanice“ po ulici 17. listopadu a každý
den byla jiná. K uskutečnění závodu minikár se AMK po 30 letech vrátil proto, že
Police se nachází v oblasti CHKO Broumovsko, kde jsou veškeré motoristické závody
ze zákona zakázány. Jediný sport, který se přibližuje k motoristickému sportu, je právě
závod minikár. Pohár České republiky v závodu minikár, který Automotoklub Police
nad Metují uspořádal, je druhou nejvyšší soutěží v České republice v závodu minikár.
Pohár je vyhlášen jako seriál volných závodů a jede se po celé České republice. Celkem
se koná na 12 místech od května do září.
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*Během roku členové klubu zvelebovali klubovnu a dílnu automotoklubu díky získané
dotaci od Města Police nad Metují. Dotace byla také využita na zakoupení potřebného
materiálu, ale i na provoz, zejména pak na zaplacení elektřiny.

Horolezecký klub Ostaš
V lednu se konaly v Sokolovně závody na umělé stěně
Novoroční Open.

Klub přátel turistiky
V letošním roce Klub českých turistů slaví 130 let. 9. 7. r. 1899 byl
v Polici založen Turistický spolek, jako odbor Národní jednoty
severočeské. Z počátku měl 27 členů, kteří konali společné vycházky.

159

Rok 2018

SSK Pedro - Sdružení sportujících kamarádů.
Zkratka SSK může mít i další význam - sportovně společenský klub a také by to bylo charakteristické označení dnes již více jak
dvacetileté činnosti v Polici nad Metují. Od roku 1986. Pořádá mnoho
sportovních akcí, které jsou již populární.
Polický dětský triatlon, Kovaný kantor, Pivní triatlon, Turnaj mistříčků, Turnaj mistrů,
Mikulášský turnaj, Polická stovka, Atlet roku, Míčový víceboj, Florbal - O pohár
starostky, Florbal - mládežnický, Florbal - O pohár V. Pedra, Plážový volejbal,
Kuželky, Diašou, Tátoviny, Sudety x Čechy.

Lehokolisté
Jedenáctý Severovýchodočeský sleh lehokolistů se konal
ve dnech 01.06 - 03. 06. Lehokolisté projížděli 2. 6. Polickem
a zastavili se na našem náměstí, kde pozdravili starostku
a poděkovali za finanční příspěvek na výrobu vlajek. Vzhledem
k tomu, že se sjeli lehokolisté z různých krajů Čech, byla
to dobrá propagace Policka.

160

Rok 2018

Šachisté

David Černý první zprava

Ve dnech 10. - 17. 11. 2018 proběhlo ve Špindlerově Mlýně Mistrovství ČR juniorek
a dorostenek a Polofinále MČR juniorů a dorostenců v šachu. Polofinále MČR juniorů
a dorostenců se zúčastnil také David Černý (17 let) z Police nad Metují, nyní student
3. ročníku Jiráskova gymnázia v Náchodě. V samotném turnaji měl David bilanci
6 výher a jedné remízy, což ve společně hraném turnaji pro dorostence (kategorie
do 18 let) a juniory (kategorie do 20 let) znamenalo celkově třetí místo a první místo
ve své kategorii v konkurenci zúčastněných 64 juniorů a dorostenců. David
si vítězstvím v tomto kvalifikačním turnaji zajistil spolu s dalšími pěti hráči celkového
pořadí účast na březnovém uzavřeném MČR juniorů.

Podnikatelé

V domě
pana
Hauka
čp.
53
v Tomkově ulici, v bývalých prostorách prodejny
s dekorativními výrobky a květináči, si otevřel
obchod pan Milan Schirlo, firma MycoMedica.
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*V prostorách domu čp. 72, kde měl obchod pan Milan Schirlo, vytvořila paní
Holzknechtová stálou expozici Výstava panenek. V říjnu výstavu zrušila.

Do uvolněných prostor se přestěhovala z vedlejších prostor ve stejném domě paní Jana
Knejpová ze Suchého Dolu, která zde prodává oblečení „z druhé ruky“ – Second Hand
Store.

*Prodejna Koberce – textil paní Koubkové na náměstí vedle Ostaše (čp. 18) byla pro
nemoc uzavřena.

*Kosmetička paní Jana Krejčová ukončila ze zdravotních důvodů své podnikání
na náměstí v domě čp. 92 jehož majitelem je Ing. Miroslav Bahník.

*V listopadu byl zrušen obchod Milana Schirla Skrblík. Prostory byly upraveny
na výstavní galerii fotografií.

*Ve stejném domě, jehož majitelem je Milan Schirlo, byla uzavřena pobočka realitní
kanceláře Reality 11. Přestěhovaná byla do domu Husova 330 (dům vedle bowlingu).

*V Kostelní ul. čp. 5 byl zrušen obchod s domácími potřebami a elektrickými
kuchyňskými spotřebiči Univerzál. Otevřen byl 7. 12. 1992. 2x měnil majitele. Před tím
v jedné části byla čistírna – sběrna prádla.

*Na náměstí v domě čp. 97 byla otevřena prodejna pizzerie PIZZA LORENZO, která
patří společnosti Nova apartmány, Praha 5 – Michle.
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*Od 17. 12. byla v Zeleném domečku otevřena nová kavárna Krafárna. Provozuje ji
paní Radka Hanušová z Velkých Petrovic.

Druhá z leva paní Radka Hanušová

*Na konci každého

roku Koloniál
Renata má pro své zákazníky připravené
pěkné
a vtipné PF, které u pokladny dostanou.
Letos k PF dostali i froté ručník s logem
koloniálu.
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Svatby

Únor:
03. 02. Jiří Hertík a Simona Machová v obřadní síni
Březen: 29. 03. Jiří Reinhardt a Petra Propílková na Hvězdě.
Duben: 21. 04. Ondřej Hauschke a Lucie Pfeiferová na Slavném v přírodě
Květen:
12.05. Tomáš Zemánek a Jitka Mouchová u kaštanu ve Velkých Petrovicích
12.05. Lukáš Závodní a Jana Mecová na vyhlídce na Hvězdě
19.05. René Štrauch a Martina Hornychová v obřadní síni

Lukáš Závodní a Jana Mecová

Tomáš Zemánek a Jitka Mouchová
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Červen:
01.06. Michal Šedek a Petra Pospíšilová v obřadní síni
02.06 Filip Stašák a Dita Pudilová v obřadní síni
09.06. Petr Šedivý a Eva Středová u Hřibů na Slavném
09.06. Dominik Herclík a Michaela Joštová u kaštanu v Petrovicích
16.06. Zdeněk Karásek a Monika Lelková v obřadní síni
22.06. Miroslav Kotrč a Eliška Baldrychová v obřadní síni
22.06. Miloslav Matěka a Tereza Meisnerová na Hvězdě
23.06. Vojtěch Zbořil a Aneta Grätzová – kostel Nanebevzetí Panny Marie v Polici
30.06. Jiří Miler a Ester Sichrovská v obřadní síni

Petr Šedivý a Eva Středová
Červenec:
06.07. Libor Průša a Veronika Navrátilová
v kostele v Polici
07.07. Aleš Veselík a Lenka Tláskalová
u Majky na Slavném
14.07. Martin Havlíček a Dominika Fousková
u suchodolské kapličky
20.07. Roman Mihalov a Simona Maříková
v obřadní síni
21.07. Zdeněk Mašín a Klára Nováková
u kaštanu Velké Petrovice
21.07. Jiří Vaněk a Petra Romančáková
na Slavném u Majky
28.07. Petr Franc a Petra Macková
církevní svatba na Hvězdě v kapli
Jiří Vaněk a Petra Romančáková
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Srpen:
04. 08. Michal Kábrt a Barbora Voláková – církevní sňatek v polickém kostele
11. 08. Tomáš Boudek a Kristýna Motyčková – církevní obřad na Hvězdě
18. 08. František Krákora a Jana Naňková u kaple na Hvězdě
24. 08. Filip Jirmann a Markéta Novotná před kaplí na Hvězdě
24. 08. Lukáš Vlach a Alexandra Křovinová v obřadní síni
24. 08. Jiří Holeček a Klára Bendová v obřadní síni
Tomáš Boudek a Kristýna Motyčková
Filip Jirman a Markéta Novotná

Září:
01. 09.
Jakub Hauschke a Veronika Kábrtová – v obřadní
síni
01. 09. svatba na návsi na Petrovicích
01. 09. Tomáš Ceral a Lenka Mlčochová
na Hvězdě
01. 09. romantická svatba v lese na Žděřině
07. 09. Ondřej Klemt a Adéla Janderová
v suchodolské kapličce
07. 09. sňatek na Frýdlantské vyhlídce
08. 09. Filip Podstavec a Martina Osobová
u Soudní brány
08. 09. Jaroslav Paikrt a Pavla Pamětická
v obřadní síni
08. 09. David Kollert a Michaela Borsíková
v obřadní síni
Ondřej Klemt a Adéla Janderová
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08. 09. Jan Faltejsek a Lenka Jandáčková – církevní sňatek v kostele na Bezděkově
14. 09. Petr Poruba a Helena Holečková – obřad na zahradě
15. 09. Ivan Foral a Tereza Votlučková – na Skalním divadle
22. 09. uzavření manželství na Ostaši, nad Výří bránou
Říjen:
13. 10. Pavel Čapek a Eva Dosoudilová v obřadní síni
27. 10. Jan Táborský a Lenka Jirková před kaplí na Hvězdě

Jan Táborský a Lenka Jirková
Prosinec:
11.12. Vlastimil Daníček a Andrea Dvořáková v obřadní síni
Svatby celkem: 22x v obřadní síni, 14x na různých místech na Hvězdě, 7x Suchý Důl
a Slavný, 5x Velké Petrovice, zejména u kaštanu, 3x na Ostaši, 3x na různých místech
venku. 10 obřadů bylo církevních

Zlatá svatba
Manželé František a Božena Soumarovi oslavili dne 8. 9. 2018 v pensionu
Majka na Slavném zlatou svatbu.
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Stříbrné podvečery:

8. 6. byl Stříbrným podvečerem pro 3 manželské páry - manželé Meisnerovi,
Stuchlíkovi a Kašparovi.

Vítání občánků:
V sobotu 7. 4. bylo přivítáno 13 občánků: Michaela Machová, Radim Tér, Kateřina
Rohlenová, Václav Trojtl, Sofie Ticháčková, Jakub Kolář, Julie Krejčová, Jakub
Kollert, Antonín Adamec, Erik Búžik, Bára Vlčková, Jakub John a Anna Ferancová.
22. září byli přivítáni: Maya Emily Volhejnová, Kryštof Berka, Laura Macháčková,
Ema Rusová, Eliška Hertíková, Eliáš Sýkora, Anežka Šubířová, Tomáš Roman, Matty
Jan Ther, Jakub Hejnyš, Oldřich Kollert, Jiří Hampl, Kateřina Křivdová a Štěpán Čáp.
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Jubilea

70 let
Leden: Irena Bogdanová, Marcela Hlucháňová, Miluše Turková
Únor: Věra Blažková, Jaroslava Plachtová a Milan Burian
Březen: Hana Pulterová, Vojtěch Kvapil a Miloslav Sochůrek
Duben: Jaroslav Zemek, Jiří Černý, Jiří Tauc, Zdeněk Odl, Ladislava Macková, Alena
Pohlová, Marie Seifertová, Bohumila Milerová
Květen: Jaroslav Beran, Jan Ther, Oldřich Zítka, Anna Novotná, Květa Provazníková,
Marie Koubková
Červen: Teresa Seifertová
Červenec: Josef Tauchman
Srpen: Věra Šardová, Vlasta Kubečková, Libuše Pohlová a Jan Rus
Září: Marija Vajsarová, Milada Kvapilová, Blanka Klimešová, Eva Siváková, Irena
Krausová, Jarmila Šlehobrová a Jiří Štěpánek
Říjen: Ludmila Sokolová, Emilie Novotná, Zdeněk Kadidlo a Karel Klusáček
Prosinec:
Eva Kollertová, Jarmila Šimková, Alžběta Smrčková, Růžena Vacková, Vladimír
Kubeček a Jiří Meier.

75 let
Leden: Hana Kozárová, Milada Filipová, Josef Středa, Jan Jenka, Věra Krtičková, Jana
Hrnčířová, Marie Umlaufová.
Únor: Bedřiška Rubáčková
Duben: Josef Tiller, Ľudovít Lély
Květen: Amálie Kracíková
Červen: Květoslava Paskerová, Jaroslav Vrabec a Oskar Klanert
Červenec: Renata Maixnerová, Danuše Břeská, Marie Pohlová, Božena Podlešáková,
Tomáš Thér a Václav Knittel
Srpen: Milan Máslo a František Průša
Září: Růžena Pfeiferová, Vladimír Vacek, Václav Frydrych, Antonín Vacek a František
Karpf
Říjen: Jana Dreschselová a Miroslav Vaněk
Listopad: Eva Foglarová, Iva Rozumová, Marie Pfeiferová, Eva Nováková, Emilia
Adámková, Jiřina Hüblová a Slavomír Vít
Prosinec: Marie Valášková

80 let
Leden: Marta Nentvichová, Miloš Hrubý, Anna Bašťúrová, Jaroslav Macoun
Únor: Hildegard Krieglerová, Jaroslav Kollert, Ludmila Chmelíková, Miloslav
Trnovský a Ludmila Hofmanová
Březen: Vlasta Zítková
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Duben: Žofa Gumuláková, Sidonia Aldová a Jaroslav Kasal
Květen: Eva Fulková, Marie Weisserová, Osvald Urban a Zlata Jirásková
Červen: Alžběta Urbanová
Červenec: Vlasta Kohlová
Srpen: Konrád Lichter
Září: Heinz Schirlo a Hana Krejčová
Říjen: Jiří Adámek
Listopad: Alena Rokytenská

85 let
Leden: Jiřina Justová, Marie Marelová
Únor: Miroslav Langr
Březen: Milan Šefc a Marie Frenclová
Duben: Radislav Veigert a Danuše Matěnová
Květen: Ludmila Teinerová a Marie Vajsarová
Červen: Anna Krtičková, Marie Vlčková a Jan Smejkal
Červenec: Marie Kultová a Miroslav Fulka
Srpen: Jiřina Kyselová a Januška Kollertová
Říjen: Eliška Rutarová, Irena Strauchová a Ladislav Šolc
Listopad: Marie Škopová, Zdeňka Suchánková a Josef Berka
Prosinec: Josef Hejna a Rudolf Hruška

90 let
Leden: Antonín Rotter
Březen: Irena Ptáčková a Jitka Pavlínková
Duben: Libuše Frymlová
Květen: Věra Zítková a Zdeněk Teiner
Červen: Ladislav Škop
Červenec: Marta Kollertová
Srpen: Ludmila Krtičková, Marie Drechselová a František Vondra
Říjen: Marta Plná
Listopad: Marcela Černá, Eva Sudková

V pátek 23. března 2018 zemřel ve věku
63 let pan Josef Novák, předseda
představenstva
a
generální
ředitel
společnosti VEBA, textilní závody a.s.
Broumov. Po celý život se věnoval této
společnosti a byl velmi oblíbený.
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26. 10. zemřela paní Jarmila Teichmanová. Mnozí
si ji pamatují jako ochotnou a milou sestřičku
u obvodní lékařky. Jiní jako členku Komise pro obřady
a slavnosti, která mnoho roků navštěvovala polické
jubilanty a nosila jim pozdravení a dárek.

Statistika
K 31. 01. mělo město 4075 obyvatel.
K 28. 02. mělo město 4077 obyvatel
K 31. 03. mělo město 4072 obyvatel
K 30. 04. mělo město 4075 obyvatel
K 31. 05. mělo město 4068 obyvatel
K 30. 06. mělo město 4061 obyvatel
K 31. 07. mělo město 4054 obyvatel
K 31. 08. mělo město 4048 obyvatel
K 20. 09. mělo město 4055 obyvatel
K 20. 10. mělo město 4054 obyvatel
K 20. 11. mělo město 4065 obyvatel
K 31. 12. mělo město 4067 obyvatel.

Počet obyvatel:
Pěkov 255, Hony 56, Hlavňov 153, Radešov 68, Police 3535
Počet odstěhovaných:
Hlavňov 3, Hony 1, Pěkov 4, Radešov 0, Police 82
Počet přistěhovaných: Hlavňov 3, Pěkov 2, Hony 1, Radešov 0,
Police 89
Počet narozených:
Hlavňov 2, Pěkov 2, Hony 1, Radešov 0, Police 24
Počet zemřelých: Hlavňov 1, Hony 0, Pěkov 2, Radešov 1,
Police 53

173

Rok 2018

Počasí
Leden

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

+4°

+6°

Jasno, pěkně

+1°

+2,5°

Dopol.déšť

+1°

+2°

Dopol.husté sněžení, vítr, odpoledne déšť

+3°
+4,5°

+5°
+5,5°

Zataženo, déšť, v poledne občas slunce
Dopol. občas slunce, odpol. a večer déšť

+6°

+7,5°

Pěkně, jarně

+4°
+0°

+2°
+0,5°

Zataženo, mlhavo
V pol. poletoval sníh, ledový vítr

+0°

+5°

V poledne slunce, prudší vítr

+4,5°
+1°

+3,5°
+4°

Zataženo, déšť, k večeru a večer husté sněžení
Zataženo, mlhavo

+2°
-3°
-4,5°

+1°
-2°
-3°

Zataženo,
Poletoval sníh, ledový vítr, celý den mrzne
Vítr, v poledne slunce, celý den mrzne

-3,5°
-3°

-2°
+1°

Prudší ledový vítr
R prudší vítr, sněžení, napadlo dost sněhu

-1°
-0,5°
-1°
-2°

+1°
+0,5°
+1,5°
0°

Dopoledne poletoval sníh, odpol. chvílemi slunce
Sněhové přeháňky, odpol. a k večeru silný vítr
Ráno ledovka, v noci připadl sníh
Zataženo, v noci mírně připadl sníh

-5°

-0,5°

V poledne slunce, chvíli mírně poletoval sníh

-8°
-2°

-0,5°
+1°

Krásně, slunečno
Zataženo, mlhavo

+2,5°
+2°

+4,5°
+4,5°

Zataženo, obleva, odpoledne mrholení
Slunečno, studený vítr

0°

+3°

Vítr, odpoledne chvílemi slunce

-0,5°

+1°

Zataženo, dopol. sněžení, odpol.mžení

+0,5°
+6°

+3,5°
6,5°

R déšť, celý den mrholení, zataženo
Dopol.déšť, pak zataženo, vítr, v noci liják

+2,5°
-2°

+3,5°
+3,5°

Slunečno, prudší vítr
Polojasno, silnější vítr

Do poloviny měsíce byly teploty na tento měsíc nadprůměrné. Od poloviny měsíce napadl i sníh
a krátce byly i mrazy. Poslední třetina měsíce měla teploty nadprůměrné.
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Únor

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

+3°
+0,5

+4°
+1,5°

R déšť, celý den mrholení, zataženo
Chvílemi slunce, vítr

+0°

+1°

R mírné sněžení, v pol. slunce, odpol.poletoval sníh

-2°

+1,5°

Slunečno, odpol. se zatahovalo

-3°
-10,5°

-2°
-2,5°

V noci mírně nasněžilo, slunečno, odpol.sněžení
Slunečno

-3,5°
-2,5°

+0,5°
-1°

Zataženo
Polojasno

-4°
-4°

-1,5°
-3,5°

Zataženo
Zataženo, mlhavo

-3,5°
-0,5°
-3°

+1°
+2,5°
+1,5°

Odpoledne slunce
Odpoledne slunce, k večeru a v noci padal sníh
Odpoledne slunce

-2,5°
-3,5°

+0,5°
+0,5°

R sněžení, občas slunce, občas sněžení
Občas slunečno

-2°

-0,5°

Ráno poletoval sníh, zataženo, večer sněžení

-1°
-2°

+2,5°
+1°

Pěkně, občas slunce v oparu
V noci mírně sněžilo, občas problesklo sluunce

-9°

+1,5°

Mrazivé ráno, během dne krásně slunečno

-7,5°
-6°
-7°

+1°
-3°
-2°

Slunečno
slunce, chvílemi oblaky, studený vítr
Slunečno

-8°

-4,5°

Dopol. slunce, odpol. zataž., vítr

-8°
-14°
-14°

-6,5°
-5,5°
-9°

Zataženo, sněžení
Slunečno
Odpoledne chvíli slunce

-14°
-14,5°

-10,5°
-9°

Sněžení, v poledne slunce
Odpoledne slunce

V první polovině měsíce bylo počasí mírné, v posledním týdnu měsíce se dostavily velké mrazy.
Od 23. 2. byly silné celodenní mrazy.
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Březen

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

-13°

-5°

Slunečno, ledový vítr, na slunci pěkně

-10,5°

-6°

Zataženo, ledový vítr, občas poletoval sníj

-13,5°

-5°

Slunečno, ledový vítr

-13,5°

+1°

Slunečno

-3°

-0,5°

Zataženo, odpol. občas projasnění

-1°

+2°

V noci napadl sníh, mlhavo, mokré sněžení

+0,5°
+1,5°

+2,5°
+6,5°

V noci napadl sníh, zataženo,
slunce

+1,5°
+1°
+3,5°

+6°
+9°
+14°

Chvílemi slunce, vítr
Odpoledne občas slunce
Krásně slunečno,

+7,5°
+7°

+10°
+8,5°

Zataženo, celé odpoledne déšť
Zataženo, odpol. chvílemi slunce

+3°
+1°
+0,5°
-7°
-10°

+3°
+4°
+1°
-6°
-4°

Zataženo, občas déšť
slunečno
R drobný déšť, zataž., odpoledne sněžení
V noci napadl sníh, prudší vítr, celý den sněžení
Slunečno, silný vítr

-9,5°
-5°
-3°
-5°

-3,5°
+3°
+3°
+2°

Slunečno, vítr
Slunečno, studený vítr
V noci napadl sníh, slunečno
Zataženo, studený vítr, odpol. déšť se sněhem

0°

+2°

Mrholení, zataženo

0°

+5°

K večeru chvílemi slunce

-4°

+4°

Chvílemi slunečno, studený vítr

+1,5°
+0,5°
-2°

+3°
+2,5°
+6,5°

Zataženo
Dopoledne mírné sněžení, odpol.chvílemi slunce
Odpoledne chvílemi zapršelo

+10°
-2°

+6°
+11°

R déšť, občas slunce, prudší vítr
Slunečno

+6,5°
+10°
Zataženo, k večeru a večer déšť
Začátek měsíce byl mrazivý, pak pěkně. Od 16. 3. nastoupily celodenní mrazy. 17. a 18. 3. silný
vítr způsobil na Náchodsku i u nás vyvrácení mnoha stromů. Z 24. 3. na 25. 3. byla změna
zimního času na letní. Poslední dny v měsíci se oteplilo.
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Duben

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

+2°

+4°

Dopol.zataženo, odpoledne slunce, vítr

-1°

+6°

Slunečno, odpol. chvílemi zataženo, studený vítr

+2°

+15°

Krásně, slunečno, konečně jaro

+4°

+17°

R slunce, pak polojasno, odpol. slunce

+8,5°
+2°

+14°
+12°

Oblačno, k večeru slunce, oteplení, večer déšť
Slunečno, vítr, k večeru krásně, oteplení

+5°
+8,5°

+17°
+16°

Slunečno
Slunečno, odpol. zataženo, oblačno, vítr

+2°

+18,5° Slunečno, větřík

+6°
+11,5°
+11,5°
+12,5°
+9°

+16°
+18°
+18°
+15,5°
+14,5°

Slunečno, chlad.vítr, odpol.oblaky, k večeru slunce
Slunce, občas oblaky
Slunce, občas oblaky
R déšť, odpol. sl., k večer. silný vítr, bouřka,kroupy
R zataž., odpoledne slunce

+5°

+18°

Slunečno

+14°
+11°
+6,5°

+15°
+15°
+18°

R déšť, přeháňky
R déšť, pak chvílemi slunce, oblaky, k večeru pěkně
Slunečno

+6,5°

+20°

Slunečno

+7°
+14°

+21°
+22°

Slunečno
Slunečno, odpol. chvílemi oblaky

+12°

+18,5° Slunečno, odpol. občas oblaky,

+13°
+13,5°

+15,5° R zataženo, pak polojasno, bouřka, kroupy
+16,5° Občas slunce, oblaky

+11°

+15,5° Slunečno, odpol. oblaky, prudší vítr

+10°

+13°

R déšť, během dne přeháňky

+2,5°

+14°

Slunce, chl., vítr, občas oblaky, k večeru sl., otepl.

+12°
+12,5°

+19°
+22°

Slunečno
Slunečno

+19°

+17,5

R slunečno, silný vítr, oblaky, k večeru pěkně, otepl.

Jaro se dostavilo téměř ze dne na den. V druhé polovině měsíce se dostavily na toto období
až letní teploty. Je sucho. V lesích se vyvrátilo mnoho stromů, které postrádají vláhu a při
silném větru se vyvracejí. Letošní duben byl údajně nejteplejší od r. 1961.
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Květen

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

+15°

+16°

Polojasno

+10°

+17°

R zataž., chladno, vítr, odpol. slunce, otepl.,

+16°

+17°

K ránu déšť, oblaky, občas slunce

+8°

+18°

Slunečno, vítr

+12°

+20°

Slunce, studený vítr, k večeru pěkně

+10,5°

+17°

Slunce, vítr, odpol. chvílemi oblaky

+12°

+20°

Slunce, vítr

+16°
+14°

+21°
+18°

Slunce, vítr, v noci déšť
Zataž., v pol. mírně zapršelo, k večeru krásně

+12,5°

+19°

R slunce, odpol. a večer bouřky, lijáky, kroupy

+14,5°
+14°
+15,5°

+19°
+20°
+19°

Oblaky, chvílemi sl., odpol. zapršelo, večer pěkně
Slunečno
Slunečno, chladný vítr

+14°

+19°

Slunečno, chladný vítr, odpol. chvílemi oblaky

+10°

+17°

Slunečno, vítr, občas oblaky, večer déšť

+12°
+16°
+13°
+13°

+14°
+16,5°
+17,5°
+18°

Oblačno, chladno, k večeru pěkně, večer déšť
R déšť, v pol. polojasno, večer déšť
R slunce, pak oblačno, vítr
Občas slunce, vítr

+9,5°

+18°

Občas slunce, k večeru slunečno, pěkně

+14°
+12°
+15,5°
+15°

+20°
+19,5°
+19°
+19°

Slunečno
Slunečno, občas oblaky, vítr
Slunečno, občas oblaky
R slunce, vítr

+16°

+21°

Slunečno, vítr

+12°

+22°

Slunečno

+17,5°

+24°

Slunečno

+20°

+25°

R slunce, v pol. a odpol.mraky, k večeru slunečno

+19°
+17°
+19°

+26°
Slunečno, odpol. bouřka a déšť
+25°
Slunečno
+26,5° Slunečno, vedro

Česko trápí sucho, zemi pokryl žlutavý pyl. Měsíc byl velmi teplý a suchý. Vše rozkvetlo
najednou. Od poloviny měsíce teploty letních hodnot, na slunci až přes 30°c. Velké sucho!
Počasí v Česku je tento rok o 40 dní napřed a odpovídá klimatu v Maďarsku. Venkovní teploty
připomínají začátek letních prázdnin. Duben a květen byly nejteplejší měsíce od r. 1961
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Červen

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

+19°

+24,5° Slunečno

+17,5°

+25°

Ráno zataž., během dne chvílemi slunce, oblaky

+17°
+18°

+20°
+19°

Zataž., v pol. kratší bouřka a déšť, pak slunce
R slunečno, v pol. a odpol. déšť

+17°

+22°

R zataženo, odpol. slunce, teplo

+14°
+13°

+18°
+22°

Slunečno, studený vítr
Slunečno

+16,5°

+26°

Slunečno, odpol.oblaky

+17°
+17°

+24°
+25°

Dopol. vedro, slunce, odpoledne bouřka
R Zataž., pak slunce, občas oblaky, vítr

+19°
+17,5°

+25,5° Slunečno, v noci déšť a bouřka
+23°
R déšť, pak teplo

+14,5°
+13°
+8,5°

+16,5° Zataženo, pod mrakem, ochlazení, k večeru déšť
+17°
Zataženo
+19°
Slunce, občas oblaky, k večeru krásně

+15°
+17°

+22,5° Slunečno
+24°
Slunečno

+16°
+16°
+17°

+22,5° R zataženo, zapršelo, pak slunce, občas oblaky
+20°
Střídavě oblačno
+24°
Vedro, občas oblaky, k večeru slunečno

+18,5°

+25°

Slunečno, dusno, odpol. vichřice, bouřka a liják

+10°

+15°

Polojasno

+8°

+14°

R déšť, odpol. přeháňky

+10,5°

+15°

přeháňky

+11°
+13,5°
+11,5°

+14,5° Odpoledne liják, pak jen zapršelo
+18°
R slunce, celé odpoledne přeháňky
+17,5° R zataženo, odpol. občas přeháňka

+16°

+17°

Celý den zataženo , přeháňky, v noci déšť

+16°
+24°
Slunečno, vítr,
+14°
+17°
R slunce, vítr, chladno
Stále vedra a sucho. V druhé polovině měsíce občas zapršelo, poslední týden chladno
a přeháňky.
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Červenec

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

+9,5°

+17°

R slunce, oblačno, chladněji

+6°
+7°

+17°
+21°

R sl., pak občas blaky, vítr, k večeru krásně, otepl.
Slunečno, občas oblaky, k večeru velmi pěkně

+13°
+16°

+24°
+27°

Slunečno, chladnější vítr, k večeru krásně
Slunečno, odpol. oblaky, večer prudký déšť

+17°

+24°

R déšť, pak projasnění,

+17°
+16°

+24,5° Slunečno, vítr
+23°
Slunce, vítr, chvílemi oblaky

+14°
+13°

+23°
+18°

Oblačno
R zataženo, déšť, odpol. přeháňky

+14°

+17°

Zataženo, odpoledne přeháňky

+12°
+15°
+12°
+12,5°
+16,5°

+16,5°
+19,5°
+22°
+23°
+26°

R mlhavo, odpoledne přeháňky, vítr, chladno
Zataž., dopol.déšť, chladno, odpol. slunce a otepl.
R slunce, v pol. déšť, odpol.polojasno
Slunečno
Slunečno

+15°
+18°
+16°
+13,5°
+15°

+17°
+20,5°
+25°
+25,5°
+25°

Zataženo, odpoledne déšť
Zataž., oblačno, vítr, večer déšť
Vedro, slunečno
Vedro, slunečno
Vedro, slunce, mírný vítr

+15°

+25°

Slunce, vedro

+15,5°
+16°
+17°
+17,5°

+25°
+26°
+26,5°
+26°

Slunce, odpol. oblaky, chlad.vítr
Slunce, vedro
Slunce, dopol. chvílemi oblaky, odpol.slunce
Slunce, teplý vítr

+17°

+24,5° Slunce, chvílemi oblaky, odpoledne zapršelo

+18°

+26°

Slunce, vedro

+21°
+16°

+26°
+26°

Vedro, chvílemi oblaky
Vedro

+18°

+25,5° Vedro

Počátek měsíce byl krásný, teplý, suchý. Od 10. občas přeháňky ale od 19. 7. nastoupila velká
vedra a sucha. Celý týden při téměř tropických vedrech nezapršelo. Dle meteorologů byl letošní
červenec druhý nejteplejší za posledních 20 let. Teploty ve stínu dosahovaly přes 26°, na slunci
až34°, i noční teploty klesaly, mírně pod 20°.
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Srpen

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

+17,5°
+20°

+26°
+26°

Na slunci 36°, vítr
Na slunci 39°, v noci ještě teplota23°

+20,5°

+26°

Na slunci 34°

+19°
+19°

+26°
+24°

R polojasno, k večeru zapršelo
Na slunci vedro, chvílemi oblaky, vítr

+14°

+25°

Na slunci 35°

+12,5°

+26,5° Na slunci 36°

+18°
+19,5°

+27°
+31°

Na slunci 37°, k večeru zapršelo
Na slunci 38°, večer prudší vítr

+20°
+16°
+9°

+18°
+20°
+23°

Zataženo, dopol. déšť, ochlazení, odpol. přepršky
Vítr, slunce, občas oblaky
Slunce, chladnější vítr

+12,5°
+18°
+16,5°
+12°
+14°

+26°
+20,5°
+21°
+24°
+26°

Slunce, chladnější vítr, večer zabouřilo, déšť
R zataž., déšť, pak polojas., k večeru krásně
Slunečno, chladnější vítr
Slunečno
Slunečno

+18°

+26°

Dopol.poloj., odpol. slunce, vedro, na slunci 31,5°

+16,5°
+14°
+14°

+27°
+28°
+23°

+15°

+25°

+14°
+17°

+28°
+21°

+14°
+12°

+18°
R zataž., pak polojasno, chladnější vítr
+17,5° R zataž., déšť, odpol.chvílemi slunce, oblaky

+3,5°

+17,5° polojasno

+12°

+19,5° Polojasno, k večeru otepl., krásně

+8°

+24°

Pěkně, slunečno

+12°

+20°

Odpoledne déšť

Oblačno, vítr, odpol. slunce, k večeru déšť

+15,5°
+20,5° R zataž.,pak chvílemi slunce, k večeru
Vedra a sucho pokračovaly. 10. 8. zapršelo, mírně se ochladilo. Pak opět nastoupily horké dny.
Letošní léto je v novodobé historii podle měření nejteplejší. Takové sucho jako je v letošním
roce bylo v letech 1834, 1904 a v r. 1922. Vydatněji zapršelo 30. 8.
Letošní léto bylo meteorology vyhodnocené jako nejteplejší za 50 let.
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Září

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

+13,5°
+13°

+14°
+18°

Zataženo, celý den déšť, k večeru ustal
R déšť, v poledne a chvíli odpol. slunce

+16,5°

+20°

Odpol, občas vysvitlo slunce, k večeru otepl., krásně

+16°
+10°

+22°
Krásně, chladnější větřík
+22,5° Slunečno, chvílemi oblaky

+9°

+23°

Slunečno, chvílemi oblaky, vítr

+9,5°

+21°

Slunečno, odpoledne zataženo,

+13°
+11°

+22°
+22°

R Zataž., pak pěkně
Slunce, pak polojasno

+9°
+7°
+9°

+24°
+21°
+24°

Slunečno
Oblačno
Slunečno

+9,5°
+9°
+11,5°
+7°
+7,5°

+23°
+15°
+18°
+18°
+21°

R slunce, pak oblačno, chl.vítr, k večeru zataž., déšť
Zataženo, déšť,
R déšť, zataženo, odpol. chvílemi slunce
Slunečno, chladný vítr
Slunečno, krásně

+10°

+22,5° Slunečno

+12°
+13°
+11°

+22°
+24°
+24°

Slunečno
Slunečno
Slunečno, vítr, večer bouřka, prudký liják, vítr

+11,5°

+15°

R slunce, oblačno

+10°
+7°

+13°
+9,5°

Zataženo, odpoledne déšť, večer liják, bouřka, vítr
Slunce, vítr, občas oblaky, odpol.přeháňky

+4,5°
-3°

+10°
+11°

R zataženo, odpoledne chvílemi slunce
Slunečno, vítr

+8°

+16°

Chvílemi slunce, k večeru krásně

+5°

+17°

Slunečno

+2°

+12°

Slunečno, chladný vítr, chladno

-1,5°

+14°

Slunečno, krásně, chladnější vítr

První 3 týdny v měsíci bylo krásné počasí, některé dny téměř letní. V neděli 23. 9. nastoupila
studená fronta spojená s tlakovou níží Fabienne, jež s sebou přinesla silný vítr, zasáhla Česko
už
v neděli
večer.
Ačkoliv
v mnoha
krajích
došlo
k velkým
škodám
a přerušenému elektrickému proudu, na Policku místy popadaly stromy, jinak snad
bez větších škod. Došlo k náhlému ochlazení, 26. 9. Na některých místech Police klesla teplota
až na -5°. Teploty na konci měsíce celkem odpovídaly období.
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Říjen
Ráno° Den°
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

-0,5°

+10°

Slunečno, odpoledne déšť

+3,5°

+7,5°

Zataž.,ráno mírně pršelo, občas slunce, odpol.zaprš.

+6°
+5°

+11°
+11°

Zataž.,pak občas slunce, prudší vítr
R zataž., mžení, odpoledne slunce, oblaky, vítr

+0,5°
+10°

+16°
+15°

Slunečno
Slunečno, vítr

+7°

+18,5° R zataž., odpol. slunce, pěkně

+8°

+14°

+3°

+17,5° R mlha, odpoledne slunce, krásně

+4°
+4°
+9°

+20°
+21°
+20°

Slunečno, krásně
Slunečno, vítr
Slunečno, vítr

+5°
+13°

+23°
+21°

Slunečno, letní den
Slunečno, silnější vítr

+14°
+7°
+6°

+20°
Slunečno, vítr
+18°
Slunečno, vítr
+17,5° Slunečno

+3,5°
+7°

+17°
Slunečno
+16,5° Polojasno

+9°

+14°

+7°
-2°

+13°
R jemný déšť, odpoledne slunce
+12,5° Slunce, vítr

+1°

+6°

R zatažen., mlhavo,vítr, odpol. a večer déšť

+4°
+4°
+5,5°

+7°
+9°
+7,5°

Zataž., déšť, odpol. chvíli slunce a pak přeháňky
Přeháňky
Zataž., mírně mlhavo, přeháňky, občas projasnění

+5,5°

+6,5°

R déšť, zataženo

+3°

+2°

Zataženo, déšť s sněhem

+3°
+16°

+7°
+16°

Vítr, občas slunce

Polojasno, odpol. slunce a oteplilo se

R zataž., mžení, odpol. polojasno

+1,5°
+16°
Slunečno, krásně
V druhém týdnu měsíce se teploty vyšplhaly na letní hodnoty. Letošní půlrok se počítá jako
nejteplejší v dlouhodobém měření. Stále sucho. Od 20. 10. se ochladilo a zapršelo. V noci z 27.
na 28. 10. se změnil letní čas na zimní. V noci z 29. 10. na 30. 10. dosáhly noční teploty
rekordu. Byla to nejteplejší říjnová noc v historii měření. 30. 10. došlo k náhlému oteplení
až o 10°.
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Listopad

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

+11°

+15,5° Slunečno, teplo, odpol. se zatáhlo a chladnější vítr

+3,5°

+15°

Polojasno, odpol. zataž.,

+7°
+8°

+13°
+13°

R zataženo, déšť,
Polojasno, odpol. slunce

+4°

+14°

Slunečno, odpol.se chvílemi zatáhlo

+9°
+9°

+16°
+14°

Slunečno, vítr
Chvílemi slunce

+9,5°

+12°

Polojasno, v pol. občas slunce, k večeru mlha

+5,5°
+8°

+12°
mlha, mžení, jemný déšť, odpoledne klid
+10,5° Zataženo, mlhavo

+7°
+2°
+5°

+8,5°
+11°
+9°

Zataž., odpol slunce se střídalo s přeháňkou
R chvíli slunce, pak polojasno, vítr
Chvílemi slunce, chladný vítr, odpol. se zatáhlo

-1°
+1°

+8°
+3°

Občas slunce, vítr
zataženo

-2°
-2°
-1,5°
-1,5°

+2°
+3°
0°
-1°

Slunečno, ledový vítr
Občas slunce
V noci mírně nasněžilo, během dne nevlídno
V noci přisněžilo, během dne občas sněžení

-2°

-0,5

Nevlídno, mlhavo

-1°
-2°
+0,5°

0°
-2°
+4°

mlhavo
Mlhavo, kluzko
Mlhavo, mžení

+3°

+5°

Mžení, občas jemný déšť

+4°

+7°

Pěkně, občas slunce

+4°
-4°

+2,5°
-2,5°

zataženo
Odpol. chvílemi slunce

-5°

-0,5°

Občas slunečno

-10°
-4°

-1°
-2°

Slunečno
Ledový vítr, polojasno, v pol. chvíli slunce

Počátek měsíce byl nezvykle teplý. 6. 11. padl i teplotní rekord pro toto období. Po prvních dvou
teplotně silně nadprůměrných týdnech se dostavilo náhlé citelné ochlazení.
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Prosinec

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

-5°
-2°

-3°
+0,5°

R mírné sněžení, pak mlhavo, celý den mráz
Zataž., mlha, pak polojas., celé odpoledne déšť

+3°

+6°

déšť

+6°
-4°

+6,5°
-1,5°

Ráno déšť, v poledne občas slunce
Mlhavo

-2°

+0,5°

Zataženo, ledový vítr

+3,5°

+7,5°

Celý den déšť a mžení

+4,5°
+5°

+5,5 °
+6,5°

V noci a ráno déšť, dopol.slunce, odpoledne déšť,
V noci a téměř celý den déšť

+3°
+0,5°
-1°

+3°
+2,5°
+1,5°

Mrholení, déšť,odpol. poletoval sníh, večer padal
V noci nasněžilo, téměř celý den mokré sněžení
V poledne slunce, odpoledne sněžení

-3,5°
-2°
-3°
-4°
-3°

+1,5°
-2°
-2,5°
-3,5°
-1°

Dopoledne náledí
Zataženo, mlhavo, kluzko
V noci mírně nasněžilo,
Zataženo, chvílemi vítr

-0,5°

+2,5°

mlhavo

-1,5°
-3°
+3,5°

+1°
-3°
+5°

Prudší vítr
Mlhavo, odpol.mokré sněžení, oteplení
Zataženo, občas déšť

+6°

+6°

V noci déšť, celý den přeháňky

+3,5°
+2°

+5°
+0,5°

Celý den zataženo, deštivo
Dopol. sněžení, zataženo

-2°
+1°

+1°
+1°

Sněžení, mlhavo
Mlhavo

+2,5°

+6,5°

Mlha, mžení, jemný déšť

+4°

+6°

Celý den zataženo, déšť

+1,5°

+3°

Zataženo, mžení

+1°

+3°

Dopol.husté mokré sněžení, odpol. dešť.přeháňky

+2°
+2°
Slunečno, na slunci krásně teplo
Počasí bylo mírné, pokud někdy napadl sníh, tak brzy roztál. Denní teploty až dny od 14. do 17.
se pohybovaly nad nulou.
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