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Samospráva

Každoročně je obměňovaná titulní stranu Polického měsíčníku. Dává se prostor
místním výtvarníkům, grafikům, profesionálům a především amatérům. Pro tento rok
starostka Ida Seidlmanová oslovila Martinu Váňovou a Pavla Frydrycha. Vytvořili
nejen titulní stranu PM, ale i návrh na blahopřání a kondolence, která se letos na
radnici používaly. S fotkami jim pomáhal Štěpán Horák. Dalším pomocníkem byla
Bára Trojtlová. U konečné fáze u počítače opět nechyběl učitel výtvarného oboru ZUŠ
Jaroslav Soumar, který také vytvořil mnoho půvabných informačních tabulí, cedulek a
jiných oznámení pro město, ZUŠ a jiná zařízení.

Informační tabule vytvořené učitelem výtvarného oboru ZUŠ Jaroslavem Soumarem.
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ZASTUPITELSTVO MĚSTA
POLICE NAD METUJÍ
2010 – 2014
Ida Seidlmanová - starostka města
Děkuji za důvěru, kterou jsem od Vás v posledních volbách dostala.
Čtvrté volební období je již dostatečný čas ke zúročování nabytých
zkušeností, k naplňování občanských představ a potřeb. Ještě mám sílu a
chuť pokračovat v nelehkém snažení ku prospěchu nás všech. Jsem
potěšena, že s lidmi schopnými, pracovitými, vzdělanými a především
slušnými.
Bc. Jiří Škop - místostarosta města
Úvodem děkuji všem, kteří podpořili mne a mé kolegy v loňských
komunálních volbách. John Locke kdysi uvedl: „Všichni jsme omylní a
ochotně se dopouštíme chyb, když nás žene prospěch nebo vášeň.“ Proto
Vás chci ujistit, že jsem si plně vědom toho, jakou váhu má mandát,
který jsem od Vás – voličů – získal. V zastupitelstvu a vedení města
nezastupuji tedy SEBE, ale VÁS. Jasnou prioritou je pro mne vyrovnané, střídmé
hospodaření města, které bude ve prospěch životního prostředí města jako celku. Jsem
nakloněn změnám, které nás budou (byť pomalu) posouvat dále, blíže k vzhledu a
fungování měst obdobné velikosti západně od nás. Chci se zasadit jak o naplňování
principů právního státu, tak zejména o naplnění principů etiky a morálky, které považuji
za základ komunikace a chování a dennodenního jednání každého z nás.

Rada města
Ing. Jiří Vlček
Různé oblasti našeho života jsou velmi trefně vystihovány mnoha citáty.
Můj postoj k této části mého života a moji práci pro radnici v Polici nad
Metují asi nejlépe vystihuje následující citát, který jsem si vypůjčil z
komentáře redaktora MF Dnes pana Karla Steigerwalda. "Prosperita a
bohatství se netvoří přerozdělováním či uplácením voličů z veřejných
peněz a ani lhaním o možnosti získat něco zadarmo".
Lubor Bořek
Po dlouhém zvažování jsem se nakonec přece jen rozhodl kandidovat i
ve třetím volebním období. Vysoká podpora voličů je pro mne
závazkem i povzbuzením v přesvědčení, že stojí za to nerezignovat na
slušnost, čestnost, kulturnost a mravnost. A byl bych vděčný, kdyby
během tohoto volebního období kredit těchto hodnot v našem městě
stoupal a nevytrácel se - a to nejenom v oblasti školství a kultury, jíž
jsem v radě města gestorem...
Mgr. Lenka Fulková
V komunálních volbách jsem se už potřetí ucházela o přízeň voličů.
Druhé volební období zastávám funkci radní. Dobře vím, co práce pro
město obnáší. Jsem ráda, že mohu pracovat s rozumnými lidmi, kterých
si velice vážím. Své profesní zkušenosti využívám i při práci ve školské
radě, kde svoji pozornost věnujeme i mimoškolním aktivitám. Zabýváme se i vznikem a
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chodem společenských a sportovních organizací, které mohou svým působením vést k
prevenci a snížení kriminality dětí a mládeže.
Ing. Vladimír Seidl
Mám tu čest již druhé volební období pracovat v zastupitelstvu a radě města.
V Polici nad Metují jsem se narodil, vyrůstal a nyní zde vyrůstají i moje děti. I
to je důvod, proč svou práci beru velmi vážně a se vší zodpovědností a vírou v
její smysluplnost.

Ing. Josef Havlíček
"Ke kandidatuře do zastupitelstva a následné účasti v radě města mne
přivedla především zvědavost. Zajímalo mne, co prakticky znamená mít
město „na starosti“. Věřím, že moje aktivní účast v práci pro město bude
přínosem i na druhou stranu."

Členové zastupitelstva města
Jan Antl
V zastupitelstvu jsem páté volební období z šesti porevolučních a tak
vím, že práce zastupitele hlavně záleží na jeho rozhledu v městských
problémech a hlavně na vůli a času orientovat se v nich. Pak teprve
může být jeho názor a rozhodnutí přínosem pro jednání zastupitelstva.
V těchto intencích se v nastalém období budu snažit pracovat co
nejvíce.
Ing. Matěj Brát
Podporuji dosavadní rozumné a poctivé vedení našeho města. Vážím si
práce a zájmu všech, kteří se snaží, jako i já, přispět a podílet se na
chodu, rozvoji a životě v Polici - města, které je naším domovem, kde
se všichni známe a je nám spolu dobře. Jako kominíkovi mi bude
potěšením Vám k tomu všemu přidat hromadu štěstí!
Zdeněk Dostál
Do regionální politiky mě přivedl celkový zájem o věci veřejné. Jsem
již dlouholetým členem zastupitelstva města. Hodlám se zabývat
problémy spíše technického rázu, jako je např. investiční činnost a
údržba města

Zdeněk Kadidlo
Preferovat budu prosperitu města a jeho občanů. Ochranu životního
prostředí. Stále jsem pro snížení daně z nemovitostí. Nejsem pro vrácení
retarderů v Kostelní ulici. Prosazuji zahájení projektových prací na
východním obchvatu Pěkova dle územního plánu města
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Věra Kašíková
V zastupitelstvu pracuji od roku 1990 nepřetržitě s jedním obdobím,
kdy jsem byla v radě města. Veškerá má práce pro město směřuje k
objektivnímu posouzení problematiky při rozhodování činnosti města
na základě zkušeností a poznatků v sociální oblasti. Mým zájmem je,
aby se lidem dobře žilo v našem městě, poskytovalo vše potřebné pro
spokojenost, bylo dobře opečováváno s přičiněním nejenom města, ale
všech občanů města, bylo příjemným místem pro turisty. Ráda se budu
podílet při naplnění těchto přání.
Mgr. Karel Nývlt
Velice si cením důvěry voličů. Rád bych napomohl především ke
zlepšení podmínek pro předškolní a základní školství v Polici nad Metují,
včetně volnočasových a sportovních podmínek nejenom pro mládež, ale i
pro dospělé.
Věra Plachtová
„Žij tak, abys nemusel činy svého života tajit, ale abys ani netoužil
vystavovat je na odiv.“ Lev Nikolajevič Tolstoj
Asi proto jsem se už podruhé rozhodla něco dělat pro město, ve kterém
už minimálně jako čtvrtá generace žiji. A asi proto nemám potřebu o
tom hovořit.

Ing. Jan Pohl
Spousta našich vrstevníků odchází do větších měst, na druhou stranu
není málo ani těch, kteří se k nám stěhují. A vědí proč. Police není
město anonymních obyvatel, jejichž život se omezil na práci a utrácení,
jejichž odměnou je víkend co nejdál od města a dovolená v
Chorvatsku. Mým cílem je podpořit to, co dělá Polici jinou - občanské
aktivity v oblasti sportu i kultury. Chci udržet Polici živou každý den.
Marek Plný
Vážení spoluobčané, chtěl bych Vám všem poděkovat za zvolení do
zastupitelstva města a také za hlasy pro další kandidáty ČSSD. Vážíme si
i těch, kteří nás nepodpořili, přišli k volbám. Důležité je, že jim není naše
městečko lhostejné a podpořili i jiné kandidáty. Komunální politika je
něco jiného než v parlamentu, a tak naši zastupitelé podporují návrhy
všech stran i hnutí, které podle jejich svědomí mají smysl. Rozhodně chci
občany ubezpečit, že naši zastupitelé, a kandidovali za politickou stranu,
hlasují podle svého svědomí, a ne podle toho, že jim někdo něco nařídí.
Jiří Seifert
V práci zastupitele vycházím ze zásady méně mluvit, více naslouchat.
Řídím se předvolebním programem Základní organizace KSČM
Police nad Metují, ale i rozumnými názory zvolených zastupitelů a
občanů. Jde mi o věcná řešení. Upřednostňuji otevřená jednání se
závěry řešícími stabilitu a postupný rozvoj všech částí města i
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Ing. Pavel Scholz
Jako zastupitel, a zároveň investiční technik města, v němž žiji, bych
se rád podílel na jeho modernizaci a rozumném rozvoji. Jde mi také o
celkový vzhled, upravenost a příjemné prostředí pro život. Přeji si,
aby se v našem městě podařilo vybudovat maximum občanské
vybavenosti a infrastruktury ke všeobecné spokojenosti. Práce pro
město a všechny její občany, by měla být prioritou, hlavním úkolem a
cílem všech zastupitelů.
Jaroslav Soumar
Při práci v zastupitelstvu bych se chtěl především věnovat rozvoji
turistického ruchu. Této oblasti se věnuji formou neplacených aktivit
již 20 let.

Věra Klusáčková
Máš-li velkou touhu, co se může státi, nejsnadnější věc je pro ni
umírati. Nejtěžší je žíti, by se skutkem stala, na palouku štěstí, ptákem
zazpívala. Ale nejsmutnější, když ji navždy ztratíš, vězněm bez naděje
do cely se vrátíš.
S.K.Neumann
Ing. Norbert Marel (není snímek).

*Na počátku února navštívila naše město delegace z britského města Warrington. Mimo
prohlídek různých institucí ve městě navštívila delegace ZŠ, ZUŠ a školu ve Žďáře nad
Metují.

Návštěva v ZUŠ. Zleva: E. Papáiová, M. Golová, před ní uč.ZUŠ M. Michalová,
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*Ing. Helena Ištoková převzala po Jindře Kosinkové, která odešla do starobního
důchodu, funkci vedoucí Finančně správního odboru.

*Od 1. 4. 2011 převzala funkci vedoucí odboru výstavby Ing. Kateřina Brátová. Rita
Pohlová od 1. 5. 2011 odešla do důchodu.

*Letopisecká komise byla rozšířená o další členy. Jsou to: Štěpán Horák, jehož snímky
kroniku doplňují, pan Jaroslav Škop z Horní ulice a Petr Zima.

*Hostem na Náchodsku byl ministr školství Josef Dobeš. Zastavil se také v našem
městě v Muzeu Merkur, kde ho uvítali zástupci města. Pak jeho cesta pokračovala do
Broumova na gymnázium.

*Sčítání lidu, domů a bytů se v České republice uskutečnilo ke dni 26.
března 2011.

1.Obyvatelstvo podle pohlaví a druhu pobytu
26.3.201111.3.20013.3.1991
Obyvatelstvo celkem
4 294 4 396 4 480
muži
2 080 2 116 2 125
v tom pohlaví
ženy
2 214 2 280 2 355
trvalý
4 272 4 380 4 480
v tom druh pobytu
dlouhodobý
22
16
.
z celku cizinci
80
36
.
Narození v obci trvalého bydliště
1 982 2 141 2 058
2.Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem
0 - 14 let
v tom ve věku15 - 64 let
65 a více let včetně
nezjištěno

celkem
Muži
Ženy
celkem
Muži
Ženy
celkem
Muži
Ženy

3.Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
26.3.201111.3.20013.3.1991
Muži celkem
2 080 2 116 2 125
z tohosvobodní
928
901
.
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26.3.201111.3.20013.3.1991
4 294 4 396 4 480
656
673
969
341
351
501
315
322
468
2 837 3 013 2 886
1 418 1 490 1 417
1 419 1 523 1 469
801
710
625
321
275
207
480
435
418

ženatí

915

1 012

1 114

rozvedení
184
144
.
ovdovělí
51
53
.
Ženy celkem
2 214 2 280 2 355
svobodné
705
738
.
vdané
931 1 011 1 116
z toho
rozvedené
283
221
.
ovdovělé
294
307
.
4. Obyvatelstvo podle nejvyššího ukončeného vzdělání

26.3.201111.3.20013.3.1991
3 638 3 723 3 511
684
902 1 210
1 386 1 563 1 411

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let
základní vč. Neukončeného
střední vč. vyučení (bez maturity)
z toho nejvyšší
úplné střední (s maturitou) a vyšší
1 079
ukončené vzdělání odborné včetně nástavbového
Vysokoškolské
304
bez vzdělání
20
5.Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
26.3.201111.3.20013.3.1991
Obyvatelstvo celkem
4 294 4 396 4 480
2
Ekonomicky aktivní
1 974 2 210 2 308
Zaměstnaní
1 829 2 085 2 289
Zaměstnanci
1 424 1 723
.
v tomz tohoZaměstnavatelé
49
.
.
osoby pracující na vlastní účet
202
.
.
Nezaměstnaní
145
125
19
Ekonomicky neaktivní
2 101 2 162 2 172

1 019

741

193
13

130
4

6.Obyvatelstvo podle národnosti
26.3.201111.3.20013.3.1991
Obyvatelstvo celkem
4 294 4 396 4 480
česká
3 113 4 156 4 239
moravská
3
2
11
slezská
slovenská
49
93
127
z toho národnost
polská
14
16
21
německá
17
46
61
romská
5
7
neuvedeno
1 035
52
.
7.Obyvatelstvo podle náboženské víry
26.3.201111.3.20013.3.1991
Obyvatelstvo celkem
4 294 4 396 4 480
Věřící - nehlásící se k církvi, náboženské společnosti
.
.
.
Věřící - hlásící se k církvi, náboženské společnosti3
560 1 513 2 186
Církev římskokatolická
375 1 144 1 737
z toho Církev československá husitská
67
174
367
Českobratrská církev evangelická
11
25
.
Bez náboženské víry
1 444 2 555 1 770
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8.Obyvatelstvo podle státního občanství

26.3.201111.3.20013.3.1991
Obyvatelstvo celkem
4 294 4 396 4 480
Česká republika
4 189 4 345
.
Slovensko
10
3
.
Německo
4
2
.
z toho podle státního občanstvíPolsko
18
13
.
Ukrajina
25
14
.
Rusko
1
.
Vietnam
14
.
9.Domy podle obydlenosti, druhu domu a vlastníka
26.3.201111.3.20013.3.1991
Domy celkem
1 004
975
938
z toho obydlené
788
773
769
rodinné domy
680
660
626
z obydlených podle druhu domu
bytové domy
96
90
124
fyzická osoba
689
677
635
z obydlených podle vlastníka domu
obec, stát
30
41
111
Bytové družstvo
8
9
Spoluvlastnictví
39
Vlastníků bytů
10.Neobydlené domy podle druhu domu a důvodu neobydlenosti
26.3.201111.3.20013.3.1991
Neobydlené domy celkem4
216
202
169
rodinné domy
208
198
159
slouží k rekreaci
135
112
90
z toho důvod
přestavba domu
13
8
.
neobydlenosti
nezpůsobilé
z toho druh
9
22
.
k bydlení
domu
bytové domy
2
2
přestavba domu
.
z toho důvod
nezpůsobilé
neobydlenosti
.
k bydlení
11.Obydlené byty podle právního důvodu užívání bytu a vybavenosti
26.3.201111.3.20013.3.1991
Obydlené byty celkem
1 616 1 697 1 690
ve vlastním domě
648
690
.
v osobním vlastnictví
432
400
.
z toho právní důvod užívaní bytu
Nájemní
288
330
.
Družstevní
82
114
171
s internetem
835
116
.
z toho vybavenost osobním počítačem
bez internetu
54
141
.
z toho koupelna, sprchový kout v bytě
1 519 1 535
.
z toho splachovací záchod v bytě
1 496 1 457
.
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12.Obydlené byty podle způsobu vytápění a použitých energií
26.3.201111.3.20013.3.1991
Obydlené byty celkem
1 616 1 697 1 690
Ústřední
955
989
867
z toho převládající způsob
etážové (s kotlem v
226
201
353
vytápění
bytě)
Kamna
366
447
454
z kotelny mimo dům
272
317
.
uhlí, koks, uhelné
225
405
.
z toho energie používaná k
brikety
vytápění
Plyn
480
451
.
Elektřina
392
425
.
Dřevo
146
82
.
z toho plyn zaveden do bytu
611
417
-

*Obec Hony byla zvolena nejkrásnější a nejmalebnější osadou na Policku. Společnost
pro rozvoj Pěkova a Honů, o. s. pořádala internetovou soutěž s hlasováním o
nejkrásnější a nejmalebnější osadu Policka.. Soutěže se zúčastnilo celkem 6 osad. Na
Honech bude v příštím roce proinvestováno 52 000 Kč v rámci projektu "Honská
zvonička a úprava návsi". Dne 28. listopadu 2011 proběhlo v zákaznickém centru firmy
T-Mobile slavnostní předávání šeků. Pro Hony šek přebral Daniel Denygr.

11

- Rok 2011 -

*V druhé polovině října si zájemci mohli zakoupit v Informačním centru v Pellyho
domech týdenní kalendář pro rok 2012 „PUTOVÁNÍ ČASEM NA POLICKU rukou
Josefa Voříška".

*S Oblastním spolkem
Českého červeného kříže
v Náchodě bylo dne
22.11. 2011 slavnostně
oceněno
22
bezpříspěvkových dárců
krve a krevní plazmy.
Bylo
předáno
7
bronzových, 7 stříbrných
a 7 zlatých medailí prof.
MUDr. Jana Janského a 1
zlatý kříž 3. třídy.

Dárci krve:
Zlatý kříž 3. Třídy – David král, K Sídlišti 287
Zlatá medaile:
Helena Kudláčková, Fučíkova 326, Marie Pohlová, čp.292, Karel Vrba, Pěkov 17
Stříbrná medaile:
Radana Marelová, Na Babí 190, Miroslav Hornych, K Sídlišti 288
Miroslav Kollert, Na Babí 279, Jan Kotrnec, Hlavňov 27, Otakar Pokorný, Pěkov 72
Bronzová medaile:
Zdeněk Berka, K Sídlišti 288, Bohuslav Rieger, Smetanova 355.
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Zleva: dvě zástupky Českého červeného kříže v Náchodě, Věra Steinerová a starostka
Ida Seidlmanová.
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*Vlekaři, kteří obsluhují na Nebíčku vlek absolvovali školení, které uspořádala Skalní
záchranná služba a Červený kříž. Školení se zúčastnil Jiří Maier, Radek Starý, Petr
Jenka.

V neděli 18. 12. zemřel ve věku 75 let
Václav Havel.
Poslední československý
a první český prezident, spisovatel a
dramatik byl velmi oblíbený a uznávaný i
za hranicemi naší země.
V celé zemi se držel 3 dny státní smutek,
lidé zapalovali svíčky pod vystavenými
fotografiemi Václava Havla. Před naší
radnicí byla rovněž fotografie s černou
páskou, pod kterou lidé pokládali zapálené
svíčky. V Pellyho domě byla kondolenční
kniha do které se občané podepisovali a
připisovali své pocity a postoje vůči Václavu
Havlovi.
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23. 12. se ve 12 hod. se rozezněly všechny kostelní
zvony v celé zemi i v našem městě, a byl započat
státní pohřeb v katedrále Sv. Víta na Hradčanech
v Praze. Tohoto pohřbu se zúčastnilo 46 státních
delegací z celého světa.
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Výstavba a rozvoj města
*Nový dům za zahradnictvím pod věžákem, který byl dokončen v loňském roce, byl
letos nabídnut k prodeji. V domě bydlí pouze jedni nájemníci, jinak jsou všechny
bytovky volné. Při plánování stavby se přihlásili zájemci o zakoupení bytů a během
výstavby postupně všichni od smlouvy odstoupili.

*Letos byla dokončena investiční akce kanalizace Pod Betlémem (v lokalitě na
Záměstí) a následné vybudování nové komunikace. Byla realizována přeložka veřejného
vodovodu, kterou zajišťoval VAK Náchod, středisko Police nad Metují.

16

- Rok 2011 -

*V září byla zahájena již dlouhodobě plánovaná rekonstrukce povrchu místních
komunikací v lokalitě „Záměstí" - Pod Betlémem. Stavbu provedla firma SVOBODA dopravní a inženýrské stavby a.s. Meziměstí, která zvítězila ve výběrovém řízení s
nejnižší nabídkovou cenou 1.670.763,- Kč.

*Občanské sdružení pro rozvoj
Velké Ledhuje na jaře budovalo
na severním okraji ulice Na Sibiři
infrastrukturu pro výstavbu 8
nových rodinných domů. Jednalo
se o STL plynovod, vodovod a
kabelové vedení el. energie.
Město
Police
nad
Metují
vypomohlo majitelům stavebních
pozemků v této lokalitě s
vybudováním kanalizace. Na
výstavbu kanalizace zajistilo
dotaci z Ministerstva pro místní
rozvoj, v rámci programu
„Podpora výstavby technické infrastruktury“ ve výši 400 tis. Kč.

*Na jaře byla ukončena další část rekonstrukce radnice. Tentokrát druhé kanceláře v
přízemí, obřadní síně a sociálního zázemí. První svatba se v těchto nově upravených
prostorách uskutečnila ve středu 30. března.

*V průběhu prázdnin se díky finanční podpoře města a firmě SaarGummi
zrekonstruovalo BMX hřiště u hasičské zbrojnice. Bylo také zrekonstruovaný
volejbalový a nohejbalový kurt za sokolovnou.
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Volejbalové a nohejbalové hřiště za sokolovnou.

*V letošním roce byla dokončena obnova dvou poškozených úseků památkově
chráněné historické ohradní zdí do původního stavu, v prostoru městského zahradnictví
u kláštera. Město obdrželo na tuto akci dotaci od MK ČR 118 000,- Kč. Opravu
provedla na základě výběrového řízení, firma VPS - vše pro stavby, s.r.o z Náchoda. Na
realizaci dohlížel Národní památkový ústav, územního pracoviště v Josefově.

18

- Rok 2011 -

*Na vyhlídkovém místě Na Strážnici byl postaven dřevěný altán.

Plakátek od učitele výtvarného oboru ZUŠ J. Soumar
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*V parčíku naproti hřbitovu byl vybudován geologický koutek. Jsou zde umístěné
kameny, které byly nalezeny v Polické křídové pánvi. U každého kamene je popis, kde
byl nalezen, o jaký druh se jedná a stáří kamene.

*V létě byla vyhlášena anketa o budoucnosti koupaliště.
Anketa byla ukončena 5. září. Celkem bylo do schránek polických občanů doručeno na
2 300 anketních lístků.
Odevzdáno bylo 511 anketních lístků, za platné jich bylo uznáno 491. Názor vyjádřilo
218 mužů a 273 žen, z toho 409 osob žijících ve městě, 8 v Pěkově (Honech), 10 v
Radešově a 16 v Hlavňově.
S rekonstrukcí koupaliště
za cenu do 10 mil. Kč souhlasí 316 obyvatel města (tj. 64,36 % hlasujících),
za cenu cca 30 mil. Kč souhlasí 98 obyvatel města (tj. 19,96 % hlasujících),
nesouhlasí 55 obyvatel města (tj. 11,2 % hlasujících)
neví 22 obyvatel města (tj. 4,48 % hlasujících).
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Příspěvky do ankety od některých občanů:
Je mi 85 roků a koupaliště v Polici dosud navštěvuji pravidelně již osmdesát let.
Nejprve se syny, potom s vnoučaty a nyní sama. Když před mnoha lety byl jen jeden
bazén a na 25 m lavička, několikrát jsem se zúčastnila plaveckých závodu už jako
žákyně, později dorostenka i žena. Tenkrát se o koupaliště staral "plavecký klub".
Jsem pro jeho rekonstrukci, aby ho ještě dlouho užívala další generace.
Františka Kvapilová Gagarinova 293
C o má p a m ě ť s a h á , t a k k o u p a l i š t ě v ž d y b y l o s o u č á s t í P o l i c e . . S t e j n ě
tak třeba divadlo a další objekty, které bez ankety udržujete. Držte
se p ř i zemi a nemávejte miliony. U technických služeb máte
zaměstnaného výborného obkladeče myslím p.Voborníka,který by i
nadále po zimě odpadlé obkládačky mohl vyměnit. Další výborný
obkladač bydlí v Hlavnově. To hlavní -čističku máte funkční. Ne vím
proč před koupaliště řadíte cyklostezku „ Ž abokrky -V.Petrovice“
za 1 4 milionů.
J Kollert
Ke koupališti 23.
Vážení radní,
můj názor je takový, že jakákoliv investice do koupaliště v tomto uzavřeném údolí je
luxusem. Není tu parkoviště, prostor na rekreační sporty, studená voda atd., a za pár let
ho zacloní vzrůstající smrkový lesík na soukromé stráni. Už jeho přestavba byla chyba a
vyhozené peníze. Jak ale z toho? Police bez koupaliště? Kdyby to šlo nechat ho při
minimálních nákladech dožít a časem postavit nové, na prosluněném místě s
parkovištěm, dostatkem prostoru třebas pro tenisový kurt, atd., možná na bývalém
aneťáku za benzínkou, počítat s jeho zakrytím a zimním provozem. Podle mě by se měla
o koupališti vyvolat veřejná diskuze, ve které by se vše objasnilo a také co to bude
obnášet. Už nyní zatížila Police, jako jedno z mála měst v republice, své občany
čtyřnásobným zvýšením daně z nemovitosti, Nehodláte v tom pokračovat dále, když
bude anketou převažovat názor pro koupaliště? Klesající návštěvnost není zapříčiněna
jen studeným létem. Několik horkých dnů přece jenom prolétlo, ale návštěvníků byla tak
čtvrtina. Proč? Vysoké vstupné, lidé raději jedou na hlavňovák, nebo do Teplic či
Meziměstí. Též hodně lidí má svůj domácí bazén. Toto polické koupaliště zkrátka už
tolik netáhne. A tak bych vás jménem svým i mnoha lidí, se kterými jsem o tom
diskutoval prosil. Zvažte další zbytečné výdaje, postupujte uvážlivě, podle selského
rozumu, všem se stejně nezavděčíte. Promiňte mi, že se nepodepisuji, ale na anketě
místo pro podpis není.
Platných anketních lístků bylo 491
z toho hlasovalo

218
409
8
10
16

mužů

273 žen

osob žijících ve
městě
osob žijících v
Pěkově (Honech)
osob žijících
v Ramešově
osob žijících
v Hlavňově
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S rekonstrukcí koupaliště do 10 mil. Kč
souhlasí
S rekonstrukcí koupaliště za cca 30 mil. Kč
souhlasí

316 osob

64,36%

98 osob

19,96%

S rekonstrukcí nesouhlasí

55 osob

11,20%

Nevi

22 osob

4,48%

55; 11%

Přehled názorů na rekonstrukci koupaliště
22; 4%

98; 20%
316; 65%

S rekonstrukcí koupaliště do 10 mil. Kč souhlasí
S rekonstrukcí koupaliště za cca 30 mil. Kč souhlasí
S rekonstrukcí nesouhlasí
Nevi

*V domečku, kde má klubovnu Junák (vedle školní jídelny v ul. Na Babí) byla
vyměněna okna za plastová.

*Město zrekultivovalo odstavnou plochu v areálu bývalé provozovny společnosti
MILPO. Akci zrealizoval pan Václav Kohl ze Suchého Dolu. Na uklizené a upravené
ploše vzniklo dostatek prostoru pro odstavování vozidel.
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*V letošním roce byly odstraněny dvě městské stavby. Jedná se o garáže na konci ulice
Pod Havlatkou a o spojovací krček mezi bývalou zemědělskou školou a „rodinkou".

*V Kolárově divadle byla opravena
část jeviště. Po odkrytí prken bylo
objeveno původní otáčivé jeviště.

*Na hřbitově za kaplí byl vybudován nový chodník a připraven prostor pro další
urnový hájek.
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Souhlasy k užívání a kolaudační rozhodnutí vydané v letošním roce 2011
odborem výstavby:
























STL plynovod a veřejné osvětlení k zástavbě rodinných domků – ulice
Wihanova
Vedení veřejného osvětlení v ulici Ledhujská
Garáž a stavební úpravy čp. 98 a 97 (radnice)
Stavební úpravy divadelního klubu ¨
Trafostanice a VN připojení pro ČOV
Veřejné osvětlení – propojovací chodník
ČEZ Distribuce – El. vedení, ulice Wihanova
 Přeložka 35 kV – Fučíkova ul.
 El. vedení KNN Na Sibiři 8 RD
Kabelová přípojka pro budoucí rodinný dům na Honech
Kabelové vedení pro chaty v k. ú. Hlavňov
El. vedení distribučního rozvodu, Ledhujská ulice
Elektropřípojka pro prodejnu železářství Fulka
Elektropřípojka pro KŠK
OCELTECH – Zřízení nové trafostanice + napojení na síť 35 kV
Infrastruktura pro 8 RD – STL plynovod
Stavební úpravy čp. 394 kat. území Police nad Metují – zřízení kadeřnictví
Zřízení kadeřnictví a modeláže nehtů v přízemí domu čp.
Rekonstrukce bývalé škvárovny na železářství (Soukup)
Obchodní prostory – prodejna železářství v k. ú. Police nad Metují
Stavební úpravy – zateplení obvodového pláště na panelovém domě čp. 292,
Gagarinova ul.
Změna topného média na zdravotním středisku
Stavební úpravy truhlárny na Radešově
Opěrná zeď v areálu společnosti Hauk
Druhá opěrná zeď a přeložka STL plynovodu společnosti Hauk

Kolaudační rozhodnutí:
 Zastřešení sedlovou střechou v pohřební službě v Polici nad Metují
 Rodinný dům na Slunečné ulici na st. p. č. 1053 k. ú. Velká Ledhuje
 Město Police n. M. – Technická infrastruktura k RD – STL plynovod, veřejné
osvětlení, městský rozhlas, komunikace v ulici Slunečná
Souhlasy s užíváním:
 Rodinný dům na Slunečné ulici na st. p. č. 1038 k. ú. Velká Ledhuje
 Rodinný dům na Slunečné ulici na st. p. č. 1047 k. ú. Velká Ledhuje
 Rodinný dům na Slunečné ulici na st. p. č. 1043 k. ú. Velká Ledhuje
 Rodinný dům na Záměstí na st. p. č. 687 k. ú. Police nad Metují
 Rodinný dům na Wihanově ulici na st. p. č. 1057 k. ú. Velká Ledhuje
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Různé události ve městě
*Na sídlišti před domem 290 je stále
velmi pěkná úprava. Na jaře jsou
zasazeny macešky a jiné květiny, a
především je zde vždy výzdoba
k danému ročnímu období (vánoce,
velikonoce, čarodějnice atd.).
Tuto
výzdobu vytváří především paní Iva
Obršálová, Zdena Vídeňová
a paní
Šumberová. Vztahy v tomto domě jsou
přátelské, často se konají v prádelně
domu i společné akce při různých
příležitostech. Okolí domu je ale také
upravováno
společným
jarním
a
podzimním úklidem, kterého se vždy
zúčastní všichni obyvatelé domu.

Paní Obršálová, Procházková, Vídeňová a Šumberová.
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*6. 4. 2011 přiletěl první čáp na své hnízdo na komíně keramičky, kde hnízdí již
několik let. Letos čápi vyvedli opět 4 mladé.

*V sobotu 23. 4. 2011 se konal na náměstí Velikonoční trh. Stánkový prodej zajišťoval
pan Kubín. Stánků bylo poměrně málo a většinou pouze to byly stránky Vietnamců
s oblečením.

*V sobotu 30. 4. 2011 se konala ČARODĚJNÁ POLICE aneb je tu zpátky tradice.
V Pellyho domě se konalo zábavné odpoledne pro děti. Na náměstí byly lavice, točilo se
pivo, nalévala se limonáda, a kdo chtěl, mohl si i opéct špekáček na ohni. Ke čtyřem
malým májkám přibyla májka velká, kterou postavili dobrovolníci. V noci májku nikdo
nehlídal, a tak byla májka poražena hochy ze Suchého Dolu. Májka spadla těsně vedle
historické kašny na náměstí. Bylo velké štěstí, že nespadla rovnou na kašnu a
nepoškodila ji.
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*3. 5. 2011 napadl sníh a v noci byl mráz. Rozkvetlé zahrádky a květy na stromech
zmrzly.
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*V sobotu 7. 5. 2011 se na náměstí konal SRAZ HISTORICKÝCH VOZIDEL .
*14. 5. byl vypraven spol. CDS Náchod s.r.o. ve spolupráci s Městem Police nad Met.
Toulavý autobus. Další vyhlídková jízda po Policku za symbolické jízdné 20,-Kč.
Výtěžek byl věnován na údržbu kapličky Na Struze. Pro letošní rok byla připravena
opět nová trasa. Každý účastník obdržel mapu s razítkem Toulavého autobusu.

*Polická pouť proběhla tak, jak jsme již po několik let zvyklí. Bylo velké množství
výstav, atrakcí, opékání a v Pellyho parku Občanské sdružení PoKuS pod vedením paní
Renaty Steinerové uvedlo pohádku „O perníkové chaloupce.

Renata Steinerová
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*Pan Petr Kocián, provozovatel koupaliště (je z Nového Města nad Metují), uspořádal
20. 8. na koupališti již 4. ročník. Polické plachty. Byl to zábavný den se soutěžemi.
Vystoupil zde i Miloš Malý, který skvěle kouzlí s kartami i jinými drobnými věcmi.
V roce 2009 byl účastníkem republikové soutěže Talentmánie a v letošním roce se stal
mistrem republiky.

V bílé košili kouzelník Miloš Malý

..a Roman Steiner urputně zápolil za
asistence svého syna.
l
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*Stavba „zelené kapličky“ v Ticháčkově lese byla zahájena dne 23. května. Ve
výběrovém řízení zvítězila firma Movis s.r.o. Hronov, která stavbu provádí. 12. června
se konal slavnostní poklep základního kamene. Akce byla velmi zdařilá, zúčastnilo se
mnoho lidí a vybralo se téměř 30.000,- Kč. O neobvyklou podívanou se postaral
skotský dudácký band The Rebel Pipers z České republiky. Na památku svazek obcí
nechal vyrobit butony (odznáčky s fotografií kapličky před tím, než shořela), které pan
farář posvětil a zájemcům je rozdal Ing. Jeništa. ( Ing. Jaroslav Jeništa, který dozoroval
na různých stavbách v Polici (Pellyho domy, domov důchodců.)
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Zástupce rodiny Ticháčkových ze Suchého Dolu, majitelů lesa, pan Václav Ticháček.
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Pan Podstata, majitel firmy Movis, která stavbu kapličky provádí.

Starostka Ida Seidlmanová a Věra Kašíková sčítají za asistence starosty Suchého Dolu
pana Vítka vybrané příspěvky.
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*V pondělí 8. srpna v 17.40 hodin byla v regionálním vysílání televize PRIMY krátká
reportáž o výstavbě kapličky.

*7. 9. byla firmou Movis a panem Řehákem posazena na střechu kapličky věžička.
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*V neděli 26. 6. se konal 2. ročník „BĚH Z POLICE DO POLICE“, který měl
v loňském roce velký úspěch. Akci uspořádal Dobrovolný svazek obcí Policka. Start byl
u autobusového nádraží, šlo se pěšky na vlakové nádraží, potom vlakem do Žďára na
nádraží, kde byli účastníci přivítaní. U žďárské hospody byly zastupiteli obce
připravené různé soutěže. I když počasí nebylo příliš příznivé, zúčastnil se velký počet
nadšenců, kteří se postarali o báječnou atmosféru. Běh byl zpříjemněn občerstvením ve
Velkých Petrovicích a na vlakovém nádraží společně s muzikou, o kterou se postarala
kapela Country Kysela Band.

Vpravo sl. Pápaiová z radnice
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Vlevo starostka Ida Seidlmanová

Steinerovi nikdy nechybí a vždy přijdou s vtipnými nápady
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Vlevo pan Petr Kysela, řezbář, výtvarník a vedoucí hudební skupiny

Proběhl i taneček
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Přivítání ve Žďáře nad Metují

Před žďárskou hospodu se konaly různé soutěže
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*Ke dni 30. 6. došlo na území našeho města a jeho okolí k ukončení analogového
vysílání z vysílače Černá Hora (potažmo z vysílače Krásné). Analogové vysílání bylo
nahrazeno pozemním digitálním signálem z vysílače Černá hora a částečně z vysílače
Krásné.

40

- Rok 2011-

Na bruslích si vyjel i učitel Jansa s rodinou.
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*V sobotu 10. 9. od 14 hodin v sále Občerstvení v Pellyho domech se uskutečnil sraz
všech táborníků – pamětníků.

*V sobotu dne 24. 9. 2011 se konala podzimní jízda klubu historických vozidel Metuje.
Prezentací na náměstí v Polici nad Metují prošlo 89 strojů.

*26. 7. navštívila starostka Ida Seidlmanová pana Karla Vacka, který dříve bydlel
v našem městě a nyní žije v Pardubicích. Spolu s ní přijel i pan učitel František Šeda.
Pan Karel Vacek oslavil své 99. narozeniny.

Pan Fr. Šeda, starostka Ida Seidlamnová a pan Karel Vacek.

František Šeda a Karel Vacek
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V listopadu oslavil Miroslav Pichl svých 70 let.
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Zleva: Mgr. Lydie Baštecká, ředitelka Státního okresního archivu v Náchodě, Miroslav
Pichl, starostka Ida Seidlmanová a David Puschmann.
15. 6. byl Miroslav Pichl na výletě, který dostal jako dárek od města, ve Zlíně po
stopách cestovatelů Hanzelky a Zikmunda. Výlet byl zakončen návštěvou Divadla
Bolka Polívky v Brně, kde byl předáván Český lev. Doprovod mu dělali David
Puschmann, Bc. Lydie Baštecká a starostka Ida Seidlmanová.
Výlet byl poděkováním za neocenitelnou práci v mapování regionální historie našeho
města a spádových obcí.

*17. 9. se oslavovalo 80. výročí založení osady
Šarkán. Osada vznikla roku 1931 v údolí potoka
Třeslice na katastru obce Slavný, na pozemku rolníka
Ryngla ze Suchého Dolu. Byla to tehdy jedna
z nejstarších trampských osad na Policku. V roce 1932
byla postavena nákladem 860,-Kč chata, která byla
později přenesena na pozemek rolníka Rösnera
z Bělého, kde je až dodnes.
Oslavy se zúčastnil i syn posledního majitele firmy
EKP (výroba bruslí, později Kovopol) Milana
Katschnera – Rodrigo Katschner.
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Zúčastnily se i manželky zakládajících členů osady. Poslední žijící zakladatel pan Karel
Vacek se pro vysoké stáří již oslavy nezúčastnil.
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Vlevo stojící Renata Steinerová a vedle ní manžel, Roman Steiner.
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Uprostřed Anička Steinerová a vpravo její bratr Honzík
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*V pátek 28. 10. byl DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MUZEU MĚSTA POLICE
NAD METUJÍ.

*11. 11. se na sále Pellyho domů konala módní přehlídka známé návrhářky Ivety
Nedomové.

*V sobotu 12. 11. se na Masarykově náměstí byly MARTINSKÉ TRHY.
*V neděli 27. 11. se na náměstí konala PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLE. Na sále
Pellyho domů od 14ti hodin byla pro děti Mikulášská diskotéka se soutěžemi. Od 16ti
hodin na náměstí u kašny bylo zdobení stromečků. Na Pellyho domě byla schránka,
kam mohly děti vkládat svá přáníčka pro Ježíška i s namalovanými obrázky. V 17 hodin
došlo k setkání dětí s Mikulášem, anděly a čerty. Na závěr byl rozsvícen vánoční strom.

Akci uváděl Jiří Trnovský, Mikuláše dělal Romana Steiner „Max“, čerty Jan Steiner,
Renata Steinerová a Míša Macoun, za anděly vystupovala Anička Steinerová a Verunka
Kosová.
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Letošní vánoční strom byl z Ostašské ulice, a to ze stejného místa jako předloni, z
prostranství před bytovým domem č.p. 252, kde ho místní obyvatelé vysadili a bezmála
40 let o něho pečovali. Pod smrk žáci výtvarného oboru ZUŠ umístili vyřezávaný
betlém, který byl letos rozšířen. Svými vyřezávanými výtvory (většinou ptáky nebo
veverkami) ozdobily celé náměstí. Téměř na každém stromě a lampě lemující náměstí
seděl nějaký pták nebo nějaké zvířátko. Dětem pod vedením pana učitele Soumara a p.
Nývlta se to moc povedlo a celkově to působilo velice pěkně a mile.
*10. 12. a 17. 12. byly na náměstí vánoční trhy.

*V letošním roce Město uspořádalo pro své občany tak trochu jinou vánoční výstavu.
Skupinky i jednotlivci si mohli vybrat místo na kterém by chtěli mít stromeček, který
dodalo město, a zájemci si stromeček ozdobili vlastnoručně vyrobenými ozdobami.
Tuto možnost využily především děti z různých tříd. Ozdobený stromek označily
cedulkou, na které byla uvedena třída. Nejvíce stromků bylo na kruhovém objezdu u
Penny Marketu.
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Tradiční Vánoční vytrubování se konalo 23. 12. na
náměstí z Pellyho domu. Zazpívala také paní učitelka
pěveckého oboru ZUŠ Miriam Blažková.

.
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*Poslední adventní neděli drží tradici zpívání koled na Hvězdě Kamarádi osady 5, jejich
přátelé a známí

*24. 12. byl zachmuřený deštivý den ale i přes to se u kapličky sešlo asi 60 lidí, aby si
vyslechli zpěv chrámového sboru. Poprvé od požáru zazněl z věže kapličky zvon.
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Městská Knihovna
Věra Plachtová
Hana Jenková
Dagmar Ducháčová
Ludmila Jirásková
Zdeněk Hamerský
Manželé Pokorní
Jana Jenková

Ředitelka
dětské oddělení
oddělení pro dospělé
čítárna se studovnou
správa IT
Pěkov
Hlavňov

*Čtení se Senior klubem Ostaš se stalo již tradicí. K setkání docházelo v dětském
oddělení knihovny.
*V rámci cyklu „Žijí mezi námi“ byla uspořádaná výstava starých pohlednic
Policka ze sbírek pánů Štěpána Horáka a Lukáše Kollerta. Výstava byla instalovaná v
předsálí Pellyho domů od 2. – 23. února.

*V únoru proběhla SBÍRKA STARÝCH AUTOLÉKÁRNIČEK pro zdravotnické
středisko ITIBO v Keni.

*Knihovna a město Police nad Metují v rámci cyklu „Žijí mezi námi“ pořádaly výstavu
hraček v předsálí Pellyho domů Jak si hráli naši rodiče a prarodiče. Výstava byla od
14. 3. do 31. 3.
*Letošní „Noc s Andersenem“, které se v knihovně zúčastnilo 18 dětí a 2 knihovnice,
byla věnována panu Zdeňku Milerovi, tvůrci světoznámé postavičky Krtečka..

*Spolupráce mezi naší a polskou knihovnou ve Swidnici pokračuje. V dubnu se ve
swidnické knihovně konala vernisáž výstavy polického grafika Jiřího Samka.
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*V předsálí Pellyho domů byla ve dnech 3. 5. – 31. 5. výstava „Ze světa ochotnických
souborů“ divadelní kostýmy, loutky, plakáty, fotografie.

*Ve středu 26. října 2011
proběhlo ve Studijní a
vědecké
knihovně
v
Hradci Králové Setkání
knihovnic a knihovníků a
všech přátel krásného
slova. Celá akce se
uskutečnila pod záštitou
hejtmana
Královéhradeckého kraje
Bc. Lubomíra France a s
podporou města Hradec
Králové. Sponzorem byla
Veolie, a. s. Tradicí se již
stalo udílení titulů
Knihovnice/Knihovník
roku Královéhradeckého kraje. Za letošní rok si toto ocenění mimo jiných převzali
manželé Šárka a Otakar Pokorných z knihovny v Pěkově.

*13. 12. se v knihovně konala Černá hodinka k nově
vydané knize Čtení o Českém koutku autorky dr. Evy
Koudelkové.

- Rok 2011-

- Rok 2011-

55

- Rok 2011-

Vpravo paní Věra Plachtová, ředitelka knihovny, uprostřed dr. Eva Koudelková a vlevo
pan Pivoňka ze Senior klubu Ostaš.

V sobotu 20. 8. se konalo Putování Broumovskem v rámci oslav 20 let CHKO

56

- Rok 2011-

Na začátku ledna proběhla již tradiční Tříkrálová sbírka. S dětskými
koledníky jde vždy plnoletý doprovod vybavený pověřením-průkazem od Charity a
zapečetěnou pokladničkou. V samotné Polici chodilo 13 skupinek, s přilehlými
vesnicemi to bylo celkem 32 skupinek. Již tradičně byla jedna pokladnička v
knihkupectví u Kohlů. Letos bylo vybráno 133 311,-Kč.
Police
53 480,- Kč
Radešov
3 570,- Kč
Pěkov a Hony
6 209,- Kč
Hlavňov
3 812,. Kč
Bukovice
8 598,- Kč
Suchý Důl a Slavný 11 549,- Kč
Bezděkov
11 726,- Kč
Machov a Bělý
23 371,- Kč
Celkem
133 311,- Kč

*Již po několik let se Ing. Troutnar
částečně stará o organizační zajištění
Májové pouti do Vambeřic. Plánuje
trasu, je průvodcem pěších poutníků,
organizuje zastávky, zajišťuje průvodní
slovo a promluvy a podle toho zda jde
či nejde nějaký kněz tak i modlitby.
Dále zajišťuje publicitu, tvoří plakátek
a jako pozvánku ho posílá do
Katolického týdeníku a Informací
Královéhradecké diecéze. V letošním
roce se šlo po vambeřické cestě po
desáté, a až do Vambeřic po osmé.
Sešlo se asi 60 účastníků, od batolat až
po důchodce, ponejvíce přespolních od Prahy, Černilova,
Trutnova,
Červeného Kostelce,
Hronova,
místních z polické, machovské a
bezděkovské farnosti minimum. Letos
s poutníky šel pěšky také kněz
z Hronova. Kromě osobních intencí
byla letošní pouť věnována novému
královéhradeckému biskupovi Mons.
Janu Vokálovi. Zpáteční cesta do
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Police byla pro pěší poutníky již tradičně
zajištěna autobusem. I v letošním roce
poutníkům přálo počasí.
23. 10. byla v televizi v pořadu Toulavá
kamera promítnut malý příspěvek o
poutní cestě. Začátek příspěvku byl
nafilmován v polickém kostele, kde
průvodní slovo měl farář Marián Lewicki.

Ing. Jan Troutnar

Vpravo s křížem pan Karel Vacek.
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V tmavém oblečení farář Marián Lewicki.

*Každou květnovou neděli se v kapli P. Marie Sněžné na Hvězdě koná Májová
pobožnost.

*Stejně jako každý rok, byl v našem farním kostele vystaven vánoční betlém s
jesličkami.
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Policie
Obvodnímu oddělení Policie České republiky v Polici nad Metují
hrozilo uzavření. Vše dopadlo pro město dobře, oddělení zůstává a je
spojeno se služebnou v Teplicích nad Metují. Celkový počet sloužících
policistů je 19 pro celé Policko a Teplicko. Velitelem je Pavel Štengl.

Ceny parkovacích karet ve městě:
R - roční parkovací karta pro časově neomezené stání po dobu její platnosti
900,- Kč
RK - roční parkovací karta pro majitele vozidla s celkovou hmotností do 3,5 t, mající
trvalé bydliště na území města Police nad Metují nebo vlastnící zde nemovitost
150,- Kč
RO - roční parkovací karta pro majitele vozidla s celkovou hmotností do 3,5 t,
mající trvalé bydliště na území obcí Bezděkov nad Metují, Bukovice,
Česká Metuje, Machov, Velké Petrovice, Suchý Důl a Žďár nad Metují 300,- Kč
M - měsíční parkovací karta pro časově neomezené stání po dobu její platnosti
90,- Kč
T - týdenní parkovací karty pro časově neomezené stání po dobu její platnosti
30,- Kč

*V psím útulku nahradila sl. Kubíkovou pí Tautzová.

V říjnu ale došlo opět k výměně

správkyň a nyní to je paní Tolárková.

*Městská policie získala osobní automobil zn. Škoda Octavia, který bezúplatně
převedla Policie ČR.

*Koncem roku získala městská policie „pomocníka“. Je to papírový policista, který stojí
střídavě v Pěkově před Gretzovými a v Polici na výpadovce na Bezděkov před
Burešovými, v ul. 17. listopadu.
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Vedoucí strážník Petr Zima a starostka Ida Jenková.

Divadlo

*V úterý 15. 2. v Kolárově divadle předvedli svou talkshow :herec JAN KRAUS a
herec ROMAN VOJTEK, známí umělci z Prahy.

*26. 2. byla uvedena v repríze hra polických ochotníků „Ptačí klec“. Představení,
které zrežíroval Jaroslav Souček, mělo velký úspěch.
Obsazení: Armand – Filip Kovařík, Cyril – Ivoš Hambálek, Albert – Jiří Heřman Škop,
Agador – Jiří Trnovský, Val – Milan Hejny, Senátor Keely - Jan Antl, Louise Keely Ivana Richterová, Barbara - Lenka Voborníková, Reportér – Ivoš Hambálek,
fotograf – Václav Vídeň, Katherine – Květa Vídeňová.
S tímto představením se poličtí ochotníci zúčastnili Miletínského divadelního jara, kde
získali tato ocenění:
Cenu za herecký výkon pro Jiřího Škopa, Jiřího Trnovského a Filipa Kovaříka. Cenu za
choreografii získala Jiřina Poznarová (s manželem vede v Polici taneční hodiny) a za
vytvoření scény Ivan Krejčí (akademický malíř z Hronova). Jaroslav Souček získal
cenu za režii. Za kostýmy získali Čestné uznání. Tato hra získala zde cenu za inscenaci
s postupem na národní přehlídku Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad
Jizerou. Je to přehlídka amatérských souborů a rovněž zde získali mnoho ocenění
V Hradci Králové získali další ocenění.
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Zní to neuvěřitelně, ale letos je to již 191 let od prvního ochotnického představení
v Polici nad Metují. Současný divadelní soubor tvoří více méně stabilní kádr herců již
od roku 1993, kdy režisér Jaroslav Souček inscenoval úspěšnou klasickou komedii
N.V.Gogola REVIZOR. Dnešní PTAČÍ KLEC je již devátou inscenací našeho spolku.
Oproti jiným ochotnickým souborům je v Polici drtivá převaha mužů.

Filip Kovařík a Jiří Trnovský

Jiří Škop. Filip Kovařík a Milan Hejnyš
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Jan Antl a Ivana Richterová

Květa Vídeňová a Filip Kovařík
Jiří Škop a Jiří Trnovský
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Ve čtvrtek 17. 3. v Kolárově divadle uvedli svou talkshow
režisér ZDENĚK TROŠKA a hudebník a moderátor PETR
VONDRÁČEK.

*V pondělí 16. 5. bylo uvedeno pražským divadlem Na Fidlovačce představení hry
„Můj báječný rozvod“. Byla to hra s obsazením pouze jedné osoby. Vystoupila v ní
známá a oblíbená herečka Eliška Balzerová.

64. Polické divadelní hry
Pátek 14. 10. v 19 hod. OBCHODNÍK S DEŠTĚM
Divadelní soubor Jiráskova divadla Hronov
Pondělí 31. 10. v 9 a 10.30 hod. ČERNOŠKÁ POHÁDKA
Divadlo Drak (Hradec Králové)
Pátek 4. 11. v 19 hod. DÍTĚ, PES A STARÝ HEREC NA JEVIŠTĚ NEPATŘÍ
aneb Cyrano
Divadelní soubor Na tahu (Červený Kostelec)
Čtvrtek 1. 12. v 19 hod. LÍBÁNKY aneb láska ať jde k čertu
Divadlo Palace (Praha) Noel Coward

*Ve středu 28. 12. uvedli poličtí ochotníci Divadelní "silvestrovské" představení
PTAČÍ KLEC.
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Koncerty
*V neděli 9. 1. 2011 se konal v Kolárově divadle
NOVOROČNÍ KONCERT POLICE SYMPHONY ORCHESTRA
pod vedením dr. Miroslava a Jakuba Mikundy. Toto amatérské těleso je složeno ze
samých mladých lidí. Jsou v něm žáci ZUŠ z Police i okolí, studentů konzervatoří a
jiných. Dirigentem je pan Srna. Mladí lidé se zkontaktovali prostřednictvím internetu a
po vzájemné domluvě se začali scházet a zkoušet. Zkoušky probíhají v polické ZUŠ.
Hlavními iniciátory všeho jsou sourozenci Soukupovi z Hronova. Koncert měl obrovský
úspěch a divadlo bylo do posledního místa vyprodané.

*V sobotu 5. 3. 2011 v 16 hod. v Kolárově divadle se konal koncert „EVA a VAŠEK“.
*8. 4. se v Kolárově divadle konal Koncert pro Japonsko, které v březnu postihlo
velmi katastrofické zemětřesení s vlnami tsunami. Při zemětřesení došlo k vážnému
poškození jaderné elektrárny. Na tomto koncertu vystoupili žáci ZUŠ a pak se konal
koncert Pink Folyd riveval. Výtěžek z tohoto koncertu 21 700,-Kč byl předán zástupci
humanitární organizace ADRA.
Tuto akci pořádal Bowling bar PLUTO a město bylo spolupořadatelem.

Sponzoři: GS – Grim a synové Bukovice, Zelenina Dušan Schreiber, Hauk, Tabák
Bureš, Tuan Tran, Drogerie Jar. Vávrová, Lékárna Kuklík, Skrblíkův ráj – Milan
Schirlo.

*Ve středu 25. 5. byl uveden Koncert maminkám, ve kterém vystoupili žáci Základní
umělecké školy v Polici nad Met.
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*V neděli 22. 5. se konal v kostele Nanebevzetí Panny Marie KONCERT IRENY
BUDWEISEROVÉ.

*V sobotu 18. 6. se konal v kostele Nanebevzetí Panny Marie
KONCERT VĚNOVANÝ POLICKÉMU RODÁKOVI HANUŠI
WIHANOVI s uměleckým přednesem Alfréda Strejčka. Koncert se
uskutečnil v rámci 56. ročníku Dvořákova festivalu. Hanuš WIHAN
(1855 - 1920), narozen v Polici nad Metují, profesor pražské
konzervatoře, slavný virtuos na violoncello, člen Českého kvarteta,
k jehož založení dal předtím podnět. Vynikající pedagog komorní
hudby.
Na rodném domě čp.5 v Kostelní ulici má umístěnou pamětní desku.

*Ve čtvrtek 11. 8. 2011 od 18 hod, v Kostel Nanebevzetí Panny Marie uvedl svůj
program POLICKÝ CHRÁMOVÝ SBOR pod taktovkou sbormistra Jaroslava Kasala.

*Děkanský úřad Police nad Metují a Město Police nad Metují
uspořádaly charitativní koncert POLICE SYMPHONY ORCHESTRA
A MARTA KUBIŠOVÁ, který se konal 24. 9. od 19 hod. v kostele
Nanebevzetí Panny Marie, Police nad Metují. Výtěžek z koncertu byl
použit na opravu kostelních varhan.

*23. 10. se v Kostele nanebevzetí Panny Marie konal koncert III. ročníku chrámových
pěveckých sborů. Vystoupil sbor Makrotumia z Duszniki Zdroj z Polska.

*V neděli 30. 10. 2011 v 15 hod. na sále Pellyho domů se konal koncert Velkého
dechového orchestru ZUŠ u příležitosti desátého výročí založení Bigbandu.
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*V úterý 6. 12. se v Kostele Nanebevzetí Panny Marie konal Adventní charitativní
koncert -ZUZANA STIRSKÁ A GOSPEL TIME.
*V pátek 16. 12. v 19 hod. se konal „VÁNOČNÍ KONCERT 2011" ORCHESTRU
VÁCLAVA HYBŠE.

VÝSTAVY
*2. 2. – 11. 3. v předsálí Pellyho domů byla výstava fotografií z cesty českého
europoslance Edvarda Kožušníka pod názvem „NA KOLE DO EVROPSKÉHO
PARLAMENTU“.
*2. – 23. 2. v předsálí Pellyho domů VÝSTAVA STARÝCH POHLEDNIC
POLICKA ze sbírek pánů Štěpána Horáka a Lukáše Kollerta, spojenou s výstavou
fotografií od prvně jmenovaného
*28. 2. – 11. 3. v předsálí Pellyho domů VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ ŠTĚPÁNA
LANDY „PORTRÉTY SVÝCH VRSTEVNÍKŮ“. Landa touto výstavou vstoupil na
polickou výtvarnou scénu jako mladý nadějný výtvarník, jistě bude mít v budoucnu
ještě hodně co říci.
*Do 13. 4. byla v Pellyho domech výstava starých hraček pod názvem „Jak si hráli
naši rodiče a prarodiče“.
*Do 9. 4. byla v Pellyho domech výstava účastníků fotosoutěže „Policko a Góry
Stolowe“.
*Knihovna a město Police nad Metují v rámci cyklu „Žijí mezi námi“ pořádaly výstavu
od 18. – 29. 4. v předsálí Pellyho domů. SBĚRATELSTVÍ aneb co sbírat…

*VELIKONOČNÍ VÝSTAVU uspořádalo mateřské centrum MaMiNa ve spolupráci s
MŠ a ZŠ Policka, městem Police nad Metují, MŠ a ZŠ Police a Seniorklubem Ostaš.

*U příležitosti oslav 755. výročí založení Pěkova uspořádali manželé Pokorní,
knihovníci v Pěkově, výstavu fotografií „Proměny Pěkova“.
*27. 5. byla vernisáž výstavy Spolku podkrkonošských výtvarníkův Dřevěnce.

Vernisáž zahájila starostka Ida Seidlmanová, vzadu řed. ZUŠ Lubor Bořek
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V popředí v zelené košili Ing. Bischof, který dlouhá léta pracoval na radnici.

*28. 5. byla v Dřevěnce zahájena výstava „Prádlo
našich babiček“.

*Od 7. 6. – 31. 8. v budova bývalého
zemědělského
učiliště
byla
VÝSTAVA
PANENEK A MAGNETŮ. K vidění zde bylo
přes 200 panenek – ta nejstarší panenka je z 19.
století! Dále mohli návštěvníci obdivovat přes 4
500 magnetů. Majitelkou všech exponátů a
autorkou výstavy je paní Holzknechtová.

Paní Hedvika Holzknechtová
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Paní učitelka Řeháková s družinou

Na horním snímku uč. Kosová a na dolním snímku v bílém triku uč. Řeháková

Výstavu si přišla prohlédnout i starostka Ida Seidlmanová (v modrém triku)
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*29. 6. byla vernisáž výstavy obrazů
pana Jana Kousala (1924 – 2007) pod
názvem Krajiny domova. Vernisáž
výstavy, která po čtyřech letech vznikla
ve spolupráci s malířovým synem
Vladimírem Kousalem, byla v učebně
Pellyho domů v předvečer otevření
terasy Pellyho domů veřejnosti.
studentka, která v současné době
pracuje v Infocentru.

Martina Váňová –
studentka, která organizuje
akce na terase
v letních měsících
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Radka Vlachová a Martina Váňová – ředitelka Pellyho domů

Vpravo Pavel Frydrych „Mazal“, vedle Martina Váňová

Vlevo v tmavém saku starostka Ida Seidlmanová
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*V červenci a srpnu byla otevřena terasa v Pellyho domě. V případě pěkného počasí zde
byla možnost posezení s drobným občerstvením, a doprovodným programem. Celého
letního projektu se ujala Martina Váňová - studentka AVU, která na část úvazku pracuje
v informačním centru. Pomocníkem jí byl její přítel Pavel Mazal Frydrych.
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*21. 7. – 7. 8. 2011 byla v Pellyho domech výstava fotografií Veroniky Klusáčkové
„PORTRÉTY“.

Zprava: Veronika Klusáčková a Martina Váňová
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*9. 8. – 28. 8. v Pellyho domech výstava Dagmary a Jaroslava Novákových
„OBRÁZKY“.
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Vpravo Radka Vlachová ředitelka Pellyho domů, s kyticí paní Ducháčová.
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Paní Ducháčová a starostka Ida Seidlmanová
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*

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ

Policko očima Ctibora Košťála
polický rodák přibližuje z jeho mládí dobře
známá místa a zákoutí
stará škola (dřevěnka) 13.8 – 9.9. 2011
vernisáž výstavy 12.8. v 17 hodin

otevřeno denně 10 -12 a 13 - 16 hod.

*Ve čtvrtek 15. 12. byla ve staré škole „Dřevěnce“ vernisáž výstavy KOUZELNÝ
SVĚT HRAČEK.

PŘEDNÁŠKY
Dobrovolný svazek obcí Policka ve spolupráci s
městem Police nad Metují pořádalo dne 1. 4. na
sále Pellyho domů přednášku pana Petra Zudy
„O STAVBĚ BORSKÉHO VODOVODU,
aneb jak jej v Bělém chtěli, nechtěli“.
Program obohatila kapela Country Kysela Band
a fotografie pana Oldřicha Jenky. O tuto akci
byl obrovský zájem. Výtěžek 8 811,-Kč byl
předán starostovi Suchého Dolu panu Vítkovi.

77

- Rok 2011-

- Rok 2011-

*14. 7. na sále Pellyho domů bylo promítání filmu Oldřicha Jenky – Dolomity.
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Plesy
*V sobotu 22. 1. 2011 od 20 hod. na sále Pellyho domů se konal FARNÍ PLES. Byl to
charitativní ples a výtěžek byl věnován na stavbu nové kapličky v Ticháčkově lese.
Ples pořádala římskokatolická farnost Police n. M. a zahájila tak novou společenskodobročinnou tradici, jejíž výnosy budou věnovány na charitativní a podobné potřebné
účely. Ples se vcelku vydařil a celkový čistý výnos, který bude věnován na výše
uvedený účel, činí 25.000,- Kč. Město pronajalo sál zcela zdarma.

*V sobotu 29. 1. 2011 od 20 hod. se opět na sále Pellyho domů konal již 4.
OSTROSTŘELECKO-MĚSTSKÝ PLES K tanci hrál Relax Band.
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Radní Mgr. Lenka Fulková a zástupce starostky Bc. Jiří Škop
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*V neděli 13. 2. od 14 hod. se na sálech Pellyho domů konal Dětský karneval, který
uspořádal Sokol Police n. M. s CKV Pellyho domy.
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*19. 2. se konal na sále Pellyho domů ples Pěkovských hasičů. Hudba – BTK.

*12. 3. se konal v Pellyho domě XXVII. Rodičovský ples. Hrála skupina RELAX –
Pavel a Radka.
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Základní umělecká škola
Během prázdnin probíhaly stavební úpravy.
Došlo k přesunutí kanceláře a ředitelny z nitra budovy
do přízemí čp. 107 (do prostoru po bývalých kancelářích
referátu SSP)
 Byl uzavřen boční vchod do školy a jako hlavní vstup do objektu byl upraven
vchod do čp. 107.
 Vstupní chodby byly osazeny kamerovým systémem se záznamem,
monitorujícím pohyb ve vstupních koridorech
 Byly upraveny prostory po bývalé ředitelně a kanceláři včetně přilehlé učebny
tak, aby vznikly samostatné učebny klavíru, žesťových nástrojů, kontrabasu a
specializované učebny pro nový obor elektronické zpracování hudby.
 Nově byly vymalovány vstupní chodby a rekonstruované učebny.
 Bylo nutno provést rekonstrukci elektroinstalace v dotčené části budovy.
 Došlo k zásadní restrukturalizaci školní datové sítě a serverového řešení.
 Z prostředků investičního fondu a sponzorů bylo pořízeno koncertní křídlo
YAMAHA na koncertní sál.
Personální obsazení:
23 pedagogů, 4 nepedagogové (1 účetní - hospodářka školy; 1 školník; 2 uklízečky)
610 žáků (maximální kapacita školy) ve třech uměleckých oborech - hudební, výtvarný,
taneční.

*15. února se zúčastnily 4 pianistky okresního kola ve hře na klavír. Soutěž se konala
v Náchodě. Děvčata obsadila 3 první a 1 druhé místo, přičemž v absolutním pořadí šlo o
tři nejlépe hodnocené výkony ve všech kategoriích soutěže!
*Ve čtvrtek 24. března se v Hradci Králové uskutečnilo krajské kolo soutěže ZUŠ ve
hře na klavír. Naši školu reprezentovaly tři klavíristky ze třídy Reginy Goslinské - Sára
Suchánková, Lucie Johnová a Magdalena Troutnarová. Každá získala první místo ve
své kategorii! Sáru navíc porota vybrala do ústředního - celostátního kola této soutěže,
kde bude reprezentovat celý náš kraj. Porota udělila Zvláštní cenu poroty za interpretaci
skladby z období romantismu Sáře Suchánkové a paní učitelce Regině Goslinské
ocenění pro nejlepší pedagogy.

*Dne 16. března proběhlo v ZUŠ Nové Město nad Metují okresní kolo soutěže ZUŠ,
Hra na smyčcové nástroje“. Naši školu reprezentovalo celkem 18 (!) soutěžících - 8
houslistů, 2 violisté, 6 violoncellistů a 2 kontrabasisté. Všichni získali první místa a
všichni také postoupili do krajského kola!

*V krajském kole smyčcové soutěže v Rychnově nad Kněžnou 6. 4. se z naší školy
zúčastnilo18 hráčů. Získali 15 prvních míst, dvě druhá a jedno třetí místo. Celkem 10 z
nich bylo odbornými porotami doporučeno k postupu do celostátního kola. Kromě toho
získali také zvláštní ceny poroty za mimořádné výkony.
Ve dnech 19. až 22. května vyvrcholila v Liberci ústředním kolem celostátní soutěž, ve
které naši žáci získali 4 první místa, 3 druhá a 2 třetí místa.
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Naše ZUŠ získala Cena poroty jako nejúspěšnější škola za nejvyšší počet udělených 1.
míst. Ocenění poroty za pedagogickou práci získal pan učitel Ladislav Michal.
Poslední víkend v květnu patřil v Kroměříži houslové soutěži Archetti in Moravia. Z
naší školy bylo přihlášeno pět houslistek. Houslistky získaly dvě první místa, dvě třetí
místa a jedno druhé místo. Porota zvlášť ocenila výkon Kateřiny Soumarové a navrhla ji
pro prestižní vystoupení s Filharmonií Bohuslava Martinů v příštím roce.
.
*V okresním kole kytarové soutěže, které se konalo 30. 3. v Jaroměři, soutěžili čtyři
sólisté a jedno kytarové duo. Všichni získali 1. cenu a postup do krajského kola, které se
konalo 26. 4. v Jaroměři. Naši žáci obsadili 3 stříbrné medaile a 2 zlaté medaile.
Všichni žáci byli ze tříd učitelů Petra a Tomáše Ševců.

*V krajském kole akordeonové soutěže ZUŠ, která se konala 4. 4. ve Vrchlabí,
soutěžící z naší školy, ze třídy uč. Jána Pastorka, získali dvě 3. místa a jedno čestné
uznání.

*2. a 3. 4. se uskutečnil 10. ročník taneční soutěže - Hronovské jablíčko. Žákyně
z naší ZUŠ tančily dvě vystoupení v podání 10 děvčat ve věku 8 a 9 let. Žákyně za
vystoupení Bakterie získala 3.místo a za vystoupení Velká sýrová krásné 1. místo.

*Ve dnech 30. 4. - 1.5. proběhla v Brně mezinárodní soutěž ve hře na dechové
žesťové nástroje. Z naší ZUŠ se zúčastnilo 6 žáků, kteří předvedli vynikající výkony.

*V prvním květnovém týdnu se v Ústí nad Orlicí konal již 53. ročník mezinárodní
Kocianovy houslové soutěže. V nejmladší kategorii Anna Lichá postoupila do finále a
nakonec vybojovala 3. cenu!
Ve třetí kategorii soutěžila Anna Novotná a v nejvyšší čtvrté kategorii, kde jsou
zastoupeni i studenti konzervatoří, soutěžila Markéta Nádvorníková. Obě naše děvčata
postoupila do finálového kola, kde Anna nakonec získala čestné uznání II. stupně a
Markéta vybojovala 3. cenu.

*První červnový víkend se v Dolním Benešově u Ostravy konal již 21. ročník festivalu
dechových orchestrů „Hudební jaro na Hlučínsku“. Do tohoto ročníku dostal pozvání
k účasti i náš dechový orchestr Bigband, aby spolu s orchestry ze Slovenska a Polska
předvedl své umění během několika koncertů i na závěrečném společném koncertu
všech zúčastněných orchestrů.

*V soutěži mladých orchestrů Concerto Bohemia 2011 na základě zaslaných nahrávek
dvou našich orchestrů - smyčcový orchestr ARCHI PICCOLI (který letos spojil síly v
ojedinělém projektu s rychnovským flétnovým souborem SARABANDA) a dechový
orchestr BIGBAND zvítězily ve svých kategoriích a 12. 11. účinkovaly na Koncertu
vítězů ve Velkém sále Paláce Žofín v Praze.
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*10. června odjel pěvecký sbor Studánka na Mezinárodní soutěž pěveckých sborů
Festa Musicale Olomouc 2011. Soutěžily soubor ze Slovinska, Singapuru, Litvy.
- Rok 2011-

Studánka byla ohodnocena mezinárodní porotou jako nejlepší sbor ve své bohatě
zastoupené kategorii s nejvyšším počtem bodů ve zlatém pásmu!

V předu uprostřed učitelka zpěvu Miriam Blažková. Ve 2. řadě 3. zprava učitelka
korepetitorka Karolína Sorokinová.

*Film „Otec NEZVĚSTNÝ“, který žáci v NAŠA TV výtvarného oboru ZUŠ natočili,
byl po odvysílání v ČT ohodnocen druhým místem.
Na Juniorfilmu – memoriál Jiřího Beneše ve Dvoře Králové nad Labem, soutěž pro
mladé filmaře do 26 let děti získaly 3. cenu od dětské poroty.
Ve filmařské soutěži „Mladá kamera“ v Uničově získal film hlavní cenu v konkurenci
i daleko starších soutěžících, ale i studenty filmových škol.
Následovala 1. cena od odborné poroty v kategorii dětských televizí a školních
filmových studií.
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Před koncertem bylo slavnostní předávání vysvědčení absolventům ZUŠ. Spolu
s Aničkou Skálovou vystoupili houslisté Šimon a Matouš Michalovi. Oba studují hudbu
v Americe.

*Ve čtvrtek 13. října se konala v severomoravském městečku Vidnava celostátní
interpretační soutěž komorní hry. Naši ZUŠ reprezentovaly tři žesťové soubory, které
všechny získaly 1. cenu V kategorii 0 (do 10 let) soutěžilo žesťové duo
Mini Brass:
Štěpán Kollert - trubka, Doubravka Čápová - lesní roh
V kategorii 1a (do 12 let) soutěžilo žesťové trio
Baby Brass:
Tomáš Kubeček – trubka, Markéta Jirmannová - lesní roh,
Daniel Kubeček - baskřídlovka
V kategorii 2a (do 15let) soutěžilo žesťové kvinteto
Junior Brass Band:
Jaroslav Kollert – trubka, Tomáš Pavel – trubka, Monika Němcová - lesní roh,
Jan Pavel – baskřídlovka, Lukáš Kubeček – tuba.
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*7. 12. se v divadle konal Adventní koncert mladších žáků a 20. 12. se konal Vánoční
koncert starších žáků. O oba koncerty je vždy velký zájem.

Základní škola

Stavy zaměstnanců na základní škole (úvazky) k 1. 9.
učitelé MS - 7,04
učitelé 1. st. ZS - 12,82
učitelé 2. st. - 18,95
asistent pedagoga - 1,05
vychovatelky SD - 2,39
dělnická povolání - 8,21
THP – 2.
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Ve středu 9. 2. proběhl v ZŠ Police nad
Metují zápis do 1.třídy.
Zúčastnilo se ho 52 dětí předškolního věku.
Jak se stalo již tradicí, děti na cestě školou
provázely pohádkové bytosti. Cestou po
kytičkách společně došly do jednotlivých
tříd.
Paní učitelka Pátková u zápisu

*Počátkem března se 21 žáků naší školy zúčastnilo studijní cesty do Velké Británie.
Převážná pozornost byla věnována hlavnímu městu Londýnu.

*Ve čtvrtek 28. dubna se polická základní škola již tradičně zapojila do celosvětové
aktivity v rámci Dne Země. Žáci 6. - 9. tříd se svými učiteli vyšli do okolí města a
uklízeli odpadky a drobné černé skládky, které po sobě zanechali někteří naši
bezohlední spoluobčané nebo jiní návštěvníci města. Naplněné pytle pak odvezli
pracovníci polických technických služeb.

*Žáci 6. – 8. tříd se zúčastnili okresního kola matematické olympiády 6. – 8. tříd: E.
Pohnerová, K. Prouzová, Ha Tien Toan OK Pythagoriáda. Do krajského kola postoupili:
K. Ulvrová, P. Rak, E. Pohnerová KK Pythagoriády: K. Ulvrová, P. Rak (10. místo ze
42 účastníků), E. Pohnerová.

*29. 6. bylo na sále
Pellyho
domu.
Slavnostní předávání
vysvědčení
žákům
dvou devátých tříd,
kteří ukončili základní
školní
docházku.
Přítomni byli: ředitel
školy Mgr. K. Nývlt,
místostarosta Bc. Jiří
Škop, starostka města
Mgr.
Ida
Seidlmanová,
třídní
učitelky
Květa
Kuchtová a Hana
Křišťálová. Za komisi
pro
občanské
záležitosti byla přítomna Věra Klusáčková, učitelka v důchodu.
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Zleva: ředitel ZŠ Karel Nývlt
Zleva: ředitel ZŠ Karel Nývlt, starostka Ida Seidlmanová,
místostarosta Jiří Škop, tř. uč. Hana Křišťálová
a třídní učitelka Květa Kuchtová.
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*V sobotu 17. září se uskutečnil v Polici nad Met. sraz žáků, kteří v letošním roce
dosáhli věku 75 let a „střední" školu opustili před 60-ti lety. 30 bývalých žáků polické
školy bylo také přijato na radnici starostkou Idou Seidlmanovou.
při /S ;L MŠ v J\>li-cj nud Melujj Vás en lujsrdťčncji zve na

*Škola pořadatelem okresního kola v přespolním běhu na Nebíčku a v silné
konkurenci si starší kluci vybojovali postup na kraj. V Nové Pace pak skončilo naše
družstvo na 4. místě v kraji.

*S pomocí pana Michla byl uspořádán šachový turnaj. Z okresního kola naše družstva
v mladší kategorii postoupily do kraje.

*Z pověření Asociace školních sportovních klubů naše škola pořádala okrskové a
okresní finále ve florbale pro dvě kategorie kluků a holek. Nejmladší florbalisté budou
bojovat o body v neoficiální vesnické lize.

*Smíšené družstvo našich starších žáků se zúčastnilo náchodského Běhu do
zámeckých schodů. Získali druhé místo.

*Koncem listopadu se žáci zúčastnili okresního finále ve volejbalu. v Červeném
Kostelci a získali stříbrnou medaili.
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Dana Baláková, ředitelka
Třída Kopretin

Učitelky:
Třída Zvonečků:

Kateřina Berková

Iveta Vítková

Třída Sluníček:

Kateřina Rajsová

Iva Suchomelová

Třída Berušek:

Lenka Šimková

Michaela Vičencová
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Třída Kopretinek:

Jana Obršálová

Kateřina Važanová

Helena Geislerová
pedagogická asistentka
(Berušky)

Martina Macounová

Nepedagogické pracovnice:

Hana Rutarová
uklizečka,

Jana Vacková
uklizečka
pomocná síla v kuchyni

Jana Jirmanová
kuchařka
vedoucí školní jídelny

Hana Scholzová
kuchařka
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Na konci června byly děti, které od září nastoupily do školy,
slavnostně „pasované“ na školáky. Tento slavnostní akt se konal
na sále v Pellyho domech.

Skauti
Stalo se již dobrou tradicí, že každý rok na velikonoční prázdniny
odjíždí celé středisko na společnou výpravu. Tentokrát vyrazili až
do Frýdku Místku.

*Druhou květnovou sobotu se v Polici a okolí konalo základní kolo Svojsíkova
závodu, na které se sjeli skauti z celého okresu a jako hosté, skupinka polských harcerů.
Organizační centrum závodu mělo své sídlo v prostorách bývalého Benediktýnského
kláštera.

*Středisko Skaláci Police nad Metují se zapojilo do akce na pomoc při zřizování škol
v Africe. V sobotu 17. září byla uspořádána akce „Den pro Afriku". Na náměstí bylo
možno přispět do kasičky, děti malovaly obrázky, proběhla dobrodružná hra. Večer
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v klubovně vystoupila skupina YA YE OYE AFRICA hrající tradiční hudbu západní
Afriky, kdy nechyběli bubeníci a tanečnice. Během celého dne se podařilo vybrat 13
476,- Kč.

Den dětí na téma putování s dvanácti měsíčky se
konal v sobotu 4. června. Děti měly možnost
projít si cestu se stanovišti a úkoly. Akce
probíhala po cestě na Zděřinu, kde dostalo v cíli
každé dítě dáreček za splněné úkoly a také
buřtíka, kterého si mohlo opéct přímo na místě.
Trasou leden – prosinec prošlo 81 dětí a 100
dospělých.

Vedoucí sdružení MaMiNa Kateřina Hlávková
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U každého měsíce se musely plnit různé úkoly

Konečná byla u prosince, kde děti dostaly balíček a špekáček, který si opekly.
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V červnu se konalo cvičení rodičů s dětmi

Po „namáhavém“ cvičení opékání buřtů
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Jubilanti

Polická univerzita volného času 2011
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. Kroniku PVUČ pečlivě vede Ing. Eichler, který pečlivě podrobně zaznamenává
veškeré dění.

„K. H. Mácha“ – přednáší Prof. Aleš Fetters

*Celodenní výlet do Nové Města nad Metují na zámek, kde došlo k setkání s majitelem
panem Josefem Maria Bartoněm – Dobenínem.
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Starostka Ida Seidlmanova s majitelem zámku v Novém Městě nad Met. Josefem Maria
Bartoněm – Dobenínem.

Fond pro pozůstalé
Fond během celého roku organizuje různé akce a sezení. Mimo jiné uspořádal pro členy
i nečleny v sobotu 30. 4. celodenní výlet do Polska na zámek Ksiaž nedaleko
Walbrzychu. Účastníků bylo celkem 52.Při cestě domů navštívili i Pivovar Olivětín.

Dne 4. dubna se v domově uskutečnil slavnostní akt – vysvěcení ekumenické kaple.
V tomto důstojném prostředí vysvěcení provedli důstojní pánové p. Marian Lewicki a p.
ThDr. Stanislav Švarc, a k slavnostní atmosféře přispěli i členové chrámového sboru.
Zúčastnili se starostka Ida Seidlmanová, místostarosta p. Bc. Jiří Škop a další hosté.

ThDr. Stanislav Švarc,
farář Marian Lewicki a
ředitelka DD Věra
Kašíková.
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Chrámový sbor

Obyvatelé DD
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Po 3leté odmlce se 8. 6. konaly v domově Sportovní hry seniorů, tentokrát v
„námořnickém“ duchu. Hry zahájili poličtí ostrostřelci slavnostní salvou a nechyběl ani
krásný papírový ohňostroj a vystoupení žáků základní umělecké školy. Pozvání přijali i
známí z DPS Javor a z okolních domovů. Přítomní měli také možnost vidět i ochutnat
různé míchané nápoje, jejichž přípravu předvedli studenti Střední hotelové školy
z Teplic nad Metují. Volnou zábavu zpříjemnil pan Jan Dostál ze Suchého Dolu
veselými písničkami.
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K tanci a poslechu hrál pan Jan Dostál. V pruhovaných šatech ředitelka Věra Kašíková.

*Během léta bylo vybudované parkoviště a upravena zahrada. Do vytvořeného jezírka
byla 22.10. napuštěna voda.

*24. 11. se konala předvánoční výstava výrobků obyvatelek domova.
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JAVOR

*29.dubna daroval pan Martin Zeman

pečovatelské službě motokolo, které je
využíváno jak obyvateli, tak i zaměstnanci pečovatelského domu k plné spokojenosti.

*V době Polické pouti se konalo pouťové posezení. Zúčastnilo se ho kolem 75 lidí,
pozvání přijala starostka Ida Seidlmanová, místostarosta Jiří Skop, obyvatelé a
zaměstnanci domova důchodců. Zajímavý program zajistil spolek kynologů z
Náchodska, jehož členové předvedli ukázky výcviků cvičených psů. Dalším hostem
byla Dája Hambálková, která se věnuje kanisterapií. Ukázky předvedla se svojí retrívří
slečnou Dorotkou. Po celou dobu pestrého odpoledne zajišťoval projížďky kočárem
ředitel školy pan Karel Nývlt.

Ředitel základní školy Mgr. K.Nývlt se svým koněm obyvatele povozil.
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*Firma Kompakt spol.s r. o. předala 31. 8. ve 14.30 hodin na zahradě Domu
s pečovatelskou službou Javor nové auto Renault Kangoo. Přítomni byli i zástupci
sponzorů, pan Adam a pan Vlček, pracovníci DPS, sociálního odboru a vedení města.
Na nákupu vozidla se podílely podle svých možností firmy z Policka, Broumovska i
Hronovska.
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Starostka I. Seidlmanova a vedoucí soc. odboru Ilona Kejdanová přebírají klíče
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Jiří Hubka, Hana Štanclová a pí Jirásková

Hasiči
*V sobotu dne 8. ledna se v Bezděkově nad Metují ve Vojtěchově pohostinství konala
hasičská valná hromada. Byli tam nejen hasiči z Radešova, ale i hasiči z okolních
vesnic.

*V pátek 29. dubna a v sobotu 30. dubna se konala Železná sobota, kdy hasiči sbírali
starý železný šrot..

*V sobotu 8. května byly v Náchodě v rámci spolupráce hasičských jednotek v českopolském příhraničí slavnostně předány hasičské cisterny. Police získala také jednu
cisternu. Celkem bylo předáno 11 cisteren na české straně a 9 na polské.
Akce se účastnila i starostka Ida Seidlmanová.
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Starostka Ida Seidlmanová při předávání auta v Náchodě
28. května dopoledne na náměstí proběhlo svěcení cisterny, výstava fotografií, DVD
prezentace ze zásahů a prohlídka nové cisterny.
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Za volant zasedla i starostka

Pan Procházka, dlouholetý člen hasičského sboru
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Zleva: Jiří Hubka, Jiří Šolc, Zdeněk Pokorný, Kamil Exner, vzadu Zdeněk Piši,
ve předu Daniel Švorčík.

*SDH Velká Ledhuje uspořádala "tajný" jarní výlet do okolí, který se konal 14.
května.

*Na začátku června se konala již po desáté soutěž RADEŠOVSKÁ OSMA.
*Soutěž „O pohár starostky“ se uskutečnila v Ochozi v sobotu 25. června od 14ti
hodin. Zúčastnilo se 5 družstev. Organizátoři byli sice poslední, ale přípravy i průběhu
závodu se zhostili na výbornou.)
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Soutěži přihlížela starostka Ida Seidlmanová
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*30. 8. hasiči odchytli leguána u Teichmanů Na Sibiři, který unikl do koruny stromu 8
m vysokého. Na sundání hasiči použili skládací žebřík, po kterém se vydal jeden člen
sboru a po větvích stromu ho následovali T. Pohl a další hasič. Netrvalo dlouho a
uprchlý leguán byl odchycen a zdráv předán svému majiteli panu Teichmanovi.

Jan Hubka s majitelem leguána panem Teichmanem.

Pan Teichman a Jiří Šolc.
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*9. 9. se v Broumově uskutečnilo společné česko-polské cvičení nazvané „Stěnava
2011“, které bylo zorganizováno v rámci projektu „Spolupráce hasičských jednotek v
česko – polském příhraničí, modernizace jejich vybavení a vzájemná pomoc při
krizových situacích“.
Zúčastnili se ho i členové z našeho města z JPOII a reprezentovali velmi dobře.
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*17. 9. kolem 21.hod. došlo k požáru stodoly a pensionu „U Doležalů“. Předběžná
škoda 3.000.000 Kč a nedošlo k žádnému zranění.
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*V sobotu 1. října proběhla u rybníka v Hlavňově tradiční soutěž hasičských
družstev mužů a žen. V pořadí již 14. ročníku se zúčastnilo 11 družstev mužů a 3
družstva žen.
Pořadatel soutěže, Sbor dobrovolných hasičů Hlavňov, připravil soutěžícím prostředí s
občerstvením a soutěžní podmínky, které nejsou obvyklé u soutěží konajících se v okolí.
*Hasiči ochotně pomáhají i mimo své zaměření. Vyřezali sloupy po plotu na hřišti u
sídliště včetně kovových průlezek, které již nebyly funkční.

*9. 11. se někteří hasiči zúčastnili cvičení dýchací techniky, které se konalo v
polygonu HZS Náchod.

Daniel Švorčík a Zdeněk Piši
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SPORT

Horolezci

Novým předsedou klubu se stal Michal
Stuchlík a vystřídal tak Jiřího Škopa.
Počet členů k 19. 2. 2011 bylo 46.
Stručné ohlédnutí za činností Horolezeckého kubu Ostaš v roce 2010
1. Novoroční open 2010
2. Tajfunky 2010
3. Otevírání skal na Ostaši
Skály byly opět otevřeny klasickým klíčem a šampaňským. V rámci akce byla v Dolním
labyrintu Ostaše západně pod Fořt Peregrýnem vylezena nová věž, pojmenovaná
Ortogonální matice.
4. Oddílový zájezd na Hruboskalsko
5. Lezecký závod „O Krále Ostaše“
6. Brigáda na Ostaši a Poslední slanění
Akce byly spojeny v jednu a konaly se opět na Ostaši. V rámci brigády proběhl pokus o
opravu stezky u Prokleté a přetlučení slaňáků na čtyřech věžích. Bezprostředně po
brigádě bylo přistoupeno k Poslednímu slanění.
7. Skalní brigády
V uplynulém roce byly svolány celkem 2 brigády (1x Adršpach, 1x Ostaš). Účast členů
HKO na brigádě pořádané provozovatelem turistického okruhu ve spolupráci s Oblastní
vrcholovou komisí byla vzhledem k ostatním oddílům v oblasti značně nadprůměrná.

*V sobotu 15. ledna se na umělé stěně v Polici nad Metují uskutečnil již 20. ročník
závodu v lezení na obtížnost NOVOROČNÍ OPEN. Letošního ročníku se zúčastnilo
37 mužů (z toho 11 juniorů) a 14 žen (z toho 9 juniorek).
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Automotoklub

V sobotu dne 19. 2. se v Suchém Dole konala výroční členská schůze Automotoklubu
Police nad Metují, na kterou se dostavila jako host i starostka města Ida Seidlmanová.
Schůze se těšila opět hojné účasti členů AMK Police, tak jak bývá v posledních letech
zvykem.
Za rybníčkem „pod cihelnou“ byla již v loňském roce vybudovaná dráha pro RC auta
a ježdění s modely na dálkové ovládání.
Návrh nových drezů

*24. 4. se konal závod seriálu „Východočeský
pohár motokrosu 2011“ v Ostrově u Lanškrouna.
Petr Matěna, Petr Teiner a Pavel Plachta. Naši
zajeli dobře, nejlépe Petr Matěna, který obsadil 4.
místo.

*Ve dnech 30. 4. a 1. 5. se v Petříkovicích u
Trutnova konal první závod seriálu „Enduro Cup
2011“. Karel Janda ve své kategorii dojel na
skvělém 6. místě z celkem 24 jezdců.
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V další kategorii se nejlépe umístil Milan Jakubec, který dosáhl na výborné 16. místo z
celkem 42.

Automotoklub Police nad Metují v Radvanicích pořádal závody cross country
motocyklů a čtyřkolek pod názvem Mezinárodní mistrovství České republiky
v Cross Country motocyklů a čtyřkolek – Memoriál Martina Humla. Poprvé
v historii byla postavena i trať pro čtyřkolky. Závody se konaly ve dnech 25.- 26. 6.
v objektu bývalého dolu Kateřina. Nejlépe se umístil Milan Jakubec, který skončil na
12. místě z 63 jezdců. Na závody se přijelo podívat mnoho občanů z Police nad Metují a
okolí. V sobotu se přijela podívat i starostka Police nad Metují paní Mgr. Ida
Seidlmanová a hejtman Královéhradeckého kraje Bc. Lubomír Franc.

*Petr Matěna dosáhl vynikajícího výsledku a v sérii hobby závodů nazvaného
Východočeský pohár se umístil v celkovém pořadí na 1. místě v kategorii 4 „Open
Hobby" z celkového počtu 71 přihlášených závodníků.
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*Petr Sulzbacher zorganizoval na 13. 8. exhibici
Freestyle BMX na ploše u hasičárny.

Kopaná

Díky finančnímu daru 25 000,-Kč od Královéhradeckého kraje byla na hřiště pořízena
elektronická tabule. Její pořízení podpořil i Zdeněk Kadidlo, který v době, kdy
vykonával funkci místostarosty na zakoupení tabule přispěl částkou, kterou získal za
členství v představenstvu akciové společnosti SHL.
Jakub Kovář zaslal hejtmanovi Královéhradeckého kraje děkovný dopis:
Vážený pane hejtmane,
s velkou vděčností bych Vám chtěl poděkovat za Váš finanční dar ve výši 25 000 Kč pro
TJ Spartak Police nad Metují - oddíl kopané. Váš dar byl využit na nákup elektronické
tabule, která nám do této chvíle v areálu našeho stadionu chyběla. Tabule bude sloužit
pro všechny věkové kategorie od nejmenších dětí z přípravky po zápasy "A mužstva".
Nesmírně si vážíme Vaší podpory, je to pro nás příjemná změna oproti letům minulým,
kdy jsme se několikrát na vedení Královehradeckého kraje obraceli s žádostmi či
dotazy, ale bohužel nám nikdy vyhověno nebylo. Jste první hejtman, od kterého jsme se
dočkali skutečné pomoci, nikoliv jen slibů!
Rád bych tímto poděkoval i panu Kadidlovi, který ještě v minulém období zastával v
našem městě pozici místostarosty, že nákup elektronické tabule podpořil uvolněním
odměny za členství v představenstvu akciové společnosti SHL.
Elektronická tabule bude poprvé uvedena do plného provozu 27. 3. 2011 v 15 hodin na
zápase "A mužstva". A tímto jste všichni na tento zápas zváni.
S pozdravem a přáním hezkého dne
Jakub Kovář - předseda fotbalového oddílu.
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*Hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc se přijel podívat v neděli 27. 3. na
první poločas utkání krajského přeboru Police nad Metují – Přepychy.

*Starší dorostenci v kopané pod hlavičkou Hronov - Police nad Metují vyhráli s velkou
převahou krajskou soutěž a postarali se o historický úspěch mládeže, když postoupili do
krajského přeboru. Trenéři mužstva: Pavlů Josef, Švorčík Karel, vedoucí Klimeš Karel
a asistent Ansorge Roman.

Lyžaři

22.1. se konalo v Olešnici v Orlických Horách MČR Historické lyžování. Z Police se
zúčastnila Martina Riegrová, která získala 5.místo a diplom za nejstylovějšího
závodníka. Dále se zúčastnila rodina Steinerova. Všichni získali velmi dobré umístění.
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Steiner Jan 1. místo, Steinerová Anna 2. místo, Martina Riegrová 5. místo Steinerová
Renata 10. místo.

Členové lyžařského oddílu žákovského i dospělého jsou velmi úspěšní. V Poháru
Královéhradeckého kraje a na krajských přeborech v Deštném obsadili přední místa.
Mladší dorostenka Šárka Jirásková jezdí za SKI Skuhrov nad Bělou. Zvítězila v
republikovém žebříčku a na M-ČR získala dvě zlaté a jednu stříbrnou medaili. Na
dalších závodech českého poháru vždy zvítězila a 2x byla 2. Rovněž krajský pohár
vyhrála.
V ženách vybojovala Jolana Benešová 2. místo v Poháru a s Lenkou Kráčmarovou byly
2. na P-KHK ve štafetách.
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Muži na krajských závodech – Honzové Beran a Pohl obsadili shodně 1. místo v poháru
a Honza Beran zvítězil i na P-KHK a Honza Pohl zase na posledním závodě v Deštném.
Honza Pohl s Mírou Hornychem byli 2. na P-KHK ve štafetách.
Tradičně dobře si vedli veteráni (Jirka Fulka a Jirka Beran st.)
Na závodu pětičlenných hlídek „Krkonošské 70“ veteráni na 25 km již tradičně vyhráli,
a muži tentokrát byli 15. Na závěr sezony se jel už po 17. závod 10ti členných hlídek
„K-70 illegal, po hřebenech Krkonoš“, kde naši borci vybojovali 1. místo.

*V sobotu 21. května pořádal lyžařský oddíl již 32. ročník silničního běhu sídlištěm.
Opět běžely všechny věkové kategorie od nejmenších dětí na 110 m až po dorostence a
muže na 3 km.

*Ve středu 1. června se konal již 28. ročník silničního běhu na 7,8 km „Od pípy k pípě“.
Běželo se od hostince Krčma k hostinci U Lidmanů. Kategorie: mládež do 18 let, ženy,
muži a veteráni 40, 50 a 60 let.

Pozdrav a přání Lukáše Bauera polickým lyžařům

Druhý zleva vzadu je Antonín Pohl, pátá zleva v zadní řadě je Františka Vítková.
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Turisté

Polického vandru se zúčastnilo 575 vandrovníků. Na trati bylo opět občerstvení, které
zajistil Karel Šnábl – občerstvení Prima.
Rovněž v sobotu 21. 5. byl uspořádán pochod NORDIC WALKING V RÁMCI
MEZINÁRODNÍHO POLICKÉHO VANDRU. Zájemci si mohli na startu zapůjčit
zdarma hole na Nordic Walm. Předtím byla vysvětlena technika chůze. Každý, kdo si
hole zapůjčil, obdržel malý dárek.
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Zapalování hranice – v zelené bundě starostka Ida Jenková.
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V teple chaty na Hvězdě se účastníci také pobavili. V bílém starostka Ida Jenková.

Petr Scholz a Renata Steinerová.

*31. 12. se konal oblíbený „Silvestrovský Vješlap“, letos již po 14. K Čertově skále
došlo zhruba cca 1340 poutníků. Opět se podával proslulý čertovský mok. Každý, kdo
došel k Čertovce dostal pohlednici s přáním do nového roku od Klubu přátel turistiky a
od Města Police nad Metují.
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Roman Steiner
Petr Scholz

Zleva: Vtípil, Krb, Duchatschovi
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SK PEDRO

14. ročník

otevřené veřejné klání v běhu na 100 metrů určené všem věkovým kategoriím mužů
i žen – od drobotiny až po zkušené pamětníky. Odměnou nejlepší výkon byl putovní
pohár. Na atletické dráze pod sídlištěm se soutěžení konalo v úterý 24. 5. Současně
proběhla soutěž o atleta roku.
- 6. ročník.

25. a 26. června 2011

2. ročník pohár plný písku
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V 1. řadě zleva Ivana Řehořová, 2. řada zleva Tomáš Řehoř, Petr Hauk, Jan Hotárek,
učitel Petr Jansa, v modrém triku je Jakub Teichman.

*19. - 20. 11. a 26. - 27. 11. 2011 se konal Turnaj mistříčků - halový tenis s líným
míčkem – čtyřhry.

Nohejbal
Letošní již jubilejní 10. ročník byl odehrán 19.
února. Turnaj byl zároveň vypsán i jako 8. ročník
memoriálu Radima Téra.
Jako zpestření letošním účastníkům turnaje byly
roztleskávačky s logem firmy Hauk. Krásný pohár
vybrousil Jaromír Beran z Bezděkova.
Bojovalo dvanáct týmů a do Police přijeli
nohejbalisté z celého širokého okolí, takže to
nebyla akce jen těch polických.
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Volejbal
Volejbalový oddíl žáků, který vede K. Holubová, se zúčastnil Zimního poháru
žákovských družstev. Ve dvou turnajích se oddíl umístil na 2. místě.
Konečné pořadí:
1. Rubena Náchod; 2. Spartak Police nad Metují; 3. Červený Kostelec.
Hráli jsme v tomto složení: T. Meisnerová, Z. Holub, J. Langhamer, J. Plný, A.
Seidlová, P. Hilscherová, P. Pohner, M.Kosová, K. Hubková.

Florbal
*Ve dnech 22. 1. – 23. 1. se konal turnaj O Pohár starotky Police n.M.
*TIKY TEAM pořádal v sobotu 22. října již devátý ročník florbalového
turnaje pro starší a pokročilé. URNA CUP 2011.

*26. 3. se v tělocvičně ZŠ konal IV. ročník žákovského turnaje O POHÁR NADĚJÍ.
Hlavními pořadateli této akce byli opět Radek Starý a Marek Plný za podpory
Okresního výboru ČSSD Náchod, který tuto akci podpořil finanční částkou. Jako divák
strávil jednu hodinu také hejtman Královéhradeckého kraje a předseda OV ČSSD v
jedné osobě pan Lubomír Franc. Poděkoval organizátorům a hovořil s některými rodiči
startujících žáků a žákyň.

Sokol
Děti se zúčastnily v soutěži sokolské všestrannosti. Děti v této soutěži musí zvládnout
čtyři disciplíny plavání, gymnastiku, šplh a atletiku.
Mladší žáci David Bega, Štěpán Kollert a Lucie Važanová se probojovali do družstva
župy Podkrkošské a zúčastnili se přeboru ČOS v Brně. David a Štěpánem přispěli i k
celkovému vítězství v soutěži družstev a za odměnou jim byl tábor v rakouských
Alpách.
Desetiboj ve Dvoře Králové 6. 11.
Za náš oddíl se zúčastnilo 13 dětí. V konkurenci 102 závodníků Michaela Janečková
obsadila 3. místo, v ml.žácích Michal Sirko obsadil 2. místo, Štěpán Kollert 2. místo.
Ve starších žákyních obsadila Denisa Rejmontová 3. místo.
Gymnastický čtyřboj ve Vrchlabí 26. 11.
Police získala v soutěži družstev 1. místo.:
Memoriál Ády Hochmana v Praze 3. 12.
Tento závod byl zároveň odměnou za celoroční výsledky. V gymnastickém dvojboji na
hrazdě a v akrobacii vybojovali nádherná umístění.
Na samý závěr roku se polická děvčata zúčastnila gymnastického dvojboje v
Náchodě 10. 12., kde si počínala také velmi dobře.
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Různé
Tyto závody se staly kvalifikačními
závody pro Mistrovství světa
jednospřežní,
dvojspřeží
a
čtyřspřeží, čímž se staly třetími
nejdůležitějšími závody v ČR. I z
tohoto důvodu se na startu objevila
skoro kompletní polská ekipa
jezdců, kteří patří mezi světovou
špičku.
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*1. ročník biatlonových štafet na Vražedném pobřeží
se konal 4.června v areálu hřiště TJ SPARTAK Police nad Metují. Startovalo 7 týmů
čtyřčlenných štafet. Každý člen štafety absolvoval cca 800m okruh, kde musel zajet
ke střelbě vleže na tři střely, po kterých následovala zastávka u maringotky, kde
za každý nezasažený cíl přišel trest v podobě jednoho aperitivu + 0,5l piva Primátor a
ženy 0,5l střiku.
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*Teprve 16tiletá Tereza Řehořová získala
se svým tanečním partnerem Filipem
Cipárem na Mistrovství Slovenska v 10
tancích stříbrné medaile. Tento slovenskočeský pár tančí dle příslušnosti partnera za
Slovenskou republiku v kategorii „Mládež“
ve věku 16-18 let.
Za účasti 28 párů z celého Slovenska po
téměř 6ti hodinovém tanečním maratónu,
kde ti nejlepší finalisté absolvovali celkem
40 tanců, získala „polická“ Tereza se svým
partnerem
Filipem
titul
„vicemistři
Slovenska“.
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Podnikatelé a živnostníci
*Od 1. 1. 2011 nově otevřena zubní ordinance MUDr.Tomáše Rožnovského ve
Zdravotním středisku. V červnu MUDr. Rožnovský svou činnost v Polici ukončil.

*Dům čp. 204 v Nádražní ulici, kde měl prodejnu kol pan Sulzbacher, město prodalo
MUDr. Langerovi. V 1. patře byly upraveny byty.

*Domek čp. 397 vedle zdravotního střediska, který si postavil MUDr. Bejšovec pro
svou chirurgickou ambulanci a později po ukončení své praxe využíval jako rodinný
domek, byl po smrti MUDr. Bejšovce odkoupen MUDr. Janem Faltou. Byly zde zřízeny
ortopedické ambulance a rehabilitace.

*Od ledna je otevřeno kadeřnictví Ireny Rutarové v Tomkově ul. čp. 68 a později zde
začala provozovat modelář nehtů Monika Haklová. Majitelkou domu je paní Nováková.

*V březnu byla zahájena práce na stavbě u Penny Marketu na pozemku, který prodalo
město panu Fulkovi z Bukovice. V průběhu roku byla zahájena i stavba prodejny KIK,
která bude za objektem pana Fulky z větší části již na pozemku uzenářské firmy Pejskar
a spol. Pan Fulka bydlí v Bukovici. Jeho obchod byl otevřen 21. 11. 2011.
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*V březnu byly majitelem Ing. Soukupem z Hronova započaty úpravy v bývalé
„škvárovně“. Majitel se rozhodl vybudovat v tomto objektu sklad a prodejnu
železářského zboží. Prodej byl zahájen 15. 9. 2011.
Mezi železářstvím a přechodem k Penny Marketu byl vybudován spojovací chodník.

„Škvárovna“ roku 1929
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„Škvárovna“ roku 2009

2011 - Železářství Soukup

*23. 4. byla po dvaceti letech otevřená opravená restaurace s tanečním sálem u
honského rybníka. Dříve se jmenovala „U Raisů“, dnes se jmenuje „Restaurace u
generála Laudona“. Majitelem je pan Zdeněk Nývlt.

*V keramičce pana Hauka byla již v loňském roce zastavena výroba keramiky.
*Restaurace Pošta v Tomkově ulici je opět v provozu.
*V ul. 17.listopadu, v domě čp. 394, kde má prodejnu hudebnin pan Pavel Fulka, bylo
otevřeno kadeřnictví jeho dcery slečny Fulkové.

*Další kadeřnictví bylo zřízeno v ul. 17. listopadu, v domě autoškoly. Majitelem domu
a provozovatelem autoškoly je pan Fiedler

*U výkladních skříní Městské lékárny jsou výstavky jarních rostlin a léčivých bylin,
které postupně doplňuje a nahrazuje výstavka hub. Je to velmi pěkné netradiční oživení
výlohy. Největší zásluhu má paní Naďa Rošková a manželé Pavlovi. Paní Rošková se
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začala zajímat o rostliny a byliny již na základní škole, kde tento její zájem pomohla
rozvíjet paní učitelka Šulcová.

V popředí paní Šulcová, za ni Naďa Rošková

Uprostřed Pharm.Dr. Jiří Pavel, majitel lékárny
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*Areál

Nevíte kam na výlet s rodinou?
Navštivte Zahradnické centrum v Polici nad
Metují, kde jsme pro Vás připravili:

VÝSTAVU BALKONOVÝCH
KVĚTIN

Můžete si zde prohlédnout velké množství známých i méně
známých druhů květin v celé jejich kráse. Každý se může
inspirovat, co si pro příští rok pořídit právě do těch svých
truhlíků a misek.

Zobalova zahradnictví je neustále
vylepšován. Byl zde vybudován další výběh, ve
kterém je poník, dvě ovečky a dvě kozičky.
Rybníček pro kachny byl rozšířen. V bazénu jsou
nasazeny ryby, které si mohou zájemci o rybolov
ulovit. U houpaček je stůl s lavicemi, kde si mohou
rodiče odpočinout, zatím co se děti baví. Je možné
si zde zakoupit i menší občerstvení. Upravují se
záhony a opravují se skleníky. Pro děti je zde
zhotovena malá lanovka. V létě nějací nezbedníci
vypustili zvířata z ohrad a tak se zvířata proháněla
po sídlišti. Vše ale dobře dopadlo, všechna zvířata
byla pochytaná.

DOTYKOVÝ ZOOKOUTEK

V části areálu jsme pro Vás připravili zookoutek, kde je
dovoleno zvířata krmit a hladit. Můžete zde vidět:
poníka, zakrslé prasátko, ovečky, kamerunské kozičky, domácí
a okrasné kachýnky, zakrslé králíčky, morčata, fretku,
papoušky, nutrie, holoubky, koroptvičky, vodní a suchozemské
želvy a další zvířátka.

RYBOLOV NEJEN PRO DĚTI

Pokud jste ještě nikdy nerybařili, můžete si lov ryb zkusit u nás.
Když budete šikovní, ulovíte pomocí rybářského prutu nebo
čeřeně zaručeně čerstvého pstruha, kterého si můžete odnést
domů, nebo sami připravit na zapůjčeném grilu.

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
S DOVEDNOSTNÍMI
HERNÍMI PRVKY

Pro ty nejmenší děti jsme připravili pískoviště s houpačkami.
Větší děti si mohou zkusit rýžování zlata nebo stavbu hrází a
vodních mlýnků na umělém potůčku, odvážlivci rovnováhu na
napnutém popruhu (slackline – chození po lajně) nebo
šikovnost na lanovce.
Dále je zde možné vyzkoušet řadu dalších dovednostních
herních prvků.

TRADIČNÍ PRÁZDNINOVÉ
SLEVY

Připravili jsme pro Vás slevy až 50% na vybraný zahradnický
sortiment.
!Do konce října je otevřeno každý den!

Paní Klímová – pracovnice v zahradnictví
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*Prodejna Kvíčerovské cukrárny v Kostelní ulici
čp. 11 byla zrušena. Provozovatelé dostali
výpověď od majitele domu. Cukrárna byla
otevřena v prostorách Večerky, kterou rovněž
provozuje Kvíčerovská pekárna. Prodejna je velmi pěkně vyřešena. V zadní části jsou
stolečky k posezení, takže hosté si mohou vychutnávat občerstvení v klidném prostředí.

*Polický

chléb,
který
peče
Kvíčerovská pekárna paní H.
Krtičkové a M. Vichterové, získal
titul
„Regionální
potravina
Královéhradeckého kraje“.
Polický chléb získal 1. místo ve své
kategorii. Soutěž pořádá každoročně
Ministerstvo zemědělství.

- Rok 2011-
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Paní Krtičková(v červené halence a vedle ní paní Vichterová – majitelky pekárny).

* Kvíčerovská pekárna začala na podzim vyrábět oplatky tradiční českou recepturou. K
dostání jsou ve čtyřech příchutích. Oříškové, kakaové, vanilkové a skořicové.

*Penzion 65 v ul. Na Sibiři byl v červnu opět nabídnut do pronájmu, protože předchozí
nájemce svou činnost zde ukončil.

*V červnu byla uzavřena cestovní kancelář Katarína v Kostelní ul. čp. 9. Po dobu 2
měsíců ji měl pronajatou polský podnikatel, který zde prodával potřeby pro
automobilisty. Obchod mu neprosperoval a tak prodejnu opět uzavřel.
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*Kancelář Tipsportu, kterou provozoval majitel

domu v ulici Na Babí pan Řezníček,

byla uzavřena.

*NIGHT CLUB GARDEN (Penzion pro pány) v Dukelské ul. č. 275 byl uzavřen a
objekt nabídnut k prodeji.

*V Kostelní ulici čp. 11 byla 11. 11. v 11 hod.
otevřena malé pizzerie. Provozovatelem je pan
Petr Janda, kterému dům patří.

*Pan Špaček, který měl v pronájmu restauraci Na Hrázi, ukončil nájemní smlouvu a
restaurace byla v listopadu uzavřena.

*Na konci roku ukončila po dvaceti letech podnikání v květince u kostela paní Olina
Drobková. Obchod si pronajala paní Jindřiška Šilhánová ze Žďáru nad Metují.

*Paní Vítková omezila prodej v prodejně, kterou má ve svém domě v Tomkově ulici čp.
66 a nabídla prodejnu k pronajmutí.

Loga některých polických podnikatelů a živnostníků:
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Knihkupectví – Papírnictví
Jiří Kohl
Masarykovo náměstí 17

549 54 Police nad Metují
Tel.: 491 543 297
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Spolky a sdružení
Občanské sdružení JULINKA
V sobotu 28. 5. se konal DEN ŘEMESEL, který uspořádalo
občanské sdružení Julinka ve spolupráci s Městem Police nad Met.
K vidění byla truhlárna Jiřího Karpfy,
soustruh Jaroslava Seiferta, kovárna pana
Drašnara, hrnčíři s kopacím hrnčířským
kruhem, přijely křinické ženy, které předvedly
tkalcování, malování a drátování. Bylo
k vidění stříhání ovcí, kování koní, výrobky
z provazů a mnoho dalšího. Pekly se oplatky
na staré klášterní oplatečnici.. Novinkou byla
krejčovská dílna pod vedením paní Renaty
Steinerové, kde si zájemci mohli ušít na
šlapacím stroji pytlíček na cokoliv. Kostým,
který měla na sobě paní Renata Steinerová a
její děti, si paní Steinerová ušila sama.

Paní Renata Steinerová při práci

Vedoucí Junáka a o.s. Julinka pan Hejnyš si vyzkoušel praní na valše.
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Den byl zpestřen útěkem ovcí, které porazily zábrany a vydaly se na obhlídku města a
dále až k vodojemu. Nakonec se podařilo ovce opět zahnat zpět.

Občanské sdružení PoKuS (Polický kulturní
spolek)
V říjnu 2009 se Renata Steinerová rozhodla k divadlu
Kočky také občanské sdružení. Logo podle návrhu Renaty a
odsouhlasení Martinou Junkovou zhotovil Pavel Frydrych
(„Mazal“). Se stanovami pomohla Jitka Klímová. Napsaly
do Prahy na Ministerstvo vnitra o registraci, kterou 14. 5. 2010 získaly.
Předseda sdružení Renata Steinerová, místopředseda Martina Junková, člen rady
Roman Steiner. V letošním roce se dalším členem rady stala Eva Samková.
Od té doby sdružení pořádá mnoho akcí („Rozloučení s prázdninami“, „Den s Pepinou
a klauny“, „ …a našlo se vejce“).
Manželé Steinerovi byli městem navrženy na Dobrovolníka roku. Akce proběhla
v Pardubicích. Tentokrát vyhodnoceni nebyli, ale určitě v budoucnu budou.
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Místostarosta Jiří Škop, Renata Steinerová, Roman Steiner

.
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*15. 5. „… a našlo se vejce“. Sešlo se 13 účastníků

* 28. 8. se konalo „Rozloučení s prázdninami aneb našlo se vejce“. Přijely i děti
z dětského domova z Broumova.

*Renata Steinerová zorganizovala na 12. 9. uvítání maňásků Karličky a Emila., které
podle návrhu Renaty Steinerové vyrobila Alžběta Černá. Přítomna byla matrikářka Dája
Hambálková, starostka Ida Seidlmanová s celou městskou radou, Josef Hejnyš, vedoucí
skautů, ředitelka MŠ Dana Baláková, ředitel ZŠ Karel Nývlt, učitelka tanečního oboru
ZUŠ Bětka Černá, vedoucí MaMiNy Káťa Hlávková a jiní hosté. Emil a Karlička jsou
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nosným tématem výchovně vzdělávacího programu pro mateřské a základní školy.
Budou také průvodci projektu v oblasti cestovního ruchu.

Renata Steinerová, Bětka Černá, starostka Ida Seidlmanová

Zleva: Lubor Bořek, Josef Hejnyš, Renata Steinerová, Bětka Černá, starostka Ida
Seidlmanová a matrikářka Dagmar Hambálková.
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Alžběta Černá, Renata Steinerová, Anička Steinerová, Kateřina Hlávková, Dana
Baláková. Vzadu celá městská rada.
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*6.

12. byl uspořádán LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD aneb „TO BY BYLO, ABY
NEPŘIJEL MARTIN NA BÍLÉM KONI“.

Martina na bílém koni
ppředstavoval
Pavel Frydrych – „mazal“.
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Astronomický klub
*27. března byl zaveden SELČ - Středoevropský letní čas, který trval 7
měsíců a skončil 30. října, kdy nastal čas zimní.
*Ve středu 15. 6. došlo k úplnému zatmění měsíce.

Zahrádkáři
I přes nepříznivý vývoj počasí, zejména na jaře, nebyl rok 2011 zas tak
špatný. Ovoce bylo málo, což způsobily mrazy v době kvetení, ale zelenina
dala slušnou úrodu, takže bylo co vystavovat. Členové se zúčastnili se
svými výpěstky Regionální zahrádkářské výstavy v Teplicích nad Metují.
Také byla úspěšná Podzimní výstava v Pellyho domech, která byla
koncem září. Také zájezdy, které jsou pořádány pro členy i zájemce z řad veřejnosti, se
těší velké oblibě. První zájezd byl do Polska, kde účastníci navštívili zahradnictví v
Radkowě, arboretum Wojslawice a pevnost v Srebrne Góře. Při druhém zájezdu
navštívili zahradnické centrum v Nechanicích, výstavu jiřinek ve Sloveči a zámek v
Dětenicích.

Rybáři
*V sobotu 7. května na rybníku Hony v Pěkově se konaly rybářské závody
Místní organizace českého rybářského svazu v Polici nad Metují. Tyto
závody „Grimův pohár“ byly pro dospělé.
*V neděli 8. května se na stejném rybníku konal otevřená rybářský závod mládeže do
18 let „Zlatá rybka“. Tento závod byl spojený se soutěží družstev „O pohár
Broumovských stěn“.

*Za vydání rybářského lístku se platí správní poplatek ve výši:
S dobou platnosti na 1 rok 100,-Kč
3 roky 200,-Kč 10 let 500,-Kč
Výše poplatku pro osoby mladší 15 let a pro osoby studující nebo osoby zajišťující
rybářství v rámci povolání nebo funkce platí poloviční sazby poplatku.

Ostrostřelci
V sobotu 5. března si Ostrostřelecká garda vojenských
vysloužilců Václava hraběte Radeckého připomenula již 19 let
své činnosti a zároveň obnovení veteránského spolku Radecký,
který byl založen v Polici nad Metují v roce 1869. Po pietním
aktu na místním hřbitovně se zástupci pozvaných spolků
odebrali do restaurace Sokolovna, kde pokračovala výroční schůze. Hejtman Karel
Sýkora a jemu podřízení přednesli výroční hlášení o stavu Spolku. Garda byla poctěna
přítomností paní Idy Seidlmanové, starostky našeho města, která reagovala na
přednesené zprávy, poskytla i rady na řešení některých problémů a současně vyjádřila
naději, že Ostrostřelecká garda spolku vojenských vysloužilců Václava hraběte
Radeckého zůstane nadále nedílným reprezentantem svého města.
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Mykologie
V pondělí 29. 8. v 16. 00 hod. byla ve Zděřině zahájena vycházka pod
vedením známého mykologa Ing. Jiřího Baiera. Odehrávala se v poněkud
netradičním duchu. Pan Baier přímo v lese seznamoval posluchače se
zajímavými informacemi. Celý jeho výklad, doplněný četnými dotazy, byl směrován k
léčivým a naopak zdraví škodlivým účinkům hub.

Zleva stojící: pan Krb, mykoložka z Náchoda, Naďa Rošková, paní Němečková, Ing.
Baier, stojící ve žlutém triku pí Pavlová. Před ní chalupářka z Maršova a sedící ve
žlutém triku paní Osobová.

Ing. Baier, pan John (od koupaliště), paní Osobová a paní Němečková
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Svatby
Leden:
Antonín Klíma
Duben:
02. 04. Michal Kozák a Božena Šilpertová
02. 04. David Panny a Kateřina Žáková
30. 04. David Kašpar a Marie Zemanová
30. 04. Martin Exner a Pavlína Brožová
Květen:
07. 05. Samuel Štefaniak a Zdeňka Singlová
13. 05. Oliver Holka a Barbora Kollertová
21. 05. Karel Křepelka a Jana Brýdlová – na Hvězdě
21. 05. Lukáš Ježek a Renata Hejnyšová – na Hvězdě
31. 05. Jaroslav Heinzl a Lenka Kubaláková – u kapličky v Radešově
Červen:
03. 06. Jiří Novotný a Lenka Štrausová – na Hvězdě
04. 06. Dušan Rydlo a Barbora Kociánová – obřadní síň
10. 06. Marek Lacina a Jana Jenková
11. 06. David Hrnčíř a Petra Hedvíková – kaple na Hvězdě
17. 06. pár si nepřeje zveřejnění
18. 06. Josef Doboš a Veronika Sedláková – na Hvězdě
25. 06. Jaroslav Macháček a Blanka Friedová – obřadní síň
25. 06. Vít Krušina a Lenka Brožová – na Hvězdě.
Červenec:
01. 07. Jaroslav Trojtl a Hana Winterová – kostel Apoštola Pavla církve čsl. husitské
02. 07. Jiří Špaček a Radka Gavelková – obřadní síň
15. 07. Michal Brand a Petra Viková – vyhlídka na Hvězdě
15. 07. Daniel Denygr a Ingrid Kucharová – vyhlídka na Hvězdě
23. 07. Rutar Jaroslav a Rutarová Alena
29. 07. Roman Lanc a Hana Šolcová – obřadní síň
Srpen:
01. 08. František Bujnoch a Barbora Kostlivá - v přírodě „na Kostele" (krásné počasí,
dobové kostýmy - nádhera)
01. 08. sňatek v obřadní síni
05. 08. sňatek v obřadní síni
06. 08. Petr Šlehobr a Ivana Kubíková - obřadní síň
06. 08. Ladislav Hráský a Miroslava Zudová - kostel Apoštola Pavla církve čsl. husitské
12. 08. Jakub Vorel a Lucie Galová - obřadní síň
13. 08. sňatek v obřadní síni
13. 08. Pavel Streubel a Alexandra Froňková - na terase penzionu „U Doležalů"
v Hlavňově
13. 08. David Hornych a Ivana Šturmová - ve Velkých Petrovicích „u Kaštanu", s
panem starostou Frimlem
19. 08. Vlastimil Staněk a Růžena Staňková
20. 08. a Lenka Rohlenová - obřadní síň
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Září:
03. 09. Martin Brandejs a Pavlína Piknerová z Náchoda - krásný a stylový obřad v
kapličce na Ostaši
10. 09. Martin Majoroš a Jana Teinerová
17. 09. Radek Pivnička a Miroslava Holečková - příjemná klasika v obřadní síni.
Říjen:
01. 10. Michal Vítek a Lenka Kozárová - obřadní síň
14. 10. Jan Novotný a Hana Šefcová - před kaplí na Hvězdě
21. 10. Bohuslav Rieger a Lucie Havlíčková - nový altán na vyhlídce nad Policí
27. 10. sňatek v chatě na Hvězdě - pár si nepřeje jmenovat.
Listopad:
05. 11. Jiří Krtička a Milena Teuberová
11. 11. Josef Jirman a Ivana Špačková - obřadní síň
11. 11. Petr Koláčný a Petra Ducháčková
11. 11. František Nádvorník a Petra Nováková
18. 11. zastupitel Jirka Vlček a matrikářka oddali na krásném místě „U Kaštanu" ve
Velkých Petrovicích starostku Idu Seidlmanovou a pana Petra Jenku.

Prosinec:
03. 12. Martin Bihari a Alena Jenková v kostele Sv,Prokopa v Bezděkově nad Met.
10. 12. Petr Kirchner a Margita Nováková
17. 12. Radek Klusáček a Anna Miewaldová
Zlatá svatba
Manželé Josef a Marie Kaněrovi oslavili 27. 8. krásné výročí 50 let od uzavření
manželství.

Manželé Kaněrovi
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30. 10. v římskokatolickém kostele Nanebevzetí Panny Marie se konala zlatá svatba
manželů Tóthových.

Narození
V lednu letošního roku se nikdo v Polici nenarodil.
Únor:
02. 02. Anna Růžičková, Bělská 263
27. 02. Zdeněk Krtička, U Plovárny 14
Březen:
19. 03. Norbert Hauck, Ke Strážnici 178
25. 03. Petr Žák, U Damijánky 268
25. 03. Zuzana Ševců, Gagarinova 290
Duben:
10. 04. Ema Škodová, Pěkov 63
Květen:
05. 05. Jan Jakub Trnovský, Gagarinova 290
23. 05. Martin Šolc, Dukelská 193
Červen:
04. 06. Eva Maixnerová, Hvězdecká 17
12. 06. Radek Hůlka, U Opatrovny 217
13. 06. Tereza Vejnarová, Žďárská 244
29. 06. Kovalčuková, 17. listopadu 313
Srpen:
05. 08. Klára Adamová, Fučíkova 322
07. 08. Matěj Kohl, Hlavňov 43
12. 08. Jakub Čenek, Na Babí 115
15. 08. Eva Hrušková, Smetanova 384
29. 08. Matěj Křepelka, Nádražní 205
30. 08. Ivan Hornych, K Sídlišti 288
Říjen:
17. 10. Anna Knillová, Nádražní 209
19. 10. Vilém Amosi, Ke Strážnici 188
Listopad:
02. 11. Magdalena Meierová, Hlavňov 6
09. 11. Barbora Kozáková, Pod Havlatkou 215
13. 11. Sabina Vojtěchová, Na Babí 407
15. 11. David Sivák, Na Babí 115
18. 11. Leoš a Radim Tlachovi, Radimovská 45
20. 11. Matyáš Rejchrt, Pěkov 57
Prosinec:
08. 12. Nela Jirmanová, Mírová 156
08. 12. Barbora Hauková, Hvězdecká 404
24. 12. Viktorie Kunová, Ostašská 319
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Vítání občánků
*V sobotu 12. 2.se vítání občánků konalo v koncertním sále polické ZUŠky, protože se
v obřadní síni na chodbě radnice prováděly stavební úpravy.

*23. 4. byli malí občánci uvítaní v nově upravené obřadní síni. Premiéru měl i
místostarosta i nové členky komise (Hana Klapkovská a Věra Králová) a bylo přivítáno
12 dětí.

*V sobotu 25. 6. bylo v obřadní síni přivítáno 9 nových občánků: Osobová Ella
Žák Petr, Kiezler Jiří, Hauck Norbert, Mládek Matyáš, Škodová Ema, Stuchlík Samuel,
Ševců Zuzana, Zítka Petr.

*24. 9. byl i přivítaní: Marie Adamová, Lukáš Balák, Martin Šolc, Matěj Pelda,
Mikuláš Dostál, Natálie Kollertová, Radek Hůlka, Samuel Slezák.

*V sobotu 3. 12. byli přivítaní: Eva Hrušková, Matěj Kohl, Simon Pejskar, Jakub
Čenek, Natálie Štěpánková, Ivan Hornych, Vojtěch Florián Bureš, Anna Knillová,
Matěj Křepelka.

Výročí
70 let
Leden:
Řehoř Kaněra, Gertruda Teunerová, Vlasta Osobová, Hana Chárová, Marie Leppeltová,
Drahomíra Geislerová, Blanka Jarešová, Anna Jansová.
Únor:
Václav Šimek, Miroslava Ducháčková, František Fišer a František Jareš.
Březen:
František Štok.
Duben:
Jiří Leppelt a paní Jaroslava Bernardová.
Květen:
Helena Thérová, Milena Janková, Jana Obršálová, Jana Grätzová, Jarmil Pohl a Jaroslav
Pokorný.
Červen:
Jaroslav Slovák a Jan Kratochvíl
Červenec:
Tomáš Souček, Anna Kuchtová, Eva Knittelová, Zdeněk Adam.
Srpen:
Svatoslava Martínková, Magdalena Rotterová, Jiří Siegel, Jiří Kozár, Bohumil Staněk,
Bohunka Hubková a Hilda Bednářová.
Září:
František Lukavský
Říjen: 0
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Listopad:
Pavel Novák, Jaroslava Jakoubková, Vlasta Formanová a Miroslav Pichl.
Prosinec.
Marie Kopecká, Milada Vítková, Danuše Pfeiferová. Janka Dvořáčková.

75 let
Leden:
Marie Hájková
Únor:
Marie Hrubá a Antonín Jansa
Březen:
Jaroslav Bernard a Jiří Kollert
Duben:
František Axman
Květen:
Jan Říha, Růžena Millerová, Manfred Schirlo a Josef Hauk.
Červen:
Karel Pfeiffer, Růžena Millerová a Mária Teunerová
Červenec:
Václav Ptáček, Jaroslav Šulc, Lubomír Strauch, Zdeněk Procházka.
Září:
Václav Jakoubek, Zdeněk Vídeň, Eva Reimannová, Bohumila Pfeiferová.
Říjen:
Ladislav Hájek, František Janeček, Ladislava Eichlerová a Marie Židová.
Listopad:
František Thér
Prosinec:
Jaroslava Prchalová, Vlasta Seidlová, Anežka Vaisarová

80 let
Leden:
Jiřina Pavlíková, Josef Nemejta.
Únor: 0
Březen:
Alenka Škopová.
Duben:
Jiřina Černá a Stanislav Pour.
Květen:
Milada Vacková, Jaroslava Michlová a Jiřina Klimešová.
Červen:
Antonín Obršál a pan Rudolf Heinzel.
Červenec:
Miroslav Jirman, Bořivoj Žid.
Srpen:
Roman Jirman, Helena Obršálová, Božena Nožková a Mária Voborníková.
Září:
Josef Stodola a Josef Vacek.
Říjen:
Hynek Prouza, Věra Balcarová a Miroslav Ducháč.

159

- Rok 2011-

Listopad:
Jan Ticháček, Gustav Duchatsch, Marie Plachtová, Marie Ungrádová a paní Anna
Pourová.
Prosinec:
Jaroslav Zítka

85 let
Leden:
Klementina Meierová, Lidmila Suchomelová
Únor:
Ludmila Vaňková
Březen:
Františka Kvapilová, Roman Pavlínek, Ing. Zdeněk Bischof , Jiřina Fišarová, Emilie
Vondračková a Květuše Janečková.
Květen:
Ljuba Frýblová a Naděžda Kalibánová.
Červenec:
Libuše Pelikánová, Milan Beran.
Srpen:
Miluška Maryšková a Emilie Borůvková.
Září:
Františka Grossová
Říjen:
Justina Petrová.
Listopad:
Božena Kytičková, Jiřinka Rotterová, Marie Begová, Ctibor Frencl a Anna Beranová.
Prosinec: 0
90 let
Únor:
Březen:
Srpen:
Říjen:

Ludmila Kollertová
Božena Rokytenská
Žofie Kubečková
Josefa Sedláčková

Říjen:

95 let
Josefa Vítková

100 let
V sobotu 1. října se v obřadní síni radnice
oslavilo 100. narozeniny pana učitele
Františka Šedy. Narozeniny měl 4. října.
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Pan František Šeda, paní Zdeňka Šváblová a Dagmar Hambálková

Matrikářka Dagmar Hambálková, místostarosta Jiří Škop, paní Šváblová a Fr. Šeda

Učitelka Věra Klusáčková a manželé Šedovi
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Úmrtí
Leden:
21. 01. Helena Prouzová, nar. 1930, K Sídlišti 259
24. 01. Andrej Kuru, nar. 1943, Gagarinova 291
27. 01. Olga Hofmannová, nar. 1932, K Sídlišti 289
Únor:
21. 02. Milan Vítek, nar. 1933, Zahradní 371
Březen:
12. 03. Tomáš Bejšovec, nar. 1941, 17. listopadu 397
14. 03. Josef Šlehobr, nar. 1946, Malá Ledhuje 511
14. 03. Jaroslav Daněk, nar. 1938, Ostašská 252
17. 03. František Ticháček, nar. 1945, Pěkov 90
23. 03. Helena Zlevorová, nar. 1936, Slunečná 426
27. 03. Hubert Patzelt, nar. 1931, Žďárská 307
Duben:
06. 04. Jaroslav Hornych, nar. 1941, Pěkov 93
07. 04. Marie Sádovská, nar. 1934, K Vodojemu 3
15. 04. Karel Klimeš, nar. 1940, Na Sibiři 265
Květen:
03. 05. Zdeněk Janoušek, nar. 1936, Bělská 333
11. 05. Marie Doležalová, nar. 1922, Tomkova 64
29. 05. Adolf Nývlt, nar. 1946, K Sídlišti 288
Červen:
03. 06. Irena Martincová, nar. 1925, DD
26. 06. Ludmila Flecková, nar. 1923, DD
28. 06. Danuška Vacková, nar. 1926, DD
Červenec:
02. 07. Miroslav Plachta, nar. 1925, Ostašská 250
19. 07. Marie Térová, nar. 1921, DD
Srpen:
21. 08. Hana Pichlová, nar. 1945, Kostelní 9
21. 08. Tomáš Šolc, nedožitých 22 let, Police nad Met.
22. 08. Josef Stodola, nar. 1954, Husova 343
Září:
14. 09. Josef Foglar, nar. 1950, Nádražní 218
19. 09. Zdeněk Novotný, nar. 1930, Nádražní 205
26. 09. Zdeňka Šilpertová, nar. 1940, Bělská 277
Říjen:
03. 10. Zdeněk Umlauf, nar. 1933, Malá Ledhuje 513
15. 10. Gertruda Kotyzová, nar. 1928, Masarykovo náměstí 18
17. 10. Jan Rexa, nar. 1938, K Sídlišti 289
25. 10. Anna Varačková, nar. 1938, DD
28. 10. Drahoslava Vaňkátová, nar. 1930, Nad Pekárnou 381
Listopad:
02. 11. Vlasta Johnová, nar. 1929, Dukelská 217
11. 11. Julius Stegena, nar. 1923, Tyršova 319
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14. 11. Anna Novotná, nar. 1920, Bělská 401
14. 11. Miroslav Hejl, nar. 1932, Ostašská 319
22. 11. Jarmila Pinkavová, nar. 1927, Hlavňov 31
23. 11. Josef Rotter, nar. 1948, Hlavňov 79
30. 11. Josef Michl, nar. 1929, K Sídlišti 259
Prosinec:
14. 12. Hana Lantová, nar. 1938, Bělská 263
20. 12. Jaroslav Kollert, nar. 1921, Ochoz 331
27. 12. Anna Chárová, 70 let, Pěkov 86
29. 12. Ing. Josef Vítek, 85 let, Gagarinova 292

Odstěhovaní
Leden:
03. 01. Jaroslav Tuček, Nádražní 377
05. 01. Martin Tůma, Komenského nám. 2
05. 01. Miroslav a Petra Bahníkovi, Slunečná 430
12. 01. Tomáš Kollert, Pěkov 116
24. 01. Dalibor Hušek, Radimovská 44
26. 01. Milan Moravec, Horní 312
Únor:
23. 02. Barbora Hudečková a Iveta Hetfleischová, Dvořákova 119
28. 02. Jan Kollert, Ostašská 197
Březen:
01. 03. Josef Dvorský, Husova 343
02. 03. Zdeňka Kubíková a Jiří Kubík, Fučíkova 325
02. 03. Josef Klapkovský, Fučíkova 326
30. 03. David, Tomáš a Kateřina Heřmanští, Nad Pekárnou 381
30. 03. Antonín Hudeček, Dvořákova 119
Duben:
04. 04. Václav Polách, Pěkov 63
06. 04. Dagmar Bejšovcová, 17. listopadu 397
06. 04. Martina Fulková, Horní 311
11. 04. Pavel John, Malá Ledhuje 512
13. 04. Ondra, Petra a Kristýna Lajerovi, Fučíkova 337
13. 04. Martina a Petr Michalíčkovi, Smetanova 365
Květen:
02. 05. Tadeáš, Michaela, Jana Citovi a Pavel Štantejský, Hvězdecká 16
09. 05. Martin a Veronika Čechovi, Masarykovo nám. 77
11. 05. Kristián a Marta Masarykovi, Dvořákova 118
16. 05. Jiří Talík, Fučíkova 444
18. 05. Jana a Matěj Kvasničkovi, 17. listopadu 309
25. 05. Patrik Pužman, 17. listopadu 309
30. 05. Alexandr Fahlström, Emilia Fahlströmová a Renata Lantová, Bělská 263
Červen:
01. 06. Vlasta a Martin Drechselovi, Nádražní 393
11. 06. David Hrnčíř, čp. 219
13. 06. Tomáš Linhart, Nikolas a Martina Malíkovi, Nádražní 393
20. 06. Jan Koláčný, Fučíkova 324
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Červenec:
01. 07. Jarmila Schejbalová, Tyršova 337
07. 07. Milada Koláčná, Fučíkova 324
10. 07. Jana Šálová, Soukenická ul.
11. 07. Šárka Sobotková, Žďárská 119
13. 07. Veronika Hamplová, Masarykovo nám. 98
13. 07. Finn Presto a Tereza Zbořilovi, Pěkov 114
25. 07. Ondřej a Stanislava Svobodovi, U Damijánky 268
31. 07. Scarlett a Laura Hruškovi, Fučíkova 444
Srpen:
01. 08. Marcela Valášková, Gagarinova 293
03. 08. Jan Marák, Nádražní 393
15. 08. Jana Šlehobrová, 17. listopadu 379
17. 08. Ivan Kubec, Pod Klůčkem 270
25. 08. Vlastimil Staněk, 17. listopadu 350
29. 08. Rudolf Boldi, Gagarinova 290
31. 08. Evelína, Leona a Adriana Peterkovy, K Sídlišti 287
Září:
05. 09. David, Renata a Veronika Pilátovi, K Sídlišti 288
05. 09. Šarlota Medková, Na Babí 290
07. 09. David Kubeček, U Damijánky 268
12. 09. Kamil Hejzlar, Masarykovo nám. 94
19. 09. Jana Majoroš Teinerová, U Plovárny 341
Říjen:
03. 10. Zuzana Knedlíková a Sofie Maráková, Nádražní 393
03. 10. Blažena Lélyová, 17. listopadu 379
03. 10. Jiřina, Petr (2x), Jiří a Jaroslav Čermák, U Opatrovny 217
11. 10. Sandra Koudelková a Jan Hrubý, K Sídlišti 288
12. 10. Kateřina Linhartová, Horní 309
14. 10. Matyáš a Eva Hrubí, Soukenická 206
31. 10. Jan Rutar, Gagarinova 293
31. 10. Martin Exner, K Sídlišti 287
Listopad:
01. 11. Pavlína a Štěpánka Exnerovy, K Sídlišti 287
07. 11. Miroslav Matyska, Smetanova 392
28. 11. Klára a Martina Svědíkovy, Gagarinova 291
Prosinec:
07. 12. Martin Chocholouš, Ostašská 319
12. 12. Petr Hlavizna, U Damijánky 24
13. 12. Radek Pokorný, Komenského nám. 1
14. 12. Antonín Chaloupka, Masarykovo nám. 98

Přistěhovaní
Leden:
10. 01. Jiří Novák, Monika a Veronika Novákovy a Antonín Illner, Nádražní 323
10. 01. Vít Kučera, Slunečná 428
12. 01. Jiřina Velcová, DD
24. 01. Vojtěch, Matěj a Petra Šenkovi, Slunečná 437
24. 01. Marie Stará, DD
27. 01. Zuzana Kubečková, Ostašská 252
28. 01. Jiří Adámek, Ostašská 252
31. 01. Adéla Cymbrovičová, Malá Ledhuje 514
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Únor:
01. 02. Emilie Ducháčková, K Sídlišti 259
03. 02. Kateřina Seidlmanova, Smetanova 369
09. 02. Kateřina Mertlíková a Kristýna Zemanová, Nádražní 377
14. 02. Drahomír Dvorský, Bělská 277
16. 02. Ondřej Skala, Hony 67
21. 02. Michal Holzknecht, Tomkova 43
24. 02. Helena Zlevorová, Slunečná 426
Březen:
16. 03. Zdeňka Siglová a Marián Galba, Masarykovo nám. 94
17. 03. Roman a Leona Machovi, Hony 52
23. 03. Miroslav, Klaudie a Leona Balážovi, Masarykovo nám. 94
Duben:
11. 04. Pavel, Anna a Zorka Eliášovi, Pěkov 136
14. 04. Jan. Jaroslav, Miroslav, Sebastian a Jana Haváčkovi, Slunečná 429
18. 04. Karolína Mazurková, Ostašská 278
19. 04. Roman Škoda, Pěkov 63
20. 04. Štěpánka Týfová, Na Babí 290
27. 04. Helena a Sarah Šenkovy a Zdeněk Mikle, Na Babí 116
Květen:
02. 05. Lukáš Vacek, Nádražní 377
02. 05. Darina a Boris Vymětalíkovi, Dukelská 181
04. 05. Hana Štěpánková a dcera Hana, Jiráskova 2
12. 05. Jana, Natálie, Lucie Liché a Tadeáš Hora, Masarykovo nám. 77
18. 05. Šarlota Medková, Na Babí 290
25.05. Karel Křepelka, Nádražní 205
Červen:
01. 06. Stanislav Hlavatý, Masarykovo nám. 77
27. 06. Romana Šrůtková, K Sídlišti 289
27. 06. Věroslava Švarcová, DD
19. 06. Zdeněk Šíbr, Na Babí 36
Červenec:
04. 07. Lukáš Balák a Martina Balašová, Ostašská 239
07. 07. Hana Trojtlová, Příčná 47
11. 07. Jakub a Petra Vitvarovi a František Macháček, Na Sibiři 96
13. 07. Marie Kochová, DD
18. 07. Lucie a Karina Novákovy, Tomkova 45
22. 07. Dana Bartošová, U Lesovny 115
Srpen:
08. 08. Jiřina Krieglová, Radim a Kamila Ševčíkovi a Michaela Honová, Hvězdecká 16
10. 08. Dana Majerová, Žďárská 299
10. 08. Filip, Hynek a Anděla Dobrovolní a Jana Zaoralová, Jiráskova 112
12. 08. Lucie Havlíčková, Smetanova 355
17. 08. Karel a Beranka Továrkovi, U Damiánky 268
25. 08. Milan Sigl, Gagarinova 290
31. 08. Dagmar Hanzlíková
Září:
05. 09. Pavlína Binková, Malá Ledhuje 512
05. 09. Dagmar Nosková a Kateřina Suchá, K Sídlišti 287
07. 09. Zdeněk Vancl, Gagarinova 290
14. 09. Iva Karkošková, K Sídlišti 289
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19. 09. Roman a Soňa Kubíčkovi, 17. listopadu 387
26. 09. Patrik a Šárka Fenclovi a Dominik Lenk, Bělská 333
Říjen:
13. 10. Petr Sojka, Masarykovo nám. 85
17. 10. Miroslav a Jana Huttrovi, Tyršova 340
17. 10. Dana, Anna a Veronika Úlehlovy a Dana Bož. Schwarzová, Masaryk. nám. 77
19. 10. Alena Dvořáková a Milan Pfeifer, 17. listopadu 379
19. 10. Šárka a Apolena Šimkovy, Dukelská 174
24. 10. Richard a Aneta Ševčíkovi, Hvězdecká 16
24. 10. Petr Hromádko, Malá Ledhuje 506
Listopad:
07. 11. Tomáš a Jitka Hruškovi, Jiráskova 166
07. 11. Pavel Smola, Monika st. a ml. a Martina Benešovy, Dukelská 167
09. 11. Martin Kleiner, Smetanova 363
14. 11. Finn Preston a Tereza Zbořilovi, Pěkov 114
14. 11. Alena Králová, K Sídlišti 287
16. 11. Petr Ostrý, Ledhujská 30
21. 11. Lenka Voborníková, Ostašská 252
22. 11. Lucie Neubertová, Hvězdecká 17
25. 11. Petr Jenka, Ke Strážnici 177
30. 11. Vilém Poche, Jiráskova 166
Prosinec:
07. 12. Petr Vondrák, Masarykovo nám. 77
12. 12. Pavel John, Malá Ledhuje 512
14. 12. Daniel Krzysztof Kutlák, Na Prádle 33

Statistika
K 31. 01. mělo město 4264 obyvatel
K 28. 02. mělo město 4262 obyvatel.
K 31. 03. mělo město 4261 obyvatel.
K 30. 04. mělo město 4 280 obyvatel.
K 31. 05. mělo město 4 273 obyvatel
K 30. 06. mělo město 4 256 obyvatel
K 31. 07. mělo město 4 260 obyvatel
K 31. 08. mělo město 4 266 obyvatel.
K 30. 09. mělo město 4 267 obyvatel.
K 31. 10. mělo město 4 280 obyvatel.
K 30. 11. mělo město 4 278 obyvatel
K 31. 12. mělo město 4 275 obyvatel
Ke konci roku měl Radešov 72 obyvatel
Ke konci roku měl Hlavňov 150 obyvatel
V loňském roce se v naší obci narodilo 37 dětí (18 kluků a 19 holčiček).
Nejplodnějším měsícem byl srpen s 8 dětmi, v listopadu se narodilo 7 dětí a o třetí
pozici se dělí s 5 dětmi červen a prosinec.
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Nejčastější jména byla: Anna, Barbora, Eva, Jan, Matěj a Petr – tato jména byla loni
použita 2x.
Přistěhovalo se k nám 124 osob.
Úbytek občanů byl 142; 100 občanů se odstěhovalo, 42 zemřelo.
Manželství uzavřelo (nejen v Polici) 28 Poličáků.
Naopak počet sňatků uzavřených v Polici celkem (tzn.i přespolní) dosáhl v loňském
roce počtu 46.
Rozvedeno bylo 5 polických manželských párů.

Wihanova ulice

167

- Rok 2011POČASÍ
Leden
4. 1. bylo zatmění slunce. Začalo chvíli po osmé hodině, na vrcholu
bylo v 9:25, a celé Slunce bylo opět vidět v 10:52.

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.

-4°
-3°
-3°
-6,5°
-5,8°
-6°
+0,5°
+1,5°
-1°
+0°
+0,5°
+0°
+0,5°
+3°

-3°
-1°
1°
-5°
-5°
-2,5°
+3°
+4°
+5,8°
+1,2°
+3°
+2°
+3°
+8°
+5°
+5,5°
+5°
+2,5°
+2°
-1°
-2,5°
-4°
-3.5°
-3,5°
0°
+0,5°
-1°
-2°
-2,5°
-2,5°

Vítr, sněžení
Sněžení
Ledový vítr
Větrno
Ráno déšť, obleva
Odpoledne slunce, obleva
V noci mírně sněžilo, potom prudký déšť, obleva
Obleva
V noci mírné sněžení, přes den obleva
Mlhavo, mžení, obleva
Mlha, jemný déšť, obleva
Dešť.přeháňky, odp. občas slunce, obleva
Pěkně, občas slunce, obleva
Ráno mlhavo, odp. slunce, obleva
Zataženo, mlhavo, obleva
Večer a v noci sněžení
Dopol. Sněžení, ochlazení
V noci napadl sníh
Slunečno
Zataženo, sněžení
Slunečno
Po celý den sněžení
Chvílemi projasnění, snežení

+5°
+4°
-2°
+0,5°
+1°
-2°
-3,5°
-7,6°
-6,5°
-8,5°
-4°
-1°
-4°
-3,5°
Slunečno
-15°
Slunečno
-15°
Slunečno
Slunečno
31. -14,5°
V polovině měsíce došlo k oteplení. Byla obleva a počasí se jevilo jako v předjaří.
Koncem měsíce uhodily silné mrazy.
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Únor
Ráno° Den°
-9°
Zataženo, mírné sněžení
-4,5° Vítr
-4,5° Vítr, náledí, odpoledne sněžení
+1°
Vítr, občas sněžení
+6°
Zataženo, obleva
+6,5° Obleva, zataženo, vítr
+3°
Odpoledne slunce
+5°
Slunečno
+2,5° Slunečno
+5°
Vítr, slunečno
+3°
Zataženo, drobný déšť
+0°
Slunečno
+0,5°
-4°
-1,5° Zataženo, sněžení
-5°
+1°
-2°
-1°
-0,5°
+2°
V noci mírně nasněžilo, během dne přeh.déšť+sníh
+0°
+2°
Dopol. Sníh s deštěm
-3°
-1,3° Mírné sněžení
-8°
-7,5° Oblačno, mírné sněhové přeháňky,občas slunce
-12°
-9°
Slunečno
-11°
-9°
Ledový vítr, mírné sněžení
-13,5°
-6°
Mrazivo
-16°
-3,5° Slunenčo
-11,5°
-3°
-10°
+1,5° Slunečno
-7,5°
+3°
Slunečno
-5°
+5°
Slunečno
V první polovině měsíce byly denní teploty nad nulou, koncem února mírně nasněžilo
a opět uhodily velmi silné mrazy. Meteorologové oznámili 10letý teplotní rekord.

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.

-10,5°
-8,5°
-6°
-2,5°
+3,5°
+4°
+0°
+2°
-6°
+5,5°
+1,5°
-4°
-4°
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Březen
Ráno° Den°
+2,5° Slunečno, vítr
+1°
Slunečno, ledový vítr
+4.5° Slunečno
+5°
Slunečno
+4°
Slunečno, ledový vítr
+0,5° Slunečno, ledový vítr
+1,5°
+3,5° Slunečno, ledoví vítr
+3,5° Slunečno, větrno
+4,5° V noci mírné sněžení, zataženo, dopol.mírné sněž.
+8°
Zataženo, odpol. Déšť
+7,5° Větrno
+12,5° Slunečno
-0,5°
+12°
Slunečno
0°
+10,5°
+4°
+8°
Ráno mlha, přes den mžení i déšť, vítr
+5,5°
+6,5° V noci liják, přes den přeháňky
+4°
+1°
Zataženo, odpoledne sněžení, ledový vítr
+1°
+4°
-2°
+5°
-3,5°
+11°
-3°
+12°
Slunečno
+0,5°
+12°
-1°
+11°
Slunečno
+0,5°
+10°
Zataženo, studený vítr, odpol. projasnění
+3°
+5°
Zataženo, dešť.přeháňky, mrholení
-2,6°
+6°
-2,5°
+10°
Vítr, odp. slunce
-3°
+9,5° Slunce
-2°
+13,5° Slunce
+13,6°
31. +1°
V první polovině měsíce bylo počasí jarní, 18. 3. se ale ochladil a mírně nasněžilo.
Ranní teploty byly ještě nízké.

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.

-5,5°
-4°
-3°
-6,5°
-6°
-4°
-5°
-8,5°
-7°
0°
+4°
-1,5°
-1,5°
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Duben
Ráno° Den°
+13°
Chladný vítr
+15°
Dopol. zataženo, odp. slunce
+17,5°
+7°
Zataženo, v pol. déšť, odpol. ochlazení
+12,5° Přeháňky
+13°
+16,5° Zataženo, prudký vítr
+8,5° Ledový vítr, chladno
+10°
Vítr
+12°
Slunečno, chladný vítr
+14°
+10°
Přeháňky
+4°
Ráno sníh s deštěm, během dne přeháňky
+3°
+6°
Zataženo, chladno, k večeru mírné vyjasnění
+4°
+8°
Zataženo, odpol. na chvíli vyjasnění, vítr
-1°
+12,5° Slunečno
+3°
+12,5° Zataženo
+2°
+14°
Slunečno
+3°
+15,5° Slunečno
+2°
+16,5° Slunečno
+4°
+17,5° Slunečno
+4°
+18,5° Slunečno. Chladný vítr
+5°
+20°
Slunečno, v noci bouřka
+10°
+16,5° Slunečno, chladný vítr
+8°
+13°
Zataženo, přeháňky
+8°
+11°
Zataženo, přeháňky, odp. projasnění
+7,5°
+15°
Slunečno
+7,5°
+17,5° Slunečno, chladný vítr
+8°
+17,5° Slunečno, chladný vítr
+10°
+16,5° Slunečno, vítr
V prvním týdnu měsíce bylo celkem krásně, v polovině měsíce se velmi citelně ochladilo.
Později byly krásné slunečné dny na konci měsíce doprovázené studeným větrem.
Letošní jaro je pokládáno za nejsušší za posledních 6 let. Na konci měsíce bylo krásné
počasí. Velikonoční svátky probíhaly téměř za letního počasí.

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.

+9°
+8°
+3°
+5°
+2°
+7°
+11°
+6°
+5°
-2°
+7°
+5°
+1°
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Květen
Ráno° Den°
+13,5° Slunečno, studený vítr
+11°
+1°
Celý den sněžilo, citelné ochlazení
+8°
Odpoledne slunce
+10°
Odpoledne slunce
+14°
Slunečno
+15°
Slunečno, velmi krásně
+13,5° Chladný vítr
+16,5° Slunečno
+17°
Letní počasí
+22°
Letní počasí
+20,5° Letní počasí, k večeru déšť
+15°
Většinu dne zataženo, odp. chvíli slunce, ochlazení
+3,3°
+16,5°
+7,5°
+10°
V noci a ráno déšť, odp. projasnění
+2°
+14°
Přeháňky, oblačno, odp. slunce
+10°
+14,5° Zataženo
+10°
+17°
Slunečno
+8°
+22°
Slunečno
+10°
+22°
Slunečno, k večeru déšť
+11°
+20°
Slunečno
+11°
+23°
V noci déšť
+13°
+20°
Slunečno
+8°
+22,5° Slunečno, chladnější vítr
+8°
+16°
+4°
+22°
Slunečno
+14°
+14°
V noci bouřka, celý den zataženo, přeháňky
+9°
+14°
Zataženo
+9°
+18,5° Odpoledne se udělalo pěkně
+9°
+21°
Vítr, slunečno
+24°
Vítr, slunečno,
31. +15°
Počasí bylo velmi proměnlivé. Chladné počasí se střídalo s letními hodnotami.
V polovině měsíce byly krásné letní teploty. Měsíc byl suchý, až 27. 5. konečně pořádně
zapršelo.

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.

+7°
+4,5°
+4°
-5°
-2,5°
-2°
0°
+8°
+6,5°
+5,5°
+7°
+9,5°
+12°
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Červen
Ráno° Den°
+14°
+20,5° Vítr, slunce, odp. ochlazení
+12°
+16,5° Ochlazení, déšťové přeháňky
+14°
+18°
Oteplení, slunce
+14°
+22,5° Krásné letní počasí
+14°
+25°
Slunce, vítr, krásně, odp. zabouřilo
+16°
+23°
Slunce, vedro, vítr
+15°
+24°
Oblačno, chladný vítr
+17°
+24°
K večeru liják, v noci déšť
+12°
+14,5° Ráno déšť
+7°
+17,5°
+8°
+20°
Slunce
+14°
+17,5° Zataženo, odpol. projasnění, chladněji
+10°
+19,5° Celkem pěkně
+13°
+20°
Pěkně
+12°
+24°
Slunečno
+14°
+25°
Slunečno
+15,5° +20°
Oblačno, k večeru oteplení
+15°
+19,5° Ráno déšť, přes den oblačno, k večeru liják
+11°
+14°
Chladno, dešťové přeháňky,večer kratší bouřka
+10,5° +14°
Občas slunce
+12°
+25°
Dopoledne déšť, večer bouřka, prudký vítr a liják
+14,5° +25°
Slunce, k večeru bouřka
+14,5° +19,5°
+12°
+15°
V poledne a večer bouřka, dešť. přeháňky
+8°
+13°
Dešť.přeháňky, v pol.bouřka, k večeru slunce, otepl.
+10°
+13,5° Dešť.přeháňky, zataženo
+12,5° +20°
Slunce
+9°
+20°
+12°
+25,5°
+14°
+20°
Odpol.přeháňka, k večeru ochlazení
Počátek měsíce bylo velké sucho. Ačkoliv v ostatních krajích proběhly bouřky,
krupobití, lijáky, u nás se nic z toho nestalo. 5. 6. od Pěkova po Ostašskou byla průtrž
mračen, ve městě se nic nedělo, nadále sucho. Teploty měly letní hodnoty, rovněž i noci
byly teplé. Poslední víkend byl chladný a dostavil se dlouho očekávaný déšť. Úplný
konec měsíce byl opět teplý.

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
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Červenec
Ráno° Den°
+15°
+14°
Prudký vítr
+11,5° Celý den silný déšť, vítr, k večeru mírné otepl.
+15,5° Po celý den přeháňky, zataženo
+19°
Vítr, k večeru slunce
+21°
Oblačno
+24°
Slunečno
+22°
Odpoledne slunce
+25,5° V noci bouřka
+25,5° V noci déšť, ráno zataženo, potom slunce
+17,5° Zataženo, přeháňky
+22°
Slunečno
+26,5° V noci bouřky, liják
+15°
+19,5° Ráno déšť, bouřka, zataženo
+12°
+18°
Zataženo, chladný vítr
+12°
+22°
+13°
+21°
+13,5° +17°
V noci liják, ráno déšť, k večeru slunce
+12,5° +20,5° Slunce
+16°
+18°
Odpoledne přeháňky
+14°
+14,5° Zataženo, odpoledne déšť
+12°
+11,5° Celou noc a celý den déšť
+9°
+18°
Odpoledne občas slunce
+9,5°
+19°
Odpoledne slunce
+12°
+19,5°
+12,5° +17°
Ráno zataženo, déšť, během dne přeháňky
+14°
+19,5° Oblačno
+13°
+19°
Slunce, odpoledne zataženo, přeháňky
+14°
+20°
+12,5° +16°
Zataženo, přeháňky
+15,5° Přeháňky
31. +14°
Počátek měsíce byl chladný a mokrý. V polovině měsíce teploty stouply. Ve dnech 20.,
21. a 22. 7. došlo k prudkým lijákům. V některých částech republiky došlo opět
k záplavám. Polici tyto záplavy nepostihly. Letošní červenec byl teplotně podprůměrný.

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

+11°
+10,5°
+9°
+13,5°
+14°
+9°
+13°
+16,5°
+17°
+17°
+17°
+10°
+15°
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Srpen
Ráno° Den°
+16°
Odpoledne vyjasnění
+19,5° Oblačno
+21,5° Slunečné krásné počasí
+21°
+19,5°
+20,5° Celkem pěkně
+ 20° K večeru ochlazení, déšť
+19°
Přeháňky
+16°
Odpoledne přeháňky, k večeru prudký déšť
+13,5°
+19°
Slunečno, větrno
+21,5°
+17,5° Ráno zataženo, přeháňky
+14,5°
+22°
Slunečno
+13°
+20°
+14°
+21°
+13,5° +21,5°
+14,5° +23°
+15°
+20°
+11°
+19°
Slunečno, vítr
+10°
+22°
Slunečno, vítr
+15,5° +25,5°
+17,5° +26°
Vítr
+17°
+27°
Dopoledne bouřka a déšť
+17,5° +26,5° K ránu bouřka a liják, během dne slunečno
+17°
+29,7° Nejteplejší den v roce
+10°
+26°
Večer bouřky, déšť, ochlazení
+10,5° +17°
Odpoledne slunce, pěkně
+7°
+19°
+8,8°
+17°
Zataženo, odpoledne projasnění
+17,5°
31. +6°
Na počátku měsíce došlo v některých částech republiky k záplavám, Polici se tyto
nepříjemnosti opět vyhnuly. V prvních třech týdnech byly teploty podprůměrné, na konci
měsíce se vrátily k letním, místy až k tropickým hodnotám. Úplný závěr měsíce byl opět
chladný. Letošní léto bylo chladné.

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.

+14°
+13,5°
+11°
+13°
+15°
+14,5°
+17,5°
+14,5°
+11°
+10°
+9,8°
+14,5°
+14,5°
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Září
Ráno° Den°
+18°
+19,5°
+20°
+24°
+20°
Odpoledne bouřka, déšť
+16°
Dopol. zataženo, odpoledne slunce
+15°
Zataženo, vítr
+11,5° Celý den zataženo, déšť
+15°
+18°
Odpoledne projasnění a příjemně
+25,5° Krásně, slunečno
19,5° Oblačno
+19°
Oblačno
+14,5°
+17,5° Krásně, slunečno
+5°
+17°
Chladný vítr, slunečno
+4°
+17°
+8°
+20°
Téměř letní den
+11,5° +21°
Slunečno, k večeru zataženo, večer déšť
+10°
+11,5° Zataženo, přeháňky, v noci bouřka
+10°
+12,5° Ráno déšť. přeháňky
+11,5° +18°
+12°
+17,5°
+9,6°
+16°
Dopol.slunce, odpol. se zatáhlo
+4°
+17°
Krásný den – babí léto
+4°
+18°
Krásný den – babí léto
+5,5°
+17,5° Krásný den – babí léto
+6°
+18°
Krásný den – babí léto, k večeru se zatáhlo, déšť
+10,5° +17,5° Krásně
+6°
+17°
Krásně
+6,8°
+18°
Krásně
Začátek měsíce byl chladný, konec měsíce proběhl ve znamení krásného babího léta.
Meteorologové hodnotili září jako nejteplejší za posledních 24 let.

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

+6°
+7,5°
+8°
+10,5°
+16,5°
+11,5°
+12°
+10,5°
+8,5°
+13,5°
+10°
+14,5°
+9,5°
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Říjen

Ráno° Den°
+20°
Krásně
+21°
Krásně
+19°
Krásně
+18°
Krásně
+16
Zataženo
+17°
+10°
Zataženo, odpoledne déšť, prudké ochlazení
+8,5° V noci déšť, přeháňky
+7,5° Zataženo, déšť, odpoledne projasnění
+7,5° Po celý den zataženo, déšť
+14°
+11°
Občas slunce
+10,5°
+1°
+7,5° Slunce
-3°
+7,5° Krásně slunce
-1,5°
+7,5° Slunečno
-2,5°
+7,5° Slunečno
-2°
+10,5° Zataženo
+5,5°
+6°
Déšť
+4,3°
+7°
+0,5°
+7°
Občas slunce
-2°
+6,5° Slunečno
-3,6°
+10°
Slunečno
+3,5°
+7°
Studený vítr
+5°
+7°
Odpoledne déšť
+9,2°
+10°
Pod mrakem, k večeru déšť
+7,5°
+11°
Dopoledne déšť
+8,5°
+9°
Po celý den mlha
+7°
+11°
Odpoledne jasno
+6,5°
+8,5° Zataženo
+3,8°
+9,5° Pod mrakem
Počátek měsíce byl ve znamení krásného babího léta. 7. 10. došlo k prudkému
ochlazení. Koncem měsíce mírné oteplení.

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

+4°
+5°
+5°
+10,5°
+11°
+12,5°
+8,5°
+6°
+4,8°
+3,8°
+11,5°
+9°
+3°
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Listopad
Ráno° Den°
+13°
Slunečno
+6,9° Mrholení, zataženo, studený vítr
+10°
Slunečno, chladný vítr
+9°
Zataženo
+13°
Slunečno
+15,5° Slunečno
+11°
Slunečno
+9,5° Zataženo
+12,5° Slunečno
+2,5° Zataženo
+1°
Slunečno
+7°
Slunečno
+8°
S,lunečno
-5°
+6°
Slunečno
-4,5°
+0,5° Dopol. slunce, odpol.se zatáhlo, vítr
-1,5°
+1,5° Studený vítr
-4°
-0,5°
Zataženo
-0,5°
+2°
Zataženo
+0,5°
+3°
Ráno mrholení, celý den mlha
+1,5°
+2,5° Celý den mlha
+0,5°
+1,5° Zataženo
+0,5°
+0,6° Zataženo
-2,5°
-2°
Celý den mlha, zataženo
-2,5°
-1,8°
Celý den mlha, námrazy
-2°
-0,5°
Mlha, námraza, kluzko
-1,5°
+1,5° Mlha, námraza
+1,5°
+4°
Ráno mlha, v poledne a část odpol. slunce
+4°
+5,5° Slunečno
-5,2°
+2,5° Slunečno
-1°
+0,5° Zataženo
Do poloviny měsíce bylo celkem pěkné počasí. Bylo dost slunečných dnů. V poslední
třetině měsíce byly mlhy. Listopad byl nejsušším měsícem v historii měření, tedy za
posledních 206 let. Veškeré srážky byly způsobeny jen mrholením z nízké oblačnosti.

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.

+4°
+3,4°
+5°
+7,4°
9,5°
+6,5°
+3°
+1°
+4°
+2°
-2°
-5°
-4,8°
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Prosinec

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

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

+3°
+3°
+4°
+7,5°
+5°
+1,5°
+1°
+3°
+4,5°
+0,5°
+1°
+1,5°
+3,5°
+6,8°
+3°
+4,5°

Zataženo, mlha, mrholení
Skunečno
Zataženo, vítr, večer déšť
Během celého dne střídavě déšť
Dopol. déšť, v poledne slunce, odpol. ochl.
V noci a dopol. mírně sněžení
Vítr a večer husté mokré sněžení
Mokré sněžení, v poledne slunce
Celý den pršelo
Zataženo, sněžení, v pol. slunce a střídavě sněžení
Slunečno, v pol. střídavě oblačno

Studený vítr, v poledne slunce
+5,5°
Zataženo, vítr, dopoledne déšť, odp. přeháňky
+1,8°
V poledne déšť
+1°
Silný vítr, v poledne sníh a celé odp. déšť
+1°
Zataženo, mírně poletoval sníh
-0,5°
+1°
V noci sněžení, dopol. jemně sněžilo
-1,5°
-0,5° Dopol. mírně sněžení, v pol. prosvitovalo slunce
-2,5°
-1,5° Občas slunce
-3,2°
-0,1° Zataženo, sněžení
-1,5°
+0°
Zataženo
+0°
+1,5° Mlha, mžení
+4°
+4,5° Zataženo, déšť,
-1°
+1°
V poledne mírně sněžilo, zataženo
+3°
+5°
Déšť, mrholení, zataženo
+5°
+100° Zataženo, po celý den mžení
+4°
+4,4° Zataženo
+1,5°
+3°
Zataženo, déšť, v poledne projasnění
+0,5°
+1,5° V noci nasněžilo, dopol. sníh, v pol. chvíli slunce
31. +-0,5° +1,5° V pol. vysvitlo slunce, odpol. bylo celkem pěkné,
k večeru začalo mrznout
Sněžení začalo až 6. 12. Teploty byly ale nad nulou, takže se sníh neudržel. 16. 12. se
republikou přehnala orkán „Jáchym“. Naší městem přešla ale „pouze“ vichřice.
Letošní prosinec byl z pohledu dlouhodobých meteorologických statistik co do teploty
extrémně nadprůměrný a byl nejteplejším prosincem za posledních 25 let.
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Kronika
2011
*Výroční valná hromada SDH Hlavňov se konala 14. 1. v restauraci "Na hrázi" .

*TJ Sokol Hlavňov pořádal již tradiční zimní tábor, pro velký úspěch, opět na chatě
Majka v Malé Úpě v Krkonoších (chata pod Zemědělskou chatou).

*V sobotu 23. 4. se stavěla hranice, tradičně u místního rybníka a 30. 4. se pálily
„čarodějnice“. Odpoledne byla na hřišti postavena májka.

1

Ilona Kejdanová

2

*16.06. se konalo u rybníka Sečení klasickou kosou.

3

*Pod klubovnou bylo vybudováno krásné dětské hřiště.

*Na autobusové točně vedle altánu byla instalovaná orientační tabule, kterou zhotovil
uč. výtvarného oboru ZUŠ Jaroslav Soumar.

4

*V obci se opravuje mnoho chalup a dochází k zvelebování obce.
*Začátkem září firma Zdeněk Klíma Suchý Důl provedla rychle a kvalitně opravu mostku..

5

*17. 9. kolem 21.hod. došlo k požáru stodoly a pensionu „U Doležalů“. Předběžná
škoda 3.000.000 Kč a nedošlo k žádnému zranění. Ve stodole byl zaparkovaný
automobil. Celkové škody byly odhadnuty na 3 000 000,- Kč. Druhý den odpoledne
došlo k opětovnému zahoření trámů stropní konstrukce. V sobotu 24. 9. proběhla
dobrovolná brigáda. Šlo o sundání střechy a shořelých trámů pensionu. ZÁŘ

6

7

8

*V sobotu 1. října proběhla u rybníka v Hlavňově tradiční soutěž hasičských družstev
mužů a žen. V pořadí již 14. ročníku se zúčastnilo 11 družstev mužů a 3 družstva žen.
Pořadatel soutěže, Sbor dobrovolných hasičů Hlavňov, připravil soutěžícím prostředí s
občerstvením a soutěžní podmínky, které nejsou obvyklé u soutěží konajících se v okolí.

*Pan Špaček, který měl v pronájmu restauraci Na Hrázi ukončil nájemní smlouvu a
restaurace byla v listopadu uzavřena.

*Český svaz žen v Hlavňově uspořádal dne 18. listopadu v klubovně „Posezení pro
seniory, ale nejen pro ně". Pozváni byli všichni, co mají chuť si popovídat, zatančit a
zazpívat si. Po uvítacích slovech potěšila přítomné velmi čistou hrou na flétnu žákyně
Lucinka Krausová, která zahrála vánoční koledy. K poslechu i k tanci hrála a zpívala
paní Marie Ryšavá z Pěkova, která se střídala s panem Josefem Nentvichem z
Hlavňova. K nahlédnutí a k zavzpomínání na dobu před 60 roky byla zapůjčena
polickou radnicí fotokronika. Jsou v ní zachyceny všechny domy a jejich obyvatelé
Hlavňova v roce 1952. Většina z přítomných se potěšila vzpomínkou na své prarodiče,
rodiče a sourozence. Zdařilou a neobyčejnou kroniku zhotovil řídící učitel Rudolf
Provazník. Všichni účastníci této pěkné adventní akce, která se tentokrát konala již
pošesté byli potěšeni velmi dobře ohodnotili organizaci, zábavu a občerstvení..
Narození:
07. 08. se narodil Matěj Kohl, čp. 43
02. 11. se narodila Magdalena Meierová, čp. 6
Úmrtí:

22. 11. zemřela paní Jarmila Pinkasová, čp. 31
23. 11. tragicky zemřel Josef Rotter, čp. 79

Na konci roku má Hlavňov 150 obyvatel.
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Zápisy Osadního výboru Hlavňov,
které zahrnují podrobný přehled o dění v obci.
====================================
Zápis ze zasedání OV Hlavňov č.01/2011
konaného dne 17.01.2011 v 19 hod. v hostinci „U Doležalů"
Přítomni: Monika Hrnčířová, Milan Rotter, James Štefaniak, Bedřich Toman
Michal Vacek, Martin Vaniš
Hosté:
J. Berger, p. Jelínek,
Kejdanová
Omluveni: ing. Pavel Scholz, Bc. Jiří Škop
Kontrola plnění úkolů :
Bod č.6a zápisu č.11/2010 - oprava příjezdové cesty k hostinci „Pod Jasanem". Ing.
Scholz seznámil OV s návrhem p. Svobody, který navrhuje daný úsek cesty zpevnit
asfaltovým povrchem, s tím že bude provedeno odvodnění povrchových vod a
realizována žlabovka. OV s tímto návrhem nesouhlasí (s ohledem na cenu a realizaci) a
požaduje technické řešení konzultovat se zástupci MěÚ na nejbližší schůzi OV, či přímo
sjednat schůzku v dané lokalitě za přítomnosti p. Krtičky, který umožní vstup do prostor
stodoly, která těsně sousedí s danou cestou. Zodpovídá M. Hrnčířová, B. Toman
Bod č.6b zápisu č.11/2010 - oprava můstku na příjezdové cestě u pozemku p.č. 128/2.
Ing. Scholz seznámil OV s návrhem kompletní opravy můstku, která spočívá v
rozebrání čel můstku a postavení nových kamenných opěrných zdí, jejichž součástí
bude i nové zábradlí. OV nesouhlasí s tímto návrhem a navrhuje s ohledem na cenu
provést provizorní řešení opravy můstku. Technické řešení bude projednáno na místě se
zástupci města. Zodpovídá M. Hrnčířová.
Bod č.8 zápisu č.11/2010 - pravidla hlasování v OV - pokud dojde v OV k hlasování,
usnesení výboru je platné, pokud s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech
členů výboru tj. 4 členové jsou „pro".
Bod č.8 zápisu č.12/2010 - vyhrnování příjezdové cesty u p. Kubečkové. Tento
požadavek bude řešen ve spolupráci s TS.
Bod č.9 zápisu č.12/2010 - vystavena dohoda o provedení práce s p. Hrubým
(vyhrnování sněhu v zimním období v prostorách dolejší zastávky, chodníku a v
prostorách stanoviště kontejneru u transformátoru). P. Hrubý předloží OV odpracovaný
počet hodin a vynaložené náklady na údržbu chodníku. Smlouva bude sepsána od
1.1.2011. Zodpovídá M. Hrnčířová.
Bod č.13 zápisu č.12/2010 - dotace webmasterovi za správu webovských stránek sepsání dohody o provedení práce. Zodpovídá M. Vaniš.
Rozpracované dlouhodobé úkoly:
Bod č. 9 zápisu č.11a/2010 - oprava opěrné zdi u Rotterů, mezi silnicí a zahradou na
pozemku s p.č. 1/1. Opěrná zeď je v havarijním stavu a nutná její oprava s ohledem na
plánovaný obchvat přes Hlavňov.
Bod č. 11 zápisu č.11a/2010 - OV nadále podporuje autobusovou zastávku před
PENNY marketem v Polici nad Metují.
Bod č. 11 zápisu č.12/2010 - poškození dětské skluzavky - uplynul 1 měsíc od podání
reklamace a dosud nebyla zaznamenána žádná odpověď. Nutné znovu kontaktovat
výrobce a MěÚ Police nad Metují. Zodpovídá M. Rotter.
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Bod č. 12 zápisu č.12/2010 - příspěvek ve výši 5 000 Kč z rozpočtu OV na realizaci
dětského hřiště v prostorách u hospody Na Hrázi. Požadavek OV na vyjádření se k
termínu realizace p. Špačkem. Zodpovídá J. Štefaniak.
Bod č. 16 zápisu č.12/2010 - oprava uvítací cedule s motivem Hvězdecké kapličky u
vjezdu do obce Hlavňov. Je nutné poptat firmu, která tuto ceduli vyrobí (M. Urban).
Zodpovídá M. Hrnčířová, M. Vaniš.
Bod č. 6 zápisu č. 11/2010 - předběžný návrh investic pro rok 2011 a dále. V návaznosti
na předchozí zasedání OV byl rozšířen seznam předpokládaných investic v obci dle
priorit:
oprava příjezdové cesty k hostinci Pod Jasany
oprava můstku na příjezdové cestě u pozemku p.č. 128/2
oprava schodů u klubovny + sloup u klubovny
oprava/přeložení chodníku v dolejší části obce a rekonstrukce opěrné zdi v daném místě
rekonstrukce příjezdové cesty ke „zvoničce"
zateplení tělocvičny
oprava příjezdové cesty ke Korandům
Návrhy a připomínky:
Před změnou autobusových řádů, je nutné včas informovat občany o chystaných
změnách.
Připomínka SDH Hlavňov na nedostatečné otvírání vrat u hasičské zbrojnice v důsledku
vyvýšené zámkové dlažby prostorách stanoviště kontejnerů pro separovaný sběr.
Připomínka občanů na pokácení vzrostlého smrku na pozemku 730/25, který je
majetkem města Police nad Metují. Dřevina je podemílána protékajícím potokem a
hrozí její pád v důsledku vodní eroze půdy kolem kořenů smrku.
OV žádá zkultivovat prostranství kolem místa „U Obrázku" směrem ke Šterlenu na
pozemku s p.č. 444/7. Součástí by měla být i oprava lávky a studánky v daném místě.
Opravu prostor kolem studánky provedou členové OV. Na návrh OV by posekání
vzrostlé trávy na tomto neudržovaném pozemku, měl zajistit MěÚ Police nad Metují ve
spolupráci s pracovníkem, který je nyní zodpovědný za sekání příkopů kolem
komunikace v Hlavňově.
Dále je nutné zjistit kdo je vlastníkem pozemku a OV výbor by měl o chystaném
záměru vlastníka informovat. Zodpovídá M. Vaniš
Připomínka občanů Hlavňova, zda-li by bylo možné umístit další lavičku pod plechový
přístřešek na autobusové zastávce naproti poště v Polici nad Metují.
Upozornění na bahnem zanesenou trubu u křižovatky na Hvězdu (u odbočky na rybník)
v prostorách pozemků s p.č. 822/12 a 158/2. OV žádá její vyčištění, neboť při zvýšené
hladině potoka by mohlo dojít k přelití můstku a zaplavení komunikace a objektu pod
křižovatkou.
Připomínka občanů na bahnem zanesený kanál u horní čekárny vedle autobusového
stání ve směru na Suchý Důl. Zejména v jarních měsících dochází k zaplavování
prostranství v důsledku tajícího sněhu. Bude provedena prohlídka, popř. domluveno
vyčistění ve spolupráci s SDH. Zodpovídá M. Vaniš, J. Štefaniak.

Zápis ze zasedání OV Hlavňov č.02/2011
konaného dne 14.02.2011 v 19 hod. v hostinci „U Doležalů"
Přítomni: Milan Rotter, James Štefaniak, Bohumír Toman, Martin Vaniš Hosté:
p.
Jelínek
Omluveni: ing. Pavel Scholz, Bc. Jiří Škop Příští zasedání OV se bude konat dne
21.3.2011 Kontrola plnění úkolů :
Bod č.6a zápisu č.11/2010 - oprava příjezdové cesty k hostinci „Pod Jasanem". Ing.
Scholz seznámil OV s tím, že dle rozhodnutí RM, byla tato akce byla odložena na příští
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rok 2012 a prioritou na tento rok zůstává oprava můstku (viz bod č. 2). Nicméně tento
rok může být provedeno výběrové řízení na tento projekt a diskutována technická
řešení. Na toto konto bude provedeno setkání se zástupci MěÚ a p. Krtičkou.
Pro informaci: Dané řešení, které bylo diskutováno v minulém zápisu OV počítá s
kompletním zatrubením a svedením povrchové vody z hlavní příjezdové cesty přímo do
potoka. OV považuje zatrubení za zbytečné a majitel pozemku přes který by měla být
svedena voda do potoka, souhlasí s tím, aby povrchová voda tekla po povrchu přes tento
pozemek.
Zodpovídá M. Vaniš, B. Toman
Bod č.6b zápisu č.11/2010 - oprava můstku na příjezdové cestě u pozemku p.č. 128/2.
Ing. Scholz seznámil OV s návrhem kompletní opravy můstku, která spočívá v
rozebrání čel můstku a postavení nových kamenných opěrných zdí, jejichž součástí
bude i nové zábradlí. Finanční prostředky na opravu můstku by měly být hrazeny z
financí města s tím, že o tuto částku bude snížena každoroční dotace obci a na běžné
opravy (chod obce) bude obci přidělena částka ca 30000 Kč. Technické řešení bude
projednáno na místě se zástupci města. Zodpovídá M. Hrnčířová, M . Vaniš
Rozpracované dlouhodobé úkoly:
Bod č. 9 zápisu č.11a/2010 - oprava opěrné zdi u Rotterů, mezi silnicí a zahradou na
pozemku s p.č. 1/1. Opěrná zeď je v havarijním stavu a nutná její oprava s ohledem na
plánovaný obchvat přes Hlavňov. Bude realizováno setkání MěÚ a SÚS a vyjasnění
vlastnických práv.
Bod č. 11 zápisu č.11a/2010 - OV nadále podporuje autobusovou zastávku před
PENNY marketem v Polici nad Metují.
Bod č. 11 zápisu č.12/2010 - poškození dětské skluzavky - vyjádření výrobce: Oprava
bude provedena v rámci záruky, termín bude dle klimatických podmínek (nejpozději do
31.3.2011).
Bod č. 12 zápisu č.12/2010 - příspěvek ve výši 5 000 Kč z rozpočtu OV na realizaci
dětského hřiště v prostorách u hospody Na Hrázi. P. Špaček poptá firmu, která vyhotoví
cenovou nabídku na realizaci dětského hřiště a následně mu bude přidělen výše uvedený
příspěvek. Termín do konce května. Zodpovídá J. Štefaniak.
Bod č. 16 zápisu č.12/2010 - oprava uvítací cedule s motivem Hvězdecké kapličky u
vjezdu do obce Hlavňov. Členům OV budou zaslány návrhy uvítací cedule.
Zodpovídá M. Hrnčířová, M. Vaniš.
OV žádá zkultivovat prostranství kolem místa „U Obrázku" směrem ke Šterlenu na
pozemku s p.č. 444/7. Součástí by měla být i oprava lávky a studánky v daném místě.
Opravu prostor kolem studánky provedou členové OV. Na návrh OV by posekání
vzrostlé trávy na tomto neudržovaném pozemku, měl zajistit MěÚ Police nad Metují ve
spolupráci s pracovníkem, který je nyní zodpovědný za sekání příkopů kolem
komunikace v Hlavňově. Zástupci města s tímto návrhem souhlasí.
Vlastníkem pozemků je p. Hornychová - o chystané akci bude informována. Zodpovídá
M. Vaniš
Připomínka občanů Hlavňova, zda-li by bylo možné umístit další lavičku pod plechový
přístřešek na autobusové zastávce naproti poště v Polici nad Metují. Bude řešeno při
nejbližším setkání RM.
Upozornění na bahnem zanesenou trubu u křižovatky na Hvězdu (u odbočky na rybník)
v prostorách pozemků s p.č. 822/12 a 158/2. OV žádá její vyčištění, neboť při zvýšené
hladině potoka by mohlo dojít k přelití můstku a zaplavení komunikace a objektu pod
křižovatkou. Bude realizováno setkání MěÚ a SÚS.
Připomínka občanů na bahnem zanesený kanál u horní čekárny vedle autobusového
stání ve směru na Suchý Důl. Zejména v jarních měsících dochází k zaplavování
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prostranství v důsledku tajícího sněhu. Bude provedena prohlídka a domluveno
vyčistění ve spolupráci s SDH. Zodpovídá M. Vaniš, J. Štefaniak.
Návrhy a připomínky:
Zasedání OV Hlavňov se budou konat v termínech s ohledem na jednání RM a to tak
aby vždy na jednání mohl být přítomen někdo ze zástupců MěÚ. Ruší se tak pravidelné
2. pondělí v měsíci. Termín dalšího jednání zůstává otevřený a bude schválen vždy na
posledním zasedání OV.
Zasedání zastupitelstva města v Pellyho domě se zúčastní za OV Hlavňov pan B.
Toman.
Připomínka na opravu komína na klubovně v rámci reklamace. Bude řešeno v rámci
setkání se zástupci MěÚ.
OV žádá opravu zábradlí na horním parkovišti (Hlavňov - Točna) „pod křížkem" u
studánky a u cesty k Jirmanům. Součástí opravy by mělo být očištění a realizován nový
nátěr.
Byl podán návrh občanů a členů TJ Sokol Hlavňov na vymalování tělocvičny a
zateplení nepoužívaných dveří u požárního schodiště.
OV žádá opravu místní pamětihodnosti „sv. J. Nepomucký" včetně úpravy prostranství
naproti p. Šulákovi na obecním pozemku.
Dále OV žádá v rámci kultivace nápravu betonových patníků (svodidel) v zatáčce u
dolejší zastávky u pozemků s p.č. 730/23 a st.p. č. 10. Patníky jsou vyvráceny a hrozí
jejich sesunutí do protékajícího potoka.

Zápis ze zasedání OV Hlavňov č.03/2011
konaného dne 21.03.2011 v 19 hod. v hostinci „U Doležalů"
Přítomni: Milan Rotter, James Štefaniak, Bohumír Toman, Monika Hrnčířová, Michal
Vacek Hosté:
Bc. Jiří Škop
Informace přednesené místostarostou Bc. Jiřím Škopem
Oprava můstku a oprava příjezdové cesty k hostinci „ Pod Jasanem" klasifikována jako
jedna investiční akce rozdělená na dvě etapy, dle finanční a časové náročnosti.
Martin Vaniš bude za OV Hlavňov účasten výběrového řízení.
Do konce června jsou přijímány podněty občanů na změny v územním plánu.
Dohoda s SÚS Náchod a Povodí Labe - možnost opravy opěrné zdi potoka na začátku
obce.
Návrhy a připomínky:
Návrh na prodej obecního pozemku, dle přiložené dokumentace panu Michalovi
Vackovi, Hlavňov
Pro 5 proti 0
O Městem nabízenou vyřazenou stavební buňku z Radešovské skládky nikdo neprojevil
zájem.
Podnět na obnovu třešňového sadu Na Homoli. Posouzení stáří a možnosti výsadby
nových stromků.
Obecní stodola má vydrolený jeden z nosných sloupů.

Zápis ze zasedání OV Hlavňov č.04/2011
konaného dne 22.04.2011 v 19 hod. v hostinci „U Doležalů"
Přítomni: Monika Hrnčířová, Milan Rotter, James Štefaniak, Bohumír Toman, Martin
Vaniš, Michal Vacek
Hosté: p. Jelínek, V. Plachtová, J. Jenková Omluveni: Bc. Jiří Škop
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Příští zasedání OV se bude konat dne 16.5.2011 v hospodě „Na Hrázi" Rozpracované
dlouhodobé úkoly:
Bod č.6a zápisu č.11/2010 - oprava příjezdové cesty k hostinci „Pod Jasanem". Akce
probíhá - v nejbližších dnech bude vypsáno výběrové řízení
Bod č.6b zápisu č.11/2010 - oprava můstku na příjezdové cestě u pozemku p.č. 128/2.
Akce probíhá - v nejbližších dnech bude vypsáno výběrové řízení
Bod č. 9 zápisu č.11a/2010 - oprava opěrné zdi u Rotterů.
Akce probíhá Dne 21.4.2011 byla uskutečněna schůzka se zástupci MěÚ Police nad
Metují a SÚS Královehradeckého kraje, a.s. Proběhla diskuze o stavu opěrné zdi a
vyjasnění majetkoprávních vztahů a bylo konstatováno následující:
opěrná zeď je součástí komunikace (drží silnici a tvoří její ochranu), je tedy ve
vlastnictví Královéhradeckého kraje.
stav opěrné zdi vykazuje řadu porušení, přičemž část zdi navazující na můstek (sjezd na
soukromé pozemky) je ve stavu havarijním.
bylo konstatováno, že oprava havarijního úseku je nezbytná.
v části nad mostkem je zeď na hraně koryta vodního toku rovněž porušená a kamenné
bloky jsou vypadlé do koryta vodního toku, přičemž je třeba uvolnit průtočný profil
koryta vodního toku, a kamennou zeď opravit.
V další fázi MěÚ zašle na Krajskou správu údržby silnic žádost o provedení opravy
(nejprve však musí nastat výběrovém řízení, zpracována projektová dokumentace,
zajištěno povolení,...).
Bod č. 12 zápisu č.12/2010 - byl přidělen příspěvek ve výši 5 000 Kč z rozpočtu OV na
realizaci dětského hřiště v prostorách u hospody Na Hrázi a bude provedena instalace
dětského koutku.
Bod č. 16 zápisu č.12/2010 - oprava uvítací cedule s motivem Hvězdecké kapličky u
vjezdu do obce Hlavňov.
Zodpovídá M. Hrnčířová, M. Vaniš.
Akce probíhá - byla oslovena firma zabývající se reklamní činností
6) OV žádá zkultivovat prostranství kolem místa „U Obrázku" směrem ke Šterlenu na
pozemku s p.č. 444/7.
Akce probíhá - P. Hornychová (Hlavňov) byla o připravované akci informována a s
kultivací souhlasí. Se zástupci města bude dohodnut termín sečení. Náklady na kultivaci
budou hrazeny z prostředků obce (prostředky na „běh" obce).
Zodpovídá M. Vaniš
Požadavek na umístění další lavičky pod plechový přístřešek na autobusové zastávce
naproti poště v Polici nad Metují. Provedeno
Upozornění na bahnem zanesenou trubu u křižovatky na Hvězdu (u odbočky na rybník)
v prostorách pozemků s p.č. 822/12 a 158/2. Provedeno.
Připomínka občanů na bahnem zanesený kanál u horní čekárny vedle autobusového
stání ve směru na Suchý Důl. Provedeno
Připomínka na opravu komína na klubovně v rámci reklamace. Bude řešeno MěÚ ve
spolupráci s TS. Provedeno
OV žádá opravu zábradlí na horním parkovišti (Hlavňov - Točna) „pod křížkem" u
studánky a u cesty k Jirmanům. Součástí opravy by mělo být očištění a realizován nový
nátěr. Provedeno
Náprava betonových patníků (svodidel) v zatáčce u dolejší zastávky u pozemků s p.č.
730/23 a st.p. č. 10.
Akce probíhá - po setkání se zástupci města bylo konstatováno následující:
Tyto patníky již nejsou ve vlastnictví Kraje a jejich údržbu nezajišťuje SÚS, bude tedy
nutné tuto otázku řešit společně s MěÚ.
OV souhlasí s ponecháním betonových patníků a jejich narovnáním, s tím, že mezi
patníky by bylo umístěno ocelové lano s ohledem na příslušné normy a předpisy.
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Pozn.: je však nutné nejprve posoudit stav na místě samotném, neboť narovnání by
mohlo mít v důsledku protékajícího potoka a následnému podemílání krátkodobý efekt.
OV žádá opravu místní pamětihodnosti „sv. J. Nepomucký" včetně úpravy prostranství
naproti p. Špulákovi na obecním pozemku.
Návrh občanů a členů TJ Sokol Hlavňov na vymalování tělocvičny a zateplení
nepoužívaných dveří u požárního schodiště. Bude zajištěno z rozpočtu TS. Zatím není
jasné, zdali tato akce bude zrealizována v roce 2011. Tento požadavek je nutné příště
včas zahrnout do plánovaných akcí na daný kalendářní rok. Akce probíhá a je v rámci
prověřování.
Návrhy a připomínky:
P. Plachtová společně s p. Jenkovou, informovala OV o provozu místní knihovny. Bylo
konstatováno, že počet návštěv je minimální a je nutné zvážit, zdali vůbec je obecní
knihovna nutná. OV souhlasí s jejím zachováním s tím, že v místním rozhlase budou
připomenuty návštěvní hodiny, kontaktní informace na správce knihovny a informace o
knihovně budou také umístěny na webové stránky.
Nynější návštěvní hodiny jsou každé úterý 16:30 - 18:30 a také je možnost telefonické
domluvy.
Byl diskutován pravidelný zápis o dění v obci do Polického měsíčníku. Informace o
dění v obci jsou umístěny na webových stránkách obce a bylo dohodnuto, že příspěvky
do zpravodaje budou poskytovány v závislosti na pracovním vytížení členů OV. Možná
spolupráce s paní Vaníčkovou.
Znovu byl diskutován podnět na obnovu třešňového sadu Na Homoli. Budou
vytipovány stromy, které se na podzim pokácejí a dojde k nákupu nových ca 10 ks
dřevin, které se na daném místě vysadí. Bylo schváleno, že prořezání starých dřevin a
výsadbu nových třešní provedou členové OV v rámci brigády.
Na žádost OV bude v obci prověřena „provozní bezpečnost" některých stromů
odborníkem.
OV žádá o umístění odpadkového koše k prostranství dětského hřiště. Koš by měl být
pravidelně vyvážen po dohodě s technickými službami.
OV žádá opravu schodů a podpěrného sloupu u místní klubovny. Tento požadavek již
byl zmíněn v zápise z OV Hlavňov č. 01/2011 pod položkou č. 12c.
Byla diskutována možnost umístění svodidel ve stoupajícím úseku hned za zatáčkou na
Hvězdu v prostoru „nad křížkem" v horní části obce (Hlavňov - Točna). V zimních
měsících v tomto úseku dochází k častým nehodám, zejména při sjíždění z Hvězdy, kdy
daný úsek bývá značně zledovatělí a dochází k častým vyjetím mimo vozovku, které
mnohdy končí zaklíněním automobilu na sloupu telefonního rozvodu.
Občané Hlavňova vyjádřili přání konání pravidelných sezení s radnicí. OV navrhuje,
aby se veřejné zasedání konalo alespoň 2x do roka.
Zasedání zastupitelstva v Pellyho domě se zúčastní za OV Hlavňov M. Hrnčířová a M.
Vacek
Projednání žádosti p. Matěny o odkoupení obecního pozemku p.č. 100 a části obecního
pozemku s p.č. 730/1 v k. ú. Hlavňov.
Výsledky hlasování OV:
Pro: 6 Proti: 0
Zdržel se: 0

Zápis ze zasedání OV Hlavňov č.05/2011
konaného dne 16.05.2011 v 19 hod. v hostinci „Na Hrázi"
Přítomni:
Monika Hrnčířová, Milan Rotter, James Štefaniak, Bohumír Toman,
Martin Vaniš, Michal Vacek Hosté: p. Jelínek, A. Kollert
Omluveni: --Příští zasedání OV se bude konat dne 27.06.2011 v hostinci „Pod Jasanem"
Rozpracované dlouhodobé úkoly:
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Bod č.6a zápisu č.11/2010 - oprava příjezdové cesty k hostinci „Pod Jasanem". Akce
probíhá - v nejbližších dnech bude vypsáno výběrové řízení
Bod č.6b zápisu č.11/2010 - oprava můstku na příjezdové cestě u pozemku p.č. 128/2.
Akce probíhá - v nejbližších dnech bude vypsáno výběrové řízení
Bod č. 9 zápisu č.11a/2010 - oprava opěrné zdi u Rotterů. Akce probíhá - bližší info viz
minulé zápisy.
Bod č. 16 zápisu č.12/2010 - oprava uvítací cedule s motivem Hvězdecké kapličky u
vjezdu do obce Hlavňov.
Akce probíhá - byla oslovena firma zabývající se reklamní činností
OV žádá zkultivovat prostranství kolem místa „U Obrázku" směrem ke Šterlenu na
pozemku s p.č. 444/7.
Akce probíhá - zodpovídá M. Hrnčířová
Náprava betonových patníků (svodidel) v zatáčce u dolejší zastávky u pozemků s p.č.
730/23 a st.p. č. 10.
Akce probíhá
OV žádá opravu místní pamětihodnosti „sv. J. Nepomucký" včetně úpravy prostranství
naproti p. Špulákovi na obecním pozemku.
Akce probíhá - p. místostarosta seznámil OV s tím, že tuto sochu nemělo město Police
evidovánu ve svém vlastnictví. Se sousoším muselo být naloženo ve smyslu občanského
zákoníku jako s věcí, jež nemá vlastníka. Nyní je nález této věci oznámen
prostřednictvím úřední desky s tím, že pokud se do 6-ti měsíců od vyvěšení neobjeví
právoplatný vlastník věci, připadne věc do vlastnictví města, které s ní již dále bude
moci nakládat (stejně je postupováno v řadě dalších soch a sousoší na obecních
pozemcích). S opravou tedy bude počítáno po té, co bude socha ve vlastnictví města
(nejprve v roce 2012). Více naleznete na stránkách MěÚ Police nad Metují nebo na
webovských stránkách obce www.hlavnov.cz.
Návrh občanů a členů TJ Sokol Hlavňov na vymalování tělocvičny a zateplení
nepoužívaných dveří u požárního schodiště.
Akce probíhá a je v rámci prověřování.
Na žádost OV bude v obci prověřena „provozní bezpečnost" některých stromů
odborníkem.
Akce probíhá - zodpovídá: M. Hrnčířová
OV žádá o umístění odpadkového koše k prostranství dětského hřiště. Koš by měl být
pravidelně vyvážen po dohodě s technickými službami.
Akce probíhá - p. místostarosta informoval OV, že odpadkový koš u dětského
hřiště bude umístěn po domluvě s TS. Zodpovídá: M. Hrnčířová.
OV žádá opravu schodů a podpěrného sloupu u místní klubovny. Tento požadavek již
byl zmíněn v zápise z OV Hlavňov č. 01/2011 pod položkou č. 12c.
Akce probíhá - p. místostarosta informoval OV, že oprava schodů a podpěrného sloupu
u místní klubovny bude opět připomenuta TS.
Byla diskutována možnost umístění svodidel ve stoupajícím úseku hned za zatáčkou na
Hvězdu v prostoru „nad křížkem" v horní části obce (Hlavňov -Točna). V zimních
měsících v tomto úseku dochází k častým nehodám, zejména při sjíždění z Hvězdy, kdy
daný úsek bývá značně zledovatělí a dochází k častým vyjetím mimo vozovku, které
mnohdy končí zaklíněním automobilu na sloupu telefonního rozvodu.
Akce probíhá - otázka osazení svodidel bude projednána s Policií ČR a s TS kvůli
bezpečnosti provozu a údržbě.
Občané Hlavňova vyjádřili přání konání pravidelných sezení s radnicí. OV navrhuje,
aby se veřejné zasedání konalo alespoň 2x do roka.
Provedeno - p. místostarosta informoval OV, že pravidelná sezení jsou možná (vždy se
na nich vzájemně domluvíme). Ideální by byl asi model jaro/podzim, kdy na jarním
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jednání budeme projednávat případné úkoly na daný rok, a na podzimním případné
požadavky na rozpočet na další rok.
Stav obecní stodoly
Akce probíhá - stav bude muset prověřit investiční technik, přičemž následně vyhotoví
návrh opatření a ve spolupráci s TS zajistí opravu, případně objedná práce u stavební
firmy, pokud by realizace opravy byla mimo technické možnosti TS
Návrhy a připomínky:
Připomínka na dřevinami zarostlý soukromý pozemek s p.č. 38/1 v blízkosti
protékajícího potoka. Majitel žádá o spolupráci s povodím Labe při údržbě či
prořezávání těchto dřevin.
Zodpovídá: M. Hrnčířová
OV žádá prověřit možnost prořezat zbývající porost smrků u silnice vedoucí na Hvězdu
na pozemku s p.č. 730/1 a 730/2. Dřeviny rostoucí u této silnice jistou měrou ohrožují
bezpečnost silničního provozu na této komunikaci.
Připomínka p. Pfeifera na prasklou trubu při vjezdu do garáže. Truba se nachází na
obecním pozemku. Bude domluveno setkání a zhodnocení stavu se zástupci města na
místě samotném.
OV informoval občany o možnosti nahlédnout na historické fotografie obce Hlavňov.
Fotografie jsou k nahlédnutí v městské knihovně Polici nad Metují.
OV žádá, zdali by byl možný pravidelný úklid prostranství kolem altánku a také v
altánku samotném, v hořejší části obce Hlavňov (Hlavňov - Točna). Altánek je zejména
v letních měsících značně využíván turisty a poměrně často bývá znečištěný. OV
navrhuje, že by úklid mohl být zajištěn ve spolupráci s TS nebo, že by toto mohlo být
řešeno v rámci rozšíření pracovní smlouvy s pracovníkem zodpovědným za úklid
hořejší čekárny.

Zápis ze zasedání OV Hlavňov č.06/2011
konaného dne 27.06.2011 v 19 hod. v hostinci „Pod Jasanem“
Přítomni: Monika Hrnčířová, Milan Rotter, James Štefaniak, Bohumír Toman, Martin
Vaniš
Hosté: p. Jelínek, p. A. Kollert, p. Nentwich, p. Hrubý, p. Peška, p. Pinkava
Omluveni: --Příští zasedání OV se bude konat dne 05.09.2011 v hostinci „U Doležalů“
Rozpracované dlouhodobé úkoly
Bod č.6a zápisu č.11/2010 – oprava příjezdové cesty k hostinci „Pod Jasanem“.
Akce probíhá – viz bod 2
Bod č.6b zápisu č.11/2010 – oprava můstku na příjezdové cestě u pozemku p.č. 128/2.
Akce probíhá – na realizaci výše uvedené akce opravy příjezdové cesty k hostinci a
opravy můstku byly osloveny tyto firmy: fa Svoboda – dopravní a inženýrské stavby
a.s., fa Jiří Klíma, fa Václav Kohl, fa STEMA. Dne 06.06.2011 bylo provedeno
výběrové řízení na opravu mostku a součástí také bylo i výběrové řízení na opravu
příjezdové cesty k hostinci „Pod Jasanem“. Nabídka byla obdržena od posledních třech
uchazečů. Hlavním kritériem byla i nadále nabídková cena. Na základě výběrového
řízení byla vybrána pro tento projekt realizační fa Jiří Klíma. Předpokládaný termín
realizace opravy můstku je stanoven na červenec/srpen 2011.
Bod č. 9 zápisu č.11a/2010 – oprava opěrné zdi u Rotterů.
Akce probíhá – bližší informace viz minulé zápisy.
Bod č. 16 zápisu č.12/2010 - oprava uvítací cedule s motivem Hvězdecké kapličky u
vjezdu do obce Hlavňov.
Akce probíhá - byla oslovena firma zabývající se reklamní činností

17

Kultivace prostranství kolem místa „U Obrázku“ směrem ke Šterlenu na pozemku s p.č.
444/7.
Akce probíhá – OV schválil, že kultivace prostranství bude provedena formou brigády,
které se zúčastní členové OV. Bylo konstatováno, že prioritou bude vyspravit pěšinu na
kterou je nutné zajistit odpovídající kamennou drť (ve spolupráci s TS). Předběžný
termín brigády je stanoven na 05.07.2011
Zodpovídá M. Hrnčířová
Náprava betonových patníků (svodidel) v zatáčce u dolejší zastávky u pozemků s p.č.
730/23 a st.p. č. 10.
Akce probíhá
OV žádá opravu místní pamětihodnosti „sv. J. Nepomucký“ včetně úpravy prostranství
naproti
p.
Špulákovi
na
obecním
pozemku.
Akce probíhá – bližší informace viz zápis č. 05/2011.
Návrh občanů a členů TJ Sokol Hlavňov na vymalování tělocvičny a zateplení
nepoužívaných dveří u požárního schodiště.
Akce probíhá a je v rámci prověřování.
Stav obecní stodoly
Akce probíhá - bližší informace viz zápis č. 05/2011
Na žádost OV bude v obci prověřena „provozní bezpečnost“ některých stromů
odborníkem.
Akce probíhá - dosud neprovedeno.
Obnova třešňového sadu Na Homoli.
Akce probíhá - p. Kubeček společně s p. Troutnarem zjistí stav dřevin a vytipují se ty,
které je nutné pokácet, s tím že výsadba bude provedena na podzim členy OV.
OV žádá o umístění odpadkového koše k prostranství dětského hřiště.
Akce
probíhá
doposud
neprovedeno.
Na návrh některých členů, OV rozhodl, že betonová lavička umístěná u místní klubovny
nebude přesunuta do prostor dětského hřiště a bude i nadále v prostoru se skluzavkou.
Připomínka na dřevinami zarostlý soukromý pozemek s p.č. 38/1 v blízkosti
protékajícího potoka. Majitel žádá o spolupráci s povodím Labe při údržbě či
prořezávání
těchto
dřevin.
Provedeno – OV podal informace o podmínkách údržby pozemků v blízkosti
protékajících vodních toků. Ochranná zóna je stanovena v rozsahu ± 1m od vodního
toku. Občanům byl zároveň předán kontakt na p. Králíčka – vedoucího povodí Labe.
OV žádá prověřit možnost prořezat zbývající porost smrků u silnice vedoucí na Hvězdu
na pozemku s p.č. 730/1 a 730/2.
Akce probíhá – nutné připomenout v rámci schůzky se zástupci MěÚ, TS, OV a PČR
na místě samotném.
Připomínka p. Pfeifera na prasklou trubu při vjezdu do garáže. Truba se nachází na
obecním pozemku. Bude domluveno setkání a zhodnocení stavu se zástupci města na
místě
samotném.
Zodpovídá: Bohumír Toman
Projednání žádosti p. Tomana o odkoupení obecního pozemku p.č. 730/25 o rozloze 100
m2 v k. ú. Hlavňov.
Výsledky hlasování OV:
Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0
Byla diskutována možnost umístění svodidel ve stoupajícím úseku hned za zatáčkou na
Hvězdu v prostoru „nad křížkem“ v horní části obce (Hlavňov - Točna).
Akce probíhá – viz zápis č. 05/2011.
Návrhy a připomínky:
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Žádost o umístění informačních bodů v obci Hlavňov. Branka o.p.s. by měla instalovat
po Kladském pomezí tzv. „informační body“. Což je informační tabule s mapou
Kladského pomezí s tím, že pod mapou jsou umístěny zásobníky na letáky.
V obci Hlavňov byly vytipovány následující informační body:
1) u poutače u pozemku p. Hrdého, kde je umístěna turistická tabule s mapou
2) u altánku na hořejším parkovišti „Točna“
Úkolem OV bude tyto zásobníky pravidelně idoplňovat.
Připomínka p. Hrdého na možný pronájem části pozemku na kterém je umístěna
turistická tabule s mapou. Nutná dohoda s MěÚ Police nad Metují. Došlo k narušení
prostranství před touto tabulí – vyjmuté žulové kostky – problém zejména v období
dešťů
Zodpovídá: J. Štefaniak
Připomínka občanů k výši daně z nemovitosti, kdy koeficient sloužící k výpočtu daně z
nemovitosti je neúměrně vysoký. OV navrhl, že je nutné zjistit stav v okolních obcích a
posléze
zahájit
diskuzi
o
výši
daně
z
nemovitosti.
Zodpovídá: Milan Rotter

Zápis ze zasedání OV Hlavňov č.07/2011 a 08/2011
konaného dne 05.09.2011 v hostinci „U Doležalů“ (zápis č. 07/2011) a dne 10.10.2011
v 19 hod. v hostinci „Pod Jasanem“ (zápis č. 08/2011)
Přítomni: Monika Hrnčířová, Milan Rotter, James Štefaniak, Bohumír Toman, Martin
Vaniš, Michal Vacek
Hosté: p. Škop (05.09.2011), p. Jelínek, p. Berger, p. Berka, p. Kubečková
Omluveni: Vaniš (05.09.2011)
Příští zasedání OV se bude konat dne 07.11.2011 v hostinci „U Doležalů“
Rozpracované dlouhodobé úkoly:
Bod č.6a zápisu č.11/2010 – oprava příjezdové cesty k hostinci „Pod Jasanem“.
Akce probíhá – viz zápis č. 06/2011
Bod č.6b zápisu č.11/2010 – oprava můstku na příjezdové cestě u pozemku p.č. 128/2.
Provedeno – oprava můstku byla v září úspěšně dokončena realizační firmou Jiří Klíma
a převzata zástupci MěÚ Police na Metují.
Bod č. 9 zápisu č.11a/2010 – oprava opěrné zdi u Rotterů.
Akce probíhá – bližší informace viz minulé zápisy.
Bod č. 16 zápisu č.12/2010 - oprava uvítací cedule s motivem Hvězdecké kapličky u
vjezdu do obce Hlavňov.
Akce probíhá - byla oslovena firma zabývající se reklamní činností
Kultivace prostranství kolem místa „U Obrázku“ směrem ke Šterlenu na pozemku s p.č.
444/7. Provedeno – prostranství a zejména cesta ke studánce byla zkultivována a
zpevněna ve spolupráci členů OV, občanů obce Hlavňov a hlavně za značné podpory p.
Pavlínka, který přístupovou cestu zrealizoval z větší části vlastními silami, za což mu
patří velké poděkování. Vyznaný podíl má p. Pavlínek i na obnově a udržování
studánky nacházející se v dané lokalitě.
Náprava betonových patníků (svodidel) v zatáčce u dolejší zastávky u pozemků s p.č.
730/23 a st.p. č. 10.
Akce probíhá
OV
žádá
opravu
místní
pamětihodnosti
„sv.
J.
Nepomucký“.
Akce probíhá – bližší informace viz zápis č. 05/2011.
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Návrh občanů a členů TJ Sokol Hlavňov na vymalování tělocvičny a zateplení
nepoužívaných dveří u požárního schodiště.
Akce probíhá a je v rámci prověřování.
Stav obecní stodoly Akce probíhá - bližší informace viz zápis č. 05/2011
Na žádost OV bude v obci prověřena „provozní bezpečnost“ některých stromů
odborníkem.
Akce probíhá - na základě žádosti byl velmi důkladně ošetřen vrostlý jasan v dolejší
části obce u pozemku p.č. 182. Zbývající dřeviny u hasičárny a stříbrný smrk u dolejší
autobusové zastávky budou ošetřeny v následujícím období.
Obnova
třešňového
sadu
Na
Homoli.
Akce probíhá - p. Kubeček společně s p. Troutnarem zjistí stav dřevin a vytipují se ty,
které je nutné pokácet, s tím že výsadba bude provedena na podzim členy OV.
OV žádá o umístění odpadkového koše k prostranství dětského hřiště.
– M. Hrnčířová zajistí jeho umístění
OV žádá prověřit možnost prořezat zbývající porost smrků u silnice vedoucí na Hvězdu
na pozemku s p.č. 730/1 a 730/2.
Akce probíhá – nutné připomenout v rámci schůzky se zástupci MěÚ, TS, OV a PČR
na místě samotném.
Vaniš
Připomínka p. Pfeifera na prasklou trubu při vjezdu do garáže.
Akce probíhá - P. Toman prověřil připomínku p. Pfeifera a informoval OV o
katastrofálním stavu odpadní truby. Bude domluveno setkání a zhodnocení stavu se
zástupci města na místě samotném. Je nutné zjistit na jakém pozemku se truba opravdu
nachází.
B. Toman, M. Vaniš
Umístění svodidel ve stoupajícím úseku hned za zatáčkou na Hvězdu.
– viz zápis č. 05/2011. Svodidla ve výše zmíněném úseku byla zamítnuta, OV však
nadále trvá na jejich umístění. Zástupci MěÚ (p. Scholz) bude vyhotovena cenová
nabídka na realizaci těchto svodidel.
Žádost o umístění informačních bodů v obci Hlavňov.
Akce probíhá – viz zápis č. 06/2011.
Zodpovídá: Vaniš
Problematika pozemku v okolí turistické cedule u pozemku p. Hrdého.
Akce probíhá - nutná dohoda s MěÚ Police nad Metují.
OV
znovu
zmínil
již
několikrát
plánované
sezení
s
radnicí.
Zodpovídá: Vaniš
Návrhy a připomínky
Připomínka p. M. Korandové na propadající se část cesty mezi pozemky p. Ducháče a p.
Krále v hořejším úseku obce Hlavňov. Dochází k postupnému zužování příjezdové
cesty. Zjistit stav se zástupci MěÚ a p. Korandové.
Znovu byla připomenuta obecní knihovna a její úpadek v důsledku nezájmu občanů o
její využívání. O správcovství v obecní knihovně projevil zájem p. Matěna.
Zodpovídá : Monika Hrnčířová
OV informoval občany o blížící se realizaci autobusové zastávky u Penny marketu. OV
bude informovat občany o termínu realizace a začlenění do stávajícího autobusového
řádu.
Připomínka občanů na hlasitější rozhlas. Bylo připomenuto M. Rotterovi, který je
zodpovědný za pravidelné hlášení v obci.
Znovu diskutována otázka výše daně z nemovitosti, kdy koeficient sloužící k výpočtu
daně z nemovitosti je neúměrně vysoký.
Zodpovídá: Milan Rotter
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OV žádá o zjištění stavu finančních prostředků nutných pro „běh obce“ pro daný rok
2011 s ohledem na uskutečněné akce v roce 2011.
Zodpovídá: M. Hrnčířová
Připomínka p. Kubečkové související s obavami o nedostatečné zajištění průtoku
vodního toku v blízkosti jejich stavení. Stav vodních toků a přilehlých pozemků byl v
nedávné době kontrolován experty, kteří konstatovali, že stav vodního toku je v pořádku
s ohledem na možné zvýšení vody. Zástupci OV doručí p.Kubečkové zápis či vyjádření
posudkové
komise
o
stavu
vodního
toku
v
dané
oblasti.
Byla znovu otevřena otázka vyhrnování příjezdové cesty k p. Kubečkové.

Zápis ze zasedání OV Hlavňov č.10/2011
konaného dne 12.12.2011 v hostinci „Pod Jasanem“
Přítomni: Monika Hrnčířová, Milan Rotter, James Štefaniak, Bohumír Toman, Martin
Vaniš, Michal Vacek
Hosté: p. Jelínek, p. Berger
Omluveni: --Příští zasedání OV se bude konat dne 16.01.2012 v hostinci „U Doležalů“
Rozpracované dlouhodobé úkoly:
Bod č.6a zápisu č.11/2010 – oprava příjezdové cesty k hostinci „Pod Jasanem“.
Akce probíhá – bude podrobeno rozpočtu na rok 2012 a podstoupeno RM a ZM.
Bod č. 9 zápisu č.11a/2010 – oprava opěrné zdi u Rotterů.
Akce probíhá – bližší informace viz minulé zápisy.
Bod č. 16 zápisu č.12/2010 - oprava uvítací cedule s motivem Hvězdecké kapličky u
vjezdu
do
obce
Hlavňov.
Akce probíhá – pan Soumar vytvořil návrh uvítací cedule s motivem Hvězdecké
kapličky. Členové OV s návrhem souhlasí s tím, že v nejbližší době budou MěÚ
prezentovány návrhy členů OV na drobnou úpravu grafiky uvítací cedule. Uvítací
cedule by měla být umístěna při vjezdu do obce v místě stávající cedule a při vjezdu do
obce od Suchého Dolu v místě cedule „Hlavňov“. Instalaci zajistí TS.
Náprava betonových patníků (svodidel) v zatáčce u dolejší zastávky u pozemků s p.č.
730/23 a st.p. č. 10.
Akce probíhá – bližší informace viz minulé zápisy
OV
žádá
opravu
místní
pamětihodnosti
„sv.
J.
Nepomucký“.
Akce probíhá – bližší informace viz zápis č. 05/2011.
Návrh občanů a členů TJ Sokol Hlavňov na vymalování tělocvičny.
Akce probíhá – OV schválil, že vymalování tělocvičny proběhne na jaře roku 2012.
Stav obecní stodoly Akce probíhá - bližší informace viz zápis č. 05/2011
Na žádost OV bude v obci prověřena „provozní bezpečnost“ některých stromů
odborníkem.
Akce probíhá – občané vyjádřili značné obavy o stavu vzrostlé lípy u hasičárny a
žádají písemné vyjádření o provozní bezpečnosti této dřeviny.
Obnova třešňového sadu Na Homoli.
Akce probíhá - p. Kubeček společně s p. Troutnarem zjistí stav dřevin a vytipují se ty,
které je nutné pokácet. K pokácení dojde v období vegetačního klidu.
OV žádá prověřit možnost prořezat zbývající porost smrků u silnice vedoucí na Hvězdu
na pozemku s p.č. 730/1 a 730/2.
Akce probíhá –Bude oslovena dopravní policie nebo by bylo možné na vnější stranu
nainstalovat zrcadlo. Zodpovídá: Vaniš
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
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Žádost o umístění informačních bodů v obci Hlavňov.
Akce probíhá – viz zápis č. 06/2011.
Problematika pozemku v okolí turistické cedule u pozemku p. Hrdého.
Akce probíhá - OV vytipoval dvě potenciální místa do kterých by mohla být turistická
cedule přesunuta. Jedná se o obecní pozemek naproti stávající ceduli p.č. 76/1 a o
obecní pozemek v blízkosti čekárny na p.č. 77/2.
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.
Návrhy a připomínky:
Pan M. Rotter projevil zájem o sečení prostranství „U Obrázku“. Sečení bude
realizováno 2 x za rok za podmínek dohodnutých přímo se zástupci CHKO.
V případě, že uvítací cedule nebude pokryta z prostředků pro rok 2011, OV souhlasí s
nákupem vycházkových uniforem pro SDH Hlavňov.
Připomínka občanů o prověření zanesené truby (odtoku) v blízkosti plánovaného
rybníku u pozemku p. Zítky. Spodní i povrchová voda je v místě přístupové cesty k
rybníku sváděna po vedlejší štěrkové cestě až k místu, kde se napojuje na obecní
komunikaci, kterou posléze přetéká a je tím ohrožena bezpečnost silničního provozu,
zejména v zimních obdobích.
OV stanovil pravidla při komunikaci se zástupci MěÚ. Pro komunikaci s městem bude
odpovědnou osobou za OV M. Hrnčířová popř. M. Vaniš.
O správcovství v místní knihovně projevil zájem p. Matěna, který po dohodě s paní
Plachtovou bude od nového roku zodpovídat za chod obecní knihovny.
OV schválil prodloužení dotace na další rok webmasterovi za správu webovských
stránek obce Hlavňov.
OV navrhuje uzavření dohody o provedení práce s p. Pavlíkem na zimní údržbu
příjezdové cesty a přístupové pěšiny podél pozemků p. Krtičky. Smlouva by měla být
podepsána od 01.01.2012
Dne 17.12.2011 od 16 hodin proběhne setkání a posezení s občany obce v místní
klubovně.
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