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KRAJSKÉ VOLBY
V Poličce se v pátek 5. a v sobotu 6. listopadu
uskuteční volby do Zastupitelstva Pardubického
kraje. V pátek budou volební místnosti otevřeny od
14 do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin. Po uzavření volebních místností okrskové volební komise
zjistí výsledky hlasování v okrsku a ty následně
doručí na přebírací místo českého statistického
úřadu, které bude umístěno v prvním poschodí
v městském úřadu na Palackého náměstí. Volby do
Senátu Parlamentu ČR se v našem volebním obvodu
č. 50 nekonají. Pro tyto a budoucí volby došlo ke
změně volební místnosti pro volební okrsek č.5. Ta
byla dosud umístěna v objektu Sokolovny v Tyršově
ulici, nyní bude ve druhé budově městského úřadu
v Nádražní ulici číslo 304. Ve městě a integrovaných
obcích bude celkem dvanáct volebních okrsků.
Okrsek č.1 pavilon Masarykovy ZŠ
č.2 Tylův dům
č.3 ZŠ Na Lukách
č.4 ZŠ Na Lukách
č.5 městský úřad v Nádražní ulici
č.6 městský úřad na Palackého náměstí
č.7 Agronea a.s., Hegerova ulice
č.8 DPS Penzion
č.9 Agronea a.s., jídelna Hegerova ulice
č.10 Modřec čp.15
č.11 Lezník čp. 68
č.12 Střítež, bývalá škola
Volič, občan České republiky, po příchodu do
volební místnosti prokáže okrskové volební komisi
svou totožnost a státní občanství České republiky
platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Voliči, který tak
neučiní, nebude hlasování umožněno. Hlasovací
lístky jsou voličům distribuovány nejpozději 3 dny
přede dnem voleb, to je 2. 10.. V případě, že dojde
k jejich poškození nebo ztrátě, případně, když volič
zjistí, že nemá k dispozici všechny lístky, je možné
požádat ve volební místnosti okrskovou volební
komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích
lístků. Úprava hlasovacího lístku se provádí v prostoru volební místnosti, který je k tomu určen. Pokud se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude
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mu hlasování umožněno. V tomto prostoru vloží
do úřední obálky jeden hlasovací lístek politické
strany, politického hnutí nebo koalice, pro něž se
rozhodl hlasovat. Na hlasovacím lístku může přitom
zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na tomtéž hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Pokud
by tímto způsobem bylo označeno více kandidátů,
k přednostním hlasům se nebude přihlížet a takový hlasovací lístek se počítá ve prospěch politické
strany, politického hnutí nebo koalice. Jiné písemné
úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv. Podrobnější informace k volbám obdrží
občané společně s volebními lístky. Při volbách do
zastupitelstva kraje nelze volit na voličský průkaz.

SLOVO STAROSTY
Starosty
Miroslava
Popelky jsme se zeptali,
proč by měli jít občané
k volbám do Zastupitelstva Pardubického kraje.
„Odpověď je velmi jednoduchá. Občané by měli
vyjádřit svůj vztah k městu, kde žijí a k regionu,
do kterého patří. Tím, že
se občané voleb účastní,
se podílejí na jeho chodu,
na tom, kdo tento region
spravuje. Tak určují cestu, jestli je dobrá nebo špatná.
Vnímám, že občané těch voleb mají mnoho a že se
někdy těžce orientují. Právě tyto volby do krajského
zastupitelstva budou rozhodovat o tom, kam půjde
nejenom náš region, ale v podstatě i celá republika.
Proto bych občany rád požádal, aby se těchto voleb
zúčastnili. Aby vyjádřili podporu svým kandidátům.
Je jedno, jaká to bude politická strana, ale aby se k těm
volbám přihlásili a vzali je za své. Tyto volby jsou důležité, jde o určení směru, kdy občané vyjádří, že jim
není lhostejné, kde a jak žijí.“
-saň-

KRÁLOVNOU SE STALA DÍVKA Z JAROMĚŘE

Královnou věnných měst se nakonec stala
Michaela Čapková z Jaroměře. Foto: S. Sáňka
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V pátek 8. října se v Poličce uskutečnil 5. ročník soutěže Volba královny českých královských věnných měst.
Soutěžilo devět dívek, které zastupovaly Poličku, Dvůr
Králové nad Labem, Mělník, Hradec Králové, Chrudim,
Vysoké Mýto, Jaroměř, Nový Bydžov a Trutnov.
Volba se uskutečnila v zaplněném velkém sále
Tylova domu, moderoval ji herec Jan Čenský. Pro soutěžící dívky byly připraveny čtyři disciplíny: královna
společenská, kde každá z účastnic představila sebe
a své město ve verších, královna talentovaná – volná
disciplína, ve které dívky tančily, zpívaly nebo recitovaly. Třetí disciplínou byla královna šikovná, ve které na
dívky čekal úkol v podobě pletení vánočky. Poslední
soutěž měla název královna výřečná , kde se čekalo na
pohotovou odpověď soutěžících.
Jednotlivé
disciplíny (pokračování na str. 2)

POSLANEC PARLAMENTU ČR
V POLIČCE
Dne 7. října přijel v rámci svého poslaneckého
dne do Poličky poslanec parlamentu ČR Radko
Martínek. Na setkání s vedením města i starosty
obcí v regionu projednal osud žádostí o dotace ze
státního rozpočtu v roce 2005. Bohužel v důsledku
snahy o snížení schodku byly plošně všechny požadavky kráceny přibližně o 50%. Tím se dostává
do problémů financování výstavby tělocvičny na
Masarykově základní škole.

Poslanec Parlamentu ČR Radko Martínek

KRÁLOVNOU SE STALA DÍVKA
Z JAROMĚŘE
(pokračování ze str. 1)
hodnotila porota, ve které
byli zastoupeni starostové, místostarostové a primátoři
královských věnných měst. Za Poličku v porotě zasedl
místostarosta Jaroslav Martinů, o titul soutěžila poličská
studentka Irena Smolková.
Celá volba byla na pozadí baroka, program připravila módní návrhářka Beáta Rajská, hostem večera
byl zpěvák a herec Josef Laufer. Královnou českých
královských věnných měst se stala Michaela Čapková
z Jaroměře. Ta mimo korunky, kterou jí předala loňská
královna Lucie Šormová, šerpy a květin, obdržela i další
dary. Polička udělila královně několik výsad platných
po dobu jednoho roku, jako například bezplatné ubytování ve městě a na hradě Svojanov na jeden víkendový
pobyt. Královna má také volný vstup do městských zařízení určených k rekreaci a odpočinku, hudební festivaly
nebo může v Poličce parkovat zdarma své vozidlo. Po
vyhlášení královny se hosté přesunuli do malého sálu
na královský raut.
Jak se nám svěřila zástupkyně Poličky Irena Smolková, je jí trochu líto, že se nestala ve svém rodném
městě královnou. Do soutěže ji přihlásila babička
s přítelem. „Ale i tak to stálo za to. Bylo to bezvadné,
spolupráce s ostatními dívkami byla úžasná, navzájem jsme si pomáhaly,“ řekla nám Irena. Podle jejích
slov největší přípravu věnovala volné disciplíně, ve
které tančila.
-saň-

Soutěžící dívky musely také ukázat, jak jsou
šikovné. V této disciplíně je čekalo pletení
vánočky. Foto: S. Sáňka

KONTROLNÍ DEN V NEMOCNICI
nice v Poličce. Je tvořen 27 obcemi poličského
mikroregionu.
Celkové náklady na rekonstrukci a dostavbu
objektu činí 34,5 milionů Kč, z čehož na druhou
etapu přísluší 29,5 milionů Kč. Na celkových nákladech druhé etapy se 4,4 miliony Kč podílí Svazek
obcí AZASS, Ministerstvo práce a sociálních věcí
uhradí 22,1 milionů Kč a Pardubický kraj přispěje
8 miliony Kč.
„Přestavba stravovacího provozu je největší
investiční akcí v Poličce co do rozsahu státem poskytnutých finančních prostředků.“ řekl Vít Češka,
zástupce spolku obcí AZASS.
Zleva Roman Línek, Vít Češka, Josef Janeček
V pátek 22. října se uskutečnil veřejný kontrolní
den na stavbě rekonstrukce a dostavba stravovacího a administrativního provozu v areálu nemocnice
(AZASS) v Poličce.
Na úvodním setkání vystoupili Ing. Roman
Línek, hejtman Pardubického kraje a Ing. Josef Janeček, radní Pardubického kraje pro oblast zdravotnictví a sociálních věcí. Hejtman Línek v krátké řeči
uvedl, že se nyní potvrzuje správnost rozhodnutí
o zrušení lůžek akutní péče v poličské nemocnici
a zahájení výstavby areálu zdravotnických a sociálních služeb.
Tam, kde s tímto obtížným a nepopulárním
krokem váhali, mají dnes problémy s financováním.
Poličským slíbil i do budoucna podporu kraje.
Odborná i široká veřejnost měly spolu se zástupci veřejné správy a samosprávy příležitost se
seznámit se současným stavem a výhledem akce,
která je součástí „Koncepce komplexního řešení
stavebně technického stavu objektů a zařízení nemocnice“ realizované postupně od roku 1999 Svazkem obcí AZASS.
Svazek obcí AZASS vznikl v roce 1998 s cílem
převzít od FNM a dále spravovat majetek nemoc-

ZEPTALI JSME SE ...
krajského radního Josefa Janečka při jeho návštěvě v Poličce:
„Plánuje se v nejbližší budoucnosti v Pardubickém kraji zřízení hospicu?“
„Pardubický kraj žádné zařízení tohoto typu
nemá. Myslíme si, že každý kraj by ho mít měl.
Nabízeli jsme jeho umístění nemocnici ve Vysokém
Mýtě, která nyní prochází restrukturalizací, ale tam
o jeho zřízení neprojevili zájem. Naopak o vybudování hospicu projevila aktivní zájem skupina lidí
v Chrudimi a tak se bude stavět tam. V současné
době je již vykoupený pozemek, je vypracovaná
projektová dokumentace, na kterou kraj přispěl
takřka dvěma miliony korun. Celkový rozpočet je
přes 80 milionů korun a ty se budou muset najít
ve státním rozpočtu, případně rozpočtu města, kraj
by mohl dát maximálně několik milionů. Snažili
jsme se se zájemci o vybudování hospicu jednat
o přestavbě vhodných budov například v Hamzově
léčebně v Luži, ale mají svoje konkrétní představy
a chtějí budovat hospic na zelené louce.“

MĚSTO POLIČKA, Palackého nám. 160, 572 11 Polička připravuje

VEŘEJNOU DRAŽBU

UČNI NA VOLBĚ KRÁLOVNY

na prodej bytu č. 2, velikosti 2+1, II.kategorie,
v domě č.p. 574 ul. E. Beneše v Poličce

Slavnostního večera, při kterém byla volena královna věnných měst, se účastnila také naše škola (SOŠ
a Sou Polička). Učni oboru kuchař - číšník zajištovali
přípravu královského rautu v malém sále Tylova domu
a také celodenní stravování pro kandidátky titulu
„královna věnných měst“. Martin Obhlídal, student
3. ročníku oboru kuchař - číšník, svým uměním
plést vánočky okouzlil nejen budoucí královnu, ale
i všechny přítomné. Z dalších akcí, jichž se naše škola
účastnila, musím jmenovat také oslavy 155 let trvání
Městské knihovny v Poličce, kde prezentovali svoje
dovednosti nejen kuchaři a číšníci, ale také cukráři.
Mgr. Marcela Šplíchalová

na prodej bytu č.10, velikosti 2+1, I.kategorie,
v domě č.p. 613 ul. Jiráskova v Poličce

V Ý S T A V A BETLÉMŮ
Letos již po jedenácté proběhne výstava betlémů na děkanství v Poličce. Zahájení výstavy se
tradičně koná svěcením adventních věnců v kostele sv. Jakuba v 16.00 hod. v sobotu před první
nedělí adventní. Letos to bude 27. 11. Účast na
vernisáži přislíbil PhDr. Vladimír Vaclík, předseda českého Sdružení přátel betlémů. Výstava potrvá do 6. 1. 2005 a otevřena bude denně kromě
úterý 9.00 – 11.00 hod. a 15.00 – 17.00 hod., v neděli odpoledne bude otevřeno již od 14.00 hod.
Srdečně zveme.
Rudolf Zahálka, děkan,
Alena Sienská, autorka výstavy

vč. spoluvlastnických podílů ke společným částem domu a pozemku
Veřejná dražba se uskuteční

VE STŘEDU 24.10. V 15.00 HOD.

v zasedací síni Městského úřadu v Poličce (I.poschodí).
Vyvolávací cena: bytu č. 2: 300.000,- Kč; bytu č.10: 250.000,- Kč,
Dražební jistota: 30.000,- Kč/byt č. 2; 25.000,- Kč/byt č.10
Každému dražiteli bude z dražební jistoty odečten účastnický poplatek ve výši Kč 300,-. Konání dražby je podmíněno schválením prodeje v ZM dne 4.11.2004
Prohlídka uvedených bytů se uskuteční: byt č. 2 - v pondělí 15. a 22. 11. 2004 od 15.00 – 15.30 hod. byt č.10 v pondělí 15. a 22. 11. 2004 od 15.30 – 16.00 hod.
Stručná charakteristika bytu č.2 v domě č.p. 574 ul. E.Beneše: jedná se o byt ve zděném domě sestávající z kuchyně, 2 pokojů, předsíně, koupelny, WC, spíže a sklepa. Celková výměra bytu činí 68,61 m2.
Stručná charakteristika bytu č.10 v domě č.p. 613 ul. Jiráskova: jedná se o byt v panelovém domě sestávající z kuchyně, 2 pokojů, předsíně, koupelny, WC a 2 sklepů. Celková výměra bytu činí 55,13 m2.
Zájemci o koupi uvedených bytů se mohou přihlásit v den konání dražby nejpozději do 14.00 hod. na Městském úřadě v Poličce, majetkoprávním odboru (dveře č. 19) , kde současně předloží doklad o zaplacení dražební
jistoty na účet Města Poličky, č. 19-1283399369/0800, VS 2123. Dražební jistotu je možno uhradit v příjmové
pokladně v přízemí budovy MěÚ.

Upozornění pro účastníky dražby: Před zahájením dražby bude každý zájemce povinen podepsat
prohlášení, v němž se zaváže splnit podmínky dražby, s nimiž je možno se seznámit na majetkoprávním odboru městského úřadu, dveře č. 19 (tel.461723810, 461723812).
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OKÉNKO MĚSTSKÉ POLICIE

• Trestní stíhání si přivodil osmadvacetiletý občan Poličky tím, že řídil motorové vozidlo přesto,
že mu byl vysloven zákaz řízení na dobu 22 měsíců
a uložena pokuta ve výši 14 tisíc korun. Strážníci jej
dne 22. 9. zadrželi a předali obvodnímu oddělení
Policie České republiky v Poličce.
• Svérázným způsobem se domáhal vstupu
do herny na Palackého náměstí 24. 9. krátce po
půl osmé ráno třicetiletý muž ze Svratky. Kopal
do dveří herny a když zjistil, že je herna zavřená,
rozbil skleněnou výplň dveří ve vedlejší prodejně
textilu. Přitom byl zadržen strážníkem MP. Výtržník, jak později vyšlo najevo, je zaměstnancem
bezpečnostní agentury. Mimo ostudy bude muset
také zaplatit vzniklou škodu a ze svého jednání
se bude zodpovídat před komisí pro projednávání
přestupků.
• Skutečnost, že k řízení osobního motorového
vozidla musí řidič dosáhnout určité věkové hranice
a vlastnit příslušné řidičské oprávnění, ignoroval
sedmnáctiletý mladík z Poličky, kterého strážníci
zadrželi 25. 9. ve večerních hodinách v centru
města při řízení osobního motorového vozidla.
Vybrané pasáže zákona o pozemních komunikacích s mladíkem projednají na odboru dopravy při
projednávání jeho přestupku.
• Zkušenému oku prodavače v prodejně železářství neunikli dva třináctiletí chlapci, kteří si
1. 10. v poledne plnili kapsy zbožím z regálů. Starou
pravdu, že krást se nemá, si chlapci i s rodiči budou
muset vyslechnout na odboru sociální péče.
• Kuriózní krádež řešili strážníci 2. 10. krátce
před půlnocí. Obsluhující personál jedné restaurace na Palackého náměstí oznámil krádež meče,
který byl zavěšen na zdi jako dekorace. O hodinu
později strážníci zadrželi pachatele i s mečem na
ulici Otakarova. Jednalo se o dvacetiletého muže
z Brna, který svůj čin omlouval zkratovitým jednáním. Strážníci s ním krádež vyřešili v blokovém
řízení.
• Velkou dávku sebevědomí zřejmě měla šestnáctiletá dívka z Poličky, která si 15. 10. krátila
volný čas před odpoledním vyučováním v parku
kouřením marihuany.
Skutečnost, že parkem procházejí mladší děti,
kterým dává špatný příklad, ji zjevně nevadila.
Strážníci však byli jiného názoru a předvedli dívku
na obvodní oddělení Policie České republiky, která
se případem dále zabývá.
• Hvízdání pneumatik, burácení motoru a auto
bez zapnutých světel řítící se po Palackého náměstí. To byl obrázek, který se strážníkům naskytl
10. 10. v časných ranních hodinách, když se rozhodl třicetiletý muž z Poličky v podnapilém stavu řídit osobní motorové vozidlo. Nyní mu hrozí pokuta
do výše 15 tisíc korun a zákaz řízení motorových
vozidel po dobu 24 měsíců.
• Při pátrání po dvaačtyřicetiletém recidivistovi, které proběhlo 11. 10. ve večerních hodinách,
poznala číšnice jedné z restaurací v Poličce podle
předložené fotografie muže, který ji ukradl mobilní
telefon. Strážníci recidivistu zadrželi o pár desítek
minut později a věc vyřešili jako přestupkové jednání.
• O tom, že seznámení na inzerát nemusí
dopadnout vždy dobře, se poučila jednapadesátiletá žena z Poličky. Muž, se kterým si dopisovala
a kterého následně pozvala k sobě do Poličky na
návštěvu, se projevil jako tyran a násilník, který si
vynucoval pobyt v jejím bytě výhrůžkami násilím.
Strážníci jej zadrželi 13. 10. v bytě, kde pobýval
proti její vůli a Policie České republiky případ šetří
jako podezření ze spáchání trestného činu.

NÁLEZ JÍZDNÍHO KOLA
Dne 17. 10. večer bylo na ulici Revoluční nalezeno dámské jízdní kolo LADY 26 stříbrné barvy.
Majitel(ka) si může jízdní kolo vyzvednout na služebně městské policie.
Pavel Lahodný, velitel městské policie
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ZMĚNY V POLIČCE?!
Polička zesiluje středověké opevnění
Slavný rodák Bohuslav Martinů, kouzelné středověké uličky s náměstím, morovým sloupem, radnicí,
kostel svatého Jakuba, zachovalé hradby ... Každá
doba a mnohá událost vnáší do Poličky určité prvky.
V současnosti se v Poličce odvíjí jistě významné období.
Výstavba nové čtvrti, průmyslová zóna, plánovaný plazmatron, zastřešení zimního stadionu, suchý poldr, zprůjezdnění města a další plody práce současného vedení
města či podnikatelů a firem. Polička mění svou tvář.
Symbolicky se do Poličky dostává svoboda. Lidé mohou
kdykoliv vjet autem do historické části města. Čas ukáže, zda je to pro Poličku únosné. Je možné, že si každý
rozmyslí jet na přeplněné náměstí, kde se dá s autem
sotva hnout a kde se často díky zásobování nedá ani
projet. Myšlenka žlutočerných příčných prahů je však
unikátní. Část poličských hradeb musela v minulosti
ustoupit ulicím. Zmizely tak např. středověké vstupní
brány. Nápad zacelit proluky v hradebním opevnění aspoň skvostnými žlutočernými prahy je ovšem naprosto
nový a přinese jistě občanům Poličky další blahobyt.
Dokonce i minimálně používaná uzounká ulička Fortna
získala svůj žlutočerný šperk! Každý turista - řidič se
musí předrncat na náměstí a zase zpět a všimnout si tak
dokonalého prvku, třeba si tak všimne i kamenné části
opevnění! Jistě bude často vyprávět i o svých zážitcích
z nádherného městečka, které dokáže báječně skloubit
moderní prvky s historickými. Občané Poličky budou
jistě také šťastní, mohou vjet na náměstí autem a ušetří
tak nohy před zbytečnou chůzí malebnými uličkami.
Obyvatelé a majitelé domů v okolí příčných prahů, kde
každé auto udělá drc, drc, sice budou možná mít více
starostí díky prasklinám ve zdech či sklepech svých starodávných domů, ale stavební firmy a statici třeba zase
díky tomu naopak budou mít důležitou práci.
Další klenot u přehrady
Těším se na další zkrášlení našeho malebného

městečka, kam se jistě bude jezdit dívat stále více a více
turistů na další skvělé realizované nápady. Kdo má estetické cítění jistě ocení i další prvek v naší krajině. Velmi
oblíbený cíl vycházek – přehrady – totiž získal další elegantní doplněk. Zdálky vypadá trochu jako kolotoč, ale
ne, není to ono. Mezi tzv. nultou a první nádrží vyrostl
barevný transformátor, který musí jistě lahodit každému
oku. Jeho vzhled určitě nijak nekříží účel napájet elektřinou vznikající chatovou osadu, jež má být jednotného
estetického rázu a má zapadat do místní krajiny.
Park pod Tylovým domem? Nebo raději provozovnu topenářství?
Koho zajímají krásy našeho města, životní prostředí,
ale i mnohé další záležitosti, doporučuji navštívit listopadové zasedání našich zastupitelů, kde se má potřetí
rozhodovat o dalším nápadu. Jeden podnikatel by chtěl
postavit provozovnu topenářství na louce pod Tylovým
domem, kde je ovšem podle územního plánu počítáno
s parkem, na který se již připravuje projekt. Povolení
ke stavbě však musí schválit zastupitelstvo, které úmysl
zatím vloni dvakrát těsně zamítlo. Že by se podařilo
získat nějaké další zastupitele? Necháme v centru města
postavit další průmyslovou minizónu?
Tiskový mluvčí Města Poličky – bez výběrového
řízení, bez diskuse v zastupitelstvu
Poličský tisk i internetové zpravodajství se nyní plní
články o Poličce a dění v ní s podpisem pana Sáňky.
Neříkám nic proti němu. Ovšem způsob, jakým byl
přijat na městský úřad na místo tiskového mluvčího je
velice zvláštní. Dosud se na každé nové místo vypisovalo výběrové řízení. V tomto případě však vedení města
rozhodlo samo – bez dialogu se zastupitelstvem, bez
výběrového řízení…
Doufám, že si občané Poličky všimnou, jaké změny
se v Poličce dějí a začnou nad tím více přemýšlet i při
jiných příležitostech, například při volbách.
René Habrman, A21 Polička

NĚKOLIK POZNÁMEK K PŘIPOMÍNKÁM P. RENÉ HABRMANA
Když na mailové stránky města přišel text s poznámkami p. René Habrmana, říkal jsem si, zda má
smysl reagovat na ironii, se kterou komentuje některé
kroky radnice. Protože není v zájmu vedení města cokoliv zatajovat nebo ignorovat názory občanů, pokusím
se bez ironie učinit několik poznámek.
Je pravdou, že město Polička v současném období
mění svou tvář. Realizují se významné projekty, které
umožní zlepšení bytové situace občanů a pomohou
stabilizovat zaměstnanost. Jistě lze říci, že dochází i ke
zlepšení dopravní situace ve městě. O výhodách kruhového objezdu se již mohlo přesvědčit mnoho automobilistů. Nyní je v našem zájmu dosáhnout na realizaci
kruhového objektu na křižovatce u pošty a připravuje
se i přechod pro chodce u sokolovny. Pokud se týká
usměrnění dopravy v historické části města, jsem přesvědčen, oproti panu Habrmanovi, že rozhodnutí zjednosměrnit provoz povede ke zvýšení bezpečnosti a lze
i říci, že ani historické uličky neutrpí. Jen tři příklady:
- kolik vozidel do města dříve vjelo, muselo Riegrovou ulicí, příp.kolem domků Na bídě i vyjet. Nyní bude
drtivá většina vyjíždět na kruhovém objezdu. Navíc se
vyřeší kritický výjezd u Tylova domu.
- v celé městské zóně je upravena rychlost,
- zvýší se počet parkovacích míst, čímž dojde k legalizaci toho, co se dodnes v rámci vyhlášky více či méně
uskutečňovalo,
Pan Habrman se velmi mýlí, pokud se domnívá, že
použití žlutočerných příčných prahů má nahradit středověké vstupní brány. To je velké nepochopení. Tyto
pruhy slouží k tomu, aby řidiči museli snížit rychlost.
To, že jsou žlutočerné je dáno předpisy, jež nemůžeme ovlivnit. Možná růžová barva by byla přijatelnější.
Za sebe mohu říci, že se mi jejich barva a i užití také
nelíbí, ale v Poličce žijí i lidé, kteří jsou zastánci těchto
retardérů. Čas ukáže, jak dlouho zde vydrží. Na seriózní
hodnocení je však příliš brzy.
Kritická připomínka týkající se parku pod Tylovým

domem je mírně řečeno mimo realitu. Je zcela legitimní,
že ten, kdo chce koupit nějaký pozemek se obrací na
zastupitelstvo. Je pak na rozhodnutí svéprávných zastupitelů, aby hlasovali podle svého nejlepšího vědomí
a svědomí. Připadá mi, že se zde jedná o poznámku jen
proto, aby řeč nestála. Kritika za každou cenu.
Závěrem si dovolím zareagovat na poslední poznámky týkající se způsobu přijetí nového zaměstnance
na úřad. Zamrazilo mě a vyděsil jsem se, když jsem
četl „...vedení města rozhodlo samo - bez dialogu se
zastupitelstvem...“. Představa, že zaměstnanci nastupující na úřad nebudou dostatečnými odborníky, pokud
nebudou na veřejném zastupitelstvu vylustrováni je
protiprávní. Tuto pravomoc zákon nesvěřuje ani radě
města. Pan Habrman bohužel nepochopil připomínku
vznesenou na zastupitelstvu bývalým starostou, který
se dotazoval, proč nebylo na funkci tiskového mluvčího
vyhlášeno výběrové řízení. Ve snaze si „přisolit“ tento
legitimní dotaz vyšperkoval o dialog se zastupitelstvem,
což z neznalosti věci dovedl do absurdna.
A proč nebylo provedeno výběrové řízení? Důvod
je naprosto jednoduchý. Zákon rozděluje zaměstnance
na úředníky a neúředníky. Ti první musí projít výběrovým řízením, ti druzí ne. A tiskový mluvčí v Poličce není
zařazen mezi úředníky. Navíc má uzavřenu smlouvu na
dobu určitou a ani v tomto případě se nemusí výběrová
řízení vypisovat. A protože se naskytla příležitost získat
člověka, který byl profesionálním novinářem na okresní
úrovni, bylo rozhodnutí relativně jednoduché. Dále je
nutné říci, že mzdové náklady jsou vypláceny v rámci
schválených vnitřních limitů zaměstnanců a finančních
prostředků. Nevzniká tím žádný nárůst.
Závěrem si dovolím vypůjčit od p. René Habrmana
jeho závěrečnou poznámku, kterou na rozdíl od něho
nemyslím ironicky. Doufám, že si občané Poličky všimnou, jaké změny se v Poličce dějí a začnou nad tím
více přemýšlet i při jiných příležitostech, například při
volbách.
Mgr. Bc. Jiří Brusenbauch

USNESENÍ VÝBORU

ZPRÁVY Z RADNICE
USNESENÍ
přijatá na 22. schůzi Rady města Poličky
konané dne 29. 9. 2004
RM doporučuje ZM schválit nabytí nepotřebného vojenského majetku do vlastnictví
Města Poličky darovací smlouvou podle zákona
č. 174/2003 Sb. , a to objektu bydlení č.p. 983 na
st.p.č. 1938 včetně st.p.č. 1938 a objektu bydlení č.p. 984 na st.p.č. 3134, se všemi součástmi
a příslušenstvím, vše v k.ú. Polička, obec Polička,
kraj Pardubický. K tomu ukládá starostovi města
podat žádost Ministerstvu obrany ČR o převod,
poskytnout Ministerstvu obrany ČR spolupráci při
přípravě převodu a v případě schválení převodu
vládou ČR předložit ZM úplný text návrhu darovací smlouvy ke schválení.
RM ukládá ředitelům příspěvkových organizací Hrad Svojanov, DPS „Penzion“ Polička,
Masarykova ZŠ Polička a Dům dětí a mládeže
Polička splnění doporučení uvedených ve „Zprávách o skutečnostech zjištěných při přezkoumání
hospodaření za rok 2003“.
RM ukládá ředitelům příspěvkových organizací Hrad Svojanov, DPS „Penzion“ Polička, Masarykova ZŠ Polička a Dům dětí a mládeže Polička
podat radě města písemnou zprávu o odstranění
závad.
RM pověřuje kontrolou doporučení vyplývajících ze „Zpráv o skutečnostech zjištěných při
přezkoumání hospodaření za rok 2003“ odbor
finanční a plánovací a odbor kanceláře starosty.
RM schvaluje rozpočtovou změnu č. 7/2004 dle
důvodové zprávy.
RM bere na vědomí předložený materiál „Dětská hřiště v Poličce“.
RM ukládá starostovi
a) věnovat trvalou a soustavnou péči o dětská
hřiště ve městě.
b) pověřit úsek školství odboru kanceláře starosty určit problematiku dětských hřišť do pracovní náplně konkrétního pracovníka úřadu.
c) zajistit smluvně jasné a konkrétní vymezení
činností a povinností správce (T.E.S., s.r.o. Polička) včetně harmonogramu údržby s ohledem na
rozpočtově vymezené finanční prostředky do
rozpočtu r. 2005 a 2006.
d) předložit radě města informaci o učiněných
krocích vyplývajících z usnesení rady a předloženého materiálu.
RM souhlasí s použitím městského znaku jako
loga na informační tabuli umístěné na budově
Restaurace THT, Polička. Povolení se uděluje pro
provozovatele KIRS – Ing. Jan Kavalír, informační a reklamní společnost, Benátky nad Jizerou
a ukládá vedoucímu kanceláře starosty zajistit
u vydavatele korekturu vzoru znaku tak, aby odpovídal heraldické předloze schválené předsedou
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
RM schvaluje prodloužení smlouvy o výpůjčce
objektu č.p. 74 v Pusté Rybné s Kruhem přátel
Domu dětí a mládeže, Polička, a to na dobu 5-ti
let. Veškerá ustanovení původní smlouvy zůstávají
nezměněna.
RM bere na vědomí děkovný dopis Kanadského velvyslanectví v ČR, Nadace Terryho Foxe
v Torontu a České obce sokolské za vstřícnost,
spolupráci, podporu a osobní přístup k Běhu Terryho Foxe v Poličce.
RM pověřuje OÚRaŽP jednáním s firmou Recycling – kovové odpady, a.s.,Chotěboř za účelem
zahájení stavebního řízení ve věci zřízení sběrného místa pro kovové odpady.
RM doporučuje ZM schválit zařazení do rozpočtu roku 2005 spoluúčast města při podávání
žádosti TJ SPARTAK Polička o příspěvek na
rekonstrukci a modernizaci budovy tělocvičen
a zařízení na MŠMT ČR.

na 23. schůzi Rady města Poličky konané
dne 11. 10. 2004
RM souhlasí s tím, aby firma LIKO SVITAVY,
a.s. podala výzvu k podání nabídky na zpracování
plánů odpadového hospodářství společně za města
Polička, Svitavy, Litomyšl a Moravská Třebová a pověřuje starostu jmenováním zástupce Města Poličky
do komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek. Rada města současně doporučuje ZM schválit
zařazení prostředků na zpracování plánu odpadového hospodářství do rozpočtu na rok 2005.
RM souhlasí se zahájením zabezpečení, vyčištěním a kamerovou prohlídkou kanalizace v ulici T.
Novákové, bere na vědomí potřebu dalších finančních prostředků na opravu kanalizace a pověřuje
vedení města jednáním se Správou a údržbou silnic
Pardubického kraje a Dřevozávodem Pražan o případné finanční spoluúčasti na této opravě.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce
objektu č.p. 63 na st. p.č. 103 v k.ú. Střítež mezi
Městem Polička a Domem dětí a mládeže v Poličce za účelem provozování keramického kroužku
a zřízení klubovny dětí. Smlouva bude uzavřena
na dobu 1 roku.
RM nedoporučuje účast na veletrzích cestovního ruchu organizovaných oddělením cestovního
ruchu Pardubického kraje.
RM souhlasí se zřízením provozovny firmy
Recycling – kovové odpady, a.s. na pozemku
Českých drah, a.s. p.č. 6277/1 v k.ú. Polička ve
vzdálenosti nejméně cca 50 m od komunikace II/
360 na ul. T. Novákové s podmínkou, že proběhne
stavební řízení a bude vydáno stavební povolení
na tuto provozovnu.

pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva
města Poličky přijatá na schůzi dne 8. 9. 2004
1. Zjistit počet hendikepovaných dětí v mateřských
školách a ve spolupráci ředitelství mateřských
škol a speciálních škol zpracovat návrh řešení
s „Komunitním centrem“ v Poličce (ing. Vrabcovou).
2. Výbor pro výchovu a vzdělávání doporučuje
zastupitelstvu města schválit Základní škole
Na Lukách, Polička, Švermova 401, okres Svitavy doplnění zřizovací listiny v hlavní činnosti
o stravování studentů a pracovníků gymnázia.
3. Výbor pro výchovu a vzdělávání doporučuje zastupitelstvu města schválit Masarykově základní
škole, Polička, nábřeží Svobody 447, okres
Svitavy doplnění zřizovací listiny o okruhy doplňkové činnosti o pronajímání tělocvičny pro
sportovní účely a pronajímání tříd pro účely
vzdělávací.
4. Výbor pro výchovu a vzdělávání doporučuje
zastupitelstvu města schválit nové vymezení
nemovitého majetku způsobem: „ předání do
správy dle odst.2 § 27 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění“ ve zřizovacích listinách
Základní školy Na Lukách, Polička, Švermova
401, okres Svitavy, Masarykovy základní školy,
Polička, nábřeží Svobody 447, okres Svitavy
a Základní umělecké školy Bohuslava Martinů
Polička.
5. Výbor pro výchovu a vzdělávání ruší usnesení
číslo 2 ze dne 17. 9. 2003. Hlasování: 9 ano
(usnesení č. 1 – 5)
6. Výbor pro výchovu a vzdělávání v rámci rozpočtové změny číslo 5/2004 doporučuje zastupitelstvu města zvýšit běžný příspěvek MŠ Čtyřlístek, Polička o částku 32,- tis. Kč na nákup
nábytku a současně s tím nesnižovat příspěvek
kapitálových výdajů o tuto částku. Hlasování:
8 ano, 1 se zdržel hlasován
RNDr. Milan Janečka, předseda výboru

SLOVO REDAKCE
Vážení čtenáři,
říjen byl pro redakci velmi hektický. Stěhovali
jsme se z DPS Penzion do nových prostor . Nyní
nás najdete v prvním patře Obchodního domu
PONAS, Tyršova 161. Kromě adresy se změnilo
i číslo pevné telefonické linky. Číslo do redakce je
nyní 461 723 057. Beze změny je mobilní telefon
603 526 243 i e-mail jitrenka@policka.cz. Upozorňuji, že tento e-mail je jediný, který zaručuje, že
se vaše příspěvky dostanou do redakce. V minulých měsících se totiž stalo, že jste poslali zprávu
na některou z dříve používaných adres Poličských
novinek. Ne vždy je však možné, aby je bývalý šéfredaktor ing. Vrabec přeposlal včas na správnou
adresu. Pro předání vašich písemných podkladů
využijte Informační centrum na Palackého náměstí. Rád se s vámi sejdu osobně, ale protože jsem
v redakci nepravidelně, je třeba si schůzku domluvit předem telefonicky.
Chci, aby Jitřenka byla listem všech občanů.
Přivítám vaše příspěvky na různá témata. Jen prosím, abyste je zasílali včas a nenechávali je až
na uzávěrku (vždy 20. každého měsíce). Je to
důležité zvláště v případech, kdy se vyjadřujete k některé konkrétní osobě či akci. Chci,
aby se zmíněná osoba mohla vyjádřit ve stejném
čísle Jitřenky a to není vždy možné zajistit, když
příspěvek přijde až na poslední chvíli.
Od června, kdy jsem začal pracovat jako šéfredaktor, jsem zjistil, že nejtěžší na této práci je
okamžik, kdy musím silně redukovat některý
příspěvek, nebo ho přesunout do dalšího čísla.
Jitřenka má k dispozici předem danou plochu dvaceti stránek a někdy se stane, že je třeba vypustit

článek, který bych velmi rád uveřejnil, ale svým
rozsahem překračuje možnosti daného čísla. Jsem
si vědom, jaké zklamání to vyvolá v přispěvateli,
který věnoval čas a někdy i kus srdce sepsání svého příspěvku, ale někdy není zbytí. Proto prosím
o pochopení. Zatím byly zveřejněny všechny vaše
příspěvky, byť někdy krácené, nebo posunuté
o jedno číslo.

VÝZVA
Na příští rok připravuji čtenářskou soutěž,
otázky se budou týkat Poličky. Hledám sponzory,
kteří by dodali odměny pro vítěze jednotlivých
kol. Mohou to být různé výrobky, předměty,
poukázky na služby apod. v hodnotě několika
desítek až stovek korun. Sponzorující firmy budou
zveřejněny zároveň s vítězem každého kola. Pokud
chcete podpořit objevování zapomenutých detailů
Poličky zavolejte, nebo pošlete e-mail a dohodneme podrobnosti.
Ing. Ivo Janeček

SBĚR LESNÍCH PLODŮ
Soutěž o ceny ve sběru kaštanů,
žaludů, bukvic
Sušené lesní plody je možné odevzdat na
oddělení přírodovědy DDM. Nejlepší sběrači
budou odměněni na akci „Zdobení stromečku“ v prosinci.
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DĚTSKÁ HŘIŠTĚ VE MĚSTĚ
V poslední době se ve městě mezi občany diskutuje o dětských hřištích. Podle nových norem
Evropské unie musejí dětská hřiště splňovat různá
hygienická a bezpečnostní kritéria.
Například pískoviště se musí zajistit tak, aby
nebyla znečišťována exkrementy od psů nebo zde
nebyly pohozeny injekční stříkačky. „Některá hřiště
jsou v takovém stavu, že je nemá smysl ani obnovovat. Navíc se někdy nacházejí v lokalitách, kde
již jsou děti odrostlé a moc se nevyužívají,“ uvedl
vedoucí kanceláře starosty Jiří Brusenbauch. V této
souvislosti byl zpracován materiál, který je rozdělen
do tří kategorií.
První kategorie je zaměřena na hřiště, která se
mají zrušit, druhá obsahuje návrhy, která hřiště se
mají opravovat, ve třetí kategorii jsou vytipovány
lokality, kde by bylo dobré dětské hřiště zřídit.
Týká se to především částí města, kde je soustředěno nejvíc dětí.
Správcem dětských hřišť v Poličce jsou Technické a energetické služby (T.E.S), které budou ze
zmíněného materiálu vycházet. „Podle finančních
možností, které se dostanou do rozpočtu, by se
mělo přistoupit k některým krokům,“ dodal Brusenbauch.
Některým občanům města se nelíbí zrušení dětského hřiště v parku. Důvod byl ten, že v současné
době již bylo některé vybavení ve špatném stavu.
Vzhledem k tomu, že se jedná o velice frekventovanou lokalitu a obyvatelé zde hřiště chtějí, předpokládá se, že zde bude znovu obnoveno. T.E.S. mají
za úkol vybrat od výrobců vhodné vybavení na
prolézačky, houpačky a další vybavení. „Zmíněné
hřiště je ve městě prioritou,“ dodal vedoucí kanceláře starosty.
V současné době jsou výrobci prvků pro dětská
hřiště zavaleni objednávkami. Z tohoto důvodu
by byli schopni dodat vybavení až v prosinci. Proto
budou prvky dětského hřiště v parku umístěny až
na jaře příštího roku.
-saň-

ZPRÁVY Z MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Nepřehlédnutelnou skutečností je rychlým tempem probíhající přístavba nové školní tělocvičny,
která bude letos dokončena v hrubé stavbě, což
znamená zastřešení, uzavření stavebních otvorů,
napojení na inženýrské sítě a provedení některých
řemeslných prací na technickém zázemí. V příštím
roce by měla být stavba dokončena a předána škole
k užívání. V posledních dnech se objevily problémy
s dofinancováním, neboť v rámci svého poslaneckého
dne navštívil stavbu pan poslanec Radko Martínek
a oznámil, že došlo k plošnému krácení všech státních
dotací v daném programu, ze kterého jsou financovány investiční akce regionálního školství, přibližně
na 50 %, aby vláda snížila deficit státního rozpočtu
o 10 miliard. Definitivní slovo bude mít poslanecká
sněmovna při schvalování státního rozpočtu. Pokud
se situace nezmění, tak by akci mělo dofinancovat
město ze svého rozpočtu, což pro vedení města není
jistě potěšitelná skutečnost, ale je třeba si přiznat, že
za tyto peníze získat stavbu takového významu pro
Poličku, je více než příznivé. V tuto chvíli se hledají
veškerá možná řešení dané situace.
Že největší škola Pardubického kraje potřebuje
novou tělocvičnu nikdo nezpochybňuje, ale ….
Okolnosti posledních dnů jasně ukazují, že situace se
získáváním dotací nebude lepší, spíše horší, což jen
dokazuje správnost rozhodnutí zahájit stavbu i s nemalými riziky. Žáci již na nové podmínky pro výuku
tělesné výchovy netrpělivě čekají a poslední ročník
lituje, že si nové tělocvičny „neužije“. V současnosti

55. VÝROČÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
Mateřská škola Hegerova slaví v letošním roce
55. výročí od otevření MŠ v roce 1949. Budova MŠ
byla postavena v roce 1929 a sloužila jako kampelička. Škola je na tomto konci města jediná a je plně
naplněna. Také v tomto roce je zapsáno 25 dětí.

KRUHOVÝ OBJEZD ZKOLAUDOVÁN
S několikadenním zpožděním byl zkolaudován
nový kruhový objezd. Zároveň byl uveden do života
nový dopravní systém v historickém centru Poličky.
Ten zásadním způsobem změnil provoz v historických uličkách - většina z nich je nyní jednosměrná,
zvýšilo se množství parkovacích míst na Palackého
náměstí, ke vjezdu do města již není řeba povolení.
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mají žáci druhého stupně výuku „tělocviku“ v dvouhodinovém bloku. Toto řešení je naprosto nevhodné,
ale při přesunech do sokolovny nebo sportovních hal
u gymnázia či u druhé školy nezbytné. Děti by měly
mít hodiny základní tělesné výchovy rozděleny v průběhu týdne po hodinové dotaci s možností dle doporučení ministerstva školství přidáním třetí hodiny.
Naši malí i větší sportovci dokazují ve sportovních
soutěžích od počátku školního roku, že si zlepšené
podmínky zaslouží. Zvítězili v malé kopané žáků 6. 7. tříd a 8. - 9. tříd, Zátopkově pětce, Zátopkově štafetě, v okresním kole ve 3 ze 4 postupových kategorií
a v době uzávěrky tohoto čísla zápolí v krajském kole
o možnost postupu do republikového kola.
J. Kacálek

Velitele městké policie P. Lahodného jsme se
zeptali na zkušenosti z prvních dnů provozu. „Řidiči
se zvykli celkem rychle na nová pravidla. Ukázala
se potřeba povolit cyklistům provoz v obou směrech.
Dodatkové tabulky k dopravním značkám, které to
umožní, jsou již ve výrobě a budou se během několika dní instalovat.“

Škola je v samostatné budově, ke které patří prostorná zahrada. Personální obsazení je již mnoho
let ve stejném složení - 2 pedagogické pracovnice
a 1 provozní.
Od 1. 1. 2003 má škola právní subjektivitu.
Prvořadým cílem naší práce je výchovná činnost.
Škola pracuje dle rámcového plánu pro předškolní
vzdělávání.
V denním programu se snažíme, aby byly
respektovány základní požadavky správné životosprávy, duševní a tělesné hygieny, pobyt venku,
hrové činnosti a pohybová aktivita. Volná hra je
hlavní náplní denního programu, je pro dítě potřebou, významným činitelem jeho rozvíjení, jeho
seberealizace a sebevytváření.
Hlavním kladem v MŠ je to, že se děti naučí
komunikovat s vrstevníky, získají sebedůvěru a jsou
samostatnější. Správné výchovy lze dosáhnout jen
soustavným společným úsilím rodiny a MŠ. Naše
výchovná činnost je zaměřena na celkový rozvoj
osobnosti dítěte. Každý rok děti absolvují plavecký
výcvik, navštíví 1.třídu ZŠ, poličské minizoo a dopravní hřiště.
Navštěvujeme divadelní představení v Tylově
domě a na MŠ Palackého. Uskutečňujeme besídky:
Vánoční, ke Dni matek, Rozloučení s předškoláky,
Oslava MDD s opékáním buřtů na školní zahradě
a soutěžemi. Děti mohou i v letošním školním roce
pokračovat ve výuce angličtiny.
V červnu škola zorganizovala výlet rodičů
s dětmi do ZOO Dvůr Králové, který měl pozitivní
ohlas. Počítáme s podobnou akcí i v tomto školním
roce.
Naším hlavním cílem je vychovávat děti tak,
aby uspěly v životě, aby byly ve škole spokojené,
připravené pro vstup do ZŠ, neboť co dítě v tomto
věku prožije a co z podnětů okolního prostředí
přijme, je trvalé.
Myslím, že se nám dařilo a podařilo uvést do
života, co jsme si stanovili a jen čas ukáže, kde je
prostor ke změnám k lepšímu. Budeme rádi, kdyby
MŠ mohla sloužit i další roky svému účelu - dětem,
neboť školu navštěvuje již několikátá generace z tohoto konce města.
ředitelka školy Blanka Richterová

NABÍDKA DDM

KALENDÁŘ AKCÍ

Dům dětí a mládeže, nám. B. Martinů 85,
572 01 Polička, tel. 461 725 352, mobil: 736 664 229,
e-mail: ddm@unet.cz, www.ddmpolicka.unas.cz,
vám nabízí:

města Polička
Listopad 2004
KULTURNÍ SLUŽBY MĚSTA
POLIČKY - TYLŮV DŮM

1. 11.
Velký sál
19 hod.
2. 11.
Malý sál
19 hod.

LENKA FILIPOVÁ
Nový koncertní pořad známé
zpěvačky
Gabriel Guillén
koncert v rámci 3. ročníku festivalu TÓNY
NAD MĚSTY
Koncert v rámci KPH
4. 11.
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Malý sál MĚSTA POLIČKY
17 hod.
5. 11.
Joe Pehnall: Láska a porozumění
Velký sál Uvedeno v rámci divadelního
19 hod. abonentního cyklu B (programová změna,
místo původně plánované hry Jak vraždili
sestru Charlie)
V hlavní roli: RICHARD KRAJČO
6. 11.
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉHO
Malý sál CHOVÁNÍ
16 hod. 7. lekce (nepřístupno veřejnosti)
12. 11. KONCERT LAUREÁTŮ
Malý sál písňové soutěže Bohuslava Martinů
19 hod.
17. 11. KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉHO
Malý sál CHOVÁNÍ
9 hod. 8. lekce (nepřístupno veřejnosti)
18. 11.

PRONÁJEM

20. 11. Norman Robbins: Hrobka s vyhlídkou
Velký sál Uvedeno v rámci divadelního
19 hod. abonentního cyklu A
Účinkuje: Východočeské divadlo Pardubice
22. 11. POLITICKÉ HARAŠENÍ
Velký sál Zájezdová podoba známého
19 hod. televizního pořadu ZUZANY BUBÍLKOVÉ
27. 11. KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉHO
Velký sál CHOVÁNÍ
14 hod 9. lekce II. PRODLOUŽENÁ
(přístupno veřejnosti)
28. 11. VÁNOČNÍ INSPIRACE
Velký sál Tradiční předvánoční akce
13 hod.

STOMATOLOGICKÁ
POHOTOVOST
Od 3. 7. dochází ke sloučení zubní LSPP v Poličce se
zubní LSPP v Litomyšli. Ošetření v rámci zubní pohotovosti bude poskytnuto lékařem uvedeným v seznamu
v jeho ordinaci.
6.-7. 11.
Veselíková Ivana, Litomyšl,
Smetanovo nám. 97
461614569
13.-14. 11. Sejkorová Jitka, Polička, Husova 25
461725946
17. 11.
Abed Medhat, Litomyšl, Kpt. Jaroše 404
461612733
20.-21. 11. Adamcová Silva, Polička, Smetanova 55
461725987
27.-28. 11. Adamec Stanislav, Polička, Smetanova 55
461725987
4.-5. 12.
Cacková Alena, Trstěnice 184
461634157
Ordinační doba: sobota, neděle a svátky od 8 do 11 hodin.

KINO POLIČKA
St
3. 11.
19 hod.
Po
8. 11.
19 hod.

St
10. 11.
19 hod.

Ne
14. 11.
19 hod.
Pá
19. 11.
19 hod.

Út
23. 11.
16 hod.

Čt
25. 11.
19 hod.

Po
29. 11.
19 hod.

TERMINÁL
Komedie USA, v hlavní. roli Tom Hanks
Mládeži přístupný, 123 min, 55,- Kč.
Režie: Steven Spielberg
HOREM PÁDEM
Komedie, která vás rozpláče.
Drama, které vás rozesměje.
Český film, nepřístupno do 15 let, 108 min.,
65,- Kč
Režie: Jan Hřebejk
VATERLAND - lovecký deník
Český film – dobrodružný film s prvky černé
komedie
Mládeži přístupný, 101 min., 55, - Kč
Režie: David Jařab
VZPOURA VE VĚZNICI CARANDIRU
Strhující drama podle skutečných zážitků
Přístupno od 15 let, 146 min, 55, - Kč
Režie: Hector Babenco
PRINC A JÁ
Romantická komedie
Přístupno od 12 let, 125 min., 55,- Kč
Režie: Martha Coolidge
U NÁS NA FARMĚ (dětské představení)
Zvířátka brání svůj domov před banditou
Slimem
Česká verze, 76 min., 55,- Kč
Režie: W. Fill, J. Sanford
CATWOMAN
Očekávaný film, kde si pro sebe hlavní roli
uzmula kočičí žena.
Přístupný od 12 let, 104 min. 60,- Kč
Režie: Pitof
METALLICA: Some Kind of Monster
(filmový klub)
Netradiční pohled do zákulisí slavné heavy
metalové skupiny
Přístupno od 12 let, 139 min., 55,- Kč
Režie: J. Berlinger, B. Sinofsky

PROGRAM MĚSTSKÉHO
MUZEA A GALERIE V POLIČCE
Otevírací doba expozic:
Památník Bohuslava Martinů, Hudební sál – videosál, Výstavní sály
Út - Ne:
9 – 12 a 12,30 - 16 hod.
Galerie:
So, Ne:
12,30 - 16 hod.
Podrobnosti a výjimky otevírací doby najdete na
našich vývěskách a na internetu.
Výstavy
1.11 .- 30.12. Od doby kamenné do doby slovanských hradišť
Program Muzeum a škola - pravěk. Oblíbená
dotyková výstava. Můžete si vyzkoušet drcení obilí,
tkaní na vertikálním stavu, vzít do rukou repliky
pravěké keramiky a zbraní. Uvidíte figuríny bojovníka a Keltů. Také pro veřejnost.
Malé výstavní sály

ASTROLOGICKÁ PŘEDNÁŠKA
známého astrologa E.V. HAVELKY
Termín: sobota 6. 10. ve 14.00 hod.
Vstupné: dobrovolné
Místo:
Divadelní klub Polička
Informace:
Marie Hrstková
MALUJEME KAMÍNKY A KVĚTINÁČE
- malá výtvarná dílna pro děti od 1.-5. tř.
Termín:
pondělí 8. 11. od 15.00 hod.
Cena:
20,- Kč
Místo:
DDM Polička
Informace:
Zuzana Dostálová
PYŽAMOVÁ DISKOTÉKA
- kostýmová diskotéka pro děti
- odpoledne plné hudby, her a soutěží
Termín :
pátek 19. 11. v 16:00 hodin
Místo :
malý sál Tylova domu
Vstup :
pouze v pyžamu
Vstupné :
20,- Kč
TVOŘÍME Z KUKUŘIČNÉHO ŠUSTÍ
A VIZOVICKÉHO TĚSTA
- dvě výtvarné dílny pro děti i dospělé
Termín:
sobota 20. 11. od 9.00 hod.
Cena:
děti + studenti 70,- Kč,
dospělí 100,- Kč
Místo:
DDM Polička
Informace:
Zuzana Dostálová
PANENKA Z OVČÍHO ROUNA
- malá výtvarná dílna pro děti od 1. – 5. tř.
Termín:
pondělí 29. 11. od 13.30 hod.
Cena:
25,- Kč
Místo:
DDM Polička
Informace:
Zuzana Dostálová

NOVINKY V KNIHOVNĚ
Oddělení pro dospělé - BELETRIE
Bílá Masajka (Hoffmannová, Corinne)
Autobiografický román z Afriky. Sen o velké
lásce se změnil v boj o přežití.
Pověsti z Pardubicka a Hradecka
Pověsti z našeho kraje.
Příliš mnoho náhod v Tenerife Mar (Hardenová,Helena)
Na ostrově Tenerife Mar dojde k vraždě modelky, důvod ji zabít mělo pozoruhodně mnoho
obyvatel hotelu.
NAUČNÁ LITERATURA
Průvodce globální ekonomikou
(Doping,Randy Ch.)
Předkládá 81 krátkých kapitol, ve kterých vysvětluje nejdůležitější pojmy z této oblasti.
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ :
Dreyer, Eva: Stromy a keře
Určování stromů a keřů podle popisů a fotografií.
Friedrich, Joachim: Čtyři a půl kamaráda a výkřik z ředitelny
Detektivní příběh.
Goscinny, René: Asterix gladiátorem
Kreslený příběh.
Zimmermannová, Irene: Jako vejce vejci
Dvanáctiletá Henrieta nemá o bláznivé nápady
nouzi.
Čtvrtek, Václav: Vodník Čepeček
Pohádkové vyprávění pro malé děti.
Svěrák,Zdeněk: Když se zamiluje kůň
Písničky s notami a akordy pro děti i dospělé.

6

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VZPOMÍNÁME
Dne 18. a 26. října vzpomeneme 1. výročí, kdy nás navždy opustili
naši rodiče Marie a Alois Hlouškovi ze Svépomoci.
Stále vzpomínají Ladislav, Marie a Eva s rodinami.

Dne 24. října 2004 by se dožil 100 let náš taťka a děda pan
Ladislav Juppa, vlakvedoucí
ČSD v.v.. V září jsme vzpomněli
18 roků od jeho úmrtí.
Stále vzpomínají dcery
Zdena a Květa s rodinami.

Dne 6. listopadu vzpomeneme 10. výročí, kdy nás navždy
opustil pan Jindřich Příhoda.
Stále vzpomínáme, manželka a děti s rodinami.

DIVADELNÍ KLUB
POLIČKA, zadní vchod Tylova domu
www.divadelniklub.cz

ÚSPĚCH FOLKOVÉHO
DUA NIENINQUE

Erika Halamková a Hanka Straková
2. 10. 2004 se v Kostelci nad Orlicí konalo Východočeské oblastní kolo soutěže folkové a trampské hudby BRÁNA 2004.
Název Brána vznikl z latinského slova Porta,
přesněji Porta Bohemica – Brána Čech. Jedná se
o soutěž začínajících interpretů a ti nejlepší se
mohou časem vypracovat mezi špičky naší folkové
a trampské písničkářské scény.
Soutěž je pořádána formou oblastních kol,
z nichž jsou odbornou porotou vybráni soutěžící
do celorepublikového kola, které se uskuteční
koncem listopadu v Brně.
Poličskou folkovou scénu reprezentovalo v kategorii do 15 let kytarové duo Nieninque, které
tvoří Erika Halamková a Hanka Straková.
Děvčata si pro svůj název vybrala elfský výraz,který v češtině znamená Sněženky. Představila
svoji vlastní tvorbu a v silné konkurenci 28 účinkujících si vybojovala postup do celorepublikového finále.
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VÝSTAVA OBRAZŮ ONDŘEJE ŠVANDY
SOBOTA 06.11. - od 14 00
ASTROLOGICKÁ PŘEDNÁŠKA
známého a úspěšného astrologa presidenta
Česko – Slovenské astrologické akademie E. V.
HAVELKY na téma lékařská astrologie.
Vstupné: dobrovolné
SOBOTA 06.11. - od 20 00
NAHORU PO SCHODIŠTI DOLŮ BAND
Pražská kapela která už více jak 20 let nepřestává hýbat publikem živelným rockem říznutým
pubrockem, ska a akordeonem.
NASAĎTE SKI-Poličská formace kterou zajisté
netřeba představovat. Vstupné 90/60 KčS
ČTVRTEK 11.11. – od 20 00 - jazzový večer
Rhythm Fantasy uslyšíme prvky soulu, blues
i latinskoamerické hudby, s přesahem k plně
soustředěným a vrcholně komunikativním free
jazzovým improvizacím.
Radek Krampl - vibrafon Petr Dvorský - kontrabas Pavel Plánka - percuse. Vstupné 80/50 KčS
PÁTEK 12.11. – od 18 00 PRVNÍ KLUBOVÉ KINO
Veřejné promítání amatérských filmů natočených
během táborů na Damašku v roce 2004.
( hlavní tábor a tábor rodičů s dětmi )
Vstupné 10 Kč
SOBOTA 13.11. – od 20 00 - folkový večer
JAMEKI – folková kapela vzniklá v roce 1994 ze
skautského oddílu Bios Brněnec.
POUTA - následník skupiny Poupata z Pardubic.
Vstupné 50Kč

ČTVRTEK 18.11. – od 20 00 - cestovatelský večer
Povídání a promítání Ladislava Jílka a jeho přátel
z cesty po střední asii – Iran, Afghanistan, Tadzigistan a Kazachstán.
Vstupné 20Kč
PÁTEK 19.11. – od 20 00 PSÍ VOJÁCI – 25 let na scéně
Pražská kapela, jejíž ústřední postavou je zpěvák, pianista, skladatel a textař Filip Topol slaví
tento měsíc 25 let na české hudební scéně.
Vstupné 100/80Kč
SOBOTA 20.11. – od 20 00 - COUNTRY BÁL
Od 14.00 do 16.00 - pro děti
Vstupné 20Kč
pořádá skautské s. TILIA Polička.K tanci a poslechu zahraje skupina Makadam Vstupné 60Kč
NEDĚLE 21.11. - od 15 00 - Dětské představení
O ČERVENÉ KARKULCE ( a tak trochu o leopardovi ) !!! VE ZNOVU OTEVŘENÉM LOUTKOVÉM DIVADLE STUDÁNKA !!!
PÁTEK 26.11. – od 20 00 - divadelní večer
ILJA MUROMEC – divadelní představení, které
nás zavede do staré Rusi. V podání herců skupiny POPRASKD.režie P.Erbes
Vstupné 50Kč/ Kč
SOBOTA 27.11. – od 20 00 - punkový večírek
DUKLA VOZOVNA, RACHOT STROJŮHEEBIE
JEEBIES, COJE TI PO TOM
Vstupné 50Kč/ Kč
V průběhu všech divadelních představení je klubová
hospoda uzavřena.

POJĎTE NA COUNTRY BÁL!
20. listopadu se v Poličce opět rozezní country.
Všichni milovníci tohoto žánru se mohou zúčastnit
akce, o niž většinou lidé říkají – „Škoda, že jsme se
o tom nedozvěděli!“ Country bál je připraven na 20. listopad, pro děti od 16.00 do 18.00 hod., vstupné 20 Kč
a pro dospělé od 20.00 hod., vstupné 60 Kč.
Kvalitní hudba, předtančení, výuka tanců, soutěž
pro dobrovolníky, tombola a samozřejmě i občerstvení
– to vše vám můžeme nabídnout. O dobrou náladu jistě
také nebude v případě vaší účasti nouze. Zároveň tak
morálně podpoříte organizátory country bálu skautské
středisko Tilia Polička a finančně pomůžete dofinancovat náročnou rekonstrukci naší základny v Telecím.
O hudbu se bude starat country skupina MAKADAM
z Ústí nad Orlicí, s předtančením se předvede poličská
taneční skupina R.A.J.T.S., jež vzešla z řad skautů. Další

program budou mít na starost právě poličští skauti.
Těšíme se na shledanou v sobotu 20. listopadu v Divadelním klubu Tylova domu!

SLAVILI JSME S POLIČSKOU KNIHOVNOU
Možná si někdo řekne: uplynuvší doba trvání
poličské knihovny bude zhruba stejná jako v jiných
městech naší republiky, ale není to tak. Je málo
míst, kde se mohou pochlubit takovým jubileem.
Polička k nim tedy patří. A oprávněně. Všechno
podstatné jsme si mohli přečíst v minulém čísle
Jitřenky včetně toho, že Městská knihovna se podílí
i na akcích pořádaných v rámci města. Tentokráte
se nepodílela, tentokrát sama pořádala.

Byla to akce jak vystřižená z buditelských dob.
Ke 155 výročí trvání poličské knihovny byl vyhlášen na večerní hodinu lampionový průvod městem
a také ohňostroj. Pořadatelé si sice věřili, že občané
si rádi takové pěkné jubileum připomenou, ale přece jen měli trému, zda v určenou hodinu nebudou
proti ostatním účastníkům v přesile. Náš devítiletý
vnuk byl velice rychle hotov – bude se dívat na
večerníček. Mladší vnučka ale chtěla mít lampion
a jít s ním. Rozhodla autorita starších a vnuk se tedy

odevzdaně připravil na večer. Ještě se nestačil průvod zformovat a už ho bylo slyšet: „ Čau Harašta,
čau Makovská!“, a za chvíli už jsme měli co dělat,
abychom ho neztratili. Počasí bylo lampiónové
– vlaho a nevětrno. A stovky různých lampiónů.
I ty podléhají módě a některé z nich se musí dětem
ještě narychlo doupravit, aby vůbec udržely svíčku,
aby drátek unesl tíhu lampiónu a hlavně, aby jenom
svítil a nehořel. Průvod se dává zklidněnými ulicemi na okružní pochod. Jak
tak koukám, řekl bych že
v té asi tisícovce účastníků
je pořadí četnosti asi takové:
1. vnoučata a prarodiče,
2. děti a rodiče, 3. děti ne
už nezletilé, ale ještě ne
zletilé, 4. Ostatní, tj. zvědaví
a samotáři. Všichni jsou ale
spokojení a teď už na ztemnělém nábřeží čekají stejně
jako my na ohňostroj. Ten
připravil Ing. J. Havran. Při
reprodukované hudbě jsme
přesně 7 a půl minuty viděli vynalézavý tok světel,
barevných i nepostradatelných zvukových efektů
ohňostroje, který byl odměněn po zásluze uznalým
potleskem.
Ten patřil ale také všem pracovníkům městské
knihovny, která od začátku letošního roku registruje 314 dětských a 927 dospělých abonentů a ve
studovně přivítala i při dvouměsíčních prázdninách
602 návštěvníků. To jen na závěr, aby byla potvrzena tradice Městské knihovny v Poličce, která však
především žije přítomností.
A. Klein

JEŠTĚ JEDNO PODĚKOVÁNÍ ZA SJEZD
Znovu nám bylo devatenáct. Ne tak, že bychom
byli na několik málo hodin podlehli lákavému klamu
(třebaže i takové pokušení se mohlo objevit a leckomu dalo práci se mu ubránit), ale že pod zorným
úhlem proměn času a svých pade-šede-sedm-osmdesáti i více let jsme mohli opětovně v mysli
srovnávat a přehodnocovat žeň všeho, co nám
bylo dopřáno kdysi získat na poličském gymnasiu
a v následujících letech dále rozvinout. Nikoli pouze
v získaných vědomostech z literatury, historie, fysiky,
chemie, biologie či královny věd matematiky. Nikoli
jen pro nalézání základů klasických i moderních
jazyků nebo pro duchovní průpravu, která tehdy
ještě bývala neodlučitelnou součástí harmonického
zrání osobnosti. Také pro příklad charakterního
jednání svých profesorů i pro emotivní zážitky, pro
zkušenosti prvních opravdových přátelství a lásek.
Odtud pocházejí kameny, z nichž později architekt
našich osudů stavěl budovy našich bytostných Já. Za
to všechno bych rád poděkoval jménem mnoha nás,
starých, starších i nejstarších abiturientů, kteří jsme
se směli zúčastnit.
Dlouhý průvod, který letos 4. září obklíčil, ba
v náruči objal ze všech stran své město a vrcholil
spontánním „Gaudeamus igitur“ na rynku, stal se
mnohohlasným vyznáním této škole. Nechyběl
v něm ani devadesátiletý lékař a plukovník západní
armády MUDr. Viktor Deutsch. Proto po starostovi
bc. Miroslavu Popelkovi právem udělil ředitel gymnasia prof. Miloslav Svoboda ve svém projevu nejstarším účastníkům průvodu „podtrženou jedničku
z tělocviku“. Mnozí přijeli ze zahraničí, z Velké Británie, z Austrálie, z Francie, z Ameriky, aby nezmeškali
tuto příležitost. I když nejeden možná naposledy.
I když všichni z nejstarších ročníků víme, že není
příliš vzdálen čas, kdy „post molestam senectutem
nos habebit humus“. Nic nám to neubralo na společné radosti.
K tomu všemu nás přivítala nádherně obnovená, jako kouzelným proutkem proměněná budova:

kontinuita s minulostí přitom zůstala zachována jako
nezanedbatelný symbol zdravých kořenů, zdravého
kmene i zdravých větví…
Také náš ročník, který maturoval v r. 1950, sešel
se celý – jen kromě zesnulých až na dva, kteří měli
vážné důvody. Je to téměř neuvěřitelné: už před více
než půl stoletím z něho vznikla téměř nerozlučná rodina, a všechno nasvědčuje tomu, že ani věk na tom
nic nezměnil a nezmění. I dávné veršíky z pubertálních let jsme si zachovali a četli, ba nezapomněli
jsme si zazpívat ani tu ryze naši tehdejší versi Valčíku
na rozloučenou:
…Teď přineste cibule s sebou, ať mohutně zapláče dav,
vždyť oktávo, loučí se s tebou dnes celičký
studentský stav.
(Refrain:) Ó cibule, ó cibule – a slzí vodopád,
kdo u matury propadne, zpět vrátí se prý rád.
Kdo po letech si vzpomene, o prošlém začne snít.
PhDr. O. A. Kukla
(Na přání autora neprošlo redakční úpravou.)

GRANTY MINISTERSTVA KULTURY
Ministerstvo kultury vyhlašuje výběrová řízení
a granty na rok 2004. Granty se udělují v oblasti
podpory neprofesionálních uměleckých aktivit,
podpory zahraničních kontaktů, kulturních aktivit zdravotně postižených občanů, tradiční lidové
kultury, integrace romských komunit, cizinců a národnostních menšin žijících v ČR. Granty jsou určeny občanským sdružením, kulturním zařízením,
obcím a jiným právnickým a fyzickým osobám.
Některé mají uzávěrku již v průběhu listopadu, proto neváhejte a vyhledejte si podrobnosti
na internetových stránkách ministerstva kultury
www.mkcr.cz rubrika Regionální a národnostní
kultura – Granty.

DOPISY ČTENÁŘŮ
„Bude nám ctí“,
taková upřímná slova se objevila na pozvánce
ke 155. výročí založení Městské knihovny v Poličce.
Podepsána ředitelka knihovny. Taková milá pozvánka
se neodkládá.
Bohatě prostřený stůl, učni z učiliště oboru kuchař-číšník v „plné parádě“ v čele se svojí mistrovou.
Všichni přítomní v dobré náladě po krátkém projevu
paní ředitelky popřáli celému kolektivu, aby se jim
práce nadále dařila. Stálí i občasní návštěvníci a zejména čtenáři vidí, že všichni zde pracují s láskou. A to jak
ke knize, tak i ke čtenáři.
Mezi pozvanými, zejména knihovníky ze širokého
okolí, kromě čestných hostů byli přítomni i novinář
a publicista Arnošt Tabášek a autor říkadel pro děti
Michal Černík, kteří přijeli do Městské knihovny na
večerní besedu. To bylo v kalendáři datum 5. října
2004. 7. října ozářil ulice lampiónový průvod, který
pestrostí lampiónů, doplněný dechovou hudbou
a zejména počtem zúčastněných dětí s rodiči předčil
i tradiční májový průvod.
Jsem rád, že mohu s potěšením konstatovat, že
Městská knihovna je dobrým reprezentantem města
a šiřitelem „komunální“ kultury. Té dovážené za drahý
peníz máme zatím dostatek, až nám to mnohem větší
města závidí. Je zapotřebí se navzájem doplňovat, aby
se ti, kteří dělají kulturu za peníze, někdy také zhlédli
v těch, kteří pracují s láskou amatérsky, buď bez honoráře nebo i jen za malý peníz. Těm jsou totiž odměnou
rozzářené oči dětí a spokojený úsměv návštěvníků.
Ing. Jan Matouš
Brzobohatého medvědí služba
Jistě se také k Vám dostaly zdarma do všech rodin
dodávané Modré noviny, což nejsou vůbec žádné
noviny, ale předvolební agitační tiskovina použitým
formátem, papírem a tiskem noviny připomínající.
Na druhé straně se módní návrhářka Beáta Rajská
vyznává: „ Když víte, že existují přátelé, kterým můžete
kdykoliv zavolat a obrátit se na ně s prosbou o pomoc
nebo o radu, žije se vám líp. Já takové přátele mám, Mirek Popelka a Michal Rabas mi telefon vždy zvednou.“
Tím dává (pravděpodobně zcela bezděčně) odpovědi
na nedávné otázky a dohady okolo organizování volby
královny věnných měst. O tom, že organizaci akce nejprve měly na starost místní kulturní služby a náhle se
vše změnilo ve prospěch zmíněné návrhářky a nikdo
vlastně neznal důvod, psal i okresní tisk, ale já chci
psát o něčem jiném.
Na straně 3 se můžeme pod fotografií známého
herce dočíst: „Poznal jsem ing. Popelku díky přestavbě
našeho divadla v Praze. Člověka, který toho........jsem
rád, že ho můžu nazývat svým přítelem.“ Pod těmi
slovy je podepsán herec Radek Brzobohatý. Jenomže
taková slova od přítele nesedí, nejsou pravdivá a nepravdivá slova jsou ve volební kampani nežádoucí.
Kdo zná „našeho“ pana starostu ví, že ing. ještě
není. Teprve nedávno začal používat titul Bc. a rozšířit
jej na titul ing. by nebylo, za tak krátkou dobu, snad
ani v lidských silách. Pravdu nebudete asi mít, vážený
pane Brzobohatý, ani v tom, že jste se s Miroslavem
Popelkou poznali při přestavbě divadla. Přestavba
byla totiž dokončena otevřením divadla dne 6. dubna t.r. a proběhla rychle, což jste sám velmi kvitoval.
Jenomže, v té době s Vámi nemohl poličský starosta
jednat při přestavbě vašeho divadla, protože po svém
zvolení v roce 2002 předal firmu MIP své manželce,
ztratil tak kompetence k rozhodování a jednání.
Všechny svoje síly, jak tvrdil, upřel na celé volební
období ve prospěch města Poličky, za což také dodnes bere starostenský plat, a kvůli častému cestování
soukromým vozem ve prospěch města Poličky pobírá
z městské kasy i 10.000,- Kč jako měsíční příspěvek
na benzín.
Pane Brzobohatý, musíte se tedy určitě mýlit, úmyslně byste to jistě nedělal a jako přítel škodit nechcete,
vzpomeňte si jak to bylo doopravdy...
Já bych rád splnil přání paní senátorky Doc.
MUDr. J. Moserové DrSc., která v MF Dnes ze dne 14.
října t.r. prosí: „hledejte poctivé, moudré, zkušené, neúplatné lidi a věnujte jim svůj hlas...“
V. Vraspír
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KNIHOVNA OZNAMUJE
Výstavy:
1.- 19. 11. - knihovna Polička 1849 – 2004 155. výročí
1. - 19. 11. – Veselé obrázky Zlatky Berkovcové
Beseda
pondělí 8. 11. 9.00 hodin, 11.00 hodin
cestopisná beseda pro studenty středních škol
Martin Stiller – cyklocestovatel Ghana, Island,
Maroko
Máte zajímavé nápady na vánoční dárky
a chcete se o ně podělit?
Velice rádi Vás přivítáme v Městské knihovně
v Poličce. V období od 1. listopadu do 15. listopadu 2004 přineste vaše práce (háčkované, vyšívané
a pletené výrobky, koláže, vitráže, obrázky, patchwork…) na oddělení pro dospělé a mládež. Vaše
nápady odměníme.
Ve vestibulu knihovny z vašich výrobků uspořádáme od 22. listopadu do 20. prosince 2004 výstavku.

PODZIM V SÍNI ŘEMESEL
Nezapomeňte, že v „SÍNI ŘEMESEL – ART“
u hradeb můžete i nadále shlédnout ukázky dřívějších i současných řemeslných činností (hlavně
paličkování) a vystavených výrobků. Od listopadu
už začíná vánoční tematika. Návštěva je vhodná i pro
školy v rámci vyučování, ale je dobré si domluvit termín, popř. i téma exkurze, na tel. 461 722 084, mob.
732 432 708.
Jana Jonáková

NIKDO NENÍ DOKONALÝ
Pořad Nikdo není dokonalý patří již osmý rok k nejsledovanějším pořadům televize Prima. Každý týden
usedá k obrazovkám několik set tisíc diváků, aby sledovali pořad, který je založen na sedmi jednoduchých
otázkách a na tom, jak se s jejich odpověďmi „poperou“
náhodní účastnící ankety. To vše glosuje dvojice známých hostů, která večer doplní svými zážitky a zkušenostmi ze života. A právě na výběru hostů záleží, jaký
bude mít pořad spád.
Další dva díly pořadu Nikdo není dokonalý se natáčely v Poličce 19. října 2004 a průvodce pořadem Jiří
Krampol si do jednotlivých dílů pozval Terezu a Láďu
Kerndlovi a herečku Hanu Čížkovou, v druhém díle se
představili zpěvák Olda Říha a moderátorka TV Prima
Petra Voláková. Anketa se natáčela v září v Čáslavi.
Celý štáb, který tvořilo asi 40 lidí, přijel do Poličky již
v dopoledních hodinách. Po postavení scény přišly na
řadu technické věci spojené s přenosem a celý prostor
divadla se musel ozvučit a nasvítit podle potřeb a pokynů režiséra pořadu Adama Rezka. Prostor divadla snímaly 4 kamery na stojanech a jedna kamera umístěná
na jeřábu, která snímala hlediště a scénu z různých úhlů
pohledu. Během odpoledne přijeli jednotliví účinkující,
kteří přímo v dekoraci zkoušeli s režisérem. Ačkoli
pořad vypadá jako sled obyčejného nepřipraveného
vyprávění, je vše důkladně nazkoušeno podle předem
stanoveného scénáře, který musí celý štáb včetně účinkujících dodržovat. Natáčení, které z přenosového vozu
bedlivě sledoval režisér Rezek, začalo s menším zpožděním, které bylo způsobeno delší zkouškou a také tím,
že před samotným začátkem musela produkční pořadu
upravit rozesazení návštěvníků divadla tak, aby vše vypadalo na obrazovce dobře.

Samotné natáčení trvalo asi 100 minut. Zejména
první dvě řady návštěvníků v divadle zažily horké
chvíle, neboť diváci v každém pořadu očekávali, zda
nebudou vyvoláni na odpověď na některou z položených otázek. Poličské publikum ale nezaváhalo a na
všechny kladené otázky odpovědělo hned a bez váhání. A jaké otázky byly kladeny? Kde žijí permoníci?
Jaký je rozdíl mezi vraníkem a grošákem? K čemu se
ve středověku používal katapult. Odkud vstává bájný
pták Fénix?…
Každý z účinkujících přidal několik historek ze
svého života, zaznělo několik pěkných písniček a celý
večer se nesl v pěkné a příjemné pohodě. Jako naprostý
profesionál se projevil průvodce pořadem Jiří Krampol,
který velice vtipně a okamžitě reagoval na veškeré dění
v sále a projevy jednotlivých účinkujících.
„Poličské díly“ pořadu Nikdo není dokonalý bude
TV Prima vysílat 5. a 12. prosince ve 20.50 hod.
-v-

VÍKEND PRO ZDRAVÍ NA MLADOČOVĚ OČIMA STUDENTŮ
Již tradičně se začátkem září konala akce, která
by studentům gymnázia měla zpříjemnit vstup do nového školního roku. A již tradičně se toto předsevzetí
více než vyplnilo.
„Ještě před obědem jsme si stihli vyzkoušet aerobik
a staré známé poznávací hry v novém kabátě.“ Verča T.
Všemi očekávaná akce začala v pátek 17. září
2004 v učebně biologie. Zde se po příchodu všech
opozdilců rozběhl program na plné obrátky. Hry, při
kterých se všichni zasmáli, vystřídaly i chvíle přemýšlení, kdy se každý měl za něco pochválit. K našemu
velkému překvapení vydrželi být účastníci potichu
i celou minutu! Nakonec odpovědi zněly podobně:
„Tak já bych se pochválil za to, že jsem dneska vstal.“
V rámci besedy s dívkami, které se aktivně věnují aerobiku, si všichni vyzkoušeli základní variace a nacvičili
„jednoduchou sestavu“. Byli jsme označeni za velice
talentované začátečníky!
„Absolvovali jsme nestresující přednášku o stresu
i psychologickou relaxaci.“ Marcela M.
Paní psycholožka Tvrdíková nás seznámila se základní i nadstavbovou problematikou stresu a zátěže.
Objasnila nám nejeden odborný pojem a mnohé z nás
zlákala pro hlubší studium stresu a psychologie.
„Karatisti nám ukázali, jak správně vést pěst při
souboji s protivníkem….“ Jana K.
„Je fajn, že můžete někoho zabít obyčejnou tužkou…“ Kristýna M.
Po zajímavé, ale nepříliš akční debatě na téma
karate, přišla na řadu mnohem zajímavější a akční
rozcvička. Zkrácená. Ale i přesto jsme my, nepoznamenaní žádným bojovým uměním, zakrátko zjistili, jak
zkrácené máme svaly. Karatisti nám předvedli základy
sebeobrany a manipulaci s jednoduchými předměty,
pomocí kterých je možno si někdy i zachránit život.
Nakonec jsme si vyzkoušeli i tvrdé údery pěstí a kopy.
Všechno samozřejmě v minimálním rozsahu, ale s maximálním úsilím.
„Výborný bylo běhání po lese se zmrzlinou nebo
kaktusem na čele.“ Bára S.
„Ta hra made by Standa Nožka byla super.“ Honza
H.

9

Standa s Petrem, učení rekreologové, se nám snažili vysvětlit, že bychom měli provozovat i jiný sport než
tzv. brambůrkování (to, myslím, nemusím dále vysvětlovat). Nakonec se jim přece jen povedlo nás donutit
k pohybu. Na hlavy nám přivázali cedulky s obrázky
a my museli běhat po lese tak, aby protivník neobjevil,
co skrýváme na čele.
„ Ještě více energie než my měli pejsci, kteří ale na
rozdíl od nás umí velmi dobře poslouchat.“ Martin M.
V sobotu odpoledne za námi přijeli „pejskaři“-lidé,
kteří svůj volný čas věnují psům. Snaží se je nejen
zabavit, ale třeba i naučit základním dovednostem na
povely. Čtyřnozí kamarádi nám předvedli slalom nebo
tažení svého pána na koloběžce. S pejsky ale nedělají
nic, co by je nebavilo. A tím JE myslím všechny-pejsky
i pány.
„Outsiderem by měl být, ten kdo pije. Ne ten, kdo
nepije!“ úryvek z přednášky
V neděli dopoledne jsme při pohodlném odpočívání na sluníčku poslouchali přednášky na téma
marihuana, extáze a alkohol. Pro někoho informace
nové, pro jiného jen připomenutí. Ale přesto bylo toto
povídání na místě - v době, kdy už mnoho žáků základních škol vyzkoušelo nejednu drogu.
„Skvělá společnost uprostřed nádherné neponičené
přírody se zvířátky okolo (teda z jedné strany byl hřbitov se zvonicí).“ Štěpán V.
„Přítulná číča, svědomitý zvoník Roman a dokonce
i bazén a v něm společníci - co chtít víc?“ Aneta K.
„Zvoník Roman zvonil skvěle a pořád.“ Tomáš P. …
„A hlavně přesně…“ David H.
Celým víkendem nás provázela postava fiktivního
zvoníka, každou čtvrthodinu se totiž z vedlejší zvonice
linulo zvonění. Všichni čekali na to, až zase Roman
udeří do zvonu a ozve se falešný tón.
„Skvělá nálada, skvělý lidi, nový poznatky, prima
zábava.“ Martina Ch.
Děkujeme paní Najbertové za přípravu a realizaci této akce, protože kdybychom měli celý víkend
oznámkovat jako ve škole, museli bychom k jedničce
přidat každý jednu hvězdičku.
Účastníci Víkendu pro zdraví

ŠKOLY V KRAJI MAJÍ
PROBLÉMY
Klesající počty narozených dětí a zákonem stanovené minimální počty žáků pro každý typ školy
přivádějí ZŠ, ale i obce jako zřizovatele do velmi
složité situace. Musejí žádat ministerstvo školství
o výjimku z počtu žáků a zatížit tak napjatý rozpočet obce dalšími výdaji na dofinancování. Pokud
ministerstvo výjimku nepovolí, musí školu zavřít.
Na ministerstvu se nám podařilo vyjednat povolení výjimky pro většinu z 54 škol, které o ni
požádaly. Venkovské školy musí mít pocit existenční jistoty i přes to, že momentálně naplněnost jejich
tříd není zrovna po okraj, dodává Marie Málková,
krajská radní. Jednou z možných cest je zjednodušení administrativy a financování škol. Složitý
systém závazných ukazatelů limitující počet pracovníků vázaný na naplněnost tříd a řada parametrů jsou příliš administrativní, skutečná potřeba
a člověk, o kterého se jedná, uniká, tvrdí Málková
s tím, že je třeba posílit autonomii škol i zřizovatelů,
poskytnout finance na žáka a nechat prostor pro
vlastní iniciativu a zodpovědnost škol. Ředitel školy
za pomoci svého zřizovatele by měl mít možnost
zaměstnat potřebný počet pracovníků i přes to, že
třídy nebudou v počtu žáků maximálně naplněny.

SPREJEŘI V POLIČCE
Tak jako jiná města, tak i v Poličce se v poslední době potýkají s problémem sprejerů. Jedná se
o novodobou zálibu zejména mladých lidí, kteří
berou poškozování cizích objektů spreji nebo fixem za adrenalinovou záležitost. Svým jednáním
však způsobují nemalé škody na fasádách stěn
nejen historickým, ale i současným objektům.
Podle zákona se jedná o trestný čin.Tato trestná
činnost se rozmohla i v Poličce. Dobrou spoluprací
Policie České republiky a městské policie se od

dá poznat, k jakým městům mají vztah nebo s kým
byli na akci a zda na tom kterém místě budou ještě
pokračovat. V mnoha případech používají poangličtěné nápisy. K poškozování objektů používají různé
prostředky od lihových fixů, sprejů na vlasy až po
drahé autolaky a fasádní barvy. Nedá se však říci, že
se jedná o zábavu chudých, protože výbava sprejera
na jednu akci při malování většího obrazce může
vyjít až na tisíc korun, spoustu námahy a o pozdější
náhradě vzniklé škody ani nemluvě.

roku 2003 podařilo provést důkladnou evidenci
míst poškozených sprejery, souvisejících náčrtů
a okolností vzniku těchto poškození. Od listopadu
loňského roku do dnešních dnů bylo v Poličce odhaleno celkem 13 lidí, kteří se této trestné činnosti
dopouštěli a celkem poškodili 95 objektů s celkovou škodou kolem 270 tisíc korun. Toto se dá podle
policistů považovat za úspěch, protože dostat se
na kloub sprejerům není tak snadné, jak se může
zdát. Tito „umělci“ většinou pracují ve skupinách.
Objekt mají předem vytypovaný a jejich akce trvá
pouze několik desítek sekund. Při tom mají i vyčleněné lidi, kteří hlídají. „Objekty zájmů těchto
lidí jsou například informační tabule, odpadkové
koše, kontejnery na tříděný odpad, ale také fasády
domů, autobusové zastávky, vlakové a autobusové
nádraží. Stranou nezůstávají ani restaurace, Tylův
dům či socha Bohuslava Martinů v městském parku.
Od jejich činnosti je mnohdy neodradí ani výšky,
dokladem je poškození vrchní části komínu na ulici
Svépomoc,“ vyjmenovává některé případy prap. Jan
Světlák z Obvodního oddělení Policie ČR v Poličce.
Pokud se týká sprejerů v Poličce, jedná se o osoby
ve věku od čtrnácti do jednadvaceti let jak přímo
z Poličky, tak i z jiných měst. Své činnosti se věnují

Sprejeři mají také vlastní internetové stránky, vydávají si časopisy a mnohdy si své výtvory fotografují na digitální fotoaparát a mezi sebou se těmito
výtvory chlubí. Podle policistů by bylo potřeba, aby
se tito lidé co nejdříve vzpamatovali a uvědomili
si, že každý jejich výtvor bude jednou odstraněn
a oni sami budou tyto škody nahrazovat. Protože
se jedná o mladé lidi, je zbytečné, aby se takto
zadlužili na několik let dopředu, sotva dospěli.
Nebo aby za škody platili rodiče, kteří samozřejmě
o činnosti svých dětí nemají ani potuchy. Sprejery
se bude zabývat i komise prevence kriminality při
městském úřadu. Důležité budou projekty, jak tomuto problému předcházet a řešit jej. Také členové
komise se budou snažit preventivně působit na
mládež. „Chceme například i touto formou, kterou
nám zpracovala státní policie veřejnost informovat,
v jakém stádiu tento problém v současné době ve
městě je,“ uvedl předseda komise Aleš Horníček.
Všichni z vyslýchaných sprejerů se shodli na tom,
že kdyby ve městě bylo k dispozici oficiální místo,
veřejná stěna, tak by své výtvory soustřeďovali
výhradně tam. Tak by nedocházelo k takovým
škodám na majetku.
-saň-

DÍVCE OBYČEJNÁ
CIGARETA NESTAČILA
Strážníci poličské městské policie přistihli
6. 10. 2004 kolem 13 hodiny v parku šestnáctiletou dívku, která kouřila marihuanu. Policejní
hlídka zrovna prováděla kontrolu mládeže,
která se v parku zdržuje. Jeden ze strážníků
v prostoru bývalého dětského hřiště uviděl
skupinu přibližně deseti děvčat, která nejprve
seděla na lavičkách u sochy Bohuslava Martinů a pak se vydala cestou směrem, kterým
strážník procházel. Důvodem jednání děvčat
bylo, že spatřila přicházet další dva strážníky
od velkého mostu. Třetího strážníka skupina neviděla, proto přicházela k němu. Jako
poslední procházela dívka, kterou dotyčný
strážník zná od vidění. Když strážníka spatřila,
odbočila k nejbližšímu stromu, u kterého něco
zahodila. Pak pokračovala v chůzi za svými
kamarádkami.
Když procházela kolem policisty, ten ucítil
charakteristický pach marihuany. Proto se šel
podívat na místo, na kterém zmíněná dívka
něco odhodila. „U stromu na zemi ležela stočená ubalená cigareta zvaná joint, dlouhá
přibližně 8 až 10 centimetrů. Jeden její konec
ještě doutnal,“ uvedl velitel městské policie
Pavel Lahodný. Zmíněnou dívku strážník
mezitím ztratil z dohledu a proto vysílačkou
přivolal kolegy s tím, že má podezření, že
došlo k požívání omamných látek. Kolegům
také dal popis dívky a joint zajistil. Po deseti
minutách byla dívka spatřena s dalšími kamarádkami u Penzionu v Družstevní ulici. Dívky
hlídku městské policie uviděly a chtěly odejít.
Podezřelá dívka strážníkům nejdříve tvrdila, že
u stromu zahodila nedopalek cigarety a kouření
marihuany popřela. Když jí byl joint předložen,
přiznala, že marihuanu kouřila a po spatření
strážníka joint zahodila. Dívka byla dopravena
na Obvodní oddělení policie České republiky
v Poličce k podání vysvětlení, kde znovu přiznala, že omamnou látku kouřila. „Zároveň
uvedla jméno spolužačky, od níž marihuanu
koupila,“ dodal velitel. Strážníci městské policie
se s podobnými jevy setkávají ve městě často.
Zmírnit tento problém by měla i práce komise
prevence kriminality. V její činnosti bude zahrnuta i prevence proti drogám.
-saň-

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V SOU OBCHODNÍM
SOU OBCHODNÍ VÁS ZVE
15. 11. 2004 NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
Máte syna nebo dceru, kteří se právě rozhodují „kam do školy“? Při rozhodování Vám napomůže, možná i
přesvědčí, návštěva dne otevřených dveří v naší škole.

převážně po setmění a kolem půlnoci bývají již
doma. Sprejery lze rozdělit do tří skupin, a to podle
jejich zaměření.
1)Vandalové, kteří mají primární cíl pouze ničit
objekty.
2) Toyové, což jsou začátečníci vytvářející převážně značky bez výběru ploch.
3) Writeři , kteří jsou vyspělí tvůrci velkých
graffiti obrazů.
V Poličce jsou však zastoupeni pouze první dvě
skupiny. Jejich výtvory mají svůj význam. Jedná se
o propojení písmen do ucelených tvarů, ze kterých
můžeme zjistit přezdívky těchto sprejerů, jejich oblíbenou hudbu, nálady, co uznávají a co ne. Také se

Co se můžete dozvědět?
• podmínky studia a přijetí k němu •
• podrobné informace o studijních a učebních oborech•
• informace o vyučovaných předmětech•
• vyzkoušet si přijímací test „nanečisto“ •
Co zajímavého můžete vidět?
• ubytovací zařízení •
• práci studentek v kadeřnickém a kosmetickém salónu •
• práci s počítačovým programem pro tvorbu účesů •
• ukázky učebnic, učebních pomůcek, seminárních prací studentů a učebny •

TĚŠÍME SE NA VAŠÍ NÁVŠTĚVU!
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ZPOVĚĎ UNIVERZITNÍHO
PROFESORA
Od září probíhá v DPS Penzionu Poličská univerzita třetího věku. Jedním z lektorů je i Mgr. Petr Zaal,
který mi odpověděl na několik otázek. A mimo jiné
- dočkáme se triček s nápisem „University of Policka“? :o)
Jak jsi se dostal k lektorování na Univerzitě třetího věku v Poličce?
Když se paní Pražanová rozhodla iniciovat tuto
aktivitu vůči seniorům, požádala mě, abych ji pomohl právě s oblastí kondiční a zdravotní tělesné výchovy, resp. se sestavením studijního programu. Nabídl
jsem, že určitá témata mohu přednášet i já osobně.
Jelikož mi není lhostejný zdravotní stav seniorů
a vím dobře, že osvěta v jejich dospělosti nebyla
zdaleka taková jako nyní, rozhodl jsem se, že své
poznatky ze studií budu moci předat právě jim a že
jim pomohu vyrovnávat se s některými nástrahami
životního stylu.
Jaký obor či odvětví vyučuješ? Jaká je Tvoje specializace?
Mé odvětví je zaměřeno především na zdravotní
tělesnou výchovu. S tím souvisí i předávání informací z oblasti anatomie, fyziologie a jiných lékařských odvětví. Samozřejmě všechny informace jsou
přizpůsobeny tak, aby si posluchači odnesli to nejpodstatnější. Není to jen o teorii, ale naší snahou je
i praktické předvedení cviků a různých zdravotních
návyků. Téma mé první přednášky bylo „Anatomické a fyziologické změny v seniorském věku“.
Máš u studentů respekt?
Musím říci, že studenti byli skutečně ukáznění
a já nemusel nikoho umravňovat, také si cením aktivního zapojení jednotlivých studentů. Snažil jsem
se také představit moderní formy výuky, jako je
elektronická prezentace atd.
Zažil jsi nějakou úsměvnou situaci na univerzitě?
Tak já jsem byl zatím se studenty pouze 1,5 hod.
což je doba pro jednu přednášku, teď se chystáme
na výlet a zde bude jistě humornějších situací poněkud více. Jinak celá přednáška byla vedena v příjemné náladě a to je důležité.
Kdo jsou Tví kolegové na univerzitě?
Jsou to víceméně vysokoškolsky vzdělaní lidé,
kteří jsou specialisty v daných oborech. Mají zkušenosti z praxe a to je dle mého velice důležité. Paní
doktorka Pražanová, která má přednášky v oblasti
sociologie a psychologie, dále paní Spálenková, ta je
profesionální fyzioterapeutka, o výživě bude přednášet MUDr. Provazník a mnozí další.
Co bys přál studentům univerzity?
Především vytrvalost a příjemné pocity. Jak jsem
již řekl, já jsem z úvodních přednášek měl skvělý
pocit. Mým cílem bylo zapojit studenty do diskuze,
nechť sami předkládají témata, která souvisí s danou
oblastí a to se určitě povedlo. Také bych chtěl, aby
se nebáli komunikovat a zanechali ostychu. Musím
říci, že mě přednáška velice mile překvapila a mohu
říci, že „máme“ velice pilné posluchače.
Děkuji Petrovi za jeho odpovědi. Přeji
všem profesorům i studentům hodně úspěchů,
zdraví a spokojenosti z nabitých vědomostí.
Zda DPS Penzion vydá trička s nápisem „University
of Policka“ nevím - mohu to zjistit. I tímto by se
mohla stát ta naše krásná Polička světovější :o)
Pavel Sodomka
Poličské internetové zpravodajství

POZVÁNKA DPS PENZION
3. 11. Divadélko JO, JO - Pohádka O Smolíčkovi,
jídelna - 10.00 hod.
10. 11. Video – Paříž, společ. místnost - 14.30
hod.
16. 11. Video – Jak se žije v penzionu, společ.
místnost - 14.30 hod.
24. 11. Country odpoledne povede Radka Zezulová, jídelna - 15.30 hod.
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PRŮBĚH POLIČSKÉ UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU
Zájem o studium je obrovský a s lítostí jsme
museli uchazeče, kteří si podali přihlášku po
15. 9. odmítnout.
Vyučování obou témat probíhá podle předem
stanoveného učebního plánu, posluchači mimo
jiné v rámci výuky „Zdravého životního stylu seniora“ navštíví dne 23. 10. 2004 obec Budislav. Při
procházce s lektory projdou Toulovcovy maštale,
seznámí se s možností rozvíjení fyzické aktivity
a s relaxačním cvičením. Dále se připravuje na
12. listopadu návštěva krytého plaveckého bazénu. Tyto akce jsou pořádány nad rámec studijního programu „Zdravého životního stylu seniora“
a posluchači si je naplánovali sami. Myslím, že čas
strávený společně lidi v této skupině zbaví ostychu
jednoho vůči druhému a že se zde vytvoří „ dobrá
parta“.
Posluchači „Historie a kultury Poličky“ dne
11. listopadu ve 12:30 hod. odjíždějí na zájezd
do okolí Svojanova, navštíví hrad a ve Starém
Svojanově gotický kostel. Další autobusový zájezd
je plánován na 20. 01. 2005. V rámci přednášky
„Renesanční památky na Poličsku“ se posluchači
vydají do Bystrého. V tomto městě navštíví zámek,
zámeckou zahradu, kostel….
Jsem velice ráda, že posluchači jsou při přednáškách velice aktivní, mají o dané téma zájem
a lektora zahlcují dotazy. Toto svědčí o tom, že
témata byla vybrána dobře.
Za pomoc při množení studijních textů patří
velké poděkování firmě pana Škvařila – Orfast
a vedení města Poličky. O spokojenosti posluchačů
s projektem Poličské univerzity svědčí přiložené
dopisy.
Chci tímto pochválit lektory a zároveň poděkovat Mgr. Petru Zaalovi, PhDr. Zlatě Pražanové,
Mgr. Davidu Junkovi a Mgr. Stanislavu Konečnému.
Jejich přednášky jsou poutavé a zajímavé. Všichni
tuto práci vykonávají velice svědomitě.
Koordinátor Poličské univerzity
Irena Smolková
***
A názory účastníků?
Co představuje pro seniory?
1. Možnost dalšího sebevzdělávání ve vybraném oboru
2. Šanci poznat a získat nové přátele
3. Možnost komunikace, vyslechnout výklad,
moci se k němu vyjádřit, zeptat se na podrobnosti,
eventuelně otázky, které je zajímají, požádat o případné bližší vysvětlení k novým pojmům.
A za co poděkovat?
Přednášejícím za odborné, zajímavé a poutavé
přednášky, za poskytnutí písemných materiálů,
případně odborných příruček, ke kterým se doma
můžeme vrátit a také za výklad na vycházkách
a výletech.
DPS Pension za poskytnutí společenské místnosti a jídelny k příjemnému posezení s občerstvením.
Všem sponzorům za účast na provozu univerzity.
Získání nových znalostí motivuje k hlubšímu
dalšímu samostatnému poznávání. Ať už historie
a kultury Poličky a okolí, nebo zdravého životního
stylu seniora. Pro seniory je to veliký přínos pro
aktivní prožívání „důchodcovského věku“.
O správnosti konání univerzity svědčí velký
zájem posluchačů.
Manželé Šustrovi, Sádek
***
Nápad Penzionu Polička na uspořádání university třetího věku byl vynikající a ptám se, proč
ne pro tak malé městečko jako je právě Polička.
Navržená témata snad vycházela přímo z náplně
Pensionu dát na vědomí starším lidem, jak zdravěji

a účelněji žít, čím se zabývat a to podle mého názoru platí pro všechny seniory, kteří ještě pracují
či prožívají zasloužený důchod doma na zahrádce.
Obě témata, která probíhají jsou určitě pro všechny
frekventanty novum a všichni mají zájem dozvědět
se více o zdravé výživě či historii města. I když se
jedná o samý začátek, mohu jenom konstatovat,
že to začalo dobře, lektoři byli vybráni výborní.
Dnes už je možné říci, že celkový ohlas všech
frekventantů na obě témata je až velice dobrý a tak
si je potřeba jenom přát, aby to vydrželo. Já jsem
účastníkem historie města Poličky a jsem velice
spokojený. Znalosti, které tam získávám, a určitě
budu i nadále získávat, jsou pro mě převážně něco
nového a to jsem si myslel, že o historii města Poličky něco vím. Zatím je vše tak nějak v začátku,
přesto jsem přesvědčen, že další semináře budou
také velmi poučné a závěrečný efekt celého semestru bude pro mne něčím, čemu se říká „znát
historii svého města“.
Vedení DPS Penzion zasluhuje velké poděkování a jenom si přeji, aby do budoucna připravilo
další programy. Věřím, že zájem bude (seniorů
přibývá) a dokonce si myslím, že i současná témata nemusejí být jenom pro seniory (mládež třeba
o historii města neví vůbec nic). Pravděpodobným
problémem pro další odborné programy bude sehnat lektory, ale stálo by za uvážení, aby zájemci
zaplatily větší symbolický poplatek než dnešních
200,- Kč.
Děkuji vedení města Poličky a majiteli firmy
ORFAST, panu Škvařilovi, že se ujali částečné
pomoci při organizaci takovéto akce a všem lektorům, kteří v obou tématech dokážou účastníky
univerzity poučit opravdu srozumitelným a naučným způsobem. Chtěl bych, aby tato univerzita
neskončila pouze na těchto dvou tématech, ale
měla pokračování v tématech, které dávají prostor
většího zamyšlení, rozvádění problémů , vzájemné diskuze, střetů názorů, porozumění druhým
a tolerance. Problémů je v naší společnosti dost,
především pak v té mezilidské spolunáležitosti a to
nejsou témata jen pro seniory.
Ještě jednou děkuji všem za takovýto projekt.
Jan Řádek
***
Ve čtvrtek 14. 10. pokračovalo „vyučování“ I.
ročníku na univerzitě třetího věku v Poličce. Tento
první semestr ne téma „Poznávání historie a kultury Poličky a okolí“ běží podle předem vypracovaného studijního programu.
Čtvrteční přednáška Mgr. Davida Junka byla
zaměřena na gotické památky. Prohlídka hradeb,
radnice a města byla doplněná perfektním výkladem. I přes velmi studené a větrné počasí jsme
byli poslušní a spokojení žáci. Musím předeslat,
že naše skupina je velice početná a tak obdivuji
pana Mgr. Junka, jak trpělivě čeká na přemístění
všech zúčastněných. Zato jistě jako dík mu jsou
spokojené tváře nás dříve narozených, kteří s velkým zájmem sledují a poslouchají odborný výklad
s bezvadným přístupem přednášejícího.
Po prohlídce jsme se přesunuli do jídelny Penzionu. Tady na nás mile dýchlo teploučko, velice
příjemné prostředí, stoly s bílými ubrusy a následně podávaná svačina v podobě kávičky a zákusku
paní Irenkou Smolkovou. Všichni jsme se cítili
spokojeni a bylo nám spolu dobře při pokračování
přednášky. Ani se nám z toho vlídného prostředí
nechtělo odejít…..
Každých čtrnáct dnů se takto budeme setkávat
a těšit se na výjezdy za historií a památkami, ať už
na Svojanov, Bystré aj. Jsme velice vděčni všem,
kteří pro nás připravili tato výjimečná setkávání,
zvláště pak panu řediteli Pavlu Brandejsovi, který
velice rozumí svým svěřencům.
Jistě mi všichni dají za pravdu, když řeknu, že
i vyšší věk se dá prožít důstojně, být stále potřebný
a nepromarnit dar života.
Marie Andrlíková, Trpín

CANISTERAPEUTICKÁ SKUPINA CANTES
3. 10. 2004 Canisterapeutická skupina CANTES Polička uskutečnila sraz pro členy skupiny
s možností účasti členů dalších skupin.
Sraz se uskutečnil jako beseda, předávání
zkušeností a ukázky z praktické činnosti. Podle
požadavků psovodů byla výchova a výcvik psů
zaměřena na odstraňování nedostatků. Mimo
třebíčské skupiny zde byli psovodi z ostatních
skupin. Byli zde i nečlenové a pracovníci ze zařízení, kde se canisterapie provádí. Podle zhodnocení přítomných to byla velice dobrá a prospěšná
akce. Bohužel neúčast poloviny členů poličské
skupiny ukazuje na nedostatečný zájem. Hlavně
se jednalo o psovody z Litomyšle a okolí. Jistě
mají dostatek znalostí, že se nepotřebují dále
vzdělávat.

Členové by si měli uvědomit, že mít funkci
bez činnosti nepřináší členům nic a navrhovat
omezení činnosti pro nedostatek peněz se musí
řešit jinak, než čekat a nic nedělat. Poličská skupina se snaží pracovat i když sponzoři z Poličky
nepomáhají. Přesto činnost neomezíme a pokud
to jen trochu půjde, tak ji budeme ještě rozšiřovat.
Se členy, kteří nemají zájem se zúčastňovat akcí
a činnosti skupiny bude nutno pohovořit. Někteří
se omluvili, ale dalším nezáleží na zlepšování
práce a těch je potřeba se zeptat, zda to myslí
s činností ve skupině vážně. Pokud ano, budou
muset plnit vnitřní směrnice skupiny. Pokud ne,
mohou přejít do skupiny, kde tolik nezáleží na
zlepšování výkonů psovodů canisterapie.
Zdeněk Tauer

„PROČ MÁME MOTAT DOHROMADY ČEŠTINU A CHEMII?“
Takové hlasy se ozývaly poté, co studenti
kvarty poličského gymnázia na konci loňského
školního roku dostali za úkol napsat fejeton na
téma „Chemie kolem nás aneb i chemie člověku
pomáhá žít kvalitněji“.
Někteří přesto zadaný fejeton napsali a splnili
tak podmínky soutěže Křivule 2004, kterou vyhlásila Česká společnost chemická, Svaz chemického průmyslu a společnost Incheba Praha. Na
začátku letošního školního roku jsme pět nejlepších prací doladili a zaslali do soutěže.
Brzy nás čekala příjemná zpráva. Student
Gymnázia Polička Martin Basovník v této celostátní soutěži zabodoval a jeho práce byla vybrána jako druhá nejlepší. Zároveň s vyhodnocením
přišlo pro Martina pozvání na slavnostní vyhodnocení soutěže a předání ceny do Průmyslového
paláce v Praze.

Tomu, že porota hodnotila spravedlivě,
napovídá ukázka z této práce: „...Vezměme si
příklad přípravy muže z džungle a normálního
moderního muže na rande. Dejme tomu, že ten
z džungle se jmenuje Lojza a ten normální muž
se jmenuje Ludva. Lojza jako obyčejný muž nejspíš začne pořádnou koupelí v jezerní laguně.
Usuší se lopuchem, učeše se zubřím chrupem
a pomaže pampeliškou. Ludva nejspíš na takovéhle banality nemá čas, protože život v našem
světě vás často udeří přímo pod pás. Ani umýt se
nestihl, ale má tu super mega giga výbavu Axe,
kterou každou paničku okouzlí. Nohy mu sice
zapáchají, ale má tu deodorant, antiperspirant
a mnoho dalších věcí, co vymyslela právě naše
chemie. ...“
Dana Marešová,
Gymnázium Polička

RETARDACE POLIČKY!!!
Dopravní situace v centrech českých měst,
obzvláště těch historických (a těch je velká
většina), je povšechně velmi svízelná. Obecně
však platí, že se všichni snaží nacházet řešení
co nejšetrnější pro město, jeho obyvatele a co
možná nejméně bolestivé pro jeho „uživatele“.
Polička ne, je tu pravý opak. Moc by mě, a myslím že zdaleka nejsem sám, zajímalo proč a kdo
to vymyslel a prosadil.
Centrum je osazeno mnoha novými dopravními značkami, jenom v Riegrově ulici
jich přibylo šest. Opravdu žalostný pohled.
Při vjezdech do středu města se objevily zcela
zbytečné, při současné síle automobilů a jejich
akceleraci zcela neúčelové a pro svoji ohyzdnost
již nepoužívané zpomalovací „hrboly“ – retardéry, dokonce i na Fortně...!!! Centrum je otevřeno všem vozům, přestože nikdy nikdo neměl
problém do města zajet, měl-li rozumný důvod
(často stačila jen funkce nebo drzost).
Myslím, že Městská policie se chovala korektně a patřičné důvody vždy při kontrolách
uznala. Zjednosměrnění ulic Riegrovy a Masarykovy také mnoho neřeší, už vidím několik chytráků denně jak si jejich průjezdem krátí o cca
300 metrů cestu směrem na Svitavy. Už vidím
začouzené náměstí plné parkujících a odjíždějících aut, těch pomačkaných plechů a nervů. Vrcholem pak jistě bude vyhýbání dvou aut v rohu
u knihovny při vjezdu resp. výjezdu z náměstí.
Moje žena říká, že by se centrum Poličky teď
mohlo zmenšené vyrábět v kartonážce, jako
dopravní hřiště pro panáčky Igráčky.
Retardace je česky zpomalení, zpoždění.
Polička je tímto krokem retardovaná. Ať jsou

kroky, které k tomuto opatření vedly jakékoliv,
podle mne nejsou rozumné, citlivé a dokonce
ani moderní, naopak zavání reálným socialismem. Budeme se holt muset těšit na nové
zastupitele a představitele města, kteří to s ním
budou myslet zase dobře, budou mít na paměti jeho budoucnost a prosperitu obracejíc se
přitom k jeho minulosti a památce. S pokorou
a láskou k městu samému a hlavně k jeho lidem,
obyvatelům.
Časem pochopíme, že není vůbec důležité
ušetřit několik minut či kroků a dojet si autem
až k pekaři pro rohlík, do hospody na rychlý
oběd, s dětmi před cukrárnu ani ke kostelu na
mši...
V. Vraspír

Z ČINNOSTI DPS PENZION
1. 9. se obyvatelé penzionu sešli u ohníčku
a opékali buřty. O zpestření odpoledne se postaral
pan F. Petrás, který coby pošťák rozdával babičkám
psaníčka. Všichni ho přivítali písničkou „Jede, jede
poštovský panáček“. V každém psaníčku byl ukryt
úkol, který musely zodpovědět nebo vykonat. Odpoledne prožité venku bylo plné smíchu. A to je
dobře, protože smích je kořením života.
8. 9. se uskutečnily Hrátky s pamětí. Tentokrát
obyvatelky hrály pexeso.
Vyzkoušely svůj postřeh a pozornost. Také musely napsat příběh o ZOO.
21. 9. se konala taneční zábava. K poslechu
i tanci hrál pan Hladík. Našimi hosty byly obyvatelé
Penzionu z Rosic u Brna. Tančilo se, zpívalo, podávala se zmrzlina. Hostům se u nás líbilo, prohlédli
si penzion. Obdivovali množství květin v chodbách
a na balkonech. Spokojeni odjížděli domů.
23. 9. byla zahájena Poličská universita třetího věku. Pan ředitel seznámil studující seniory
s programem university. Lektoři pan Mgr. D.Junek
a paní PhDr. Z. Pražanová obeznámil posluchače
s plánem na první semestr. Přejeme našim posluchačům, aby je studium obohatilo o nové poznatky
i nové přátele.
26. 9. odjeli senioři z penzionu a senioři
z Poličky do Podlesí u Sněžného na týdenní pobyt.
Cestovali po okolí a obdivovali krásu Vysočiny na
podzim, hráli různé hry, zpívali si. Na hotelu se seznámili se seniory z Mostu a pozvali je na taneční
zábavu, kterou pořádali na závěr pobytu. Zábava
byla veselá a senioři z Mostu budou na partu z Poličky dlouho vzpomínat. Na Podlesí bylo krásně, ze
vzpomínek jistě nevymizí pohled z hotelu na Dráteník, Malinskou skálu, Blatiny, Milovy.

PODĚKOVÁNÍ
Dne 25. září se uskutečnila oslava dne seniorů.
Obyvatelé města Poličky, kteří slavili kulaté narozeniny v tomto roce, dostali zdarma vstupenku na
divadelní představení. Zástupci města každého jubilanta navštívili s přáním a dárkem. Dík za takové
pozornosti.
Na 25. 9. 2004 budou všichni velice rádi vzpomínat. V Tylově domě nám zazpíval „Pepíček Zíma“
jak jsme mu říkali za mlada. Rádi jsme poznali
i paní Saskii Burešovou, kterou dobře známe z televize z programu Kalendárium. Bylo milé tuto dámu
poznat osobně. Dík oběma za krásné odpoledne.
Vrcholem bylo připravené pohoštění, na jehož ohodnocení, kvalitu a uspořádání nemáme dostatek
výstižných slov. Děkujeme všem, kteří se podíleli na
přípravě této krásné akce. Prostě bylo to perfektní!
Za jubilanty penzionu patří veliký dík panu
řediteli Brandejsovi, který umožnil dopravu pro
všechny méně pohyblivé obyvatele a celou oslavu se
o nás pečlivě staral a všem pomáhal. Dík řediteli,
kterého si vážíme a máme ho velice rádi.

HOVOŘILI O DALŠÍCH ZPŮSOBECH PROPAGACE REGIONU
Sdružení Východní Čechy vytváří distinční
management pro turistický region Východní
Čechy (Královéhradeckého a Pardubického kraje), který je rozdělený do osmi oblastí. Jednou
z oblastí je také Svitavsko.
Na městském úřadě se proto sešli zástupci
Informačních center a měst Poličky, Svitav,
Litomyšle a Moravské Třebové. Dále zde byli
zástupci Toulovcových maštalí a ředitel Sdružení Východní Čechy Jan Machek. Podle slov
vedoucího poličského informačního centra Jana
Matouše se na první koordinační schůzce hovořilo o způsobu budoucí vzájemné komunikace,

aktualizaci a přenosu informací turistických
informačních center z oblasti na celý region
Východních Čech, či o plánech do budoucna,
které se například budou týkat vydávání propagačních materiálů.
„Za oblast Svitavska by se v rámci marketingu měl vytvořit pro rok 2005 nový turistický
produkt. Dále za region východních Čech budou
pro příští rok vznikat tři produkty, které budou
průřezové pro celý tento region. Podrobněji budeme o návrzích diskutovat na dalších koordinačních schůzkách,“ vedl Jan Matouš, který je
za oblast Svitavska kontaktní osobou.
-saň-
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JEDNALA KOMISE PREVENCE KRIMINALITY
Ve středu 29. 9. 2004 se na městském úřadě sešli členové komise prevence kriminality. Na svém
jednání se zabývali nabídkou pro školy.
„Týká se to například besed s psychology,
policisty, přiblížení přestupkového práva. Aby se
děti naučily pohybovat v daných mezích a nebyly překvapeny, že když občas šlápnou vedle, že
je to opravdu veliký problém. Chceme upozornit
na problém sprejerů, kteří se domnívají, že se
nejedná o nic závažného a přitom se dopouštějí
trestných činů,“ uvedl předseda komise prevence
kriminality Aleš Horníček. Do příští schůzky budou vybrána témata, která se školám nabídnou.

Pozvou se také výchovní pracovníci a pracovníci
prevence zmíněných zařízení. Stranou práce komise nezůstane ani informovanost a prevence
o nebezpečí drog.
Na měsíc říjen se připravuje akce, která bude
zaměřena na prevenci proti útokům psů na děti.
„Základem akce, které se zúčastní kynologové
z Okresního ředitelství Policie České republiky ve
Svitavách, kteří dětem ukáží, jak se mají ke psům
chovat, co si k nim mohou dovolit. A samozřejmě
co dělat, když k případnému napadení dojde,“
dodal Horníček.
-saň-

STRÁŽNÍCI A POLICISTÉ KONTROLOVALI MLADISTVÉ
V pátek 15. října se ve večerních hodinách
uskutečnila kontrolní akce městské a státní policie. Byla zaměřena na kontrolu mladistvých,
zda jim nejsou v restauracích podávány alkoholické nápoje nebo jestli nejsou pod jejich vlivem.
Během dvouhodinové akce policisté navštívili
sedmnáct restaurací, heren a barů.
Při kontrole byla přítomna také členka odboru
sociálních věcí a zdravotnictví. V pěti zařízeních
byli přistiženi mladí lidé, kteří požili alkoholické
nápoje. Celkem bylo zkontrolováno 112 osob,
z nich mladistvých bylo 26, z toho 13 mělo pozitivní dechovou zkoušku.
Podle slov velitele městské policie Pavla Lahodného se kontrola v zařízeních prováděla na

DiC POLIČKA INFORMUJE
Dětské informační centrum se sídlem v Šaffově
ulici pro Vás i na listopad připravilo několik zajímavých akcí.
Od listopadu je pro zájemce připraven kurz angličtiny. Probíhat bude pravidelně jednou týdně, vždy
ve středu v odpoledních hodinách (čas bude upřesněn po domluvě všech zájemců). Jedná se o kurz
pro mírně pokročilé, lektorovat jej bude Mgr. Radek
Kinc.
Pro bližší informace kontaktujte Dětské informační centrum buď osobně, Šaffova 110, první patro,
nebo telefonicky na číslech 605 177 027, 775 177 027.
Na 10. listopadu 2004 pro Vás připravujeme
přátelské posezení v restauraci NA CHALUPĚ (u Šestáků); začátek je naplánován na 16 hodin. Akce ještě
bude samostatně plakátována.
Na listopad pro Vás také připravujeme burzu
sportovních potřeb (především zimního lyžařského vybavení), dětského zimního oblečení, hraček
a knih. I o této akci se podrobněji dozvíte z připravovaných letáků a plakátů.
V denním centru na Šaffově ulici se můžete dozvědět více o naší činnosti, včetně informací o probíhajícím komunitním plánování sociálních služeb,
iniciovaném Městským úřadem v Poličce, a využít
našich služeb (asistence a respitní péče).
Ing. Radka Vrabcová

HEJTMAN V BRUSELU
Ve dnech 29. a 30. září se hejtman Pardubického
kraje Roman Línek jako jeden ze členů za Českou republiku zúčastnil 56. plenárního zasedání Výboru regionů Evropské unie v Bruselu.
Tématy zasedání jsou např. prosazování strategie
zaměstnanosti včetně zaměstnanosti starších pracovníků a oddálení jejich odchodu z trhu práce, přístup
k prevenci kriminality Evropské unie či nové podněty
evropské komise směřované k evropské mládeži, uvedl
hejtman Roman Línek.

základě informací od občanů nebo ze zkušeností
policistů. „Musím konstatovat, že v námi záměrně vybraných restauracích bylo vše v pořádku,
naopak v dalších, které jsme navštívili, byli někteří mladí lidé právě přistiženi. Akci hodnotím
jako úspěšnou.“ řekl Pavel Lahodný. „V podobných
akcích se bude i nadále pokračovat, možná jen
v rámci městské policie. Statisticky se ukázalo, že
problém požívání alkoholických nápojů mládeží
v Poličce existuje. Při kontrole někteří mladí lidé
také uvedli, že alkohol pili doma a teprve pak si
šli s partou někam sednout. „Jsou to i podněty pro
odbor sociální péče a komisi prevence kriminality,“ dodal Lahodný.
-saň-

O LIDECH
Řekněme si něco o lidech, kteří to myslí upřímně, natolik upřímně, že svou upřímnost nelepí
na reklamní poutače. Všimněme si lidí, kteří do
krajiny nehlásají, co jsou, ale na požádání mohou
dlouho hovořit o tom, co dělají.
Takových lidí je spousta, potkáte je, a jestli jsou
to voliči právě sociální demokracie, jiné strany,
nebo zapřísáhlí nevoliči, to je v tuto chvíli podružné. Koneckonců argumenty jsou jako plevel:
vyrostou na půdě každého přesvědčení. Odložme
tedy argumenty stranou, odložme pro tuto chvíli
stranou i strany, a místo nich se dívejme na lidi.
Na lidi – ne na jejich olbřímí portréty.
Lidi lze jako všechna zvířata nejlépe pozorovat
v jejich přirozeném prostředí. Tam, kde žijí, nebo
tam, kde pracují. To, že je pozorujete, může sice
samo o sobě znamenat určité zkreslení – zde se
sociální vědy potkávají s kvantovou fyzikou, ale
tím se nyní nemusíme až tak zatěžovat.
„Nejsme sociální demokraté. Děláme sociální
práci.“ Takové by klidně mohlo být motto lidí,
o které mi tu jde. Za necelý měsíc jsem jich potkal
celou řadu.
Jsou mladí, mají vlasy spletené do dredů; nejsou mladí a vlasy nemají spletené do dredů. Jsou
to muži; nejsou to muži, jsou to ženy. Dělají to
pro svůj dobrý pocit; nedělají to jen pro svůj dobrý
pocit. Realizují se v nízkoprahových centrech pro
mládež, pracují v kontaktních centrech, sedí v občanských poradnách, fungují jako koordinátoři
projektů.
Když si slovesa vět z předešlého odstavce vykrátíte a poté převedete na společného jmenovatele,
dojdete k jednoznačnému závěru – a já školometsky doporučuji dvakrát jej podtrhnout – jsou to
lidé, kteří pracují. Co se týče jejich demografických
a osobních charakteristik, jsou to lidé různí, často
přímo nesourodí, ale přesto vytvářejí onen jeden
důležitý průsečík: dělají sociální práci.
A dělají ji upřímně.
Jan Němec

KAMÍNEK V LISTOPADU
Pondělí - 8:00 - 16:00 hodin - hlídání dětí
Písničky, říkanky a relaxace pro děti
Úterý - 8:00 - 16:00 hodin hlídání dětí
10:00 hod. Klub maminek :
2. 11. - sněžítka,
9. 11. - vaření,
16. 11. - malování keramiky,
23. 11. - adventní
Středa 8:00 - 16:00 hodin hlídání dětí
11:00 Procházka s dětmi
Čtvrtek - 8:00 - 16:00 hodin hlídání dětí
Pohybové hry pro děti
12:00 hod. ÚSP Svitavy Výtvarná dílna
Pátek - 8:00 - 13:00 hodin hlídání dětí
Pohybové hry pro děti
10:00 Výtvarný kroužek pro děti ZŠ
MUZIKOTERAPIE ve středu 10 11. 9 - 15 hod.
Vstupné: člen 30,-Kč; nečlen 50,-Kč
VÁZÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ
Čtvrtek 25 11.
cena 20 Kč
Koná se od 14:00 do 16:00 hodin
Otevřeno:
PONDĚLÍ - ČTVRTEK od 80 do 16:hod.,
PÁTEK - od 8:00 do 13:00 hod.
( 13:00 - 16:00 sanitární hodiny)
Najdete nás: Polička, ZŠ Na Lukách, vchod od
dopravního hřiště. Tel: 603 108 673
Muzikoterapie
Muzikoterapie bude od 9:00 do 16:00 hodin
s Ing. Ivo Janečkem.
Zveme rodiče s dětmi a širokou veřejnost.
V případě zájmu se hlaste na tel: 603 108 673.
Sídlíme v ZŠ Na Lukách Polička, vchod od dopravního hřiště
Vázání adventních věnců
V MC Kamínek proběhne aranžování adventních věnců pro maminky a veřejnost.
Pokud máte zájem přineste si s sebou:
- polystyrénový podklad na věneček
- chvoj podle vlastního výběrů: smrk,
jedle, túje
- 4 adventní svíčky
- drát na vázání,
- přízdoby: mašle, atd.

DELEGACE Z IRSKA
V rámci reciproční návštěvy pobývala v minulých dnech v České republice delegace výboru pro
veřejnou správu a životní prostředí Parlamentu
Irska, která přijela na pozvání Mgr. Radko Martínka,
poslance PČR a předsedy výboru pro veřejnou správu regionální rozvoj a životní prostředí.
Ve středu 22. září 2004 přijela delegace v doprovodu zástupců velvyslanectví Irska do Pardubického kraje, kde navštívila města Vysoké Mýto
a Pardubice. Ve Vysokém Mýtě se hosté setkali se
starostou města Bohuslavem Fenclem a poté si prohlédli dokončované byty v rámci městské výstavby,
dále čistírnu odpadních vod a recyklační dvůr. Doprovázel je náměstek hejtmana Pardubického kraje
Miroslav Brýdl, krajský radní zodpovědný za životní prostředí a zemědělství Petr Šilar a místostarosta Vysokého Mýta Martin Krejza. Odpolední
program pokračoval v Pardubicích, kde se hosté
setkali s hejtmanem Pardubického kraje Romanem
Línkem a debatovali o regionální veřejné správě.
Tentokrát v doprovodu starostky města Lázně Bohdaneč a členky Zastupitelstva Pardubického kraje
Květy Jeníčkové a krajského radního Petra Šilara.
Sylva Dostálová, tisková mluvčí PK
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KARDIO KLUB OZNAMUJE
Nenáročný pochod
Nenáročný pochod k hraničnímu kameni tří
panství z roku 1727 připravil pro všechny příznivce
vycházek na sobotu 13. listopadu 2004 do oblasti
Hřebecka Kardio klub Svitavy. Sraz je na autobusovém nádraží, odjezd 9:35 hod. do obce Hřebeč, zastávka na vlakovém nádraží 9:38 hod.. Sraz účastníků
z Poličky je na vlakovém nádraží v Poličce, odjezd
v 7:57 hod. do Svitav. Kardio klub připravil dvě pěší
trasy. 1. pěti kilometrovou Hřebeč – Koclířov, 2. osmi
kilometrovou Hřebeč – Kamenná Horka – Koclířov.
Zajímavosti: výhled do Moravskotřebovské kotliny, stěna mrtvých, kostelík sv. Josefa, televizní věž
92 m vysoká, historická hranice Čech a Moravy.
Na vycházku zveme všechny věkové skupiny,
kteří chtějí něco pro své zdraví udělat.
Kardiaci děkují
V sobotu 16. října 2004 se uskutečnila vycházka
k rozhledně Terezka pořádaná Kardio klubem Svitavy. Přes nepříznivé počasí přišlo 41 účastníků včetně
4 dětí. Nenáročný šesti kilometrový pochod vedl z Borové přes vrch „Skalka“ do obce Paseky, kde nás čekala rodina Doležalova, která pro nás připravila nejen
příjemné posezení u ohně, ale také možnost návštěvy
20 metrové rozhledny. Při teplém čaji a kávě jsme vyslechli tragický příběh z konce II. světové války, který
nám vyprávěla rodačka a členka našeho klubu paní
Lněničková. Klub kardiaků děkuje rodině Doležalových za ochotu a odvoz dětí i některých dospělých na
vlak do Borové. Na závěr jsme slíbili příjemné obsluze
rozhledny „Terezka“, rodině Doležalových, že se v létě
příštího roku vrátíme.
Za Kardio klub Svitavy a Polička
Jan Pokorný

KLUB ZDRAVÍ V LISTOPADU
První poprázdninové setkání příznivců KLUBU ZDRAVÍ se poněkud neplánovaně posunulo až na
listopad. Moc se omlouvám všem, kterým naše scházení
chybělo, ale od listopadu bychom chtěli naše schůzky
opět pravidelně organizovat na druhé úterý v příslušném měsíci až do června následujícího roku. Poté bude
následovat prázdninová přestávka, která by neměla
přesáhnout délku dvou měsíců.
Došlo k několika změnám. Pan Vondrášek, který
byl nejčastějším přednášejícím, již působí nějakou
dobu v jihočeském Písku. Podzim se nám téměř změnil
v zimní čas, my však chceme být jistou stálicí v tom,
že náš program bude pomáhat napravovat škody napáchané na našich organismech civilizačními zázraky
– a nepůjde jen o oblast zdraví fyzického, ale pokusíme
se vám podat pomocnou ruku všude tam, kde o to
budete stát.
Těšíme se opět na všechny, kteří přijdou ve středu
10. listopadu 2004 v 18.00 hod. na první ze série přednášek s videoprojekcí, jejíž téma jsme již oznámili několik měsíců předem : „Nebojte se zhubnout natrvalo“.
Ostatním přejeme skvělé dny po celý měsíc listopad, ať
je pro vás přes vnější chlad úspěšný, úsměvný a plný
radostných překvapení. Tím jedním může být pro vás
i tato přednáška, jejíž součástí bude ochutnávka z jídel,
která vám pomohou chutně a zdravě upravit hmotnost.
Vstup je volný. Za o.s. Život a zdraví a Církev adventistů
sedmého dne,
Hanka Ščigelová

CHRUDIMSKÁ LOKÁLKA SLAVILA
Pod záštitou hejtmana Pardubického kraje
Romana Línka se v sobotu 2. října 2004 uskutečnily oslavy 105. výročí zahájení provozu
na železničních tratích Borohrádek Chrudim
město a Chrudim město Heřmanův Městec. Při
této příležitosti byly na těchto tratích provozovány zvláštní historické vlaky.
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DRAKIÁDA ANEB DRACI NAD POLIČKOU
V neděli 10. října proběhla za paneláky na ulici
Hegerova „Drakiáda“ - soutěž v pouštění draků. Na
louce se sešlo na šedesát draků, dráčků i dalších
různých poletuch nezvyklých tvarů a barev.
Za slunečného i když občas zamračeného počasí, kdy teplota nepřesáhla deset stupňů Celsia se
sešlo přes stopadesát lidí různého věku. Především
pro ty mladší byly připraveny soutěže o draka
nejhezčího, nejdéle létajícího, nejmenšího, největšího, nejusměvavějšího... . Dokonce i o draka na
stromě. Každý, kdo chtěl soutěžit, se musel zaregistrovat a nahlásit jméno svého draka.
Po hodině a půl soutěžení, při kterém se bavili
opravdu všichni zúčastnění i diváci, byli vyhlášeni
vítězové. V soutěži o nejhezčího draka vybrala porota výrobek Aleše Urbánka (na fotografii se svým
„létavcem“), který obdržel jako výhru dort a diplom.
Sympatické bylo, že každý účastník soutěží obdržel
čestný diplom a nějakou tu sladkost pro zahřátí.
A jak viděla draky hlavní organizátorka Drakiády Zuzka Dostálová?
Tak jaký drak se Ti Zuzko líbil nejvíc? „Neměla
jsem bohužel moc času to sledovat, ale řekla bych,
že ten, který vyhrál soutěž o nejhezčího draka.“

A jak hodnotíš akci celkově, jak se Ti líbila? „Jelikož
to byla moje první akce v Domě dětí a mládeže, kde
jsem začala pracovat, tak si myslím, že se to podvedlo, přišlo hodně lidí a počasí bylo celkem fajn. Děti
byly spokojené i když byla zima. Podle mého se to
opravdu povedlo.“
Pavel Sodomka
Poličské internetové zpravodajství

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA
Od dubna 2004 funguje v Poličce odloučené
pracoviště Speciálně pedagogického centra Bystré.
Učebna je umístěna v areálu Plaveckého bazénu.
Speciálně pedagogické centrum je státní školské zařízení, které poskytuje bezplatně speciálně
pedagogickou, logopedickou a psychologickou
péči jedincům s mentálním postižením, autismem,
opožděním psychomotorického vývoje, vadami
řeči, LMD (lehké mozkové dysfunkce), dětem s odkladem školní docházky, dílčím oslabením výkonu,
popřípadě zprostředkovává konzultace s dalšími
odborníky.
Služby jsou poskytovány:
- rodinám se zdravotně postiženým dítětem, mateřským školám při integraci mentálně postižených dětí, pomoc při sestavování individuálních
výchovně vzdělávacích plánů
- speciálním školám, speciálním mateřským
školám, základním školám, mateřským školám,
ústavům sociální péče, neziskovým organizacím
Služby poskytujeme formou:
- pravidelných návštěv pracovníků centra v rodině, předškolních i školních zařízení
- ambulantních návštěv dětí v doprovodu rodičů
v centru
Nabízíme tyto služby:
- speciálně pedagogickou, logopedickou
a psychologickou diagnostiku
- pomoc a podporu při vývoji a výchově dítěte,
při plném akceptování všech jeho specifik

- speciálně pedagogické, psychologické a sociální
poradenství
- práci s dětmi s opožděným řečovým vývojem,
nápravu řečových vad, kompenzaci poruch komunikace pomocí alternativních komunikačních
systémů
- zprostředkování konzultací s jinými odborníky
- přípravu dítěte na vstup do předškolního nebo
školního zařízení formou individuální a skupinové výuky metodické vedení rodičů
- odborné konzultace a metodickou pomoc
předškolním a školním zařízením s mentálně
postiženými integrovanými žáky, žáky s vadami
řeči, LMD
- zajištění speciálních pomůcek, diagnostický,
metodický, didaktický materiál a aktuální odbornou literaturu
- pomoc při sestavování individuálního programu
- speciální pedagogickou a vzdělávací činnost
u dětí s mentálním postižením, které nemohou
navštěvovat školu
Na Vaši návštěvu se těší
speciální pedagog Mgr. D. Bomberová
a logoped Mgr. D. Jirušová
Speciálně pedagogické centrum, Zámecká 1,
Bystré 569 92. Tel.: 461 741 059
Odloučené pracoviště v Poličce: 602 444 694,
Nádražní 775, 572 01 Polička

Polička

PŘIJĎTE S NÁMI
OSLAVIT SILVESTR !!!
Silvestrovský turnaj v bowlingu
Reprodukovaná hudba 80. a 90. let

TOMBOLA

1. CENA DVD PŘEHRÁVAČ

Bohaté občerstvení
a široký výběr nápojů
Příjemná atmosféra
Rezervace a vstupenky k dostání
na BOWLINGBARU!
Rezervace od 01.11.2004
Prodej vstupenek od 01.12.2004
Cena vstupenky: 390,-Kč
Tel.: 605 373 330
ŘÁDKOVÁ INZERCE:
Koupíme byt 1+1 (větší) nebo 2+1 v Poličce.
Tel.: 554 715 942
***
Prodám rodinný řadový dům v Poličce.
Cena dohodou. Informace na tel. 736 184 740.
***
Provádíme nátěry střech a jejich doplňků.
Opravy komínů! Tel. 737 879 008
***
Provádíme výkup sušených hub! Tel. 603
379 142

ZMĚNA JE ŽIVOT
ZÁTIŠÍ pro obnovu duševních a fyzických sil se
přestěhovalo z DPS Penzion do 1. patra, dveře č. 7,
Obchodního domu Ponas (Tyršova ul., naproti bývalé Večerce).
Nabízíme:
• astrologii: výklad horoskopu, metodu určování plodných a neplodných dnů ženy dle
MUDr. E. Jonáše – vhodné pro ty, které nemohou
otěhotnět nebo možno použít jako antikoncepční kalendář i pro volbu pohlaví dítěte
• výklad karet
• bachovu květovou terapii
• regresní terapii
• masáže, shiatsu, taiji
Otevřeno:
Po – Pá od 9,00 do 12,00 hod, od 13,00 do
15,00 hod. Možnost objednání i na dobu mimo uvedenou pracovní dobu. Telefon do Zátiší 461 723 057,
mobil 604 281 876, 603 526 243.

MÁTE-LI PROBLÉMY – PŘIJĎTE,
POMŮŽEME VÁM JE ŘEŠIT.

VOLEJBAL – STARŠÍ ŽÁKYNĚ: PŘÍPRAVNÉ TURNAJE V LANŠKROUNĚ A VE VÍDNI
Léto se přehouplo, je zde nová volejbalová
sezóna a družstvo ml. žákyň postoupilo do
kategorie žákyň starších. Svoji premiéru v nové
kategorii měly hráčky na dvoudenním turnaji
v Lanškrouně, který se konal 4.- 5 .září za účasti
12 družstev.
Sobotní zápasy o pořadí ve skupině jsme
zvládly na výbornou a obsadily jsme 2. místo
v šestičlenné skupině za družstvem Olympu
Praha. Tím jsme si zajistily na neděli účast ve
skupině o 1.- 4. místo.
V neděli jsme nastoupily k prvnímu zápasu
proti výběru Pardubického kraje, za který hrála
i jedna hráčka našeho družstva. Prohrály jsme
2 : 0, ale byl to vyrovnaný zápas proti nejlepším
hráčkám našeho kraje, takže jsme byly s takto
vyrovnaným zápasem spokojeny.
Ve druhém zápase nás čekal opět Olymp
Praha. I tento zápas jsme sice prohrály, ale obě
družstva předvedla bojovnou a obětavou hru ve
vyrovnaném zápase. Po zápase hodnotila trenérka Olympu naši hru velmi kladně. V turnaji jsme
obsadily krásné 4. místo mezi družstvy zvučných
oddílových jmen z celé České republiky.
Poslední víkend v září jsme se vydaly na zkušenou do světa a zúčastnily jsme se dvoudenního
turnaje žákyň ve Vídni. Přijelo celkem 7 družstev,
která se měla utkat systémem každý s každým.
Po našem bojácném a dost ustrašeném výkonu
s rakouským družstvem, předvedly dívky v dalších zápasech obětavý a pohledný volejbal. V neděli jsme nastoupily k poslednímu zápasu proti
Sokolu Vídeň a „mělo“ se hrát o 3.místo. To jsme
si zaslouženě vybojovaly, ale radost dívek z krásného poháru byla bohužel předčasná, protože
ve Vídni se hraje zvláštním systémem a my jsme
za hodinu nastupovaly proti stejnému družstvu
k zápasu, ve kterém se teprve hrálo o 3.místo.

Hráčky:
horní řada zleva : E. Klusoňová, D. Obrová, P.Nespěšná, Z. Petříčková, K. Tomanová
dolní řada zleva : Z. Schwachová, H. Drahošová, Ž. Štrofová, K. Ulrichová
Tento zápas nebo spíše systém hráčky psychicky
nezvládly a prohrály 1 : 2 a pohár tak zůstal ve
Vídni. I tak jsme zanechaly ve Vídni dobrý dojem
a naše hra byla hodnocena jako hra družstva republikové úrovně.
Po těchto přípravných turnajích nás čeká
10. října první kolo nového ročníku krajského

ATLETIKA

přeboru a 13. - 14. 11. účast na kvalifikaci „Českého poháru“.
Na závěr bych chtěla pozvat všechny příznivce a fanoušky tohoto družstva na 28. 11. do haly
Gymnázia Polička k zápasům krajského přeboru
starších žákyň.
J. Petříčková

ZIMNÍ STADIÓN
JE POD STŘECHOU

Několika fotografiemi se vracíme k velmi úspěšné sezóně poličských atletů.
foto: J. Kacálek

L. Král s L. Kvapilem největší opora mužské

Takto překonává laťku s pomocí tyče V. Ficek

Karel Sejkora, přeborník kraje na 3 000 m

Dne 18.10. se proběhla kolaudace zastřešení
zimního stadionu. Protože vlivem stavby došlo
k odstranění některých stávajících kabin, členové hokejového oddílu TJ Spartak Polička dokončují nové
kabiny. Oddíl za tímto účelem odkoupil starší buňky.
V letošním roce si práce na zimním stadionu vyžádají
16 milionů korun. Vše by mělo být hotovo do začátku
hokejové sezony.
Podle vyjádření p. Miloše Grubhoffera, vedoucího oddílu ledního hokeje Spartaku Polička, proběhne slavnostní otevření zimního stadionu 30. října
2004. „Od rána bude probíhat hokejový turnaj starých gard družstev Zlína, Jihlavy, Pardubic a Poličky.
Ve čtyři hodiny odpoledne bude slavnostně přestřižena páska od zastřešeného stadionu. V 17 hodin začne
zápas poličských hokejistů z ‚A‘ mužstva s internacionály České republiky. Chtěli bychom zde tímto poděkovat všem, kteří přispěly ke zdárném dokončení
této etapy výstavby, zvláště všem sponzorům vedení
města.“, dodává M. Grubhoffer. Zároveň připomíná,
že program bude ještě upřesněn. Akce bude pořádána ve spolupráci Města Poličky s oddílem ledního
hokeje Spartaku Polička.
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LUKOSTŘELBA
Od října se začali nepravidelně scházet
zájemci o lukostřelbu na hřišti v Kamenci.
Tento sport se snaží rozvíjet v našem regionu
David Franke: „Lukostřelba je olympijský sport
vhodný pro všechny věkové kategorie. Provozujeme ho spíše rekreačně a zveme všechny
zájemce, aby si vyzkoušeli, co všechno takový
závodní luk dokáže. Děti do 15 let by měly
přijít v doprovodu rodičů. Všem ukážeme, jak
se z luku střílí a vybavení jim zapůjčíme. Pokud budete mít zájem, zavolejte mi na telefon
608 204 029.“

FOTBALOVÉ VÝSLEDKY
Mladší elévové: TURNAJ KRAJSKÉ LIGY
V POLIČCE
POLIČKA - ÚSTÍ NAD ORLICÍ 1 : 5, POLIČKA - ČESKÁ TŘEBOVÁ 1 : 4, POLIČKA - HLINSKO 1 : 1
Starší elévové:
POLIČKA - HLINSKO 2 : 2 (Opina, Nespěšný), POLIČKA - ČESKÁ TŘEBOVÁ 2 : 2 (Chlumský, Ehrenberger), POLIČKA - ÚSTÍ NAD ORLICÍ 3 : 2 (Opina, Nespěšný, Chlumský)
Mladší dorost: Tesla PARDUBICE – SK Masokombinát POLIČKA 2 : 4
Starší dorost: Tesla PARDUBICE – SK Masokombinát POLIČKA 5 : 2
Muži „B“: VALY u PŘELOUČE – SK Masokombinát POLIČKA 2 : 0 (0:0)
smíšená přípravka : POLIČKA - SEBRANICE 1 : 2 (Staněk), POLIČKA - HORNÍ ÚJEZD
3 : 7 (Štoudek 2, Staněk), POLIČKA - BYSTRÉ 0 : 4
Mladší žáci : SK Masokombinát POLIČKA
– FC HLINSKO 0 : 3
Starší žáci: SK Masokombinát POLIČKA – FC
HLINSKO 0 : 3
Muži „A“: SK Masokombinát POLIČKA - TESLA PARDUBICE 2 : 3 (1:0), branky: 5. ZVĚŘINA,
82. KRÁL L. - 53. Bílek, 65. vlastní, 93. Šimek

AMATÉRSKÁ
VOLEJBALOVÁ LIGA
Koncem září se odehrály poslední zápasy V. ročníku Amatérské volejbalové ligy. Ligy se zúčastnilo
jedenáct družtev, mezi nimiž nescházeli zástupci
okolních měst a to Svitav, Jimramova a Litomyšle.
O první místa byl tento ročník urputný boj.
O všech prvních třech rozhodl jediný zápas, kdy
družstvo THT remízovalo s Drink Team a tím potvrdilo vítězství ASPV. Konečné pořadí tedy vypadá
následovně:
1.
ASPV
(18 bodů)
2.
Drink team
(17 bodů)
3.
THT
(15 bodů)
4.
Jimdal
(12 bodů)
5.
All No Stars
(12 bodů)
6.
Telecí
(12 bodů)
7.
Borová
8.
Atletika
10. Zahradníci
9.
M6PV
11. Medesa
Kompletní výsledkovou listinu a výsledky odehraných zápasů naleznete na www strankách.
Děkujeme našim sponzorům (MSK Masokombinát Polička, MIRO Borová) i městu Polička za
poskytnutou podporu a těšíme se na dalším ročníku
nashledanou.
***
VI. ročník AVL Polička bude zahájen v průběhu listopadu 2004. Přihlášky můžete podávat do
5. 11. 2004. Více informaci na www.policka.cz/avl
Za OV AVL Jaroslav K. Dvořák

Družstvo ASPV (na vzdálenější straně) a Telecí
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mladší žáci: TJ LANŠKROUN - SK Masokombinát POLIČKA 0 : 7 (0:4), branky: Bednář 4,
Vaško 2, Švec F., sestava: Slaný - Křivý, Holeš,
Scheib, Mach P., Vaško, Houska, Švec, Kovář
- Mach R. - Bednář (Buben, Dao Dinh, Dostál,
Buchta, Satrapová)
starší žáci: TJ LANŠKROUN - SK Masokombinát POLIČKA 0 : 3,
mladší dorost: SK Masokombinát POLIČKA
- FC HLINSKO 2 : 4
starší dorost: SK Masokombinát POLIČKA FC HLINSKO 0 : 6
muži „B“: SK Masokombinát POLIČKA -

TĚLOCVIČNA ZŠ NA LUKÁCH
Informace o provozu a možnostech využití
tělocvičny obdržíte na tel. čísle : 461724560
Provozní doba : Po-Pá 16-21, So-Ne 9-21
Ceník k 1. 11. 2004
1. Celá tělocvična 350,- Kč/hod. (225,- Kč
po slevě)
Při pravidelném užívání celé tělocvičny každý týden poskytujeme při objednávce na 6 a více
měsíců slevu 35 % .
2. Pronájem stolu na stolní tenis 50,- Kč /
hod.
3. Malá tělocvična 100,- Kč / hod.
4. Horolezecká stěna 30,- Kč / hod.
Horolezecká stěna
K 1. 10. 2004 byl vydán nový provozní lezecký řád, který řeší problém tréninku mladistvých
lezců.
Děti mladší 15 let (nezletilí) mohou provádět trénink na stěně po předložení písemného
souhlasu zákonného zástupce (rodiče). Tímto
požadavkem se provozovatel chrání před případem, že by zmíněné osoby prováděly lezení
bez souhlasu rodičů. Pro tuto eventualitu je
u správců tělocvičny k dispozici formulář k vyplnění zákonným zástupcem. Formulář požaduje
též kontakt na rodiče/zák. zástupce, pro případ
úrazu dítěte.
Permanentky
Děti do 15 let :
200,- Kč za 20 hodin
Dospělí : 600,- Kč za 20 hodin,
1000,- Kč za 40 hodin
Eduard Střílek

Mladší elévové Polička

DOLNÍ ÚJEZD 0 : 2 (0:1)
muži „A“: TJ LANŠKROUN - SK Masokombinát POLIČKA 0 : 1 (0:0), branka: 54. KUČERA
mladší elévové: POLIČKA - TŘEMOŠNICE
0 : 2, POLIČKA - CHOCEŇ 3 : 1 (Dvořák J., Andrle, Harašta), POLIČKA - MORAVSKÁ TŘEBOVÁ 3 : 0 (Andrle, Harašta, Chvojka)
starší elévové: POLIČKA - TŘEMOŠNICE
4 : 2 (Chlumský, Opina, Kvasnička, Nespěšný)
POLIČKA - CHOCEŇ 1 : 5 (Kučera) POLIČKA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ 1 : 1 (Opina)
mladší žáci: SK Masokombinát POLIČKA - TESLA PARDUBICE 0 : 5 (0:3) starší
žáci: SK Masokombinát POLIČKA - TESLA PARDUBICE 1 : 2
AFK CHRUDIM „B“ - SK Masokombinát POLIČKA 4 : 0
starší dorost: AFK CHRUDIM „B“ - SK Masokombinát POLIČKA 3 : 2
muži „B“: Dynamo SRCH - SK Masokombinát
POLIČKA „B“ 2 : 2 (0:1) branky: Čípa, Dittrich
st.
muži „A“: SK Masokombinát POLIČKA - FC
HLINSKO 1 : 1 (1:0) Branky: 8. V. KRÁL - 58. NADRCHAL
Mladší elévové: AFK CHRUDIM - POLIČKA 7 : 0 PŘELOUČ - SK Masokombinát POLIČKA 0 : 0 VYSOKÉ MÝTO - POLIČKA 3 : 0
Starší elévové: AFK CHRUDIM - POLIČKA
1 : 0 PŘELOUČ - SK Masokombinát POLIČKA
1 : 0 VYSOKÉ MÝTO - POLIČKA 4 : 2 (Opina 2)
Muži „A“: Jiskra HEŘMANŮV MĚSTEC SK Masokombinát POLIČKA 3 : 0
Mladší žáci: FK Agria CHOCEŇ - SK Masokombinát POLIČKA 2 : 1 (1:0) Branka: Houska
z p.k.
Starší žáci: FK Agria CHOCEŇ - SK Masokombinát POLIČKA 3 : 3
Mladší dorost: SK Masokombinát POLIČKA
- TJ LANŠKROUN 2 : 2
Starší dorost: SK Masokombinát POLIČKA
- TJ LANŠKROUN 1 : 5
Muži „B“: SK Masokombinát POLIČKA - 1. FC
ŽAMBERK 4 : 0 (1:0) Branky: 32. Mauer, 59. Neumeister, 86. vlastní, 88. Dittrich st.

MLADÉ FOTBALOVÉ
„DEVATENÁCTKY“ JEDOU ...
Poličská odchovankyně – nynější hráčka druholigových TJ SVITAVY a svěřenkyně poličského
brankářského trenéra Bohuslava Řehůřka - Jaroslava Lorencová ve své fotbalové kariéře dovršila
další úspěch , když nastoupila ve třech zápasech
kvalifikace ženské reprezentace „19“ na Mistrovství
Evropy.
V utkání o první místo v kvalifikační skupině
o účast na ME 2005 však nestačily české reprezentantky do 19 let na Španělsko, mistryně Evropy,
a prohrály 1:5.
Václav Obolecký

POLIČŠTÍ KARATISTÉ V CHORVATSKU
Po dvou letech se poličští karatisté opět zúčastnili mezinárodního Adria semináře konaného 26. září
až 2. října 2004 na ostrově Mali Lošinj v Chorvatsku.
Vedoucím akce byl zakladatel celé asociace moderního sportovního karate ( MSKA ) Prof. Dr. Rudolf
Jakhel, VIII. Dan a vedle karatistů z ČR zde cvičili
i karatisté z Německa a Slovinska.
A jak takový seminář vlastně vypadá? Hlavní
náplní každého dne byly náročné třífázové tréninky. Ten první začínal časně ráno v 6:30 hodin a byl
zaměřen na koordinaci a kondici, po čtvrt hodince
běhu jsme se věnovali kombinacím a kopům na
zemi i ve výskoku. Polovina tréninku probíhala dynamicky v kruhu a druhá byla věnována cvičením
bojových technik ve dvojicích. Tento trénink byl
nejnáročnější, ale na konci nás čekala obrovská snídaně a zasloužený odpočinek, takže jsme na kruté
vstávání poměrně rychle zapomněli.
Polední trénink byl věnován sebeobraně a nácviku boje se zbraněmi (nůž, tyč) a poslední odpolední trénink se soustředil na taktické aspekty
a cvičení ve dvojicích. Do postelí jsme se dostali
docela unavení.
Jeden z ranních tréninků byl věnován i nácviku
přerážecích technik. Začínal tříkilometrovým během na naše tradiční místo na skalnatém pobřeží,
které používáme již řadu let jako takový malý ruční
kamenolom. Každý si mohl sám vyzkoušet, jaké to
je přerazit holou rukou kámen. Ruce nás sice bolely,
ale každý kámen nakonec povolil.
Ve volných chvílích se dalo koupat v krásně čistém a pořád ještě teplém moři, zajít do nedalekého
městečka anebo se jen tak povalovat na pláži.
Největší událostí byla Dan promoce nových
mistrů moderního sportovního karate, konající se
jednou za dva roky. Vedoucí našeho oddílu Radovan
Andrle získal I. stupeň černého pasu ( I. Dan ) a za-

Z leva: Š. Příhoda, P. Hromádková, L. Bidmon, M. Uhlířová, R. Andrle,
N. Tobiášová, J. Roušar, J. Najbert
řadil se mezi 12 mistrů MSKA v České republice !!!
Seminář zakončil mezinárodní turnaj ve formách
a bojích, ve kterém se členové poličského oddílu
jako vždy neztratili a získali několik cenných míst.
Také velice úspěšně reprezentovali český výběrový
tým v bojích družstev.
Adria seminář 2004 se povedl a myslím, že všech
8 karatistů z Poličky si ho opravdu užilo.

Výsledky turnaje:
- Michaela Uhlířová 3. místo
- Lukáš Bidmon 2. místo
- Petra Hromádková 2. místo
- Petra Hromádková 1. místo
- Michaela Uhlířová 2. místo
- Petra Hromádková 2. místo
- Štěpán Příhoda 2. místo

forma Tertia
forma Quarta
forma Quinta
forma Set
boje ženy 5.-6. kyu
Czech Team
Czech Team

POLIČKA NA III. MÍSTĚ

PLAVECKÁ ŠTAFETA MĚST 500 x 100 m
Plavecký bazén 6. října ožil a nasál bojovnou
atmosféru. Již od šesti hodin od rána zde bylo
živo, organizátoři ukončili štafetu v osm hodin
večer.
Celkem přišlo 512 účastníků, to je o 52 lidí více
než v roce 2003. Z veřejnosti si štafetu zaplavalo
91 občanů. Zvýšený počet je díky 14ti školským
zařízením z Poličky a okolí. Poličku reprezentovali
žáci ze Základní školy T. G. Masaryka, Na Lukách,
Gymnázia, školy SOU a SOŠ, SOUO a SČMSD Polička a Speciální školy. Mateřské školy zastupovaly
děti z MŠ Palackého nám. a MŠ Luční. Máme radost
z účastí dětí z MŠ Pomezí dolní, štafetu podpořili
též žáci a žákyně ze základních škol Bystré, Pusté
Kamenice, ZŠ III. Litomyšl, Korouhev a Lubná.
V uvedené tabulce jsou přihlášená města do
kategorie A s počtem obyvatel do 15ti tisíc:
Plavecké soutěže se zúčastnila města (počet
obyvatel):
Roudnice n. L.
(13.499) I. místo
5.730 b.
Zábřeh
(14.965) II. místo 5.593 b.
Polička
(9.352)
III. místo 5.512 b
Hustopeče
(6.265)
IV. místo 3.384 b.
Tanvald
(7.065)
V. místo 3.079 b.
Tachov
(12.815) VI. místo 968 b.
Výsledky plavecké soutěže měst 13. ročníku
jsou též na www.info-sport.cz
Účastníci štafety ze škol, kteří svým uplavaným
časem získali maximální počet 25 bodů a tím přispěli největší měrou k umístění na III. pozici získají

DIPLOM s fotografií a podpisem patronky této akce
- Ilony Hlaváčkové. Jsou to: děti z MŠ POMEZÍ, MŠ
LUČNÍ POLIČKA, PALACKÉHO NÁM. POLIČKA,
žáci ze ZŠ NA LUKÁCH Václav Verner 1:20, Barbora
Vacková, Tereza Tomešová, Karolína Kozlová, Martina Bednářová 1:38, Jana Grubhofferová 1:51, ZŠ
T.G. MASARYKA Tereza Popelková 2:10, Jan Boháček 1:49, Petr Klíma 1:48, Ondřej Slaný 1:27, Martin
Kalášek, Jakub Dvořák 1:32, Luboš Chládek 1:37,
Michal Kysilko 1:35, Michal Hájek 1:34, Eva Spilková 1:40, Jana Juklová 1:46, Pavla Jandíková 1:22,
Jakub Novotný 1:25, Adam Sodomka 1: 29, Jakub
Vaňák 1:13, Andrea Štefková 1:17, Jitka Vosmeková
1:38, Lucie Hanyková 1:42, Zdeňka Klímová 1:38,
Vlastimil Kalášek 1:40, Matěj Vaško 1:42, Petra Navrátilová 1:44, Eliška Flídrová.
Žákům, kde není uveden čas náleží 25 bodů
vzhledem k jejich věku do osmi let. GYMNÁZIUM
Polička Tereza Černíková 1:42, Kateřina Tomanová
1:25, Tomáš Mareček 1:39, Zuzana Vlčková 1:17,
Petra Paclíková 1:40, Alexandra Kysilková 1:44, Petr
Erbes 1:20, Štěpán Vlček 1:17, Adéla Pokorná 1:44,
Klára Kašparová 1:33.
Z VEŘEJNOSTI měl nejlepší čas štafety Lukáš
Kmošek 1:12, druhý nejlepší čas získal Ondřej Stach
1:13. Občasné starší 60ti let získali plný počet bodů
automaticky, jsou to:
Jan Doležal, Věra Štefková, Ludmila Prchalová, Veronika Witzová, Jan Řádek, Antonie a Karel
Peringerovi,Vlasta a ing. Mojmír Dvořákovi, Lubko
Koliba, Irena Pletichová, Věra Kroulová, Zdeněk
Teska.

Sedmiletá žákyně ZŠ III. z Litomyšle Lucie Kurková zaplavala v 7 letech čas 2:24. Plný počet bodů
získala také 5ti letá Hanička Klusoňová, čtyřletý
Michálek Cibulka (ten přišel podpořit štafetu s maminkou, tatínkem a sourozenci).
Dalších účastníků, kteří získali plný počet je
mnoho, jsou ve věku od osmi do 60 let. VŠEM mnohokrát děkujeme. Děkujeme též sponzorům, díky
jim mohl každý zúčastněný obdržet dárek.
Jsou to:
AGRIKOL Polička, B-COMPUTERS - elektro
Brabec, Cestovní koncelář KO-TOUR Polička,
Českomoravská stavební spořitelna p. Habrman,
České dráhy - Polička, D-D Marketing - výroba Doležal, FIRMA PIKULA - autoklempířství,
MASOKOMBINÁT Polička, METALPLAST s.r.o.
Polička, MEDESA Polička, MIP - Polička, NÁBYTEK - Eva Sádovská, NACKO - průmyslová podlahy, Papírnictví - Věra Kořínková, Papírnictví
- Josef Kozák, PEKAŘSTVÍ - MARKOVI, Potraviny
- Boháčová Pomezí, PRIMA - Švanda, Restaurace
na JORDÁNĚ - Klimeš, ROUN s.r.o. v Poličce,
RAVENSBURG Polička, STREFA - Dvořák, T.H.T.
- Polička, VZP - Polička.
Štafeta je zdárně za námi, dovolte mi jménem
celého kolektivu plaveckého bazénu a plavecké
školy poděkovat za účast organizátorům a závodníkům, ředitelům a učitelům škol. Pevně věřím, že III.
místo bude motivací pro další již 14. ročník štafety.
Děkuji,
Jitka Kmošková,
vedoucí plaveckého bazénu
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