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Samospráva
Letošní Polické měsíčníky mají opět novou
obálku, kterou vytvořila Božena Vrabcová.
Fotografie na titulních stránkách byly od Oldřicha Jenky, snímky ve fotoeditorialu,
který vytvořila Božena Vrabcová pořídil Štěpán Horák.
2. 1. zemřel po krátké těžké
nemoci Ing. Karel Šnábl, první
starosta města, který byl zvolen po
listopadové revoluci v r. 1989.

*Ve dnech 11. a 12. 1. se konala v novodobých dějinách
naší země první přímá volba prezidenta. Kandidáty byli: Jan
Fischer, Miloš Zeman, Vladimír Franz, Zuzana Roithová,
Přemysl Sobotka, Táňa Fišerová, Jana Bobošíková, Jiří
Dienstbier, Karel Schwarzenberg. O volby byl v celé zemi velký zájem. Naše město
spolu se spádovými obcemi dalo v prvním i druhém kole voleb nejvíce hlasů Karlu
Schwarzenbergovi.
Výsledky 1. kola voleb v Polici:

1

-2013-

Tabulka po 1. kole voleb v ČR

Tabulka po 2. kole voleb v ČR

Tabulka výsledků z 1. kola voleb v Polici.
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Tabulka voleb 2. kola v Polici

Výsledek volby v Polici

Výsledek volby v ČR
Do 2. kola postoupil Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg. Všeobecný
zájem občanů o 2. kolo stoupl a volbami žila celá republika.
Předvolební kampaň nebyla ušetřena urážlivých hrubých napadení
mezi politiky samými.
Po 2. kole v 1. přímé volbě prezidenta byl zvolen Miloš Zeman.
Funkční období prezidenta Václava Klause skončilo 7. března.
8. 3. byla na Pražském hradě inaugurace nového prezidenta.
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*20. 8. přijali poslanci ústavní usnesení o žádosti prezidenta republiky o rozpuštění
Poslanecké sněmovny dne 20. srpna. Aby byl návrh přijat, muselo pro něj hlasovat
nejméně 120 zákonodárců. Tato podmínka byla splněna, pro přijetí tohoto usnesení
hlasovalo 140 poslanců, proti jeho přijetí jich bylo sedm. Prezident Miloš Zeman
rozpustil sněmovnu 28. srpna.

Ve dnech 25. – 26. října se konaly předčasné parlamentní volby, které byly šesté od
osamostatnění ČR a druhé předčasné.
V našem kraji občané vybírali z osmnácti registrovaných stran:
Hlas. lístek č. 1 – Česká strana sociálně demokratická - předseda Bohuslav Sobotka
Hlas. lístek č. 2 – Strana svobodných občanů - předseda Petr Mach
Hlas. lístek č. 3 – Česká pirátská strana – předseda Ivan Bartoš
Hlas. lístek č. 4 – TOP 09 – předseda Karel Schwarzenberg
Hlas. lístek č. 5 – Hlavu vzhůru – volební blok – předsedkyně Jana Bobošíková
Hlas. lístek č. 6 – Občanská demokratická strana – předseda Martin Kuba
Hlas. lístek č. 9 – politické hnutí Změna – předseda Jan Korytář
Hlas. lístek č. 10 – Strana soukromníků ČR – předseda JUDr. Ing. Jan Senjuk
Hlas. lístek č. 11 – Křesťanská a demokrat. unie – ČSL – předseda Pavel Bělobrádek
Hlas. lístek č. 13 – Suverenita – Strana zdravého rozumu – předseda Mgr. Petr Hannig
Hlas. lístek č. 14 – Aktiv nezávislých občanů – předseda Ing. Karol Schneider
Hlas. lístek č. 15 – Strana Práv Občanů Zemanovců – předseda Zdeněk Štengl
Hlas. lístek č. 17 – Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury – předseda T. Okamura
Hlas. lístek č. 18 – Dělnická strana sociální spravedlnosti – předseda Tomáš Vandas
Hlas. lístek č. 20 – ANO 2011 – předseda Andrej Babiš
Hlas. lístek č. 21 – Komunistická strana Čech a Moravy – předseda Vojtěch Filip
Hlas. lístek č. 22 – LEV 21 – Národní socialisté – předseda Jiří Paroubek
Hlas. lístek č. 23 – Strana zelených – předseda mgr. Ondřej Liška
Výsledek hlasování v Polici nad Metují, včetně hlasů z Hlavňova, Radešova
a Pěkova:
828 hlasů – ČSSD
15 hlasů - politické hnutí Změna
716 hlasů – ANO
13 hlasů - Strana zelených
524 hlasů - TOP
9 hlasů – Hlavu vzhůru
404 hlasů - KDU – ČSL
7 hlasů – Suverenita
399 hlasů – Úsvit
3 hlasy – LEV 21
360 hlasů - KSČM
342 hlasů - ODS
100 hlasů - Strana svobodných občanů
90 hlasů - Česká pirátská strana
50 hlasů – Dělnická strana sociální spravedlnosti
19 hlasů - Strana Práv Občanů Zemanovců
18 hlasů – Strana soukromníků ČR
V Polici volilo 62,84% občanů.
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V letošním roce došlo navýšení cen za vodu a teplo:
Cena tepla na sídlišti Kč/GJ :
604,75 bez DPH
695,46 s DPH
Cena stočného Kč/ 1m3
26,57 bez DPH
30,56
s DPH
Cena vodného Kč/ 1m3 (VaK)
35,10
s DPH
Celková cena vody
65,66 Kč/1m3

*Město ukončilo nájemní smlouvu na pronájem Divadelního klubu s panem Štefanem
Pišim. Na základě výběrového řízení se od 1. 3. novými nájemci stali Radka Slavíková,
bytem Ledhujská 58 a pan Jan Jirman, bytem Bukovice 106. Nájemné bylo stanoveno
ve výši 4000 Kč měsíčně.

Město se rozhodlo do tohoto projektu vstoupit. Sto startů z českých měst je nekomerční
projekt,
který
má
pomoci
českému
balonovému
létání.
Název dostal projekt od myšlenky provést sto startů horkovzdušných balónů ze sta
náměstí českých měst. Naše město se tohoto projektu zúčastnilo jako první.
V pátek 8. února byl start balónu z našeho náměstí. Start se uskutečnil ve 13:10 hod
a balón přistál v 15:20 hod. u obce Kamieniec nedaleko polského Klodzka.
V koši balónu se nad zimní krajinou vznesli piloti David Línek a Jan Kavan a zástupci
města Police nad Metují - starostka Ida Jenková a místostarosta Jiří Škop.
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David Línek – pilot balónu
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*9. 2. se uskutečnil na Hvězdě „Večer pro Hlavňováky“ - prezentace projektu Hledání
ztraceného času. Promítal RNDr. Jan Moravec – „Netopejr“, vyprávěl Mgr. Michal
Bureš a zahrála skupina Kamarádi osady 5. Zúčastnilo se asi 200 lidí.
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*U příležitosti 18. Valné
hromady
Volného
sdružení východočeských
fotografů
v
Hradci
Králové
byl
polický
fotograf a filmař Karel
Pfeiffer
uveden
do
„fotografické síně slávy“.
Byl jmenován čestným
členem tohoto sdružení.
Pro fotografa je to velká
pocta. Karel Pfeiffer ve
svých 76 letech má za
sebou úctyhodnou dráhu
fotografa a filmaře. Čestné členství je vysokým oceněním jeho celoživotní tvůrčí dráhy
a rovněž jeho organizačních aktivit na Náchodsku.

*V Pellyho domech občané mohli podepsat petici za opětovnou nominaci sira
Nicholase Wintona na Nobelovu cenu za mír. V r. 1939 zachránil 669 převážně
židovských dětí z území okupovaných nacistickým Německem.

9

-2013-

*Ve středu 13. 3. v podvečer proběhlo v prostorách restaurace na Hvězdě společné
jednání rady města Police nad Metují a rady města Broumov k některým společným
tématům.
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*V prosinci loňského roku byly vydány "pamětní" tiskové listy poštovních známek s
kupony pro přítisky k 760. výročí města Police nad Metují.
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-2013Ve čtvrtek 11. dubna byly v Městském divadle dr.
J. Čížka v Náchodě předány dobrovolnické ceny
Křesadlo – ceny pro obyčejné lidi, kteří dělají
neobyčejné věci. Předávání dobrovolnických cen
připravila skupina studentů, která si říká „Hledači
příběhů“ za podpory střediska volného času
Déčko
Náchod.
Specifikem
oceňování
náchodských dobrovolníků je také udělení ceny
Déčka, která je předávána dobrovolníkům
pracujícím s dětmi a mládeží. Cenu Déčka získali:
Jitka Krásná - pracuje s dětmi a mládeží v polickém Sokole celých 38 let.
Antonín Pohl - svůj volný čas nezištně věnuje dětem a mládeži již 45 let. Vede
lyžařský oddíl Spartaku.

Poděkování bylo vysloveno i dalším dobrovolníkům, kteří byli nominováni
organizacemi a lidmi, kteří jim touto cestou chtěli poděkovat za jejich čas, energii a
chuť, který věnují druhým lidem, přírodě a životu kolem nás. Mezi nimi byl i Jaroslav
Obršál – Místní organizace Rybářského svazu Police nad Metují a Miroslav Pichl byl
nominován naším městem za záslužnou práci v oblasti historie.
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*15.

5. byly na
budově
radnice
vyvěšeny hrábě. Je to
celorepubliková akce,
kterou
vyhlásilo
Sdružení samospráv ČR. Vyvěšené hrábě měly
být symbolem odmítnutí hrabivosti „velkých
hráčů“, kteří brojí proti rozsáhlejší podpoře obcí z
peněz EU.
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*V červnu Město Police nad Metují vyhlásilo materiální sbírku

čistících, pracích a úklidových prostředků, kbelíků, gumáků, rukavic, apod. Vybrané
věci, které pomohly při odstraňování následků rozsáhlých červnových povodní v naší
republice, odvezla dodávka firmy Hauk do Adry v Praze. Povodně zasáhly 700 českých
obcí, evakuovaných lidí bylo 19 000. V našem kraji bylo zatopeno 63 obcí. Sbírku
převzala Nadace ADRA.

*Do květnového vysílání rádia Lokál byli pozvaní k autorskému čtení Pavel Frydrych a
Martina Váňová, kteří vyprávěli o životě v našem městě a o Muzeu papírových modelů.

*Obřady a různé slavnosti na radnici zachycuje fotograf Tomáš Hejzlar
a MUDr. Adéla Hažmuková, která má v Nádražní ulici svůj fotoateliér.

Nemoci ho trápily dlouhá léta, ale jeho náhlý, nenávratný odchod všechny překvapil.
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*V letošním parném létě návštěvnost koupaliště byla velmi uspokojivá. 28. 7. plovárnu
navštívilo dokonce 920 lidí.
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*Ve dnech 2. - 4. 8. se uskutečnilo už
čtvrté setkání autorů poezie. Básnířky
a básníci přijeli nejen z blízkého
okolí, ale někteří vážili cestu až
z jižních Čech (Petr Šulista) nebo
z jižní Moravy (Libuška Matysíková).
Už podruhé se dostavil host ze
sousedního
Polska,
básnířka,
kytaristka a zpěvačka Basia Pachura z
Bielawy. Tuto akci každý rok
podporuje město. Letos bylo setkání
ve znamení oslav 760. let od první písemné zmínky o městu Police nad Metují a 800 let
od příchodu Benediktinů na Policko a Broumovsko. Aktivity určené veřejnosti se
uskutečňovaly díky podpoře a zázemí Domova seniorů v Polici nad Metují ve
společenských prostorách DD. Obyvatel DD pan Jan Kollert (letos oslavil 85 let) ze
Suchého Dolu se připojil se svými verši. Účastníci akce měli bohatý program včetně
poznávání okolí Police.
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Básnířka, kytaristka
a zpěvačka Basia Pachura z Bielawy

Pan Jan Kollert ze Suchého
Dolu, nyní obyvatel DD a básník
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*Na začátku měsíce října proběhl v našem městě workshop pro studenty architektury
pod názvem „Pro Polici nejen do šuplete“. Workshop byl zakončen Dnem architektury,
při kterém byly vypracované návrhy veřejně prezentovány.

Vlevo stojící místostarosta Mgr. Jiří Škop
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30. září zemřel pan Jaroslav Řehák
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25. 10. se konal před radnicí a na
hřbitově pietní akt k výročí Dne
samostatného československého státu.
Slavnostní projev přednesla starostka
Ida Jenková a ostrostřelci s historickým
spolkem Pláň z České Metuje odpálili
slavnostní salvy.
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22

-2013K příležitosti státního svátku se konal den
otevřených dveří v Muzeu města Police nad Met.

V letošním roce se polické IC dobrovolně účastnilo tzv. mystery shoppingu, kdy se
tajně hodnotí kvalita našeho IC. Naše infocentrum dosáhlo vynikajícího výsledku 97%.
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-2013Asociace českých turistických center (A.T.I.C. czechtourism) přidělila na základě
jednotné klasifikace turistických center našemu IC certifikát příslušné třídy.
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*22. 11. se na chatě Hvězda sešly členky MaMiNy a Senioru klubu Ostaš za
přítomnosti starostky Idy Jenkové a místostarosty Jiřího Škopa. Došlo zde k přímému
přenosu rozhovoru do pořadu Habaděj, který přenášel Český rozhlas Hradec Králové.
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Pan Jan Novák vítá redaktorku rozhlasu HK

Starostka Ida Jenková a Jana Rutarová, ředitelka Inform. centra v Pellyho domech
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-2013V pondělí 29. 11. bylo v divadelním klubu předáno Okresním sdružením Českého
červeného kříže v Náchodě 10 Jánského plaket bezpříspěvkovým dárcům krve.
Zlatou plaketou prof. MUDr. Jana Jánského byly oceněny: Mgr. Landová Olga, Na
Sibiři 453 a Pechová Alena, Radešov 13.
Stříbrnou plaketu získali: Berka Zdeněk, K Sídl. 288, Šefcová Marie, Police 144 a
Čálková Ivana, Dukelská 185.
Bronzovou plaketu obdrželi: Jansa David, Smetanova 349, Fulková Patricie, Nádražní
377 a Krucinová Hana,Tyršova 340.
KALENDÁŘ 2014
POLICE NAD METUJÍ A OKOLÍ
ZA STARÝCH ČASŮ
Z pera grafika a kreslíře
Petra Čuhaniče.

Na PF byla použita
fotografie Jiřího Velce,
který se zúčastnil
fotografické soutěže.
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Knihovna města

*V březnu se konala další Noc s Andersenem. Děti navštívil hvězdář pan Karel Vacek
se zajímavým vyprávěním o astronomii. Pak následovaly společné hry a stezka odvahy.

Pan Karel Vacek vypráví dětem o astrologii
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*Ve čtvrtek 11. dubna se shromáždily téměř tři desítky lidí, aby se dozvěděly něco o
čaji, jednotlivých druzích čaje nebo o různých způsobech jeho přípravy. Iniciátory této
akce byly pracovnice Městské knihovny, ředitelka Věra Plachtová a Helena Sauerová.

*14. 5. se konalo oblíbené setkání nad knihou při společném čtení s panem Františkem
Pivoňkou.

*Od 10. června byla spuštěna v knihovně pro čtenáře a návštěvníky knihovny nová
služba - veřejné bezdrátové připojení k internetu pomocí technologie Wi-Fi, t.zv. HOTSPOT. Toto zařízení umožní připojení mobilních zařízení návštěvníků knihovny.

*Čtenářky Lenka Gregorovičová a z mladších Hedvika Ševců zvítězily v celoroční hře
„Lovci perel“, při které si děti vybíraly knihy – perlorodky. Při jejich přečtení
odpovídaly na otázky z děje knihy. Projekt vznikl na podporu čtenářské gramotnosti ve
spolupráci Knihovny města Hradce Králové, Univerzity Hradec Králové a KDK SKIP
08 v rámci projektu Littera. Vyhlášení vítězů v rámci Východočeského Klubu dětských
knihoven (zahrnuje kraje Královéhradecký a Pardubický) proběhlo 18. 6. v nové budově
Knihovny města Hradce Králové.

*Ve dnech 12. 8. – 16. 8. se uskutečnil již 8.
ročník akce „Prázdninový týden v knihovně“.
Akce byla určena dětem od 1. do 5. třídy. 20
dětí se scházelo ráno v 8 hodin v knihovně, kde
byl pro ně připravený program. Bylo
uspořádáno i několik výletů.

Knihovna a ZO Českého zahrádkářského svazu uspořádaly již 9. ročník soutěže
v aranžování suchých rostlin „Kouzlení s květinami“. Soutěž byla pro děti základních
škol Policka.

*11. 11. se v rámci Černé hodinky konal Slavnostní křest knihy pro děti „Pírko“,
kterou napsal i nakreslil pan Jaroslav Soumar, učitel výtvarného odboru polické ZUŠ.
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Uprostřed paní Věra Plachtová, ředitelka knihovny
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Autogramiáda Jaroslava Soumara, spisovatele a ilustrátora knížky „Pírko“.

31

*Lijáky a silný vítr zlomily v úterý 25. června 2013 jeden z nejznámějších památných
stromů v CHKO Broumovsko, památnou lípu na Ostaši
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Výstavba, investiční a jiné akce
V Polici byly odstraněny telefonní budky.

*Ve středu 20. února zastupitelstvo města schválilo v rámci rozpočtu na rok 2013
výstavbu víceúčelového hřiště - sportovní zařízení s multifunkční herní plochou,
umístěné v ulici Malá Ledhuj, v prostoru bývalého kluziště vedle hřiště pro plážový
volejbal. Projektovou dokumentaci vypracovala firma Obchodní projekt Hradec
Králové v.o.s.

* V polovině května letošního roku byla dokončena 2. etapa rekonstrukce starého
parku. Bylo postaveno nové zábradlí a jsou vybudovány schody s opěrnou zdí v dolní
(severovýchodní) části lesoparku, u výjezdu z Police na Petrovice. Nové zábradlí bylo
vandaly okamžitě poničeno, takže se muselo znovu postavit.
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*Zastupitel Ing. Matěj Brát a místostarosta
Mgr. Jiří Škop se zasadili o účast našeho města
v architektonické soutěži, kterou vyhlašuje
Společnost Petra Parléře. Tato společnost se
věnuje obnově a rozvoji sídelních struktur. V
závěru loňského roku město podalo přihlášku do této soutěže a návrhy byly komisemi
vybrány a zařazeny do soutěže bez podmíněné prezentace. Návrh architekta Alexandra
Skalického z Náchoda získal 3. místo za řešení Masarykova náměstí, včetně ulice
Kostelní a Komenského náměstí v Polici nad Metují.

Vítězný návrh

Vítězný návrh

*Rada města schválila jako vítěze poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky
malého rozsahu „Dokončení opravy fasády zadního traktu radnice“ firmu Broumovské
34

-2013stavební sdružení s. r. o., se sídlem Broumov s nabídkovou cenou 198.947,- Kč bez
DPH (tj. 240.726,- Kč s DPH). Smlouva byla uzavřena. Byl také upraven a
zprůchodněn průchod vedle radnice z náměstí na Záměstí. V průchodu byla
nainstalovaná kamera a umístěna úřední deska.

*Na konci dubna a především v květnu probíhala rekonstrukce terasy u hospody Na
hrázi. Použité dřevo je sibiřský modřín, vhodně ošetřený k maximálně možné
životnosti. Město dodalo materiál, opravu provedli převážně rybáři.
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*Na jaře byla zahájena stavba rozšíření silnice II/303 na vrchol Pasa od Pěkova do
Broumova. Tyto práce zajistil Královéhradecký kraj. Silnice byla uzavřena a od 22. 8.
byla průjezdná s omezením. Na konci září byl povolen provoz ve dvou pruzích
s omezenou rychlostí.
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*Koncem června byla za školou postavena venkovní učebna pro potřeby školy a školky.
Město stavbu finančně zajistilo. Stavba byla dokončena 2. 7. 2013.

Na začátku července byla obílena Dřevěnka.
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*V polovině června byla zahájena druhá etapa rekonstrukce pláště budovy naší
historické radnice spočívající ve výměně oken.

Z náměstí byl otevřen průchod, ve kterém jsou umístěny Úřední desky radnice.
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*V Ochozi si zahrádkáři vyštěrkovali cestu. Štěrk navezly technické služby.

*Po náročném vyjednávání byla na Stračáku odstraněna buňka pana Zdeňka Krtičky a
vznikla tak odstavná plocha před garážemi.

*V době prázdnin se v budově ZUŠ budovala další podkrovní třída. Zjistilo se ale, že
část je napadena dřevomorkou a tak se práce prodloužily a podražily. Stavbu prováděla
firma Movis Hronov (majitelem firmy je Ing. Václav Podstata ze Suchého Dolu).
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*V areálu zahradnictví byl odstraněn komín na bývalé kotelně.
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*Firma SaM silnice a mosty a.s. Hradec Králové, vítěz výběrového řízení vypsaného
městem Police n. M., zahájila v druhé polovině srpna již několik let plánovanou opravu
komunikace v horní části ulice K Vodojemu.
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*Již v roce 2004 obyvatelé Radešova požádali město o majetkové vypořádání místní
komunikace z Radešova k „Zákopanici“, která byla v majetku zaniklého Zemědělského
družstva Bor. Město vykoupilo od správce konkurzní podstaty úpadce vozovku a od
soukromých vlastníků pozemky pod komunikací. V letošním roce se podařilo
vybudovat dlouho požadovanou přeložku části této místní komunikace, a to zatáčku
mezi truhlárnou a firmou AGRIN, spol. s.r.o.

„Jiráskova“komunikace.
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Nová fasáda kovárny z programu Regenerace památek
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Nová spojnice chodníků Pod Betlémem

Rekonstrukce autodílny AMK

45

-2013V měsíci říjnu byla zahájena rekonstrukce místní komunikace na pozemku podél areálu
společnosti HAUK s.r.o. Na tuto rekonstrukci obdrželo město investiční dotaci ve výši
1 300.000,- Kč z rozpočtu Královéhradeckého kraje.
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-2013V říjnu započalo
zateplování ZŠ
a výměna oken

U školní jídelny byly opraveny schody
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*V listopadu byly v aleji u hřbitova u některých starých lip odstraněny větve, které by
se mohly ulámat.

*V měsíci listopadu byla provedena rekonstrukce místní komunikace na městském
pozemku v Pěkově za bývalou školou.

48

-2013V Pěkově byla vybudování nová bioplynka.

49

-2013V uplynulém roce město do obnovy, oprav a údržby městského majetku vložilo
přibližně 17 mil. korun. Převážná většina prostředků plynula do oblastí, které byly v
minulosti opomíjeny, protože město řešilo jiné (neméně důležité) investiční úkoly.
Těmito oblastmi jsou zejména oblast komunikací, a oblast školských zařízení. V případě
komunikací byla z vlastních zdrojů realizovaná oprava komunikací v Radešově,
Hlavňově, Pěkově. Byla provedena generální oprava místní komunikace v horní části
ulice K Vodojemu. S přispěním Královéhradeckého kraje, který poskytl účelově
vázanou dotaci, byla řešena rekonstrukce místních komunikací v okolí výrobního areálu
firmy HAUK s. r. o. V městských budovách se pokračovalo ve vylepšování interiérů
základní školy, kde mimo vstupního vestibulu a prvního patra budovy II. stupně,
pokračovala rekonstrukce osvětlení tříd a podlah na I. stupni. V základní umělecké
škole byla provedena vestavba několika tříd a atelier do podkroví budovy na
Komenského náměstí. Součástí této investice byla i plynofikace části objektu a oprava
havarijního stavu stropu a podlah mezi přízemím a prvním patrem. Patrně největší
jednorázovou investicí města pak byla dlouhodobě připravená stavba víceúčelového
hřiště. Hřiště bylo řádně dokončeno, předáno a následně zkolaudováno. Oficiálně bude
předáno na jaře r. 2014.
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Události ve městě
*Na počátku roku začala oprava interiéru Zelené kapličky, ve které 24. 12. 2012 došlo
k požáru. Lidé dali na stojan spoustu svíček, z nichž bylo hodně v plastových obalech,
které se vzňaly. Údajně to byl dost velký oheň, plameny snad až dvoumetrové, nebo
vyšší. Naštěstí oheň zjistili náhodní návštěvníci a zavolali hasiče. Pan Jaroslav Zítka
(od koupaliště) se ujal opravy, které se zúčastnily ještě další osoby.

*7. 3. se konal na sále Pellyho domů happening v rámci celonárodní akce, která
připomínala masové vraždy v koncentračních táborech Osvětim - Birkenau, ke kterým
došlo v březnu 1944 a v červenci téhož roku. Letos to bylo šedesáté deváté výročí.
Tímto vzpomínkovým večerem provázela paní starostka Ida Jenková a paní Miriam
Blažková, učitelka a dirigentka pěveckého souboru Studánka zdejší ZUŠ, který uvedl
hebrejské písně. Bylo vzpomenuto na řadu polických občanů. Byli to Goldmanové,
Gotliebové, Munkové. „Naša TV“, pan učitel Beran ze ZUŠ promítl film „Vůle žít“,
jehož autory byli žáci ZUŠ.

*10. 4. přiletěl čáp na svůj domovský komín bývalé
Haukovy keramiky. Vzhledem k tomu, že letošní jaro
stále nepřicházelo, je možné, že hnízdo bylo ještě
promrzlé. Později přiletěl druhý čáp a rodinka byla
úplná. Kolem 15. června se vylíhla dvě mláďata, jedno
mládě uhynulo.

*29. 4. poličtí a ledhujští hasiči, členové automotoklubu, lyžaři, skauti a ostatní
dobrovolníci postavili májku, kterou hlídali hasiči pod vedením Aleše Trojtla.

-201351
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*4. 5. byl na náměstí SRAZ HISTORICKÝCH
VOZIDEL, který uspořádal Klub historických vozidel
Metuje.
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*7. 5. se na místním hřbitově konala vzpomínka na den osvobození společně s našimi
ostrostřelci a členy spolku T-S20 Pláň.

*Dne 15. května v 16.00 hod. proběhlo v parčíku naproti hřbitovu
oficiální otevření Geologického koutku Polická křídová pánev.
Geokoutek byl „vyprojektován“, realizován a dotvářen v letech
2010-2012. Tento projekt realizovalo město Police n. M. za
finanční podpory Královéhradeckého kraje.

Zprava: starostka Mgr. Ida Jenková a Ing. Jan Troutnar
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* V sobotu 22. června 2013 se uskutečnil 4. ročník recesistické akce „Běh z Police do
Police“, který volně navazoval na program Svatojánského jarmarku ve Žďáru nad
Metují. Počasí bylo stejně jako v loňském roce příznivé, což zvýšilo báječnou
atmosféru, o kterou se všichni účastníci běhu postarali – celkem 25 dospělých a 6 dětí.
Akce se uskutečnila za sponzoringu Českých drah, a. s.
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vpravo starostka Mgr. Ida Jenková, vedle ní její manžel Petr Jenka

Pan Jaroslav Seifert předvádí své umění
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Kovář pan Josef Drašnar

řezbář pan Petr Kysela
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*22. 6. se konal v Radešově Dětský den. Akci zorganizovali radešovští hasiči a
realizovali tak nápad Petra Dostála – zahrát si živé Člověče, nezlob se. Ve spolupráci
s městem Marek Voborník zajistil barevná trička pro všechny týmy, molitanovou
kostku o rozměrech 30 x 30 cm, latexovou barvu, která byla potřeba na nakreslení
obřího hřiště, ale i spoustu cen pro děti i dospělé.
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*10. 8. se na našem náměstí představilo „trabišou“. Majitelé automobilů zn. Trabant
uspořádali setkání a při té příležitosti se zastavili i na našem náměstí.
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David Puschmann propagoval pouťové Hlasy z Kvíčerova až v Nepálu

Letošní pouti počasí přálo, takže všude bylo plno lidí. Ceny pouťových atrakcí se
zvýšily, přesto zájem o ně byl celkem dost velký. V sobotu večer ve 22 hod. byl odpálen
pěkný ohňostroj. V Pellyho parku bylo příjemné posezení, a v neděli sdružení PoKuS
pod vedením Renaty Steinerové uvedlo pohádku O hloupé havířce.
62

-2013Velký zájem byl o Den otevřených dveří ve firmě Hauk. Lidé obdivovali moderní
výrobní haly a areál firmy, který je rozšiřován a stále upravován. Firma Hauk je pro
naše město velkým přínosem. Návštěvníci ocenili i nádhernou zahradu se skalkou
v přilehlém areálu.
Den otevřených dveří byl zpestřen i kulturním programem.
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-2013Pěkná akce byla „Den řemesel v Dřevěnce“. Dřevěnka, díky iniciativě Ing. Hejnové a
„Spolku žen rukodělných“ z Broumovska skutečně ožila.

Bývalá lékárnice PhMgr. Vlasta Formanová
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*INLINE BRUSLENÍ V PETROVICKÝCH ZATÁČKÁCH se konalo 7. 9.
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*28. 10. se konalo na náměstí další setkání Klubu historických vozidel Metuje.
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-2013Na hřbitově se 1. 11. konala Vzpomínka na zesnulé.

Zleva: pan Konrád Lichter, Zdeňka Šváblová - předsedkyně SPOZ,
Dagmar Hambálková – matrikářka, Ida Jenková – starostka.

Lubor Bořek - ředitel ZUŠ, sestry Karpfovy

*7. 12. byly na náměstí Vánoční trhy, ale stánků bylo pouze asi 5. Trhovci zřejmě
nepřijeli kvůli silnému větru.
21. 12. se trhy opakovaly, stánků již bylo o něco více.
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*23. 12. od 19,00 hod se před radnicí konalo tradiční PŘEDVÁNOČNÍ
VYTRUBOVÁNÍ.
U stánku Ostrostřelecké gardy polické si kromě svařáku mohli lidé zakoupit medovinu z
BIO bylinek v praktickém kapesním balení (100 ml), v nerozbitné plastové
lahvičce. Etiketa byla zdobena vyobrazením polické radnice a znaku města. Skauti
přivezli Betlémské světlo. Lidí přišlo hodně, náměstí bylo zcela
zaplněno.

Farář Marian Lewicki a starostka Ida Jenková

-201369

Vytrubovaly děti ze ZUŠ – 3. zleva učitelka Lenka Němcová
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Církev

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA – 2. – 6. ledna
…Již tradiční sbírka pořádaná Římskokatolickou farností. Bylo vybráno 132 229,00 Kč.
Police nad Metují
Suchý Důl a Slavný
Machov a Bělý
Bezděkov nad Metují
Pěkov a Hony
Žďár nad Metují
Bukovice
Hlavňov
Celkem

56 764,00 Kč - z toho 4 284 z Radešova
9 746,00 Kč
22 350,00 Kč
12 662,00 Kč
7 276,00 Kč
10 435,00 Kč
9 098,00 Kč
3 898,00 Kč
132 229,00 Kč

*V sobotu dne 4. května farnost pořádala již tradiční Májovou pouť do Vambeřic v
Polsku, k bazilice Panny Marie, královny rodin, letos s modlitbou za papeže Františka.
Putovalo se pěšky po památné vambeřické poutní cestě, malebnou krajinou Policka,
Broumovska a Kladska.

*Dne 24. května se uskutečnila tradiční mezinárodní akce s názvem Noc kostelů. Naše
polická farnost, společně s Okresním muzeem Náchod se k této akci připojila otevřením
farního kostela Nanebevzetí Panny Marie, hřbitovní kaple (bývalý farní kostel Narození
Panny Marie) a bývalého benediktinského kláštera, s doprovodným programem, který
byl ukončen ve 23 hod. modlitbou za město a vlast zakončenou Svatováclavským
chorálem. Tak se v roce výročí 1150 let od příchodu Slovanských věrozvěstů Cyrila a
Metoděje na Velkou Moravu a 800 let od příchodu Benediktýnů na Broumovsko i naše
Police stala místem, kde se potvrzuje život v křesťanské víře.

*Pan Petr Voborník již řadu let zajišťuje vyzvánění zvonem, který je ve věži hřbitovní
kaple. Zvoní ručně.
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*V neděli 23. června se krátce před patnáctou hodinou se rozezněly zvony. Skvostně
vyzdobený a do poslední lavice zaplněný kostel nanebevzetí Panny Marie v Polici nad
Metují byl místem udílení svátosti biřmování. Hudba varhan a zpěv Polického
chrámového sboru uvítaly slavnostní průvod ministrantů, kněží a našeho
královéhradeckého biskupa Jana Vokála. Děkan Mons. Marian Lewicki pak představil
17 mladých lidí, kteří se u něj pečlivě připravovali a celý rok pilně chodili na hodiny
katecheze budoucích biřmovanců. Stěžejní kázání měl biskup Vokál.

V červenci se oslavilo 1150. výročí příchodu
svatých Cyrila a Metoděje, slovanských
věrozvěstů, na Velkou Moravu. V r. 1980
Cyrila a Metoděje prohlásil papež Jan Pavel
II. za spolupatrony Evropy a jsou hlavními
patrony Moravy.

*U příležitosti 1. výročí vysvěcení kaple („zelená kaplička“), proběhlo 7. 7. slavení mše
svaté za obec, dobrodince a poutníky.
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Úklid kostela zajišťuje paní Květa Jenková (vlevo), vpravo paní Františka Kvapilová

Oba koncerty byly úspěšné.
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Zleva: Štěpán Přibyl a Alena Ondroušková z Broumova, Aleš Trojtl z Police
a ThDr. St. Švarc
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V říjnu se farář ThDr. Stanislav Švarc s rodinou odstěhoval z fary do Náchoda.

75

-2013-

Základní škola

Ve škole je vydáván informační občasník
DUHA.

*23. 1. se v Náchodě konalo okresní kolo matematické olympiády pro 5. a 9. ročník ZŠ.
V kategorii 5. ročníků obsadila Bára Maierová 2. místo a Šárka Fulková místo 3.
V kategorii 9. ročníků Ha Tien Toan obsadil 3. místo, Eliška Pohnerová obsadila 4.
místo a Petr Breuer obsadil místo 11. Ha Tien Toan a Eliška Pohnerová se zúčastnili
krajského kola v Hradci Králové, kde opět získali velmi dobré umístění.

*7. 2. se konala v Náchodě Olympiáda v českém jazyce. Za naši školu se zúčastnila
Eliška Pohnerová a Dominik Tautz. Eliška obsadila z 32 zúčastněných dětí dělené 7.
místo a Dominik obsadil dělené 9. místo.

*28. 2. V Kolárově divadle vystoupily dětí z MŠ a 1. st. ZŠ. Připravily si pro své rodiče
a ostatní příbuzné a známé pásmo písniček a tanečků. Besídka, která zaplnila divadlo,
byla úspěšná.
-201376

*V pátek 26. 4. v rámci Dne Země proběhl tradiční úklid okolí města žáky polické
základní školy.

*Ve dnech 26. 4. - 3. 5. 2013 byl rekonstruován vestibul 2. stupně. Architektonický
návrh, projektovou dokumentaci i samotné provedení je dílem Ing. arch. Jiřího
Dařbujána – d.A.D STUDIO, s.r.o. z Hradce Králové. Elektroninstalaci a osvětlení
realizovala firma Grim a synové Bukovice s.r.o.
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-2013Později byla realizovaná druhá etapa, rekonstrukce 3. NP budovy č. p. 107, kde byla
umístěna počítačová grafika, videostřižna, kabinet, sklad, sál výtvarného oddělení a
přístupového schodiště s chodbou. Ve výběrovém řízení zvítězila firma MOVIS, a to ve
výši 1 549.669,- Kč vč. DPH.

*Na přelomu června a července byla dokončena v klidové zóně za budovou 1. stupně
základní školy venkovní učebna. Nahradila dožívající party stan, který byl po řadu let
v letních měsících využíván dětmi základní i mateřské školy k výuce i odpočinku.

7. října započaly práce na přípravě staveniště u základní školy z důvodu stavebních
prací, které byly spojeny se zateplením a výměnou oken na všech budovách základní
školy.
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*V květnu naše škola uspořádala okresní kolo Odznaku všeobecné zdatnosti.
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*Družstvo čtyř žáků

prvního
stupně naší školy (Šárka Fulková,
Bára Meierová, Vilda Petříček a
Adam Werner) se po úspěšném
zvládnutí
okresního
kola
probojovalo do kola krajského,
které probíhalo ve dnech 29. a 30.
5. 2013 na dopravním hřišti
v Náchodě a posléze v rekreačním
areálu ve Sněžném v Orlických
horách. Družstvo získalo 2. místo
v kraji.

*Žáci naší základní školy se již několikrát zúčastnili Literární a výtvarné soutěže
ÚPICE BRATŘÍ ČAPKŮ. Letos probíhal 19. ročník a bylo vyhlášeno téma POHÁDKA
PSÍ.
Vyhlášení celé soutěže se uskutečnilo 30. května přímo v Úpici, kde Eliška Pohnerová
a Markéta Veverková získaly 1. místa a Daniela Vojtěchová 3. místo.

*Stejně jako v letech předchozích i letos se v rámci polické školní družiny uskutečnil
pobyt v přírodě. Letošního 16. ročníku se zúčastnil rekordní počet dětí – 69. S nimi si
tábor užívalo šest dalších pomocníků pod vedením vychovatelek paní Řehákové, paní
Mohelníkové a slečny Šárky Hruškové. Letos pobývaly ve škole v Teplicích nad
Metují. Každý takový pobyt má své téma – pro ten letošní to bylo LOUPEŽNÍCI A
VÍLY.

Učitelka Eva Řeháková seznamuje děti s plánem
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„Loupežníci a víly“

*V květnovém krajském finále desetiboje OVOV v Hradci Králové bylo pro naši školu
úspěšné. Lucka Rotterová a Martin Žiga si zajistili nominaci na pražské celostátní
finále, které se konalo na Strahově začátkem září. Lucka obsadila solidní 40. místo
v republice a Martin celkově skvělé šesté místo.

Zleva: Lucka, Roman Šebrle, Martin
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.

Lucka, Robert Změlík, Martin

*Žáci pod vedením paní učitelky Lenky Meierové a pana učitele Petra Jansy pomáhali
občanskému sdružení Julinka s rekultivací klášterních zahrad.
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Vánoční výstavy v Radkowě. Za Unii rodičů přes DSO Policko se zúčastnila paní Iveta
Tautzová a p. Jaroslav Matěna.
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-2013Děti z družiny vytvořily vánoční stromky na kruháku a Zušky.

Letos byly stromečky bez sněhu
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*12. února se zúčastnili někteří žáci pěveckého oddělení
oblastního kola Mezinárodní pěvecké soutěže Karlovarský
skřivánek, které se konalo v ZUŠ Červený Kostelec.
Amálka Cvrkalová - čestné uznání, Vládík Uhravý- 1. místo, Bára Zajícová - 2. místo a
Markéta Valchařová- čestné uznání! Do Karlových Varů nás poletí reprezentovat
Vládík Uhravý. Všechny zpěváky připravila paní učitelka Miriam Blažková a
doprovázel pan učitel Čapek.
V květnu měla Studánka soustředění v Neratově a ve dnech 7. – 9. 6. se zúčastnila
mezinárodní soutěže pěveckých sborů FESTA MUSICALE Olomouc.
V první kategorii byla Studánka oceněna stříbrnou medailí. Od zlaté jí dělily
pouhé dva body! V druhé kategorii soutěžila s oficiálním sborem Univerzity De La
Salle ve filipínské Manile!!! Vysokoškoláci si vyzpívali zlato, Studánka stříbro.

Studánka
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*5. března (během jarních prázdnin) proběhlo v Jičíně krajské kolo soutěže v komorní
hře dechových nástrojů dřevěných (klarinety, saxofony, zobcové flétny, příčné flétny,
hoboje). Naši školu reprezentovaly tři soubory: Klarinetové trio (Pavlína Hilscherová,
Katka Pastorková a Jiří Trnovský) a Dechové trio (Klára Šulcová, Katka Pastorková a
Jiří Trnovský), které do soutěže připravoval pan učitel Roman Rokoš, a také Kvarteto
příčných fléten ze třídy paní učitelky Gabriely Krečmerové. V obrovské konkurenci
všechny tři soubory vybojovaly druhá místa a Jiří Trnovský obdržel zvláštní cenu
poroty za vynikající výkon na basklarinet.

*6. března 2013 se konalo v Hradci Králové krajské kolo celostátní soutěže ve hře
žesťových komorních souborů. Naši školu reprezentovaly 4 soubory, které předvedly
vynikající výkony. Všichni naši žáci obsadili 1. místa s postupem do celostátního kola.
Brass band získal navíc titul absolutního vítěze celé krajské soutěže.

*Ve středu 21. března se v Hradci Králové konalo krajské kolo soutěže ve hře na
elektronické klávesové nástroje. Naši školu zastupovali dva soutěžící, které připravoval
pan učitel Ján Pastorek. Přemysl Řezníček získal první místo a Nikola Škopová druhé
místo!

*24. března 2013 vystoupil v hudebním sále profesor PhDr.
Martin Hilský, známý anglista a shakespearolog a hudebník
Daniel Dobiáš.
PhDr. Martin Hilský
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*Naše škola byla pořadatelem krajského kola soutěže základních uměleckých škol v
komorní hře souborů s převahou smyčcových nástrojů, které proběhlo ve čtvrtek 11.
dubna 2013.
1. kategorie (věkový průměr do 10 let)
Klavírní trio 1. místo s postupem do celostátního kola Pospíšilová Anna Klára (housle),
Pospíšilová Františka (violoncello), Cvrkalová Amelie (klavír).
2. kategorie (věkový průměr do 12 let)
Klavírní kvarteto ZUŠ Police nad Metují - 1. místo s postupem do celostátního kola
(Absolutní vítěz soutěže) - Lichá Anna (housle), Karpfová Kateřina (viola), Lichý Petr
(violoncello), Suchánková Sára (klavír).
3. kategorie (věkový průměr do 15 let)
Klavírní kvarteto ZUŠ Police nad Metují - 1. místo s postupem do celostátního kola Soukupová Petra (housle), Karpfová Karolína (viola), Soukupová
Karolína (violoncello), Johnová Lucie (klavír)
4. kategorie (věkový průměr nad 15 let)
Klavírní kvinteto ZUŠ Police nad Metují - 1. místo s postupem do celostátního kola
(Absolutní vítěz soutěže) - Novotná Anna (housle), Vik Maxim (viola), Kašpar Adam
(violoncello), Blažková Anna (kontrabas), Troutnarová Magdaléna (klavír).
O měsíc později se konalo v jihočeském městě Jindřichův Hradec ústřední kolo
celostátní soutěže komorní hry, tentokrát však smyčcových nástrojů. I tam nás
reprezentovaly výše uvedené čtyři soubory a také na této soutěži dosáhly stejného
úspěchu: jedno první místo v republice a tři druhá místa. Navíc odborná porota udělila
našim žákům tato mimořádná ocenění: Magdaléna Troutnarová - za vynikající výkon ve
hře na klavír, Anna Blažková - za vynikající výkon ve hře na kontrabas, Anna Novotná
- za vynikající výkon ve hře na housle, Františka Pospíšilová - za vynikající výkon ve
hře na violoncello, Sára Suchánková - za mimořádný - stylový výkon na klavír, Klavírní
trio ZUŠ Police nad Metují - ocenění za hru zpaměti

*Ve dnech 19. – 21. dubna se konalo v Liberci ústřední kolo celostátní soutěže
komorní hry dechových nástrojů. Naši školu reprezentovaly čtyři soubory, které se
se svými výkony uprostřed obrovské konkurence zařadily mezi republikovou špičku.
Přestože naši žáci patřili ve svých kategoriích k těm nejmladším, obstáli mezi svými
staršími soupeři naprosto skvěle!
1. kategorie:
MiniBrass - Josef Hlaváček: trubka, Eliška Jirmannová: lesní roh - 1. cena
Baby Brass - Štěpán Kollert: trubka, Doubravka Čápová: lesní roh - 2. cena
2. kategorie:
Junior Brass - Tomáš Kubeček: trubka, Markéta Jirmannová: lesní roh, Daniel
Kubeček: baryton - 2. cena
4. kategorie:
Chananel Sichrovský: trubka, Tomáš Pavel: trubka, Josef Sichrovský: baryton, Jan
Pavel: tenor, Lukáš Kubeček: tuba - 2. Cena.
Doubravka Čápová - Zvláštní ocenění za nejmladšího účastníka soutěže
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za vynikající výkon
p. uč. Lenka Němcová - Zvláštní ocenění za pedagogické vedení
Ve dnech 1. - 2. 6. se konala v Brně
Mezinárodní
interpretační
soutěž
žesťových nástrojů. Z naší školy odjelo 8
žáků rozdělených do 2. kategorií a opět získali
1., 2. a 3 ceny. Doubravka Čápová (8 let) 3.
cena, Markéta Jirmannová (11. let) 1. cena,
Daniel Kubeček (11 let) 3. cena, Tomáš
Hruška (9 let) 2. cena, Simona Taucová (8 let)
1. cena, Michal Sirko (10 let) 1. cena, Michal
Lelek (13 let) 3. cena, Marek Zítka (13 let) 1.
cena.
Na začátku května proběhla stejná soutěž pro
žáky konzervatoří a akademií a zde získala
naše bývalá studentka Monika Němcová 1.
cenu.

Vlevo učitelka Karolína Sorokinová, vpravo uč. Lenka Němcová a za ní uč. Josef Fiala
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*Ve dnech 2. - 3. 6. proběhl v Kroměříži 4. ročník houslové soutěže ARCHETTI IN
MORAVIA. Eliška Novotná získala 3. cenu, Anna Lichá 1. cena, Klára Pospíšilová 1.
cena, Anna Novotná 2. cena, Karolína a Kateřina Karpfovy získaly Čestné uznání.
Stejné uznání získal i učitel Pavel Čapek za klavírní spolupráci.

* Ve dnech 3. - 6. května 2013 se v belgickém Neerpeltu konal již 61. ročník
„ European Music Festival for Young People“, hudební festival pro dětské a
mládežnické soubory s obrovskou tradicí a prestižním postavením mezi podobnými
festivaly v celém světě. Archi Piccoli pod uměleckým vedením Michaely a Ladislava
Michalových reprezentovaly Českou republiku za účasti 108 souborů a 3 160 účastníků
z Číny, Hong Kongu, Ruska, Německa, Rakouska, Dánska, Finska, Francie, Švýcarska,
Holandska, Belgie, Irska, Španělska, Itálie, Chorvatska, Slovinska, Bulharska,
Maďarska, Polska, Estonska a Slovenska. Orchestr byl na tuto prestižní soutěž
mládežnických orchestrů vybrán na základě nahrávky společného projektu Archi Piccoli
a flétnového souboru Sarabanda ZUŠ Rychnov nad Kněžnou. Náš orchestr byl porotou
přeřazen do nejvyšší kategorie „G - superieur“. Soubory jsou v této kategorii hodnoceny
jako soubory profesionální, tedy bez přihlédnutí k věku. Náš orchestr získal druhé místo
(první místo v této kategorii nebylo uděleno) a dostal příležitost vystoupit na prestižním
VIP koncertu v místním divadle pro vybrané publikum a sklidil zasloužené ovace.
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Vpředu Michaela Michalová
V sobotu 25. května opět přijel do Kolárova divadla štáb Českého rozhlasu Praha a
pořídil profesionální nahrávku našeho orchestru Archi Piccoli do letošního ročníku
rozhlasové soutěže Concerto Bohemia 2013.

*Bigband vyjel do Jablonce nad Nisou, kde ve čtvrtek 23. května proběhl celodenní
hudební festival na centrálním náměstí a kam byl náš orchestr pozván jako jeden z
vrcholů programu.
Ve dnech 20. – 24. června Bigband odjel na hudební festival do Travniku – našeho
nového partnerského města v republice Bosna a Hercegovina. Tento zájezd se
uskutečnil ve spolupráci a s podporou Města Police nad Metují.

Zleva: Daniel Denyger, starosta Travniku, Lubor Bořek a radní z Travniku
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*V severomoravské Vidnavě se 17. 10. konala celostátní soutěž komorních orchestrů.
Naši školu reprezentoval Mini Brass (kategorie 0 – Josef Hlaváček - trubka a Eliška
Jirmanová - lesní roh), který získal 1. cenu. Baby Brass (kategorie 1 – Štěpán Kollert –
trubka, Doubravka Čápová – lesní roh a Tomáš Hruška – baryton) získal 2. cenu. Junior
Brass (kategorie 1 – Tomáš Kubeček – trubka, Markéta Jirmannová – lesní roh a Daniel
Kubeček – baryton) získal 1. cenu a Brass Band (kategorie 3 – Chananel Sichrovský –
trubka, Tomáš Pavel – trubka, Josef Sichrovský – baryton, Jan Pavel – baryton a Marek
Zítka – tuba) obsadil 3. místo.
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Vedoucí funkci převzala po J. Hejnyšovi Hana Mazancová.
Ve skautu je několik věkových kategorií. Program se vytváří speciálně pro každou
kategorii na základě potřeb dětí a jejich věku. Věkové rozmezí uvedené u jednotlivých
kategorií není striktní.
Předškoláci (5-7 let) - Medvíďata
Vlčata (chlapci) a světlušky (dívky) (obvykle 8-10 let - 1. školní stupeň)
Skauti a skautky (přibližně 11-14 let - 2.školní stupeň)
Roveři (chlapci) a Rangers (dívky) (přibližně 15 - 21 let)
Oldskauti (dospělí)
24. 2. byla v klubovně výstava fotek, kronik, dokumentů i táborových artefaktů, které se
váží k historii skautského střediska v Polici nad Metují, které bylo založeno v roce
1919. Na besedu se dostavili i pamětníci: Bóža Strauch – Grizzly a Václav NosekWindy, kteří vyprávěli něco málo o tom jak oni nebo jejich rodiče skautovali a jak se
vlastně v Polici dříve žilo.

Ve dnech od 5. 6. do 9. 6. měli se jako roveři zúčastnit celostátního roverského
setkání zvavé ,,Obrok". Bohužel kvůli náhlým povodním byla akce zrušena. Roveři
se rozhodli vyjet na pomoc s odklízením škod po povodních. Vyjeli do obce Rudník
nedaleko Trutnova, kde škody byly opravdu veliké. Lidé postižené obce byli ochotní
a byli velice vděční.
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*5. října byl uspořádán již třetí ročník akce
„Den pro Afriku 3“ v rámci sbírky Postavme
školu v Africe, kterou pořádá organizace
Člověk v tísni. Díky této sbírce se postavilo již
14 škol v Etiopii. Na náměstí si děti si mohly
zkusit vylézt na palmu, vyrobit rumbakoule,
nebo ozdoby z papíru. Vystoupili bubeníci a
po celý den byl bohatý program. Den byl
zakončen večerním promítáním z cestování po
Africe doplněné koncertem seskupení KORA
JUNGLE JAZZ aneb relax při netradičním
spojení africké kory a kytary.
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-201323. 12. skauti přivezli Betlémské světlo.

Hejtman ostrostřelců Karel Sýkora a vedoucí skautů Hana Mazancová
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Muzeum papírových modelů
*Muzeum papírových modelů reprezentovalo Polici nad Metují na
13. ročníku mezinárodního veletrhu cestovního ruchu Euroregion
Tour 2013, který se konal ve dnech 21. až 23. března 2013 v
Eurocentru v Jablonci nad Nisou.

*V Muzeu papírových modelů, jehož ředitelkou je Martina Váňová, byly v prodeji
POLICKÉ OMALOVÁNKY a TURISTICKÉ VIZITKY. Polické omalovánky vznikly
jako propagační předmět našeho města ve spolupráci s ilustrátorem Jaroslavem
Soumarem, CS Broumov a Muzeem papírových modelů.
Pan Badalec, spoluzakladatel Muzea papírových modelů, ukončil svou činnost v tomto
zařízení pro názorové neshody s vedením muzea. S projektem „kolejiště“ skončil.
V muzeu se během celého roku konají akce s různým zaměřením na tvorbu a děti
projevují zájem o zapojení se do modelářského kroužku.

* 25. 5. se uskutečnil MEMORIÁL JOSEFA HEJNYŠE. Proběhlo vyhodnocení
výsledků soutěže pro skauty a byla otevřena dílna pro veřejnost. Soutěž a setkání
především skautů zahájila starostka Ida Jenková a Hana Mazancová, vedoucí
skautského střediska v Polici nad Metují. Skautské družiny přivítaly i „mapečáky“ pod
vedením Renaty Steinerové. Během celého dne návštěvníci i skauti mohli využít
komentované prohlídky expozice, občerstvení a papírové dílny. Přišlo 73 platících
návštěvníků, vstup zdarma měli skauti a pořadatelé Dnu řemesel. Do soutěže se
přihlásilo 14 družin, odborná porota hodnotila ve dvou kategoriích. V první kategorii
určila první, druhé i třetí místo. Druhá kategorie zůstala bez bronzové medaile. Skauti
z Police nad Metují získali uznání, vyhráli tři medaile.
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Zleva: Hana Mazancová, Pavel Frydrych, Renata Steinerová s „mapečáky“, starostka
Mgr. Ida Jenková
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V říjnu se konaly Mezinárodní modelářské dny. Zúčastnily se i děti z Polska. Do
soutěže se přihlásilo celkem167 modelů z toho 64 modelů z Polska. Během celého
víkendu muzeum navštívilo přes dvě stě návštěvníků. Modely hodnotila mezinárodní
pětičlenná komise s předsedou Jiřím Křivohlavým. Zvláštní cenu porota udělila modelu
francouzské katedrály v Chartres od Ondřeje Hejla a cenu diváků získal model hasičské
cisterny třináctiletého Matěje Pavla, který si mimo jiné odnesl za své vítězství dort.
Vernisáž spojenou s vyhlášením výsledků doprovodilo hudební uskupení pod vedením Matěje
Pátka. Tlumočila paní Dorota Budařová. Projekt Mezinárodní modelářské dny byl

spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.
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Zleva: předseda Jiří Křivohlavý, Dorota Budařová a Martina Váňová

Pan Ladislav Badalec a Martina Váňová

*28. 10. byla za nočního osvětlení otevřena expozice v Muzeu papírových modelů.
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*V sobotu 30. 11. v 9 hodin byla v pořadu Tamtam v ČT odvysílána reportáž z Muzea
papírových modelů. Další rozhovor s Martinou Váňovou z muzea byl odvysílán
rozhlasem Hradec Králové v sobotu 4. 1.

*24. 12. 2013 od 10 do 16 hodin bylo muzeum otevřené a zájemci si mohli prohlédnout
muzeum ve vánoční atmosféře, zdobení perníčků, výrobu ozdob na stromek.
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Divadlo
*Ve středu 30. 1. bylo v Kolárově divadle uvedeno představení „HRA O
MANŽELSTVÍ“, ve kterém vystoupili herci z Prahy Chantal Poullain a Jiří Schmitzer.

*V pátek 19. 4. v 19 hod. bylo uvedeno pražskými herci představení MONOLOGY
VAGÍNY.

*Pan František Pivoňka a Ivana Richterová dostali Čestné uznání na Východočeské
přehlídce amatérského činoherního a hudebního divadla za své role ve hře Tři na
lavičce, které režírovala Ivana Richterová.
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4. 10. 2013 koncert folkové kapely Čáry Máry
9. 10. 2013 Zimní příhody včelích medvídků, Divadlo Krapet
18. 10. 2013 Otylka, Divadelní soubor Maska Česká Skalice
25. 10. 2013 Pygmalion, Divadelní soubor Jiráskova divadla Hronov
3. 11. 2013 Racci, Divadlo v pohybu a tanečnice ze STUDIA Nová scéna - Lidé v
pohybu působící pod Laternou Magikou, Praha
15. 11. 2013: Strašidlo Cantervillské, Divadelní soubor F. A. Šubert Dobruška
18. 11. 2013 Filumena Marturano aneb Manželství po italsku se Simonou Stašovou a
Svatoplukem Skopalem, Městská divadla pražská, Praha

*7. března od 19.00 hodin se konal na sále Pellyho domů celonárodní
happening
PAMATUJ! REMEMBER! Byla to vzpomínka 69. výročí největší
masové vraždy v dějinách naší země. 8. března 1944 bylo v plynových komorách
koncentračního tábora Osvětim - Birkenau zavražděno během jediné noci 3 792
nevinných mužů, žen a dětí. Následně 10. až 12. července téhož roku bylo v
průběhu dvou nocí stejným způsobem zavražděno 6 500 mužů, žen a dětí. Celkový
počet obětí z tzv. Terezínského rodinného tábora přesáhl množství 10 000.
Večerem provázela starostka Ida Jenková a učitelka zpěvu na ZUŠ Miriam
Blažková. Vystoupil pěvecký sbor ZUŠ Studánka, který uvedl hebrejské písně.
Během celého léta byla otevřena letní terasa Pellyho domů., kde
bylo možné pod slunečníky si příjemně posedět při občerstvení
a sledovat různé kulturní programy.
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Koncerty
*V neděli 6. 1. v 16 hodin byl v Kolárově divadle uveden
NOVOROČNÍ KONCERT POLICKÉHO SYMFONICKÉHO
ORCHESTRU. Koncert měl veliký úspěch.
Orchestr vystoupil také v neděli 9. 6. v Praze v Letohrádku
Hvězda, kde ho uvedla starostka Ida Jenková. Vystoupení mělo u
Pražanů velký úspěch.

*V sobotu 27. 4. 2013 od 18 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie byl uveden
koncert BAROCCO SEMPRE GIOVANE. Účinkovali Jiří Bárta – violoncello a Pavel
Svoboda – varhany. Koncert se konal při příležitosti zahájení celoročních slavností Via
Benediktina - oslav 800 let výročí od příchodů benediktýnů na Broumovsko.

*Naše město je již tradičním účastníkem Dvořákova festivalu. Letos se konal v kostele
Nanebevzetí Panny Marie 7. června literárně hudební večer Laudatio pro Antonína
Dvořáka v podání pánů Václava Postráneckého a Aleše Bárty.

*28. 9. (Den české státnosti) se v kostele konal Svatováclavský koncert Police
Symphony Orchestra se kterým vystoupila zpěvačka Dasha dirigent a muzikant Milan
Kumžák z Prahy. Oba byli mladým orchestrem nadšení. Na koncert se dostavilo 450
návštěvníků.

*13. 12. se konal Vánoční koncert orchestru Václava Hybše. Každý rok přijíždí polický
rodák Václav Hybš se svým orchestrem potěšit lidi ze svého rodiště. O jeho koncerty je
vždy velký zájem.
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Výstavy
Letos si město Police nad Metují připomíná 760 let od první písemné zmínky o něm.
K tomuto výročí jsou zaměřené všechny uskutečněné akce, výstavy i koncerty.
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*27. 4. byla v klášteře v prostorách Muzea města vernisáž výstavy připomínající 800.
výročí příchodu Benediktinů na Policko a Broumovsko. Výstavu připravili odborníci z
Centra medievistických studií AV ČR a UK v Praze a Univerzity Hradec Králové ve
spolupráci se Vzdělávacím a kulturním centrem Broumov a s Regionálním muzeem v
Náchodě.

Zleva: Jan Školník (je spolumajitel firmy Hobra Školník a především vedoucí Agentury
pro rozvoj Broumovska. Vůdčí osobnost Podnikatelského klubu a dalších různých
organizací v Broumově, které sídlí v klášteře), P.Marian Lewicki, Mns. Prokop
Siostrzonek, převor Benediktinského arciopatství v Břevnově a starostka Ida Jenková.

Zleva: pan Somer (autor výstavy), Jan Školník, P. Marian Lewicki, Mns. Petr Prokop
Siostrzonek
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Vlevo: Mgr. Jan Tůma,
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*Ve dnech 1. – 25. května se v prostorách Muzea města Police
nad Metují uskutečnila výstava unikátní makety Codexu Gigas
- největší ručně psané knihy na světě, známé podle vyobrazení
satana také jako Ďáblova bible.

*V sobotu 29. června proběhlo ve staré polické škole Dřevěnce slavnostní otevření
nové výstavy „Probuzení Dřevěnky“ oživené ukázkami zapomenutých řemesel a
rukodělných prací. Společná činnost Občanského sdružení Hvězda je zaměřena na
lidová řemesla, různé rukodělné techniky, pořádání výstav.
V přízemí je školní třída, v patře je dobový byt z počátku 20. století. Mgr. Jan Tůma,
pracovník Regionálního muzea, který má na starosti Městské muzeum v klášteře a
starou školu se domluvil s městem o tomto záměru. Velikou zásluhu na realizaci má
také Cech panen rukodělných pod vedením Ing. Jiřiny Hejnové. V době Polické pouti
byla zde předváděna stará řemesla Cechem panen rukodělných .

Vpředu Ing. Jiřina Hejnová
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Marie Balharová z Otovic

Krásné figurky z kukuřičného šustí umí
Věra Ježková z Otovic

Nataša Zemková z Trutnova

Miroslav Zemek z Trutnova
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Ovčí vlnu na kolovrátku zpracovávala Anička Tůmová z Lachova.

Na stavu s pevným listem
Ines Šťovíčková z Broumova.

tkala

Ing. Jiřina Hejnová z Police předváděla šití waldorfských panenek.
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Interiér „Dřevěnky“ v Hvězdecké ulici čp. 15
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Den řemesel v Dřevěnce o pouti
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Své umění předváděla také
PhMgr. Vlasta Formanová
(před nástupem do důchodu pracovala v lékárně na
náměstí)

*22. 12. se konaly Vánoce v Dřevěnce.
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*21. srpna v chodbě Muzea v Polici nad
Metují byla vernisáž výstavy připomínající
okupaci Československa vojsky Varšavské
smlouvy v roce 1968. Centrem výstavy
byly dosud nezveřejněné unikátní z Police
nad Metují, pořízené v srpnových dnech
roku 1968 a objevené až po 45 letech.
Výstavu doplnily autentické letáky a
dobový
tisk.
Kromě
historických
dokumentů byla vystavena i výtvarná díla
inspirovaná aktem okupace. Expozici
hudebně doplnily nahrávky písní Jany
Šteflíčkové, Jaromíra Nohavici a polického
hudebníka Pavla Fulky.
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Mgr. Jan Tůma, za ním Pavel Frydrych

Pan Miroslav Pichl
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místostarosta Mgr. Jiří Škop
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Pavel Fulka
Po ukončení začala v 18.30 hodin v Kolárově divadle
cyklus přednášek o roku 1968 a okupaci
Československa. Postupně promluvila PhDr. Zlatica
Zudová-Lešková
CSc.
z Historického
ústavu
Akademie věd ČR, Mgr. Lydia Baštecká z Archivu
Náchod a polický historik pan Miroslav Pichl zakončil
večer přednáškou přímo o situaci v Polici nad Metují.
Patronát nad výstavou převzal Mgr. Jiří Škop,
místostarosta Police nad Metují.

*27. 9. se konalo na
sále Pellyho domů
slavnostní vyhodnocení
fotografické
soutěže,
kterou
vyhlásil
Dobrovolný svazek obcí
Policka a byl podpořen
Euroregionem
Glacensis. Fotografie zachycovaly přírodní a kulturní zajímavosti na území Policka a
Radkówska.
Vítězné fotografie:
Budovy – 1. místo – Jan Pfeifer, Solitéry
Neživá příroda – 1. místo – Jiří Velc, Broumovské stěny, Kovářova rokle – Skalní
divadlo
Živá příroda – 1. místo – Tomáš Hejzlar, Pasoucí se kráva s Ostašem a Krkonošemi
v pozadí, Slavný
Život v obcích – 1. místo – Miloš Kleiner, Tour de torpédo, Start paní a dívek U Božky

119

-2013 Vernisáž výstavy soutěžních snímků se konala 18. 10.

Vlevo Eva Pápaiová zajišťuje akce podporované Euroregionem Glacensis.

120

-2013 -

121

-2013 -

*V listopadu byla pokřtěna kniha fotografií Oldřicha Jenky „Broumovské a polické
stěny“.
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Autogramiáda Oldřicha Jenky, autora knihy „Broumovské a Polické stěny“.
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*22. 11. se konala módní přehlídka BAOBAB FASHION SHOW, kterou uspořádaly
Butik Baobab – stylová móda z celého světa, výrobce dílů pro automotive Hauk s.r.o.
a Město Police nad Metují. Patronem přehlídky byla starostka Police nad Metují Ida
Jenková. Večerem provázeli Uršula Kluková a David Novotný, vystoupila
zpěvačka Světlana Nálepková. Modely předvedly místní i profesionální modelky. Na
molu vystoupil i Muž roku 2013 Antonín Beránek. Akce byla velmi úspěšná.

Herečka Uršula Kluková, starostka Ida Jenková a David Novotný

Zpěvačka Světlana Nálepková

Květa Vídeňová
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Vpravo Muž roku 2013 Antonín Beránek.
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Plesy

*V neděli 24. 2. ve 14 hod. se na sále Pellyho domů konal Dětský karneval, který
uspořádal Sokol Police a CKV Pellyho domy.
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*V sobotu 16. 2. od 20. hod. se konal na sále Pellyho domů 6. Ostrostřeleckoměstský
ples. K tanci hrála skupina Relax Band.
*V sobotu 2. 2. se rovněž na sále Pellyho domů konal Hasičský ples.
*29. 3. se na Hvězdě konal 35. Ples motoristů
*29. 11. Na sále Pellyho domů se konal 18. ples lyžařů.
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*7. 5. se na sále Pellyho domů konal Čaj o páté. K tanci a poslechu hrál p. Josef Langer
z Hronova.
*17. 5. se na sále Pellyho domů konal Květ(i)nový taneční večer. Ples plný květin,
tance a poezie. Celým večerem provázel Karel Hynek Mácha a skupina HPK band
Týniště nad Orlicí.

*Na podzim probíhal další kurz tanečních pro mládež pod vedením manželů
Poznarových z Červeného Kostelce. Tito taneční mistři měli současně čtyři taneční
kurzy po okolí a právě polické kurzy vyhodnotili jako nejlepší a na nejvyšší úrovni ze
všech čtyř kurzů. Pochvala patřila všem účastníkům kurzu, všem pořadatelům a také
panu Exnerovi a jeho kolektivu za poskytnuté občerstvení. Mistři Poznarovi též
hodnotili kladně vzrůstající úroveň kultury v Polici. Manželé Poznarovi vedou také
kurzy tance pro pokročilé. O tyto kurzy je velký zájem.
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Manželé Poznarovi
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Besedy
*Úterý 19. 2. 2013 v 19 hod. ELBA A SICÍLIE OČIMA CTIBORA KOŠŤÁLA
Ostrovy v Tyrhénském a Středozemním moři v rámci jachtingu postupně v rozmezí let
2011 – 2012. Promítnuta byla řada inspirativních snímků a pro lepší vystižení i krátká
videa.
Ve dnech 21. – 24. 3. se konal v Kolárově divadle druhý
ročník mezinárodního filmového festivalu o lidských
právech pod názvem JEDEN SVĚT. Festival zaštítilo
město a o. s. Julinka.
Festival se povedl. V Kolárově divadle bylo promítnuto 11
filmů, uspořádány 3 debaty a 2 koncerty. Jednoho světa na
školách se celkem zúčastnilo 1381 dětí a o týden později
přišlo do kina 333 dospělých. Na koncerty se dohromady
prodalo přes 200 vstupenek.

Zleva: Libor Dvořák – překladatel, moderátor Filip Dobrovolný
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-2013 Vlevo Zuzana Ježková, která
zajišťovala školní projekce

Vlevo moderátor Filip Dobrovolný, vpravo Vojtěch Lavička, člen skupiny Gypsy Spirit
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Kladenská kapela ZRNÍ
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*25. 4. došlo v Pelláku díky Michaly Kubalíkové a Bohuslavu Stillerovi, za ochoty a
podpory děvčat z knihovny, k setkání s Rychlým šípem Jindrou Hojerem. Letos mu
bude 89 let. Jeho elán, optimismus a radost ze života jsou obdivuhodné.

Vpravo Jindra Hojer, vlevo uč. ZUŠ Ševců a jeho dcera

Vpravo řed. knihovny Věra Plachtová, na kytaru hraje učitel ZUŠ p. Ševc a zpívá jeho
dcera
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Převor benediktínského kláštera v Praze Prokop Siostrzonek – vlevo
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Učitel ZUŠ Pavel Čapek
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Spolky a občanská sdružení

*6. 1. Občanské sdružení PoKuS
uspořádalo
akci
„Zhasínání
vánočního stromku“. Při této
příležitosti proběhla charitativní
Tříkrálová sbírka. Začátek byl v 18
hod. na náměstí.
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Slovem provázel Jiří Trnovský

-
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Filatelisté
První známka letošního roku:
Tradice české známkové tvorby - Ivan Strnad.
Berta Sutner

Vpravo pan Stanislav Plachta – předseda klubu
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se

Námět známky: George Orwell je pseudonymem
vizionáře, vlastním jménem Eric Arthur Blair. Narodil
25. 6. 1903 v Indii a zemřel 21. 1. 1950. Byl britským
novinářem, esejistou spisovatelem.

40 let užívání poštovních směrovacích čísel
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Železniční osobní drezína
Tatra 15/30.

Tatra 15/Motocykl Čechie 33
Böhmerland
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Max Švabinský: Kulatý portrét, 1897;
Národní galerie v Praze.

Giovanni Battista Piranesi (1720 – 1778)

V sobotu 26. 10. proběhlo již 3. setkání sběratelů všech oborů na sále Pellyho domu.
Setkání se zúčastnilo 70 sběratelů a návštěvníků, včetně starostky města Idy Jenkové,
Miroslava Jánského - zhotovitele vydaných souborů zápalek s motivy Policka a
šéfredaktora Náchodského deníku.

Vlevo pan Miroslav Fulka, Miroslav Jánský, vpravo pan Josef Máslo ze Žďáru
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Krčmasenát

Krčmasenát je neorganizované sdružení. Členové se rekrutují z hudebních skupin
Kamarádi osady 5 a Pevné vůle a ze skalních štamgastů Krčmy. Pravidelně se schází, a
vždy v lednu mají svou Výroční schůzi.

Starostka Mgr. Ida Jenková, dále zleva: Jar. Pichl, Jar. Jenka, Zdeněk Teimer, Jan
Linhart.
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„Polická pětka“ – Antonín Kavka (bendžo), Jan Hrábek (housle), Miloš Hanzl (kytara),
Karel Kleiner (basa), František Pohl

Jaroslav Jenka, Zdeněk Teimer, Jan Linhart, Olga Vejsadová, Jaroslav Hůlka
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Ivana Čálková, Josef Rusín, Jaroslav Čálek, Karel Valchař, Jiří Verner, Jan Schirlo

Ladislav Schejbal, Zdeněk Vancl, J. Hrábek, J. Pichl, úplně vzadu delegace z
Broumova, pak Jaroslav Jenka, Jan Linhart a Jaroslav Hůlka

*V červenci se vydal Krčmasenát do Senátu ČR. Došlo k setkání s místopředsedou
MUDr. Přemyslem Sobotkou, uskutečnila se procházka na Hrad, posedělo se v
Břevnovském šenku, zastavilo se v Kersku s prohlídkou galerie Kuba a hlavně se
posedělo v Hájence se vzpomínkami na Bohumila Hrabala.
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-2013Koncem roku se konal vydařený Advent v Krčmě. Polická pětka získala nový hudební
nástroj – valchu, kterou starostka nalezla mezi haraburdím před domem rodiny
Turkových naproti školní jídelně Na Babí.
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Zleva: Věra Kašíková, Lenka Fulková, Ida Jenková, Ladislav Schejbal
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-2013Naše MaMiNa pokračuje v tradici s novým vedením velmi
úspěšně. V dubnu spolu se ZŠ Bukovice a mateřským centrem
MaMiNa bylo oslaveno jaro péčí o mladá stromořadí v krajině
dosadbou, údržbou i odborným prořezem.

Výlet do mini zoo v polské vesničce Laczna měl velký úspěch.

*15. 10. byl uspořádán v Pellyho domech PODZIMNÍ BAZÁREK DĚTSKÉHO
OBLEČENÍ A POTŘEB
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Smyslem této každoroční akce je ukázat veřejnosti různá zajímavá, dnes už málo vídaná
řemesla a nabídnout návštěvníkům i možnost vyzkoušet si některé činnosti vlastníma
rukama. Akce je zaměřena na řemeslníky, kteří mohli na místě předvést své umění.

Od jara se pokračovalo v projektu Oživení klášterních zahrad. Byla zaseta tráva v rajské
zahradě, doinstalovaly se lavičky, byl vyměněn plot, a to díky finančním darům
sponzorů.
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Sdružením byla vyhlášena akce „Lavička“.
Dobrovolníci si mohli zakoupit lavičku, která byla
umístěna dle jejich přání. U hřbitova je lavička
zakoupená spolužáky z let 1957 – 1966.

Další lavička je naproti Penzionu 65. Lavičku zakoupili obyvatelé DPS.

153

-2013Nad pečovatelským domem, kde jsou umístěny kondiční pomůcky, jsou další dvě
darované lavičky.

U prodejny barev Na Sibiři je rovněž lavička, na kterou se složily pracovnice MěÚ
spolu s jinými, které si říkají „Spolek holek“. Jsou to: Daniela Adamová, Dagmar
Hambálková, Alena Slováková, Dagmar Třešňáková, Jiřina Maryšková, Alena Jenková, Květa
Antlová.

Zleva: Daniela Adamová, Květa Antlová, Alena Slováková, Věra Křičková (z Machova),
Dáša Třešňáková, Jana Součková (bývalá Poličačka, nyní z Hradce Králové), Dagmar
Hambálková, Jiřina Maryšková a Alena Jenková.
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Závodů se účastnili závodníci z České republiky, Polska, Rakouska, Finska a
Slovenska. Celková účast potom byla 35 soutěžících. V soutěži jednospřežní startovalo
celkem 10 spřežení, ve dvojspřeží potom 22 spřežení a 3 čtyřspřeží z Rakouska.
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Světový pohár i mistrovství ČR se v Polici konají zásluhou ředitele základní školy Mgr.
Karla Nývlta, který se tomuto sportu sám věnuje. V ulici V Domkách má stáje
s několika koňmi. Mgr. Nývlt se svou manželkou Danou celý průběh závodů organizuje
a zajišťuje veškeré zázemí a podmínky pro závodníky. I přes náročnost organizování je
vždy vše výborně zvládnuto. Záznam z MR ČR byl uveden v ČT Sport.
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-2013Novými vedoucími rybářského kroužku mládeže jsou Petr
Riesner a Pavel Thér.

*27. 4. rybářský kroužek mládeže tento týden také provedl
úklid na revírech MO - Hony, Hlavňov a Cihelna.
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*1. 5. proběhlo slovení Žďárského a část Hlavňovského potoka. Sloveno bylo cca 2,5
tis. převážně dvojky. Následně byly ryby převezeny do Metuje.

*11. 5. se na rybníce na Honech konal „Grimův závod“.
*12. 5. se konaly závody mládeže do 18. let „Zlatá rybka.“
Rybáři opravili terasu u hospůdky Na Hrázi.
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Hvězdáři
V noci z 12. 8. na 13. 8. nastalo maximum meteorologického roje Perseid. Obecně se
jim říká „slzy svatého Vavřince“, nebo padající hvězdy.
V noci z 26. 10. na 27. 10. se měnil letní čas na zimní.
Po adventním čase začal 21. 12. slunovrat, kdy se den pomalu začal prodlužovat.

Pan Karel Vacek
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*28. 1. se v domově důchodců
konal křest Almanachu k
loňským
75.
narozeninám
domova. Dopoledne v 10 hodin
sloužil Mons. Marian Lewicki
mši, od 14 hodin byla vlastní
oslava.

Tomáš Magnusek, starostka Ida Jenková, ředitelka Věra Kašíková, vzadu Františka
Vítková a vlevo Hana Voborníková.
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*6. června se konaly v DD Hry seniorů ve stylu „hippies“, jehož symbolem byla
květovaná šálka. Z pečovatelského domu přišlo 20 „sportovců“.
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*V červenci se některé obyvatelky domova vydaly s ředitelkou Věrou Kašíkovou a s pí
Františkou Vítkovou na koupaliště. Paní Františka Grossová (přes 80 let) a paní Marie
Maisnerová (96 let) byly obdivuhodnými plavkyněmi.
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Dům s pečovatelskou službou
Pečovatelskou službu v roce 2012 využilo v Polici nad Metují 11
mužů a 46 žen. Smlouvu o poskytování služby má uzavřeno 73
klientů.
Věkové složení: 0 - 65 jsou 2 klienti, 66 - 80 je 32 klientů, 81 – 100
je 39 klientů.
Věkový průměr klientů je 77 let. Nejstarší klientka pečovatelské
služby oslavila v lednu letošního roku 91 narozeniny.
Pečovatelskou službu zajišťují 3 pečovatelky, jeden správce a vedoucí sociálního
odboru plní pro uživatele pečovatelské služby funkci sociální pracovnice.
V roce 2012 pečovatelky rozvezly 5193 obědů 38 klientům, 995 nákupů 16 klientům,
doprovod k lékaři, na poštu a další různé pochůzky využilo 74 klientů 941x.
S úklidem domácnosti, mytím společných prostor, mytím oken, úklidem po malování
pomáhaly pečovatelky 84 lidem 603x. 16 lidem vypraly a vyžehlily 138 kg prádla,
s osobní hygienou a další péči o osobu pomáhaly 19 klientům 384x.
Příjmy z poskytování těchto služeb činily v minulém roce 223 437,-Kč.
Dotace získané od Královéhradeckého kraje 45 000,-Kč.
Přijaté neinvestiční dary 100 000,-Kč.
Výdaje na pečovatelskou službu 1 257 993,-Kč.
Pro obyvatele bylo vybudované hřiště, kde mohou využívat speciální zařízení
k udržování své kondice.
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Obyvatelé pečovatelského domu se zapojili do akce „Lavička“, kterou vyhlásilo
sdružení Julinka. Složili se a zakoupili si svou lavičku.
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*20. 3. O Polynésii – ostrov Bora - Bora vyprávěla
Ing. Dana Žídková, roz. Teichmanová (původně
z Police) která na Bora - Bora již řadu let žije.

*17. 4. se uskutečnila exkurze do firmy Hauk. Provázel pan Josef Hauk.
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V říjnu se uskutečnil zájezd do Nového Města nad Metují
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Polická univerzita volného času

Studentem se může stát každý zájemce, který se řádně přihlásí,
vyplní přihlášku a zaplatí školné 200 Kč za semestr. Přednášková odpoledne se konají
na sále Pellyho domů od 14.30 hodin. Jsou otevřena pro řádně přihlášené studenty i pro
veřejnost za 50 Kč na jedno přednáškové odpoledne. Součástí semestru jsou i dva
výlety. Program a termíny se domlouvají se studenty v průběhu semestru. Přednost k
účasti na zájezdech mají přihlášení studenti za zvýhodněnou cenu.
Na semináře jsou vždy pozvaní zajímaví hosté a přednášející.

Herečka Nina Divíšková. Květinu předává pí Zdeňka Šváblová
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Tomáš Magnusek a MUDr. Radim Uzel

Pan David Línek, pilot balónu

Leoš Pryšinger – přednáška o Betlému v Kuksu
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Hasiči

*Jednotka požární ochrany JPOII zasahuje při dopravních nehodách na mnoha místech
častěji. Díky městu a krajskému úřadu je jednotka již vybavena tak, aby její účast při
dopravních nehodách byla odborná a smysluplná.

*V červnu se konal 19. ročník soutěže „O pohár starostky města“. Vítězem bylo
družstvo Hlavňova.

Zleva: Michal Vacek, Aleš Berger, Jakub Ježek a Bohumír Toman
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*Na hřišti v Hlavňově se v rámci oslavy 130. výročí založení dobrovolného hasičského
sboru konala tradiční soutěž požárních družstev o Putovní pohár SDH Hlavňov.
1. Bezděkov
2. Hlavňov
3. Suchý Důl
4. Velká Ledhuje
5. Pěkov
6. Bukovice
7. Česká Metuje
Sbor dobrovolných hasičů v Hlavňově na akci představil svůj nový prapor, který si sám
vybral a nechal zhotovit u příležitosti tohoto výročí. Podle pátrání v historických
zápisech sbor nikdy prapor nevlastnil. Je to tradiční symbol a mnoho sborů
dobrovolných hasičů si této tradice velmi váží.

*V sobotu 7. 9. se konala oslava 145. výročí vzniku Sboru dobrovolných hasičů města
Police nad Metují. Akce byla zaměřena zejména na děti.
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V červeném tričku velitel hasičů Jiří Hubka
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Ředitel ZŠ Mgr. Karel Nývlt se svými koňmi

V roce 2013 vyjela jednotka k 44 událostem. Ve 14 případech šlo o dopravní nehodu,
dále se jednalo o 11 požárů, 10 krát o technickou pomoc, 4 krát únik ropných produktů,
2 krát ostatní pomoc, 2 krát planý poplach a 1 krát přetrvávající větrná smršť.
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SPORT
SSK Pedro uspořádal 12. 1. za podpory MěÚ a sponzorů florbalový
turnaj O pohár starostky města Police n.M. „
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*21. 9. se v Hlavňově konal již 14. ročník Pivního triatlonu určeného všem příznivcům
sportování a pohody.
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*Tradičně, třetí lednovou sobotu (19. 1.),
proběhl na umělé lezecké stěně v sokolovně
další, již 22. ročník závodu v obtížnostním
lezení NOVOROČNÍ OPEN.

*V sobotu 18. 5. byl odstartován na hřišti 38. MEZINÁRODNÍ
POLICKÝ VANDR.
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Kdo si chce tělo zakalit a nechce z něj mít handr,
ten vesele se rozhodne šlapat Polický vandr.
Kdo ho jednou vandroval a podlehl té kráse,
ten, byť i boty rozedřel, půjde ho jistě zase!
Autor: František Kolotár z Náchoda
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Letos se konal již 50tý ročník Zimního táboření na Hvězdě, které je druhé nejstarší
v Čechách. Zakladatelé a organizátoři byli pozvaní do obřadní síně na radnici, kde jim
starostka předala Pamětní listy a zapsali se do Pamětní knihy. Na Hvězdě se konala
mše, kde zazpíval chrámový sbor a pak byla zapálená hranice. Zahrála skupina KO5. Při
posezení v restauraci Hvězda byl promítán film z minulých ročníků.
Seznam oceněných členů Klubu přátel turistiky TJ Police nad Metují:
Andrýs Luboš, Duchatsch Pavel, Duchatschová Olina, Holec Oldřich, Špačková Jana,
Jirásek Václav, Končický Čestmír, Krb Václav, Kulhavý Jan, Matějec Jaromír,
Matoušová Marie, Pavlík Rostislav, Scholz Petr, Vtípil Jaroslav.
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Ing. Václav Jirásek

Pavel Duchatsch

Jaromír Matějec

Vojtěch Kvapil
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Hospodský na chatě Hvězda Jan Novák, vedle dcera, manželka a vzadu s brýlemi
místostarosta Jiří Škop.

Místostarosta Jiří Škop a Petr Šolc.
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Táboření bylo zahájeno mší P. Mariana Lewického za zemřelé účastníky ZT

Zleva: Petr Scholz, Olina Duchatschová, starostka Ida Jenková
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Pan Jaroslav Vtípil, Pavel Duchatsch, Olina Duchatschová
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Hlavní stanoviště u Čertovy skály
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Roman Steiner – velký čert, Jan Steiner – mladší čert

Vpravo – Anička Steinerová - čertice

Renata Steinerová – velká čertice
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Hokej
O vzniku hokejového mužstva Mirek Pfeifer uvedl.: „Vznikl v roce 1985 asi v lednu,
když byl 1. ročník O pohár předsedy MNV a ten jsme vyhráli. Hrálo se v montérkách a v
pracovních rukavicích. Při zápasech bylo pár zranění, tak nám JZD koupilo výzbroje
ale po částech. Začali jsme hrát pohár OZS ( okresní zemědělská správa). No a pak to
jsem byl na vojně asi v sezoně 1987-88 se začal hrát hokej neregistrovaných v Hronově.
Jako jediní jsme měli výzbroje. Puk se nesměl dostat nad kolena. Já jsem už jediný co
tam hraje od začátku brzo po mě přišli hrát na černo (nebyli v JZD) Jansa T. Berka P.
Čech V.- to jsou nejstarší hráči našeho mužstva. Letos jim je dohromady 151 let.“
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Soupiska současného mužstva Viridium Police nad Metují:
Míra Pfeifer, Pavel Berka, Tonda Jansa, Vláďa Čech, Ondra Laucký, Jarda Obršál,
Dušan Kraus, Roman Teichman, Lukáš John, Míra Biško, Honza Pataki, Petr Matěna,
Honza Pavelka, Renda Poul, Lukáš Thér. Brankáři: Filip Thér a Petr Witvar.
Vedoucí mužstva a trenér: Pavel Topolnickyj.
V boji o bronz se Sokolem Horní Radechová Police zvítězila a obhájila bronz.
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Aktivní jezdci se zúčastňují různých motoristických závodů, na kterých dosahují velmi
dobrých výsledků. Významným aktivním a úspěšným členem AMK Police je Miloš
Thér, který se v loňském roce umístil na 1. místě ve veteránech v kategorii klasik 175
ccm do 40 let. Mezi výborné jezdce patří také Radovan Řezníček, Václav Kohl, Petr
Matěna a jiní.
V sobotu dne 13. 4. uspořádal Automotoklub
Police nad Metují v Pellyho domech besedu s
šestinásobným účastníkem Dakaru Ivanem
Jakešem. V letošním roce se Ivan Jakeš umístil
na skvělém 4. místě v kategorii motorek. Do
Police přivezl svoji „dakarovou“ motorku a
doprovodné vozidlo. Na sále se promítaly
fotografie a videa z Dakaru a rozdávaly se
plakáty s podpisem Ivana.

-2013
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Na fotografii Davida Puschmanna jsou někteří členové AMK Police společně s Ivanem
Jakešem a jeho týmem.

Pěkovský tým ENC Racing CZ, který nás úspěšně
reprezentuje v seriálech endura, letos pořádal mezinárodní
mistrovství České a Polské republiky v enduro sprintu,
které se konalo ve Wałbrzychu ve dnech 11. a 12. května.
Do tohoto závodu byli nasazeni jezdci Luboš Klimeš, Jakub Melichar a David Holuba.

*Automotoklub Police nad Metují uspořádal ve dnech 6. -7. 7. v Radvanicích za
podpory města Police nad Metují, obcí Radvanice a Chvaleč, hejtmana
Královéhradeckého kraje a klubu Jestřábích jezdců další ze závodů seriálu
Mezinárodního mistrovství České republiky v endurosprintu terénních motocyklů. Tak
jako v předešlých letech, se konal závod v objektu bývalého dolu Kateřina.
Mezi hobby jezdci se Václav Kohl umístil na 1. místě a Radovan Řezníček na 3. místě,
ze 31 jezdců, což byl obrovský úspěch.
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*Radovan Řezníček se ve dnech 10. - 11. 8. 2013 zúčastnil ve Walbrzychu
Mezinárodního mistrovství České republiky terénních motocyklů v enduru. S motorkou
KTM 450, se startovním číslem 9, v kategorii Hobby se umístil v sobotu na výborném
5. místě a v neděli na skvělém 4. místě.

*Petr Matěna jezdící na motorce Suzuki 450 4T se pravidelně úspěšně zúčastňuje
Přeboru SMS motokrosu Pardubice „Materia Cup 2013“ ve třídě „Open“ (5. – 6. místo).
Na Nebíčku byl vybudován za přispění
města Dirtpark.
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výsledků za rok 2013 v kategoriích „Klasik“. Miloš Thér si vybojoval 2. místo a
stříbrný pohár v kubatuře do 175. Vyhlášení se zúčastnili oba „Lišáci a Míra Fulka za
AMK Police.

Josef Máslo, Miloš Thér a Miroslav Fulka
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*Mladší žáci Police/Hronov B hrající v minulém fotbalovém roce okresní přebor se stali
přeborníky okresu. Sestava: Gorgán, Pohl, Nosková, Hofman, Starý, Rieger, Pohl,
Ducháč, Krista, Lemfeld, Schrotter, Hofman Dan, Trojtl, Ansorge, Nosek, Bitnar,
Jirásek. Trenéři: Starý, Ansorge.

Přípravka fotbalistů
Trenéři:
Kamil
Švorčík
a
Vojtěch
Kvapil
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*25. 5. byl uspořádán 34. ročník silničního běhu pro všechny BĚH SÍDLIŠTĚM.

Silniční a přespolní běhy pořádané oddílem













Běhy na Havlatku
Běh sídlištěm
Od pípy k pípě
Běh na Hvězdu
Bufo cross
Běh broumovskými stěnami
Sluncekros
Běh na Hejšovinu
Okolo Ostaše
Ádrkros
Polická pánev
Od pípy k pípě
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Běh na Hvězdu

Na start nastoupilo tohoto 27. ročníku v
kategoriích dospělých neuvěřitelných 140
lidí! Na trať je vyprovázely vznešené tóny
Vltavy z cyklu Má vlast Bedřicha
Smetany. Závodu se zúčastnil i český
lyžařský reprezentant, držitel bronzové
medaile z olympiády ve Vancouveru Jiří
Magál a Petr Pechek, letošní maratonský
vicemistr ČR.
Běh na Hvězdu je stále oblíbenějším cílem
běžců do vrchu. Zúčastnilo se téměř 200
účastníků včetně dětí. Dostavili se
závodníci ze Slovenska a Polska. Zvítězil
Jiří Magál.
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Jaroslav Mazač

starostka Ida Jenková

Místostarosta Jiří Škop a Pavel Frydrych
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Místostarosta Jiří Škop, Petr Jansa, Miroslava Beranová, Jaroslav Vrabec

Antonín Pohl, Miroslava Beranová, Rita Pohlová a Božena Vrabcová
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Antonín Pohl, Rita Pohlová, Miroslava Beranová, Jiří Beran, Hana Jenková
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8. 5. 2013 se sešli Sokolové z župy Podkrkonošské-Jiráskovy na
župním srazu na Hvězdě, který pořádala naše jednota.

Edita Bukovanová

Vlevo stojící Radka Rubáčková
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Podnikatelé, živnostníci a jiné
Mezinárodní veletrh hraček v Norimberku, konaný ve
dnech 30. ledna až 4. února tohoto roku tedy opět přivítal
na svých prestižních výstavních plochách zástupce firmy
Merkur Toys a Merkur byl zde v poli enormního zájmu.
Firma se v Norimberku představila mezi pouze šesti
českými výrobci a její produkty se těšily velkému zájmu.
Stavebnice Merkur je pojmem nejen v naší vlasti, dobré
povědomí o tomto fenoménu stále žije v celé Evropě.

*Pan Josef Rossler začal provozovat TAXISLUŽBU. Nabízí přepravu osob, zásilek,
zboží, jídel, drink servis.

*Firma Arhis v ul. 17. listopadu rozšířila své služby o prodej krmiv a potřeb pro psy.

*Od března provozuje Divadelní klub Radka Slavíková a Jan Jirman.
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*V květnu byl uveden do provozu Penzion 65. Provozovatelem je majitel p. Aleš
Mitterwald.

*Kosmetička paní Jana Krejčová si zařídila svůj salón na náměstí v domě čp. 92 jehož
majitelem je Ing. Miroslav Bahník.

*V srpnu přestěhoval pan Tomáš Němeček, bytem Gagarinova 292, svou prodejnu
papírnictví z domu pana Trana z ul. U Opatrovny do uvolněných prostor na náměstí po
prodejně knih, kterou provozoval pan Jiří Kohl. Majitelem domu je pan Štěpán Horák.

*Česká pojišťovna slavnostně otevřela 21. 10. svou pobočku v Kostelní ul. čp. 9.
Pozvaní byli starostka města Ida Jenková a místostarosta Jiří Škop.
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Svatby
Leden: 0
Únor:
Březen:
uzavřena 2 manželství, obě v obřadní síni.
Duben:
Nebylo uzavřeno žádné manželství
Květen:
17. 5. - na vyhlídce na Hvězdě Richard Jakl a Daniela Střihavková.
Červen:
6. Jan Týfa a Jana Kubínová

21. 06. Pavel Staněk a Dana Zdrůbecká - Hvězda
22. 06. Jakub Navrátil a Andrea Bergerová v polygonální stodole S CHKO Broumovsko
22. 06. David Lindr a Šárka Dřímalová
22. 06. Václav Kohl a Tereza Reimannová – církevní sňatek v kapli Panny Marie
Lurdské
Červenec:
12. 07. Jiří Kubín a Kateřina Nermuťová - v obřadní síni
13. 07. Miroslav Vojtěch a Veronika Teuberová – v obřadní síni
25. 07. David Jašek a Petra Tesařová – na obecním úřadu ve velkých Petrovicích
26. 07. Martin Beran a Radka Vlachová – v Suchém Dole
27. 07. Filip Ticháček a Soňa Pohlová – farní sbor Českobratrské církve evangelické
Srpen:
03. 08. obřad v kostele apoštola Pavla Církve československé husitské
08. 08. Richard Thér a Martina Šormová, v Kovářově rokli
09. 08. Lukáš Koucký a Edita Jirásková, na zahradě Penzionu 65
10. 08. sňatek ve Velkých Petrovicích
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23. 08. Václav Bruckner a Aneta Sýkorová v obřadní síni
24. 08. sňatek v kapli Panny Marie Sněžné na Hvězdě, římskokatolický
Září:
07. 09. Pavel Jirát a Marie Pazourová – obřadní síň
13. 09. před kaplí sv.Kříže na Ostaši
14. 09. Jiří Bernard a Hana Patakiová – sňatek ve Velkých Petrovicích
14. 09. Tomáš Kalus a Pavla Večerková – před kaplí na Hvězdě
21. 09. Dvojsvatba v obřadní síni Lukáš Wendl a Romana Kalašová
Daniel Kubík a Helena Hromádková
Říjen:
4. 10. František Macháček a Nikola Kubínová - obřadní síň
5. 10. první sňatek v obřadní síni, druhý Libor Bohdanecký a Barbora Šmídová na
Ostaši před kaplí
11.10. Jan Postava a Dagmar Havlíková v České Metuji
12.10. Martin Hrubý a Jitka Janečková ve Žďáře nad Metují
Lukáš Drašar a Marika Potočková před kaplí na Hvězdě
18.10. Zdeněk Rebicer a Jevgenija Popčuková v obřadní síni a další nejmenovaný
sňatek na Hvězdě
19. 10. sňatek v obřadní síni
Listopad:
02. 11. Sňatek na Hvězdě na Skalním divadle
16. 11. Radek Kleiner a Hana Křišťálová – v obřadní síni
Prosinec:
13. 12.
Bartůněk Jan a Jirsová
Markéta
Zlatá svatba
Jirsová
Markéta
V sobotu 16. března oslavili manželé František a Jaroslava Lukavští 50 let manželského
života. tzv. zlatou svatbu.

V sobotu 29. 6. 2013 oslavili symbolicky v obřadní síni 50 let manželského života pan
Jindřich Bek a paní Libuše Beková.
V pátek 27. září oslavili v rodinném kruhu 50 let manželského života pan Antonín
Leppelt a paní Marie Leppeltová.
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Kamenná svatba
Dne 12. 7. oslavili tzv. Kamennou svatbu (65 let manželství) manželé Josef a Marie
Rotterovi z Hlavňova.

Diamantová svatba
V sobotu 19. 10. si připomněli 60 let manželského života pan Jaromír a Marie Vlčkovi.

Stříbrné podvečery
V pátek 24. května pozvání přijaly 3 manželské páry.
V pátek 29. 11. oslavily 25 let společného života 3 manželské páry.

Zleva: Zdeněk a Karolina Pátkovi, Milan a Věra Hauschkeovi, Josef a Eva Zemanovi
( ona původem Poličačka, Pfeiferová)
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Narození
Leden:
04. 01. se narodil ve Wihanově ul. 480 Matěj Nosek jako první narozené dítě v tomto
roce. Při vítání občánků dostal Pamětní list a zvláštní dárek.
07. 01. Mach Tomáš
14. 01. Štefaniak Vojtěch
22. 01. Prokopová Nelly
24. 01. Maršíková Gabriela
Únor:
05. 02. Šéllei David
08. 02. Ševců Petr
14. 02. Žáková Šárka
20. 02. Šrytrová Ema
Březen:
01. 03. Vavřenová Pavlína
09. 03. Horvát Igor
Duben:
10. 04. Zmátlo Vítek
11. 04. Řeháková Nela
11. 04. Řehák Martin
Květen:
01. 05. Balák Jáchym
Červen:
02. 06. Kvasnička Markus
07. 06. Trojtl Matěj
07. 06. Siváková Agáta
09. 06. Baldrychová Adéla
17. 06. Svobodová Veronika
Červenec:
02. 07.Entler Matyáš
10. 07. Knillová Julie
13. 07. Novotná Alina
14. 07. Šilhavá Sofie
14. 07. Kollert Matěj
18. 07. Kocián Jáchym
23. 07. Šimková Amálie

Velká Ledhuje, K Sídlišti 288
Hlavňov 67
Nádražní 209
Velká Ledhuje, Dvořákova 146
Velká Ledhuje, K Sídlišti 397
Velká Ledhuje, Wihanova 470
U Damiánky 268
Pěkov 150
Radešov 3
Na Babí 290
U Damiánky 59
Velká Ledhuje, Mírová 235
Velká Ledhuje, Mírová 235
Velká Ledhuje, Ostašská 239
Komenského náměstí 1
Velká Ledhuje, Příčná 46
Velká Ledhuje, Na Babí 115
Pěkov 9
Strašnice, Dvouletky 2816/325
Pod Havlatkou 215
Nádražní 209
Velká Ledhuje, Bělská 401
Velká Ledhuje, K Sídlišti 289
Velká Ledhuje, Gagarinova 290
Velká Ledhuje, Dvořákova 133
Běrunice, ,V Koutě 190

210

-2013Srpen:
18. 08. Podlešák Martin
29. 08. Šimek Antonín
Září:
18. 09. Jetmar Jan
18. 09. Dražinovská Veronika
18. 09. Moravec František Josef
19. 09. Mertlíková Sára
23. 09. Vacková Alena
Říjen:
09. 10. Teimer Milan
23. 10. Šrámková Nicol
Listopad:
02. 11Kotrncová Tereza
28. 11. Donátová Ela
Prosinec.
09. 12. Koutská Hana
10. 12. Jandíková Elena
17. 12. Kozárová Anežka
24. 12. Vojtěch Tadeáš

Velká Ledhuje, Ostašská 252
Lhota za Červeným Kostelcem, Devět Křížů 422
Masarykovo náměstí 98
Velká Ledhuje, Na Sibiři 205
Velká Ledhuje, Ochoz 10
Teplice nad Metují, Dolní Teplice, Nádražní 51
Hlavňov 28
Husova 343
17. listopadu 379
Hlavňov 27
Velká Ledhuje, Smetanova 364
Velká Ledhuje, Fučíkova 444
Velká Ledhuje, Ostašská 267
Velká Ledhuje, Ostašská 252
Velká Ledhuje, Smetanova 374

Vítání občánků
První vítání malých občánků v roce 2013 proběhlo v sobotu 2. března. Pozvání přijalo
11 rodičovských párů se svými dětmi.
11. 5. bylo přivítáno 16 občánků. 28. 9. bylo přivítáno 7 občánků.
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Jubilea
70 let
Leden:
Hana Kozáková, MUDr. Fedor Pišl, Milada Filipová, Josef Středa, Věra Krtičková, Jan
Jenka, Marie Umlaufová
Únor:
Bedřiška Rubáčková
Březen:
Ladislav Procházka
Duben:
Marie Kaněrová, Josef Tiller a Ludovít Lély
Květen:
Amálie Kracíková
Červen:
Jaroslav Vrabec a Oskar Klanert
Červenec:
Renata Maixnerová, Tomáš Thér, Olga Pfeiferová, Danuše Břeská, Marie Pohlová,
Stanislav Adámek, Božena Podlešáková a Václav Knittel.
Srpen:
Milan Máslo, František Průša.
Září:
Růžena Pfeiferová, Vladimír Vacek, Václav Frydrych, Antonín Vacek a František
Karpf.
Říjen:
Jana Drechselová a Miroslav Vaněk.
Listopad:
Eva Foglarová, Slavomír Vít, Iva Rozumová, Marie Pfeiferová, Eva Nováková, Jiřina
Hüblová a Emilia Adámková.
Prosinec:
Lubomír Meisner, Marie Valášková.

75 let:
Leden:
Marta Nentvichová, Miloš Hrubý, Anna Bašťúrová, Božena Špačková, Jaroslav
Macoun, Milan Hornych, Hana Kozárová.
Únor:
Jaroslav Kollert, Walter Greb, Miloslav Trnovský, Eva Horská, Jana Chmelíková,
Ludmila Hofmanová
Březen:
Vlasta Zítková a Lubomíra Kollertová
Duben:
Žofia Gumuláková, Sidonia Aldová, Jaroslav Kasal a Květoslav Chmelík
Květen:
Eva Fulková, Marie Weisserová, Osvald Urban a Zlata Jirásková
Červen:
Alžběta Urbanová
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-2013Červenec:
Vlasta Kohlová, Pavel Kubín a Veronika Kotová
Srpen:
Anna Šitinová, Konrád Lichter
Září:
Hana Krejčová a Heinz Schirlo
Říjen:
Jiří Adámek a Josef Foglar
Listopad:
Alena Rokytenská
Prosinec:
Alena Rokytenská

80 let
Leden:
Jiřina Justová, Marie Marelová
Únor:
Miroslav Langer
Březen:
Marie Frenclová a Milan Šefc
Duben:
Marie Nyčová, Hana Rolcová a Radislav Veigert
Květen:
Ludmila Teinerová a Marie Vajsarová
Červen:
Marie Vlčková, Anna Krtičková a Jan Smejkal
Červenec:
Marie Kultová a Miroslav Fulka
Srpen:
Jiřina Kyselová, Januška Kollertová.
Září:
Miroslav Škop
Říjen:
Eliška Rutarová, Ladislav Šolc, Irena Strauchová a Stanislava Bolková
Listopad:
Růžena Hrušková, Václav Řehák, Irena Ježková, Zdeňka Suchánková, Josef Nentvich
a Josef Berka.
Prosinec:
Marie Nemejtová, Marie Rösselová, Jiřina Obršálová, Josef hejna, Eva Jirmanová,
Antonie Rexová.
85 let
Leden:
Antonín Rotter
Březen:
Jitka Paulínková a Irena Ptáčková
Duben:
Věra Frymlová
Květen:
Věra Zítková a Bedřich Teichmann
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-2013Červen:
Aloisie Krtičková a Ladislav Škop
Červenec:
Marta Kollertová
Srpen:
Ludmila Krtičková, František Vondra, Marie Drechselová.
Září:
Marie Škopová, František Schmidmayer, Ludmila Švorčíková a Jan Hofman
Říjen:
Květa Johnová a Marta Plná
Listopad:
Marcela Černá, Vladimír Seidl a Rudolf Janek.
90 let
Leden:
Milada Melicharová
Březen:
Růžena Hejnyšová
Duben:
Dobromila Mrázková a Josef Rotter
Květen:
Miloslava Urbanová
Srpen:
Antonie Vojtěchová

Odstěhovaní
Leden:
16. 01. Voborníková Martina
16. 01. Šimek Karel
31. 01. Ambrosi Aleš
Únor:
01. 02. Macek Václav
02. 02. Schmid Petr
06. 02. Kovaříková Simona
06. 02. Berka Jiří
14. 02. Hofmannová Helena
19. 02. Borna Jindřich
20. 02. Kuru Michal
20. 02. Kurová Kateřina
25. 02. Laštůvka Vlastimil
25. 02. Dobrovolný Hynek
Březen:
06. 03. Blahutová Bohumila
06. 03. Juřík Tomáš
06. 03. Juříková Michaela
06. 03. Štefanová Alena

Malý Rynk 171
Velká Ledhuje, Ostašská 252
Ke Strážnici 188
Tyršova 337
Nad Pekárnou 380
Komenského náměstí 1
Zahradní 372
Velká Ledhuje, Na Sibiři 67
Horní 310
Velká Ledhuje, Gagarinova 291
Velká Ledhuje, Gagarinova 291
Tomkova 34
Velká Ledhuje, Jiráskova 112
Velká Ledhuje, Ostašská 252
Velká Ledhuje, Ostašská 252
Velká Ledhuje, Ostašská 252
Velká Ledhuje, Ostašská 252
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06. 03. Blahuta Tomáš
06. 03. Blahuta Tadeáš
11. 03. Taucová Jana
11. 03. Šolc Martin
13. 03. Gajdošová Anna
Duben:
02. 04. Ježková Lenka
03. 04. Berková Jana
08. 04. Pfeifer Milan
08. 04. Pfeiferová Alena
08. 04. Pfeifer David
15. 04. Hertík Jiří
29. 04. Kucharevová Sabina a
Drahosslava
Květen:
03. 05. Zajícová Jana
03. 05. Janečková Lucie
02. 05. Bartošová Anna
22. 05. Klanert Oskar
24. 05. Davidová Ludmila
27. 05. Heinzelová Irena
Červen:
21. 06. Matějcová Nikola
21. 06. Klimeš Miloš
21. 06. Matějcová Libuše
26. 06. Hráská Miroslava
29. 06. Šolcová Lenka
Červenec:
01. 07. Hlavatá Lichá Jana
01. 07. Lichá Natálie
01. 07. Hora Tadeáš
01. 07. Lichá Lucie
01. 07. Hlavatý Stanislav
01. 07. Hlavatý Sebastian
08. 07. Biško Ladislav
10. 07. Kyllarová Veronika
10. 07. Karljajeva Elizabeth
15. 07. Truhlář Martin
15. 07. Týfová Michaela
15. 07. Týfová Melánie
Srpen:
06. 08. Dobrovolný Filip
06. 08. Zaoralová Jana
06. 08. Dobrovolná Anděla
07. 08. Jandíková Ivona
07. 08. Šimková Amálie
08. 08. Martínek Ondřej

Velká Ledhuje, Ostašská 252
Velká Ledhuje, Ostašská 252
Velká Ledhuje, Horní 308
Velká Ledhuje, Dukelská 193
Velká Ledhuje, Na Sibiři 67
Masarykovo náměstí 98
Zahradní 372
17. listopadu 379
17. listopadu 379
17. listopadu 379
U Lesovny 115
Masarykovo náměstí 98
Na Babí 190
Velká Ledhuje, K Sídlišti 287
Velká Ledhuje, K Sídlišti 287
U Damiánky 57
Velká Ledhuje, Na Babí 115
Velká Ledhuje, U Zahrádek 195
Velká Ledhuje, Ledhujská 87
Velká Ledhuje, Ledhujská 87
Velká Ledhuje, Ledhujská 87
Velká Ledhuje, Dvořákova 201
Velká Ledhuje, Dukelská 193
Masarykovo náměstí 77
Masarykovo náměstí 77
Masarykovo náměstí 77
Masarykovo náměstí 77
Velká Ledhuje, K Sídlišti 287
Masarykovo náměstí 77
Velká Ledhuje, Na Babí 407
Masarykovo náměstí 98
Masarykovo náměstí 98
Velká Ledhuje, Fučíkova 325
Velká Ledhuje, Smetanova 391
Velká Ledhuje, Smetanova 391
Velká Ledhuje, Jiráskova 112
Velká Ledhuje, Jiráskova 112
Velká Ledhuje, Jiráskova 112
Velká Ledhuje, Smetanova 350
Velká Ledhuje, Na Babí 407
Masarykovo náměstí 94
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08. 08. Masaříková Michaela
21. 08. Čekalová Iva
21. 08. Svobodová Veronika
26. 08. Kollertová Alžběta
Září:
02. 09. Kovařík Miroslav
03. 09. Švecová Veronika
02. 09. Pivničková Miroslava
03. 09. Anděl Jakub
04. 09. Maryška Ondřej
05. 09. Šustek Michal
06. 09. Šustková Mariana
09. 09. Teinzer Petr
11. 09. Bendová Monika
11. 09. Bendová Veronika
12. 09. Vítek Vladimír
25. 09. Turko Ivan
27.09. Kratochvílová Michala
27. 09. Kratochvíl Jakub
30. 09. Vitverová Tereza
30. 09. Šimková Vitverová
Jana
30. 09. Šimek Petr
30. 09. Šimek Antonín
Říjen:
02. 10. Pivnička Radek
03. 10. Huttr Miroslav
04. 10. Huttrová Jana
10. 10. Stuchlík Rudolf
21. 10. Koňarik Jiří
21. 10. Matysová Karolína
21. 10. Astalošová Daniela
21. 10. Astaloš Jan
30. 10. Čech Vladimír
30. 10. Ferenc Jiří
30. 10. Repašová Kateřina
31. 10. Hrubá Karolína
31. 10. Hrubá Barbora
31. 10. Hrubá Štěpánka
Listopad:
05. 11. Kollertová Petra
11. 11. Švarc Stanislav
11. 11. Švarc Stanislav
11. 11. Švarcová Irena
11. 11. Švarcová Irena
13. 11. Kurová Ester
18. 11. Jakubiak Nikola
18. 11. Bašťúr Michal

Masarykovo náměstí 94
Velká Ledhuje, Pod Klůčkem 270
Velká Ledhuje, Pod Klůčkem 270
Velká Ledhuje, Smetanova 375
Komenského náměstí 1
Masarykovo náměstí 98
Dvořákova 135
Masarykovo náměstí 98
Velká Ledhuje, Fučíkova 337
Husova 332
Husova 332
Velká Ledhuje, Jiráskova 218
Velká Ledhuje, Mírová 225
Velká Ledhuje, Mírová 225
Velká Ledhuje, Smetanova 359
Na Babí 290
Velká Ledhuje, Fučíkova 322
Velká Ledhuje, Fučíkova 322
Velká Ledhuje, Ledhujská 32
Velká Ledhuje, Ledhujská 32
Velká Ledhuje, Ledhujská 32
Velká Ledhuje, Ledhujská 32
Pod Havlatkou 320
Tyršova 340
Tyršova 340
Masarykovo náměstí 98
Velká Ledhuje, K Sídlišti 397
Velká Ledhuje, K Sídlišti 397
Velká Ledhuje, K Sídlišti 397
Velká Ledhuje, K Sídlišti 397
Velká Ledhuje, Smetanova 382
17. listopadu 313
17. listopadu 313
Hlavňov 29
Hlavňov 29
Hlavňov 29
Velká Ledhuje, K Vodojemu 16
Velká Ledhuje, Jiráskova 218
Velká Ledhuje, Jiráskova 218
Velká Ledhuje, Jiráskova 218
Velká Ledhuje, Jiráskova 218
Velká Ledhuje, Fučíkova 336
Velká Ledhuje, K Sídlišti 288
Velká Ledhuje, K Sídlišti 288
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18. 11. Jakubiaková Martina
18. 11. Jakubiaková Mia
Prosinec:
02. 12. Francová Kateřina
06. 12. Berka Pavel
11. 12. Ambrosi Petra
11. 12. Ambrosi Vilém
11. 12. Kernerová Renata
16. 12. Mertlíková Jolana
16. 12. Mertlík Jaroslav
16. 12. Mertlíková Sára
18. 12. Valterová Hana
18. 12. Valtera Petr
18. 12. Fousková Ilona

Velká Ledhuje, K Sídlišti 288
Velká Ledhuje, K Sídlišti 288
Velká Ledhuje, Fučíkova 322
Velká Ledhuje, K Sídlišti 288
Ke Strážnici 188
Ke Strážnici 188
Velká Ledhuje, K Sídlišti 397
Masarykovo náměstí 77
Masarykovo náměstí 77
Masarykovo náměstí 77
Velká Ledhuje, Fučíkova 336
Velká Ledhuje, Fučíkova 336
Velká Ledhuje, Gagarinova 292

Přistěhovaní
Leden:
02.01. Šolcová Jana
03.01.. Matoulek Michal
03. 01. Suchá Šárka
13. 01. Daníčková Aneta
14. 01. Pospíšil Tomáš
16. 01.Tomanová Jitka
16. 01. Plachta Adam
21. 01. Duchatschová Lucie
30. 01. Dolanská Renata
31. 01. Zelený Josef
Únor:
06. 02. Žočková Renata
06. 02. Fulková Zuzana
13. 02. Kernerová Renata
25. 02. Horvátová Michaela
25. 02. Hriech Petr
27. 02. Mertlíková Jolana
27. 02. Mertlík Jaroslav
Březen:
14. 03. Dobiáš Milan
18. 03. Volšíková Šárka
18. 03. Volšíková Tereza
18. 03. Volšíková Karolína
Duben:
02. 04. Umlauf Pavel
02. 04. Umlaufová Martina
03. 04. Šustková Mariana
03. 04. Čečetková Marie
08. 04. Špačková Iva

Velká Ledhuje, Gagarinova 293
Velká Ledhuje, Dvořákova 130
Velká Ledhuje, Malá Ledhuj 506
Husova 331
Velká Ledhuje, K Sídlišti 289
Hlavňov 46
Husova 343
Velká Ledhuje, K Sídlišti 288
Hlavňov 96
17. listopadu 387
Nad Pekárnou 400
Nad Pekárnou 400
Velká Ledhuje, K Sídlišti 397
Na Babí 290
Velká Ledhuje, K Sídlišti 287
Masarykovo náměstí 77
Masarykovo náměstí 77
Ostašská 249
Nádražní 204
Nádražní 204
Nádražní 204
Velká Ledhuje, Malá Ledhuj 513
Velká Ledhuje, Malá Ledhuj 513
Husova 332
Velká Ledhuje, Gagarinova 292
Velká Ledhuje, Ostašská 252
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10. 04. Loutová Věra
22. 04. Astalošová Daniela
22. 04. Astaloš Jan
23. 04. Plecháček Ondřej
29. 04.Petirová Renata
Květen:
13. 05. Balcar Lubomír
20. 05. Bárta Petr
22. 05. Hejnyš Radek
22. 05. Dražinovský Patrik
22. 05. Dražinovská Pavlína
27. 05. Hulínová Martina
29. 05. Šmatlánová Milada
Červen:
03. 06. Dubská Eva
03. 06. Virág Ladislav
12. 06. Umlaufová Nikol
12. 06. Šrámková Charlota
12. 06. Šrámková Nathalie
26. 06.Špaček Michal
26. 06. Špačková Veronika
Červenec:
08. 07. Nováková Gabriela
08. 07. Moro Miroslav
15. 07. Fiedlerová Markéta
15. 07. Fiedler Dominik
15. 07. Andrýsová Jana
17. 07. Vojtěch Miroslav
22. 07. Veverková Klára
22. 07. Veverková Johana
22. 07. Veverka Oliver
22. 07. Veverka Pavel
Srpen:
01. 08. Klimeš Miloš
05. 08. Kubíková Lucie
12. 08. Mazura Tomáš
12. 08. Jenková Renata
21. 08. Škubal Radek
26. 08. Týč David
28. 08. Kiezler Petr
Září:
09. 09. Drechsel Martin
11. 09. Středová Dana
11. 09. Krtička Karel
11. 09. Krtičková Bohuslava
11. 09. Kolba Pavel

Velká Ledhuje, Na Sibiři 149
Velká Ledhuje, K Sídlišti 397
Velká Ledhuje, K Sídlišti 397
Velká Ledhuje, K Sídlišti 397
Zahradní 269
Tomkova 69
Hlavňov 1
Nad Pekárnou 382
Velká Ledhuje, Na Sibiři 205
Velká Ledhuje, Na Sibiři 205
Soukenická 163
Velká Ledhuje, Na Sibiři 149
17. listopadu 387
17. listopadu 387
Velká Ledhuje, Malá Ledhuj 513
17. listopadu 379
17. listopadu 379
Velká Ledhuje, Ostašská 252
Velká Ledhuje, Ostašská 252
17. listopadu 309
17. listopadu 309
Police nad Metují 292
Police nad Metují 292
Zahradní 372
Velká Ledhuje, Smetanova 374
Husova 333
Husova 333
Husova 333
Husova 333
Velká Ledhuje, Ledhujská 87
Husova 331
Masarykovo náměstí 18
Velká Ledhuje, Fučíkova 444
Nádražní 366
Velká Ledhuje, Gagarinova 291
Velká Ledhuje, Malá Ledhuj 514
Velká Ledhuje, Ke Koupališti 321
Velká Ledhuje, Na Babí 407
Police nad Metují 137
Police nad Metují 137
Velká Ledhuje, Na Babí 407
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-201311. 09. Kolbová
Jana
16. 09. Michková Věra
11.
Lukáš
25. 09.
09. Kolba
Hladíková
Veronika
25. 09. Hladíková Šárka
30. 09. Suchá Nataša
Říjen:
07. 10. Pamětická Pavla
07. 10. Pamětická Kateřina
30. 10. Matěna František
30. 10. Matěnová Danuše
30. 10. Štěpánková Barbora
Listopad:
06. 11. Špringrová Marie
18. 11. Macháček Pavel
20. 11. Šafářová Jana
Prosinec:
19. 12. Štefaniak Samuel
30. 12. Trojan Radek
30. 12. Klusoňová Lucie
30. 12. Trojan Radek

Velká Ledhuje, Na Babí 407
Velká Ledhuje, Na Sibiři 149
Velká Ledhuje, Ledhujská 49
Velká Ledhuje, Ledhujská 49
U Lesovny 147
Tyršova 337
Tyršova 337
Velká Ledhuje, K Vodojemu 3
Velká Ledhuje, K Vodojemu 3
Masarykovo náměstí 83
Police nad Metují, Velká Ledhuje, Na Sibiři 149
Police nad Metují, Velká Ledhuje, Fučíkova 443
Police nad Metují, Velká Ledhuje, Smetanova 359
Hlavňov 53
Masarykovo náměstí 94
Masarykovo náměstí 94
Masarykovo náměstí 94

Zemřelí
Zemřel bývalý ředitel Polické masny pan Vendelín Kulich. Od roku 1953 vykonával
funkci technického vedoucího a posléze vedoucího závodu v Polici nad Metují.
Jemu můžeme jako prvnímu vděčit za výrobu tzv. fermentovaných salámů v Čechách
(Poličan, Paprikáš, Herkules atd.). Mezi zaměstnanci byl velmi oblíben a tak mu drželi
čestnou stráž v řeznických krojích.

Vlevo pan Martin Tóth, vpravo pan Zdeněk Beran
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-2013Leden:
01. 01. Vaníčková Zita
03. 10. 1917 Jiráskova 110
15. 01. Pokorný Vlastislav 12. 05.1924 Velká Ledhuje, Gagarinova
16. 01. Ansorge Miroslav 05. 04.1930 Mírová 212
18. 01. Šálová Květuše
19. 01.1932 Velká Ledhuje, Mírová 231
18. 01. Osoba Augustin
25. 05.1941 Hlavňov 35
30. 01. Dvořáčková Jiřina 05. 02.1927 K Vodojemu
Únor:
01. 02. Suchomelová Lidmila09. 01. 1926 Horní 315
09. 02. Maršíková Helena 04. 10. 1913 Malý Rynk 165
15. 02. Löfflerová Anna
17. 02. 1925 Na Sibiři 149
19. 02. Vítková Josefa
17. 10. 1916 Na Sibiři 149
Březen:
05. 03. Rutarová Jana
30. 06.1948 Velká Ledhuje, K Sídlišti 288
Duben:
08. 04. Obršál Antonín
22. 06. 1931 Hlavňov 85
09. 04. Rolc Bohuslav
28. 12. 1927 Velká Ledhuje, Na Sibiři 149
21. 04. Krtičková Božena
02. 11. 1926 Velká Ledhuje, Dukelská 176
Květen:
09. 05. Petrová Marie
06. 08. 1922 Velká Ledhuje, Na Babí 115
19. 05. Vaisarová Anežka 24. 12. 1936 Velká Ledhuje, Gagarinova
22. 05. Klimešová Božena 22. 03.1920 Velká Ledhuje, Na Sibiři 149
25. 05. Žid Stanislav
17. 11. 1934 V Rokli 194
28. 05. Rokytenský Jiří
16. 06. 1930 Kostelní 6
Červen:
01. 06. Vašová Vlasta
23. 07. 1951 Velká Ledhuje, Gagarinova 293
02. 06. Macková Stanislava 12. 11. 1925 Velká Ledhuje, Na Sibiři 149
10. 06. Žiláková Libuše
17. 02. 1927 Velká Ledhuje, Na Sibiři 149
27. 06 Entlerová Zdena
25. 06.1928 Velká Ledhuje, Na Sibiři 149
Červenec:
04. 07. Šmatlánová Milada 13. 10. 1932 Velká Ledhuje, Na Sibiři 149
08. 07. Piši Karel
30. 04. 1952 U Damiánky 50
19. 07. Hambálek Ivan
15. 02. 1940 Velká Ledhuje, Mírová 229
28. 07. Plachtová Hedvika 25. 07. 1924 Velká Ledhuje, Na Sibiři 149
Srpen:
16. 08. Nyčová Marie
11. 04. 1933 U Damiánky 61
21. 08. Strašil Evžen
06. 11.1929 Velká Ledhuje, Na Sibiři 241
31. 08. Kubečková Anna
14. 04. 1929 Ledhujská 29
Září:
02. 09. Axmanová Eva
09. 10.1943 Velká Ledhuje, Jiráskova 111
04. 09. Duba Josef
15. 02.1937 Velká Ledhuje, Na Sibiři 149
09. 09. Stejskalová Lidmila 09. 11. 1924 Velká Ledhuje, K Sídlišti 257
11. 09. Maryška Otta
27. 10.1923 Velká Ledhuje, Na Sibiři 207
20. 09. Brahová Věra
12. 10.1928 Velká Ledhuje, Na Sibiři 72
23. 09. Hubka Libor
13. 06. 1966 Na Letné 359
30. 09. Řehák Jaroslav
16. 06. 1929 U Opatrovny 92
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Říjen:
01.10. Benešová Ludvika
08.10. Hornych Milan
09.10. Řehák Zdeněk
09.10. Sedláčková Josefa
16.10. Dostál Jan
18.10. Štěpánková Milada
22.10. Švorčíková Ludmila
27.10. Ingrišová Anna
Listopad:
05.11. Vaněk Jaroslav
16.11. Špačková Božena
Prosinec: 0

15. 01. 1924
30. 01. 1938
13. 09. 1927
19. 10. 1921
05. 05. 1953
04. 06.1927
15. 09. 1928
05. 03. 1920

Velká Ledhuje, Na Sibiři 149
Velká Ledhuje, Gagarinova 293
Malá Ledhuj 515
Žďárská 361
17. listopadu 387
Velká Ledhuje, Na Sibiři 149
Kostelní 102
Na Sibiři 149

01. 01. 1945 U Lesovny 115
26. 01. 1938 Tomkova 30

Statistika
K 31. 01. mělo město 4 266 obyvatel
K 28. 02. mělo město 4 261 obyvatel
K 31. 03. mělo město 4 265 obyvatel
K 30. 04. mělo město 4 263 obyvatel
K 31. 05. mělo město 4 270 obyvatel
K 30. 06. mělo město 4 264 obyvatel
K 31. 07. mělo město 4 261 obyvatel.
K 31. 08. mělo město 4 257 obyvatel
K 30. 09. mělo město 4 245 obyvatel
K 31. 10. mělo město 4 223 obyvatel.
K 30. 11. mělo město 4 213 obyvatel
K 31. 12. mělo město 4 212 obyvatel
V letošním roce se přistěhovalo 72 obyvatel
odstěhovalo se 120 obyvatel
narodilo se 43 dětí
zemřelo 58 osob.
Počet obyvatel:
Police
Velká Ledhuje
Pěkov
Hony
Hlavňov
Radešov

1225
2335
271
50
153
73
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Počasí
Leden
Ráno° Den°
+0,5°
+1°
Slunečno, vítr
0°
+1°
Zataženo
+0°
+2,5° Zataženo, v noci sněh. poprašek, během dne pršelo
+1,5°
+6°
Zataženo, mírný větřík – téměř předjaří!
+2,5°
+5,3° Zataženo, déšť
+1°
+3
Ráno déšť se sněhem, během dne déšť
0°
-0,5° Zataženo
-1,5°
+0,2° Sněžení
+0,5°
+2°
Celý den mlha
+2°
+2°
Zataženo, chvílemi polojasno
-2,5°
-2,3° Mírně nasněžilo, během dne občas slunce
-8,3°
-3
Slunečno, v noci nasněžilo
-6,7°
-4,3° Zataženo, odpol. chvíli projasnění
-6°
-4°
Zataženo, sněžení
-4,5°
- 3,5° Zataženo, v pol. projasnění, potom zataženo
-2°
-2°
Zataženo
-4,4°
-4,3° Zataženo, studený vítr,
-8,8°
-7°
Zataženo
-8,5°
-4°
Zataženo
-7,5°
-4,5° Zataženo, mlha
-5,7°
-6,5° Zataženo, odpol. sněžení
- 8,8°
-6,9° Zataženo
-9°
-6,2° Zataženo, v pol. chvíli slunce
-5°
-3,8° Zataženo, mírné sněžení celý den
-9°
-4
Zataženo,mírné sněžení, v pol. chvíli slunce
-9,8°
-9,5° Zataženo
-9,5°
-6°
Zataženo, k večeru a v noci sněžení
-4°
-1,8° Zataženo, mlhavo
+0°
+1,8° Zataženo, vítr, občas mokrý sníh
+4°
+7,5° Zataženo, mlhavo, déšť
31.
+3,5°
+5°
Dopol. slunečno, odpol. se zatáhlo, vítr
Leden byl teplotně mírný, mrazy byly v druhé polovině měsíce. Konec měsíce
připomínal předjaří, tálo a pršelo.

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.

223

-2013-

Únor

Ráno° Den°
+1°
+5°
+3,5°
+4°
Dopol. slunce, pak polojasno
-3°
-0,5° V noci napadlo trochu sněhu, slunečno
0°
+1°
Mírné sněžení
+2,5°
+3,5° Polojasno
0°
+2,5° Ráno mírné sněžení, v pol. slunce,
-7,5°
+1°
V poledne slunce
-4,5°
-1°
Celkem slunečno
-6°
0°
V poledne slunce
-5,5°
-3,5° Zataženo, mírné sněžení
-5°
-3°
zataženo
-5°
-3°
Sněžení – napadlo hodně sněhu
-3°
-0,5° Zataženo, mírné sněžení
-4°
-0,3° Zataženo
-3°
+1,5° Zataženo
-2°
+1,5°
-1
0°
V noci mírně nasněžilo, zataženo, mlhavo
-3°
+0,5° Tání
-2°
+0,5° Od rána sněžení, kluzko
-3°
-1,5° Během dne občas mírné sněžení
-8,5°
-3,8° Odpol. chvíli slunce,občas sněžení, mírný vítr
-8°
-4,5° Zataženo, mírné sněžení
-4,8°
-0,5° Zataženo, sněžení
+1°
+3°
V noci napadl další sníh, obleva
+2°
+4,8° Zataženo, obleva
-1°
+1°
Zataženo
-1°
+2°
Zataženo, občas mžení se sněhem, ráno kluzko
+0,5°
+2,2° Zataženo
Ve dnech 22. a 23. byla celá republika zapadaná sněhem. 24. 2. byla obleva, pak
ochlazení. Na konci měsíce byly teploty nad nulou.
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Březen
Ráno° Den°
-0,5°
+1,5° Zataženo, odpol. chvílemi slunce, vítr
-5°
+1,5° Slunečno
-2°
+2°
Odpol. chvíli slunce, jinak zataženo
-6°
+6°
Slunečno, krásně
-5°
+7,5° Slunečno
-4°
+9°
Slunečno
0°
+7°
Zataženo
+2,8°
+2°
Zataženo, ráno mžení, chvílemi déšť
0°
+1°
Zataženo
0°
+5,5° Mlhavo, odpol. chvílemi slunce a mírné oteplení
0°
-2°
V noci déšť, ráno už padal sníh, ochlazení
-6,5°
-3°
Zataženo, občas mírně zasněžilo
-7°
-4,5° Zataženo, v noci nasněžilo
-7,5°
-5°
Ráno mírné sněžení, slunečno
-5,5°
-3°
Občas sněžení
-8°
-0,5° Slunečno
-12°
+1,5° Slunečno
-3°
+0°
Celé odpoledne sněžení
-0,5°
+0°
Sněžení, vítr, odpol. chvíli projasnění
0°
+5°
Projasnění, odpoledne slunce
-05°
-1°
Sněžení , odpol. vítr a ochlazení
-3,5°
-2°
Zataženo, odpol. sněžení
-11°
-4,5° Slunečno
-13°
-4°
Slunečno
-9°
-3,5° Polojasno, větrno
-7°
-3,8° Prudký vítr
-6,5°
-2°
Vítr, sněžení
-6°
0°
-11°
+4°
Slunečno
-4°
+2°
Silný vítr
31.
-3°
+1°
Sněžení
Začátek měsíce byl jarní, 10. 3. došlo k prudkému ochlazení. 18. 3. a 19. 3. napadlo
velké množství sněhu, který později odtál, a dostavily se mrazivé dny. Březnové počasí
jaro nepřipomínalo, bylo velmi chladné.
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Duben
Ráno° Den°
-3,5°
-0,5°
Sněžení, k večeru projasnění
-2,5°
+2°
Odpoledne slunce, vítr
-2°
-0,5°
Zataženo, vítr, mírné sněžení
-2,5°
+0,2° Zataženo, v noci mírně nasněžilo
-1,5°
+0,5°
+0°
+1°
Zataženo
-0,5°
+2°
V noci mírné sněžení, k večeru slunce, oteplení
-8°
+6°
Slunečno, vítr
+1,5°
+5°
Zataženo, odpol. mírný déšť, k večeru jasno
+2,5°
+6,5° Zataženo, ráno mírně pršelo, odpol.přeháňka
+2°
+9,5° V poledne déšť, odpol. přeháňky
+5°
+10°
Zataženo, dešťové přeháňky
+3°
+10,5° Zataž., vítr, v pol. kroupy a déšť, odpol. přeháňky
+1°
+15°
Slunce, odpol. oteplení
-0,5°
+17°
Slunečno
+0,5°
+15,5° Dopol. slunečno, vítr, potom oblačno
+7°
+17,5° Slunečno, odpol.oblačno
+11,5° +21°
Slunečno
+6,5°
+13°
Ráno déšť, potom zataženo, odpol. polojasno
+6,5°
+9°
Zataženo, mírný vítr
+5°
+14°
Slunečno, vítr
+3,6°
+17,5° Dopol. slunce, odpol. oblačno, vítr
+5,5°
+15,5° Polojasno, studený vítrvítr
+4,2°
+16,5° Polojasno, k večeru slunečno, vítr
+5°
+19°
Slunečno, k večeru se zatáhlo
+5,5°
+21°
Slunečno, vítr
+11°
+16°
Zataženo, dešť.přeháňky, odpol. ochlazení
+7,5°
+8,5° Ráno déšť, zataž.,
+8°
+13°
Zataženo, k večeru déšť
+8,5°
+16,5° Občas slunce, vítr, v noci déšť
Začátek měsíce byl stále velmi chladný. 8. 4. Bylo velmi mrazivé ráno. Zima, která byla
dlouhá, a potom náhlý vzestup teplot rostlinám na polích neprospěly. V druhé polovině
měsíce dosahovaly teploty téměř letních hodnot. Na konci měsíce se opět ochladilo.
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Květen
Ráno° Den°
+7°
+9,5° Zataženo
+9°
+13°
Zataženo, dopol. déšť
+9,5°
+7,5° Zataženo, déšť téměř celý den
+7,5°
+16°
Občas slunce, k večeru pěkně, mírný vítr
+8°
+15,5° Ráno déšť, oblačno, přeháňky
+11°
+17°
Ráno a v pol.déšť, pak chvílemi slunce, vítr
+12°
+18°
Ráno zataženo,dopol.déšť, v noci déšť
+11°
+22°
Slunečno, vítr
+10°
+22°
Slunečno, vítr, večer bouřka a liják
+12°
+20°
Oblačno
+11,5° +12°
Celý den přeháňky
+9,5°
+12,5° Dopol.přeháňky, večer déšť
+4°
+14°
Chvílemi slunce, vítr
+7°
+16°
Odpoledne pěkně
+5°
+19°
Slunečno
+10°
+20,5° Slunečno, prudký vítr
+15°
+22°
Ráno zataž.déšť, večer déšť
+14°
+16,5° Ráno a dopol. přeháňky, k večeru krásně, otepl.
+6°
+22°
Slunečno, vítr
+10,5° +15°
Zataž., ochlaz., k večeru pěkně, otepl.,v noci déšť
+8,5°
+16°
Slunce, vítr
+8°
+14
Zataženo, odpol.liják, ochlaz.
+5,2°
+12°
slunečno
+1°
+11,5° Dopol. slunečno, odpol. se zatáhlo, večer déšť
+7°
+9°
Zataženo, odpoledne déšť
+5°
+7,5° Zataženo, studený vítr, přeháňky
+4°
+11°
Ráno déšť, odpol. přeháňky
+7,5°
+11°
Celý den liják
+5°
+17°
Ráno slunce, odp. se zatáhlo a k večeru
+9,5°
+12°
Odpoledne déšť
31.
+10°
+15,5° Ráno déšť, odpol. oblač., chvílemi slunce
Počátek měsíce byl chladný, potom bylo asi 2 týdny celkem pěkně a pak se rázem
ochladilo a počasí připomínalo podzim. Závěr měsíce byl deštivý.
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Červen
Ráno° Den°
+7,5°
+11°
Celý den a noc pršelo
+11,5° +16°
Zataž., občas déšť, v pol. projasnění
+10°
+12,5° Dopol. déšť, potom zataženo, vítr
+10°
+12°
Zataženo, odpol.přeháňka, v noci zapršelo
+9°
+11°
Zataženo, ochlazení
+11°
+15,8° Zataženo
+13°
+19,5° Zataž., odpol. oblačno a slunce
+12,5° +21°
Dopol. slunečno, odpol. chvílemi oblačno, pěkně
+11,5° +22°
Slunečno, k večeru bouřka a déšť
+15°
+16°
Přeháňky
+12°
+19°
Vítr
+6,5°
+20,5° Slunečno
+8,5°
+22,5° Slunečno
+11°
+19°
Oblačno, odpol. slunečno
+13,5° +22,5° Slunečno
+17°
+21°
Slunečno, chladný vítr
+13,5° +23°
Slunečno , vítr
+16°
+26°
Slunečno, vedro, odpol. krátká bouřka
+20°
+30°
Slunečno, vedro, vítr
+19,5° +30°
Slunečno, vedro, vítr
+20,5° +26°
Ráno krátká bouřka, pak slunce, vítr
+17°
+23°
Ráno déšť, odpoledne slunce a teplo
+16,5° +18,5° Ráno slunce, potom oblačno
+15°
+13,5° Ráno déšť, zataženo, přeháňky, k večeru déšť
+12°
+11,5° Prudší vítr, celý den déšť
+10°
+13,5° Celý den déšť, k večeru přestalo
+8,5°
+15°
Polojasno, k večeru občas slunce
+5°
+16,5° Slunečno,
+8°
+17°
Ráno slunce,v pol.zapršelo, oblačno, chl. vítr
+10,5° +16°
V noci pršelo,dopol. zataž., odpoledne slunce
Vlivem vytrvalých dešťů docházelo na začátku měsíce k velkým záplavám v některých
krajích republiky a následně i v některých místech našeho kraje. Police postižena
nebyla. V týdnu od 13. 6. do 20. 6. se dostavila velká vedra. Město se muselo 2x denně
kropit. 24. 6. se rázem ochladilo a opět se dostavily deště. Na konci měsíce již nepršelo.
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Červenec

Ráno° Den°
+9,5°
+17,5° Ráno slunečno, potom oblačno, chladný vítr
+9,5°
+19°
Dopol. oblačno, pak slunečno
+14,5° +23°
Slunečno a občas se zatáhlo
+15,5° +20°
Slunečno
+16°
+21°
Ráno slunce, pak oblačno, k večeru slunce
+18°
+20°
Dopol. zataženo, odpol. slunce
+14,5° +19,5° Slunečno, chladnější vítr
+12°
+21°
Oblačno, odpol. slunečno
+11,5° +24°
Slunečno
+12,5° +22°
V poledne se zatáhlo
+13°
+16°
Zataženo, večer zapršelo, v noci déšť
+13°
+16,5° Zataženo, občas přeháňky
+10°
+17,5° Celkem pěkně
+13°
+19,5° Pěkně
+14°
+17°
Ráno zapršelo, potom oblačno
+8°
+21°
Slunce, občas mraky, vítr
+11°
+23°
Slunečno
+12,5° +23,5° Slunečno
+12,5° +24°
Slunečno
+15°
+19°
Střídavě slunce, k večeru jasno
+12°
+23°
Slunečno
+13°
+26°
Slunečno
+13°
+25°
Slunečno, vítr
+10,5° +24°
Slunečno
+14°
+19°
Dopol. zataženo, v pol. se projasnilo
+13°
+27°
Slunečno
+16°
+33°
+17°
+31°
+22°
+31°
Bouřka
+17°
+24°
31.
+12°
+21°
Téměř celou první polovinu měsíce nezapršelo. 11. 7. Došlo k prudkému ochlazení a
v noci konečně zapršelo. Od 13. 7. Už bylo pěkně, koncem měsíce byla tropická vedra .
Červenec byl velmi suchý, druhá polovina měsíce byla dokonce nejsušší za posledních
60 let. V posledním týdnu nastoupila tropická vedra. 29. 7. byla velká bouřka, pak opět
vedra.
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Srpen
Ráno° Den°
+13°
+26°
+14°
+27°
+14°
+31°
+20°
+26,5° Ráno sprchlo, v pol. slunečno, večer bouřka
+18°
+27°
Slunečno
+17°
+26°
Slunečno, v noci prudký vítr
+19°
+27,5° Slunečno
+20°
+28°
Slunečno, večer bouřka
+19°
+16,5° Zataženo, přeháňky, v pol. déšť, večer bouřky
+14°
+19°
Pěkně, v noci déšť
+11°
+18,5° Ráno mlha
+8°
+17°
Přeháňky
+13,5° +17°
Zataž., přeháňky, k večeru pěkně
+9°
+17°
Oblačno, odpol. krátká přeháňka
+6°
+18°
Celkem pěkně
+7°
+20°
Slunečno
+10°
+21,5 Slunečno
+13°
+24°
Slunečno, večer dešť.přeháňka
+16,5° +18°
Zataženo, dešť.přeháňky, odpol. trvale pršelo
+15°
+16°
Přeháňky celý den
+13°
+19°
Ráno zataž., déšť, pak se projasnilo a slunce
+10,5° +19,5° Pěkně, k večeru oblačno
+8,5°
+20°
Pěkně, občas oblaka, odpol. a k večeru slunce
+12°
+18,5° Slunečno, chladnější vítr
+13,5° +19,5°
+12°
+23°
+10°
+19°
+11°
+21°
+8°
+22°
+7°
+23°
31.
+10,5° +18°
Zataženo
Na začátku měsíce byla stále velká vedra. 4. 8. byla bouřka, která způsobila v některých
krajích výpadky elektr. proudu a polámání stromů. V našem městě se nic neudálo. Od
11. 8. byly ranní teploty již nižší, během dne bylo stále slunečno. Od 19. 8. došlo ke
změně počasí, ochladilo se a pršelo. Od 22. 8. bylo opět pěkně.
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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.

+12,5°
+8°
+14°
+14°
+11°
+9,5°
+7,5°
+8°
+16°
+8°
+10°
+10°
+10°
+12,5°
+11,5°
+13°
+9°
+4,5°
+7°
+6,5°
+10,5°
+7°
+11,5°
+12°
+6,5°
+11°
0,5°
0°
+1°
+3,5°

+15°
+14°
+14,6°
+18°
+20,5°
+21,5°
+23,5°
+22,5°
+15,5°
+18°
+14°
+13°
+15°
+15°
+15,5°
+13°
+10,5°
+10,5°
+12°
+10°
+12°
+12°
+15°
+14°
+13,5°
+12°
+10,5°
+11,5
+10,5°
+10°

Ráno zataž., déšť, dopol.projasn.,
Zataženo
Dopol.déšť, odpol. projasnění a otepl.
Dopol. zataž., odpol.projasnění, k večeru otepl.
Slunečno
Slunečno
Slunečno, letní počasí
Slunečno, odpol.se chvílemi zatahovalo
Zataženo, déšť, odpol. projasnění,
Dopol. slunečno, odpol. polojasno, vítr, večer déšť
Zataženo, odpol. oblačno
Brzy ráno déšť, chvíli slunce, potom celkem pěkně
Dopol. zapršelo, jinak oblačno, večer déšť
V noci a celý den déšť, odpol. projasnění
Dopol. déšť, odpol. pěkně, večer zapršelo
Zataženo, přeháňky, vítr
Ráno déšť, odpol. projasnění
Přeháňky, chladný vítr
Zataženo, přeháňky, odpol. chvílemi slunce
Zataženo, zima, odpol. a v noci déšť
Zataženo, přeháňky
Odpol. projasnění, chvílemi slunce
Přeháňky
Zataženo, přeháňky
Ráno slunce,odpol. zataženo, déšť
Zataženo, přeháňky
Občas slunce
Občas slunce, pěkný podzimní den
Oblačno, vítr
Studený prudký vítr, slunečno, odpol. tepleji

Počátek měsíce byl krásný, v polovině se prudce ochladilo. Chladné počasí bylo již do
konce měsíce.
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Říjen

Ráno° Den°
+3°
+11°
Dopol.slunečno, odpol. oblačno,
+1°
+10,5° Chvílemi slunce, vítr
-1
+8°
Slunečno, studený vítr
-3°
+11°
Slunečno, vítr
+0,5°
+12°
Slunečno, vítr
+1,5°
+12°
Slunečno
+7,5°
+13°
Zataženo
+10°
+17°
Slunečno
+3,5°
+14°
Dopol. slunečno, odpoledne střídavě slunce
+9°
+12,5 Zataženo
+12°
+15,5° Polojasno, v noci déšť
+12°
+16°
Střídavě slunce, vítr
+9°
+11,5° Zataž., mlhavo, jemný déšť, odpol.projasnění
+1°
+15,5° Ráno mlha, potom slunečno
+5°
+10,5° Dopol. mlha a mžení, odpol. projasnění
+8°
+9°
Polojasno, vítr
+5°
+5,9° Ráno mlha, celý den zataženo, mžení, v noci déšť
+8,5°
+10,5° Zataženo, mžení, drobný déšť
-1°
+12°
Slunečno, krásný den, večer déšť
+10°
+14°
Zataženo, odpol. chvílemi slunce, v noci déš´t
+12°
+15°
Dopol. zataženo, odpol. polojasno
+7°
+17,5° Ráno mlha, potom krásně, slunečno
+13°
+16°
Ráno mlha, zataženo ale pěkně
+12°
+14°
Ráno mlha zataž., jemný déšť, odpol. polojasno
+5°
+17°
Ráno mlha, potom krásně, slunečno
+10°
17,5° Ráno zataž., potom slunce a pěkně, vítr
+8°
+16°
Ráno zataž., v pol.slunce,vítr, odp.se zatáhlo
+11°
+16,5° Ráno zataženo, potom projasnění, prudší vítr,
+12°
+10°
Zataženo, dešť.přeháňky, během dne ochlaz.
+8°
+9,5° Zataženo
31.
-2°
+11°
slunečno
Začátek měsíce byl chladný ale slunečný a krásně zbarvený. V týdnu od 13. 10. bylo
zataženo. 19. 10. byl krásný slunečný a barevný den. Výrazně nadnormální byly v týdnu
od 21. do 27. října.
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Listopad

Ráno° Den°
+2°
+7°
Polojasno, odpol.zataženo
+4,5°
+10° Zataž., dešť.přeháňky, vítr
+10°
+8,5° Vítr, déšť
+5,5°
+9°
Vítr, slunce, odpol. polojasno
+6°
+7°
Zataženo
+1°
+7°
Déšť, přeháňky
+7°
+11° Zataženo, déšť, k večeru oteplení
+10°
+13° Zataženo
+8,5°
+9,5° Déšť, zataženo
+0,5°
+5,5° Ráno polojasno, potom zataženo
+2,5°
+5,5° Dopol. jasno, odpol. zataženo
-1°
+6°
Ráno mlha, potom slunce
+1,5°
+3,5° Zataženo
-2°
+3°
Ráno mlha, potom slunce
+3°
+5,5° Zataženo, mžení
+3°
+5°
Ráno mlha, potom polojasno
+2,5°
+7,5° Ráno mlha, potom krásně slunečno
+2,5°
+7,5° Zataženo, vítr
+4,5°
+6,5° Zataženo
+5°
+5°
Zataženo, déšť
+3°
+4°
Zataženo, odpoledne vítr, v noci déšť
+5°
+6,5° V poledne chvíli slunce
+5°
+5,3° Zataženo
+5°
+2,5° Zataženo, vítr, chvílemi poletoval sníh
-2°
-0,5° V noci nasněžilo, během dne sněžení, kluzko
-5°
-2°
Slunečno
-3°
-1°
Celý den zataženo a mlhavo
+1
+2°
Ráno mírně pršelo, celý den mlhavo, mžení
+1°
+2°
V noci napadl sníh,
+1°
+2°
Zataženo, v pol. chvíli projasnění, pak zataž.
Počasí bylo celkem pěkné, až v posledním týdnu začala zima. 25. nasněžilo, ale sníh byl
mokrý, roztál. V noci z 28. na 29. opět napadl sníh, ale vzhledem k teplotám nad nulou
byla z toho na silnicích a chodnících břečka.
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Prosinec
Ráno° Den°
+1°
+2,5° Zataž., v poledne chvíli slunce, pak zataž.
+2°
+3°
Slunečno
-2°
-1,5° Zataženo, večer sněžení
-2°
-1,5°
0°
+1°
V noci sněžilo, během dne zataženo
-2°
-1,5° Nasněžilo, prudký vítr, zataženo, sněžení
-2°
-0,5° Zataženo, v pol. na chvíli problesklo slunce
-2,5°
-0°
V noci sněžilo,, zataž., mírné sněžení
+2,5°
+4,5° Zataženo, obleva, déšť
+3°
+3,5° Zataž., mlhavo, jemný déšť,
+3,5°
+4°
Celý dne mlhavo, pošmourno, mžení
+3,5°
+3°
Mlha celý den, mžení
+1°
+2°
Mlha celý den, mžení
-1°
+0,5° Mlha, námrazy, kluzko
+1°
+2°
Ráno mlha, potom zataženo
-2°
+3°
Slunečno
-5°
+0,5° Slunečno
-3°
-2°
Zataženo
-3,5°
-3°
Zataženo, ledový vítr
-1,8°
-0°
Zataženo, v noci nasněžilo
-0,5°
+3°
Zataženo, v poledne slunce
+1°
+4,5° Zataženo, v poledne projasnění
+5,5°
+7°
Ráno déšť, potom vyjasnění
-0,5°
+6°
Slunečno, vítr
+1°
+8°
Dopol. a v poledne slunce, odpol. se zatáhlo
+6,5°
+10° Polojasno, vítr
+5°
+6°
Ráno drobně pršelo, zataž., v poledne mírné projasn.
+5°
+7°
Ráno slunce, v pol. oblačno,, prudší vítr
+3,5°
+4,5° Ráno zataž., mžení, v pol. projasnění, pak zataž.
-2°
+3°
Dopol. slunečno, potom se mírně zatáhlo
31.
-4°
+2°
V noci mírný poprašek sněhu, celkem teplo.
Ve dnech 6. 12. a 7. 12. se přes severní části ČR přehnala vichřice Xaver, která
způsobila velké výpadky proudu a mnoho polomů. V našem městě se nic dramatického
neudálo. 9. 12. došlo k oblevě. Mírná vrstva sněhu napadla v noci z 20. na 21. 12.,
která rychle roztála. Od 22. 12. počasí připomínalo spíše předjaří – teploty nad nulou,
déšť. Štědrý den byl krásný, slunečný, +6°.Letošní Vánoce byly nejteplejší za posledních
25 let. Do konce roku se denní teploty pohybovaly nad nulou a nenapadl žádný sníh
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HLAVŇOV
Osadní výbor:
Hrnčířová Monika
Členové výboru:
Vaniš Martin.

- předsedkyně OV
Rotter Milan, Štefaniak James, Toman Bohumír, Vacek Michal,

*Ve dnech 11. a 12. 1. se konala v novodobých dějinách naší
země první přímá volba prezidenta. Kandidáty byli: Jan
Fischer, Miloš Zeman, Vladimír Franz, Zuzana Roithová, Přemysl Sobotka, Jana
Bobošíková, Táňa Fischerová, Jiří Dienstbier ml., Karel Schwarzenberg. O účast ve
volbách měli občané v celé zemi velký zájem. Naše město spolu se spádovámi obcemi
dalo v prvním i ve druhém kole voleb nejvíce hlasů
Karlu Schvarzenbergovi.

Celorepublikové výsledek po 1. kole
1

-2013-

Celorepublikový výsledek po 2. kole voleb
Tabulka, jak se volilo v Polici. Hlavňov je okrsek č. 7

2

-2013Do 2. kola postoupil Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg. Všeobecný
zájem občanů o 2. kolo stoupl a volbami žila celá republika. Předvolební
kampaň
nebyla
ušetřena
urážlivých
hrubých
napadení.
Po 2. kole v 1. přímé volbě prezidenta byl zvolen Miloš Zeman.
Funkční období prezidenta Václava Klause skončilo 7. března 2013.

*9. 2. se uskutečnil Večer pro Hlavňováky - prezentace projektu Hledání ztraceného
času. Promítání RNDr. Jana Moravce - Netopejra -, povídání Mgr. Michala Bureše a
hudba v podání Kamarádů osady 5. Zúčastnilo se asi 200 lidí.

3

-2013-

*Paní Renata Špuláková se dlouhá léta věnuje výcviku psů.

4

-2013-

Vlevo Renata Špuláková se psem Bárou.

*Na konci dubna a především v květnu probíhala rekonstrukce terasy u hospody Na
hrázi. Použité dřevo je sibiřský modřín, vhodně ošetřený k maximálně možné
životnosti. Při opravě vydatně pomáhali rybáři.

5

-2013-

6

-2013-

*V červnu se v Polici nad Met. Na cvičišti v Ochozi konal 19. ročník hasičské soutěže
„O pohár starostky města“. Hlavňovské družstvo zvítězilo.

Michal Vacek, Aleš Berger, Jakub Ježek,Bohumír Toman

Nový prapor hlavňovských hasičů

7
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*Na hřišti se v rámci oslavy 130. výročí
založení dobrovolného hasičského sboru
konala tradiční soutěž požárních družstev o
Putovní pohár SDH Hlavňov. Hlavňov
skončil 2.
Odpoledne byla vystavena hasičská
technika, děti mohly na hřišti vyzkoušet
modely řízeny vysílačkou a pro všechny
byla připravena vepřová kýta opékaná na
rožni.
Sbor dobrovolných hasičů v Hlavňově na
akci představil svůj nový prapor, který si
sám vybral a nechal zhotovit u příležitosti
tohoto výročí. Podle pátrání v historických
zápisech sbor nikdy prapor nevlastnil. Je to
tradiční
symbol
a
mnoho
sborů
dobrovolných hasičů si této tradice velmi
váží.

8

2013-

*Pan František Janeček spolu s dalšími upravil okolí pomníčku na místě někdejší
chalupy Jiřího Vostrého – Žitavce z Jiráskova Temna.

9
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*Poslední prázdninovou sobotu pořádal Sokol na místním hřišti Hlavňovský pětiboj.
Soutěžilo se v pěti disciplínách – běh, jízda na kole, střelba ze vzduchovky, hod a kop
na bránu. Dětem se nejvíce líbila střelba a závěrečné opékání buřtů.
Dne 12. 7. si připomněli svůj manželský slib, který si dali před 65 lety a tím oslavili tzv.
Kamennou svatbu manželé Josef a Marie Rotterovi z Hlavňova.

*Český svaz žen v Hlavňově uspořádal v pátek 11. října od 19 hod. v místním malém
kulturním stánku - víceúčelové klubovně již tradiční „Posezení pro seniory“, ale nejen
pro ně. Na posezení byli pozváni jak místní senioři, tak i senioři – chalupáři. Akci
organizačně zajišťovala sehraná trojice hlavňovských žen: Dáša Krausová, Renata
Špuláková a Ilona Kejdanová, pomáhal jim pan Jan Špulák. Na úvod pěkně zahrála na
klarinet žákyně Lucka Krausová. K poslechu i k tanci hrála na harmoniku paní Maruška
Ryšavá z Pěkova, na klávesy paní Jaroslava Janečková – hlavňovská chalupářka z
Holic, na housle pan Jan Osoba z Bukovice. Mezi účastníky zavítala i ředitelka Domova
pro seniory v Polici nad Metují paní Věra Kašíková s manželem.
Na Mikuláše oslavili s přáteli - „pátečníky od Doležalů“ - svoji osmdesátku hlavňovští
pánové Josef Nentvich (nar. 14.11.1933) a Josef Berka (nar. 21.11.1933).
Zároveň vzpomenuli předčasného úmrtí kamaráda Pepy Rottra, který zemřel před
dvěma roky († 23.11.2011).
Činnost Hlavňovských žen:
První akcí pořádanou byl Dětský den, který se konal 1. 6. na hřišti. Pro děti byly opět
připraveny různé soutěže a úkoly, za jejichž úspěšné absolvování získaly sladkou
odměnu
a bublifuk.
Další akcí bylo oblíbené „Posezení pro seniory“ dne 11. 10., které se konalo letos už po
osmé. OP zábavu se postarali hudebníci paní Maruška Ryšavá, Jaroslava Janečková a
pan Jan Osoba.
O týden později dne 18. 10. proběhla Drakiáda.
Milan Rotter věnoval všem dětem bílé papírové draky - ty si mohly doma vybarvit dle
své fantazie.
Dne 24. 11. se uspořádal pro děti výlet do Hradce Králové do zábavního parku Tongo.
Celoročně probíhá cvičení rodičů s dětmi.
Každý pátek se ženy schází v hlavňovské tělocvičně.
Poslední akcí je vánoční dílnička, která je připravována pro děti v rámci vánočního
setkání občanů, pořádaného osadním výborem.

10

-2013Narození:
14. 01. Štefaniak Vojtěch, 23. 09. Vacková Alena, 02. 11. Kotrncová Tereza
Odstěhovaní:
31. 10. se odstěhovaly Karolina, Barbora a Štěpánka Hrubých, Hlavňov 29
Přistěhovaní:
16. 01. Tomanová Jitka, Hlavňov 46
30. 01. Dolanská Renata, Hlavňov 96
20. 05. Bárta Petr, Hlavňov 1
Zemřelí:
08. 04. Obršál Antonín, nar. 22. 06. 1931, Hlavňov 85
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Zápisy ze zasedání občanského výboru
Zápis ze zasedání OV Hlavňov č.01/2013
konaného dne 21. 01. 2013 v hostinci „Na Hrázi“
Přítomni: Monika Hrnčířová, James Štefaniak, Martin Vaniš, Michal Vacek, Bohumír
Toman
Hosté: p. Jelínek, p. Berger, p. Hrubý
Omluveni: Milan Rotter
Rozpracované dlouhodobé úkoly:
1. Bod č. 9 zápisu č.11a/2010 – oprava opěrné zdi u Rotterů.
Akce probíhá – bližší informace viz minulé zápisy
2. Náprava betonových patníků (svodidel) v zatáčce u dolejší zastávky u pozemků
s p.č. 730/23 a st.p. č. 10.
Akce probíhá – rozhodnuto patníky ponechat. Bude řešeno společně s akcí
svodidel na hořejším úseku v Hlavňově ve směru na Hvězdu
3. OV žádá opravu místní pamětihodnosti „sv. J. Nepomucký“
Akce probíhá – zahájena úprava prostranství (plot, patníky,…) – k restaurování
pamětihodnosti by mělo dojít v roce 2014 – již vyčleněny finance na tuto akci
Zodpovídá Vaniš
4. Stav obecní stodoly
Akce probíhá – bližší informace viz zápis č. 05/2011 – podél západní prkenné
stěny byla odkopána zemina a následně dojde k opravě této stěny
5. Umístění svodidel ve stoupajícím úseku hned za zatáčkou na Hvězdu
Akce probíhá – viz zápis č. 05/2011. K realizaci by mělo dojít nejdříve v roce
2013. Viz také bod 4 tohoto zápisu
6. Připomínka p. M. Korandové na propadající se část cesty mezi pozemky p.
Ducháče a p. Krále v hořejším úseku obce Hlavňov
Akce probíhá – MěÚ zjistí stav cesty
7. Zanesené truba (odtok) u pozemku p. Zítky – nad p. Špačkem
Akce probíhá - Urgence ze strany OVH - jakmile bude příznivé počasí, provede
odvodnění cesty pan V. Kohl
8. Autobusová zastávka v dolejším úseku obce
Akce probíhá - kladné vyjádření odboru dopravy a PČR. V roce 2013 bude
vytvořena projektová dokumentace (projekt umístění stavby)
9. OV navrhuje, aby do pravidelné údržby v zimních měsících byla také začleněna
cesta na „malé straně“ a při nesjízdnosti OV žádá o častější posyp komunikace.
Navržena změna z nynější účelové komunikace na komunikaci místní
Akce probíhá
10. Publikace „Hlavňov dnes a zítra“
Akce probíhá - proběhlo fotografování rodinných domů a občanů Hlavňova.
Budou dohodnuty další termíny focení vzhledem k nepřítomnosti některých
občanů
11. Obecní klubovna
Akce probíhá – OV žádá o opravu podpěrného sloupu, opravu schodů, výměnu
12

12. sociálního zařízení a vymalování spodní a horní části obecní klubovny (skvrny
od zatékající vody)
Nové úkoly:
13. OV do příští schůze rozhodne, kam se investuje vybraná částka z přátelského
turnaje za účasti kolegů z Polska konaného dne 16.06.2012. Dále obec obdržela
od občanského sdružení lavičku. Do příští schůze OV rozhodne o jejím
umístění.
14. Nutná rekonstrukce cesty na „malé straně“ – investice se plánují. Jsou zde
navrženy možné varianty tryskaného nebo asfaltového povrchu. Tato akce je
zahrnuta v plánu investic pro rok 2013 a další roky –viz také zápis OVH
08/2012.
15. OV žádá o opravu informační plochy turistické cedule u vjezdu do Šterlena za
chatkami táborníků na pozemku parc. č. 443 (444/2) patřící lesům ČR. Plocha je
stářím znehodnocená a je nečitelná.
16. Návrh na zvětšení plochy odpočívadla u turistické cedule naproti p. Hrdému. V
budoucnu umístění dřevěných sedáků a stolu z masivu.
Návrhy a připomínky:
17. P. Škop při jednání na RM seznámil zástupce OV s plánem na rekonstrukci
rybníku v Hlavňově. V roce 2013 by měla být provedena projektová
dokumentace a následně by mělo být žádáno o stavební povolení. Součástí
rekonstrukce bude rozebrání hráze a výměna odtokového potrubí a vybudování
bezpečnostního přelivu.
18. P. Jenková při jednání na RM seznámila zástupce OV o stavu projektu vydání
publikace „Hlavňov dnes a zítra“. Publikace by měla být vydána u příležitosti
oslav 760 let Police nad Metují. Dne 08.02.2013 od 18 hodin v hostinci Pod
Jasanem proběhne předběžná organizační schůzka k plánované akci s názvem
„Hledání ztraceného času v Hlavňově“ konané na Hvězdě dne 09.02.2013 od 19
hodin.
Paní starostka dále informovala o vzrůstajícím počtu čtenářů obecní knihovny v
Hlavňově.
19. Předáno CD s fotografiemi z přátelského turnaje za účasti kolegů z Polska
konaného dne 16.06.2012. Následně budou fotografie umístěny na webové
stránky obce.
20. Návrh na další konání sezení s radnicí. OV navrhl, aby se veřejné zasedání
konalo v měsíci dubnu. Termín bude upřesněn, v závislosti konání RM.
Zodpovídá. Vaniš
21. Projednání žádosti p. Zítky na uzavření smlouvy o věcném břemeni spočívajícím
ve zřízení práva vstupu a vjezdu na pozemek ve vlastnictví města. p.č. 730/58 v
k. ú. Hlavňov, který se nachází u pozemků p.č. 730/16 a p.č. 104/2.
OV v této věci nehlasoval a nepodal jasné stanovisko a žádá o přesnější
specifikaci požadavku, upřesnění místa a věci břemene. Žádost bude dále
ujasněna a projednána se zástupci města na nejbližším zasedání OV.
Hlasování neproběhlo.
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Zápis ze zasedání OV Hlavňov č.02/2013
konaného dne 26. 02. 2013 v hostinci „U Doležalů“
Přítomni: Milan Rotter, Martin Vaniš, Michal Vacek, Bohumír Toman
Hosté: p. místostarosta Škop,
p. Jelínek, p. Hrubý, Kejdanovi, p. Berka
Omluveni: Monika Hrnčířová, James Štefaniak
Příští zasedání OV se bude konat dne 15. 04. 2013 v hostinci „Pod Jasanem“
Rozpracované dlouhodobé úkoly:
1) Bod č. 9 zápisu č.11a/2010 – oprava opěrné zdi u Rotterů. Akce probíhá – bližší
informace
viz minulé zápisy.
2) Náprava betonových patníků (svodidel) v zatáčce u dolejší zastávky u pozemků s p.č.
730/23 a st.p. č. 10. Akce probíhá – rozhodnuto patníky ponechat. Bude řešeno
společně
s akcí svodidel na hořejším úseku v Hlavňově ve směru na Hvězdu.
3) OV žádá opravu místní pamětihodnosti „sv. J. Nepomucký“. Akce probíhá zahájena
úprava prostranství (plot, patníky,…) – k restaurování pamětihodnosti by mělo dojít v
roce
2014 – již vyčleněny finance na tuto akci. Odpovídá Vaniš
4) Stav obecní stodoly Akce probíhá - bližší informace viz zápis č. 05/2011 – podél
západní
prkenné stěny byla odkopána zemina a následně dojde k opravě této stěny.
5) Umístění svodidel ve stoupajícím úseku hned za zatáčkou na Hvězdu. Akce probíhá
– viz
zápis č. 05/2011. K realizaci by mělo dojít nejdříve v roce 2013. Viz také bod 4 tohoto
zápisu.
6) Připomínka p. M. Korandové na propadající se část cesty mezi pozemky p. Ducháče
a p.
Krále v hořejším úseku obce Hlavňov. Akce probíhá – MěÚ zjistí stav cesty a následně
dojde na jaře k její opravě. Dále MěÚ zjistí skutečnou hranici pozemku u příjezdové
asfaltové cesty (připomínka na kameny u krajnice).
7) Zanesená truba (odtok) u pozemku p. Zítky – nad p. Špačkem. Akce probíhá.
Urgence ze
strany OVH - jakmile bude příznivé počasí, provede odvodnění cesty pan V. Kohl. P.
Škop
seznámil OV s projektem jehož součástí bude vytvoření záchytné jímky a truby u cesty.
8) Autobusová zastávka v dolejším úseku obce. Akce probíhá - kladné vyjádření
odboru
dopravy a PČR. Vytvořena projektová dokumentace společně se zastávkou u
zdravotního
střediska (projekt umístění stavby).
9) Navržena změna účelové komunikace na „malé straně“ na komunikaci místní - Akce
probíhá.
10) Publikace „Hlavňov dnes a zítra“ Akce probíhá - Budou dohodnuty další termíny
focení
vzhledem k nepřítomnosti některých občanů. M.Rotter seznámil zástupce MěÚ a
občany o

14

stavu projektu vydání publikace „Hlavňov dnes a zítra“. Dále informoval o setkání
„Hledání
ztraceného času v Hlavňově“ konaném na Hvězdě dne 09.02.2013 a realizaci sbírky na
spolufinancování kroniky.
11) Obecní klubovna – Akce probíhá. OV žádá o opravu podpěrného sloupu, opravu
schodů,
výměnu sociálního zařízení a vymalování spodní a horní části obecní klubovny (skvrny
od
zatékající vody).
P. Škop informoval občany o výměně sociálního zařízení – akce by měla proběhnout na
jaře
tohoto roku. Oprava schodů a sloupu je plánována na měsíc červen.
12) OV žádá o opravu informační plochy turistické cedule u vjezdu do Šterlena za
chatkami
táborníků na pozemku parc. č. 443 (444/2) patřící lesům ČR. Plocha je stářím
znehodnocená a je nečitelná. Akce probíhá - Během jara dojde k setkání se zástupci
Lesů
ČR a rozhodnutí zda bude cedule opravena nebo odstraněna.
13) Nutná rekonstrukce cesty na „malé straně“ Akce probíhá – investice se plánují.
Jsou zde
navrženy možné varianty tryskaného nebo asfaltového povrchu. Tato akce je zahrnuta
v plánu investic pro rok 2013 a další roky –viz také zápis OVH 08/2012
14) Projednání žádosti p. Zítky na uzavření smlouvy o věcném břemeni spočívajícím ve
zřízení
práva vstupu a vjezdu na pozemek ve vlastnictví města. p.č. 730/58 v k. ú. Hlavňov,
který se
nachází u pozemků p.č. 730/16 a p.č. 104/2. P. Škop seznámil detailně OV o záměru
uzavření smlouvy o věcném břemeni.
Výsledky hlasování OV:
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 1
15) Vybraná částka z přátelského fotbalového turnaje se investuje na realizaci lavičky,
která po
rozhodnutí OV bude umístěna u místní zvoničky. Akce probíhá - M. Rotter zjistí jaké
jsou
možnosti získání lavičky u TS, případně zajistí železnou konstrukci a následně za
pomoci
členů OV bude lavička vyrobena a umístěna na dané místo.
Do příští schůze OV rozhodne o umístění další lavičky získané od občanského sdružení.
16) Návrh na další konání sezení s radnicí. Akce probíhá - termín bude upřesněn, v
závislosti na
konání RM a ZM. Zodpovídá. Vaniš
Nové úkoly:
17) Návrh na zvětšení plochy odpočívadla u turistické cedule naproti p. Hrdému. OV
žádá o
návoz zeminy a srovnání terénu do místa za turistickou ceduli tak, aby zde v budoucnu
byla
možnost umístění již diskutovaných sedáků a stolu pro turisty. Dále OV žádá vytipování
dřeviny která by mohla být použita na výrobu těchto sedáků.
18) Občané byli informováni o svozu odpadů na Policku. P. Škop ověří svoz odpadů
také na
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„malé straně“ aby se situace, kdy občanům v této lokalitě nemohl být odpad vyvezen,
neopakovala.
19) P. Berka požádal aby bylo vyřešeno majetkové vypořádání ohledně sousoší v horní
části
obce Hlavňov – Točna. Sousoší bylo před lety odborně opraveno a zrenovováno a nyní
je
zapotřebí provést další nutnou údržbu tohoto sousoší. Na jaře bude zrealizována
schůzka
na místě samotném za účasti zástupců MěÚ a p. Berky. Zodpovídá Vaniš.
Návrhy a připomínky :
20) P.Škop seznámil občany se stavem projektu na rekonstrukci rybníka v Hlavňově a
získání
možné dotace na odbahnění rybníka. V roce 2013 by měla být provedena projektová
dokumentace a následně by mělo být požádáno o stavební povolení.
21) P. Škop informoval o plánované opravě terasy u restaurace Na Hrázi a majetkových
poměrech mezi ČRS MO Police nad Metují a MěÚ Police nad Metují. Zajištění dřeva
na
realizaci terasy by mělo dojít letos na jaře.
22) OV podal připomínky ohledně ceníku nájemného pro místní klubovnu. Jelikož byla
klubovna vystavěna místními občany, OV žádá, aby nájemné zůstalo stejné jako v
minulosti
pro místní spolky a občany Hlavňova.
23) P. Škop seznámil přítomné s otázkami kolem dostavby dálnice D11 do Jaroměře, a
vybudování obchvatů Jaroměře a Náchoda. Dále informoval o plánovaném setkání
starostů
měst Náchodského okresu s ministrem dopravy ČR, které se bude konat v Broumově.
24) Dále p. Škop podal informaci z oblasti průzkumu břidlicových plynů a informoval o
možnosti těžby uranu v blízkosti hranic u našich polských sousedů.
V Hlavňově dne 04. 04. 2013 Zapsal: Martin Vaniš

Zápis ze zasedání OV Hlavňov č.03/2013
Konaného dne 15. 04. 2013 v hostinci „Pod Jasanem“
Přítomni: Milan Rotter, Martin Vaniš, Michal Vacek, Bohumír Toman
Hosté: p. Jelínek, p. Hrubý, p. Berka
Omluveni: James Štefaniak
Příští zasedání OV se bude konat společně s akcí sezení s radnicí dne03.06.2013 od
19.hodin v hostinci „U Doležalů“
Rozpracované dlouhodobé úkoly:
1) Bod č. 9 zápisu č.11a/2010 – oprava opěrné zdi u Rotterů. Akce probíhá – bližší
informace viz minulé zápisy.
2) Náprava betonových patníků (svodidel) v zatáčce u dolejší zastávky u pozemků s p.č.
730/23 a st.p. č. 10. Akce probíhá – rozhodnuto patníky ponechat. Bude řešeno
společně s akcí svodidel na hořejším úseku v Hlavňově ve směru na Hvězdu.
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3) OV žádá opravu místní pamětihodnosti „sv. J. Nepomucký“. Akce probíhá zahájena úprava prostranství (plot, patníky,…) – k restaurování pamětihodnosti by mělo
dojít v roce 2014 – již vyčleněny finance na tuto akci. Odpovídá Vaniš
4) Stav obecní stodoly Akce probíhá - bližší informace viz zápis č. 05/2011 – podél
západní prkenné stěny byla odkopána zemina a následně dojde k opravě této stěny.
5) Umístění svodidel ve stoupajícím úseku hned za zatáčkou na Hvězdu. Akce probíhá
– viz zápis č. 05/2011. K realizaci by mělo dojít nejdříve v roce 2013. Viz také bod 4
tohoto zápisu.
6) Připomínka p. M. Korandové na propadající se část cesty mezi pozemky p. Ducháče
a p. Krále v hořejším úseku obce Hlavňov. Akce probíhá – MěÚ zjistí stav cesty a
následně dojde na jaře k její opravě. Dále MěÚ zjistí skutečnou hranici pozemku u
příjezdové asfaltové cesty (připomínka na kameny u krajnice).
7) Zanesená truba (odtok) u pozemku p. Zítky – nad p. Špačkem. Provedeno.
Odvodnění skrze komunikaci bylo realizováno, v dalším kroku dojde k výběrovému
řízení na realizaci zakázky „odvodnění komunikace“. Součástí by mělo být zatrubení
úseku kolem pozemků p. Špačka, p. Svobody a p. Zítky a svedení vody do potoka.
8) Autobusová zastávka v dolejším úseku obce. Akce probíhá - kladné vyjádření
odboru dopravy a PČR. Vytvořena projektová dokumentace společně se zastávkou u
zdravotního střediska (projekt umístění stavby).
9) Navržena změna účelové komunikace na „malé straně“ na komunikaci místní - Akce
probíhá.
10) Publikace „Hlavňov dnes a zítra“ Akce probíhá - Budou dohodnuty další termíny
focení vzhledem k nepřítomnosti některých občanů. Uzavření dohody o provedení práce
s p. Burešem.
11) Obecní klubovna – Akce probíhá. OV žádá o opravu podpěrného sloupu, opravu
schodů a vymalování spodní a horní části obecní klubovny. Úspěšně proběhla
kompletní výměna sociálního zařízení za nové.
12) OV žádá o opravu informační plochy turistické cedule u vjezdu do Šterlena za
chatkami táborníků na pozemku parc. č. 443 (444/2) patřící lesům ČR. Plocha je stářím
znehodnocená a je nečitelná. Akce probíhá - Během jara dojde k setkání se zástupci
Lesů ČR a rozhodnutí zda bude cedule opravena nebo odstraněna.
13) Nutná rekonstrukce cesty na „malé straně“ Akce probíhá – investice se plánují.
Jsou zde navrženy možné varianty tryskaného nebo asfaltového povrchu. Tato akce je
zahrnuta v plánu investic pro rok 2013 a další roky –viz také zápis OVH 08/2012
14) Vybraná částka z přátelského fotbalového turnaje se investuje na realizaci lavičky,
která po rozhodnutí OV bude umístěna u místní zvoničky. Akce probíhá
Umístění lavičky bude realizováno v nejbližších týdnech.
15) Návrh na další konání sezení s radnicí. Akce probíhá – termín konání sezení s
radnicí byl po dohodě se zástupci MěÚ stanoven na 03.06.12 od 19. hodin v hostinci „U
Doležalů“
16) P. Berka požádal, aby bylo vyřešeno majetkové vypořádání ohledně sousoší v horní
části obce Hlavňov – Točna. Akce probíhá Dne 02.05.2013 byla zrealizována schůzka
na místě samotném za účasti zástupců MěÚ, OVH a p. Berky. Na místě bylo
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dohodnuto, že MěÚ zajistí zaměření pozemku a následně budou realizovány další kroky
potřebné k nutné opravě/údržbě sousoší.
Nové úkoly:
17) Návrh na zvětšení plochy odpočívadla u turistické cedule naproti p. Hrdému. OV
žádá o návoz zeminy a srovnání terénu do místa za turistickou ceduli tak, aby zde v
budoucnu byla možnost umístění již diskutovaných sedáků a stolu pro turisty. Dále OV
žádá vytipování dřeviny, která by mohla být použita na výrobu těchto sedáků.
Návrhy a připomínky:
18) P. Valášek distribuoval Polický zpravodaj v obci více než dvaceti zájemcům po
dobu 8 let a nyní žádá s ohledem na svůj věk, aby tato činnost byla od nového roku
předána jiným dobrovolníkům. OV po dohodě s p. Valáškem navrhuje, aby alespoň do
konce letošního roku byl Polický zpravodaj pravidelně doručován (spolu s doručováním
do Suchého Dolu) na adresu bydliště p. Valáška, který do této doby pravidelně pro
zpravodaj jezdil do Police nad Metují.
19) Připomínka občanů k vývozu kontejnerů na parkovišti u rybníku. OV žádá v
případě, že bude po víkendu v prostoru kontejnerů na parkovišti u hlavňovského
rybníku nepořádek a někdo z členů OVH tento nepořádek oznámí na MěÚ, aby se TS
postaraly o vývoz odpadu dříve, než bude proveden pravidelný svoz.
V Hlavňově dne 23. 05. 2013 Zapsal: Martin Vaniš

Zápis ze zasedání OV Hlavňov č.04/2013
konaného dne 03. 06. 2013 v hostinci „U Doležalů“
Přítomni: Monika Hrnčířová, Milan Rotter, James Štefaniak,, Michal Vacek, Bohumír
Toman
Hosté: paní starostka Ida Jenková, pan místostarosta Jiří škop, radní V. Seidl
Omluveni: Martin Vaniš
Rozpracované dlouhodobé úkoly: Byly projednány jednotlivé body ze zápisu 03/2013
Všechny projednávané body jsou zaneseny plánu stavební komise a budou postupně dle
časového plánu realizovány.
Návrhy a připomínky:
1) Žádost o bezplatné užívání klubovny všemi složkami z Hlavňova bylo paní
starostkou odsouhlaseno.
2) OV poprosil o možné umístění tabulek s žádostí o udržování pořádku v blízkosti
veřejných prostranství. Tabulky upozorňují chovatele na odklízení psích exkrementů.
Stejné tabulky je možno vidět na území města.
3) Bylo diskutováno jak je ošetřeno dodržování „klidné neděle“. Vyhláška na toto téma
v katastru města Police nad Metují není. Možno vnímat pouze v rovině doporučení nebo
vzájemné domluvy ve vsi.
V Hlavňově dne 20. 06. 2013
Zapsala: Monika Hrnčířová
18

Zápis ze zasedání OV Hlavňov č.05/2013
konaného dne 23. 09. 2013 v hostinci „Pod Jasanem“
Přítomni: Milan Rotter, Monika Hrnčířová, James Štefaniak, Martin Vaniš, Bohumír
Toman
Hosté: p. Jelínek, p. Berka
Omluveni: Michal Vacek
Příští zasedání OV se bude konat dne 11. 11. 2013 od 19 hodin v hostinci „Na Hrázi“
Rozpracované dlouhodobé úkoly:
1) Bod č. 9 zápisu č.11a/2010 – oprava opěrné zdi u Rotterů. Akce probíhá – bližší
informace viz minulé zápisy.
2) OV žádá opravu místní pamětihodnosti „sv. J. Nepomucký“. Akce probíhá zahájena úprava prostranství (plot, patníky,…) – k restaurování pamětihodnosti by mělo
dojít v roce 2014 – již vyčleněny finance na tuto akci. Odpovídá Vaniš
3) Autobusová zastávka v dolejším úseku obce. Akce probíhá - kladné vyjádření
odboru dopravy a PČR. Vytvořena projektová dokumentace společně se zastávkou u
zdravotního střediska (projekt umístění stavby).
4) Navržena změna účelové komunikace na „malé straně“ na komunikaci místní - Akce
probíhá.
5) Publikace „Hlavňov dnes a zítra“ Akce probíhá - Budou dohodnuty další termíny
focení vzhledem k nepřítomnosti některých občanů.
6) OV žádá o opravu informační plochy turistické cedule u vjezdu do Šterlena za
chatkami táborníků na pozemku parc. č. 443 (444/2) patřící lesům ČR. Plocha je stářím
znehodnocená a je nečitelná. Akce probíhá.
7) Nutná rekonstrukce cesty na „malé straně“ Akce probíhá – k realizaci by mělo dojít
do konce listopadu 2013.
8) Vybraná částka z přátelského fotbalového turnaje se investuje na realizaci lavičky,
která po rozhodnutí OV bude umístěna u místní zvoničky. Akce probíhá
Umístění lavičky bude realizováno v nejbližších týdnech.
9) P. Berka požádal, aby bylo vyřešeno majetkové vypořádání ohledně sousoší v horní
části obce Hlavňov – Točna. Akce probíhá Bylo realizováno zaměření pozemku a
následně bude řešeno případné odkoupení pozemku. OV souhlasí s prodejem obecního
pozemku, na kterém se sousoší nachází za symbolickou cenu. P. Berka je ochoten se
podílet na nákladech spojených s prodejem pozemku.
Výsledky hlasování OV:
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Nové úkoly:
10) OV žádá zvětšení plochy odpočívadla u turistické cedule naproti p. Hrdému. OV
žádá o návoz zeminy a srovnání terénu do místa za turistickou ceduli tak, aby zde v
budoucnu byla možnost umístění již diskutovaných sedáků a stolu pro turisty. Dále OV
žádá vytipování dřeviny, která by mohla být použita na výrobu těchto sedáků.
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11) OV žádá o návoz štěrku (ca 1 m3) na obecní cestu u č.p. 45. Jedná se o přístupovou
cestu k č.p. 45, č.p. 18 a č.p. 93. Dále OV žádá o návoz štěrku na přístupovou cestu k
č.p. 101 (Neckářovi) v horním úseku obce. Obě cesty jsou znehodnoceny, za mokra
nesjízdné a na některých místech jsou patrné propadliny. Pozice cest a předpokládané
umístění štěrku je znázorněno na přiložené mapce.
12) OV žádá o opravu příčného žlábku v dolním úseku cesty k hostinci „Pod Jasanem“.
Žlábek není patřičně ukotven do podloží a dochází k jeho zvedání nad úroveň cesty.
Zejména pak v zimních měsících.
13) OV žádá výměnu osvětlení vánočního stromu v obci. Stávající osvětlení je již
zastaralé a není na vánočním stromu výrazné.
14) OV žádá o umístění jednoho stanoviště sáčků pro psí exkrementy v blízkosti
obecního hřiště. OV navrhuje umístění stanoviště sáčků u smrku mezi tújemi u hřiště
(směrem k místní komunikaci).
15) OV žádá o kontrolu a vyčištění zanesených příkopů v obci. Zejména se jedná o
vyčištění zanesené truby na obecním pozemku p.č. 822/9 směrem na Hvězdu u p.
Berky, vyčištění příkopu naproti hostinci „U Doležalů“, příkopu u školy a u p. Wágnera
naproti hasičské zbrojnici.
16) OV žádá opravit výmoly na vozovce v hořejším úseku obce naproti pozemku p.č.
730/6.
17) OV žádá o odstranění bednění a hromady kamenů u opravené truby u vjezdu k
teletníku na pozemku p. Hrdého.
Návrhy a připomínky :
18) Pokud to bude možné, OV navrhuje vytvoření podélného žlábku podél nyní
rekonstruované cesty na „malé straně“, který bude sloužit k zachycení povrchové vody
ze stráně zejména v období tání. Zajistí se tím, že voda nebude stékat na novou
zrekonstruovanou cestu a nebude docházet k vymílání asfaltového nástřiku, tak jak
tomu bylo v minulých letech. Žlábek by mohl navazovat na již stávající , vytvořený při
opravě zanesené truby u p. Zítky. Dosáhne se tím větší životnosti cesty.
19) Stížnost p. Wágnera na zápach z místního teletníku v minulých měsících. OV
stížnost zaevidoval s tím, že pokud bude OV v budoucnu požádán o vyjádření ohledně
umístění prasat na výkrm do teletníku, bude hlasovat proti tomuto požadavku.
V Hlavňově dne 25. 10. 2013 Zapsal: Martin Vaniš
Příloha – návoz štěrku
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Zápis ze zasedání OV Hlavňov č. 06 a č. 07/2013
konaného dne 11. 11. a 2. 12. 2013 v restauraci „Na Hrázi“ a „U Doležalů“
Přítomni: Milan Rotter, Monika Hrnčířová, James Štefaniak, Martin Vaniš, Bohumír
Toman, Michal Vacek
Hosté: p. Jelínek, p. Berka, p. Špaček, p. Hrubý
Omluveni: --Příští zasedání OV se bude konat dne 13.01.2014 od 18.hodin v hostinci „Pod Jasanem“
Rozpracované dlouhodobé úkoly:
1) Bod č. 9 zápisu č.11a/2010 – oprava opěrné zdi u Rotterů. Akce probíhá – bližší
informace viz minulé zápisy. Nutné řešení tohoto bodu s ohledem na blížící se uzavírku
Bukovice.
2) OV žádá opravu místní pamětihodnosti „sv. J. Nepomucký“. Akce probíhá zahájena úprava prostranství (plot, patníky,…) – k restaurování pamětihodnosti by mělo
dojít v roce 2014 – již vyčleněny finance na tuto akci. Odpovídá Vaniš
3) Autobusová zastávka v dolejším úseku obce. Akce probíhá - kladné vyjádření
odboru dopravy a PČR. Vytvořena projektová dokumentace společně se zastávkou u
zdravotního střediska (projekt umístění stavby).
4) Navržena změna účelové komunikace na „malé straně“ na komunikaci místní - Akce
probíhá.
5) Publikace „Hlavňov dnes a zítra“ Akce probíhá - Budou dohodnuty další termíny
focení vzhledem k nepřítomnosti některých občanů. Dále bude zrealizováno promítání
na Hvězdě s konkrétní podobou publikace. Dne 13.1.2014 se uskuteční informativní
schůzka za účasti p. Janečka a zástupců OV a města Police nad Metují.
6) OV žádá o opravu informační plochy turistické cedule u vjezdu do Šterlena za
chatkami táborníků na pozemku parc. č. 443 (444/2) patřící lesům ČR. Plocha je stářím
znehodnocená a je nečitelná. Akce probíhá.
7) Nutná rekonstrukce cesty na „malé straně“ Akce proběhla – OV upozorňuje na
zjevné nedostatky při realizaci povrchu cesty.
8) Vybraná částka z přátelského fotbalového turnaje se investuje na realizaci lavičky,
která po rozhodnutí OV bude umístěna u místní zvoničky. Akce probíhá. Umístění
lavičky bude realizováno v nejbližších týdnech.
9) P. Berka požádal, aby bylo vyřešeno majetkové vypořádání ohledně sousoší v horní
části obce Hlavňov – Točna. Akce probíhá. P. Berka odkoupí za symbolickou cenu od
města část pozemku, které se nachází pod sousoším.
10) OV žádá zvětšení plochy odpočívadla u turistické cedule naproti p. Hrdému. Akce
probíhá. OV žádá o návoz zeminy a srovnání terénu do místa za turistickou ceduli tak,
aby zde v budoucnu byla možnost umístění již diskutovaných sedáků a stolu pro turisty.
Dále OV žádá vytipování dřeviny, která by mohla být použita na výrobu těchto sedáků.
11) OV žádá o návoz štěrku (ca 1 m3) na obecní cestu u č.p. 45. Akce probíhá. Jedná
se o přístupovou cestu k č.p. 45, č.p. 18 a č.p. 93. Dále OV žádá o návoz štěrku na
přístupovou cestu k č.p. 101 (Neckářovi) v horním úseku obce. Obě cesty jsou
znehodnoceny, za mokra nesjízdné a na některých místech jsou patrné propadliny.
Pozice cest a předpokládané umístění štěrku je znázorněno na přiložené mapce.
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12) OV žádá o opravu příčného žlábku v dolním úseku cesty k hostinci „Pod Jasanem“.
Akce probíhá. Žlábek není patřičně ukotven do podloží a dochází k jeho zvedání nad
úroveň cesty. Zejména pak v zimních měsících.
13) OV žádá výměnu osvětlení vánočního stromu v obci. Akce probíhá. Stávající
osvětlení je již zastaralé a není na vánočním stromu výrazné. OV navrhuje zakoupit a
umístit na vánoční strom jednoduché LED osvětlení v ceně ca 3000 Kč.
14) OV žádá o umístění jednoho stanoviště sáčků pro psí exkrementy v blízkosti
obecního hřiště. Akce probíhá. OV navrhuje umístění stanoviště sáčků u smrku mezi
tújemi u hřiště (směrem k místní komunikaci).
15) OV žádá o kontrolu a vyčištění zanesených příkopů v obci. Akce probíhá. Zejména
se jedná o vyčištění zanesené truby na obecním pozemku p.č. 822/9 směrem na Hvězdu
u p. Berky, vyčištění příkopu naproti hostinci „U Doležalů“, příkopu u školy a u p.
Wágnera naproti hasičské zbrojnici.
16) OV žádá opravit výmoly na vozovce v hořejším úseku obce naproti pozemku p.č.
730/6. Akce probíhá.
Návrhy a připomínky :
17) OV žádá občany, aby zamezili volnému pobíhání psů v obci. Dochází tak ke
znečišťování nejen soukromých cest, ale také veřejného prostranství jako jsou chodníky
a sportovní či dětská hřiště.
18) Projednání žádosti p. Vaniše na odkoupení obecního pozemku p.č. 730/58 v k. ú.
Hlavňov, u kterého se nachází st. p. 120, jejímž je p. Vaniš vlastníkem.
Výsledky hlasování OV:
Pro: 0 Proti: 5 Zdržel se: 1
19) OV žádá prověřit možnost prořezat zbývající porost smrků u silnice vedoucí na
Hvězdu na pozemku s p.č. 730/3 (pozemek p. Dolejší) a p.č. 822/11 (obecní pozemek).
Dřeviny rostoucí u této silnice jistou měrou ohrožují bezpečnost silničního provozu na
této komunikaci.
20) OV schválil seznam akcí, které by bylo potřeba realizovat v roce 2014 a pak v
letech následujících:
a) zastávka v dolejší části obce mezi p. Jelínkem a p. Valáškem
b) výměna oken a zateplení tělocvičny
c) mobiliář u turistické mapy - návoz zeminy, sedáky a stůl na sezení
d) cesta ke Korandům
e) oprava štítu stodoly
f) oprava schodů u klubovny (nutné se zamyslet nad způsobem opravy - schody
jsou odtrženy od klubovny), oprava balkónu a vymalování hořejší místnosti
g) oprava/přeložení chodníku v dolejší části obce a rekonstrukce opěrné zdi v daném
místě
Nové úkoly:
21) V souvislosti s řešením otázky umístění svodidel (bod č. 5 zápisu 03/2013) a na
základě připomínky p. Berky, OV navrhuje namísto umístění svodidel ve stoupacím
úseku na Hvězdu, návoz zeminy na obecní pozemek 822/9, 822/10 a 822/11. Dojde tím
k rozšíření krajnice a omezení nehodovosti v zimních měsících. Nutná schůzka na místě
samotném.
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22) Seznam požadavků na opravy objektů, které mají ve správě TS, byl zaslán
zástupcům MěÚ Police nad Metují.
Zapsal: Martin Vaniš
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