PŘEČTĚTE SI ...

Noviny občanů města Poličky a okolí

ročník 2 (78), číslo 12, PROSINEC 2004

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE
PODĚKOVÁNÍ STAROSTY

VÝSLEDKY VOLEB

Chci poděkovat občanům za jejich vyjádření
důležitosti
krajských
voleb, za jejich postoj.
Myslím si, že je velice
dobře, že Polička skončila v účasti ve volbách na
44 % účasti. Vyjadřuje to,
že lidem není lhostejné,
co se u nás děje a bude
dít. Za toto jim děkuji. Pro
nás, pro zvolené zastupitele do Krajského zastupitelstva Pardubického kraje, je to velmi zavazující
a doufáme, že splníme jejich očekávání. Poděkování
by se mělo ještě více podtrhnout z toho důvodu,
že se podařilo, že má Polička v zastupitelstvu tři
zástupce. Historicky je to nejlepší výsledek, který
mohlo město získat. Věřím, že na práci v krajském
zastupitelstvu se počet Poličských odrazí nejen
v souvislosti pro město, ale i pro celý region. -sáň-

V Poličce a v integrovaných obcích volili občané do Zastupitelstva Pardubického kraje ve
12. okrscích. Zapsáno bylo 7 328 voličů, volební
komise vydaly celkem 2 622 obálek. Podle statistiky bylo zpět odevzdáno 2 619 obálek, platných
hlasů bylo 2 610. Volební účast byla 35,78 procenta.
Nejvíce hlasů, a to 1 138, získala ODS, následovala Koalice pro Pardubický kraj s 530 hlasy, KSČM
obdržela 414 hlasů, ČSSD 271 hlasů. Další hlasy
byly rozděleny mezi Nezávislé, Stranu zelených,
SNK, Stranu za životní jistoty, Naději, Pravý Blok
a Dělnickou stranu. Nejvíce voličů přišlo odevzdat
své hlasy ve volebním okrsku č.8 v DPS Penzionu.
Z 1 125 zapsaných občanů odevzdalo platné hlasy
456 občanů. Naopak nejméně lidí se účastnilo voleb
v okrsku č.10 v Modřeci, kde ze zapsaných 117 voličů odevzdalo platné hlasy jen 29.
Do Zastupitelstva Pardubického kraje se z Poličky dostal současný starosta Miroslav Popelka a místostarosta Jaroslav Martinů za ODS. Třetím je David
Šafář, který kandidoval
pokračování na str. 2
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ROZPOČET A ŠKOLSTVÍ
Nedílnou součástí rozpočtu města jsou finanční
prostředky, které jdou do školství. Starosta Miroslav Popelka, místostarosta Jaroslav Martinů a vedoucí kanceláře starosty Jiří Brusenbauch navštívili některá školská
zařízení, aby se seznámili s jejich technickým stavem
a zjistili, jaké jsou případně nutné investiční akce, které
by se zahrnuly do rozpočtu města pro rok 2005. Jedním
z navštívených zařízení byla Mateřská škola Luční. Ředitelka Ludmila Seidlová seznámila představitele města
se stavem prolézaček, kolotočů a pískovišť na školní
zahradě. Představitelé města si také prohlédli interiér
školky. Při pracovní návštěvě nepřišly zkrátka ani děti,
které dostaly lízátka.
-sáň-

INVESTIČNÍ AKCE V POLIČCE
Ve městě se v letošním roce pracuje na několika
investičních akcích. Mezi ně například patří průmyslová zóna, výstavba rodinných domů v lokalitě
ulic Wolkerova a Mánesova nebo výstavba tělocvičny u Základní školy Masarykova.
„Pokud se týká průmyslové zóny, v první etapě
máme z osmi parcel podepsaných šest smluv s podnikateli a firmami na jejich využití. V současné
době se vedou jednání s dalšími zájemci. Pokud se
zbývající parcely nepodaří prodat do konce roku,
určitě je prodáme v roce příštím,“ uvedl místostarosta Jaroslav Martinů. Na průmyslovou zónu se
také počítá se získáním státní dotace ve výši 3
miliony 150 tisíc korun.. „Mimo zóny bychom měli
také obdržet státní dotaci na dokončení výstavby
tělocvičny ZŠ Masarykova. Sice se teprve uskutečnilo
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první čtení státního rozpočtu, ale domníváme se, že
dotace dopadnou,“ řekl místostarosta. Mezi další
investiční akce patří i druhá etapa prací na zimním
stadionu. Před časem bylo dokončeno jeho zastřešení, plánuje se však i opláštění. Z ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy bude na tuto akci
uvolněn jeden milion korun.
„Je to nesmírně důležité, protože střecha plní
svoji funkci znamenitě, ale dopolední slunce a východní teplý vítr způsoboval problémy, kdy led tál.
Pokud se s ministerstvem dohodneme na konkrétní
podobě využití financí, objednáme ve Švédsku materiál na zmíněné opláštění tak, aby se zhruba mezi
vánočními svátky mohly potřebné práce uskutečnit,“
dodal místostarosta.
-sáň-

POJMENUJTE ULICE
Město Polička hledá nové názvy čtyř ulic, které
vznikají v rámci výstavby rodinných domů v lokalitě
Mánesova v Poličce – I. etapa. Nesmí se jednat o názvy,
které jsou ve městě již použity.
Ulice mohou být pojmenovány po:
1. významných osobnostech kulturního a společenského života, které však již nežijí
2. názvech čerpajících z přírody (například Větrná,
Sluneční)
Své návrhy zasílejte do 31. ledna 2005 na adresu:
MěÚ úřad Polička, Sekretariát starosty, tiskový mluvčí
Stanislav Sáňka, Palackého náměstí 160, 572 01 Polička, e-mail: sanka@policka.org, fax: 461 725 926.
Při zasílání návrhů nezapomeňte na uvedení svého
jména a adresy. Došlé návrhy bude posuzovat rada
města a schvalovat zastupitelstvo města.

WWW.POLICKA.CZ
PTEJTE SE ONLINE

pokračování ze str. 1
v rámci Koalice pro Pardubický kraj.
Zajímavým údajem je počet preferenčních hlasů
našich zástupců v krajském zastupitelstvu. Miroslav
Popelka získal celkem 1120 preferenčních hlasů,

což je pátý nejlepší výkon. Nový hejtman Michal
Rabas získal 3277 preferenčních hlasů. Poličský starosta získal 591 pref. hlasů mimo Poličku. Jaroslav
Martinů získal 805 pref. hlasů, z toho 462 v Poličce,
David Šafář v kraji 800, v Poličce 211.
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Ptejte se online: Ta tam jsou doby, kdy si musel člověk na někoho někde počkat či ho vyhledat,
aby se ho na něco mohl zeptat. Můžete se zeptat
formou dopisu nebo dotyčnému zavolat, ale to je
v některém případě zdlouhavé a někdy se odpovědi
ani nedočkáte.
Poličské internetové zpravodajství podpořené
Městem Poličkou pro Vás proto připravilo další
službu, kterou jsme nazvali „ptejte se online“.
Prostřednictvím www.policka.cz můžete položit
kdykoli otázku mně Pavlu Sodomkovi, správci
Poličského internetového zpravodajství, Vlastislavu
Mazalovi, administrátorovi Poličského internetového zpravodajství nebo panu starostovi Poličky
Miroslavu Popelkovi.
Všichni se Vám pokusíme odpovídat co nejdříve. Navíc všechny Vaše otázky a naše odpovědi
budou na www.policka.cz veřejně dostupné. V budoucnu plánujeme rozšířit počet dotazovaných o ty,
které budete chtít vyzpovídávat. Stačí se nám ozvat
– kontakty naleznete níže.
Kalendář akcí: Pokud pořádáte jakoukoli
akci a chcete, aby se o ní vědělo, máte možnost
ji umístit v kalendáři akcí v Poličském internetovém zpravodajství, můžete nás kontaktovat (tel.
777 654 777 nebo 608 280 335, případně emailem
na piz@policka.cz).
Zprávy: Poličské internetové zpravodajství je
otevřený projekt pro všechny - i Vy můžete přidat
svoji zprávu nebo článek, stačí nás kontaktovat
stejnými cestami jako je uvedeno v předchozím
odstavci.
Přejeme Vám mnoho úspěchů a těšíme se nashledanou na www.policka.cz
Za Poličské internetové zpravodajství
Pavel Sodomka

VÝSLEDKY VOLEB
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NEFORMÁLNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ
Ve středu 3. listopadu se v prostorách barokní
radnice na Palackého náměstí v Poličce uskutečnilo
neformální setkání starostů z poličského regionu.
Starostové se vzájemně v různých tématech informovali o tom, co se v jejich obcích za poslední
dobu podařilo vybudovat nebo s jakými problémy
se potýkají. Jejich rozhovory se například týkaly
rozpočtů obcí, realizací investičních akcí, otázek
nezaměstnanosti, bytové politiky nebo spolupráce
s Poličkou, jako městem s pověřeným úřadem.
Podle starosty Svojanova Josefa Graciase nebývají
podobná setkání výjimečná.
„Scházíme se pravidelně a tyto akce bývají
velice přínosné, protože si svým způsobem vyříkáme problémy v jednotlivých obcích. Mnohdy bývají
podobné,“ uvedl Gracias. Podle jeho slov vzájemná
konzultace stejných záležitostí přispívá k hledání
různých východisek. „Také konzultace s pověřeným
úřadem přináší určité srovnalosti, co se týká chodu
úřadu, vztahu k obcím či občanům,“ dodal starosta
Svojanova.
-sáň-

Setkání starostů z poličského regionu
v budově barokní radnice

O PLAZMATRONU NA RADIOŽURNÁLU I V ČT
19. 11. byl na Radiožurnálu odvysílán pořad
„Pod kůži“ o plazmatronu . Natáčení proběhlo již
v červnu, mj. i na Městském úřadě v Poličce, kde se
k plazmatronu vyjádřil vedoucí kanceláře starosty
Mgr. Bc. Brusenbauch. Poličské zastupitelstvo je sice
proti plazmatronu, avšak poličský starosta dříve,
i vedoucí kanceláře starosty nyní, však opakovaně
hovoří o důvěře v český právní řád a legislativní postupy, proti plazmatronu jinak zřejmě příliš nejsou
– nechávají to na odbornících. Rozhlasový záznam
naleznete na stránkách www.a21policka.org.
V listopadu natáčela Česká televize v Poličce
a v Bystřici nad Pernštejnem materiály pro pořad Nedej se! o plazmatronu. V Poličce byl natočen
rozhovor s Ing. Lajžnerem, R. Habrmanem a v Bystřici n. P. s tamějším starostou a senátorem Ing.
Novotným a vedoucím odboru ŽP Ing. Klimešem.
Reportérka p. Göblová do problematiky perfektně
vhlédla. Zjišťovala i názory odborníků, kteří nám
prý dávali za pravdu, ale před kamerou to tak
naostro zřejmě neřekli. Možná i úplně odmítli vystoupit v pořadu. Jsou závislí na penězích a tak si
nemohou dovolit říkat vždy svůj názor. Jak to bude
vypadat se dozvíte až z televize, pořad se bude
vysílat v prosinci 2004. Investor se k problematice

zřejmě nevyjádřil - situace je nejasná - nikdo oficiálně neustoupil, vše může být i součástí taktiky.
Nyní se čeká až investor předloží na ministerstvo
životního prostředí dokumentaci o vlivu stavby na
životní prostředí.
Kdo v dnešní době věří českému právnímu
řádu, procesním postupům a nechá rozhodovat
pouze odborníky, je podle mě buď naivní a lehkomyslný, nebo se snaží leccos sám obcházet, je
v dané záležitosti sám zaangažován a dělá, že je
vše naprosto v pořádku. Problém však nemusí být
pouze v českých zákonech, ale spíše v tom, že existuje korupce, různé kamarádšofty apod. Že by byl
poličský starosta a vedoucí jeho kanceláře naivní, je
těžko myslitelné. Důsledky si může vyvodit každý
sám.
Obdivuji starostu Bystřice nad Pernštejnem a zároveň senátora Ing. Novotného, který se pustil do
boje proti plazmatronu s námi. Stejně tak si vážím
i vedoucího odboru životního prostředí v Bystřici
n. P. Poličský úředník by si svůj názor zřejmě těžko
dovolil říkat nahlas stejně jako on – a pokud ano,
zřejmě by se rychle našla náhrada.
Na petici proti plazmatronu je 6307 platných
podpisů. Za A21 Polička
René Habrman

2

V NABÍDCE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB CHYBÍ HOSPIC,
ALE I LAVIČKY PRO SENIORY

OKÉNKO MĚSTSKÉ POLICIE
Co přinesl uplynulý měsíc
Zalíbí-li se pozvanému hostu manželka hostitele, konzumuje se alkohol a blíží se půlnoc, je
nasnadě, že se poklidný večer změní v malé drama,
které vyvrcholí rvačkou soků v lásce. Takový
případ řešili strážníci 18. 10. na sídlišti Hegerova.
Naštěstí nedošlo k žádné újmě na zdraví ani poškození majetku a tak strážníci mohli večírek ukončit
uložením blokové pokuty.
Přilepšit vnoučatům a neochudit vlastní peněženku chtěla 23. 10. důchodkyně z Poličky a odcizila v prodejně. Plus discontu sladkosti v hodnotě
několika desítek korun, které ukryla v nákupní
tašce. Poté, co zboží pronesla kolem pokladny bez
zaplacení, byla zadržena.
„Se zbraní do hospody nelez!“ dalo by se říci
k případu pětadvacetiletého muže z obce Telecí,
který byl 26. 10. fyzicky napaden v odpoledních
hodinách v herně na Palackého náměstí mužem
z Oldříše kvůli tomu, že mu vyhrožoval plynovou
pistolí, kterou měl u sebe. A protože mu jedno napadení nestačilo, vydal se do herny v ulici Riegrova,
kde posilněn zlatavým mokem ohrožoval plynovou
pistolí hosty. To se nelíbilo pětici mužů a při potyčce s podnapilým milovníkem zbraní došlo k poškození vybavení herny a zmizení plynovky. Případ
šetří Policie České republiky.
Nemilé probuzení čekalo 29. 10. čtyřicetiletého
muže z Poličky, kterého strážníci objevili spícího
v osobním motorovém vozidle v otevřené garáži na
ulici P. Jílemnického. Přímo z provizorní ložnice byl
strážníky a policisty převezen na obvodní oddělení
Policie České republiky ,kde se zodpovídal z rozbití
skleněné výlohy jednoho z domů na Palackého
náměstí. K činu, který spáchal v noci, se doznal
a případ policisté řeší formou zkráceného trestního
řízení.
Učebnicový příklad nepozornosti zloděje se stal
v časných ranních hodinách 30. 10. Mladistvý pachatel z Korouhve se vloupal do provozovny zastavárny na ulici Šaffova a odcizil radiomagnetofon. Na
místě činu po sobě zanechal nejen daktyloskopické
a krevní stopy, ale hlavě peněženku s občanským
průkazem. Pro policisty a strážníky bylo hračkou
jeho dopadení během několika hodin v bytě rodičů jeho komplice, který při vloupání hlídal, aby je
nikdo nevyrušil.
Hru na kočku a myš připomínala scéna, která
se odehrála 6. 11. v časných ranních hodinách.
Pětadvacetiletý muž z Bořin v osobním motorovém
vozidle před hlídkou MP chvílemi ujížděl a chvílemi se schovával v neosvětlených uličkách Poličky.
Po jeho zadržení vyšlo najevo, že není držitelem
řidičského oprávnění a případ bude mít dohru na
odboru dopravy MěÚ.
„Z cizího krev neteče“, říkala si zřejmě šestapadesátiletá žena z Poličky, když 9. 11. v prodejně
Plus discontu odcizila láhev Tuzemáku a ukryla
ji v nákupní tašce. Krátce po činu byla zadržena
a strážníci s ní krádež vyřešili v blokovém řízení.
Svým designem se zalíbilo vystavené autorádio
v prodejně Plus discontu devatenáctiletému mladému muži z Oldříše natolik, že jej ihned u regálu
schoval do svého batohu. Po zadržení marně přesvědčoval strážníky, že pouze zkoušel pozornost
prodavaček.
Pánskou jízdu zakončil 13. 11. třicetičtyřletý
muž ze Širokého Dolu ve vestibulu obytného domu
na sídlišti Hegerova tím, že si ustlal v dětském kočárku, kde jej strážníci nalezli po oznámení obyvatelů domu. Z nočního popíjení si moc nepamatoval,
ale na uloženou pokutu jen tak nezapomene.
O tom, že úklid odpadků není lehká, ani voňavá
práce, se přesvědčil sedmnáctiletý mladík z Poličky 13. 11. večer poté, co byl strážníky přistižen
ve chvíli, kdy na ulici Jungmanova rozkopal pytel
s domovními odpadky. Úklidem ztratil půl hodiny
svého volného času, sklidil posměch kolemjdoucích a strážníkům bude muset uhradit blokovou
pokutu.
Pavel Lahodný, velitel městské policie
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V září proběhla v Poličce dotazníková akce
k plánování a kvalitě sociálních služeb. Zúčastnilo
se jí 174 respondentů.
Nejmladšímu bylo 15, nejstaršímu 90 let. Výsledky byly zpracovány do grafů a přehledů – některé
předkládáme čtenářům. Do kompletní dokumentace lze nahlédnout v úředních hodinách v kanceláři
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví a na
internetových stránkách města.
Garantem realizace projektu „Komunitní plánování sociálních služeb“ je město Polička zastoupené
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
paní Vlastou ŠTAUDOVOU. Požádali jsme ji o odpověď na několik otázek.
JI: Kdy dotazníková akce proběhla, kolik
stála a jak hodnotíte výsledek?
VŠ: Akce se uskutečnila v průběhu měsíce září,
město zaplatilo za práci tiskárny 2.380,- Kč. Zapojilo se celkem 174 respondentů – všem moc děkuji,
stejně jako těm, kdo se na realizaci akce jakkoliv
podíleli – a lze říci, že ze vzorku je možné vyčíst
mnoho údajů o potřebách občanů v oblasti sociálních služeb.
JI: Co Vás samotnou v odpovědích respondentů nejvíce překvapilo?
VŠ: To, že lidé nevědí o službách, které jsou již
„zaběhnuté“ a fungují letitě.
JI: Je v seznamu nějaké „přání“, které půjde
vyplnit v nejbližší době?
VŠ: Určitě se zamyslíme nad tím, jak k lidem
dostat potřebné informace o stávajících možnostech. Co nejdříve oslovíme poskytovatele sociálních
služeb s otázkou, „co, kdy, pro koho“ mohou udělat
oni. Plánujeme veřejnou debatu, počítáme s účastí
vedení města, doufáme v zájem občanů.
JI: Seznam chybějících služeb je poměrně
obsáhlý. Lze slíbit, že všechny služby, které
veřejnost postrádá v Poličce – dříve či později
– budou?
VŠ: To zcela určitě ne. Realizace některých chybějících zařízení (např. azylových domů pro matky
s dětmi nebo pro bezdomovce, chráněných dílen)
a služeb (osobní asistence) je velice finančně náročná a nelze nyní říci, jak a kdy tyto služby budou
zabezpečeny.
Když už je řeč o penězích: Je nezbytné, aby
si uživatelé služeb uvědomovali, že „služba“ je
„zboží“, na jehož „nákupu“ se musejí, více či méně,
finančně podílet.

JI: Realizace projektu komunitního plánování dotazníkovou akcí nekončí. Jaké jsou
plány pro příští rok?
VŠ: O průběžné spolupráci s poskytovateli sociálních služeb a vedením města jsem již mluvila.
Samozřejmě budeme stále monitorovat potřeby
občanů v této oblasti. Zásadním úkolem pro příští
rok je vydání „Katalogu sociálních služeb“ – možná
budeme příjemně překvapeni šíří nabídky v Poličce
a v blízkém okolí. Obecně lze říci, že nejen komunitní plánování, ale sociální práce jako taková, je
nikdy nekončícím úkolem.
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!!! Prosíme všechny, kdo se chtějí aktivně
podílet na komunitním plánování sociálních
služeb v Poličce a okolí, aby se ozvali paní
Martině ČERNÍKOVÉ (MěÚ Polička , OSVZ) – telefonní číslo 461 723 844. Děkujeme!!!
Komentář ke grafu č. 22:
Respondenti postrádají tento typ služeb (přehled je řazen podle četnosti, s jakou se jednotlivé služby objevují v odpovědích):
klub pro dospívající mládež, hospic, nemocniční a komplexní lékařskou péči, ubytování
pro bezdomovce, byty pro lidi s nižšími příjmy, možnost dožít v DPS Penzion, azylový
dům pro matky s dětmi, klub pro ženy středního věku, centrum pro lidi se zdravotními
a sociálními hendikepy, bezbariérové přístupy
– i na městský úřad, chráněné bydlení, řešení
podílu seniorů na úklidu společných částí
městských domů, možnost odběru obědů
v DPS Penzion i během víkendů a svátků, onkologickou poradnu, poradnu pro lidi v těžké
životní situaci (rozvod, ztráta zaměstnání,
odchod dětí z domova,…), protidrogovou
prevenci, chráněné dílny, příspěvek na telefon
pro osamělé a nemocné, odvoz na nákupy,
k lékaři, na úřad …, možnost přechodného
ubytování v DPS Penzion nebo v Domově
důchodců v Poličce, „změkčení“ zdravotních
mantinelů pro přijetí do Domova důchodců
v Poličce, lavičky v městských částech („Berlín“), kde žije mnoho seniorů, dostatečnou
informovanost o sociálních dávkách a službách, asistenci u dětí s hendikepy, kroužky
pro předškolní děti.
-kaz-
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ZPRÁVY Z RADNICE

Na 8. zasedání Zastupitelstva města Poličky,
které se konalo 4. listopadu přečetl Mgr. Vít Češka
tento otevřený dopis doc. Ing. Zdeňku Šmejkalovi,
CSc:
Výzva k odstoupení ze zastupitelstva města
Poličky

USNESENÍ
- přijatá na schůzi Rady města Poličky konané dne 25. 10. 2004
RM bere na vědomí předloženou koncepci
rozvoje Jitřenky.
RM projednala žádosti o poskytnutí finančních
příspěvků (dotací) a schvaluje poskytnutí pro:
VPS malá a sálová kopaná, ve výši 20 tis. Kč
na činnost
Kynologický svaz – organizace Polička, ve výši
10 tis. Kč na zateplení
Cyklo-ski klub v Poličce, ve výši 4 tis. Kč na
údržbu běžeckých tratí
FAUN – Trstěnický festival, ve výši 2 tis. Kč
na festival
SALVIA – středisko sociálních služeb, ve výši
2 tis. Kč na činnost
Svaz postižených civilizačními chorobami, ve
výši 3 tis. Kč na činnost
Zahrádkářská organizace Stadion, ve výši
10 tis. Kč na činnost.
RM projednala žádosti o poskytnutí finančních
příspěvků (dotací) a doporučuje ZM schválit poskytnutí příspěvku (dotací) pro:
TJ Spartak Polička – lyžařský oddíl, ve výši
10 tis. Kč na dokončení lyžárny
TJ Spartak Polička – oddíl stolního tenisu, ve
výši 10 tis. Kč na činnost
SK Masokombinát Polička - II. žádost, ve výši
20 tis. Kč na činnost
Chrámový sbor v Poličce, ve výši 20 tis. Kč na
pěvecké vystoupení
Sdružení Kamínek, ve výši 15 tis. Kč na činnost
Dětské informační centrum, ve výši 15 tis. Kč
na činnost
Junák – středisko TILIA v Poličce, ve výši
10 tis. Kč na setkání skautů.
RM projednala žádosti o poskytnutí finančních
příspěvků (dotací) a doporučuje ZM neschválit
poskytnutí příspěvku (dotací) pro:
TJ Spartak Polička, ve výši 90 tis. Kč na rekonstrukci sokolovny
SK Masokombinát Polička – I. žádost, ve výši
100 tis. Kč na zakoupení kotlů
POLICOM, a.s. – poliklinika, ve výši 50 tis. Kč
na opravu elektroinstalace.
- přijatá na schůzi Rady města Poličky konané dne 8. 11. 2004
RM ruší komisi pro rozvoj města zřízenou
ke dni 3. 2. 2003 a odvolává všechny její členy
z funkce.
RM projednala návrh Obecně závazné vyhlášky Města Poličky č. 3/2004 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění a odstraňování komunálních odpadů a doporučuje ho ZM ke schválení.
RM bere na vědomí rezignaci Ing. Karla Ettla
na funkci hlavního organizátora festivalu „Polička 555“ a pověřuje pořádáním tohoto festivalu
KSMP.
- přijatá na 8. zasedání Zastupitelstva města
Poličky konaného dne 4. 11. 2004
ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 8/2004.
ZM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků
(dotací) pro:
Junák – středisko TILIA v Poličce, ve výši
10 tis. Kč na setkání skautů.
TJ Spartak Polička – lyžařský oddíl, ve výši
10 tis. Kč na dokončení lyžárny
Sdružení Kamínek, ve výši 15 tis. Kč na činnost
Dětské informační centrum, ve výši 15 tis. Kč
na činnost

VÝZVA ZASTUPITELŮ

TJ Spartak Polička – oddíl stolního tenisu, ve
výši 10 tis. Kč na činnost
Chrámový sbor v Poličce, ve výši 20 tis. Kč na
pěvecké vystoupení
SK Masokombinát Polička - II. žádost, ve výši
20 tis. Kč na činnost
ZM neschvaluje poskytnutí příspěvku (dotací)
pro:
TJ Spartak Polička, ve výši 90 tis. Kč na rekonstrukci sokolovny
SK Masokombinát Polička – ve výši 100 tis. Kč
na zakoupení kotlů
POLICOM, a.s. – poliklinika, ve výši 50 tis. Kč
na opravu elektroinstalace.
ZM bere na vědomí rezignaci paní Aleny Červové na funkci předsedkyně Osadního výboru
Střítež a odvolává ji z funkce.
ZM volí do funkce předsedkyně Osadního
výboru Střítež paní Jitku Kováčovou.
ZM stanovuje počet členů Osadního výboru
Střítež na 8 členů.

SITUACE NEPŘÍJEMNÁ
A ŘEŠENÍ V NEDOHLEDNU
NEBO V ROCE 2006?
Nemohu nechat bez povšimnutí otevřený
dopis, kterým osm zastupitelů vyzvalo p. Šmejkala k odstoupení ze Zastupitelstva města
Poličky vzhledem k jeho pravděpodobné spolupráci s STB a jednání, které se neslučuje
s pravidly práce ve veřejné funkci ani slušného
chování. Jinak poklidné jednání zastupitelstva
se rázem změnilo ve velmi živé diskusní fórum,
kde padala ostrá slova, dokonce urážky, ale výsledek se rovná nule.
Pan Šmejkal neodstoupí, jeho spolustraníci
z ČSSD mlčí nebo blábolí nesmysly. A veřejnost
nechápe. Proč je tak složité odvolat, donutit
k odstoupení, vymazat člověka, s jehož konáním jsme krajně nespokojeni? Odpověď je
jednoduchá!
Byl zvolen ve svobodných, demokratických
volbách, a tím dostal mandát zastupovat občany po dobu čtyř let podle svého nejlepšího
vědomí a svědomí. Parlamentní demokracie je
nejdokonalejší ze všech nedokonalých forem
občanské společnosti.
Pouze v tomto společenském uspořádání
má občan právo zvolit ty nejlepší (podle svého
názoru) do institucí, které budou poměrně
dlouhou dobu řídit jeho život. Pokud volí
nezodpovědně, bez zájmu nebo nevolí vůbec,
rezignuje na své právo ovlivňovat chod věcí
veřejných.
Pokud volil zodpovědně, sleduje chování
svých volených zástupců v průběhu celého
volebního období, aby si ověřil, že zastupitelé, které zvolil, splňují jeho očekávání. Pokud
spokojen není, v dalších volbách využije opět
svého práva a zvolí někoho jiného. Je to složité?
Je to náročné? Možná! Podle mého názoru je
mnohem náročnější žít čtyři roky s vědomím,
že jsem byl obelhán, proto volil špatně, a teď
mě zastupuje člověk, za kterého se stydím.
Zlata Pražanová

V Poličce 4. listopadu 2004
Vážený pane,
před volbami do obecního zastupitelstva v roce
2002 i později jste mj. v tisku i na jednáních zastupitelstva opakovaně přesvědčoval občany i zastupitele města Poličky o své morální bezúhonnosti.
Jak ale vyplývá z přiloženého přípisu Ministerstva
vnitra ČR, zcela prokazatelně jste v minulém režimu
spolupracovníkem komunistické státní bezpečnosti
byl.
Vzhledem k této skutečnosti vás tímto otevřeným
dopisem vyzýváme k odstoupení z funkce člena zastupitelstva města Poličky i všech dalších veřejných
funkcí.
K tomuto kroku nás vedou i další vaše aktivity
v poslední době, zejména pak váš dopis ze dne
8. dubna 2004 adresovaný Okresnímu soudu ve
Svitavách, ve kterém jste zcela bezprecedentním
způsobem bezdůvodně obvinil některé občany
města a lživě uvedl, že jste byl k jednání s okresním
soudem pověřen vedením města.
Vaši rezignaci očekáváme v nejbližším možném
termínu.
Ing. Josef Baláš, PhD.,
Mgr. Vít Češka,
Ing. Marie Hamanová,
Mgr. Vít Chadima,
Mgr. Petr Nožka,
Eduard Střílek,
Mgr. David Šafář ,
MVDr. Jiří Teplý
členové zastupitelstva města Poličky
Dále Mgr. Češka uvedl, že k dopisu je přiložen
přípis ministerstva vnitra z roku 2003, ve kterém je
uvedeno, že pan Zdeněk Šmejkal je evidován jako
spolupracovník bezpečnostní složky (druh svazku
agent) ve smyslu zákona 107/2002 Sb. Svazek však
byl skartován 1. 12. 1989.
Doc. Šmejkal řekl na zastupitelstvu, že soud rozhodl o tom, že byl evidován neoprávněně.
Radní MUDr. Toman se pozastavil nad datem
skartace svazku a dodal: „Asi to byl důležitý svazek“.
Radní Zlata Pražanová řekla, že než minulost
pana Šmejkala jsou pro ni důležitější jeho kroky
v současném volebním období a proto s ním přerušila veškerou spolupráci.
Pan Šrek mimo jiné v diskusi řekl, že je mu
hanba, že ho zastupuje udavač. Dr. Janečka na jeho
vystoupení řekl, že pan Šrek se mýlí, protože doc.
Šmejkal ho nezastupuje protože „asi nevolil ČSSD
a osobně pana Šmejkala“.
V další diskusi dr. Janečka reagoval na vystoupené paní Pražanové, která řekla, že zastupuje
všechny občany města. „Já zastupuji pouze svoje
voliče.“ řekl dr. Janečka.
Doc. Šmejkal předložil redakci Jitřenky rozsudek Městského soudu v Praze z roku 1998 ve
kterém se uvádí, že:
1) doc. Šmejkal byl evidován v materiálech bývalé STB neoprávněně
2) se zamítá žaloba doc. Šmejkala, aby bylo určeno, že evidencí ve svazcích STB došlo k poškození
jeho lidské důstojnosti, občanské cti, dobré pověsti
a jména.
Zmíněný dopis doc. Šmejkala okresnímu soudu
je příliš rozsáhlý pro zveřejnění v Jitřence, ale zájemcům je k dispozici na internetových stránkách
Poličského internetového zpravodajství
www.policka.cz.
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MALÁ SLAVNOST NA MADĚŘE
V sobotu 20. listopadu se na skautské základně
Maděra u Telecího uskutečnila malá slavnost. Do
provozu byla předána velká investiční akce v hodnotě 750 tis. Kč. „Museli jsme vyřešit hygienické
zázemí tak, aby odpovídalo dnešním hygienickým
předpisům i požadavkům doby. Vybudovali jsme
nové splachovací toalety a sprchy. To však zvýší
spotřebu vody, proto jsme museli nechat vyvrtat
novou 30 m studnu a odpadní vodu shromažďujeme
v septiku o obsahu 12 m3. Na něj navazuje kořenová čistička vody.“, řekl vůdce skautského střediska
Tilia Polička Petr Nožka.
Tím se zvýšil nárok na vytápění, takže skauti
museli pořídit i nový kotel. O jeho „zahoření“ se již
postarala skupina dětí a vedoucích „peer“ programu, jak se můžete dočíst v jiném článku prosincové
Jitřenky.
Na celou akci sehnali skauti peníze z různých
zdrojů. Přispělo město, Junák, sponzoři, na část si
vzali úvěr. Malé setkání sloužilo jako poděkování.
Bohužel začalo v sobotu hustě sněžit, a tak přijeli
jen místostarosta Poličky Bohuslav Martinů, Ota
Klepárník jako stálý a významný sponzor a pan
Popelka, jehož firma stavbu provedla a zároveň
pomohla Junákům s financováním. Petr Nožka
poděkoval všem přítomným i nepřítomným pomocníkům a předal jim skautská poděkování. Starosta
Poličky Miroslav Popelka obdrží skautské vyznamenání Medaile skautské vděčnosti na setkání rodáků
a přátel Poličky v Praze z rukou místostarosty Junáka dr. Jiřího Navrátila.

Petr Nožka - vůdce střediska a Ota Klepárník

NÁLEZ JÍZDNÍHO KOLA
Dne 3. 11. bylo v městském parku nalezeno
pánské jízdní kolo černé barvy s nápisem FORT na
rámu. Majitel(ka) si může jízdní kolo vyzvednout na
služebně Městské policie v Poličce.

POZOR NA KAPSÁŘE !

Skautské poděkování přebírá pan Popelka

PARDUBICKÝ KRAJ
PODPORUJE PODNIKÁNÍ
Krajský úřad připravuje na základě Společného
regionálního operačního programu vyhlášení GRANTOVÝCH SCHÉMAT, v rámci opatření 1.1 Podpora
podnikání ve vybraných regionech SROP. Jedná se
o grantová schémata podporující drobné podnikatele
zaměstnávající maximálně 9 zaměstnanců a malé
a střední podnikatele, kteří zaměstnávají od 10 do
249 zaměstnanců.
Podpora bude poskytována již podnikajícím drobným, malým a středním podnikatelským subjektům
(fyzickým a právnickým osobám), kteří mají uzavřeno
účetnictví minimálně za poslední tři účetní roky a zrealizují svůj projekt v hospodářsky slabých a strukturálně
postižených oblastech Pardubického kraje. Mezi tato
území patří i okres Svitavy. Podmínkou poskytnutí
podpory bude vytvoření a obsazení stanoveného počtu
nových pracovních míst. Forma podpory bude finanční
dotace až do výše 48% uznatelných nákladů na projekt
Výzva k předkládání projektů bude zveřejněna
začátkem roku 2005 na internetových stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz, kde zároveň
získáte i další nezbytné informace. Případné dotazy
k připravovaným grantovým schématům Vám v současné době rádi zodpoví pracovníci odboru krajského
živnostenského úřadu Krajského úřadu v Pardubicích
na telefonním čísle: 466 026 406, 466 026 404 nebo na
e-mailové adrese: marcela.cirklova@pardubickykraj.cz
-sáň-

O DOPRAVĚ V CENTRU POLIČKY OČIMA
VELITELE MĚSTSKÉ POLICIE
Ve čtvrtek 11. 11. 2004 velitel městské policie
Pavel Lahodný komentoval změny v dopravě ve
středu města. A navíc dal jedno předvánoční upozornění: „Dejte si pozor na předvánoční kapsáře!“
V úvodu p. Lahodný uvedl, že celé vnitřní město je vyhrazené jako obytná zóna a ze základních
pravidel pro tuto zónu vyplývá omezení rychlosti
motorových vozidel na 20 km/hod., může se zde
stát pouze na vyhrazených místech a chodci mohou
využívat celou šíři vozovky bez omezení - motoristé by jim měli všude dávat přednost. Na Palackého
náměstí došlo k vytvoření nových parkovacích míst,
která jsou v zóně zpoplatněna na 20 Kč/hod. Vjezd
do centra již není zpoplatněn.
S největšími zažitými stereotypy, z nichž vyplývají problémy, se potýká městská policie v ulicích
Riegrova a Masarykova, které jsou nyní jednosměrné. Poličákům se není co divit. Je dobře, že městští
strážníci řeší tyto prohřešky prozatím osvětově.
Městská policie učí také stát řidiče na vyhrazených
parkovacích místech - už nelze stát, kde se jim zlíbí. „Nechystáme se, že bychom začali represivně
působit na řidiče. Bude záležet na řidičích, zda se
přizpůsobí novému režimu,“ dodává velitel městské
policie.
Cyklistům byla dodatečně umožněna jízda
v protisměru v ulicích Masarykova a Riegrova. Bo-
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MĚSTSKÁ POLICIE
INFORMAUJE

hužel nelze odbočit z kruhového objezdu do ulice
Masarykova - dle vyjádření p. Lahodného je toto
místo pro cyklisty rizikové, a proto je zde zákaz
vjezdu i pro ně. Musíte na kruhovém objezdu sesednout z kola, dojít pěšky 50 metrů k ulici Masarykova
a potom zase nasednout. Nebo si udělat objížďku
ulicí Husovou okolo pošty a potom Tyršovou ulicí
do středu.
Menší změna je také před městským úřadem na
Palackého náměstí - vyhrazené parkoviště před úřadem se zvětšilo o dvě místa. Je umístěné napravo.
Permanentky k parkování podnikatelů působících ve středu města budou též dostupné - podnikatel s trvalým pobytem ve středu města zaplatí ročně
600 Kč, ostatní 1200 Kč (s účinností od 1.1.2005).
Tato částka je ekvivalentní ostatním městům našeho regionu.
Kritizované retardéry umístěné při vjezdech
do centra dle vyjádření p. Lahodného nevyplývají
z žádné vyhlášky, ale jejich použití určila potřeba
zpomalit vozidla do zóny vjíždějící. Navíc jsou mobilní, takže se dají případně odstranit.
Pan velitel Lahodný přidal ještě svůj poznatek
týkající se názorů občanů na změny: „Setkal jsem se
s pozitivními názory na dopravní změny, ulicím se
ulevilo a chodci mohou legálně využívat vozovku.“
Pavel Sodomka

Blížící se vánoce a s nimi spojené předvánoční
nákupy, kdy jsou obchody plné nakupujících, lákají
ve zvýšené míře kapesní zloděje. Buďte opatrní na
svoje osobní věci a peníze. Poskytneme vám několik rad, jak snížit riziko okradení:
• nenechávejte peněženku navrchu kabelky
nebo nákupní tašky, nenoste peněženku v průhledných taškách nebo síťovkách
• nenechávejte kabelku nebo peněženku při
nakupování bez dozoru, nesete-li zavazadla a balíčky, mějte kabelku mezi tělem a těmito předměty
• noste kabelku těsně u těla s rukou na zapínání. Méně tím zloděje vyzýváte a navíc mu ztěžujete
provedení krádeže kontrolujte uzavření svých zavazadel. Nejvhodnější z hlediska bezpečnosti jsou
zavazadla se složitějším způsobem uzavírání
• kapsáři na vás mohou zaútočit hlavně tam,
kde je hodně lidí. Kapsáři pracují ve skupinách
a není výjimkou ani zneužívání dětí ke krádežím
• buďte ostražití, opouštíte-li peněžní ústav.
Zloději často na své oběti čekají právě zde
• nevystavujte zbytečně na odiv větší finanční
hotovost či cenné věci
• ztráta peněz není jediným důsledkem vaší
neopatrnosti, můžete přijít také o doklady ( občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas)
kreditní karty, klíče od bytu, od auta nebo i o jiné
cennosti
• stanete -li se obětí kapsářů, případně budete-li svědkem okradení jiné osoby, volejte
ihned Policii Českére publiky na telefonní číslo
461 725 024 nebo Městskou policii Polička na telefonní číslo: 461 723 806, případně na číslo mobilního
telefonu 731 441 421
Městská policie Polička přeje všem občanům
klidné a radostné prožití vánočních svátků, hodně
štěstí a zdraví v roce 2005.
Pavel Lahodný, velitel městské policie

GRANTOVÉ PROGRAMY
KRAJE PRO ROK 2005
Pardubický kraj vyhlašuje grantové programy na
rok 2005 v oblastech územního plánování, cestovního
ruchu a regionálního rozvoje; životního prostředí; zdravotnictví; kultury a památkové péče; školství, mládeže
a sportu; spolupráce s partnerskými regiony v zahraničí. Realizace těchto programů je podmíněna schválením
příslušné finanční částky v rozpočtu Pardubického kraje
pro rok 2005.
Podrobné informace o jednotlivých programech,
včetně pravidel pro poskytnutí grantů, okruhu možných
žadatelů, lhůt a způsobu podání žádostí, kontaktních
osob, termínů příjmu žádostí a formulářů žádostí lze
získat na internetových stránkách Pardubického kraje
www.pardubickykraj.cz v sekci „Grantové programy“.

ANKETA ANKETA ANKETA ANKETA
Jaký je váš názor na nový dopravní systém
v centru Poličky?
Zveřejníme názory chodců, motoristů, podnikatelů, zkrátka všech občanů ale i návštěvníků
Poličky. Svoje příspěvky zasílejte e-mailem na adresu jitrenka@policka.cz nebo je můžete odevzdat
v Informačním centru na Palackého náměstí.

ANKETA ANKETA ANKETA ANKETA

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
Prosinec 2004
KULTURNÍ SLUŽBY MĚSTA
POLIČKY - TYLŮV DŮM

1. 12.
Malý sál
19 hod.
2. 12.
Velký sál
19 hod.
2. 12.
3. 12.
Velký sál
16 hod.
4. 12.
Malý sál
16 hod.
6. 12.
8. 12.
Velký sál
17 hod.
10. 12.
Velký sál
17 hod.
11. 12.
Malý sál
16 hod.
13. 12.
Malý sál
17 hod.
15. 12.
16. 12.
Malý sál
17 hod.
16. 12.
Velký sál
19 hod.

KINO POLIČKA

I. ADVENTNÍ KONCERT
ENSEMBLE POETIQUE
Uvedeno v rámci cyklu KPH
Geraldine Aron: Můj báječný rozvod
Uvedeno v rámci divadelního
abonentního cyklu A
V hlavní roli: ELIŠKA BALZEROVÁ
PRONÁJEM
II. ADVENTNÍ KONCERT
VÁNOCE S DÁDOU
Vánoční koncert Dády Patrasové
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉHO
CHOVÁNÍ
11. lekce (nepřístupno veřejnosti)
PRONÁJEM
KONCERT ZUŠ B. Martinů

So
4. 12.
14 hod.

RRRrrr!!! DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ
Francouzský film pro děti
123 min, 55,- Kč.
Režie: Alain Chabat

Po
6. 12.
19 hod.

STEPFORDSKÉ PANIČKY
Manželky ze Stepfordu mají tajemnství….
Komedie USA
Přístupno od 15 let, 91 min., 50,- Kč
Režie: Frank Oz

Čt
9. 12.
19 hod.

ZLODĚJI PAMĚTI
Co kdyby se všechno, co jste kdy zažili
a všechno, co jste
Dobrodružný sci-fi kdy znali, nikdy nestalo?
Mládeži přístupný od 12 let, 101 min., 60, - Kč
Režie:

III. ADVENTNÍ KONCERT
VÁNOCE S POLIČANKOU
Vánoční koncert poličské dechovky
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉHO
CHOVÁNÍ
12. lekce (nepřístupno veřejnosti)
BOHUSLAV MARTINŮ A MY
ZUŠ B. Martinů

So
11. 12.
14 hod.

GARFIELD VE FILMU
DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ
Nejlínější kočka na světě má konečně důvod
vstát ze svého křesla
Česká verze, 77 min., 50,- Kč
Režie: Pete Hewitt

Ne
12. 12.
19 hod.

BOURNŮV MÝTUS
Před lety Bourneovi řekli, že nesmí s nikým
navázat kontakt. Minulost se však přihlásila
sama. Měli ho nechat na pokoji…
Přístupno od 12 let, 104 min
Vstupné: 50, - Kč
Režie: Paul Greengrass

Po
13. 12.
19 hod.

HOLKY TO CHTĚJ TAKY 2
Komedie, Německo
Přístupno od 12 let, 88 min.
Vstupné: 55,- Kč
Režie: Peter Gersina

Út
14. 12.
19 hod.

VYMÍTAČ ĎÁBLA
Záhada nejděsivějšího horroru všech dob se
blíží k rozuzlení
Přístupný od 12 let 120 min., 55,- Kč
Režie: Renny Harlin

PRONÁJEM (SOU + SOŠ Polička)
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
POLIČKY

V. Vančura: Pekař Jan Marhoul
Uvedeno v rámci divadelního
abonentního cyklu B
V hlavní roli: JAN POTMĚŠIL
17. 12. PRONÁJEM
18. 12. KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉHO
Velký sál CHOVÁNÍ
14 hod.
ZÁVĚREČNÝ VĚNEČEK
(přístupno veřejnosti)
19. 12. IV. ADVENTNÍ KONCERT
Malý sál VÁNOCE PŘI SVÍČKÁCH
17 hod. Michiyo Keiko zpívá české ukolébavky
a známé koledy

STOMATOLOGICKÁ
POHOTOVOST
Oblast Litomyšl-Polička
4. - 5. 12. MUDr. Alena Cacková, Trstěnice 184
461634157
11.-12. 12. MUDr. Adolf Eliáš, Litomyšl, Kpt. Jaroše 404
461612733
18.-19.12. MUDr. Jana Pokorná, Litomyšl, ul. 9. května 809
461615414
24. 12. MUDr. Jarmila Dostálová, Lit., Šmilovského 1122
461613663
25. 12. MUDr. Vladimíra Hebltová, Sloupnice 188
465549236
26. 12. MUDr. Jiřina Kočí, Dolní Újezd, zdrav. středisko
461631126
31. 12. MUDr. Jan Joukl, Litomyšl, Mariánská 1137
461615402
Ordinační doba: sobota, neděle a svátky od 8 do 11 hodin.

VÁNOČNÍ BENEFIČNÍ
KONCERT
se uskuteční 17. prosince v 19 hodin
v evangelickém kostele v Poličce.
Vystupují Folklórní soubor Vysočina (vedoucí Milan Slavík), Chrámový sbor Hlinsko, uvádí herec,
komik a moderátor Pavel Kopecký
Vstupné: dospělí 80 Kč, děti a důchodci 50 Kč
Koncert se koná pod záštitou starosty města Poličky Miroslava Popelky
Srdečně zve Sdružení rodičů
a přátel postižených dětí KAMÍNEK

ČERTOVSKÝ REJ
- odpoledne plné her,soutěží a tancování
- dárečky od čerta a Mikuláše
Nezapomeňte si čertovský kostým!!!
Termín:
čtvrtek 2. 12. od 16.00 hod.
Místo:
Tylův dům – malý sál
Vstupné:
20, - Kč
Informace:
Zuzana Dostálová
PŘÁTELSKÉ POVÍDÁNÍ O AUTOMATICKÉ
KRESBĚ A MEDITAČNÍCH OBRAZECH
s Evou Motyčkovou
Termín:
čtvrtek 2. 12. v 18.00 hod.
Místo:
sál DDM v Poličce
Vstupné:
40, - Kč, studenti 20, - Kč
Informace:
Marie Hrstková
VÁNOČNÍ FLORISTIKA
- výroba dekorace na vánoční stůl
Termín:
pátek 3. 12. od 18 - 20 hod.
Místo:
DDM
Cena:
120, - Kč
(zahrnuje pomůcky a kursovné)
Lektorka:
Kateřina Makovská
(mistryně ČR ve floristice )
Informace:
Zuzana Dostálová
TAKÉ ZVÍŘÁTKA V KOUTKU ŽIVÉ EXOTIKY MAJÍ
VÁNOCE
- udělejte zvířátkům radost vánočním pamlskem
pod jejich stromeček
Termín :
6. – 31. 12.
Místo :
Koutek živé exotiky
Informace :
Richard Brabec
VÁNOČNÍ OZDOBY Z KORÁLKŮ A DRÁTŮ
- malá výtvarná dílna pro děti
Termín:
pondělí 13. 12. od 13.30 – 15 hod.
Místo:
DDM
Cena:
20, - Kč
Informace:
Zuzana Dostálová
STROJENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU PRO LESNÍ
ZVÍŘÁTKA
- autobusový zájezd do Toulovcových maštalí,
zdobení stromku, návštěva Záchranné stanice
pro volně žijící živočichy v Pasíčkách
Termín :
sobota 18. 12. 2004
Cena :
20, - Kč příspěvek na autobus
Přihlášky a bližší informace : Richard Brabec
VÁNOČNÍ STŘELECKÝ TURNAJ:
„DDM VERSUS SOUO“
- střelecká soutěž mezi žáky z kroužků DDM
a studenty středních škol
Termín :
úterý 21. 12. od 9.30 hod.
Místo:
tělocvična internátu
SOUO v Liboháji
Informace :
Richard Brabec
SHIATSU-DO ROJIN-LIJANG
Víkendový seminář
Termín:
15. -16. 1. 2005
Místo:
DDM
Lektor:
Libor Rožnovjak
Naučíte se:
- streče meridiánů
- výuka gongu meridiánů
(nabíjení energetických drah)
- základní techniky SHIATSU
podél páteře
- napínání a pohyby ve velkých
kloubech dle meridiánů
Cena:
1 000, - Kč
Informace:
Zdeňka Novotná
tel.: 461 725 352, 736 752 624
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KURZY DDM
Nabízíme poslední volná místa v zájmových
kroužcích!
KARATE
věk: 13 – 99 let, cena: 10,-- Kč
středa a pátek od 17 do 19 hod. ve sportovní
hale ZŠ Na Lukách, vedoucí: Příhoda Štěpán,
trenér III. tř. MSKA CZ
MAŽORETKY
věk: děvčata 3. – 5. třída
cena: 250,-- Kč a 170,-- Kč hůlka
středa 16 – 17 hod. ve sportovní hale Gymnázia
vedoucí: Kuklová Erika
COUNTRY TANCE
věk: chlapci a děvčata ze ZŠ
cena: 200,-- Kč
úterý v sále DDM
vedoucí: Radka Zezulová
Nabídka kurzů na rok 2005
Kurz tkaní - krosienka - pro začátečníky
Pro středoškoláky a dospělé
Termín:
2/2 ledna až únor – sobota
Místo:
DDM
Lektorka:
Hedbávná Ivanka
Cena:
550, - Kč
Naučíte se zajímavou techniku tkaní bez tkalcovského stavu.
Kurz šití pro začátečníky a mírně pokročilé
Pro středoškoláky a dospělé
Termín:
Po 17 - 19 hod., únor – duben
Místo:
DDM
Lektorka:
Hromádková Milada
Cena:
550, - Kč
Pod vedením zkušené švadleny se naučíte ušít
výrobky dle vlastního přání – sukni, kalhoty,
šaty, kostým, oblečení na děti.
Kurz richeliue pro začátečníky
pro středoškoláky a dospělé
Termín:
středa 17-19 hod., únor-duben
Místo:
DDM
Lektorka:
Pechancová Zdeňka
Cena:
550, - Kč
V průběhu tří měsíců se seznámíte se základními
technikou bílé výšivky- použité stehy, můstky,
vystřihování, podkládání, lemy. Vyrobíte si menší
dečky, límečky, polštářky, dle přání.
Kurz snižování nadváhy
Metodou Behaviorální psychoterapie.
Termín:
pátek 18 - 20 hod., leden – březen
Místo:
DDM
Lektorka:
Irena Rensová
Informace a přihlášky: 723 409 379
Kurz probíhá pod vedením vyškolené lektorky
společnosti STOB.
Budete pracovat na změně svého životního stylu,
zacvičíte si přiměřeně svým tělesným možnostem a získáte další pomůcky usnadňující hubnutí.
Přednášky s odborníky.
Předběžné přihlášky si můžete vyřídit i telefonicky:
461 725 352, 736 761 281

Vzhledem ke změněné dopravní situaci ve městě se nemůže pořádat již tradiční akce„ Vánoce před
čajovnou“, proto bychom Vás rádi pozvali na :

„VÁNOCE V DDM“
- ukázka tradičních vánočních zvyků
- malé dílny pro děti, zdobení perníčků, lití
olova, výroba svíček
- vánoční jarmark, nákup dárků, teplá medovina,
teplý mošt, maso na rožni
Termín: neděle 19. 12. 2004 od 10 – 15 hod.
Místo:
DDM Polička
VÝZVA PRO ŠIKOVNÉ RUCE

Pokud umíte nějaké tradiční řemeslo, alespoň
trošku související s Vánoci, a máte co ukázat nebo
prodávat, přijďte s námi strávit příjemný předvánoční den.
Informace u Zuzany Dostálové v DDM
(telefon 461 725 352, mobil: 736 761 281)
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VZPOMÍNÁME
Dne 29. 12. 2004 by se dožil 100. výročí narození náš milovaný tatínek, dědeček
a pradědeček
pan Adolf Mikulčák
dlouholetý zaměstnanec závodu Pila Polička, který nás již pře čtyřmi lety navždy
opustil.
Nikdy na jeho péči, starostlivost a lásku nezapomeneme
Syn a dcery s rodinami
Dne 2. prosince uplyne 10 let, co navždy odešel
pan František Procházka,
strojvedoucí v.v.
Stále vzpomínají manželka, syn, snacha a vnoučata s rodinami.

DIVADELNÍ KLUB
POLIČKA, zadní vchod Tylova domu
www.divadelniklub.cz
VÝSTAVA OBRAZŮ ONDŘEJE ŠVANDY
PÁTEK 3. 12. - od 21:00 BEAT RAIN IV
Nefalšovaná mikulášká techno párty – více na
www.beatrain.com
Vstupné: 50 Kč
SOBOTA 4. 12. - od 20:00 bluesový večer
RIVER STREAM BLUES BAND
Bluesové seskupení dříve známé pod názvem
RIVERSIDEBLUES poprvé v Poličce.
Jan Císař (CZ) - kontrabas, zpěv, Jan Houtbraken
(NL) - kytara, foukací harmonika, zpěv
Petr Kučera (CZ) - piano, zpěv
Vstupné 50 Kč
NEDĚLE 5. 12. od 15:00 dětské představení
O NEPOŘÁDNÉM KRTEČKOVI – pohádka
s mikulášskou tématikou v podání studentky
DAMU Miroslavy Venclové v loutkovém divadle
Studánka.
Vstupné 10 Kč
PÁTEK 10. 12. – od 20:00 - jazzový večer
NĚMECKO – ČESKÝ PROJEKT
Setkáním špičkových českých a německých
jazzových muzikantů vznikl tento výjimečný
projekt, ve kterém všichni potvrzují svou naprostou hudební jedinečnost.
Wolfgang Engsfeld-saxofon, Christian Rover-kytara, David Dobrůžka kytara,

Jaromír Honzák-kontrabas, Peter Weis-bicí
Vstupné 80 Kč / 50 KčS
SOBOTA 11. 12. – od 14:00 DĚTSKÁ PORTA
Krajské kolo otevřené hudební postupové
dvoukolové soutěže v žánrových oblastech folk a
country určené pro děti a mládež.
Od 20 vítězové soutěže a brněnská country
kapela UHLÁK mandolinisty bývalé skupiny
Poutníci.
Celodenní vstupné 50 Kč
PÁTEK 17. 12. – od 18:00 - „VÍCE NEŽ KOLEDY“
KRIŠTOFOVY STARÉ VĚCI, NYMESIS, POSLEDNÍ KONFLIKT, LETY MIMO, PROJEKT
PARABELUM, THERNE ČHAVE, MOTOREST
BAND, NAVRÁTIL BAND
Vstupné 100 Kč
PÁTEK 27. 12. – od 20:00 ODYSSEUS
Divadelní představení mapující život Odyssea v
podání studentů poličského gymnázia.
Vstupné 50 Kč
STŘEDA 29. 12. – od 20:00 ROCKOTÉKA
Povánoční, předsilvestrovský nářez české a
zahraniční muziky.
Vstupné 30 Kč
V průběhu všech divadelních představení je klubová
hospoda uzavřena.

MICHIYO KEIKO OPĚT V POLIČCE
Při své letní návštěvě
v Poličce přislíbila japonská sopranistka Michiyo
Keiko možnost uspořádání vánočního koncertu.
A protože sliby se mají
plnit, můžeme Vás pozvat na její vánoční koncert, který se uskuteční
v neděli 19. prosince od
17.00 hod. v malém sále
Tylova domu. „S vánočními koncerty mám již
několikaletou zkušenost a dělám je nesmírně ráda.
Když jsem přijela před 10 lety do Čech, okamžitě
jsme si české Vánoce zamilovala. Mají neopakovatelné kouzlo a atmosféru,“ řekla nám o svém vánočním koncertu Michiyo. Koncert bude rozdělen
do dvou částí, v první za klavírního doprovodu
profesora Jaroslava Šarouna zazní ukolébavky
českých i světových autorů. Vzhledem k tomu, že

předvánoční období je dobou více něž poetickou,
poetické písně k němu rozhodně patří. Druhá část
koncertu je pak již sestavena pouze z vánočních
melodií a velký prostor bude věnován především
českým koledám. „Do Poličky se opět za svými
posluchači velice těším a mohu prozradit, že pro
Vás mám na vánoční koncert připraveno i jedno
hudební překvapení,“ ukončuje pozvánku na svůj
koncert MICHIYO KEIKO.
KONCERT PŘI SVÍČKÁCH
4. adventní koncert, MICHIYO KEIKO. Ukolébavky a koledy, Malý sál Tylova domu, 17.00 hod.

NIKDO NENÍ DOKONALÝ
Dva díly tohoto pořadu, který televize Prima
natáčela v Poličce 19. 10., budou odvysílány takto:
5. 12., 20:50 hosté: Petra Voláková a Olda Říha,
12. 12., 20:50 hosté: Hana Čížková a Láďa Kerndl

DIVADELNÍ ABONENTNÍ
CYKLUS A I B NA 1. POLOLETÍ
CYKLUS A
LEDEN
Iva Janžurová, Stanislav Remunda:
VRÁTÍŠ SE KE MNĚ PO KOLENOU
Groteskní komedieHl. role: IVA JANŽUROVÁ
ÚNOR
VŠECHNO JEN DO PUTYK A ŽENSKÝM
- nesmrtelný i prokletý milenec žen a života
FRANCOIS VILLON- hra inspirovaná životem
významného básníkaHrají: VILMA CIBULKOVÁ a MIROSLAV ETZLER
BŘEZEN
J. Suchý:
SEX + SEX = 12
Divadlo Semafor Praha uvádí hru, která je
přepracovaným filmovým scénářem. V hlavní
roli: JIŘÍ SUCHÝ a JITKA MOLAVCOVÁ
DUBEN
Donald Churchil
CHVILKOVÁ SLABOST
Současná anglická hra na téma tak důvěrně
známé (manželství), ve kterém vzniká nespočet komických situací s překvapivým rozuzlením. I zdánlivě ukončená kapitola může
mít přece jen pokračování, ani prohraný boj
nemusí být zdaleka ztracen...
HRAJÍ: RADEK BRZOBOHATÝ, HANA
MACIUCHOVÁ
CYKLUS B
LEDEN
R. Baer
SMÍŠENÉ /PO/CITY
Hrají: PETR KOSTKA, JANA HLAVÁČOVÁ,
JAROSLAV SATORANSKÝ.
Petr Kostka získal za tuto roli cenu Thálie za
rok 2003 v oboru činohra.
ÚNOR
I. Dousková
HRDÝ BUDŽES
Dramatizace úspěšné stejnojmenné prózy spisovatelky Ireny Douskové. Hrdinka příběhu,
žákyně druhé třídy základní devítileté školy,
Helenka Součková nás zkoumavým i naivním
pohledem osmiletého dítěte sugestivně
provází tragikomickými roky husákovské
normalizace tak, jak se na počátku 70. let
promítala do světa dětí i dospělých.
Hl. role: Bára Hrzánová
BŘEZEN
A. DUMAS
TŘI MUŠKETÝŘI
Hrdinská dobrodružství báječných mužů řídících se nádherným heslem „Jeden za všechny
- všichni za jednoho!“
Režie: Petr Kracík
Hrají: V. Čech, T. Kolomazník, Z. Rumpík,
J. Janoušková aj.
UVÁDÍ: VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE
DUBEN
Véronique Olmi:
MATHYLDA
Bolestně očistný příběh spisovatelky a lékaře,
kteří se po létech setkávají v prázdném bytě,
ve kterém spolu prožili kus života.
HRAJÍ: JIŘÍ BARTOŠKA A ZUZANA BYDŽOVSKÁ
CENY ABONENTEK
I. místo 400,- Kč
II. místo 300,- Kč (boční balkon II. řada)
(Při zakoupení cyklu A + B bude na druhý 20 %
sleva)
Prodej abonentek od 22. listopadu do 15. prosince 2004 v kanceláři Kulturních služeb města
Poličky, Vrchlického 53 v úřední dny: PONDĚLÍ
a STŘEDA 13.00 - 17.00 hod.
Po tomto termínu budou nevyzvednuté abonentky nabídnuty dalším zájemcům.Změna termínu
a titulu vyhrazena.

LETOŠNÍ ZIMA A „TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA“
Farní charita Polička informuje:
hned po Vánocích začátkem ledna navštíví naše
domácnosti opět tříkráloví koledníci. Připomínají
nám poselství vánoční doby, poselství obdarování.
V našem městě byl výtěžek tříkrálové sbírky
v předešlých letech směřován na dostavbu budovy
nového stacionáře pro mládež a dospělé osoby
s kombinovaným postižením.
S potěšením můžeme veřejnosti oznámit, že
finanční prostředky na dostavbu nového domu
jsou zajištěny. Nyní zbývá už radostnější část celé,
několik let trvající, nemalé investiční akce. Novou
budovu musíme vybavit odpovídajícím potřebným
inventářem a vnitřním zařízením.
Na tento záměr bude věnována i lednová sbírka
po Vánocích.
Předem děkujeme za pomoc obětavým občanům a koledníkům, kteří jsou ochotni podle svých
sil přiložit ruku k dílu. Uvítáme každou výpomoc
při organizování sbírky, od napečeného cukroví pro

pohoštění koledníkům – až po aktivní pomoc při
zajišťování skupinek koledníků.
Doufáme, že příští rok již budeme moci poskytovat služby stacionáře v nové budově. Rádi potom
uvítáme naše spoluobčany při neformálních prohlídkách prostorů nově postaveného zařízení.
Pro Vaši informaci – Denní stacionář v Poličce
zajišťuje služby pro klientelu od roku 1997. Původně
pro deset klientů, dnes k nám dochází již 19 klientů
s postižením. V současnosti nemůžeme pokrýt zájem rodin o naše služby právě pro omezené prostorové možnosti a podmínky stávající budovy.
Kapacita budovy nově dokončovaného stacionáře je 25 klientských míst. Prostory domu budou
splňovat požadavky standardů Ministerstva práce
a sociálních věcí České republiky pro poskytování
sociálních služeb denních stacionářů.
Přeji Vám za poličskou Charitu pokojný advent
a Vánoce prožité v radosti Jana Flídrová, koordinátorka sbírky

PEER PROGRAM A NADSTAVBOVÝ VÍKEND
S TROCHOU DOBRODRUŽSTVÍ I VTIPU
Víkendové soustředění se konalo ve skautské
hájence na Maděře u Telecího. Účastníci se dozvěděli nové informace o řešení konfliktů, zajímavé
poznatky z psychologie písma, ale dočkali se i nečekaného a neplánovaného příjezdu hasičů.
Slovo PEER pochází z angličtiny a v první řadě
bývá překládáno jako vrstevník. Peer program tedy
chápeme jako vrstevnický program. Podíváme-li se
ale na význam slova pozorněji, zjistíme, že také
znamená „dívat se zblízka“. Lektoři Peer programu
se snaží pozorovat a hledat řešení k nejrůznějším
problémům.
Paní Vlasta Tvrdíková nás seznámila se základní problematikou konfliktů a každý si tak mohl
uvědomit, mezi jaké typy zvládání konfliktů patří.
Nahlédli jsme do tajů psychologie písma, kterou
laická veřejnost často zaměňuje s grafologií. Postupem času jsme však zjistili, že psychologie písma
nijak tajemná není, protože má jako každá věda svá
pravidla a přísné normy. Na jednoduchých příkladech jsme si ukázali základní vyhodnocování znaků písma. Přestože bychom bez dlouhého výcviku
neměli tyto metody aplikovat na konkrétní písmo,
nikdo se neubránil pokušení a prozkoumával vlastní rukopis. Častokrát jsme si ale výsledek přibarvili
nebo se na chvilku snažili psát např. písmeno m
vzorově jako v první třídě. Jakmile jsme se přestali
soustředit na tři krásně vykreslené kopečky, bylo
naše m zase takové jako předtím. Naše. Poté jsme
se dozvěděli, že hezký rukopis nemusí vždy znamenat totéž jako kvalitní. Každý rukopis je jedinečný
a odborní znalci písma jsou během chvíle schopni
zjistit i pravost podpisu.

NÁVŠTĚVNOST HRADEB V POLIČCE
V ROCE 2004
V období od dubna do října letošního roku byly
opět zpřístupněny 2 úseky hradebního ochozu,
úsek „Na Bídě“ a „v parku“. Třetí hradební úsek
za kostelem sv. Jakuba zůstal znovu uzavřen. V letošním roce zaznamenala návštěvnost hradebního
ochozu oživení.
V porovnání s rokem 2003 se zvýšila návštěvnost
o 605 osob a vyšplhala se k číslu 2.807 návštěvníků.
Záznamy návštěvnosti podle jednotlivých měsíců
ukazují, že přetrvává vyšší zájem o úsek hradeb
Na Bídě.
Na podporu návštěvnosti hradeb byl v letošním
roce v nákladu 5.000 ks vydán propagační letáček
a nové originální vstupenky.
Mgr. Jan Matouš,
vedoucí Informačního Centra

Bez odborníků se náš víkend neobešel. Nikdo
ale nečekal, že si další budeme muset dokonce přivolat. Roztavené těsnění kotle nás donutilo vytočit
číslo hasičů. Zanedlouho bylo vše v pořádku a my
mohli pokračovat v rozboru písma. Příhoda s kotlem a „kouřovou clonou“ byla myslím pro všechny
zpestřením víkendu. Zda příjemným, to nechávám
na nich.
Za lektory Peer programu
Pavla Vraspírová

PROGRAM MĚSTSKÉHO MUZEA
A GALERIE V POLIČCE
Otevírací doba expozic prosinec:
Památník Bohuslava Martinů, Hudební sál – videosál, Výstavní sály,
Út - Ne: 9 - 12 a 12,30 - 16 hod.
Galerie: So, Ne: 12,30 - 16 hod.
O svátcích zavřeno 24., 25., 31. prosince, 1. ledna a v pondělí
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. Sledovat vás bude mamut.
Malé výstavní sály
Školním třídám doporučujeme objednat se na
tel. čísle 461 721 207, návštěva je po předchozí domluvě možná i v pondělí nebo od 8 hodin.
Pro veřejnost otevřeno také 11. prosince v době
14 - 16 hodin.
Vezměte si s sebou fotoaparát.
4. 12. - 6. 1. Šoulání
lesní videoinstalace Tomáše Hlavenky a Jakuba
Valáška
Hudební sál
Vernisáž 4. 12. ve 14 hodin. Úvodní řeč přednese Ing. Jaromír S. Morávek, člen mysliveckého
sdružení Branišovice
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PÍSŇOVÁ SOUTĚŽ BOHUSLAVA MARTINŮ ODHALUJE NOVÉ TALENTY
V Praze probíhal ve dnech 5. až 7. listopadu
druhý ročník dvoukolové Písňové soutěže Bohuslava
Martinů, kterou vyhlašuje Hudební škola hlavního
města Prahy za podpory Hudební společnosti Zdeny Janžurové pro žáky ZUŠ, studenty konzervatoří,
soukromých uměleckých škol a víceletých gymnázií
s hudebním zaměřením. Chce podpořit zájem o interpretaci drobné písňové formy se zvláštním zřetelem
k tvorbě Bohuslava Martinů. Zároveň vyplňuje mezeru v písňových soutěžích pro studenty ve věku dospívání od 16 do 20 let. Kromě hlavních cen povzbuzuje
účastníky ještě Cenami za nejlepší interpretaci písně
B. Martinů, Cenami B. Blachuta, Cenami Společnosti
Jarmily Novotné a Cenami festivalu Nekonvenční žižkovský podzim, atd.
Soutěž se konala ve skvěle vybavené budově
Hudební školy hlavního města Prahy na Žižkově
s perfektně vypracovanou organizací bez časových
prostojů a nervozity díky promyšlené práci organizačního výboru v čele s prof. J. Mrázkem.
Třiadvaceti mladým adeptům zpěvu profesionálního i 67 účastníkům ze ZUŠ se dostalo ihned po
příjezdu dobrého ubytování, stravování, možnosti se
rozezpívat a celkově vstřícného přijetí.
Ocenění vystoupili ihned po druhém kole v Praze
na hojně navštíveném koncertě vítězů, zaznamenaném Českým rozhlasem Vltava a většina z nich přijela
také do rodiště Martinů - vysočinské Poličky, kde

12. listopadu v Tylově domě (pod záštitou starosty
města) připravila hudbymilovným občanům krásný
umělecký zážitek. Bez soutěžní trémy vložili mladí
adepti zpěvu do svých výkonů vše, co bylo v jejich
možnostech.
Mladší kategorii zastupovali –Berenika Kohoutová (Praha) a Jan Čtvrtník (Plzeň) – 1. ceny, Martina
Centová a Michal Bragognolo (Praha) – 2. ceny, Hana
Holodňáková a Barbora Přechová (Praha) – 3. ceny.
Na vysoké úrovni se představily soutěžící z Poličky
– Tereza Novotná a Martina Roušarová.
Ve starších kategoriích vzbudili obdiv Luboš Skala
(Praha), Lenka Ďuricová (Brno), Pavlína Švestková
(Brno) a Hana Dobešová (Hradec Králové)- 1. ceny,
Petra Ježková (Brno), Elisabeth Antošová (Plzeň)
a Barbora Nečasová (Letovice) - 2. ceny, Andrea
Zbuzková (Praha), Václav Čížek (Opava), Jana Švecová
(Plzeň) a Martin Kux (Brno) – 3. ceny. Na koncertě
v Poličce zpívala též Petra Kargerová (Brno) s čestným
uznáním.
Pro studenty i jejich klavíristy (J. Bělohlávek,
A. Borková, K. Chmelová, I. Komárková, J. Kubeš,
J. Majerová, J. Snopková, I. Michalovičová) připravili
organizátoři poznávací program: prohlídku muzea
s filmem o Martinů, výstup na věž kostela –bydliště
rodiny Martinů, prohlídku místní ZUŠ, která se též
v čele s ředitelkou Renatou Pechancovou podílela na
dobrém průběhu akce.
Alena Borková

ROK 2004 – ROK MUZEJNÍCH VÝROČÍ
V posledních dnech končícího roku připravuje
Městské muzeum a galerie v Poličce k vydání dvě
publikace (Polička – barokní a gotická radnice, Bibliografie Poličska), denně přibližuje dětem významnou
část lidské historie (expozice Od doby kamenné do
doby slovanských hradišť) a chystá vánoční překvapení
(jehož obsah a formu se nám nepodařilo do uzávěrky
vypátrat). Končí rok, který připomenul tři významné
události v dějinách muzea.
70 let působení muzea v budově čp. 112
Ve dvacátých letech minulého století byla v Poličce
otevřena nová škola a divadlo. Bylo rozhodnuto, že
uvolněné prostory – v domech čp. 112 a 113 – budou
sloužit městskému muzeu. Zvolen byl nový výbor
muzejního spolku, zahájeno zpracování a doplňování
sbírkového fondu. Dne 28. října roku 1934 byly, díky
práci muzejníků a podpoře města, sbírky shromážděné
v opravené budově zpřístupněny.
20 let obnovené expozice Památník Bohuslava
Martinů
Život a tvorba B. Martinů byly v centru zájmu poličských muzejníků již ve 30. letech minulého století.
V roce l947 byla zpřístupněna rodná světnička v kostelní
věži. Tématická expozice, otevřená v roce l973, byla o tři

roky později uzavřena pro havárii stropů. V roce l984 se
podařilo expozici obnovit a dne 25. srpna ji slavnostně
otevřít. Městské muzeum a galerie v Poličce je evropsky
uznávaným badatelským pracovištěm, život a tvorba
nejslavnějšího poličského rodáka je stále v centru zájmu
muzejníků. Podaří se realizovat záměr věnovat odkazu
geniálního hudebníka samostatný výstavní, studijní,
relaxační,… prostor? V roce 2009 si hudbymilovný svět
připomene 50. výročí úmrtí Bohuslava Martinů …
10 let činnosti v budově barokní radnice
Rekonstrukce budovy probíhala v letech l979 až
l993. Během této doby docházelo k méně či více dramatickým událostem – připomeňme alespoň návrh vysoce
postaveného funkcionáře OV KSČ, aby radnice byla
využita jako hotel pro devizové turisty – ohrožujícím
záměr instalovat v důstojných podmínkách jedinečnou
sbírku starého a moderního umění. Dne 25. června
roku l994 proběhlo slavnostní otevření galerie. Vedle
stálých expozic poskytuje zázemí i krátkodobým výstavám a dalším kulturním a společenským událostem.
K výročí se sluší popřát. Tak tedy: Do dalších let
hodně dobrých nápadů, odolnost vůči masovému
vkusu, dostatek financí, uznalé nadřízené a spokojené
návštěvníky!
-kaz-

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOHUSLAVA MARTINŮ PŘIPRAVUJE:

PODVEČER S CHRÁMOVÝM
SBOREM
Nedělní podvečer 7. listopadu byl ve městě vyplněn krásnou hudbou. V poličském kostele sv. Jakuba vystoupil Chrámový sbor sv. Jakuba s programem z děl Bohuslava Martinů, Antonína Dvořáka,
Johanna Sebastiana Bacha i méně známých autorů,
s nímž před několika týdny navštívil rakouské partnerské město Hohenems.

Poličští zpěváci reprezentovali v Hohenemsu
naše město u příležitosti oslav 80. výročí vzniku
tamního pěveckého sboru a navíc vraceli návštěvu
hohenemských zpěváků, kteří Poličku navštívili
před dvěma lety. Vystoupení v Hohenemsu, jehož
se stejně jako v Poličce zúčastnil také pěvecký sbor
Kantiléna z blízkého Bystrého, bylo úspěšné a setkalo se s velmi srdečným přijetím. A tak nezbývá,
než zpěvákům z Chrámového sboru sv. Jakuba
poděkovat za příjemný zážitek a Městu Polička za
finanční podporu, kterou poskytlo na cestu do Rakouska.
Jaroslav J. Gloser

Duha Vysočina Polička, Pionýr Polička
a Junák – středisko Tilia Polička
pořádají

V PÁTEK 10. PROSINCE 2004
MĚSTSKOU HRU
PRO ŽÁKY 5. AŽ 9. TŘÍD ZŠ
3 členné hlídky plní úkoly zaměřené na historii našeho města, úkoly jsou na čas a hodnotí
se každá hlídka, hra se odehrává na náměstí a
v přilehlých ulicích uvnitř hradeb,
sraz účastníků v 15.00 hod. na náměstí
před radnicí,
vyhodnocení hry proběhne v klubovně Pionýrů, předpokládaný konec v 19.00 hod., tři
nejlepší hlídky dostanou skvělé ceny!
Další informace podá p. Mayerová na tel.:
737 480 400

1. 12.

Vystoupení tanečního oboru ve Svitavách
SVITAVSKO TANČÍ
1. 12. Předváděcí koncert pro rodiče žáků
přípravné hudební výchovy, sál ZUŠ - 16 hod.
5. 12. Adventní koncert, Evangelický kostel - 15 hod.
8. 12. Ta naše písnička… aneb hezky česky
(taneční obor ve spolupráci s hudebním,
výtvarným a literárně dramatickým
se představuje), Tylův dům, velký sál - 17 hod.
13. 12. Bohuslav Martinů a my (pořad žáků a učitelů
ZUŠ), Tylův dům, malý sál - 17 hod.
20. a 21. 12. - Vánoční besídky pro žáky školy,
sál ZUŠ – 13 hod. a 15 hod.
UPOZORNĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDU NA ZÁVĚREČNÝ KONCERT FESTIVALU B.MARTINŮ
DO PRAHY DNE 10. 12. 2004 - AUTOBUS ODJÍŽDÍ OD HOTELU OPUS VE 12,45 HOD.
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OPRAVA
V minulém čísle Jitřenky jsme zveřejnili článek
PhDr. O. A. Kukly o sjezdu poličského gymnázia.
Během přípravy článku do tisku vypadl poslední
řádek Valčíku na rozloučenou maturitního ročníku
1950. Autorovi se omlouváme a uvádíme jeho celou
verzi:
...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.
V srdci, co bylo vzdálené, mu opět bude znít.

NOVINKY V KNIHOVNĚ
NOVÉ KNIHY PRO DOSPĚLÉ
BELETRIE
Normandie: SS útočí (Kessler, Leo)
Nahlédneme do dramatických dějů, které mohly zvrátit běh válečné historie, kdy by německé velení mělo schopnost reálného pohledu na bojovou
situaci. Den D bylo úterý 6. června 1944.
Královský manžel (Plaidy, Jean)
Z doby života a vlády královny Viktorie. Princeznu Viktorii přísně střežili hluboko v útrobách
Kensingtonského paláce, neboť byla jedinou právoplatnou dědičkou trůnu.
Anastázie (Falconer, Colin)
Román o poslední ruské velkokněžně Anastázii,
nejmladší dceři posledního ruského cara Mikuláše
II. Její osud patří k největším a dosud neobjasněným záhadám 20. století.
A navždycky mlčeti budeš… (Plain, Belva)
Silný emotivní příběh dvou žen tvoří osu pozoruhodného románu, jež před námi otevírá široké
panorama dvou světů – Evropa, krvácející na cestě
k válce a poklidné, bezpečné americké městečko
Erie.
Zázračná léčba (Langello, Kip)
Pochybnosti o léčbě Alzheimerovy choroby se
mění v hrůzná podezření, novinářka a Jodie začíná
rozplétat předivo záhadných vražd.
NAUČNÁ LITERATURA
Chutně bez cholesterolu (Pighinová, Gerda)
Komplexní dvouměsíční léčebný program.
Stalin. Izrael a Židé (Rucker, Laurent)
Předkládá nový pohled na dějiny SSSR a Blízkého východu ve 40. a 50. letech 20. století.
Finanční úřad a vy (Grossová, Marie)
Dynamickou formou otázek a odpovědí vás provede problematikou správy daní a poplatků.
Programujeme mobilní aplikace ve Visual Studiu (Lacko, Luboslav)
Naučte se vytvářet aplikace a webové služby pro
kapesní počítače a mobily.
Přijímací testy do zaměstnání a jak je zvládnout
(Bryon, Mike)
Poradí, jak se připravit na přijímací řízení, předkládá vzory testů s vyhodnocením.
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ :
Český rok na vsi a ve městě (Toufar,Pavel)
Zvyky a tradice na vesnici i ve městě.
Tenis ( Douglas,Paul)
Technika a pravidla tenisu.
Kouzla a žerty (Benešová,Alena)
Pohádkové příběhy.
On na mě asi bere (Řeháčková,Věra)
Dívčí román.
Krtek jde do školy (Miler,Zdeněk)
Leporelo.
Asterix věštec (Goscinny,René)
Kreslené příběhy oblíbeného hrdiny.

POZVÁNKA Z DPS PENZION

1. 12. Mikulášská zábava - vystoupí děti ze
zvláštní školy - hudba pan F.Hladík, občerstvení
zajištěno - jídelna - 14.00 hod.
8. 12. Vánoční zpívánky - poslechové odpoledne - vánoční koledy a písně, hraje pan F.Hladík,
zpívají členky pěveckého kroužku, občerstvení
zajištěno. Jsou zváni i posluchači univerzity třetího
věku, jídelna - 14.00 hod.
22. 12. Vánoční besídka - žáci Masarykovi
školy, obyvatelé Penzionu a členové klubu důchodců zahrají scénku „Škola základ života“, jídelna
- 14.00 hod.
29. 12. Silvestrovská zábava - hudba pan Ing.
J.Vosmek a J.Bednář - občerstvení, zajištěno, jídelna
- 14.00 hod.

ASTROLOGIE V DIVADELNÍM KLUBU
V sále Divadelního klubu vystoupil
v sobotu 6. listopadu
český astrolog Emil
Václav Havelka, který
je majitelem První
pražské astrologické
apatyky. Ta je jediná
svého druhu na celém
světě. Její pobočka
funguje v Proseči od
roku 2001.
Pan
Havelka
přednášel na téma lékařská astrologie. Posluchače seznámil s hlavními principy svého oboru.
„S využitím léčivých bylin a znamení zvěrokruhu
dokážeme odstranit některé návyky, zlepšit paměť
nebo zmírnit alergie,“ tvrdí Emil Havelka.
Svoji úspěšnost dokládá devadesáti procenty
vyléčených pacientů. Lidé si často nechávají určovat vhodný den pro početí dítěte, koupi auta nebo
nemovitosti.

„Zpěvačka Lenka Filipová nemohla mít dvanáct
let děti. Spočítal jsem jí datum početí a dnes má
krásnou dceru,“ potvrzuje svoji teorii Havelka. Pro
výpočet vhodných dnů pro početí a volbu pohlaví
dítěte používá Emil Havelka metodu slovenského
lékaře MUDr. Eugena Jonáše. Je vědeckým způsobem ověřená, na konci 60. let ji na výzvu tehdejšího
Mladého světa a slovenské Smeny používaly tisíce
párů nejprve pro antikoncepci a poté pro početí
dítěte.
Klasická medicína někdy odmítá léčitele
a bylinkáře. Astrolog Havelka však na takový názor
reaguje s klidem. „Každý chytrý lékař doporučí i léčitele. Spolupracujeme s lékaři. Jde nám jen o zdraví
pacientů,“ říká Havelka. Ve své praxi často využívá
množství rostlin, které si sám pěstuje. Většinou jsou
to však přípravky dovážené z Číny, Indie a dalších
exotických zemí.
Přednášky se zúčastnil přes 200 lidí. Na otázku,
jak vidí budoucnost České republiky, odpověděl
pan Havelka: „Nyní se nacházíme v přechodném
období, kdy se rozevírají nůžky mezi chudými a bohatými. Od roku 2007 by s to mělo zlepšit.“

PSYCHOLOG O VÍŘE (MALÉ PŘEDVÁNOČNÍ ZAMYŠLENÍ)
Jsou lidé, kteří si oblíbili všelijaké náboženské symboly nebo obrázky např. s křesťanskou
tematikou, aby si jimi neustále připomínali určité
pozitivní hodnoty. To je v pořádku. Jiní si od nich
slibují, že je samy ty předměty ochrání. Spoléhají
kupříkladu, že skrze symbol kříže dosáhnou „shora“ nějakých výhod. To už je pověrčivost, to je
v podstatě magie, třebaže máme co činit s jevem
velmi rozšířeným.
Jsou i jiní, kteří vědí o symbolech, nekryjících
se bezprostředně s jejich konfesí, a místo aby
v nich rozpoznávali buď umělecká díla nebo zajímavé doklady jiných kultur, buď se jich dovolávají
nebo se jich naopak bojí. Namlouvají si, že skrze
ty „druhé“ symboly je ovlivňují negativní síly.
To je ještě horší pověrčivost, je to pseudovíra či
aspoň primitivní nedověra, předpokládající působení nějaké snad „černé“ magie. Nepřipouštějí si,
že magie bílá i černá jsou klam, a že hmotné předměty nejsou zdrojem ani prostředníkem nějakých
„sil“. Někteří z pověrčivých jsou dokonce takoví
„koumáci“, že dovedou pozitivní symboly přeznačit v negativní a třeba z věnce mariánských hvězd
nebo z vlajky EU přes noc udělat strašidelný sbor
satanských znaků.
Dospělý křesťan se těší věcmi, ale nespoléhá
na ně a nevkládá do nich svou naději. Nechytá
se obrázku na zdi ani žádného „dotejkanu“ jako
jediné záchrany. Zároveň se nebojí bubáků, ani
těch pohádkových, ani magických, ani předmětů
zrozených v mimokřesťanských náboženstvích.
Nedá mi to a ocituji Vám dnes aspoň malý úryvek
z článku o jednání zralém i nezralém, nedávno
uveřejněném v jedněch novinách, který napsal
psychotherapeut PhDr. Jakub Hučín, redaktor
časopisu „Psychologie dnes“.
Připouští v něm, že prostý člověk, poutaný
spíše praktickým denním životem a sklonem
k exaktním předmětům, může snadno ustrnout
při pubescentní zbožnosti, zatímco humanitně
vzdělaní lidé, dospělejší v duchovním životě,
nepodléhají fundamentalismu, nýbrž naopak „…
riskují konflikt s církevními autoritami a v církevním společenství budou mít častěji nálepku věčných nespokojenců“. Jejich přístup ke skutečnosti
je totiž kritický.
Psycholog dr. Hučín pokračuje: „Mluvíme-li o církevním společenství, nedá mi to, abych
neupozornil na … riziko výchovy věřících k nesamostatnosti a k závislosti na příkazu autority.
Biblickým i theologickým ideálem je však duchovně dospělý člověk… V tom ho má samozřejmě

církevní společenství podporovat a k tomu mu má
vytvářet podmínky. … Ideálem je zralý člověk, který je schopen samostatně uvažovat a rozhodovat
se (proto také musí projít pubertou, pro kterou je
vzpoura proti autoritě typická). … Dospělý člověk
se rozhoduje sám a za svá rozhodnutí také sám
nese zodpovědnost. – Naopak tlak na poslušnost,
odmítání kritického uvažování, které může věřící „znepokojit“, vede k tomu, že se u takového
křesťana dospělá víra nemá možnost rozvinout,
a takový člověk zůstává celý život duchovně dí-

tětem. Možná je to pro něj i pro církev jednodušší
(asi jako když je dítě pořád jen hodné a nikdy se
autoritě nevzepře), ale nikdy z něj nebude dospělý křesťan. A troufám si tvrdit, že jedině dospělí
křesťané, kteří si sami budou vědomi svých nejistot
a svých pochybností, mohou současnou společnost
také oslovit.“
Blíží se Vánoce, kouzelné svátky dětství, ale
zároveň svátky světel, umístěných na stromečku.
Ta světla svítí do budoucna. Naše vzpomínka na
Vánoce dětských let má hodnotu jedině v tom, že
se nám skrze ta světélka už tenkrát zjevila cesta
k dospělosti, k plnosti života. Pro astronoma se
o slunovratu zjevila naděje, že za pár měsíců nám
slunce znovu daruje teplo a světlo, že větve stromů oděje listím a trávníky se znovu zazelenají.
Pro křesťana se zrodilo betlémské dítě, které
věčně nebude dítětem, ale záhy dospěje a teprve
v dospělosti obohatí naše životy a vtiskne jim
smysl.
PhDr. O. A. Kukla
Pozn. redakce: Na přání autora neprošlo redakční úpravou
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VÝSTAVA BETLÉMŮ VSTUPUJE DO DRUHÉ DESÍTKY
V sobotu 27. listopadu byl na faře poličského
děkanství zahájen již 11. ročník tradiční výstavy
betlémů. Stejně jako v předchozích deseti ročnících se přízemí poličské fary proměnilo ve velkou
výstavní síň, která v podobě betlémů přináší neopakovatelné kouzlo blížících se Vánoc. Tak, jak už
si ani nedovedeme představit předvánoční období
bez ozdobené poličské věže kostela sv. Jakuba,
i výstava betlémů se stala samozřejmou součástí
adventního období. Výstava se během své historie
dopracovala k naprosté dokonalosti a v Poličce je již
dnes pojmem. V předvánočním a vánočním čase ji
navštíví stovky obyvatel nejenom z Poličky, ale stala
se i významnou nadregionální událostí. Průvodkyní po výstavě nám byla její autorka Alena Sienská
a při prohlídce vystavovaných betlémů vzniklo
i naše předvánoční povídání.
1. Kdy začaly samotné přípravy letošní
výstavy?
A. Sienská: Vzhledem k tomu, že výstavu dělám
již deset let, mám myšlenku na ni v podvědomí stále. Jedná se o hledání inspirace. Vidím někde hezkou věc, samorost v lese, choroše či kámen, hezké
aranžmá, něco, co s betlémy vůbec nesouvisí. A mě
napadne: tohle je hezké, něco podobného bych
mohla použít na výstavě betlémů. Tato vzdálená
příprava se nedá časově vymezit.
Podobně je tomu s věcmi, které jsou naše. Vlastníme překližkové betlémy a mnoho jiných věcí pro
výstavu, které máme v záloze. Pokud by se nám nepodařilo dost betlémů půjčit, použijeme své. Jsem
schopna udělat celou výstavu jen z vlastních věcí.
Je to výhoda jednak proto, že nemusím mít strach,
jestli na další výstavu seženeme dost betlémů na
půjčení. A kromě toho máme co půjčit na výměnu.
Blízká příprava, když nepočítám shánění kontaktů na zapůjčení betlémů, tak od září již na tom
pracuji nepřetržitě.
2. Co všechno obnáší příprava tak rozsáhlé
výstavy betlémů?
A. Sienská: Především je nutné mít zájem, touhu,
lásku, vztah k tomu, co chci udělat. Pak to chce
vytrvalost a práci, nedat se odradit tím, že něco
krásného se rodí jedině v bolesti. Postavím betlém,
dozdobím, je to hezké. Ale není to ono. Něco změnit. Anebo to celé přestavět, podruhé, potřetí, tak
dlouho, až je to to pravé.
Samozřejmě taková výstava nemůže být dílem
jediného člověka. Děkuji všem, kteří zapůjčili své
betlémy a jiné věci nebo darovali zeleň na výzdobu.
Hlavně děkuji těm, kteří přiložili ruku k dílu. Bez
dnes již poměrně velké skupiny mužů z farnosti
by výstava nemohla být. Roubenkový betlém na
dvoře, svítící svíčky a hvězdy na věži, rákosový
betlém před farou i mnohé méně nápadné věci jsou
jejich dílem, přesněji řečeno jejich dřinou, jinak to
postavit nejde.
Takže příprava obnáší práci, organizaci, shánění. A pak to hlavní: estetiku, dát tomu krásu a ducha. A to zas nejde bez lásky a dřiny.
3. Zatím každá výstava měla svoje nej. Co
byste označila na nej výstavy letošní?
A. Sienská: Po loňské výstavě jsme pro další
ročník slibovali překvapení. Podařilo se, máme
pohyblivý betlém vlastní výroby.
Ale pro mě osobně je tím nej něco, co tu opravdu ještě nikdy nebylo, a to je betlém dětí z poličské
a sádecké farnosti. V adventě míváme v kostele
prázdné jesličky připomínající čekání na narození
Krista. A pak o půlnoční do nich dáváme sošku
Ježíška. Loni dostaly děti z farnosti úkol udělat
k těm jesličkám papírové postavy tak, aby vznikl
celý betlém. Dali jsme přesné zadání velikosti a druhu figurky. Starší dětí dělaly Pannu Marii, svatého
Josefa, krále, pastýře a dárečky, mladší dostaly za
úkol ovečky a zvířata, předškoláci vyráběli dárečky.
Každá figurka byla opatřena špejlí na zapíchnutí
do polystyrénu. Na čtvrtou neděli adventní své
výrobky přinesly do kostela, udělali jsme z nich
před oltářem betlém, do kterého o půlnoční přibylo
jezulátko. To bylo v Poličce a v Sádku. Z figurek
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těchto dvou betlémů jsem sestavila jeden, který
je letošním nej výstavy. Je to dětská práce, každá
figurka je dílem jiného dítěte, takže se pojetí často
velice liší, ale je z toho cítit dětská upřímnost. Poctivá snaha udělat to nejkrásněji, jak dovedu. Tak
před tím betlémem stojím a je mi moc krásně. Letos
děti ještě dodělaly papírového Ježíška. Kromě toho
vyrobily řetězy z šípků a kukuřice, kterými jsme
ozdobili stromky nad jejich betlémem. Ale ta snaha!
Prstíky rozpíchané, ale musíme mít řetěz dostatečně
dlouhý. V tom je skutečně to nej.
4. Již v minulých letech jste představili
betlémy nejenom z Poličky a okolí, ale měli
jste zapůjčené betlémy i odjinud. Jaké betlémy
přestavíte návštěvníkům letos?
Z bližšího okolí máme zapůjčený keramický
betlém studentů Církevního gymnázia ve Skutči.
Každá figurka je dílem někoho jiného. V tom je to
obdoba našeho dětského betlému. Zde se však jedná o práci v rámci výtvarné výchovy, proto betlém
působí celistvým dojmem jako dílo jednoho autora.
O to víc je třeba ocenit šikovnost studentů i jejich
profesorky.
Pak tu máme několik betlémů od současných
tvůrců, převážně z Podkrkonoší. To je také novinka
letošní výstavy. S tím jsem měla vlastní pochybnosti. Víte, nechci dělat výstavu muzeálně, předvedení
exponátů. Jde mi o Vánoce, Narození Krista, vánoční náladu. A tam jsou cedulky s nápisy tím, co ruší.
Na druhé straně je pravda, že je dobré pro toho,
kdo se zajímá o betlémy, když se o nich může něco
dalšího dovědět. Zvolila jsme kompromis. U betlémů uvidíte jen čísla, která nijak neruší. A kdo se
zajímá, může si informace pod tím číslem přečíst na
vývěsce nebo mu je dáme natištěné.
5. Díky přípravě výstavy betlémů máte Vánoce oproti ostatním o hodně prodloužené. Co
pro Vás samotnou Vánoce znamenají?
Pro mě Vánoce znamenají oslavu narození Ježíše Krista, Spasitele světa. Tedy pro mě osobně
mého spasitele, čili zachránce. Příchod naděje, že
se nemusím bát smrti. Největší křesťanské svátky
jsou Velikonoce, tam se ta naděje naplňuje, stává
se skutečností, protože Ježíš za nás umřel na kříži
a vstal z mrtvých. Přináší jistotu, že i já z mrtvých
vstanu. A o Vánocích to začíná, proto zpíváme
Nám, nám, narodil se. Narodila se nám naděje, že
budeme mít život věčný. To jsou pro mě Vánoce.
V tom je radost, zdroj radosti. Aby takovými Vánoce
byly, předchází jim advent = příprava na příchod.
Všude platí, že o kvalitě výkonu rozhoduje kvalita
přípravy. To platí i o Vánocích. Zdá se, že přípravou
výstavy mám Vánoce delší. Ale já tu přípravu výstavy prožívám adventně, jako přípravu na Vánoce,
ne Vánoce samy. Vlastní slavení vánoční radosti si
prožiji až o Vánocích.
6. Co byste popřála návštěvníkům letošní
výstavy?
Aby si z výstavy odnesli radost, kterou mám já,
když to stavím. Je to sice hodně starostí a práce,
často zkouška trpělivosti, ale je to pro druhé, proto
se snažím do toho dát to nejlepší. A když si to pak
odnesou, když mají v srdci alespoň o kousek víc
pokoje při odchodu než při příchodu, mají opravdu
to, co jim přeji.
Připomínáme že výstava betlémů je na poličské
faře otevřena takto:
Pondělí:
9.00 – 11.00
15.00 – 17.00
Úterý:
zavřeno
Středa:
9.00 – 11.00
15.00 – 17.00
Čtvrtek:
9.00 – 11.00
15.00 – 17.00
Pátek:
9.00 – 11.00
15.00 – 17.00
Sobota:
9.00 – 11.00
15.00 – 17.00
Neděle:
9.00 – 11.00
14.00 – 17.00
Návštěvu skupin mimo otevírací hodiny je
možno domluvit na tel. 461 725 172 – i záznamník. O svátcích 25. 12. , 1. 1. a 6. 1. je otevřeno
jako v neděli. Naproti tomu o Štědrém dnu a na
Silvestra zavíráme již v 16.00 hod.
-v-

VÁNOCE V KNIHOVNĚ
V pondělí 6. prosince 2004 od 9 hodin do 16 hodin v čítárně háčkujeme vánoční ozdoby. Přijďte mezi
nás a uháčkujte si své vlastní ozdoby na vánoční
stromeček. Městskou knihovnu v Poličce navštíví
dne 2. 12. 2004 od 16.30 do 17.30 hodin Mikuláš
s čertem.
Zveme proto naše dětské čtenáře, aby si tuto událost nenechali ujít. Kdo byl celý rok hodný, toho čeká
sladká odměna, kdo zlobil, má se na co těšit!
V předvánočním čase přijměte pozvání na „Výstavu ručních prací“, kterou jsme pro vás připravili ve
vestibulu Městské knihovny v Poličce v termínu od
22. 11 do 20. 12. 2004. Děkujeme všem autorkám
výrobků za laskavé zapůjčení. Inspirativní dárky vytvořily naše čtenářky a obyvatelky DPS - Penzionu.
Oslovujeme a zároveň prosíme čtenáře i nečtenáře, návštěvníky poličské knihovnyi ty úplně náhodné
chodce, kteří prochází kolem budovy knihovny, aby
nám věnovali krátkou chvilku a zastavili se ve vestibulu knihovny a stali se tak na pár sekund porotci naší
soutěže „Nej…prázdninová momentka“. Podrobnější
informace naleznete ve vestibulu Městské knihovny
Polička.
UPOZORŇUJEME, že od pátku 24. 12. 2004 do
soboty 1. 1. 2005 (včetně) bude Městská knihovna
Polička pro veřejnost UZAVŘENA.

VÁNOCE V KOSTELE SV. JAKUBA
V POLIČCE
24. 12. Štědrý den:Půlnoční mše ve 24.00 hod., od
23.30 hod, zpíváme koledy
25. 12.Narození Páně (Boží hod) 7.30 hod.
a 9.30 hod. Polička, 11.00 hod Sádek
26. 12. Štěpána: 7.30 hod. a 9.30 hod. Polička,
11.00 hod. Sádek. Letos tento den církevně
slavíme svátek Svaté rodiny, proto se při
všech bohoslužbách bude konat obnova
manželských slibů.
31. 12. Sv. Silvestra 16.00 hod. děkovná pobožnost
na konci roku
1. 1. 2005 Matky Boží (Nový rok) 7.30 a 9.30 hod.
Polička, 11. 00 hod. Sádek
2. 1. neděle po Narození Páně 7.30 hod. a 9.30 hod.
Polička, 11. 00 hod. Sádek
6. 1. Zjevení Páně (Tří králů) 18.00 hod. Mše svatá
s obřady svěcení vody, křídy, kadidla a zlatých předmětů.
Upozornění pro katolické věřící: Mimořádné příležitosti ke svátosti smíření před Vánocemi budou v týdnu od 6. 12. do 10. 12.. Přesný
rozpis najdete na kostelní vývěsce.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme panu primáři MUDr. Provazníkovi
a kolektivu Léčebny dlouhodobě nemocných v Poličce za obětavou péči, kterou věnovali naší mamince paní Hedvice Jílkové.

Libuše Fixová, dcera s rodinou

PODVEČERNÍ ROZHOVOR S MÍSTOSTAROSTOU NAŠEHO MĚSTA JAROSLAVEM MARTINŮ
Místostarosta Jaroslav Martinů, jak ho možná
neznáte.
Byl krásný páteční podvečer, sluníčko se sklánělo k západu a ukládalo se ke spánku. Uličky
našeho města se pomaličku vylidňovaly a do hradeb vstupovaly stíny. Seděli jsme u kulatého stolu
a rozmlouvali o strategii Poličského internetového
zpravodajství. Z naší debaty vzešel nápad, že tento
páteční večer věnujeme některému ze zastupitelů
města Poličky. Začali jsme je tedy kontaktovat, ale
stejně jako vstupovaly stíny do hradeb, vstoupily
i do našich plánů. Marnost nad marnost. Jak se uvádí v televizi, že rozsah signálu je všude, můžeme jen
potvrdit. Telefony vyzváněly, ale vše bylo přesměrováno do hlasových stránek. Polička voněla tisíci vůněmi kouřících ohňů a pečeného masa, z hospůdek
se ozýval smích. Pejskaři a milenci se vydávali na
své procházky, užít si zaslouženého odpočinku.
Seděli jsme a neubránili se několika ostrých slov
na adresu těch, kteří by měli být tady pro nás. Na
jejich obranu ale uvádíme, že takto krásný páteční
večer se netráví s novináři. Pak někdo z nás řekl:
„Zkusíme poslední číslo“. Jaký byl náš údiv, když se
na druhé straně telefonu ozvalo: „Martinů“. Pak už
vše dostalo rychlý spád. I když si každý své soukromí chrání, přesto přes všechno jsme byli pozváni
panem Martinů do jeho domku, kde žije se svým
synkem Jarouškem.
Noc byla ještě hodně mladá a my jsme si nachystali pár rekvizit - videokameru, diktafon a hlavně otázky. Nasedáme do auta a cestou nám běží
hlavou myšlenky o tom, jaké bude setkání s naším
místostarostou. Nad domečkem pana místostarosty
se objevily první hvězdy a my zvoníme na zvonek. Byli jsme přivítáni úsměvem, podáním ruky
a pozváni do „obýváčku“. Usadili jsme se a z hlasu
a chování jsme cítili, že nejsme vůbec nevítaní hosté. Kdo pana Martinů zná, ví, že je to společenský
člověk, ale málokdo možná ví, že mu nečiní problémy obsluha a postarání se o své „hosty“. V příjemné
atmosféře se rozběhla debata o starostech a strastech města Poličky i samotného místostarosty.
Na otázku: „Jak se žije místostarostovi v roli
tatínka?“, nám bylo odpovězeno:
„Jako tatínkovi se mi žije dobře a za svého synka
Jarouška bych dal život“.
Z jeho další odpovědi vyplynulo, že si cení
své funkce místostarosty, i když na něj klade veliké nároky a je obtížné rozdělit povinnosti mezi
politiku, starosto město a vlastní soukromý život.
Padla slova díků na adresu jeho maminky, která je
vždy na blízku a pomáhá, když se její syn účastní
schůzí, zastupitelstev nebo jednání rady. V každém
případě by neměl ani na vteřinu problém, že pokud
by došlo „na lámání chleba“, dal by přednost svému
synkovi před pracovní kariérou.
Jaký názor máte na jednání podle „selského
rozumu“ a podle zákona?
„Je třeba skloubit jak zákon v rovině práva, tak
„selský rozum“. Bylo by ode mě nefér, kdybych odpověděl, že se rozhoduji vždy podle zákona. Selský
rozum je selský rozum. Nejsem vzdělán v oblasti
práva, ale při řešení nejrůznějších situací se v první
fázi řídím selským rozumem a ve druhé se obracím
na právníka města Poličky, aby bylo vše v souladu,
tím minimalizována chybná rozhodnutí se snahou
nikomu neublížit“.
Ze slov pana místostarosty je zřejmé, že jeho
funkce znamená vystavení velkým tlakům, širokému spektru otázek, telefonátů a dotazů. Pokud to
jde, při řešení problémů se řídí cítěním v srdci. To
je jeho „Já“.
„Podle mého názoru je svět rok od roku složitější a my bychom se měli snažit ho zjednodušit.
Myslím si, že průměrný občan je dneska pod obrovským tlakem byrokracie a to je v mnoha oblastech
ke škodě.“

Z dalších jeho slov vyznělo, že je třeba dát lidem prostor k projevu jejich osobnosti, umu, využít
jejich potenciálu jak pracovního, tak rozumového.
Pokud se utáhnou hranice tak, že bude vše nalajnováno, stane se člověk spoutaným. Jeho názor je
lidi chválit, dát jim finance, možnost rozhodování
a vyjádřit se k daným problémům.
Co je pro Vás rovinou něžnosti: když Vás
pohladí syn, krásná dívka, nebo když v rukou
držíte krásného pstruha, kterého můžete pustit
nebo ho dát na pánev?
„Rovina něžnosti je pro mě beze sporu pohlazení od mého synka Jarouška. Kdybych však dostal
otázku, co je největší umělecké dílo na světě, tak
odpovím, že žena. Co se týká ryb, zdá se to možná
nevěrohodné, ale 14 let jsem nebyl s prutem na rybách. Jsem u ryb, ale ne na rybách“.
Je vidět, že pan místostarosta věnuje energii
rybářskému sdružení a jeho 1500 členům a nezbývá
mu čas na to, aby si vzal prut a prožil si ten pocit
jako spousta rybářů, které můžeme všichni viděl
kolem přehrady. Ten, kdo hodně dává a chce, aby
něco fungovalo, zapomíná na své vášně. Bezpochyby je toto možná důvod, že ve funkci předsedy
rybářského sdružení je již 15 let.
Kdyby jste si mohl dnes vybrat, šel byste do
postu místostarosty?
„Po zkušenostech dvou let? Určitě. Bylo by ode
mne nefér, kdybych tvrdil něco jiného. Jsem už tři
volební období v zastupitelstvu, jako předseda jsem
vedl svoji stranu třikrát do voleb. Usilovali jsme o to,
volby vyhrát a podílet se na komunální politice.“
Ze slov pana místostarosty vyplynulo, že povolební vyjednávání nebylo nic jednoduchého, ale
mohl tak uplatnit své bohaté zkušenosti a znalosti
situace v Poličce a místních poměrů.
Jak získáváte energii, když je Vám úzko?
„Energii získávám z toho, že vytvářím podmínky pro fungování rybářského sdružení a k tomu mi
dopomáhají kamarádi, přátelé, rodina a členové“.
Proč má smysl v tomto světě být a prosazovat věci, které prosazujete?
„Každý si píšeme svůj životní příběh. (být či nebýt). Být tedy pro mě znamená: 30 let se zabývám
politikou, četl jsem Právo, poslouchal hlas Ameriky,
abych si udělal názor na politické dění ve světě.
Možná jsem zdědil politický talent po svém otci.
Svůj názor na politiku, jako takový nezměním. Dočkali jsme se doby, kdy můžeme uplatnit svobodu
rozhodování a bylo by zbabělé tuto šanci nevyužít.
Každý máme svůj osud-schopnosti dělat to či ono.
Nebýt pro mě znamená tuto šanci nevyužít, nezasadit svoji energii, své schopnosti a nepodílet se na
„formování světa“ nebo nerespektovat konkurenční
politické strany“.
Pan místostarosta prosazuje volnou politickou
i ekonomickou soutěž, na kterých podle něho
stojí blahobyt západního světa. Pro něho jsou
další politické strany politickým soupeřem nikoliv
nepřítelem. Důležitost voleb na komunální úrovni
nevidí jen v jejich vítězství, ale ctí a tvrdě prosazuje rozdělení křesel dle výsledků. Váží si také lidí,
kteří si stojí za svým názorem ať jsou příslušníky
jakékoliv strany.
Jaké je Vaše oblíbené jídlo?
Spousta z nás bude mít pocit, že náš místostarosta dává přednost rautům, vepřové pečínce-čuníkovi na grilu, řízečku a bramborovému salátu.
Možná budete jeho odpovědí překvapeni. I jídlo
pro něj znamená soulad s tím, co tvoří.
„Po všech mých zkušenostech se stravováním
jsem dospěl k závěru, že největší procento denního jídla by měla tvořit syrová strava, která není
znehodnocena tepelnou úpravou, která může být
jedním z mnoha důvodů zdravotních obtíží. Syrová
rostlinná strava je požehnáním pro zdraví a vitalitu
lidského těla“.
Přes jeho přesvědčeni a získané informace
o stravování se nám podařilo zjistit, že má „chybu“
a tou je vepřo, knedlo, zelo. Dobrou chuť!
Co pro Vás znamená svět politiky? Je to

radost nebo musí člověk ustoupit ze svých
zásad?
„Svět politiky je všechno: chvíle radosti, chvíle
porážky, pocitů beznaděje, pocitu, že by to člověk
nejraději zabalil. Jsou ale i dobré chvíle, když se
prosadí věc, která se zdála kontroverzní a je ke
spokojenosti občanů. Je to perioda jednou navrchu,
jednou dole. Tak to je“.
Co je víc: rybník plný ryb nebo spokojenost
dětí, které si mohou hrát?
„Rybník plný ryb a spokojenost dětí to nejsou
oblasti, které by šli proti sobě a mohou být určitě
paralelně vedle sebe ke spokojenosti jak rybářů, tak
dětí nebo obráceně. Preferuji svět spokojených dětí,
ale nevidím rozpor s rybníkem plným ryb“.
Jak se cítíte ve společnosti tělesně postižených, jste schopen jako místostarosta zajistit
jednomu člověku pracovní místo, kde jeho plat
bude činit 7000,- Kč čistého?
„Otázka hodně na tělo. Cítím jako velký dluh
své strany, že by nemělo být jen kritérium finanční
zisk, ale měla by být i kritéria další jako: spokojenost lidí, to jak se dokážeme postarat o lidi, kteří
nejsou fyzicky a psychicky na stejné úrovni jako
lidé zdraví. Kdybych měl tu moc rozhodnout, chtěl
bych dát přednost člověku handicapovanému před
zdravým“.
Proč?
„Protože zdravý člověk má vždycky větší šance
spojit své síly duševní a fyzické, než člověk, který
z nějakého důvodu to štěstí neměl. Je ke škodě, že
se takto neděje a je potřeba tyto věci pokud možno
napravovat“.
Kolik z 21 zastupitelů udělalo něco pro
někoho postiženého, aby měli pracovní místo? Nikdo ze zastupitelstva ani z rady se tímto
nezabývá ani se nesnaží někoho dostat do pracovního procesu.
„Je to špatně a hanba. Je nutné nejenom o tom
mluvit, ale také to napravovat. Zpoplatnil bych to
ovšem na všechny lidi“.
Kdy jste během posledních 6 měsíců cítil, že
Vás má někdo rád? Nemáme na mysli politickou rovinu, ale lidskou. Podal Vám někdo ruku
a řekl: „Jsi prima chlap“?
„Obecně můžu konstatovat, že úroveň společnosti s vývojem upadá a „kamarád“ i lidské vztahy
se obecně rozcházejí. Jsem velice rád, že děláme
akce, kam chodí lidi, baví se a dokáží to také ocenit.
Fenomén doby nám určuje s čím já bytostně nesouhlasím: individualistický svět, odcizení tradičních
kamarádských a přátelských vztahů. Bohužel!“
Co byste přál tomu nejposlednějšímu?
„Je-li jeho cílem postoupit, tak aby byl úspěšný
a zda-li jeho cílem není postoupit a jeho životní filosofie ho uspokojuje v postavení, ve kterém je a je
i šťastný, tak to respektuji. Lidské uvažování a lidská
osoba je obrovské tajemno a nikdy bych nechtěl nikomu nutit svůj pohled na svět.“
Ke stolu přichází malý Jaroušek a vyžaduje si
pozornost svého tatínka. Jeho dlaň ho pohladí se
slovy: „Ještě chvilenku Jaroušku“. Měli bychom ještě
další otázky, ale Jaroušek nám určil náš čas.
Noc už není mladá. Balíme své rekvizity a přejeme panu místostrarostovi a Jarouškovi krásnou
dobrou noc.
Odcházíme s příjemným pocitem, že jsme se
stali na chvíli příjemnými společníky člověka,
který má spoustu starostí, odpovědnosti, odříkání
a přesto se k nám choval jako člověk, ne jako pouhý
politik. Děkujeme a odjíždíme. Zadní okno našeho
auta za sebou nechává domeček, kde žije ten, co
umí a chce žít.
Rozhovor připravili Pavel Sodomka, Radka Zerzánková a Vlastislav Mazal.
Vlastislav Mazal,
Poličské internetové zpravodajství
Pozn. redakce: Na výslovné přání autora neprošlo redakční úpravou.
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NEVÍME CO DÁL!
Sdružení rodičů a přátel postižených dětí Kamínek a jeho komunitní centrum funguje už mnoho
let. Řada lidí si neumí představit, že by to tak nebylo. Jako jedna z mála organizací přenáší projekt
integrace postižených a zdravých dětí do reality.
Kromě zdravých dětí navštěvují Kamínek děti trpící
dětskou obrnou, epilepsií, srdečními vadami, které
často nemohou navštěvovat mateřskou školu. Když
předsedkyně Eva Jílková Sdružení Kamínek v roce
1994 zakládala, bylo to jedno z prvních center
v okolí a ostatní se dodnes jezdí do Kamínku učit,
jak na to.
„Peníze na provoz sháníme různě.“ říká paní Jílková. „Náklady na letošní rok činí přibližně 350 tis.
korun. Z grantu Ministerstva kultury ČR jsme dostali 25 tisíc, z Pardubického kraje 10 a od sponzorů 14 tisíc. Z úřadu práce dostáváme na mzdy
180 000 Kč, částkou 70 tis. korun přispělo město.“
Pro příští rok má Kamínek opět zažádáno
o granty, ale ty jsou přísně účelově vázané a nelze
z nich hradit např. sociální a zdravotní zabezpečení, internet, telefon a další náklady. Ty se hradily
z příspěvku města, ale na příští rok se podpora pro
Kamínek nedostala do rozpočtu.
„Na 99 procent od ledna zavřeme,“ říká předsedkyně sdružení Eva Jílková. „Peníze z grantů totiž chodí až někdy v polovině roku a když nebudou
peníze z města, tak nemohu riskovat, že se dostaneme do dluhů. Jsme radním a úřadu práce vděční,
ale když nás nezahrnou do rozpočtu, končíme,“ dodává Jílková. Úřad práce zprostředkuje pracovnice
a poskytne část peněz na platy.
Odborný dohled a poradenství v Kamínku vykonává dětská lékařka MUDr. Danuše Jílková. Jak
píše ve svém stanovisku, Kamínek vykonává velmi
důležitou práci v oblasti péče o postižené a pokud
by musel svoji činnost ukončit, bude velmi obtížné
jeho činnost nahradit v celé šíři.
O vyjádření jsme požádali místostarostu pana
Jaroslava Martinů: „Práce Kamínku si vážíme a jsem
přesvědčen, že za 9 let činnosti centra si vybudovali
důležité místo v poskytování určitého spektra sociálních služeb v Poličce. Osobně si myslím, že v příštím
roce mohou dostat minimálně stejnou finanční
podporu od města jako letos.“

STARÁ POLIČSKÁ VÁNOČNÍ HRA
Před více než stodeseti lety byla poprvé uvedena ve Svatojosefské jednotě vánoční divadelní
hra o narození Ježíše Krista s názvem „Bůh ´láska´
v jesličkách“, jejíž autorkou je lidová spisovatelka
Terezie Andrlíková (1863 - 1921) trpící od narození
křivicí. Co ji scházelo na těle, přebývalo ji na duchu.
Terezie byla duch poetický a tvůrčí. Jako prostá
žena milovala velice i Danta a vlastní rukou opsala
celou jeho Božskou komedii, kterou si dala svázat
do tří svazků. Také skládala básně a do rodinného
betlému svou dovednou rukou z kašírovaného papíru „oblékala“ figurky do krásných šatů a rouch‚ na
kterých svými zvláště jemnými prsty tvořila pěkné
záhyby a obruby . Ustrojené figurky, jejichž kostry
z hlaviček, rukou a nohou vyřezaných jejím otcem
Dominikem Andrlíkem (1831 - 1909) z lipového
dřeva, spojených drátkem a omotaných koudelí,
barvila klihovou nebo olejovou barvou.
Zmíněná divadelní hra má pět jednání s předehrou a je i opatřena zpěvy, které také napsala
autorka hry. K jejímu provedení je třeba nejméně
30 účinkujících. Ze záznamů z kroniky Svatojosefské jednoty v Poličce se dozvídáme‚ že její první
provedení bylo na přelomu roku 1893 - 4 (hrána
4 x). Dále se hrála v roce 1896 (4 x), 1898 (3 x)
a 1904 (1 x). Tato hra vyšla roku 1905 v Brně tiskem
a nákladem Papežské knihtiskárny benediktinů
rajhradských.
B.A.
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PŘIJĎTE NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ!
Dětské informační centrum Polička si Vás dovoluje pozvat na Den otevřených dveří. Uskuteční
se v úterý 7. 12. 2004 v prostorách denního centra
v Šaffově ulici č. 110. Od 10 do 16 hodin budete mít
možnost seznámit se s fungováním nezávislé neziskové organizace, získat informace o naší činnosti
a nabízených službách. K nahlédnutí bude Kronika
sdružení a počítačově zpracované výsledky dotazníkové akce komunitního plánování sociálních
služeb. Den otevřených dveří bude v 16 hodin
zakončen vystoupením poličského folkového dua
Nieninque, o jehož úspěchu v krajském kole soutěže Brána 2004 jste měli možnost se dočíst v listopadovém čísle Jitřenky.
Novinky DiC Polička:
• Internetové stránky – www.dic.cechy.org
– v průběhu prosince zpřístupníme na našich
nových internetových stránkách výsledky z dotazníkové akce komunitního plánování a informace o stávajících sociálních službách pro
potřeby Katalogu sociálních služeb. Tyto první
verze dokumentů jsou určeny k připomínkování. Naším cílem je vytvořit Katalog sociálních
služeb s přehlednými, úplnými a aktuálními
informacemi o činnosti jednotlivých organizací

působících v sociální sféře. I vy máte možnost
vyjádřit své připomínky a požadavky.
• EEG-biofeedback – viz článek v příštím
čísle Jitřenky
• Kurzy českého jazyka začínají od ledna 2005.
Jsou určeny jak pro školní děti v rámci
doučování, tak pro dospělé – i cizince.
• Klub Radost – klub pro dospělé aneb radostí
proti strasti – pravidelně každý čtvrtek
od 16 hodin
Můžete využít i :
• Asistenční a odlehčovací služby – pro děti
a rodiny s handicapem
• Kurz angličtiny - pondělí a středa
od 17.30 do 19 hod.
• Doučování matematiky – pro děti,
1x týdně dle domluvy
Bližší informace získáte v denním centru DiC
Polička v Šaffově ulici 110, denně od 8 do 14 hod.
nebo na tel.číslech 605 177 027, 775 177 027.
Dětské informační centrum Polička Vám přeje
klidné a mírumilovné prožití Vánoc a radostný rok
2005.
Zaměstnanci DiC Polička se těší na další spolupráci s Vámi v novém roce 2005.

KLUB ZDRAVÍ POLIČKA VÁS ZVE NA PROSINCOVÉ SETKÁNÍ
Znáte jistě z vlastní zkušenosti přísloví o kvapné
práci, která je většinou jen málo platná. K něčemu
podobnému jsem došla poté, co již byla Jitřenka
č. 11 rozšířena mezi čtenáře. Ve spěchu jsem udělala
dvě chyby, za něž se omlouvám, a tímto vše uvádím
na pravou míru: Klubové schůzky se budou konat
vždycky každou druhou středu v měsíci (nikoli v úterý) a místem schůzek zůstává i nadále hudební salonek Muzea. Děkuji všem, kteří se nenechali zmást
a přišli v listopadu na první přednášku o hubnutí.
I když je prosinec měsícem spíše kulinářských
specialit, jež vedou k přibývání na váze, Klub zdraví
by chtěl těm, kteří o to stojí, podat pomocnou ruku
na cestě za zdravým životním stylem. Nebojte se slov
„zdravá strava“. Můžete se přijít přesvědčit, že i netradiční vánoční cukroví může být chutné a hezky
vypadající. Budeme však vařit i jídla, která mají tělu
dodat nejen kalorie v nižším množství, než kuchyně
klasická, ale i ve větším množství vitamíny a minerály a uvidíte, že mohou být také lákavá pro vaše oči.
Rádi opět přivítáme všechny, kteří se rozhodnou přijít ve středu 8. prosince 2004 v 18,00 hod do
hudebního salonku Muzea Polička na další pokračování ze série přednášek s videoprojekcí, jejíž téma
zůstává stejné jako minule: „Nebojte se zhubnout
natrvalo“. Ostatním přejeme krásné a pohodové dny
po celý měsíc prosinec, ať je pro vás přes rozmary
počasí úspěšný, úsměvný a plný příjemných překva-

pení. Tím jedním může být pro vás i tato přednáška,
jejíž součástí bude ukázka jídel, která vám pomohou
chutně a zdravě upravit svou hmotnost. Vstup je
volný.
A protože za pár týdnů skončí i tento na události
tak bohatý občanský rok, chtěla bych vám všem,
našim příznivcům i těm, kteří dosud zůstávají nepoznáni, popřát jeho zakončení v láskyplném rozjímání
a rozvážné vykročení do roku 2005.
Za o.s. Život a zdraví a Církev adventistů sedmého dne
Hanka Ščigelová

POZVÁNKA PRO VŠECHNY
HOLKY A KLUKY
Neseďte doma a přijďte se pobavit a zahrát si nové
hry do TÁBORNÍKA.
Na schůzkách i na víkendových akcích se naučíte
orientovat se v mapě, zašifrovat zprávu, poznávat
rostliny i živočichy, uzlovat, stavět stan, rozdělat oheň
a uvařit si něco dobrého. Čekají vás soutěže o ceny .
Scházíme se v DDM každý čtvrtek v 15.30 hod.
Informace u vedoucí kroužku J. Mayerové na tel.:
737 480 400.
Duha, sdružení dětí a mládeže pro volný čas,
přírodu a recesi

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:
Pronájem
Pronajmu dvoupokojový byt 1. kategorie na ulici
M. Bureše 805. Tel. 546 211 318.
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RYCHLÉ
HOTOVOSTNÍ ÚVĚRY
od 30.000 Kč do 100.000Kč bez ručitele
Úvěry pro všechny!!!! 728 113 513
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Nový obchod v Poličce!

SLUNÍČKO
vám nabízí:
• Květiny řezané, hrnkové •
• Vítrážová bižuterie •
• Obrázky, svíčky a jiné dárkové zboží •
Najdete nás v ulici
Na Jordáně (za poštou)

UČNI NA PRAŽSKÉM HRADĚ
Stalo se již podzimní tradicí, že se naše škola
(SOŠ a SOU Polička) účastní slavnostní recepce
u příležitosti oslav výročí založení československého
státu na Pražském hradě. Letos se do Španělského
sálu 28. října vypravilo celkem 55 žáků oboru kuchař
- číšník v doprovodu 3 zkušených mistrových Miloslavy Benešové, Zuzany Kadidlové a Marie Škaroupkové. Studenti se skutečně bravurně ujali pohoštění
2 500 hostů a reprezentovali tak nejen naši školu,
ale především své dovednosti, které během výuky
získali.
V poslední době o sobě nechaly slyšet také učnice a učni oboru cukrář, jejichž Poličský perníkový
betlém s dominantou věže kostela Sv. Jakuba putoval
11. listopadu na výstavu vánočních perníků do pražských Letňan. A co čeká studenty v dalších měsících?
Již nyní se někteří z nich připravují na juniorské soutěže; jsou to například soutěže barmanů Brněnský

pohár a Metelka - Cup nebo Gastro Junior.
Zájemci o studium na naší škole si mohli prohlédnout školu u příležitosti dne otevřených dveří,
který se konal 10. listopadu. Návštěvníci mohli vidět nejen učebny či domov mládeže, ale dokonce
mohli ochutnat některé výrobky našich žáků, kteří si
v prostorách školní jídelny vytvořili malou výstavku.
Mohli jste zde vidět flambování, přípravu koktejlů
nebo zdobení perníčků. V příštím školním roce naše
škola otvírá následující studijní obory: obchodně
podnikatelská činnost (4-letý s maturitou), podnikání (2-letý s maturitou pro absolventy 3- letého učebního oboru), kuchař - číšník (3-letý), cukrář (3-letý),
řezník - uzenář (3-letý) a zemědělec - hospodyňka
(3-letý). Pokud máte zájem a naši školu jste ještě nestačili navštívit, naše dveře Vám budou otevřeny také
15. prosince a 12. ledna.
Mgr. Marcela Šplíchalová, učitelka

Z ČINNOSTI DPS - PENZION

TOPOLY NA ULICI STAROHRADSKÁ

6. 10. shlédli obyvatelé Penzionu video – 6000 km
po Amazonce. Obdivovali tento největší a zároveň
nejdelší veletok naší planety. Setkali se s exotickou
přírodou.
19. 10. se konaly Zpívánky. K poslechu hráli pan
F. Hladík a pan Ing. J.Vosmek. Zpívaly členky pěveckého kroužku. Obyvatelky Penzionu prožily pěkné
odpoledne při poslechu pěkných písniček.
26. 10. se konala canisterapie. Pan Tauer, pan
Fliedr a paní Smolková přivedli dva psy. Obyvatelky
Penzionu si je hladily, krmily a dozvěděly se mnoho
zajímavostí např: pes dodává energii, zbavuje deprese ap. S pejskem se naše obyvatelky budou setkávat
každých 14 dní.
27. 10. vystoupily v Penzionu děti z mateřské školy
Hegerova. Pod vedením paní ředitelky B. Richterové
a paní učitelky J. Jeřábkové předvedly pásmo zpívání,
recitování, cvičení, zahrály pohádku Budka v poli.
Babičky si s dětmi zazpívaly a vyťukávaly do rytmu.
Dopoledne prožité s dětmi jim udělalo radost.

Město Polička bylo upozorněno Správou a údržbou silnic Pardubického kraje na riziko škod, které
hrozí v důsledku pádu větví prosychajících topolů
na silnici I/34 v prostoru naproti benzinové čerpací
stanice THT, s.r.o. Na základě tohoto upozornění
požádalo Město Polička Agenturu ochrany přírody
a krajiny ČR středisko Pardubice o posouzení všech
topolů v úseku od parkoviště u centrálního hřbitova
až po výjezd z města směrem na Hlinsko. Posudek
hodnotí topoly tak, že jejich okolí je ohroženo pádem částí korun a možná opatření k zajištění provozní bezpečnosti mají krátkodobý efekt bez výhledu
na zlepšení estetických a ekologických funkcí těchto
stromů. Posudek doporučuje všechny topoly podél
komunikace I/34 pokácet a provést náhradní výsadbu u parkoviště centrálního hřbitova a konstatuje,
že v úseku podél oplocení centrálního hřbitova není
výsadba nutná.
Na základě upozornění Oblastního průmyslového podniku Polička, a.s. byl zpracován další
posudek, který zhodnotil topoly podél komunikace
u OPP Polička a.s. a doporučil topoly pokácet ve
dvou etapách nebo najednou. Vzhledem k možnému
ohrožení zdraví osob a nebezpečí škod na majetku
je Město Polička nuceno zajistit pokácení rizikových
stromů a v jarních měsících zajistit náhradní výsadbu. Záměr kácení dřevin byl oznámen občanským
sdružením ARISTAS Polička, A 21 Polička a Českému
svazu ochránců přírody I. ZO Polička. Žádné z uvedených občanských sdružení nevzneslo ke kácení
topolů připomínky.
Ved. odboru UZ a ŽP
Ing. Marta Mastná

STRÁŽNÍCI BESEDOVALI
SE SENIORY
V pátek 19. listopadu se v Domě s pečovatelskou
službou – Penzionu v Poličce uskutečnila beseda
strážníků městské policie s obyvateli tohoto zařízení. Tématem byla situace kolem nové dopravní
situace ve městě, zaměřili se také na bezpečnost při
přecházení komunikací.
Velitel strážníků Pavel Lahodný spolu se svým
kolegou Oldřichem Zapletalem informovali o tom,
jak se mají lidé chovat, než vstoupí do vozovky. „Je
důležité, aby každý chodec byl vidět. Je dobré, když
na svém oblečení chodci mají i některé reflexní
nášivky, protože dnešní dopravní situace je složitá.
Řidiči musejí sledovat spoustu dopravních značek
a může se stát, že někdy chodce přehlédne,“ řekl
velitel městské policie Pavel Lahodný. Zazněla také
připomínka, že neexistuje žádná absolutní přednost
chodců. Právě toto si mnozí lidé myslí. Pokud dojde
ke střetu chodce s vozidlem, tak právě nejvíce to na
svém zdraví odnese dotyčný chodec. Často tento
střet končí smrtí.
Strážníci také znovu hovořili o dopravě v centru
města, došlo i na dotazy kolem chování mládeže
v parku.
V závěru velitel městské policie Pavel Lahodný přítomné upozornil na nebezpečí, které právě
v této době hrozí od kapsářů. „Je potřeba si dávat
větší pozor na peněženky a osobní doklady. Nikde
raději nenechávejte bez dozoru položené tašky,“
dodal Lahodný.
-sáň-

VOLEJBAL - STARŠÍ ŽÁKYNĚ
Starší žákyně vybojovaly postup z kvalifikačního
turnaje do soutěže „ČESKÝ POHÁR ŽÁKYŇ“
V pátek 13.11. se sjelo do Přerova 24 družstev starších žákyň, která se přihlásila do kvalifikačního turnaje
do soutěže „Český pohár žákyň“. Kvalifikace se hrála ve
dvou skupinách, v Čechách a na Moravě, do které bylo
zařazeno i naše družstvo. Celkový počet 48 přihlášených družstev byl rozdělen do dvou skupin a 16 družstev z každé skupiny postoupilo do „Českého poháru“.
Přihlášená družstva byla rozdělena do šesti skupin
po čtyřech družstvech a názvy oddílů našich soupeřek nám vůbec nedávaly důvod se usmívat. Samá
zvučná jména vítězů minulých ročníků této soutěže
- Olomouc, Frýdek Místek a KP Brno „B“. Když jsem
si tajně pomyslela na třetí místo ve skupině, měla jsem
vzápětí velké obavy, zda je to vůbec reálné.
K prvnímu zápasu jsme nastoupily proti Olomouci
a o favoritovi tohoto zápasu nebylo pochyb. Hráčky ze
sportovní třídy zaměřené na volejbal nás porazily 2 : 0,
ale bránily jsme se statečně. V dalším zápase nás čekal
Frýdek Místek, o jehož vítězství v hale nikdo jistě nepochyboval.Jejich výšková převaha nám rozklepala kolena
(všechny hráčky měřily více než 170 cm) a to se odrazilo
i v prvním setu, který jsme prohrály 12 : 25. Avšak do
druhého setu jsme šly bojovně a již beze strachu a vývoj
hry se obrátil. Strach dostaly trochu soupeřky a my jsme
set vyhrály.Rozhodující třetí set jsme zvládly výborně
a zaslouženě vyhrály celý zápas 2 : 1.
V posledním zápase ve skupině nás čekalo družstvo
KP Brno „B“, které jsme přesnou a obětavou hrou porazily 2 : 0. Obsadily jsme tedy 2.místo ve skupině, ale
herní systém byl otevřený i nadále pro všechna družstva
a tak nás čekal další nalosovaný soupeř - družstvo Jihlavy. Hrálo se naprosto vyrovnaně, ale my jsme dvakrát
nezvládly koncovku a prohrály jsme nejtěsnějším poměrem míčů 2 : 0 (23 : 25, 25 : 27).
A tak jsme v neděli musely opět bojovat o místo
v postupové šestnáctce. Nová tříčlenná skupina a nové
soupeřky – KP Brno „A“ a Jičín. S Jičínem jsme byly „papírově“ lepší, ale strach z možného „nepostupu“ svázal
hráčkám tak nohy, že jsme prohrály první set 12 : 15. Ale
pak už to dívky zvládly psychicky na výbornou a byl to
herní koncert našeho družstva – 25 : 9 a 15 : 3. Poslední
zápas s KP Brno “A“ mohl být už jen tréninkový, protože obě družstva měla postup jistý. Hrál se nádherný
volejbal bez psychického zatížení z pocitu potřebného
vítězství. Vyrovnaná hra, boj o každý míč, ale opět naše
špatná koncovka a výsledek 0 : 2 (23 : 25, 25 : 27).
Postup mezi nejlepší republiková družstva se nám
tedy vydařil a první prosincový víkend nás čeká 1. kolo
soutěže. Především se ale hráčky těší na získávání
nových herních zkušeností v zápasech s družstvy té
nejvyšší herní výkonnosti v žákovské kategorii.
Všechny hráčky zaslouží pochvalu za předvedenou
hru a za to, že díky jejich hernímu projevu se dostalo
jméno našeho města i na Moravě nejen do volejbalového povědomí.
J. Petříčková
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POLIČSKÉ MLADŠÍ ŽAČKY
I mladší žákyně hájí barvy Poličky v krajském
přeboru. Celkem je přihlášeno 8 družstev a Polička
byla zařazena do skupiny B společně s Moravskou
Třebovou a favoritkami soutěže Lanškrounem a Svitavami. Ze čtyřčlenné skupiny postupují první dva
týmy do A finále, zbývající družstva si zahrají o umístění na 5. – 8. místě.
Za Poličku nastupují v této kategorii i dívky o dva
roky věkově mladší, přesto překvapily hned v prvním kole, kdy dokázaly porazit favorizované Svitavy
a Moravskou Třebovou. V dalších kolech si už soupeřky z Lanškrouna a Svitav svá vítězství pojistily.
Bilance ml. žákyň je však velmi lichotivá - 5 výher a 7 porážek je sice odsunulo do B finále, ale zde
mají velkou šanci tuto skupinu vyhrát.
Nejlepší hráčkou je Jana Grubhofferová, která
hraje teprve prvním rokem krajskou soutěž.

VOLEJBALOVÁ PŘÍPRAVKA
VEDE PARDUBICKÝ PŘEBOR
V listopadu skončila první část krajského přeboru přípravek dívek roč. 1992 a ml. Polička měla své
želízko v ohni v podobě jednoho družstva. Systém
soutěže je pohárový, hraje se na dvě skupiny, kdy
vždy ze skupiny A sestupují poslední dvě družstva
do skupiny B. A z této skupiny postupují první dvě
družstva do skupiny A.
Družstva odehrála 4 turnaje - V Lanškrouně,
Dolním Újezdě, Svitavách a v Poličce.
Polička dva turnaje vyhrála a na dvou turnajích
skončila druhá. Proto přezimuje na prvním místě
krajského přeboru.
Nejlepší hráčkou Poličky je Markéta Chalupníková, dle výjimky startují za družstvo i tři chlapci,
kteří nemají jinou možnost si zahrát, neboť nedosahují potřebného počtu.
Trenérky doufají, že v jarní části předvede tým
stejnou herní podívanou a že mu titul Přeborníka
neunikne.

MINIBERUŠKY
V září uskutečnil TJ Spartak Polička oddíl odbíjené svůj šestý nábor do minipřípravky dívek.
Děvčat se přihlásilo více než 40 a o úbytku zatím
nemůže být ani řeč. Schází se pravidelně 2x týdně
pod vedením trenérek: L. Haraštové, A. Jeřábkové
a K. Wlotzkové.
Děvčata velmi rychle zvládají první volejbalové
krůčky, některé se již představily na posledním
turnaji přípravek.
Pro ostatní připravil oddíl podzimní turnaj. Děvčata byla rozdělena do 7 družstev a sehrála zápasy
proti sobě. Družstva byla čtyřčlenná, hrálo se na
hřištích 6 x 6 m. Bojovalo se o každý míč a sokolovnou se rozléhala první volejbalová skandování. Překvapivě kralovaly ty nejmenší. Po zásluze si odnesly
prvenství Bára Slezáková, Veronika Pazlarová, Jana
Kovářová a Šárka Navrátilová. Klára Eltschnerová,
byla nejlepší hráčkou turnaje.
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ATLETICKÉ NOVINKY
Dodatečně připomeňme velmi dobrého výsledku předsedy atletického oddílu v Poličce Miloslava
Červa z 18. 9., kdy se umístil v běhu Jilemnice
– Žalý, který je součástí Českého poháru v běhu do
vrchu, na trati 10 km v kategorii muži C na krásném
3.místě v čase 52:20.

Tomáš Večeře, naše naděje na MR
v přespolním běhu
25. 9. se konal za nevlídného počasí v České
Třebové Memoriál F.Jindry – Kros po lyžařských
tratích, kdy již název prozrazuje, že se jedná o náročný závod. Přehled výsledků: žákyně nejmladší
(500 m) 1. T.Vytlačilová; žákyně ml. (1 km) 3. Z.Vlčková 3:58; žáci ml.(2 km) 9. P.Mohelník 8:56; žáci st.
(3 km) 1. T.Večeře 11:30, 2. J.Červ 11:56; dorostenci
(4 km) 2. K.Sejkora 15:08, 4. J.Kacálek 15:47; dorostenky (3 km) 2. L.Schauerová 14:27; muži A (9 km)
17. M.Brandejs 45:45; muži C (6 km) 3. M.Červ 27:11.
26. 9. měla Polička zastoupení v mistrovství republiky v silničním běhu, kterým je již legendární
běh Běchovice – Praha. Přehled výsledků: muži
MČR (10km) 25.místo J.Šutera 37:03, 30. M. Jána
45:44; muži veteráni 2 21. M.Červ 40:24. Mimo mistrovské závody ještě startovali tři členové rodiny
Tománkovy.
29. 9. v Pardubicích na novém stadionu Hvězdy
SKP Pardubice, za třepotu černého praporu, který
vyjadřoval smutek nad tragickým úmrtím zdejšího
závodníka a letitého soupeře našich chlapců po
nešťastném zásahu oštěpem, proběhlo krajské finále
Českého běžeckého poháru. Přehled výsledků:
žákyně ml. (800 m) 4. Z.Vlčková 2:39,8; 5. M.Bidmonová 2:42,2, 8. V.Báčová 2:50, 9. P.Navrátilová 2:51;
žáci ml. (1000 m) 2. M.Propper 3:12, 4. J.Mužík 3:17,
7. J.Jukl 3:27,3, 8. J.Dubský 3:28,2, 9. J.Špaček 3:31,6,
11. J.Patka, 12. T.Moravec, 13. L.Propper, 15, P.Mohelník; žáci st. (1500 m) 2. T.Večeře 4:29,3, 4. J.Červ
4:32,6, 8. M.Koutný 4:48,2, 10. F.Tománek 4:53,8,
13. V.Ficek; dorostenky (1500 m) 3. L.Schauerová 5:
30,4; dorostenci (3000 m) 1. K.Sejkora 9:35,1, 5. L.Tomášek 9:47,1, 7. J.Kacálek 10:08,3.
2. 10. pokračoval Český pohár v běhu do vrchu
náročným závodem Hvězda – Praděd (9,6 km s převýšením 660 m), kde M. Červ v kategorii muži C obsadil 7.místo. Ve stejném termínu startovali v barvách
AC Pardubice odchovanci poličské atletiky Mirek Jílek a Josef Vopařil na Mistrovství ČR družstev juniorů
a juniorek v České Lípě, kde jen marně po vleklých
zdravotních problémech vzpomínali na loňskou formu, přesto skromnými bodíky přispěli k bronzovým
medailím svého týmu.
10. 10. za krásného počasí se konal 16.ročník
Běhu Údolím Orlice, kde opět poličská běžecká
skupina dokázalo výbornou připravenost, jen škoda, že problémy s dopravou omezují počet našich
závodníků na startu. Přehled výsledků: žákyně
nejmladší (800m) 3. T.Vytlačilová; žákyně ml. (2 km)
7. Z.Vlčková 7:17; žáci st.(4 km) 1. T.Večeře 19:09; dorostenci (5 km) 1. K.Sejkora 21:52; dorostenky (4 km)
1. L. Schauerová 25:10; muži A (10 km) 4. J.Šutera
44:06.
9. 10. se v Nýřanech konala za historické účasti
poličského družstva mužů kvalifikace o postup do
II.ligy mužů, kam se nominovalo 8 vítězů společ-

ných krajských vítězů. I přes neúčast několika opor
se naši zástupci poprali statečně o možnost postupu, ale při daných podmínkách to nestačilo, přesto
6.místo s 89 body je nesporným úspěchem a výkony
některých jedinců by právem do druhé ligy patřily.
Přehled některých výsledků : 800 m 4. O. Stodola
2:05,95; 110 m př. 4. L.Král 16,89; skok do dálky
4. L.Král 615; disk 1. L.Kvapil 42,37; koule 2. L.Kvapil
14,03; trojskok 7. S.Nožka 11,74; oštěp 3. M.Cvrček
50,16; 400 m př. 2. L.Král 1:00,26; 1 500 m 2. K.Sejkora 4:20,12, 5. J.Červ 4:27,11; 7. T.Večeře 4:31,10
Ve dnech 9. a 10. 10. proběhl na krásném stadionu v Litomyšli za trvalého mrholení tradičně Přebor
Pardubického a Královéhradeckého kraje ve vícebojích, kde měla přes naprosto nevhodné podmínky
pro přípravu Polička pětinásobné zastoupení. Pod
vlivem krásných zážitků, které nám připravil Roman
Šebrle, rodák z Lanškrouna, při sledování přenosů
z Olympijských her z Atén, se sešla naprosto nebývalá konkurence 111 přihlášených závodníků. Všichni
poličští závodníci odevzdali maximální výkony, ale
hrdinou se stal Vojta Ficek, který před závodem
odmítal absolvovat skok o tyči, neboť ji nikdy ani
nedržel v ruce, ale po velmi dobře zahájené soutěži
se nechal přemluvit. Nakonec velké srdce závodníka dokázalo nemožné, neježe skočil požadovaný
základ, ale celou soutěž ve skoku o tyči vyhrál
výkonem 270 cm, čímž vyrovnal oddílový rekord.
Přehled výsledků: žáci ml.- pětiboj 4. M.Propper
2017 bodů, 5. D.Beneš 1875; žáci st.- devítiboj 3. V.Ficek 3750; dorostenci - desetiboj 5. M.Jílek 4986.
13. 10. se zúčastnili dva zástupci 16.Veřejné
atletické středy v Pardubicích. Jarda Kacálek zvítězil v běhu na 800 metrů a Karel Sejkora si odnesl
vítězství z prvního svého startu na 3000 metrů
s překážek.

Družstvo mužů v Nýřanech
17. 10. se konal v Pardubicích na tratích „Velké
pardubické“ tradiční Mítink EAA v přespolním běhu
– Velká pardubická cross country, kde probíhá celostátní finále mládežnických družstev krajů, kam jsou
nominováni krajskými atletickými svazy 4 nejlepší
závodníci v kategorii. Naši zástupci, přestože dva nominovaní J.Jukl a L.Tomášek nemohli startovat, velmi
výrazně přispěli ke třetímu místu našeho kraje.
Přehled výsledků: žákyně ml. 19. Z.Vlčková
(53 startujících); žáci ml. 16. M.Propper (56)-nejlepší
z kraje; žáci st. 8. T.Večeře, 13. J.Červ, 26. F.Tománek (59); dorostenky 23. L.Schauerová (38); dorostenci 10. K.Sejkora(43)-nejlepší z kraje; muži do
39 let 26. J.Šutera, 49. M.Brandejs (68); muži do 59 let
4. M.Červ.
25. 10. se zúčastnili 15.ročníku Ve stopě líšnické
15 Tomáš Večeře (2.místo) a Kuba Červ (4.)
20. 11. v rámci přípravy na mistrovství republiky
v přespolním běhu, které se uskuteční 27.listopadu
v Bruntále, se zúčastnila úspěšně početná skupinka
poličských vytrvalců 7.ročníku Mikulášského běhu
v Pardubicích.
Přehled výsledků: žáci ml. 1 100 m 8. P.Mohelník (4:13); žáci st. 2 000 m 2. T.Večeře (6:36); dorostenci 2 800 m 2. K.Sejkora (9:53), 4. J.Kacálek (10:25¨);
dorostenky 2. L.Schauerová (12:19); muži A 5 700 m
3. J.Šutera (19:47); muži C 5 700 m 6. M.Červ (22:26)
-JarKa-

VICEMISTR SLOVENSKA JIŘÍ ŠTĚPÁNEK SLAVIL
Počátky sportovní kulturistiky se datují k roku
1903, první soutěž proběhla v Americe v roce 1939,
u nás začala v roce 1964. Vývoj se však ubíral
k používání chemických látek podporujících vývoj
svalové hmoty. Protože někteří kulturisté nechtěli
nahrazovat poctivé cvičení a speciální výživu anabolickými steroidy, vznikla před necelými dvaceti
lety naturální kulturistika, kde spíše než na objemu svalů záleží na kvalitě svalové hmoty, symetrii
postavy a vyrýsovanost svalů. Občas se stane, že
někdo z naturálních kulturistů dopuje, ale je to
spíše výjimka a takové závodníka čeká doživotní
zákaz startů a musí odevzdat všechny vyhrané
ceny. Naturálního kulturisty Jiřího Štěpánka, který vede fitcentrum na poličském bazénu, jsme se
zeptali:
Jitřenka: Jaká byla příprava na letošní sezónu?
Štěpánek: Letos jsem přípravu zahájil v době
prázdnin. Byla poněkud atypická, protože jsem
pět týdnů, tedy celou dovolenou, nesáhl na činku, ale nahradil jsem posilovací trénink cvičením
s pružinovými siliči svalů, tzv. expandery. Cvičil
jsem s nimi šestkrát týdně intenzivně hodinu a půl.
Potom jsem vždy sednul na horské kolo a tak jsem
najezdil za 7 týdnů 2 000 km v nejnáročnějších
kopcích Žďárských vrchů.
Po návratu z dovolené jsem pokračoval v cyklistice i posilování expandery a navíc jsem přidal
cvičení ve fitcentru. Čtyři týdny před soutěží jsem
začal držet dietu a začal s trénikem 8x týdně
v posilovně a 4x na horském kole, k tomu občas
expandery a pro doplnění aerobního tréninku
kardiobox – boxerské techniky bez boje. Pro
srovnání, běžně dietu nedržím a cvičím v průměru
4 x týdně.
Jitřenka: Jak probíhaly soutěže?
Štěpánek:
První
soutěží bylo otevřené
mistrovství Slovenska
v naturální kulturistice kategorie masters
v Košicích, které bylo
náročnější než v minulém roce, protože soupeři byli mnohem lépe
připravení. To ovšem
platilo i o mě a tak se
mi podařilo porazit
loňského mistra SloV soutěžní formě
venska Mirka Veselovna mistrovství
ského. Vyhrál Ing. Peter
Slovenska
Vinkler, který je už řadu
let v naturální kulturistice
stejným pojmem jako Pavol Jablonický ve sportovní
kulturistice.
O týden později se konala nejprestižnější soutěž naturální kulturistiky v Čechách a na Slovensku
Grand Prix v Martině. Sešla se tam skutečná špička v nebývalé formě. Mirek Veselovský mi vrátil
porážku z Košic a vyměnili jsme si místa. Přerušil
jsem tak čtyřnásobnou tradici stříbrných umístění.
První byl opět ing. Vinkler. O kvalitě soupeřů svědčí fakt, že do šestičlenného finále se neprobojoval
závodník, který se v soutěži časopisu Muscle&Fitness umístil na 1. místě.
Jeden den přípravy jsem věnoval dětem. Připravil jsem pro ně Závod Českomoravskou vrchovinou
dlouhý 109 km se šesti vrchařskými prémiemi. Při
tomto dlouho vyrovnaném sourozeneckém souboji, kde jsem plnil role organizátora, rozhodčího,
sponzora i psychologa, se vítězství přiklonilo na
stranu dcery Sandry. Tento extrémně dlouhý závod
jsem mohl s dětmi absolvovat pouze díky tomu, že
jsou dobře trénované a i tak byly večer po dojezdu
velmi hodné (smích).
Jitřenka: Kdo vás na soutěžích doprovázel?
Štěpánek: Letos projevily naše děti poprvé
hlubší zájem vidět mě na soutěžním pódiu v přímé
konfrontaci s ostatními soupeři. Zatím byly vždy

diváky pouze mých exhibičních vystoupení. Uznal
jsem tedy, že u téměř 15 leté dcery Sandry a 12ti letého syna Robina je to celkem pochopitelné a vzal
jsem je s sebou do Martina i do Košic. Dcera se
mnou spolupracovala - hlídala časový průběh soutěží, jednotlivé nástupy na pódium a pomáhala mi
s rozcvičením. Neocenitelnou pomoc mi poskytla
moje maminka. Cestovala s námi na obě soutěže,
pomohla mi překonat některé potíže v tréninku
a hlavně bych jí chtěl poděkovat za to, že mi chystala speciální dietu, která je podstatnou součástí
přípravy na soutěžní sezónu. Ke všemu přistupovala s nadšením, které je pro ni typické. Jsem jí
vděčný a velmi si jí vážím.
Jitřenka: Zmínil
jste se, že je pro Vás
letošní rok velmi významný.
Štěpánek:
Letos
slavím dvě jubilea.
V létě to byly čtyřicáté
narozeniny a současně
25 let tréninku naturální kulturistiky. Při této
příležitosti bych rád
zmínil některé osoby,
které mě motivovaly na
mé sportovní dráze.
První byl můj otec,
Samotín - ideální
středoškolský
učitel
místo k tréninku
dr. Stanislav Štěpánek.
i relaxaci
Pro ty, kteří ho znají,
to je možná překvapení
protože se zajímá především o politiku, historii
a automobilismus. První činky a siliče svalů jsem
však viděl u něho. Cvičil v mládí, později se věnoval kondičnímu běhu, nyní spíše rychlé chůzi.
Druhým je můj strýc Jiří Štěpánek starší. Dlouhá
léta cvičí a i nyní, v 57 letech je pravidelným klientem v našem fitcentru.
Dalším sportovcem, který mě velmi ovlivnil byl
známý poličský tělocvikář dr. Zdenek Krejčí, který
mě již nasměroval přímo ke kulturistice, ale vždy
s důrazem na sportovní všestrannost. I dnes je ve
svých 63 letech v dobré formě. Zdenek mi navíc
pomohl v mnoha klíčových životních situacích. Za
to jsem mu velmi vděčný.
V mládí byl mým vzorem spolužák a kamarád
Leoš Kolář. Tehdy byl silnější než já a tím mě motivoval k intenzivnímu tréninku. Po něm již přišli
na řadu trenéři kulturistiky Petr Havlíček z Vítějevsi
a Josef Hýbl ze Svitav.
Jitřenka: Trénujete sám nebo se skupinou?
Štěpánek: Většinou jsem cvičil sám, několik
let jsem se připravoval s tréninkovými partnery
ve dvojici. Z těch, kteří se mi nejvíce zapsali do
paměti jsou to výtvarník a ilustrátor Adolf Dudek,
RNDr. Jiří Coufal, ing. Jiří Michek, ing. Pavel Navrátil, Zbyněk Novotný, moje manželka Hana Štěpánková a Martin Jílek.
Jitřenka: Měl jste nějaké vzory mimo sportovní prostředí?
Štěpánek: Samozřejmě, že jako většina kluků
i já jsem měl své idoly z filmového plátna a televize. Za všechny bych jmenoval alespoň herce jako
Jean Paul Belmondo, Alain Delon a Pierre Brice.
Velmi jsem obdivoval jugoslávského tělocvikáře
a herce Gojko Mitice. Jeho postava v kombinaci
s jeho mrštností byla skvělá, zvláště ve scénách na
koni. Z herců kulturistů mě nadchnul Steve Reeves
v kultovním historickém filmu o založení Říma
Romulus a Remus.
Později mě ovlivnili už přímo špičkoví kulturisté. Z našich nejvíce dr. Libor Minařík, ze světových
Arnold Schwarzenegger a zvláště svým somatotypem mě velmi blízký klasický estét z USA Frank
Zane.
Arnolda jsem znal dříve jako kulturistu, jako
herec se u nás stal známým mnohem později a tak
se stal kulturistickým vzorem až pro generaci kluků přibližně o deset let mladších než já.

Jitřenka: Kteří to byli?
Štěpánek: Z poličských borců musím na prvním
místě jmenovat nejvýznamnějšího představitele
hard core kulturistiky Leoše Borůvku, dále jsou to
kulturisté Igor Poliačik, Marcel Štěpánek, Vojtěch
Hanyk, David Fridrich, nebo dnes již jen kondiční kulturisté Martin Votava, bratři Petr a Jaroslav
Němcovi, můj bratr Martin a bratranec Ondřej
Štěpánkovi a další.
Jitřenka: Znáte vzory nejmladších kulturistů?
Štěpánek: Uvědomuji si, že je vlastně neznám.
Jedno ale vím jistě. I mezi těmi nejmladšími jsou
talentovaní chlapci. Za všechny musím jmenovat
alespoň Dušana Macha, Zbyňka Žižku, Jardu Petra,
silového trojbojaře a vzorově pečlivého metodika
tréninku Petra Kašpara, nebo Václava Kořínka. Vašek je na svých 19 let velký dravec. Jestli vydrží v nasazeném tempu, mohl by z něj být úspěšný borec.
Zvláštní zmínku si zaslouží Jarda Petr. Je typickým představitelem velmi tvrdě trénujícího kulturisty. Pro jeho trénink je charakteristické dokonalé
soustředění spojené s poctivými sériemi, při kterých je schopen jít až na hranici svých možností.
Jarda dře už téměř deset let a v současné době se
připravuje na své první významné závody. 21. listopadu se zúčastnil soutěže naturálních kulturistů
v Ústí nad Labem. Umístil se na 1. místě v kategorii
do 25 let. Na sobotu 27. listopadu ho pan Radek
Kolář pozval na exhibici na diskotéku v Sádku.
Manželé Kolářovi cvičí v našem fitcentru tak jako
řada jiných kondičních cvičenců, např. Jaroslav
Kruml, Ondřej Kastner, Oldřich Černý, Ladislav
Paclík, Pavel Mlynář, Jiří Šmejdíř, Rostislav Doležal.
Antonín Štoudek, Václav Křivka, Jiří Urbánek, ing.
Ivan Křivý, Jaroslav Scheib, nebo Michal Jedlička
– veterán věkem, rozhodně ne svými výkony,
František Zbořil se synem, Václav Tvrdík, Zdeněk
Otcovský a další. Cvičí také děvčata – Mgr. Lenka
Novotná, Dáša Štěpánková, Lenka Borůvková, Radmila Slezáková, Zuzana Vašková, Leona Voráčová,
Marika Říhová, Monika Filipi, Petra Nováková, veteránka, milá paní Janoudová a řada dalších klientů
– ať mi odpustí ti, na které jsem si nevzpoměl.
Jitřenka: Chcete vzkázat něco případným
zájemcům o cvičení?
Štěpánek: Vy, kteří chcete cvičit, ale nemáte
odvahu přijít, nebojte se. Fitcentrum je veřejné
sportovní zařízení sloužící k rekondici všech od
15 let výše, kteří chtějí něco udělat se svojí kondicí.
Cvičit se dá i mírně. A že nemáte čas, protože vám
nikdo nepohlídá děti? Nevadí, přihlaste je na různé
plavecké kurzy a než si odcvičíte ve fitcentru svůj
program, postarají se vám o ně šikovné cvičitelky
plavání pod vedením zkušené metodičky a vedoucí bazénu paní Jitky Kmoškové. Je to člověk na
svém místě, má profesionální přístup ke své práci
a vzorný vztah k dětem. Na případnou sportovní
spolupráci se tedy těší nejenom fitcentrum, ale
i plavecký bazén.
Jitřenka: Děkujeme za rozhovor, přejeme mnoho sportovních úspěchů a také stálé zdraví.

Sandra a Robin na 102 kilometru závodu na
poslední vrchařské prémii.
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TURISTICKÉ AKCE
Akce odboru na měsíc prosinec 2004
4. - 5. 12. - Zimní Svojanov – 31. ročník
Tradiční pěší vycházka na hrad Svojanov.
Možnost jako jednodenní nebo s přenocováním
v Turistické ubytovně na hradě.
Sobota: Polička – Balda – Hamry – Svojanov
– 23 km.
Neděle: Návrat do Poličky dle dohody účastníků.
Sraz účastníků v 8.00 hod před gymnáziem
v Poličce.
26. prosince – Vánoční Prosička – 32. ročník
Tradiční vánoční vycházka. Sraz účastníků
v 9.00 hod. před gymnáziem v Poličce.
Trasa: Polička - Jelínek - Korouhev - Borovnice
- Prosička - Jimramov /14 km/.
Při dobrých sněhových podmínkách se jede na
běžkách.
30. prosince - Loučení s rokem
Každoroční akce k ukončení sezóny.
Letos jedeme vlakem v 8.25 hod do žst Čachnov
a odtud do oblasti Svratky a odtud k prameni řeky
Chrudimky, kde se mezi 12. – 14. hodinou sejdeme s turisty z Hlinska a Chrudimi. Vlakem se opět
z Čachnova vrátíme do Poličky. Trasa asi 14 km.
V případě dobrých sněhových podmínek možno
též na běžkách
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační skříňce KČT na budově hostince u Mrštíků v Tyršově ulici a nebo na internetové adrese
www.policka. cz/kct .

FOTBALOVÉ VÝSLEDKY
SOBOTA 23. 10. 2004
Muži „A“: SK Masokombinát POLIČKA - SK HOLICE 0:1
NEDĚLE 24. 10. 2004
Mladší žáci: SK Masokombinát POLIČKA - TJ
SVITAVY 2:0
Starší žáci: SK Masokombinát POLIČKA - TJ
SVITAVY 1:4
Mladší dorost: TJ SVITAVY - SK Masokombinát
POLIČKA 2:3
Starší dorost: TJ SVITAVY - SK Masokombinát
POLIČKA 3:1
Muži „B“: LETOHRAD„B“ - SK Masokombinát
POLIČKA „B 0:1
SOBOTA 06. 11. 2004
Mladší žáci: SK VYSOKÉ MÝTO - SK Masokombinát POLIČKA 6:4 (4:1). Branky: Švec F. 3, Bednář
Starší žáci: SK VYSOKÉ MÝTO - SK Masokombinát POLIČKA 0:4,
Muži „A“: SK STOLANY - SK Masokombinát POLIČKA 1:1. Branky: 87. Přibyl - 37. Benko
Muži „B“: Sokol MORAŠICE - SK Masokombinát
POLIČKA „B“ 0:0
Mladší žáci: SK Masokombinát POLIČKA - SK CHRUDIM 3:0. Branky: Vaško 2, Mach R.
Starší žáci: SK Masokombinát POLIČKA - SK CHRUDIM 3:0
NEDĚLE 07. 11. 2004
Mladší dorost: SK Masokombinát POLIČKA - SK VYSOKÉ MÝTO 5:0
Starší dorost: SK Masokombinát POLIČKA - SK VYSOKÉ MÝTO 3:3
Muži „B“: SK Masokombinát POLIČKA
„B“ - ÚSTÍ N/ORL. „B“ 2:0 (1:0). Branky: Mihulka,
Nekvinda
Mladší dorost: SK CHRUDIM - SK Masokombinát
POLIČKA 2:2
Starší dorost: SK CHRUDIM - SK Masokombinát
POLIČKA 0:3
Muži „A“: SK Masokombinát POLIČKA - Sokol
DOBŘÍKOV 1:0, branka: 12. Ondřej KUČERA
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HOKEJBAL SK KOMETA POLIČKA, MLADŠÍ ŽÁCI
ček 2, Dvořák J 2, Koníček 2, Navrátil, Škaroupka
3. BW PCE Ráby – SK Kometa Polička – 3:13;0:
16,branky – Poul 12, Tocháček 4, Škaroupka 3, Navrátil 3, Tobiáš V 2, Kašpar 2, Tobiáš J 2, Boháček
4. SK Kometa Polička – BW PCE Ráby – 22:0;27:
0, branky – Poul 9, Tocháček 8, Tobiáš V 7, Havlík 5,
Dvořák J 5, Boháček 4, Kašpar 3, Tobiáš J 3, Dvořák
M 2, Hemerka 2, Cajzl

Bristol cup
V září začal již čtvrtý ročník soutěže MČRMŽ
v hokejbale za účasti týmů: DDM Alfa Pardubice, TJ
SPARTAK Letohrad, SK Kometa Polička, Mušketýři
Svítkov, HBC JOKERIT Chrudim, BW PCE SRCH/
Ráby.
Poličští mladší žáci zahajují již třetí sezónu.
V ročníku 2002/2003 si jako nováček vyšlápli na
titul, 2003/2004 skončili na 3.místě. Na závěr sezóny
se zúčastnili soutěže BRISTOL CUP za účasti hráčů
z Prahy, Ostravy, Ústí nad Labem, DDM Alfa Pardubice, Mušketýrů Svítkov a Letohradu A i B. Pohár vítěze
vezli domů naši mladší žáci již podruhé za sebou.
Rovněž letos má náš hokejbalový klub nejvyšší ambice. Po odehraných zápasech tomu vše nasvědčuje.
Sestava mladších žáků pod vedením trenéra Pavla
Dvořáka: Petr Klíma, Ondra Slaný – Marcel Dvořák,
Tomáš Hemerka, Tomáš Navrátil, Jan Boháček, Daniel Cajzl – Břetislav Tocháček, Vojta Tobiáš, Jiří Tobiáš,
Jonáš Dvořák, Jiří Kašpar, Petr Škaroupka, Tomáš
Poul, Ladislav Havlík, Petr Koníček.
Výsledky odehraných zápasů:
1. SK Kometa Polička – DDM Alfa Pardubice – 11:
0;13:0, branky – Tobiáš V.5, Tocháček 4, Škaroupka 3,
Tobiáš J 3, Dvořák J 3, Kašpar 2, Navrátil 2, Boháček,
Hemerka
2. SK Kometa Polička – TJ Spartak Letohrad – 8:
2;10:1, branky - Poul 5, Havlík 3, Tobiáš V 2, Tochá-

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kometa Polička
Mušketýři Svítkov
Jokerit Chrudim
Spartak Letohrad
Alfa Pardubice
Ráby Pardubice

8
8
8
8
8
8

8
8
6
2
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
2
6
8
8

120 : 6
41 : 4
41 : 9
26 : 48
1 : 55
9 : 116

16
16
12
4
0
0

5. Mušketýři Svítkov – SK Kometa Polička
– 21.11. – poslední zápas podzimní sezóny o první
místo.
Hráči děkují sponzorům za poskytnutí příspěvku – MIP, Medesa, Kovárna, Coloren, Sklárna Beránek, Kovo HB, Svitava Elektro, Coma, DAS, Votava,
Cacek, Milan Šrámek, rodiče.
Tocháček Břetislav

Kometa Polička – Ráby Pardubice

ÚSPĚCHY POLIČSKÝCH PLAVCŮ
Plavci z oddílu Orka Polička navázali na jarní
úspěchy v krajském závodě. Zúčastnili se krajského
přeboru žactva 11. - 12. letých 13. - 14.11. 2004 ve Svitavách. Změřit síly s ostatními účastníky jeli Václav
Werner, Ondřej Slaný a Tomáš Mareček.
Vašík Werner závodil v sedmi disciplinách: 100 m
znak, 50 m kraul, 100 m kraul, 100 m prsa, 200 m
kraul, 200 m znak a 100 m polohový závod. Získal
dvě první místa za 100 m znak a 200 m znak, tři druhá
místa za 50 m kraul, 100 m kraul a 200 m kraul. Dále
získal jedno čtvrté a deváté. Svými výsledky potvrdil
výkonnost nejlepších plavců ve své kategorii ve východních Čechách. Ondřej Slaný závodil také v sedmi
disciplinách a získal jedno první místo, jedno páté,
jedno sedmé a ostatní ve druhé desítce. Tomáš Mareček se umístil ve čtyřech disciplinách ve druhé desítce
a dosáhl zlepšení svých osobních rekordů.
Vašík s Ondřejem si svými skvělými výkony vyplavali přihlášky na Mistrovství ČR jedenáctiletého
žactva do Svitav, které se koná 4 .- 5. 12. Všichni jim
přejeme hodně úspěchů a dobré umístění.
Na krajské přebory také jeli změřit síly plavci 13. –
14. letí. Závody se konaly také 13. - 14. 11. ale v plaveckém bazénu v Chrudimi. Těchto závodů se z našeho
oddílu zúčastnili: Jakub Vaňák, Pavlína Jandíková
a Zuzana Vlčková. Plavali v těchto disciplínách: 100 m
znak, 200 m, 100 m a 50 m kraul, 100 m a 200 m
prsa. V těchto věkových kategoriích je již příliš velká
konkurence, takže bohužel žádný z našich závodníků
nestál „na bedně“. Vybojovali však čtyři místa v první
desítce a devět ve druhé. Fandíme jim a přejeme další
úspěchy.
Plavci a trenéři Plavecké oddílu

HASIČI BYLI SPOKOJENI
Spokojeni přijeli v sobotu 23. října 2004 ze soutěže lezničtí hasiči. V Janově u Litomyšle se konala
okresní soutěž - I. kolo hry Plamen. V kategorii
smíšených družstev se dorostenci z Lezníka umístili na 1. místě. Toto pěkné umístění nebylo však
pro leznické hasiče v letošním roce jediné. Krásný
putovní pohár a 1. místo si přivezli také ze soutěže v Čisté, kde se 11. září 2004 zúčastnili soutěže
- V. ročníku Memoriálu Vladimíra Tauera.
H. Pavlišová

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ PROVOZU ZASTŘEŠENÉHO STADIONU

Teplé slunečné počasí vytvářelo dobrou náladu,
ale nepřálo kvalitnímu ledu
V sobotu 30. října byl slavnostně otevřen
nově zastřešený zimní stadion. Při této příležitosti uspořádalo Město Polička a TJ Spartak Polička
celodenní hokejovou akci. Od rána se na ledě
odehrávaly zápasy mezi družstvy Poličky, Jihlavy,
Zlína a Pardubic.
Odpoledne byla za účasti představitelů města
a tělovýchovné jednoty slavnostně přestřižena
páska. Přestřižení provedli kapitáni všech družstev
hokejového oddílu TJ Spartak Polička.
Akce se také účastnili zástupci Pardubického
kraje a poslanci Parlamentu České republiky. Za
téměř jarního počasí si nenechalo slavnostní akt ujít
přes tisíc návštěvníků. Starosta města Miroslav Popelka ve svém proslovu mimo jiné poděkoval všem,
kteří se na realizaci zastřešení zimního stadionu po-

Slavnosti se zúčastnili minulý i současný
krajský hejtman Roma Línek a Michal Rabas
i předseda ODS Mirek Topolánek

díleli. Místostarosta Jaroslav Martinů řekl, že povinností města je nejen podporovat bytovou výstavbu,
rozvoj podnikání či pečovat o starší spoluobčany,
ale na straně druhé se věnovat i rozvoji a podpoře
sportu. Po slavnostním zahájení provozu stadionu
se odehrálo utkání mezi mužstvem veteránů České
republiky a družstvem A TJ Spartak Polička
Mezi přítomnými hosty nechyběl ani radní
Pardubického kraje zodpovědný za zdravotnictví
Josef Janeček.. „Poličskému zimnímu stadionu
přeji, aby se co nejdříve dokončil, protože zastřešení
je samozřejmě nezbytné, ale pořád je tady zima
a když svítí slunce, tak se led ohřívá. Proto přeji,
aby v neztenčeném tempu stadion pokračoval ve
výstavbě, abychom byli někdy v nejbližších letech
svědky jeho slavnostního uvedení do provozu jako

Dne 2. 12. bude zahájen šestý ročník AVL Polička. Přihlásilo se celkem devět týmů. Tento ročník se
tedy bude opět hrát jednokolově, systémem každý
s každým. Zúčastní se jej družstva: All No Stars,
ASPV, Borová do xx-ti, Drink Team, Jimdal, M6PV,
Med 2, Atletika Polička, THT.
Hrát se bude jako obvykle vždy ve čtvrtek od
20:00.
Rozpis zápasů na příští měsíc:
2.12. Borová-Drink team, Borová-Jimdal,
Drink team-Jimdal
9.12. Med 2-M6PV, Med 2-THT, M6PV-THT
16.12. ASPV-Drink team, ASPV-Med 2 ,
Drink team-Med 2
6.1.
Atletika-Jimdal, Atletika-Med 2,
Jimdal-Med 2
Více informací a kompletní rozpis naleznete na
www.policka.cz/avl Za OV AVL Polička
J. K. Dvořák

UMĚLÝ SNÍH NA SJEZDOVCE

Ohňostroj po slavnostním přestřižení pásky
vytápěné budovy,“ řekl nám Josef Janeček. Radní se
také svěřil, že kdyby se věnoval dostatek peněz na
prevenci a sport, tak by byly finanční prostředky do
zdravotnictví sníženy. „Vždy je levnější chorobám
předcházet, než je potom léčit. Můj vztah ke sportu
je kladný, i když nyní na něj nemám dostatek času,
maximálně běhám do schodů a po chodbách,“ řekl
s úsměvem radní.
Poslankyně Veronika Nedvědová poličskému
stadionu popřála, aby se na něm mohlo sportovně
vyžít co nejvíce lidí a přidali se další. „Vím, že když
se v Ústí nad Orlicí udělal stadion, spousta pánů
se rozpomněla na své hokejové dětství někde na
rybníku. Nejdůležitější je, aby i tento stadion sloužil veřejnosti,“ uvedla Veronika Nedvědová. Sama
se dříve aktivně věnovala volejbalu, proto má ke
sportu pozitivní vztah. „Je mi trochu líto, že dnes na
sport nemám tolik času,“ dodala poslankyně.
-sáň-

BĚH TERRYHO FOXE OČIMA HLAVNÍHO POŘADATELE
S pomocí Boží se za slunečného počasí dne
28. října 2004 uskutečnil v Poličce Běh Terryho
Foxe, který se konal na území ČR již dvanáctým rokem, aby zajistil peníze na velice potřebný výzkum
rakoviny.
Začínal tradičně před radnicí na Palackého náměstí a startovali ho: za pořadatele KDU-ČSL Ing.
Roman Línek, hejtman Pardubického kraje, za Svatojosefskou jednotu místopředseda Martin Baláš a za
město Polička místostarosta pan Jaroslav Martinů.
Účastníci obdrželi při prezentaci poukázky na občerstvení. To nebylo nejchudší. Každý dostal po dokončení závodu párek s hořčicí a chlebem, tatranku, čaj
a všichni též zlatou čokoládovou medaili a diplom.
Na start se vydalo celkem devadesát účastníků,
nechyběl ani zástupce zvířecí říše pes Kerol. Částka,
která byla vybrána, činí 6699,50 Kč.
Děkuji hejtmanovi Pardubického kraje, místostarostovi města Poličky, městské policii, všem účastníkům, všem dárcům. Nesmím zapomenout ani na

AMATÉRSKÁ
VOLEJBALOVÁ LIGA

naše sponzory, kterými byli KDU-ČSL, Svatojosefská
jednota, Foto Jiří Hájek, ZŘUD - Masokombinát a. s.,
Polička, T. E. S. s.r.o., Polička, restaurace Továrny hasicí techniky (THT) Polička a MUDr. Josef Kubeš.
O organizaci se postarali zástupci KDU-ČSL,
Svatojosefské jednoty, křesťanské mládeže a města
Poličky. Tito lidé si zaslouží za odvedenou práci velké poděkování. Samozřejmě jim děkuji i prostřednictvím médií. Vzkazuji organizačnímu a ochotnickému
týmu: ,,Jsem rád, že Vás mám. Prokázali jste neskutečný kus práce, které si velice vážím. Díky!!!“
Poděkování patří také všem lidem dobré vůle,
kteří se nebáli přispět a naplnit poselství toho, který
po maratónu naděje v necelých třiadvaceti letech
rakovině podlehl.
Díky všem. Věřím, že poselství Terryho Foxe pro
nás není minulostí, ale příští budoucností, protože
nikdo z nás neví, co nás čeká a nemine.
Bohu díky za tuto akci.
Miloslav Zezula, hlavní pořadatel

Lyžařský oddíl TJ Spartak Polička za pomoci města a Technických a energetických služeb Polička našel
možnost na umělé zasněžování sjezdovky U Liboháje.
Pokud bude přírodního sněhu nedostatek, začne se
v prostorách koupaliště vyrábět sníh umělý, který
bude na sjezdovku navážen. Venkovní teplota však
musí být mínus dva stupně celsia. Lyžařská sezóna
by se tak mohla prodloužit z průměrných 35 až na
70 dnů.
Sjezdovka je 320 m dlouhá, 50 m široká a má
sklon 17 stupňů. Je vybavená umělým osvětlením,
chatou s občerstvením a parkovištěm pro 40 osobních
automobilů. Sněhové dělo není jedinou novinkou na
sjezdovce. Lyžařský oddíl si pořídil i nový elektronický systém pro odbavování lyžařů, vybavený turnikety.
Předseda lyžařského oddílu Zdeněk Klanic na tiskové
konferenci řekl: „Ruší se sice dětské jízdné, které se neuplatňuje na většině sjezdovek v okolí, ale elektronika
umožní nastavit výši jízdného podle různých časových pásem a ve všední dny nebo o víkendech.“

ZÁVODY V LUKOSTŘELBĚ
V sobotu 6.11.2004 se na hradě Svojanově konal
závěrečný závod československého poháru v lukostřelbě pod záštitou českého svazu sportovních kuší
a luků 3D. Tento závod zajišťoval sezemický lukostřelecký klub Dominik. Střílelo se ve skupinkách
celkem na 28 3D terčů, tzn. na makety ve tvaru
zvířat (kojot, divoké prase, srnci…), které byly
umístěny na hradě a v jeho okolí.
Závod byl rozdělen do kategorií podle zbraní
– anglický dlouhý luk, reflexní luk, olympijský luk,
kladkový luk (hunter) a kuše.
Za Poličku se závodu zúčastnili David Franke
a Milan Šrámek.
Ing. Eva Janečková

Jitřenka - měsíčník, dodáván zdarma do poštovních schránek občanů a firem Poličky a integrovaných obcí každého 1. dne v měsíci. Vydává: Město Polička, Palackého nám. 160.
Místo vydání: Polička. Šéfredaktor Ing. Ivo Janeček, IČ 60893893, redakce Jitřenky - DPS Penzion, tel. 603 526 243, 461 753 147 (zázn.), e-mail: jitrenka@policka.cz Redakční rada:
Ing. A. Klein, Ing. L. Vrabec, S. Sáňka, R. Habrman, Z. Kašparová. Stálí spolupracovníci: V. Vraspír, PhDr. O. A. Kukla, L. Čiháková. Registrováno MK ČR pod č. E 14219. Možnosti kontaktu: kancelář starosty města Poličky, Mgr. Jiří Brusenbauch, podatelna MěÚ, e-mail: urad@policka-mesto.cz, Do čísla budou zařazeny příspěvky, došlé do uzávěrky,
tj. 20. v měsíci. Podepsané příspěvky nemusí vyjadřovat názor redakce. Graf. zpracování a tisk: Tiskárna Polička, Haškova 446, Polička, e-mail: info@tiskarnapolicka.cz
-jkd-

20

