PŘEČTĚTE SI ...

Noviny občanů města Poličky a okolí

ročník 3 (79), číslo 1, LEDEN 2005

STAROSTA MIROSLAV POPELKA HODNOTÍ UPLYNULÝ ROK 2004

Podařilo se realizovat mnoho věcí, které byly ve
hře již z minulých let, ale během loňského roku se
podařily dotáhnout do konečného stádia. Hovořím
hlavně o bytové zóně Mánesova – Wolkerova, tato
investiční akce je řádově za 25 milionů korun, dále
o průmyslové zóně, která je také v této částce. Je
potřeba zdůraznit, že financování těchto dvou investičních akcí je nastaveno z prodeje pozemků,
bez podpory státu, lépe řečeno minimální podpory státu na infrastrukturu a výběrovým řízením
se nám podařilo udržet cenu tak, že v porovnání
s jinými městy je zhruba na poloviční výši. V rámci
peněz, které máme na údržbu komunikací a na
ostatní práce, které ve městě probíhají, se nám
podařilo pokračovat v opravách komunikací. Za
podpory státní dotace se dodělaly komunikace
kolem Tylova domu a podařilo se nám rozšířit parkovací plochy na sídlišti M. Bureše a Dvořákova.
V rámci kruhové křižovatky se nám podařilo po
jejím zhotovení odlehčit dopravě a zároveň s tím se

spustila změna dopravy v centru města. Město se
dopravě otevřelo, přibylo parkovacích míst a je třeba zdůraznit, že zjednosměrnění ulic je pro provoz
daleko bezpečnější a plynulejší. Hlavní devizou je
to, že město je otevřeno i pro ostatní účastníky, že
se zamezí nekonečným dohadům o tom, kdo může
do náměstí a kdo ne.
Další věci je to, že se podařila opravit další fáze
hradeb, pokračovalo se v pracích na Památníku
Bohuslava Martinů. V tomto roce se počítá s větší
finanční částkou na památník.
Mezi důležité investiční momenty patřilo také
školství, to znamená výstavba tělocvičny u ZŠ
Masarykova v řádu 30 milionů korun. V loňském
roce se podařilo profinancovat 15 milionů korun,
letos se bude pokračovat s dokončením této akce.
V minulém roce se také uskutečnila výstavba poldru na Modřeckém potoce, neméně důležitou částí
je první etapa výstavby zastřešení zimního stadionu
v hodnotě 15 milionů korun.
Pokud se týká připravovaných investičních akcí
a rekonstrukcí v letošním roce, o tom budeme veřejnost informovat až po schválení rozpočtu města,
protože máme ještě v rámci dotační politiky státu
několik želízek v ohni Bylo by proto zatím předčasné hovořit o konkrétních akcích.
Rád bych podotknul, že bez podpory zastupitelů a občanů města by tyto investiční akce nebylo
možné realizovat. Za to bych všem velmi rád poděkoval. Rád bych zdůraznil, že v roce 2004 se Polička
rozrostla o dalších dvacet hektarů, což je historicky
největší nárůst od jejího založení.
Na závěr bych rád popřál všem občanům do
roku 2005 mnoho úspěchů pracovních i v osobním
životě, štěstí a spokojenost.

SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ V PRAZE
Během celého setkání promítal známý horolezec
Radek Jaroš filmy ze svých výprav po celém světě.
Tato akce se stává již tradiční příležitostí k neformálnímu setkávání současných obyvatel Poličky s jejími
rodáky a přáteli, k diskuzím o tom, co by Polička potřebovala a jak by jí mohli pomoci její příznivci i poděkováním těm, kteří tak již učinili.

ZMĚNA V ZASTUPITELSTVU
MĚSTA
25. listopadu se v Praze uskutečnilo setkání rodáků
a přátel Poličky. Starosta Miroslav Popelka s manželkou
přivítali hosty v netradičním prostředí Galerie Kampa.
V úvodu starosta poděkoval přítomným za práci, kterou
vykonali pro naše město a představil nové vydání knihy
Tajemný hrad Svojanov, poličskou ročenku a nástěnný
kalendář Poličsko. Z rukou místostarosty Junáka při
této příležitosti obdržel Miroslav Popelka Řád skautské
vděčnosti jako poděkování za podporu, které se dostává od města skautskému středisku Tilia Polička.
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Na 10. zasedání Zastupitelstva města Poličky,
které se konalo 16. prosince, oznámil hned v úvodu
starosta Miroslav Popelka, že se zastupitel Vít Chadima vzdal svého mandátu. Podle zákona o volbách
do obecních zastupitelstev a zápisu o výsledku voleb ze dne 2. listopadu 2002 nastoupil na uvolněné
místo první náhradník Oto Rajman. Pan Rajman
složil zákonem předepsaný slib. Miroslav Popelka
poděkoval Vítu Chadimovi za sebe i ostatní zastupitele za dosavadní činnost a panu Rajmanovi popřál
mnoho úspěchů v nové funkci.

POJMENUJTE ULICE
Město Polička hledá nové názvy na pojmenování
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 stále můžete zasílat až do 31. ledna na
adresu: Městský úřad Polička, sekretariát starosty, tiskový mluvčí Stanislav Sáňka, Palackého náměstí 160,
572 01 Polička.
Můžete také použít 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.
V těchto dnech bylo na městský úřad doručeno několik zajímavých návrhů, za které děkujeme. Další ještě
můžete zasílat do konce tohoto měsíce. S názvy nových
ulic, které budou vybrány, budete seznámeni v Jitřence
a na internetových stránkách města.
-sáň-

POPLATKY ZA PARKOVÁNÍ VE MĚSTĚ
Ceník úhrady za zakoupený parkovací lístek
prostřednictvím parkovacích automatů a parkovací
karty v Poličce

dále řidiči vozidel zajišťující dopravu osob při
sňatečných obřadech a řidiči jednostopových motorových vozidel.

Parkoviště u pošty v Tyršově ulici, parkoviště pod Tylovým domem ul. Vrchlického:
Osobní automobil – 10 Kč za 1 hodinu
Nákladní automobil a autobus – 20 Kč za 1 hodinu

Parkovací kartu bezplatně obdrží:
a) města okresu Svitavy
b) obce ve správním obvodu Města Poličky
c) vozidla IZS

Parkoviště v ulici Na Bídě:
Osobní automobil – 10 Kč za 1 hodinu
Nákladní automobil - 20 Kč za 1 hodinu
Parkoviště na Palackého náměstí:
Osobní automobil – 20 Kč za 1 hodinu
Nákladní automobil – 40 Kč za 1 hodinu
Cena za parkovací karty:
pololetní 700 Kč/1 vozidlo
roční 1200 Kč/1 vozidlo
Osoby s trvalým bydlištěm na Palackého
náměstí a v přilehlých ulicích Tyršova, Masarykova, Riegrova, Komenského, Hradební, U Masných
Krámů, Václavská, Otakarova, Úzká, Tylova, Nová,
Šaffova, Pálená, Štěpničná, Růžová, nám. Bohuslava Martinů. Cena za parkovací kartu – pololetní
300 Kč/1 vozidlo, roční 600 Kč/1 vozidlo
Vozidla, která jsou označena znakem O1 a O2,
přepravující držitele průkazu opravňujícího k užívání takového označení, mohou použít parkoviště
ve výše vyjmenovaných lokalitách bez placení
parkovného. Bezplatně mohou parkoviště využít

Rada města, na základě písemné žádosti, může
rozhodnout o bezplatném vydání parkovací karty
občanským sdružením, organizacím nebo subjektům, zabývajícím se poskytováním obecně prospěšných a důležitých činností na území města.
Řidič vozidla si může na služebně Městské policie Polička zakoupit parkovací kartu. K tomuto
účelu je povinen předložit průkaz totožnosti a technický průkaz vozidla. Karta jej opravňuje k parkování na místech k parkování vyhrazených (u pošty
v Tyršově ulici, u Tylova domu v ulici Vrchlického,
v ulici Na Bídě, na Palackého náměstí). Držení karty nezakládá nárok na parkovací místo, nesmí být
kopírována a smí být používána pouze v souladu
se zákonem.
Na místech u pošty v Tyršově ulici, u Tylova
domu v ulici Vrchlického, v ulici Na Bídě a na Palackého náměstí, vyhrazených a označených příslušnými dopravními značkami, lze parkovat na dobu
časově omezenou, nejvýše však 24 hodin. Parkování na těchto místech v době od 7 do 18 hodin je
možné pouze za úhradu. V sobotu od 14 hodin do
pondělí do 7 hodin a ve svátek je parkování bezplatné. Řidič jednostopého motorového vozidla za
parkování neplatí.
-sáň-

MĚSTO POLIČKA
PALACKÉHO NÁM. 160, 572 01 POLIČKA, IČO 00277177
VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ PRACOVNÍHO MÍSTA:

ŘEDITEL PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
KULTURNÍ SLUŽBY MĚSTA POLIČKY
VRCHLICKÉHO 53, POLIČKA
Předpokládaný termín NÁSTUPU: nejpozději 1. 4. 2005
Platové zařazení dle nařízení vlády č. 330/2003 Sb. v platném znění: třída 10
Místo výkonu práce: Kulturní služby města Poličky, Tylův dům, Vrchlického 53, Polička
Uchazeč musí splňovat tyto PODMÍNKY pro vznik pracovního poměru
a) státní občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem na území ČR starší 18 let
b) způsobilost k právním úkonům
c) bezúhonnost
d) znalost jednacího jazyka
Dále POŽADUJEME úplné středoškolské vzdělání a znalost práce na PC. VÝHODOU je dosavadní
praxe ve vedoucí funkci.
PÍSEMNÉ PŘIHLÁŠKY zašlou uchazeči v termínu do 14. 1. 2005 na adresu:
Město Polička, odbor kanceláře starosty, Mgr. Brusenbauch,
Palackého nám. 160, 572 01 Polička.
Přihlášku lze doručit i osobně na podatelnu MěÚ do 14. 1. 2005 do 12 hodin.
Obálku označte heslem VŘ – KSMP. V přihlášce je třeba uvést jméno, příjmení, titul, datum a místo
narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o
povolení k pobytu, datum a podpis uchazeče.
K přihlášce je třeba připojit
a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce ( u cizích státních příslušníků též
obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem – pokud domovský stát
takový doklad nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením) - lze doložit dodatečně
c) ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
d) telefonický kontakt na uchazeče za účelem přizvání k ústnímu jednání.
V Poličce dne 7. 12. 2004

Bc. Miroslav Popelka, starosta

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ
ODPAD V ROCE 2005
V roce 2005 činí poplatek za komunální
odpad 432,- Kč na osobu. Sazba je dána Obecně závaznou vyhláškou Města Poličky č. 3/2004,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou schválilo
zastupitelstvo na svém mimořádném zasedání dne
8. 12. 2004. Splatnost poplatku je do 31. 3. 2005.
Začátkem ledna 2005 Vám budou odeslány složenky a bližší informace týkající se jejich úhrady.
Při bezhotovostní platbě, je nutné dodržet variabilní
symbol i částku uvedenou na složence, aby byla
Vaše platba správně identifikována.
Pro ty, kteří chtějí platit hotově v pokladně MěÚ
Polička, Palackého náměstí 160, uvádíme pokladní
hodiny:
PO a ST 8 - 11, 12.30 - 16.30
ÚT a ČT 8 - 11, 12.30 - 14.00
PÁ
8 - 11
Rovněž připomínáme, že případné změny mající
vliv na výpočet poplatku, které u Vás nastaly nebo
nastanou, jste povinni správci poplatku nahlásit do
30. dnů, a to dodatečným přiznáním k poplatku.
MěÚ Polička - odbor finanční a plánovací

PŘEDSTAVUJEME...
Stanislava Sáňku, tiskového mluvčího˝.
Co všechno obnáší
Vaše práce?
Do funkce tiskového
mluvčího
městského
úřadu jsem nastoupil
v srpnu loňského roku.
Důvodem, proč jsem
s nabídkou práce tiskového mluvčího oslovil
vedení města, bylo více
propagovat dění v Poličce ve sdělovacích prostředcích. Své zkušenosti s novinařinou jsem několik
let získával v mnoha regionálních a městských
médiích. Pravidelně jsem například přispíval do
tehdejších okresních novin, spolupracoval jsem také
s rozhlasem po drátě a s Českým rozhlasem Hradec
Králové. Několik let jsem externě spolupracoval
s lokální televizí ve Svitavách, před příchodem do
Poličky jsem pracoval jako redaktor Novin Svitavska. Práce tiskového mluvčího je přeci jen trochu
jinačí než klasická novinařina, ale stejně zajímavá.
Věnuji se přípravám tiskových konferencí, redakcím rozesílám tiskové zprávy o aktuálním dění ve
městě, zajišťuji potřebnou inzerci v novinách, mediální partnerství sdělovacích prostředků na různých
společenských a kulturních akcích nebo propagaci
v některých časopisech. Částečně také dodávám
informace na webové stránky města a do Jitřenky.
Myslím si, že za posledních pět měsíců se o Poličce přeci jen více píše na stránkách novin. Dobrá
spolupráce je s Českým rozhlasem Pardubice, ale
také s rádiem OK a Černá hora, které poslouchá
především mladší generace. Jistě se dá ještě mnohé
zlepšovat a budu se o to snažit.
Život není jen práce. Co rád děláte ve volném čase?
Rád si přečtu pěknou knihu. Přednost dávám literatuře o dějinách našeho státu, mám rád i knížky,
které se zabývají historií českého filmu a životopisy
herců a hereček, kteří filmovali ve třicátých a čtyřicátých letech. Rád sleduji filmy o přírodě nebo
dobré komedie.
Poznámka redakce: Tímto článkem zahajujeme
sérii rozhovorů, v nichž chceme čtenářům Jitřenky
představit vedoucí odborů, ředitele městských organizací a další osobnosti a jejich práci.
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OKÉNKO MĚSTSKÉ POLICIE
Co přinesl uplynulý měsíc
Vánoční cukroví bez příchuti rumu nemá tu správnou chuť, říkal si zřejmě osmačtyřicetiletý muž z Poličky, když 19. 11. v prodejně Jednota schovával placatku
s chutným nápojem do kapsy. Při činu byl přistižen
prodavačkami a tak pro něho bude mít letošní vánoční
cukroví trpkou příchuť ostudy.
Pokud personál pohostinských zařízení spoléhá na
to, že strážníci provádějí kontroly na dodržování zákazu
podávání alkoholu mladistvým pouze ve večerních
hodinách, tak se mýlí. Na svůj špatný odhad doplatila
servírka hospody U Kruháče, která 1. 12. v poledních
hodinách podala alkohol studentům poličského zemědělského učiliště, kteří si jeho požíváním krátili dlouhou
chvíli před odpoledním vyučováním. Strážníci vyřešili
věc na místě v blokovém řízení a studenty předali zástupcům internátu.
Známý trik s rozměňováním bankovek, při kterém
podvodníci zamotají hlavu rozměňujícímu natolik, že
jim vrátí větší obnos, než který chtěli rozměnit, se nevydařil trojici slovenských občanů 24. 11. v podvečerních
hodinách. Trik vyzkoušeli v několika poličských provozovnách, ale uspěli pouze v herně Caesar, kde způsobili
škodu 1.000,- Kč. Strážníci je zadrželi ve chvíli, kdy se
chystali odjet z Poličky osobním motorovým vozidlem.
Peníze museli vrátit a jediné, co si z Poličky odvezli, byl
doklad o zaplacení blokové pokuty.
Na celý týden se nastěhoval padesátiletý bezdomovec ze Svojanova do bedny na odpadky v průjezdu jednoho domu na Palackého náměstí, čímž vyděsil ženu,
která dne 29. 11. vynášela do bedny nepořádek určený
k likvidaci. Strážníci muže z průjezdu vykázali a přestupek vyřešili domluvou.
Čím vyšší hladina alkoholu v krvi, tím větší hrdina
bez bázně a hany. Tímto příměr lze označit chování
dvaadvacetiletého mladého muže z Poličky, který
6. 12. večer v silně podnapilém stavu verbálně napadal
personál restaurace Pivovar a po vzoru drsňáků z akčních filmů se pustil do souboje s přivolanými strážníky.
Svoji večerní pouť zakončil v protialkoholní záchytné
stanici a ráno vyslechl na obvodním oddělení PČR
v Poličce obvinění z trestného činu výtržnictví a útoku
na veřejného činitele. K jeho cti je nutno dodat, že se
strážníkům za svoje chování omluvil.
Ostražitost a bdělost se vyplácí i v případě, že v prodejně nakupují děti. Tuto zkušenost mají prodavačky
prodejny Jednota, které přistihly 13. 12. osmiletého
chlapce, který si do batohu schoval zboží v hodnotě
52,- Kč. Strážníci předali malého nenechavce rodičům
a případem se bude zabývat odbor sociální péče městského úřadu.
Že je třináctka nešťastné číslo, i když není zrovna
pátek, se poučila třiapadesátiletá žena z Poličky, která
byla 13. 12. přistižena v prodejně Plus Discontu při
krádeži CD nosiče s vánočními koledami, který chtěla
darovat svým blízkým. Svého činu litovala a nyní již ví,
že dárek v podobě kradeného zboží, by stejně nikomu
radost neudělal.
Nejlépe chutná to, co je zadarmo. Tak uvažovala
devětačtyřicetiletá žena z Trpína, když v prodejně Plus
Discontu ukradla 14. 12. krabičku s plísňovým sýrem.
Po uložení blokové pokuty zjistila, že za peníze, které
odevzdala do městské pokladny, si mohla nakoupit
tolik sýrů, že by s nimi uspokojila svoje chuťové buňky
minimálně na půl roku dopředu.
Jsou případy, nad kterými zůstává rozum stát. Mezi
ně patří i případ učitelky mateřské školy z nedaleké
obce poličského regionu, která byla přistižena při
krádeži dvou sportovních čepic v hodnotě 500,- Kč
v prodejně Prima Sport. Lze pouze doufat, že svůj
vztah k cizím věcem nevštípí i dětem, o které pečuje
v mateřské škole.
Nález jízdních kol
Dne 16. 12. bylo nalezeno na Palackého náměstí nezamčené dámské jízdní kolo VELAMOS Super de Luxe.
Dne 16. 12. bylo nalezeno na ulici Tyršova nezamčené dámské jízdní kolo MADISON.
Majitelé si mohou jízdní kola vyzvednout na služebně Městské policie v Poličce.
Pavel Lahodný, velitel městské policie
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OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM ROKEM
V úterý 21. prosince se v malém sále Tylova
domu sešli zaměstnanci městského úřadu, zastupitelé města, ředitelé škol, vedoucí městských
organizací a další hosté.
Starosta Miroslav Popelka, místostarosta Jaroslav Martinů a tajemník Karel Ettl (na fotografii
zprava) poděkovali přítomným za odvedenou
práci v roce 2004 a popřáli všem do nového
roku.
Své umění představili na setkání v několika
hudebních číslech také žáci Základní umělecké
školy Bohuslava Martinů.
-sáň-

OPILEC NAPADL STRÁŽNÍKA
V pondělí 6. prosince obdrželi strážníci Městské policie v Poličce kolem 20. hodiny oznámení
od vedoucího restaurace Pivovar na Palackého
náměstí, že do zařízení přišel muž ve značně
podnapilém stavu a hrubě uráží jeho osobu
a tím obtěžuje i přítomné hosty. Hlídka se ihned
do restaurace dostavila a v její zadní části, kde
se nachází herna, uviděla mladého muže, který
něco nesrozumitelně mluvil a neustále si chtěl
vyřizovat přivolání hlídky MP s vedoucím, který

MIMOŘÁDNÉ AKCE
VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

jeho nevhodné chování ohlásil. Muž byl strážníky několikrát vyzván, aby dobrovolně opustil
hernu, ten však na výzvu nereagoval a nechtěl
odejít. Strážníci jej proto uchopili za paže a snažili se ho vyvést. „Na to muž reagoval vzepřením
a násilím se oběma strážníkům vytrhl. Otočil se
proti jednomu ze strážníků a prudkým úderem
loktem levé ruky ho zasáhl do pravého spánku.
Na to hlídka reagovala použitím hmatů a chvatů a následně mu nasadila pouta,“ uvedl velitel
městské policie Pavel Lahodný. Po tomto zákroku
byl mladík naložen do služebního vozidla, kde
čekal na přivolanou hlídku Policie České republiky. „Po celou dobu od přiložení pout, až do
doby nasednutí do služebního vozidla městské
policie se muž aktivně bránil proti zasahujícím
strážníkům, vzpíral se tělem a nohama o dveře
místnosti i vchodové dveře do budovy, takže musel být vyveden z prostoru restaurace za pomoci
hmatů,“ doplnil Lahodný. Mladík byl převezen
na služebnu Policie ČR, která celou věc převzala
k dalšímu šetření.
-sáň-

STUDENTI BYLI NACHYTÁNI
S ALKOHOLEM

V sobotu 30. 10. 2004 při příležitosti otevření
nově zastřešeného zimního stadionu v Poličce,
byla uspořádána celodenní hokejová akce, kdy
se na ledové ploše vystřídalo několik družstev
z různých měst. Naše jídelna byla požádána
o zajištění 100 porcí obědů pro účastníky a hosty
turnaje. Podrobnosti jsme domluvily se zástupcem
TJ Spartak Polička panem M. Zbytovským. Vařila
se dvě jídla, aby si účastníci mohli vybrat a akci
zajišťovaly dvě kuchařky z našeho zařízení.
Polévka:
Hovězí vývar s játrovými knedlíčky
Hlavní jídlo:
I.
Moravský vrabec,
houskový knedlík, kyselé zelí
II.
Vepřový přírodní kotlet, brambory,
zeleninová obloha
Jídla bylo dostatečné množství a podle ohlasů
strávníků všem chutnalo. Dá se předpokládat, že
se k nám takové akce budou vracet.
Mimo tuto akci jsme již v podzimním období
zajišťovaly mimořádné stravování:
4. 9. 2004 pro Gymnázium Polička — výročí
založení
11. 9. 2004 pro sdružení při evangelické farnosti
17. 12. - 19. 12. 2004 pro volejbalová družstva
při soustředění KCM Pardubického kraje
Helena Boháčová, ředitelka školní jídelny

Strážníci městské policie na základě získaných
poznatků z dřívějších akcí ve středu 1. prosince
opět provedli kontrolu mladistvých v restauračním
zařízení. V hospodě u kruhového objezdu přistihli
ve 12.45 hodin chlapce a dívku, kteří se věnovali konzumaci alkoholu. „Jednalo se o studenty
místního zemědělského učiliště. S obsluhujícím
personálem byla věc vyřešena na místě blokovým
řízením, mladí lidé se sami k pití přiznali,“ uvedl
velitel městské policie Pavel Lahodný. Oba studenti
byli následně předáni pedagogickým pracovníkům
školy. Podle slov velitele Pavla Lahodného tento
případ dokazuje, že problém konzumace alkoholu u mladistvých není jen ve večerních hodinách
a o víkendech. „Namátkové kontroly proto budeme
provádět častěji i během dne,“ dodal Lahodný.
-sáň-

ZAJIŠTĚNÍ ODCIZENÉHO
JÍZDNÍHO KOLA
Dne 27. 8. 2004 bylo přibližně ve 20.30 hod.
odcizeno v ulici Pod Kopečkem v Poličce dámské
trekingové jízdní kolo světlé barvy, opatřené černými blatníky. Jízdní kolo bylo volně opřené o zeď
Tylova domu.
Výše uvedené jízdní kolo bylo zajištěno v rámci
trestního řízení a majitel(ka) si jej může vyzvednout
na obvodním oddělení Policie České republiky
v Poličce.
Pavel Lahodný, velitel městské policie

ZPRÁVY Z RADNICE
USNESENÍ
Usnesení přijatá na 27. schůzi Rady města
Poličky konané dne 22. 11. 2004
RM doporučuje ZM schválit Obecně závaznou
vyhlášku Města Poličky č. 4/2004, kterou se mění
Obecně závazná vyhláška Města Poličky č.5/
2003 o místních poplatcích.
RM bere na vědomí informace z vyhodnocení
„Dotazníkové akce“ komunitního plánování.
RM souhlasí s tím, aby dalším zpracováním komunitního plánu byl pověřen odbor sociálních věcí
a zdravotnictví.
RM pověřuje starostu projednat další zajištění
rozvoje sociálních služeb v Poličce na nejbližší schůzi výboru Svazku obcí Areálu zdravotních a sociálních služeb Polička.
RM doporučuje ZM schválit přistoupení Města
Poličky k projektu Integrovaný systém nakládání
s odpady – sběrné dvory Svitavska za podmínek
formulovaných společným investorem projektu a žadatelem o dotaci z Operačního programu Infrastruktura svazkem obcí Mikroregion Svitavsko.
Usnesení přijatá na 28. schůzi Rady města
Poličky konané dne 6. 12. 2004
RM odvolává dle § 102 odst. 2 písm. b) z.
č. 128/2000 Sb. v platném znění ředitele příspěvkové organizace Kulturní služby města Poličky ke dni
7. 12. 2004 z funkce.
RM pověřuje paní Alenu Báčovou řízením příspěvkové organizace Kulturní služby města Poličky
do jmenování nového ředitele Kulturních služeb
města Poličky.
RM ukládá odboru kanceláře starosty vypsat
výběrové řízení na místo ředitele Kulturních služeb města Poličky tak, aby ředitel byl znám do
28. 2. 2005.
RM schvaluje výplatu zálohy na odměnu za rok
2004 ve výši dle důvodové zprávy ředitelům příspěvkových organizací DPS „Penzion, KSMP, MMG,
Městská knihovna Polička a Hrad Svojanov.
RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytování
ubytovacích služeb pro osoby bez přístřeší registrované v evidenci odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Polička mezi Městem Polička a firmou
Faulhammer, s.r.o. Tržek.
RM souhlasí s čerpáním finančních prostředků
z investičního fondu Městského muzea a galerie
Polička.
RM schvaluje Nařízení Města Poličky č. 3/2004,
kterým se vymezují komunikace nebo jejich úseky,
které lze užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy.
RM schvaluje Ceník za zakoupený parkovací lístek prostřednictvím parkovacích automatů a parkovací karty v Poličce, jehož účinnost je od 1. 1. 2005.
RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 1074 04 uzavřenou s firmou PÁSEK – stavební firma, spol. s r.o.
Polička a zmocňuje starostu k jejímu podpisu.
RM schvaluje dodatek č. 1 k Mandátní smlouvě
na zajištění investorsko-inženýrské činnosti na akci:
„Inženýrská infrastruktura pro lokalitu Mánesova
– jihovýchodní okraj Poličky – I. etapa“ uzavřené
dne 17. 11. 2003. Dodatkem se mění ve smlouvě oddíl VII. Cena díla, bod 5 takto: Konečná faktura na
celkovou částku přesouvá do r. 2005.
RM schvaluje dodatek č. 1 k Mandátní smlouvě
na zajištění investorsko-inženýrské činnosti na akci:
„Průmyslová zóna – inženýrská infrastruktura“ uzavřená dne 9. 7. 2004. Dodatkem se mění ve smlouvě
oddíl VII. Cena díla, bod 5 takto: Konečná faktura
na celkovou částku se přesouvá do r. 2005.
Usnesení z 9. mimořádného zasedání
Zastupitelstva města Poličky konaného dne
8. 12. 2004
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města

Poličky č. 3/2004, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění
a odstraňování komunálních odpadů.
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města
Poličky č. 4/2004 o místních poplatcích.
ZM schvaluje přistoupení Města Poličky k projektu Integrovaný systém nakládání s odpady – sběrné
dvory Svitavska, za podmínek formulovaných společným investorem projektu a žadatelem o dotaci
z Operačního programu Infrastruktura – svazkem
obcí Mikroregion Svitavsko.
ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej
domu U Liboháje č.p. 123.
ZM schvaluje prodej 19.433 ks akcií společnosti
Poličské strojírny a.s. za celkovou kupní cenu dle
důvodové zprávy.
(pozn. redakce: Podle doporučení finančního
výboru si město ponechalo jednu akcii, aby si zachovalo práva akcionáře, zejména právo na informace
a účast na valných hromadách. Na tomto zasedání
vystoupil i zastupitel dr. Teplý a informoval o situaci
v Tylově domě. Vracíme se k ní v několika článcích
v tomto čísle Jitřenky.)
Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města
Poličky konaného dne 16. 12. 2004
ZM schválilo doplnění zřizovacích listin mateřských a základních škol z důvodů změny školského
zákona o doplňkovou činnost – hostinská činnost
a o možnost pronajímání jídelen, tělocvičen a dalších
prostor.
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města
Poličky č. 5/2004.
ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 10/2004.
ZM schvaluje pravidla rozpočtového provizoria
pro první 3 měsíce roku 2005 takto:
A) Čerpání běžných výdajů ve výši 1/12 schváleného rozpočtu pro rok 2004 měsíčně. Výjimku
lze uplatnit v případě periodicky opakujících se
a smluvních plateb a u mzdových výdajů v souladu
s platnými platovými výměry. Měsíční příspěvek pro
příspěvkové organizace a společnost T.E.S., s.r.o.
(pro středisko sportovní služby) bude čerpán ve výši
uvedené v důvodové zprávě.
B) Čerpání kapitálových výdajů lze uplatnit
u akcí započatých v roce 2004 v souladu s uzavřenými smlouvami, do výše 500 tis. Kč na přípravu akcí
plánovaných pro rok 2005 a do výše 300 tis. Kč na
výkup pozemků.
ZM schvaluje zrušení fondu rezerv a rozvoje
Města Poličky.
ZM schvaluje prodej hmotného majetku po bývalých Technických službách města Poličky, uvedeného v přílohách č. 1 - 20, společnosti T.E.S., s.r.o.
Polička za kupní cenu dle důvodové zprávy.
ZM bere na vědomí informaci o provedené aktualizaci Studie proveditelnosti na Hradě Svojanov dle
přiloženého materiálu, který je součástí důvodové
zprávy.
ZM bere na vědomí informace o vývoji ke změně
účelu částky poskytnuté Pardubickým krajem na
zpracování projektové dokumentace hradu Svojanov
dle důvodové zprávy.
ZM schvaluje záměr zřízení městského kamerového dohlížecího systému dle důvodové zprávy.
ZM schvaluje doplnění programu o projednání
úkolu pro kontrolní výbor Zastupitelstva města Poličky - „Suchý poldr v Poličce“.
ZM ukládá kontrolnímu výboru Zastupitelstva
města Poličky prověřit průběh výstavby stavební
akce „Suchý poldr v Poličce“.
Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na
sekretariátě starosty.

K MÉMU ODVOLÁNÍ!
Nebudu a ani nechci tady rozebírat všechny
podrobnosti, polopravdy a lži, které se v poslední
době objevily v souvislosti s mým odvoláním.
Rád bych k tomu řekl pouze toto. Oproti
některým městským zařízením, kterým byla sdělena nespokojenost s jejich prací až z nejvyšších
kulturních míst, nebyl jsem za celou dobu svého
působení ve funkci vedením města upozorňován
na jakékoli nedostatky v mé práci.
Po celou dobu 13 let svého působení ve funkci
jsem se snažil vytvořit z Tylova domu centrum
kulturního života ve městě a troufnu si tvrdit, že
zejména v poslední době byla naprostá většina
návštěvníků i obyvatel města s nabídkou spokojena.
Za velkou vinu je mi kladena nespolupráce při
soutěži Volba královny věnných měst a v ústním
zdůvodnění mého odvolání mi bylo sděleno, že
jsem byl odvolán kvůli špatné propagaci města
v tisku v souvislosti s touto soutěží. K tomu mohu
pouze citovat Noviny Svitavska, které v článku
o této soutěži citují tato moje slova: „Poskytneme
prostory, dva techniky a podle posledních zpráv
projde účetnictví akce přes naší pokladnu.“ Jiné
informace jsem v médiích nesděloval.
Celý problém začal ve chvíli, kdy Kulturní
služby města Poličky měly celou akci připravenou a z části i smluvně zajištěnou, ale Rada města
Poličky 31. 3. svým nařízením č.113 souhlasila
s nabídkou paní Beáty Rajské na zajištění slavnostního galavečera v Poličce „Královna věnných
měst.“ Protože za akci kromě odboru kanceláře
starosty zodpovídaly i Kulturní služby města
Poličky, vznesli jsme několikrát připomínku, kdy
se sejdeme s paní Rajskou, abychom na celé akci
mohli dále pracovat. Tato schůzka se uskutečnila
v polovině června, vzešly z ní určité závěry, a byli
jsme ubezpečeni, že vše si zajistí paní Rajská
sama a co bude potřeba, sdělí všem zúčastněným
písemně. Dodat k tomu mohu jen to, že ke konci
srpna začali celou akci připravovat dva pracovníci
městského úřadu.
8. října celá akce nakonec proběhla. Podle
těch, kteří se celé akce zúčastnili poprvé, úspěšně, podle ostatních, kteří se zúčastnili všech ročníků, hodnotili poličský ročník jako krok vzad.
Co se týká mé údajné nespolupráce s víceúčelovým klubem, tak k tomu jenom uvedu to, že za
celou dobu provozu klubu měl víceúčelový klub
kdykoli k dispozici zdarma veškerou ozvučovaní
techniku. Nejsem si v žádném případě vědom
toho, že bych jakýmkoli způsobem bojkotoval
jejich práci.
K podrobnému vysvětlení paní Ilony Teplé
před Radou města Poličky o situaci v Tylově
domě bych dodal pouze to, že celý problém nevznikl tak, jak tvrdí ona, ale tím, že proti mému
rozhodnutí jako ředitele organizace šla za mé nepřítomnosti (aniž by k tomu měla jakýkoli mandát) vyjednávat na městský úřad, jak by podle ní
a k jejímu osobnímu prospěchu měl vypadat chod
organizace od ledna 2005.
Děkuji všem návštěvníkům Tylova domu za
projevy přízně a sympatií.
Oto Rajman

DIVADELNÍ SPOLEK TYL
A ODVOLÁNÍ ŘEDITELE KS
Jelikož lze předpokládat, že v těchto novinách je řada článků prodchnuta touto tématikou, myslím, že je třeba přidat pokud možno
stručné a jasné stanovisko divadelního spolku.
Vzhledem k malé až záporné podpoře regionální
amatérské hudební a divadelní kultury vedením
KS odvolání ředitele vítáme i po odstranění černobílé optiky.
Za výbor DST Petr Erbes

4

ODVOLÁN ŘEDITEL KULTURNÍCH SLUŽEB
Usnesení Rady města Poličky č. 391/2004 ze dne
6. 12. 2004 říká:
a) RM odvolává dle § 102 odst. 2 písm. b) z. č. 128/
2000 Sb. v platném znění ředitele příspěvkové organizace Kulturní služby města Poličky pana Oto Rajmana ke
dni 7. 12. 2004 z funkce.
b) RM pověřuje odbor kanceláře starosty řízením
příspěvkové organizace Kulturní služby města Poličky
do jmenování nového ředitele Kulturních služeb města
Poličky.
c) RM ukládá odboru kanceláře starosty vypsat výběrové řízení na místo ředitele Kulturních služeb města
Poličky tak, aby ředitel byl znám do 28. 2. 2005.
Nic víc, nic míň.
Na tiskové konferenci Města Poličky, která se konala dne 8. 12. 2004 se k tomuto vyjádřil místostarosta
Jaroslav Martinů: „Na Radu města Poličky byla pozvána
paní Ilona Teplá, která informovala o situaci v kulturních službách. Pozvali jsme i pana Rajmana, aby se
k tomu vyjádřil. Po vyslechnutí Ilony Teplé a Oty Rajmana došlo spontáně k návrhu usnesení na odvolání
O. Rajmana z funkce ředitele KS.“
Na naši konkrétní otázku na oficiální důvod odvolání nám J. Martinů žádný konkrétní důvod nesdělil.
Osobní názor k tomuto usnesení J. Martinů má, ale
nechce ho říkat, protože dle jeho slov je i on součástí
rady města. Na naší otázku, zda je s prací p. Rajmana
dlouhodobá nespokojenost, nám J. Martinů prakticky
neodpověděl - sdělil pouze, že si paní Teplá stěžovala
na chování p. Chadimy (programový ředitel Tylova
domu) a vázla komunikace s víceúčelovým klubem. Dle
našich informací nejsou dostupné žádné oficiální výtky
k práci O. Rajmana.
Nejpozději do 28. 2. 2005 má být vybrán nový ředitel kulturních služeb. Podle J. Martinů by to měl být
někdo z vnějšku.
Dne 8. 12. 2004 se konalo mimořádné zasedání
Zastupitelstva města Poličky. Na něm v rámci diskuze
vystoupil zastupitel p. Jiří Teplý s informací o nevhodném a vulgárním vystupování Víta Chadimy vůči jeho
manželce paní Iloně Teplé, které pramenily z výkonu
její činnosti v Tylově domu. Prostor dostala výše jmenovaná a ve své řeči uvedla chronologicky, jak se vyvíjely
věci týkající se urážlivého chování p. Chadimy k její osobě. Přítomný p. Vít Chadima, zastupitel města Poličky,
se odmítl k této věci vyjádřit. Na naši otázku týkající se
důvodů odvolání O. Rajmana jsme nedostali od radních
uspokojující odpověď.
Pan starosta Miroslav Popelka zopakoval usnesení
rady města o odvolání p. Rajmana. Upřesnil, že prozatímním vedením Kulturních služeb města Poličky byla
pověřena pí Alena Báčová, ředitelka Městské knihovny.
Jan Tesař, člen rady města, vystoupil s tímto osobním prohlášením: „O situaci, o které tady zastupitel
p. Teplý hovořil, rada jednala pečlivě, vyslechla obě
strany, čili to nebylo ukvapené rozhodnutí. Obě strany
byly vyslyšeny a rada se přiklonila k tomu, že se v kulturních službách děje něco špatného. Já osobně si myslím
a dávám na zvážení věc nerozebírat, protože si myslím,
že se věc vyřešila.“
Bohumil Bednář, předseda finančního výboru a zastupitel: „Já z pozice předsedy finančního výboru mohu
říct tolik, že p. Rajman mylně informoval a záměrně
mylně špatně informoval finanční výbor z hlediska
smluvních vztahů kolem akce Královna věnných měst.
Toto jsme také konstatovali na jednání zastupitelstva,
kde se to potvrdilo za přítomnosti p. Rajmana, který
se přesvědčil, že tuto smlouvu podepsal a že byla podepsána včetně rozpočtu dříve. Finanční výbor proto
konstatoval, že podal mylné informace, ale dál jsme se
touto záležitostí nezabývali, protože kontrolní výbor požádal o některé informace ohledně záležitosti rozpočtu
a vyhodnocení akce Královna věnných měst.
Co se týče vlastních Kulturních služeb velmi kvituji
usnesení rady města, které ukládá nejpozději v lednu
předložit komplexní zhodnocení, jakým způsobem jsou
zajišťovány jednotlivé akce. I finanční výbor se tímto
bude zabývat.
Já osobně podle chování, podle způsobu jednání
pana Rajmana, zvážím ve finančním výboru projednání, požadavek nebo doporučení, aby byl zproštěn
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funkce člena finančního výboru.“
Na naši otázku, jaké byly důvody k odvolání O. Rajmana, jsme slyšeli na veřejném zasedání zastupitelstva
od starosty Miroslava Popelky tuto odpověď: „Je to velmi jednoduché. Rada rozhodla, tečka. Je to v kompetenci rady, nerad bych uváděl spousty důvodů, nerad bych
šel do dalších diskuzí. Mediálně říkám já za vedení rady
a jako starosta, že to nebudu komentovat.“
Zkoušeli jsme se tedy ptát dále na důvody, ale
M. Popelka reagoval stále stejně: „Je to opravdu velmi
jednoduché - do této funkce jmenuje a z této funkce odvolává rada. Nebudeme vyjmenovávat všechny důvody,
které vedly k odvolání. Rada s plnou vážností rozhodla
a je to platné a neměnné.“
Dle slov M. Popelky, byl pouze odvolán O. Rajman,
ostatní věci zůstávají jak byly. Pan Chadima zůstává
zaměstnancem kulturních služeb. S kým bude spolupracovat a koho si vybere nový ředitel kulturních služeb
bude jeho věc.
Jiří Toman, člen rady města, se účastnil odvolání O.
Rajmana a částečně promluvil o důvodech rozhodnutí
rady města. On sám si plně stojí za rozhodnutím rady,
i když přiznal, že by rada neměla rozhodovat bez důvodů. Zmínil, že důvody k odvolání mohly být otázky
pracovní, otázky fungování KS, otázky interpersonálních vztahů na pracovišti. „Jedním z důvodů, který
můžeme uvést ve smyslu fungování kulturních služeb
a jejich práce je organizace nebo spíše spolupodílení
se na organizaci Královny věnných měst, kdy byly ze
strany vedení Tylova domu podnikány nevstřícné kroky při pořádání této akce, byly zpochybněny smlouvy
a medializace této skutečnosti.“
J. Toman uvedl, že na městský úřad byl doručen
v úterý (7. 12. 2004, poz. redakce PIZ) dopis, ve kterém
zaměstnanci kulturních služeb v počtu 9 vyslovují podporu řediteli panu Otu Rajmanovi. Myslí si, že situace
interpersonální v této době není taková, jaká je prezentována navenek.
„My jsme jednali na radě v pondělí, kde byla přítomna paní Ilona Teplá a následně byl přítomen ředitel
Kulturních služeb pan Rajman. Ten na přímé dotazy
označil stav Tylově domě za ideální. Hovořil o tom, že
nerozumí, proč se touto záležitostí má zabývat rada
a neví o žádných problémech, o žádných invektivách,
o žádném řekněme neslušném chování vůči zaměstnancům. Myslím si, že v Kulturních službách funguje
nyní atmosféra, kdy zaměstnanci jsou zastrašováni
možností přijití o práci. Domnívám se, že Kulturní
služby p. ředitel Rajman již nevede delší dobu než od
včerejška. Ředitel Rajman je osoba velice slabá, manipulovatelná. A v podstatě si myslím, že Kulturní služby jsou
ovládány panem Chadimou.
Myslím si, že rada města tímto dala zcela jasně
najevo, že nebude zavírat oči před jednáním, které se
vymyká jednání slušnému a v podstatě jediný možný
krok, který mohla rada udělat, bylo odvolání ředitele
Rajmana, jakožto člověka, který není schopen zjednat
v Kulturních službách pořádek a situaci změnit.
Já za sebe osobně bych byl rád, kdyby změny mohly
pokračovat dál. Nemám na mysli zaměstnance, kteří
jsou zastrašováni a je jím hrozeno tím, že přijdou o práci, aby to rozhodnutí rady vyznělo vůči těm zaměstnancům tak, že se nemusí bát a že samozřejmě město jako
jejich zaměstnavatel stojí na jejich straně a jestliže nastane nějaký problém, takže se jím chce město zabývat
a chce ho řešit a nechce před ním zavírat oči.
V této chvíli můžeme otevřít i diskuzi o tom, jestli
mají Kulturní služby vypadat tak, jak vypadají, jestli
se nedá najít jiný model, jestli by Kulturní služby mohly
fungovat pod nějakou jinou organizací, zda by se služby
mohly dát do pronájmu. Prostě si myslím že je tu situace,
která zadává možnost různým otázkám a můžeme na
ně hledat různé odpovědi.
Každopádně si myslím, že bychom měli vymýtit podlé a zákeřné jednání a vypořádat se s tím s otevřením
hledím.“
Zlata Pražanová, členka rady města, se naprosto
plně ztotožňuje se slovy J. Tomana. „Zaměstnanci
Tylova domu se nemusí obávat toho, že by se tentokrát
rada už nevěnovala situaci v Kulturních službách a co
se v nich děje. Za mně osobně se chci omluvit paní Lence

Neumanové, že jsem nevěnovala před rokem dostatečnou pozornost celé situaci, za jaké opouštěla své zaměstnání v Tylově domě.“
Pan Oto Rajman nebyl zasedání Zastupitelstva
města Poličky dne 8. 12. 2004 přítomen a proto jsme
ho kontaktovali telefonicky. Sdělil nám, že si bere na
vyjádření ještě nějaký čas.
za Poličské internetové
zpravodajství Pavel Sodomka
Poznámka redakce: Usnesení, tak, jak je citováno
v záhlaví článku Pavla Sodomky, dostali novináři na
tiskové konferenci 8. 12. dopoledne. Téhož dne večer
sdělil starosta na mimořádném zasedání zastupitelstva,
že vedením KS byla dočasně pověřena paní Alena
Báčová a usnesení s tímto zněním bylo později i zveřejněno. Tento rozpor objasnil tajemník MěÚ ing. Ettl:
„Na zasedání bylo přijato usnesení s pověřením odboru
kanceláře starosty. Později bylo zjištěno, že pověřovat
nelze odbor, ale musí to být konkrétní osoba. Proto se
před mimořádným zasedáním zastupitelstva sešla rada
a přijala usnesení, kde byla pověřena paní Báčová.“

K ODVOLÁNÍ ŘEDITELE
KULTURNÍCH SLUŽEB
• v pondělí 6. 12. 2004 byl Radou města Poličky
odvolán z funkce ředitele Kulturních služeb města
Poličky (dále jen „KS“) pan Oto Rajman
• ve středu 8. 12. byla celá záležitost veřejně
probírána na mimořádném jednání zastupitelstva
města
• následují články v MF DNES a Právu. Do KS je
pozvána regionální redakce ČT a celá záležitost dostává politický podtext. Padají ostrá slova na adresu
vedení města:
„Opozice označila tento krok za likvidaci soupeře, politickou zvůli a špinavost“. „Je to snaha zlikvidovat opozičního politika, je to špinavost a msta“
říká v reportáži pan Chadima. „Je to politické svinstvo“, připojuje se pan Rajman.
Skutečnost je však jiná. Pan ředitel nebyl odvolán z politických důvodů, ale proto, že nebyl
schopen řešit špatnou interpersonální situaci na
pracovišti.
Na jednání rady města dne 6. 12. byla vyslechnuta paní Ilona Teplá, pracující v KS jako ekonomka. Po poradě s právníkem se obrátila na zřizovatele, aby ho informovala o situaci v Tylově domě.
Podrobně popsala události posledních měsíců
– osobní útoky, pomluvy a intriky proti její osobě
ze strany programového ředitele KS pana Chadimy.
Citovala vulgární výroky padající na její adresu,
uvedla svědky, kteří mohou její slova potvrdit.
Soustavný tlak měl vést k odchodu paní Teplé z KS,
samozřejmě na základě dohody se zaměstnavatelem. Protože se odvážila tomuto jednání postavit,
vyplynulo vše na povrch.
Následně přizvaný pan ředitel Rajman byl na
skutečnosti uvedené paní Teplou dotazován. Interpersonální vztahy na pracovišti označil za ideální,
o žádném neslušném jednání mu není nic známo,
podivoval se nad tím, proč se paní Teplá obrátila
na radu města.
Rada města v diskusi dospěla k závěru, že pan
ředitel nechce a není schopen nastalou situaci řešit
a proto ho odvolala z funkce.
O tom, jaké byly v KS používány metody, svědčí
dopis vyjadřující podporu odvolanému řediteli. Byl
podepsán devíti zaměstnanci a doručen na městský
úřad v úterý 7. 12. Jeden z podpisů byl zcela prokazatelně zfalšován.
Následné zpolitizování celé záležitosti jenom zapadá do stylu jednání dnes již bývalého vedení KS.
Než případně podepíšete petici na podporu odvolaného ředitele, snažte se získat co nejvíce informací. Ptejte se! Ale všech dotčených stran sporu.
MUDr. Jiří Toman ml. ,
člen Rady města Poličky

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
Leden 2005
KULTURNÍ SLUŽBY MĚSTA
POLIČKY - TYLŮV DŮM

KINO POLIČKA

2. 1.
NOVOROČNÍ KONCERT
Malý sál slavnostní novoroční koncert v rámci
19 hod. cyklu KPH

Po
10. 1.
19 hod.

FAHRENHEIT 9/11
Kontroverzní film roku 2004
přístupno od 12 let
Režie: Michael Moore

3. 1.
J. Sojka VRÁTÍŠ SE KE MNĚ PO KOLENOU
Velký sál Uvedeno v předplatném v rámci
19 hod. abonentního cyklu A
Hrají: Iva Janžurová, Stanislav Remunda

Út
11. 1.
19 hod

DUŠE JAKO KAVIÁR
Hvězdně obsazená česká komedie
plná peripetií, nadsázky a humoru o životních
kotrmelcích tří sourozenců
Přístupno od 12 let
Režie : Milan Cieslar

St
12.1.
16 hod.

ÚŽASŇÁKOVI - dětské představení
Komedie - akční, dobrodružná, rodinná,
animovaná.
Režie: Brad Bird

Čt
13. 1.
19 hod.

ŠPATNÁ VÝCHOVA
Strhující drama, Španělsko 2004
Přístupno od 15 let, 105 min,
Režie: Pedro Almodóvar

Út
18. 1.
19 hod.

PURPUROVÉ ŘEKY II.
Andělé apokalypsy
thriller, akční, krimi
Přístupno od 12 let,
Režie: Olivier Dahan

St
19. 1.
19 hod.

SANTA JE ÚCHYL
Kriminální komedie USA
Režie: Terry Zwigoff

7. 1.

PRONÁJEM (THT)

13. 1.

PRONÁJEM

21. 1.

PLES SOU + SOŠ

24. 1.
R. Baer SMÍŠENÉ /PO/CITY
Velký sál Uvedeno v předplatném v rámci
19 hod. abonentního cyklu B
Hrají: Petr Kostka, Jana Hlaváčová,
Jaroslav Satoranský
26. 1.

PRONÁJEM

28. 1.

PLES GYMNÁZIA POLIČKA

29. 1.

PRONÁJEM (Rybářské sdružení Vysočina)

PROGRAM MĚSTKÉHO MUZEA
Otevírací doba expozic v lednu – pozor změna!:
Památník Bohuslava Martinů, Hudební sál – videosál, Galerie
So, Ne:
12,30 - 16 hod.
Zavřeno
1.1. 2005
Připravovaná výstava
1. 2. - 31. 3. Doba měst a hradů, husitské války
Program Muzeum a škola – středověk.
Oblíbená dotyková výstava.
Malé výstavní sály

STOMATOLOGICKÁ
POHOTOVOST
Oblast Litomyšl - Polička
8. - 9. 1.

Kopecká Eva, Bystré, nám. Na Podkově 25
461741654
15. - 16. 1. Kossler Pavel, Polička, Haškova 445
461724369
22. - 23. 1. Kosslerová Jitka, Polička,
Haškova 445
461724369
29. - 30. 1. Králová Zdena, Litomyšl, Družstevní 69
461614727
5. - 6. 2. Krpčiar Patrik, Litomyšl, Mariánská 1137
461614614
Ordinační doba: sobota, neděle a svátky od 8 do 11 hodin.

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ
ZÁKLADNÍ ORGANIZACE POLIČKA
VÁS ZVE NA TRADIČNÍ

CHOVATELSKÝ
PLES
14. 1. 2005 VE 20 HODIN
NA JORDÁNĚ - POLIČKA

SÁŇKAŘSKÉ ZÁVODY
závody – sáňky – boby všech druhů
Termín :
aktuálně dle počasí, propagace
na letáčcích a plakátech
Místo :
sraz účastníků v DDM
Informace :
Richard Brabec
ZÁŽITKOVÁ ASTROLOGIE
víkendový seminář
Termín:
11. - 13. února 2005
Místo:
DDM
Lektor:
Alice Vodičková
Cena:
870,- Kč
Přihlášky:
závazné platbou do 19. 1. 2005
Informace:
Marie Hrstková
TKANÍ
Termín:
pátek 21. 1. 2005 od 18.00 hod.
Místo:
DDM
Lektorka:
Bobina Jelínková
Cena:
100,- Kč
Pomůcky:
silnou přízi, jehlu - délka cca 10 cm
Informace:
Zuzana Dostálová
OŠATKY Z KUKUŘIČNÉHO ŠUSTÍ
Termín:
pátek 4. 2. 2005 od 17.30 hod.
Místo:
DDM
Lektorka:
Zdeňka Novotná
Cena:
80,- Kč
Pomůcky:
šustí bude vítáno
Informace:
Zuzana Dostálová
Pobyt pro rodiče s dětmi v lyžařském středisku
DOLNÍ MORAVA
6. 3. - 11. 3. 2005 (jarní prázdniny)
cena: 1800,- Kč v ceně je zahrnuto ubytování,
polopenze a doprava
informace a přihlášky u Zdeňky Novotné
tel. 461 725 352, mobil 736 752 624

Srdečně Vás zveme na

VII. REPREZENTAČNÍ
PLES
ZÁKLADNÍ ŠKOLY NA LUKÁCH
A DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE
dne 28. 1. 2005 ve 20,00 hodin
kulturní sál Jordán
Hraje skupina L. A. B. Litomyšl
Předtančení orientálních břišních tanečnic
Vstupné 80,- Kč
Prodej lístků v Domě dětí a mládeže
a školní družině ZŠ Na Lukách.
Bohatá tombola

taneční hudba DOMINO Svitavy
bohatá tombola - každý los vyhrává
Vstupné s místenkou 70,- Kč
předprodej vstupenek
v prodejně „Kubát“ na náměstí
v Poličce
Vstup ve společenském oděvu
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NOVINKY V KNIHOVNĚ
NOVÉ KNIHY PRO DOSPĚLÉ
BELETRIE
Tajné schůzky (Cooksonová, Catherine)
Hannah netuší, že nově probuzená náklonnost
může zničit mnohem víc než její prázdné a vyprahlé
manželství.
Jsem ti v patách (Barton, Beverly)
Podaří se Reedovi dokázat, že byl ve vězení za
vraždu nevlastního otce neprávem?
Kapky rosy (Lanczová, Lenka)
Prázdninový román o letních touhách, snech, láskách a ne vždy jednoduchých cestách k dospělosti.
Prvorozená (Robertsová, Nora)
Archeoložka Callie pátrá po své identitě a vrací
se hluboko do dětství. Jistí lidé jsou schopni udělat
cokoli, aby pravdu neodhalila nikdy.
Královna této říše (Plaidy, Jean)
Příběh nejslavnější královny Alžběty I., dcery Jindřicha VIII. a jeho druhé ženy Anny Boleynové.
NAUČNÁ LITERATURA
Hana Zagorová… dřív než to zapomenu… (Zagorová, Hana)
Vzpomínky známé zpěvačky.
Potápění (Oyhenart, Jean-Michel)
Více než 600 fotografií z přirozeného prostředí ilustruje techniku, základní dovednosti
a podmořský svět.
Program aktivního stylu života pro seniory (Štilec,
Miroslav)
Pro všechny, kteří mají zájem udržovat své tělo
i psychiku v optimální kondici i ve vyšším věku.
160 her a cvičení pro první tři roky života dítěte
(Warner, Penny)
Náměty na hry a cvičení a další zábavné činnosti, které podporují rozvoj schopností
a dovedností dětí do 3 let.
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ :
Keltský král (Němeček,Jaroslav). Kreslené příběhy
– Čtyřlístek.
Hmyz (Zahradník,Jiří). Barevná publikace.
Bible – Obrazový atlas (Motyer,Stehen). Výpravný
obrazový atlas.
Asterix u Belgů (Goscinny,René). Další příběh
oblíbených hrdinů.

EXKURZE PRO VEŘEJNOST
Městská knihovna Polička pořádá v úterý
18. ledna a 25. ledna 2005 v době od 9 do 11 hodin exkurze pro veřejnost. Určeno pro čtenáře, kteří
mají zájem toho vědět více o knihovně a knihovnickém programu LANIUS. Přijít mohou samozřejmě i ti,
kteří se do knihovny chtějí teprve přihlásit. Budeme
se těšit na vaši návštěvu.

SOUTĚŽ PRO MLADÉ
WEBMASTERY
Klub dětských knihoven SKIP a BMI sdružení
za podpory Městské knihovny v Poličce vyhlašují
4. ročník internetové soutěže pro děti do 14 let –
WEBÍK - o nejlepší webové stránky dětské knihovny. Soutěž začíná 1. 12. 2004 a končí 5. 3. 2005
vyhlášením vítězů na konferenci Junior Internet
v Praze. Uzávěrka přihlášek je 15. února 2005.
Bližší informace o soutěži obdržíte v Městské
knihovně v Poličce.

PÁCHÁM DOBRO

V těchto dnech přichází na pulty knihkupectví knížka Libuše Čihákové PÁCHÁM DOBRO, povídání vážné i nevážné. Autorka vešla
do povědomí veřejnosti jednak jako majitelka
soukromé prodejní Galerie Vysočina v Poličce,
a také svou prvotinou INDISKRÉTNOSTI, vydanou v roce 1994.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VZPOMÍNÁME
Dne 26. ledna 2005 by se dožil 70 let pan JAROSLAV VLK.
Vzpomínají manželka a děti s rodinami.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji všem, kdo se přišli rozloučit a doprovodit na poslední cestě mého manžela pana VÁCLAVA NOVOTNÉHO. Děkuji za projevy soustrasti.
Miroslava Novotná, manželka
Děkujeme všem za projevenou soustrast při pohřbu pana Jaroslava Sýkory.
Rodina Sýkorova

DIVADELNÍ KLUB
POLIČKA, zadní vchod Tylova domu
www.divadelniklub.cz
VÝSTAVA OBRAZŮ JIŘÍHO ŘÁDKA
SOBOTA 8. 1. - od 16.00 - NOVOROČNÍ TURNAJ
V MARIÁŠI
Více informací v klubu a na tel.: 731 053 364
Zápisné 100 Kč
PÁTEK 14. 1. - od 20.00 - hudební večer
NAŠROT - jedna z nejdivočejších českých HC
- crossoverových part konečně v Poličce
CHÁTRA 76 – stylový nářez v podání chlapců
z Jedlové u Poličky
Vstupné 90/60 KčS
SOBOTA 15. 1. – od 20.00 - divadelní večer
Mademoiselle Malinová
Autorské představení Anny Polívkové, dcery
Bolka Polívky.
Hrají: A. Polívková, V. Burian
Vstupné 80/50 KčS
PÁTEK 21. 1. – od 20.00 DISCO A ROCK 60. – 90. let
Přijďte zavzpomínat ve svižném rytmu doby,
uvádí DJ Mojmír.
Vstupné 35 Kč

PŘÁNÍ
Jedna žena, když vyšla z domu, uviděla na dvoře tři muže s dlouhými bílými vousy.“ „Musíte být hladoví,“ řekla jim. „Prosím pojďte dál a vezměte si něco
k jídlu.‘‘ „My nemůžeme společně vstoupit do domu“,
odpověděli. „Proč ne?“, zeptala se. Jeden z mužů
řekl: “Já se jmenuji Láska, tento Zdraví a poslední z
nás se jmenuje Úspěch. Musíte se domluvit, kterého z
nás chcete pozvat domů.“ „Pozveme Zdraví,“ řekl pán
domu. „Ať přijde a naplní náš dům zdravím!“„Pozvěme Úspěch!“, žadonila žena.
„A proč nepozvat lásku?“, řekla stařenka. „Náš
dům by byl naplněný láskou!“„Dobrá,“ řekl muž.
„Poslechneme starší. Běž ven a pozvi Lásku.“
Muž jménem Láska vstal a šel k domu. Ostatní
dva se ho jali následovat. „Pozvala jsem jen Lásku,“
ohradila se žena. „Proč jdete všichni?“ Staří muži odpověděli společně. „Kdybyste pozvali Zdraví, anebo
Úspěch, ostatní dva by zůstali venku. Vy jste však pozvali Lásku. A kamkoli on jde, my jdeme s ním. Protože odjakživa, kde je láska, tam je zdraví i úspěch.“
xxx
A tak všem milým čtenářům Jitřenky přeji do
nadcházejícího roku, abychom si tak, jako v uvedeném příběhu, uměli z pověstného žebříček hodnotu,
vybrat vždy hodnotu, ze všech hodnot tu nejhodnotnější. Hodně lásky, zdraví a úspěchů do roku
2005!
-Vaše Libuše Čiháková-

SOBOTA 22. 1. – od 20.00 - folkový večer
KVĚTY (Brno) zajímavá kapela jenž v klubu
úspěšně pokřtila své CD
DLHE DIELY (Bratislava) kapela s osobitou
hudbou, v níž je možno najít stopy minimalizmu,
jazzu, blues, folku, trip hop, drum´n bass, etno.
CYMBELÍN (Brno) rock, cimbálovka a folk s orientací na jih Moravy = etno underground
Vstupné 90/60 KčS
NEDĚLE 23. 1. – od 15.00 - dětské představení v divadélku Studánka
„Tygr, mnich a šakal, cesta, kráva, strom a Mirka“
Loutkový muzikál na motivy indické pohádky
v podání studentky DAMU Mirky Venclové.
Vstupné 10 Kč
SOBOTA 29. 1. – od 20.00 - METALOVÝ VEČÍREK
HYPNOTIC FACE - power thrash
FROM BEYOND – death
PITBULL DIESEL - thrash core
NEMESIS - death
Vstupné 100/80 KčS
KčS - Korun českých studentských

OTÁČIVÉ DIVADLO V POLIČCE
Začátkem prosince jsme měli možnost shlédnout
v divadelním klubu hru Ilja Muromec v režii Petra Erbese v provedení divadelní společnosti Popraskd. Hra
byla pojata volně a netradičně, leč s velkým úspěchem,
což bylo slyšet podle četných výbuchů smíchu ve zcela
zaplněném klubu (někteří diváci i stáli).

Diváci s napětím sledovali hru na jevišti, ale pak
se museli otočit čelem vzad neb děj hry se přesunul
do „bílého stanu bohatýrů“ na opačném konci sálu.
Chvílemi se hrálo i mezi diváky.
Již se těšíme na další představení tohoto úspěšného ansámblu.
Ing. Eva Janečková

TAJEMNÝ HRAD SVOJANOV ZNOVU VYDÁN

Na setkání rodáků a přátel Poličky 25. listopadu
v Praze, o kterém píšeme v jiném článku, představil
starosta Poličky Miroslav Popelka nové vydání knihu Bohuslava Březovského Tajemný hrad Svojanov.
Bohuslav Březovský byl prozaik, dramatik, novinář, autor divadelních her a knih pro děti.
Narodil se 25. listopadu 1912 v Rohozné u Poličky, setkání se tedy shodou okolností uskutečnilo
v den jeho nedožitých 92 narozenin. Po maturitě
studoval Březovský na Karlově univerzitě krátce
práva a pak filozofii. Zaměstnán byl většinu života
v redakcích.
Do literatury vstoupil za nacistické okupace.
Jeho první romány souzněly s generací, která reagovala na protektorátní skutečnost zvýrazněným
zájmem o individuální psychologii člověka odtrženého od společenských vazeb. Mezi autorovými
začátky a jeho vrcholnými díly leží několik prací
určených dětem, především pohádky. Novou etapu
děl zahájil po roce 1945 průřezem české společnosti v okamžiku, kdy se rodila nová epocha. Velice
zdařile se zařadil i s historickou tvorbou. V roce
1944 byl zatčen a do konce války vězněn. Maloměstské prostředí nedaleké Poličky, na jejímž reálném gymnáziu maturoval a okolní krajina nezůstaly
bez vlivu na jeho dílo.
S Vysočinou je spjata řada jeho postav. Rodnému kraji vzdal hold hlavně svou nejzdařilejší dětskou knížkou Tajemný hrad Svojanov aneb Paměti

Františka Povídálka v roce 1947, která s humorem
a svěží fantazií dotváří pověsti slýchané v dětství
v příběh o střetnutí dětských hrdinů s tajemným,
ale zároveň důvěrně blízkým světem strašidel.Zemřel 24.6.1976 v Praze.
U zrodu nového vydání Tajemného hradu Svojanova stála paní Alena Báčová, vedoucí Městské
knihovny v Poličce a starosta Miroslav Popelka.
„Při jedné diskusi o letošním výročí knihovny přišla
řeč i na tuto knihu a pan starosta se tohoto nápadu
s nadšením ujal. Zajistil získání autorských práv
a pomohl i se získáváním sponzorů.“ řekla Alena
Báčová. Knihu vydala Městká knihovna nákladem
2 000 kusů, novými ilustracemi ji opatřila poličská
autorka Miluše Řehůřková, vytiskla ji Tiskárna Polička a je v prodeji zatím jen v Informačním centru
a v Městské knihovně za 170 Kč.
xxx
Starosty Miroslava Popelky jsme se zeptali na
okolnosti, které vedly k novému vydání knihy.
Jitřenka: Jak jste přišel na nápad vydat znovu
Tajemný hrad Svojanov?
Starosta: Jezdím často na různá jednání po celé
republice a často se mi stává, že když se představím
jako starosta Poličky, nejenže lidé chválí Poličku
jako krásné město, ale často přijde řeč i na hrad
Svojanov. A mnohokrát si také vzpomenou, že
v dětstvím provázela kniha Tajemný hrad Svojanov.
Jitřenka: Jak se vám podařilo získat od držitelů
autorských práv svolení k vydání knihy?
Starosta: Autorská práva vlastní potomci Bohuslava Březovského. Byla to taková mravenčí práce.
Chvíli trvalo než jsme vypátrali v Brně jeho dceru
paní Kroupovou. Nějakou dobu trvalo než se dohodla s bratrem, kteří žije jinde, ale nakonec jsme
svolení dostali za několik výtisků knihy.
Jitřenka: Jaké byly náklady na vydání knihy?
Starosta: Celkové náklady jsou přibližně 200 tis.
korun. Podařilo se zajistit sponzorské příspěvky
tak, že všechny náklady byly pokryty a chtěl bych
touto cestou všem sponzorům poděkovat. Město
vydání nestálo ani korunu a tržby za prodej budou
profitem pro knihovnu. Jsem moc rád, že se to povedlo a tak pěkná knížka mohla znovu vyjít.

Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí, Farní charita Polička,
Křesťanská demokratická unie – Československá strana lidová
SI VÁS DOVOLUJÍ SRDEČNĚ POZVAT NA

JORDÁNSKÝ PLES
který se uskuteční v pátek 21. ledna 2005 od 20 hodin, ve spolkovém domě JORDÁN v Poličce,
vstupné 80,- Kč
K tanci a dobré náladě bude vyhrávat skupina ESO, o dobré delikatesy a vychlazené nápoje se postará
restaurant JORDÁN, dále jsme pro Vás připravili předtančení, malou výstavku prací klientů denního stacionáře
Farní Charity a samozřejmě i tombolu
Výtěžek plesu bude věnován na vybavení denního stacionáře Farní Charity v Poličce a na pomůcky pro
zdravotní sestry.

SPONZOŘI A PŘÍZNIVCI PLESU

Firmy, podnikatelé i soukromé osoby se mohou stát sponzory tohoto plesu vložením příspěvku ve výši nad
1.000 Kč. V tom případě mohou být uvedeni na plakátu. Na příspěvek ve výši nad 2.000 Kč Charita vystaví
doklad pro odpočet od daňového základu.
Samozřejmě je vítán příspěvek v jakékoliv výši, včetně darů do tomboly.

PRO KOHO JE TADY CHARITA?

Posláním charity je pomáhat těm nejpotřebnějším, posilovat jejich lidskou důstojnost a právo na rozvoj
osobnosti.
Farní charita Polička zaměřuje svoji činnost do oblasti sociální pomoci a zdravotní péče. Poskytuje pomoc
nemocným, opuštěným a starým lidem v jejich domácím prostředí. Provozuje zařízení denního stacionáře
pro osoby s kombinovaným postižením tak, že není narušen přirozený vztah klientů s jejich rodinou. Farní
charita dále nabízí služby bezplatného občanského poradenství a poskytuje primární péči o lidi v nouzi a bez
přístřeší.

POZVÁNKA NA
III. MĚSTSKÝ PLES
V sobotu 12. února se v Tylově domě uskuteční III. městský ples, jehož výtěžek půjde letos ve prospěch Dětského domova v Poličce.
Součástí programu plesu bude taneční
vystoupení profesionálních tanečníků, módní
přehlídka, dětské vystoupení. Večerem bude
provázet známá televizní moderátorka Saskia
Burešová, k tanci a poslechu bude hrát hudba
MIX.
Předprodej vstupenek bude od 25. ledna
v informačním centru.

OBLASTNÍ KOLO DĚTSKÉ
PORTY
V sobotu 11. 12. proběhlo v Poličce v Divadelním klubu oblastní kolo Dětské Porty pro Pardubický kraj pořádané Pionýrem Polička. Jedná se
o postupovou soutěž dětí a mládeže do 25 let, kde
základní podmínkou, na rozdíl od jiných soutěží, je
doprovod na hudební nástroj. Vítězové oblastních
kol se v jednotlivých kategoriích utkají na „megafinále“ v Praze.
Porota ve složení P. Petržela (Brno) K. Bártová,
M. Kastner a J. Dusík vyslechla celkem 15 soutěžních vystoupení po třech písních – tedy docela
slušný záběr. Interpreti se do Poličky sjeli z Pardubic, Chrudimi, Svitav a samozřejmě nechyběli ani
domácí.
Nyní již k jednotlivým výsledkům. Velký potlesk sklidila malá Dana Škorpíková, kterou nebylo
za kytarou téměř vidět, zato slyšet byla dobře a tudíž postupuje do Prahy, stejně jako o 4 roky starší
Karolína Štursová, která se zalíbila nejen svým
neohroženým projevem. V kategorii 15 let a výš se
na třetím místě umístila Pavla Burešová. První dvě
místa v této kategorii putují do Pardubic. Z kapel se
na první a tudíž postupové pozici umístila poličská
dívčí skupina Kerberos (P. Burešová, I. Cacková,
P. Jandíková, K. Štursová a L. Teplá) vedená Ivetou Škorpíkovou, která byla společně s Terezou
Novotnou rovněž nominována na postup do celorepublikového finále v kategorii nad 18 let. Vyhlášení výsledků proběhlo na večerním koncertě, kdy
nejdříve vystoupili vítězové jednotlivých kategorií
a poté brněnská kapela Poloband - škoda malého
počtu diváků.
Budete-li v Praze ve dnech 4. - 6. února 2005,
zastavte se v některém ze sálů hotelu Olšanka na
Žižkově nebo navštivte sobotní Benefiční koncert
v Kongresovém centru a při troše štěstí narazíte na
Poličáka.
Za Pionýr Polička Petr Erbes

POLIČKA. BAROKNÍ
A GOTICKÁ RADNICE
Edice „Památky“, vydávaná Městským muzeem
a galerií Polička, přišla na sklonku minulého roku
s dalším zajímavým titulem. Autor, ředitel muzea
a galerie David Junek, se při jeho sestavovaní držel stylu prověřeného úvodním (r. 2003) svazkem
věnovaným městskému opevnění. Útlá (48 stran),
graficky velice zdařilá, publikace přináší maximum
informací o radnici – výjimečné stavební památce,
centru politického, společenského a kulturního
života města, místu, kudy „kráčí historie“. Svůj
nejčerstvější publikační počin představilo muzeum
veřejnosti 15. prosince loňského roku, o slavnostní
atmosféru se obzvláště zasloužil žesťový kvintet Základní umělecké školy B. Martinů. V závěru své řeči
zmínil David Junek záměr pokračovat v ediční řadě
prací věnovanou kostelu sv. Jakuba.
-kaz-
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POLITICKÉ HARAŠENÍ
V listopadu v Tylově
domě vystoupila Zuzana
Bubílková s premiérou
nového dílu politické
satiry Politické harašení.
Hostem pořadu byl Petr
Rezek.
Co jste dělal v mezidobí, kdy jste nevystupoval s Hankou Zagorovou?
Petr Rezek: V létě
1989 jsem rozpustil svoji
kapelu, se kterou jsem dělal už 10 let, budoval jsem
si studio a dělal hodně u divadla – scénickou hudbu
a krátké filmy. To jsem dělal 9 let, pak mě pozvala
Hanka na vánoční koncert do Lucerny, další rok taky
a pak jsme začali jezdit od roku 2000 spolu. Vrátili
jsme se k sobě takovou náhodou.
Jak jsi udržujete svoji skvělou kondici?
Petr Rezek : Snažím se být v pohodě,ale pořád to
taky nejde. Když si člověk nepřipouští moc starostí
– pokud nejde o zdraví a je v pohodě, tak to působí
blahodárně.
Je něco, co Vás rozčílí?
Petr Rezek : Takových odpovědí už bylo spousta,
že lidská hloupost a hlavně takovej ten nešvar našeho
národa, který nemají samozřejmě všichni a je to klasický „češství“ – jak se říká lidově cokoliv, kdykoliv
a kohokoliv očůrat a pak se cejtit jako obrovskej vítěz,
tak to mě pěkně vytáčí.
Co Vám dělá největší radost?
Petr Rezek : Samozřejmě po profesní stránce,
když lidem udělá koncert radost, nic krásnějšího
není. A pak samozřejmě mojí dva synové – je jim
29 let, jeden je lékař a druhý ekonom.
Vaše pořady jsou náročné na přípravu, kde
berete inspiraci?
Zuzana Bubílková: Samozřejmě z naší politické
scény, hodně čerpám z 10leté práce s panem Šimkem, pro mě to byla obrovská průprava, až teď si
uvědomuji, kolik mi toho vlastně dal. Úplně jiná je
stylizace do novin nebo na jeviště. V současné době
lituji, že jsem podlehla nátlaku Novy, abych udělala
hodinu Silvestra, teď se mi to nahromadilo a dělám
dva pořady najednou. Jsou to dva odlišné styly práce

a je to náročné a nemám ve zvyku vystupovat s tím,
že to stoprocentně neumím. Mám v sobě od dětství
maximalistický pocit, který mě zároveň drží při zemi
a je to dobře. Znám hodně lidí, co rychle vzlétli a pak
přestali růst.
Ovlivňuje Vaše práce Vaše soukromí?
Zuzana Bubílková: Když se člověk rozhodne
dělat takovýto pořad, musí osobní život ustoupit do
pozadí. Nedovedu si představit, že bych žila s někým,
koho by to nezajímalo. Někdy se stane, že než dotvořím nějaký fór, sedím nad ním i tři hodiny. Celé moje
dny jsou tím naplněné a mě to baví. Asi bych tomu
druhému znepříjemňovala život a on mně.
Já nedělám nic jiného. Odmítla jsem různé nabídky a tento pořad mě zaměstnává plně. Mám převrácený den, ráno si pospím, abych byla večer fit a přes
den pracuji. Neříkám, zajdu si odpoledne do posilovny, se psem na procházku, ale pak si sednu a dělám.
Ten pořad se musí nejen vymyslet, ale i vysedět.
Proto takové pořady nejsou, protože když má někdo
ještě další aktivity, nemůže se soustředit a nejde to.
Diváci říkají, že je to ojedinělý útvar, proto to dělám
a soukromí musí jít stranou. Nedovedu si představit
muže, který by to toleroval.
Je nějaký politik, kterého si vážíte?
Zuzana Bubílková Já si vážím politiků zejména
na těch nejnižších úřadech tam, kde je na ně vidět
– v obcích, malých městech už méně, ale jak jde
výš a výš, tak oni si opravdu dělají, co chtějí. Já je
nehážu všechny do jednoho pytle a netvrdím, že si
nikoho nevážím. Je to těžko říct, my to nevidíme, ale
ty čachry v parlamentu – já tam prožila spoustu let
od roku 1989 do 1994 jsem tam chodila pravidelně
a vím, jak se to tam dělá. Politický kompromis je na
základě čachrů, o kterých se lidem ani nezdá a mně
se nelíbí, že se politika u nás stala ziskovou záležitostí. Je to dáno i tím, že tady nikdo neměl nic, najednou
se dostali k tomu a chtěli si z toho nahrabat. Přesně
tak, jak si hrabali – v rámci svých možností – ti, co
byli předtím za komunistů, jen se o tom nesmělo
psát. Pamatuju, jak si nechali darovat vzácné obrazy
a měli jich plné garáže. To mě štve, tady se začalo
úplně stejnou metodou a stále se to víc a víc rozjíždí.
Připomíná mi to politiku před listopadem. Protože
vykopnout někoho do Bruselu, vykopnout někoho
na post velvyslance jako třeba pana Mareše, no tak
kde to jsme? Já neznám pana Mareše, ale jako politik,

jako předseda strany absolutně zklamal, když někdo
absolutně neuspěje, tak přece nemá právo, aby povýšil někde na velvyslance. Kam jsme se to dostali? Kde
jsou ty stovky mladých lidí, kteří dospěli, kteří dostudovali v tomto režimu a nemají vůbec šanci. Chtěla
bych vidět, kdo dostal místa, na která byl vypsán
konkurz do Bruselu na různá místa asistentů. Podle
mě normální jedinec, i kdyby byl Einstein a ovládal
4 jazyky, nemá šanci se tam dostat, protože to bylo už
rozložené mezi nimi.
V listopadu jsme zpívali „vláda věcí tvých se
k tobě lide přiblíží“ a ona se nepřiblížila, ona se přiblížila k těm, co se dostali k moci. To mě štve a budu
do toho rejt, já nemám co ztratit. Tím, že jsem volná,
syn je v Americe, tím, že mám rodiče v důchodu, no
co si na mně vezmou, tak ať mě žalují. A za co mě
budou žalovat? Za to, že řeknu, co si myslím? A celý
pořad nezakážou, na to jsou moc mazaní, protože to
má velkou sledovanost. Vysílají si i různé zvědy na
představení. Já jim to zrcadlo nastavovat budu. Lidi se
mě ptají, proč nevstoupím do politiky, jenomže jako
jedinec tam nic nezmůžu, to vás semele.
Kdybych založila politickou stranu, tak každého
člena neprověřím a kde mám tu jistotu, že někdo
něco neukradne, neudělá manko nebo se zaplete
do něčeho a budu za blbce, který o tom měl vědět. Já jsem nepracovala celý život proto, abych si
vybudovala místo. Dnes si každý v politice nechává
pod pokličkou něco na toho druhého, aby to mohl
v příhodný čas použít. Oni z nás dělají „blondýnu“
a žijí v přeludech.
I naši umělci se dokážou propůjčit k různým
předvolebním kampaním, protože za to dostanou
velký peníze. Nám se Šimkem nabízeli vystoupení
na Silvestra tisíciletí a to byly pálky, co nám nabízeli.
My jsme to odmítli, protože cosi někde na Václaváku
– proč? A oni nám ještě říkali – no jo, vždyť klidně do
nás šijte, my se tomu budem smát a budeme za dobré, proto jsme zlikvidovali i hosty v našem pořadu.
Vždycky, když měly být volby, tak byl u nás pomalu
pořadník. Chtěli si pomalu vykoupit celé divadlo, říkali – jenom do nás perte, my se budem smát a tím se
přiblížíme lidu. No co to je? A tím odpovídám na tu
otázku. Já nezatracuju politiky, musí tady být, protože
jinak by byla anarchie a kdyby to někdo dělal pořádně, tak je fuška, to je služba národu.
-mar-

MILOŠ ŠAFRÁNEK
V letošním roce uplynulo 110 let od narození Miloše
Šafránka, osobnosti stojící tak trochu v pozadí mediálního lesku a poněkud pozapomenuté v propadlišti
minulosti. Do kulturního povědomí se však Šafránek
trvale zapsal hlavně jako neúnavný propagátor tvorby
Bohuslava Martinů, s nímž jej pojilo úzké přátelství,
a jako jeho první životopisec.
Miloš Šafránek se narodil 23. ledna 1894 v Lechovicích u Znojma. V letech 1905-1912 studoval reálku
v Telči, později v Praze na filozofické fakultě KU,
kterou absolvoval v roce 1919. V témže roce nastoupil
do služeb ministerstva zahraničních věcí v Praze. V letech 1927-1938 působil JUDr. Šafránek jako tajemník
tiskového odboru velvyslanectví ČSR v Paříži. Právě
tam se seznámil s Bohuslavem Martinů, který v Paříži
žil od podzimu 1923. Kdy přesně a za jakých okolností k prvnímu setkání obou pozdějších přátel došlo,
nevíme. Podle Šafránka se oba měli poprvé setkat
někdy v polovině roku 1927; každopádně Martinů
se o Šafránkovi zmiňuje v dopise rodině do Poličky
z 12. února 1928. Referuje v něm o pařížské premiéře
svého 1. klavírního koncertu: „Byl jsem o pause v loži
u M[adam] Osuské [manželka tehdejšího čs. vyslance],
také mi gratulovala a říkala potom tomu p. Šafránkovi,
že se pro mě musí více dělat, než dosud.“
Během pařížských let se mezi oběma muži rozvinul
přátelský vztah a počínaje první Šafránkovou statí „Český skladatel Bohuslav Martinů, významný zjev moder-
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ní hudby evropské“, otištěnou v roce 1930 v časopise
Pestrý týden, se datuje neúnavné a nadšené Šafránkovo
propagátorství osobnosti a tvorby poličského rodáka
– nejprve ve Francii a potom v USA, kam se Šafránek
vystěhoval v roce 1939. V letech 1939 a 1940 tak díky
Šafránkově iniciativě vyšly v USA přehledy dosavadní
tvorby Martinů, v roce 1944 pak vůbec první monografická práce o Martinů „The man and his music“
(Muž a jeho hudba, New York, 1944). Šafránkova
pomoc Martinů se však netýkala jen výhradní propagace skladatelovy tvorby, zahrnovala též materiální
výpomoc v dobách existenční nouze, povzbuzování
v okamžicích zdravotních obtíží i jiných životních krizí.
Nutno také vyzdvihnout významný Šafránkův zásah ve
prospěch manželů Martinů při získání víz do USA, kam
v roce 1941 uprchli z nacisty obsazované Francie.
V předválečné Paříži – a stejně potom v letech 19391945 v New Yorku – byl Miloš Šafránek skutečnou osou
českých kulturních kolonií. Podporoval české umělce,
ať už materiálně, či jim získával potřebné konexe, prosazoval je na koncertech, v galeriích, v rozhlase a v tisku. Mezi jeho další iniciativy v rozvoji a propagaci české
kultury ve Francii patří práce na francouzském libretu
Smetanovy Prodané nevěsty a její uvedení v pařížské
Opéra Comique (1928), dále uvedení Vycpálkovy Kantáty o posledních věcech člověka (1929), Janáčkova Zápisníku zmizelého a Její pastorkyně či Novákovy symfonické básně V Tatrách. Do Paříže přivedl Šafránek

také Skupovo loutkové divadlo či Českou filharmonii
v čele s Václavem Talichem. Spolupracoval na francouzských knihách o české hudbě (Antonín Rejcha). Ve
svých rukopisných Pamětech, uložených v poličském
archivu Památníku B. Martinů, se Šafránek vyznává, že
smyslem těchto pařížských kulturních akcí byl „zápas
o boj o spravedlivé uplatnění naší hudby ve světě a její
důstojné umístění v historii“ a že v Paříži bylo „nutno
prezentovat věci prvotřídní, nesporné, a dělat práci
s přesvědčením a rudimentárním nadšením“.
Po osvobození se Šafránek vrátil zpět do Prahy,
spolupodílel se na založení Divadla hudby, jehož spolupracovníkem byl od roku 1950. S Martinů se naposledy
setkali v letech 1955 a 1956 v Paříži. Od té doby až do
skladatelovy smrti v roce 1959 spolu byli v nepřetržitém
živém písemném styku.
K postupnému publikování svých martinůovských
prací se Šafránek odhodlal až po skladatelově smrti.
Jedná se hlavně o první velkou monografickou práci
„B. Martinů. Život a dílo“ (SHV, Praha 1961), dále
o soubor skladatelových studií, deníků a vzpomínek
vydaných pod názvem „Bohuslav Martinů. Domov,
hudba a svět“ (SHV, Praha 1966) a též o knihu „Divadlo
Bohuslava Martinů“ (Supraphon, Praha 1979) shrnující
celou Martinů tvorbu pro jeviště. Šafránek také utřídil
do té doby nezpracované skladatelovo dílo do soupisu,
z něhož čerpaly všechny další práce tohoto typu.
Miloš Šafránek zemřel
pokr. na straně 10

MILOŠ ŠAFRÁNEK
pokr. ze strany 9
28. dubna 1982 v Praze. Jeho
rozsáhlá pozůstalost je od roku 1986 uložena a zpracovávána v poličském Památníku B. Martinů. Kromě
souboru skladatelových autografů a fotografií obsahuje
bohatou korespondenci mezi Šafránkem a Martinů
i mezi Šafránkem a osobnostmi tehdejšího kulturního
života, a představuje tak cenný pramenný materiál ke
studiu života a díla B. Martinů.
A jaký byl M. Šafránek jako člověk? Podle svědectví
pamětníků byl tím, koho lze označit za člověka renesančního – noblesní osobnost s elegantním vystupováním, širokým vzdělanostním zázemím a kulturním
přehledem. „Připomínal postavy šlechtických diplomatů z Dumase či Prousta; jako by s sebou nosil kousek
Francie, té staré, předválečné. Museli jste si v jeho přítomnosti uvědomit, že je to jeden z posledních svého
druhu. Přátelit se s Šafránkem byl požitek a dar. Toho
člověka bylo nutno mít rád takového, jaký byl, s jeho
velkorysostí i drobnými lidskými pošetilostmi. Měl
zvláštní způsob taktního jednání; znal kdeco a kdekoho, ale nikdy se tím vlastně nechlubil, i když o tom
mluvil jako o samozřejmostech. Měl neomylný čich pro
všechno zajímavé v kulturním životě a objevoval se
tam, kde se něco dělo“ (vzpomínka hudebního skladatele Jana Klusáka). Galerie Šafránkových osobních
přátel byla skutečně úctyhodná; mezi výtvarníky to
byli například Adolf Loos, Natalie Gončarovová, Jan
Zrzavý, František Tichý, Josef Šíma, František Kupka,
Václav Špála, Josef Čapek, Josef Sudek, mezi spisovateli
Ilja Erenburg, Roman Jakobson, André Malraux, Georges Neveux, Paul Desjardins, Georges Simeon, Karel
Čapek, Jaromír John, Vítězslav Nezval či Stefan Zweig.
Nejpočetnější je ovšem plejáda Šafránkových přátel
z hudebních kruhů – Sergej Kusevickij, Charles Munch,
Robert Casadesus, Rudolf Serkin, Pierre Fournier,
Georg Széll, Václav Talich, Arthur Honegger, Maurice
Ravel, Albert Roussel, Darius Milhaud, Nadia Boulangerová, Ladislav Vycpálek, Jaroslav Ježek, Emil Hlobil
a ovšem v první řadě Bohuslav Martinů.
Svůj vztah k Martinů charakterizuje Šafránek ve
svých Pamětech takto: „Byli jsme si navzájem velmi
blízkými svědky života a práce, osobně i v korespondenci, po dobu dvaatřiceti let. Všechny mé úvahy
a vzpomínky jsou už uloženy v několika knihách
anglických, českých a německých, jež jsem napsal
a vydal v New Yorku, Londýně a v Praze. […] A snad
se mi, doufám, podaří ještě uspořádat a vydat alespoň
malou část naší korespondence, čímž bych svou „Martinologii“ definitivně ukončil. Bez výčitek svědomí, že
jsem ze svých zásuvek a paměti nevydal všechno, co
je v zájmu veřejném. Zbývá ovšem leccos, řada otázek,
jež stále dílo Bohuslava Martinů vzbuzuje. Přesvědčuji
se o tom vlastně neustále, tak jak vzrůstá věhlas jeho
hudby – doma i v cizině.“
Martina Muchová

TOPOL GLOSA
Ptactvo se slétává na podzim. Většinou v říjnu či
začátkem listopadu jsou vidět a slyšet seskupení ptáčků,
chystajících se na dlouhou cestu. Posedávají na drátech
či stromech v bílých hávech, v kabátech tmavých odstínů
i v černých fráčcích. Modří, otužilí ptáci si dali slet až
v prosinci.......
Sjezd ODS měl jasné cíle, z nichž vybírám ten nejjednodušší, ale pro mou glosu zásadní. Volbu nového starého předsedy Mirka Topolánka, povšechně známého
pod přezdívkou TOPOL. Jediný kandidát – jednoduchá
úloha sjezdu – jednoznačné zvolení – velká slova – oslava.....
V téže době, kdy na sjezdu a později na sekretariátech ODS bouchaly zátky šumivých vín a třáslo se
pravicemi, se v Poličce, jež je díky současnému vedení
malou Mekkou ODS, kácí řada topolů u centrálního
hřbitova. Ztepilé stromy neprokazovaly vady, nemoci,
nepřekážely...
Nepřeji takový konec stromům, natož lidem, TOPOL
musí dávat POZOR.
V. Vraspír

AKTUÁLNÍ ZPRÁVY Z MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Konec roku 2004 byl pro základní školství
zcela mimořádně náročný, neboť po legislativních
problémech a čtyřletých tahanicích byl schválen na
druhý pokus nový Školský zákon, který nahrazuje
již překonané dokumenty z roku 1978, 1990 a především Školský zákon z roku 1984. Nový zákon byl
publikován 10. listopadu s účinností od 1. ledna
2005, což samo o sobě je uprostřed rozběhnutého
školního roku paradoxní. Vedení škol byla seznámena s výkladem MŠMT v Pardubicích 14. prosince, kdy
na konkrétní otázky zněla odpověď ministerských
úředníků: „K novému zákonu budou vydány prováděcí vyhlášky, které budou danou oblast konkretizovat“. V den uzávěrky Jitřenky není vydaná ani jediná.
Štěstím bylo, že na uvedeném semináři byli i zástupci zřizovatelů, v našem případě Města Poličky, kteří
snad budou mít pro vzniklou situaci pochopení. No,
po požadavku sestavit rozpočet školy na následující
rok podle naprosto nových požadavků za 1,5 dne,
čert ví!
Nový Školský zákon se týká škol mateřských,
základních, základních uměleckých, středních, speciálních, jazykových, vyšších odborných a konzervatoří,. Některé změny jsou ryze formálního charakteru
(např. přestává existovat název zvláštní školy, ale je
právem nahrazen názvem základní škola), jiné zcela
zásadní ( např. posílení autonomie škol a pravomoci
ředitele, škola je nově definována jako činnost nikoliv právní subjekt, povinnost zřízení rady školy
a posílení její úlohy při spolurozhodování v některých oblastech řízení škol, požadavky na vzdělání
pedagogických pracovníků). Zákon upravuje práva
a povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců,
upřesňuje pravidla přestupu na jinou školu, stanovuje jednoznačně povinnost doložení nepřítomnosti
žáka do tří dnů atd.
Nejvíce diskutovaným novým prvkem mezi pedagogickými pracovníky je školní vzdělávací program,
který vydává ředitel školy po projednání se školskou
radou. Tento dokument, který bude profilovat danou
školu, bude vycházet z národního a rámcového
vzdělávacího programu, které vymezí mantinely pro
tvorbu těchto programů. Žáci 1. a 6. tříd zahájí výuku
podle těchto programů od 1. září 2007. Cílem má
být zajímavější a více se životem propojená výuka.
Objeví se problémy s učebními texty, ale především
při stěhování dětí s přestupem na jinou školu, která
bude mít zcela odlišný vzdělávací program.
Za dané situace potěšily pouze výsledky žáků
naší školy ve vyšších kolech postupových soutěží.
V posledním příspěvku byla zmínka o krajském
kole v přespolním běhu družstev v Letohradě, kde
jsme měli zastoupení třemi družstvy, která dosáhla
výborného výsledku, když družstva mladších žáků
a starších žákyň zvítězila a mladší žákyně obsadily
2. místo. Celkovou převahu našich žáků na náročné trati potvrdili vítězstvími ve svých kategoriích
Honza Dubský a Míša Bidmonová. V republikovém
kole obsadily starší žákyně 13. místo v ČR. V okresních kolech skončilo družstvo děvčat ve florbale
na 2. místě, chlapci na 3. místě, ve stolním tenise
chlapci na 2. místě, když Petr Nosál neprohrál jediný
zápas, v halové kopané mladší žáci na 1. místě, starší
na 2. místě, v plavání starší děvčata na 1. místě, aby
v krajském kole dosáhly na 3. místo. Tradičně se
dařilo našim mladým chemikům od RNDr. Evy Spilkové, když Martin Lapáček zvítězil v Praze v praktic-

kém kurzu KorChem 2005 a krátce po tomto úspěchu potvrdilo naše družstvo 1. místem opět v Praze
v chemické soutěži žáků základních škol vysokou
úroveň výuky na naší škole. Nově se prosadili naši
mladí programátoři, neboť v krajské soutěži mezi
119 soutěžícími získal vítězství v tvorbě webových
stránek Honza Onesork a 2. místo v grafickém návrhu Roman Vondra. Každá stránka lidské činnosti
má svůj rub i líc, krom zmíněných úspěchů škola
řešila případy hrubého vandalismu, vulgárního chování, krádeží, ale také konflikty mezi žáky a učiteli.
Proto do nového roku přeje vedení školy všem svým
žákům, spolupracovníkům, rodičům a příznivcům
zdraví a pohodu pro celý příští rok.
-J. Kacálek-

SOUTĚŽ!
Vážení čtenáři,
pro rok 2005 jsme pro vás připravili novou vědomostní a poznávací soutěž o Poličce. V každém
čísle uveřejníme novou otázku. Do 15. každého
měsíce doručí soutěžící písemnou odpověď do
speciální schránky v Informačním centru na Packého náměstí. Každá odpověď musí obsahovat
jméno, příjmení a adresu soutěžícího a telefonický kontakt. Každý soutěžící se může soutěže
v jednom kole zúčastnit pouze jednou. Ze soutěže
jsou vyloučeni členové redakční rady a šéfredaktor
Jitřenky.
Redakční rada poté vyhodnotí správné odpovědi a z nich vylosuje tři výherce, kteří obdrží poukázky na zboží v hodnotě 500, 300 a 100 Kč. Výherce bude zveřejněn s fotografií v následujícím čísle
Jitřenky a zadáním pro následující měsíc. Na konci
roku budou poté ze všech správných odpovědí
v jednotlivých kolech vylosováni výherci poukázek
v hodnotě 10 tisíc, 5 tisíc a 2 tisíce korun. Ceny
věnuje kancelář starosty.
Otázky budou buď poznávací (Urči místo, které je na fotografii…) nebo znalostní, přičemž se
bude jednat o odpověď na otázku, která se bude
týkat nějaké zajímavosti z historie nebo současnosti
Poličky, která není úplně obecně známá, ale bude
možno ji vyhledat v informačních zdrojích veřejně
přístupných v Poličce (internet, knihovna, muzeum,
apod.).
Zadání pro leden
Pro začátek jsme zvolili jednoduchou otázku:
Určete a napište adresu budovy odkud pochází
detail na fotografii.
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LETADLO PONESE JMÉNO
MĚSTA POLIČKY
Jeden z letounů ČSA nese jméno a znak města
Poličky. Slavnostní křest se uskutečnil v pondělí
20. prosince. „Pro město to hlavně znamená jeho
prezentaci i mimo hranice naší republiky. Protože
chceme, aby byla prezentace nejenom Poličky, ale
i hudebního skladatele Bohuslava Martinů všude
ve světě, myslím si, že je to jedna z dobrých cest,“
uvedl starosta Miroslav Popelka. Na tuto možnost
prezentace upozornilo poličské informační centrum. Původní myšlenka byla taková, kolik by stála
prezentace v tiskovinách, které jsou na palubách
letadel k dispozici, právě zaměřené na informace
o městě a Bohuslavu Martinů. Nakonec přišla od
ČSA nabídka, že letadlo může nést přímo jméno
a znak Poličky.
-sáň-

KLUB ZDRAVÍ POLIČKA VÁS
ZVE V LEDNU HNED DVAKRÁT!
Jsme rádi, že se můžeme setkávat prostřednictvím
tohoto měsíčníku se všemi, kteří čtou tuto rubriku
a přejeme si, aby se mohli s námi setkávat i na našich
akcích. Moc by nás těšilo, kdyby to, co se vám v klubu
snažíme předávat, bylo pro vás přínosem. Svoje zdraví
(a někdy i zdraví svých blízkých) můžeme značně
ovlivňovat životním stylem, který si osvojíme. V tom
vám chceme i nadále podávat pomocnou ruku. Klub
zdraví je takový, jak ho i vy sami pomáháte utvářet.
Nejen naše přednášky, prezentace a videoprojekce či
ukázky, jak to v praxi může vypadat, ale i vaše zkušenosti, připomínky, živá diskuse (pro nás tak důležitá
zpětná vazba), to všechno nás spojuje na klubových
večerech. Klub zdraví je dobrovolné setkávání, nikdo
není ničím a k ničemu nucen, na nikoho není vyvíjen
žádný nátlak. Kluby zdraví v České republice pracují
již více než pět let (ve světě je tato myšlenka pomoci
druhým ještě starší) pod záštitou občanského sdružení
Život a zdraví. Jsou bezpříspěvkové, žijí z dobrovolných darů a také z darů sponzorských, aktivity jsou
většinou hrazeny těmi, kteří je pro vás připravují.
A co tedy v lednu můžete s námi prožít? Jednak to
bude hned 12. ledna 2005 od 18 hodin v hudebním
salonku Muzea další pokračování našeho seriálu „Jak
se zbavit pneumatik – aneb hubneme zdravě“, již třetí
přednáška s videoprojekcí a ukázkou jídel, kterou
bychom vám chtěli pomoci vytrvat na cestě vedoucí
nejen ke snížení nadbytečných kilogramů a zmenšení
tukových faldíků, ale také ke zvýšení pohyblivosti
a zlepšení celkového zdraví vašeho organismu a tím
zkvalitnění vašeho života. Pokud se rozhodnete přijít
až nyní a hubnout s námi, nic jste nezmeškali, recepty,
rady a zkušenosti vám rádi předáme.
A jako překvapení pro všechny poličské občany
je připraven celoroční projekt pořádaný ve spolupráci
s ministerstvem zdravotnictví ČR (grantový projekt),
v jehož průběhu si budete moci přijít nejen poslechnout zajímavé rady z řad odborníků i nadšených
laiků, ale v lednu tohoto roku si nechat zdarma změřit
důležité antropometrické hodnoty, jako je krevní tlak,
množství tuku, dechovou kapacitu, hmotnost, obvod
pasu atd. a porovnat je na konci roku, v prosinci, jestli
jste změnou (nejen v jídelníčku) přece jen svému zdraví prospěli – což by vás i nás moc povzbudilo. První
akce projektu se bude konat v druhé polovině ledna
2005, místo konání bude upřesněno na plakátech. Začátek bude od 13,00 hodin a ukončení v 16,30 hodin,
ve večerních hodinách (tj. od 18,00 do cca 20,00) proběhne přednáška. O všem budete zavčas informováni
prostřednictvím plakátů s logem Klubu zdraví a také
1600 dopisy, které budou rozneseny do vašich schránek. Další setkání se budou konat v únoru až listopadu
2005 již bez měření, tedy přednáška tématicky zaměřená na zlepšení zdraví.
Přeji vám všem úspěšný start do nového roku
2005 – nejlépe praktickým použitím rad programu
NEW START!
Za o.s. Život a zdraví,
Hanka Ščigelová, vedoucí KZ Polička
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ZUŠ BM BYLA OPĚT VIDĚT (I SLYŠET)
Jednoho dne se sešli vyučující tanečních
oborů jednotlivých Základních uměleckých škol
svitavského okresu a řekli si, že zorganizují putovní taneční představení, jakýsi pojízdný taneční
cirkus. Hledali a nakonec našli řešení známého
problému, jak umožnit svým žákům předvést to,
co se ve školním roce naučili, nejen před rodiči
a dalšími obyvateli svého rodného města, ale
prezentovat se na více místech a zúročit tak lépe
svou práci.
První představení „Pojízdného tanečního
cirkusu“ se konalo 1. 12. 2004 ve Svitavách. Ze
Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička jsme měli možnost vidět tři choreografie,
které vymyslela a nazkoušela vyučující tanečního
oboru paní Hana Malíková. Nejmladší žákyně
si zatančily jako Pramínek, střední jako Dívka
ze mlejna a jako poslední vystoupily nejstarší
žákyně v choreografii s maminkami některých
žáků a některými vyučujícími poličské ZUŠ. Tato
choreografie měla veliký úspěch a to jistě nejen
proto, že byla zatančena na píseň skorosvitavské
skupiny Čechomor - Mezi horama.
No a co bude dál? Jako správný cirkus se i tento přejede na jinou štaci, rozbalí své pomyslné
šapitó a mladí tanečníci se představí se svým
programem nejdříve v lednu 2005 v Moravské
Třebové a pak také 17. února ve velkém sále Tylova Domu v Poličce. Přijďte se také podívat, jak
se tančí jinde.
Prosinec, již tradičně bohatý měsíc na různá
vystoupení, opět nezklamal. Žáci i vyučující Základní umělecké školy Bohuslava Martinů v Poličce měli mnoho příležitostí předvést svou práci.
Dne 5. 12. se odpoledne stal Evangelický kostel
místem malého hudebně-slovního zastavení. Hudební část zajistili žáci a učitelé ZUŠ a tu slovní
místní evangelický farář pan Dus. Tato spolupráce již podeváté nesla své ovoce, protože výtěžek
z koncertu opět poputuje potřebným.
V následném týdnu se Tylův dům stal místem
kam se přesunulo všech 107 žáků tanečního
oboru se svou vyučující, aby ve spolupráci s hudebním a výtvarným oborem připravili a také
předvedli představení, kterému dali název „Ta
naše písnička česká aneb hezky česky“. Název
napovídá, že tanečníci pracovali s hudbou českých autorů různých stylů a žánrů. Jak to do-

padlo, jistě víte, protože návštěvnost byla jako
již tradičně velká. A také velké bylo nasazení
maminek, tatínků i jiných rodinných příslušníků,
kteří se starali o pohodlí našeho tanečního dorostu – děkujeme.
Dny 10. a 13. prosince byly věnovány zájemcům o Bohuslava Martinů. V prvním termínu se
konal v Praze Závěrečný koncert Festivalu Bohuslava Martinů v pražském Rudolfinu, na který
pořádala ZUŠ ve spolupráci s poličskou pobočkou Společnosti Bohuslava Martinů zájezd. Tento
mimořádný koncert tedy mohlo kromě různých
pražských celebrit slyšet také 47 hudbymilovných
obyvatel Poličky. Na pondělí 13. 12. jsme připravili koncert s názvem Bohuslav Martinů a my
– reflexi i zamyšlení nad životaschopností odkazu B. Martinů a způsobem práce s tímto naším
„rodinným stříbrem“. Zazněla zde převážně díla
B. M. a to i ta méně známá.
V dechovém žesťovém oddělení se připravují
spoustu let pod vedením zkušeného pana učitele
žáci na hru v dechové kapele. V tomto školním
roce zde však také pracuje žesťový kvintet, který
prezentuje skladby starých mistrů a tak mají naše
„žestě“ možnost vyzkoušet si, jak je náročná hra
skladeb starých mistrů. Že se rozhodně nového
úkolu zhostili dobře svědčí již tři úspěšná vystoupení. Jednak na již vzpomínaném Adventním
koncertě, jednak 15. 12. při prezentaci nové knihy
o poličské Radnici i 19. 12. na Vánočním koncertě
v Širokém Dole. Na tomto koncertě měli možnost
si také zahrát s ostatními svou oblíbenou dechovečku a vánoční koledy.
Výtvarný obor Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička také nezklamal. Již tradičně
úspěšné byly práce našich žáků v celorepublikové soutěži „Namaluj žirafu okapi“, kde jsme získali 12 ocenění! Slibujeme, že se k práci výtvarného
oboru ještě vrátíme, prozatím jen malá gratulace.
Rozloučili jsme se s rokem 2004 a pro
456 žáků a 20 zaměstnanců Základní umělecké
školy Bohuslava Martinů to byl rok naplněný
spoustou zajímavé práce i spoustou krásných prezentací. Děkujeme všem našim příznivcům a to
nejen z řad rodičů za podporu a doufáme, že se
budeme i nadále setkávat při výsledcích našeho
snažení. Vše nejlepší v Novém roce 2005.
Renata Pechancová, ředitelka ZUŠ B. M.

Nejmenší účinkující z tanečního oboru ZUŠ Bohuslava Martinů při závěrečné „děkovačce“ představení „Ta naše písnička česká aneb hezky česky“

ANKETA
DOPRAVA V CENTRU POLIČKY - OTÁZKY A ODPOVĚDI
Vážení čtenáři.
Na anketu z prosincového čísla Jitřenky přišel
jeden názor od Ing. Matouše a jedenáct otázek.
Odpovědi na ně zprostředkoval Stanislav Sáňka,tiskový mluvčí Města Poličky
1) Sleduje a sledovala se nějaká statistika,
nakolik jsou využívána parkoviště v okolí
náměstí?
„Statistika ohledně využívání parkovišť v okolí náměstí se nedělala. Parkoviště u pošty a pod
Tylovým domem bývají plně využívána. Pokud se
týká parkoviště u Divadelního klubu, chceme dosáhnout, aby zde parkovala ve větší míře vozidla,
která nyní stojí v Heydukově ulici,“ uvedl velitel
městské policie Pavel Lahodný.
2) Přicházely v úvahu i nějaké jiné možnosti pro vjezd na náměstí, než povolení komukoliv s poplatkem za parkování?
„Je to na základě diskuse několika posledních
let. Bylo vyslechnuto několik názorů. Při porovnání s jinými městy jako jsou Svitavy a Litomyšl,
kde není vjezd nijak zásadně omezen, je to pouze
množstvím parkovacích míst za úplatu, když vezmeme, že v Poličce jsme celé roky slyšeli názory
místních podnikatelů, že se jim na náměstí těžko
podniká, že jsou problémy se zajetím aut, stávající úprava zahrnuje určitý kompromis. Je to kompromis mezi názorem podnikatelů a zákazníků
na straně jedné a zároveň zohlednění vlastníků
bytů na náměstí. Je zapotřebí ještě vyladit cenu
parkovného a pochopitelně je ještě otázka zpoplatnění těch občanů, kteří v centru bydlí nebo
podnikají. V tuto chvíli byl stanoven poplatek
a otázkou času je toto všechno vyhodnotit.“
3) Proč se má platit za parkování na záchytném parkovišti pod Tylovým domem,
kde je parkování mnohem více žádoucí, než
vjet s autem na náměstí? Cenový rozdíl se
těžko rozliší.
„Stávající cena, kdy se v satelitních parkovištích v okolí centra města platí deset korun
a v centru dvacet korun, je optimální a motivující,
aby lidé do centra zajížděli opravdu jen z důvodů
nezbytných. A hledali si tak lacinější parkoviště
mimo centrum. Že by mělo být parkoviště pod
Tylovým domem úplně bez poplatku, myslím si,
že k tomu v tuto chvíli není žádný důvod. Máme
parkoviště, které není zpoplatněno, u hotelu
Opus. Obyvatelé města o tomto místě vědí a mohou si tak zvolit, kde budou parkovat.“
4) Z jakého důvodu se má rozšířit parkoviště v ulici Na Bídě, čímž opět ubude kus zeleně z centra, když i z náměstí se stalo jedno
velké parkoviště?
„V současné době není nic rozhodnuto. Šlo
o jeden z názorů, že pokud by se ukázalo, že stávající parkoviště je nedostačující, tak se toto místo nabízelo jako jedna z možností, jak parkovací
kapacity posílit s tím, že se hledal šetrný způsob.
To znamená, že i ta fyzická úprava parkoviště
by počítala se zatravňovací dlažbou a kus zeleného pruhu mezi parkovištěm a hradbami by zbyl.
Ukáže nejbližší čas, jaký bude zájem o parkování
v tomto místě a samozřejmě bude záležet i na
rozhodnutí zastupitelstva.“
5)Proč se příčný zpomalovací retardér
umístil i do uličky Fortna, kde je nemožné jet
rychle i kdyby člověk chtěl?
„Mohu citovat názor od rodiny Machů, která
zde bydlí. Umístění retardéru vítají a jsou s ním
spokojeni. Do doby, než byl zde umístěn, docházelo v tomto místě k prudkým průjezdům vozidel.
Můj osobní názor je, že pokud se týká umístění

retardérů, naslouchal bych pozorně názorům
občanů a rozhodně není problém po půl roce
zkušeností se k tématu retardérů vrátit.“
6)Zohledňovala se při umísťování příčných prahů i statika domů a estetický vzhled
města?
„Jednalo se o projekt odborníků a věřím
tomu, že mají zkušenosti z jiných měst. Pokud
se týká barevného provedení, ta musí vycházet
z vyhlášky, která je určuje.“
7) Uvažuje se o zprůjezdnění křižovatky
u knihovny, kde již zřejmě kvůli tomu byla
přemístěna i telefonní budka?
„Je velká škoda, že stavební firma, která
zprůjezdnění slíbila, k dnešnímu dni bohužel
ještě nenašla čas, aby svůj slib realizovala. Zájem
vedení města je, aby se tak stalo v co nejkratší
době. Bude tak zajištěn dvěmi ulicemi vjezd do
náměstí a dvěmi výjezd. V tuto chvíli je jasné, že
v Riegrově ulici došlo k ulehčení dopravy. Protože je zatím jen jeden výjezd Masarykovou ulicí, ta
je značně přetížena.“
8) Jaký má názor na dopravní úpravy
v centru města dopravní komise?
„O dopravních úpravách v centru města se
diskutovalo dlouho. V podstatě chyběla odvaha
něco radikálně řešit. Změna situace podle mého
nastala s realizací kruhového objezdu. Osobně se
domnívám, že v podstatě až na výjezd Masarykovou ulicí, kterému by se mělo ulehčit výjezdem
u muzea, došlo k ulehčení dopravy v přilehlých
ulicích, kdy motoristé vyjíždějí na kruhovém
objezdu.“
9) Bude nějaká anketa či diskuse s veřejností o dopravě a úpravách centra města?
„Nyní je zapotřebí nechat stávající situaci
čas.“
10) Připravuje se v centru města ještě nějaká dopravní úprava?
„V případě realizace rekonstrukce Palackého
náměstí by mělo dojít k posílení parkovacích mís
a míst pro doplňování zboží.“
11) Kdy se uvažuje o obchvatu Poličky a co
se pro to případně udělá?
„Víme, že myšlenka obchvatu Poličky je stará
již několik let. Zájmem města je, dostat ji do nějakého konkrétního uvažování na úrovni kraje,
ale hlavně na úrovni Ředitelství silnic a dálnic,
protože ti mohou být investory. Naší snahou je
usilovat o to, aby se záměr dostal do celkového
výhledu.“
Na otázky 2 až 11 odpovídal místostarosta
Jaroslav Martinů.

ANKETA ANKETA ANKETA ANKETA
Zastupitelstvo města schválilo studii zavedení
kamerového systému v Poličce.
Jaký je váš názor na bezpečnostní situaci
v centru Poličky?
Zveřejníme názory obyvatel, 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

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ VE MĚSTĚ
Protože nerad píši stížnosti, vyjádřím se v anketě k danému tématu. Vyjádřeno jedním slovem:
Otřesné!
Pokud se na nové dopravní značení ve městě
dívám z pohledu bývalého externího učitele autoškoly, jsem jím nadšen – žáci autoškoly nemusejí
vyjíždět za město, dopravní hřiště mají vytvořené
přímo ve městě. Když však vezmu v potaz, že
změny se mě jako invalidy a už téměř starousedlíka dotkly v tom horším, nemohu být se vším
spokojen.
Před vchod do domu čp. 32 byl umístěn retardér do místa, kde je chodník nejužší. Protože vyjíždím z domu s kočárkem, sdělil jsem otci dítěte,
že přes již zmíněný retardér umístím v šíři kočárku fošny, abych jel po rovině jak před tím vlevo
po rovné vozovce. To mi zakázal s tím, že na můj
problém upozorní pravděpodobné „tvůrce“ tohoto
nesmyslu. Jeho upozornění asi nepadlo na úrodnou půdu – retardér v tomto místě „trůní“ dál.
Nevím, jaká je cena tohoto dopravního doplňku, ale myslím si, že to není nejlacinější záležitost
a byla by škoda, aby jeho část byla za jednu zimu
zničená. O co jde? Po kraji vozovky musí být
zabezpečen odtok povrchové vody při prudkých
změnách zimního počasí. Vedle chodníku bývá
až metrová hráz sněhu a proto se musí led kolem
prosekat sekáčem. Tím se nejméně 50 cm tohoto
dopravního skvostu totálně zničí.
To, že toto zařízení není funkční, mohu dokumentovat z každodenní chůze i jízdy invalidní
tříkolkou. Část řidičů přes retardér zpomalí, ale
pak hned vydá maximum jedovatých plynů přímo
k domovním dveřím, aby ten čas, který ztratil
zpomalením, dohonil rychlou jízdou v dalším
pokračování ulice.
Byl jsem svědkem toho, že si jeden řidič vyžádal na paní jdoucí za mnou úskok do strany
vozovky. Byl jsem rovněž účastníkem dopravní
situace hrozící malérem. Jel jsem na invalidní
tříkolce Tyršovou ulicí, kde byl již delší dobu
povolen provoz cyklistů v obou směrech. Z ulice
Na bídě vyrazil směrem do města automobil tak
prudce, že až můj výkřik ho zastavil těsně přede
mnou – řidiči svítilo do výhledu slunce. Zatím žiji
a proto píši, aby žili i ostatní cyklisté.
K umístění retardéru v ulici Na parkánech: za
nákup tohoto zbytečně umístěného zpomalovače
mohlo být opraveno kousek chodníku.
Celá léta jsme bojovali za čisté město, ale dopadlo to zcela jinak. Nyní musíme dýchat jedovaté
zplodiny automobilů, jejichž majitelé by se měli
každý den projít alespoň 200 metrů. Protože se
zhoršilo ovzduší v místech, kde bylo zřízeno další
parkoviště u hradeb, budu požadovat měření emisí zejména v době inverzí.
U sokolovny byly vykáceny vzrostlé stromy,
producenti kyslíku. Náhrada měla být provedena výsadbou parku po bývalé Masně. Nyní je to
soukromá stavební parcela. Bude tedy potřeba
vysadit alespoň pár keřů u hradeb za parkovištěm
směrem k domkům.
Oproti předchozím létům přibylo tolik parkovišť v obytných částech města, že jsou těm, kteří
v Poličce bydlí, až na obtíž. Zdá se mi, že v současné době uplatňují rozhodovací pravomoc převážně úředníci, kteří po skončení pracovní doby
mizí za „branami“ města a každodenní celodenní
a celoroční život jim uniká.
Abych nebyl jen kritický – kruhový objezd plní
perfektně svoji funkci. Myslím si, že jeden plně
dostačuje.
Tolik můj příspěvek do ankety. K dalším námětům, kterých se najde vždycky dost, zase příště.
Děkuji za prostor k vyjádření.
ing. Jan Matouš,
zrakově a tělesně poškozený
invalidní důchodce
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BIOFEEDBACK V POLIČCE
V současné době, kdy se děti stále méně věnují
tradičním hrám, které přirozeně rozvíjely jejich senzomotorické a intelektové schopnosti, neustále narůstá
počet dětí, které trpí nějakou formou DOV – dílčího
oslabení výkonu. Za těmito poruchami stojí nesprávná činnost určitých oblastí uvnitř lidského mozku,
konkrétně nedostatečně vyvinuté vazby mezi mozkovými buňkami, neurony. Při práci s dětmi narážejí
pedagogové a sociální pracovníci na široké spektrum
těchto dílčích oslabení výkonu.
Po nástupu do školy se může u dítěte projevit
porucha čtení či psaní, dyslexie či dysgrafie. Snížená
schopnost k provádění jednoduchých matematických
operací se analogicky nazývá dyskalkulie. Pedagogové i rodiče se často setkávají s lehkou mozkovou
dysfunkcí (ADD/ADHD), která se projevuje těkavostí

UBYTOVÁNÍ PRO LIDI
BEZ DOMOVA JE ZAJIŠTĚNO!
V přehledu sociálních služeb chybějících v Poličce uváděli respondenti dotazníkové akce na jednom
z předních míst ubytování pro bezdomovce. Přes deset
let se při řešení kritické situace svých klientů obraceli
pracovníci OSVZ buď na místní farní charitu nebo na
azylová zařízení ve Svitavách a Zďáru nad Sázavou. „Byl
to problém“, říká Martina Černíková (OSVZ), „je jasné,
že mimopoličská pracoviště přednostně ubytovávala
„své“ občany“. V Poličce poskytovala nouzová lůžka již
nějaký čas ubytovna firmy Falhammer . Její provozovatel se však opakovaně dostával „za dobrotu na žebrotu“.
Nocležníci občas „zapomínali“ zaplatit. Spoluprací mezi
firmou a OSVZ se nyní podařilo najít optimální řešení.
Rada města schválila smlouvu, ze které vyplývá, že
tomu, kdo využije možnost ubytování, bude příslušná
částka strhnuta ze sociální dávky a odeslána přímo na
firemní účet. Podle Martiny Černíkové neodporuje tento postup žádnému zákonu či předpisu. K dispozici je
6 lůžek, což je, jak konstatuje M. Černíková i vedoucí
poličské Farní charity Markéta Šafářová, nabídka odpovídající aktuální poptávce po této sociální službě.
-kaz-

RODINY OBDRŽELY
POTRAVINOVÉ BALÍČKY
V listopadu rozdali pracovníci odboru sociálních
věcí a zdravotnictví prvních deset potravinových balíčků. Tuto akci pořádá Potravinová banka v Litomyšli,
která je zřízena Občanským sdružením Naděje Litomyšl. Stejné balíčky získala i další města v Pardubickém
kraji. Získané potraviny přijímá potravinová banka na
základě darovací smlouvy jako sponzorské dary. Rodiny, které potravinové balíčky dostávají, vybírá odbor
sociálních věcí a zdravotnictví podle aktuální sociální
potřebnosti. Podle informací pracovnice zmíněného
odboru Martiny Černíkové je pomoc určena sociálně
slabým rodinám se třemi a více dětmi nebo ženám
samoživitelkám s minimálně jedním dítětem. „Odbor
sociálních věcí a zdravotnictví bude vždy vybírat potřebné klienty, kteří příslušný měsíc potravinovou pomoc
obdrží,“ dodala Černíková. Počet balíčků zůstává stejný
a budou vydávány přímo na zmíněném odboru. -sáň-
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a hyperaktivitou dítěte, jež se tak pro své okolí stává
těžko zvladatelné. To, že má dítě dysporuchu neznamená, že je hloupé - naopak, tyto děti mají často
vyšší IQ. I přesto však může nerozeznaná porucha
zapříčinit přeřazení dítěte ze základní školy do školy
zvláštní.
Příkladů dílčího oslabení výkonu existuje celá
řada, podle statistických dat se některá z forem nedostatečné mozkové aktivity týká více než poloviny
dětské populace a nejméně třetiny dospělých.
Při práci v Dětském informačním centru se s těmito a dalšími poruchami mozkové činnosti samozřejmě
také setkáváme a snažíme se dětem i jejich rodičům
pomáhat s jejich zvládnutím. Překonání těchto lehkých mozkových dysfunkcí není vždy snadná záležitost. S dítětem je nutno důsledně pracovat. Je třeba navštívit pedagogickou poradnu, psychologa, neurologa
nebo problém řešit jiným způsobem.
Jednou z možností, která je v současné době k dispozici a která má v odstraňování lehkých mozkových
dysfunkcí ověřenou účinnost, je tzv. biofeedback.
Jedná se o metodu, která skrze obrazovku počítače
pracuje s podmiňováním EEG – elektroencefalografického obrazu mozkové aktivity. V praxi to vypadá tak,
že dítě, kterému jsou na pokožku hlavy jednoduchým
způsobem připevněny elektrody, sleduje na obrazovce počítače svou vlastní mozkovou aktivitu, a to ve
formě jednoduché hry. Pokud je dítě nesoustředěné,
vidí například, že autíčko se po silnici pohybuje od
jednoho kraje k druhému, zatímco při soustředění
se dráha autíčka vyrovná. Tímto jednoduchým způ-

sobem má dítě možnost názorně sledovat činnost
vlastního mozku a po čase je schopno tuto činnost
stále více ovlivňovat a regulovat. Odborně řečeno,
žádoucí mozkové frekvence se posilují a nežádoucí
inhibují. Výsledkem úspěšné terapie je vymizení specifických potíží.
Biofeedback se používá již zhruba od 70. let
20. století a z původního nástroje k regulaci senzomotorických funkcí se jeho využití postupně, ale
nepřetržitě rozšiřuje. Podle oficiálního stanoviska
ministerstva zdravotnictví USA z roku 2000 je použití
biofeedbacku vhodné například v těchto oblastech:
stres, poruchy spánku, epilepsie, svalové spasmy, vysoký krevní tlak, chronické migrény, nekontrolované
úniky moči a další. Zvláště se doporučuje při poruchách učení a chování u dětí, kde je jeho úspěšnost
nejvyšší a dobře prokazatelná.
Dětské informační centrum počítá s poskytováním
EEG-biofeedback terapie pro své klienty a širokou veřejnost od ledna roku 2005. Věříme, že zpřístupněním
této metody pomůžeme odstranit alespoň některé
problémy, s nimiž se ve své vlastní praxi setkáváme.
Pro bližší informace o biofeedbacku obecně můžete
navštívit internetovou adresu www.biofeedback.cz.
Pokud Vás zajímá, jakým způsobem bude biofeedback realizován zde v Poličce, rádi Vám poskytneme
informace na tel. čísle 775 177 027 nebo osobně v našem centru na Šaffově ulici č. 110. Ideální příležitostí,
jak se více dozvědět o možnostech, které biofeedback
nabízí, je Den otevřených dveří v DiC Polička. Koná
se 7. 12. 2004.
Ing. R. Vrabcová

PROGRAM KAMÍNKU
NA LEDEN

HISTORIE A SOUČASNOST KAMÍNKU
Sdružení rodičů a přátel postižených dětí Kamínek založila paní Jana Machová 2. 10. 1994 v Pusté
Kamenici, kde žilo 450 rodin, z nichž v sedmi rodinách měli děti s různým druhem postižení. Postupně se přidávali také rodiny z Poličky a jejího okolí.
Proto se Kamínek přemístil do Poličky. Zde našel
podporu u pana Brandejse v Domě s pečovatelskou
službou „Penzion“. Kamínek se stále více rozrůstal
a již mu nestačily prostory „Penzionu“. Proto paní
Martina Nečasová domluvila volné prostory na Základní škole Na Lukách.
Rozrostla se nejen členská základna, ale i naše
aktivity. Proto jsme velmi uvítali pomoc Úřadu
práce, který nám začal platit asistentky k dětem.
Později se připojil i Městský úřad Polička a některé
okolní obce.
V roce 2001 paní Jana Machová rezignovala na
místo předsedkyně a do této funkce byla zvolena
dlouholetá místopředsedkyně paní Eva Jílková,
která i nadále pokračuje v trendu paní Jany Machové. Chceme co možná nejvíce zlepšovat práci,
kterou paní Jana Machová začala, ale i přibírat nové
aktivity, které budou potřebné a zároveň prospěšné rodinám s postiženými, ale i zdravými dětmi
a maminkám na mateřské dovolené. I proto je u nás
integrace skutkem a ne jen na papíře.
Naše aktivity jsou následující:
- Klub maminek - v kroužcích si maminky vyrábějí různé předměty, které si potom odnášejí domů.
Např. malování keramiky, šití polštářků, ozdobné
magnetky, dekorace s motivy listů, květináče s roztíraným povrchem, ozdobné sáčky na dárky.
- Kroužek vaření - u maminek je velice kladně
hodnocen.
- Keramický kroužek, výroba gelových svíček,
batikování. Rukodělné kroužky navštěvují žáci
z prvních a druhých tříd ze Základní školy Na Lukách, pod vedením svých učitelů.
- V letošním roce byla zahájena i muzikoterapie
a pro maminky kalanetika.
V měsíci březnu proběhla velikonoční inspirace.
V letním období uskutečňujeme výlety do blízkého
okolí Poličky. Na závěr prázdnin jsme uspořádali
výlet do Zoologické zahrady v Jihlavě. Začátek
školního roku jsme dětem zpestřili loutkovým
představením - pohádkou O malé čarodějnici. Během měsíce listopadu a prosince probíhala vánoční
inspirace, kde jsme zhotovovali adventní věnce
a vánoční svícny.
Díky sponzorům jsme připravili dětem Mikulášskou besídku s nadílkou, kterou předával sám
Mikuláš.
Benefiční vánoční koncert
Dne 17. 12. 2004 proběhl Benefiční vánoční
koncert v evangelickém kostele v Poličce. Koncert
se konal pod záštitou starosty města Poličky Bc. Miroslava Popelky a zúčastnili se jej rovněž zástupci
sociálního odboru MěÚ v Poličce a další hosté.
V první části zazpíval Chrámový sbor Hlinsko
několik vánočních písní a koled českých i zahraničních a ve druhé části společně s folklórním souborem Vysočan provedl Českou vánoční mši Václava
Mýtného. Na závěr si všichni návštěvníci s účinkujícími zazpívali koledu Narodil se Kristus Pán.

ZÁPIS
DO PRVNÍCH TŘÍD
Základní škola Na Lukách Polička oznamuje:
zápis do 1. třídy se bude konat
v pátek 28. ledna 2005 od 14 – 17 hodin
v pavilónu 1. stupně.
Srdečně Vás zve
Eduard Střílek, ředitel školy

Sponzoři
Jelikož jsme nezisková organizace jsme závislí
na sponzorech:
Město Polička, Úřad práce, obec Kamenec,
J.H.J. s.r.o, SVITAP Svitavy, firma p. Švanda, Báča,
Dřevozávod Pražan, Kovovýroba Flídr Široký Důl,
Dr. Köck - notář, Agrikol, Ravensburger, Měšťanský
pivovar, Lékárna pí. Tomanová, Knihkupectví U Riplů, Tabák p. Kubát, Vitamín D p. Dvořák, Pekárna
Borová, Poličská pekárna, Květena p. Grubhofferová, Vaňkovo semenářství, Flora, COMA Polička,
SOU obchodní a Odborná škola SMČSD Polička,
Střední odborná škola zemědělská, Cukrárna Černý - Mlynář, Jednota Svitavy, pí. Juklová hračky
a další.
Všem sponzorům touto cestou děkujeme a přejeme krásné prožití vánočních svátků a hodně zdraví a štěstí v roce 2005.
Zaměstnanci SRPPD „Kamínek“

Po
Út

8:00 16:00 hodin - hlídání dětí
8:00 16:00 hodin hlídání dětí
10:00 Klub maminek
18:30 19:30 hodin cvičení Kalanetika
St
8:00 16:00 hodin hlídání dětí
Čt
8:00 16:00 hodin hlídání dětí
18:30 19:30 hodin cvičení Kalanetika
Pá
8:00 13:00 hodin hlídání dětí
13:00 16:00 hodin sanitární hodiny
V měsíci lednu budou prováděny pravidelně
v pondělí nebo ve čtvrtek v sudý týden ukázky
dovedností žáků SOU obchodní obor kosmetička.
Tyto ukázky proběhnou v objektu sídla SRPPD
Kamínek .
Otevřeno: PONDĚLÍ-ČTVRTEK od 8:00 do 16:
00, PÁTEK - od 8:00 do 13:00, (13:00 16:00 sanitární
hodiny)
Najdete nás: Polička, ZŠ Na Lukách, vchod od
dopravního hřiště, tel: 603 108 673

Benefiční koncert proběhl 17. prosince v Evangelickém kostele v Poličce

VÁNOČNÍ JARMARK
Adventní čas je vždy velmi hektický, plný
shonu, práce a starostí. Právě proto je dobře
občas uniknout, nejlépe k věcem krásným.
A není nic milejšího, než prožít chvíle s dětmi.
Takový příjemný čas mohl strávit každý,
kdo navštívil „Vánoční jarmark“na ZŠ Na Lukách v Poličce 9. prosince. Trému a odpovědnost, kterou cítilo každé z dětí při vystoupení,
by nikdo u našich svěřenců nečekal.
Odměnou za to jim byl potlesk všech přítomných a příprava byla zúročena úsměvy
blízkých. Spolu s našimi žáky potěšili diváky
i školáčci z MŠ na Palackého náměstí. Patří jim
velký dík i hlavně proto, že u nás vystupovali
již na 4. jarmarku.
Po shlédnutí programu byla pro naše hosty
přichystána výstava výtvarných prací a výrobků žáků a učitelů naší školy
5. ročník „Vánočního jarmarku“ byl v této
podobě již poslední. I letos byl výtěžek této
akce věnován na charitativní účely. Byl poslán na konto 3. adventního koncertu České
televize.
Těšíme se na další společná setkání se všemi přáteli naší školy.
Žáci, učitelé a vychovatelky 1. stupně
ZŠ Na Lukách, Polička

HOLA, HOLA
ŠKOLA VOLÁ

ZÁPIS S KLAUNEM ŠIKULKOU
V pátek 28. 1. 2005 proběhne na paviloně
Masarykovy ZŠ v době od 13 do 17 hodin zápis dětí do 1. ročníku.
Přineste, prosím, s sebou: rodný list dítěte,
průkaz totožnosti zákonných zástupců, děti přicházející z MŠ vyplněný zápisní lístek.
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DOTAZNÍKOVÁ AKCE
UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU
Posluchači v lednu 2005 dokončí první ze tří
semestrů. Při slavnostním zakončení jim bude předáno potvrzení o absolvování první třetiny studia.
V průběhu vyučování proběhlo dotazníkové
šetření, v němž posluchači odpovídali na otázky
týkající se univerzity. Z něj vyplynulo, že naprostá
většina studentů je spokojena jak s vybranými
tématy, tak i s odborností přednášek. Cituji jednu
z odpovědí: „Lektoři jsou na vysoké odborné úrovni a jejich přístup k nám seniorům je neocenitelný.“ Dotazník obsahoval i otázky: co by posluchači
chtěli na dosavadním průběhu zlepšit, zda by měli
zájem semestr zakončit nějakou formou testu, závěrečnou prací či jen společnou besedou? Navrhovala se i témata pro další ročníky univerzity.
Odpovědi na tyto otázky jsou pro mě, jako
koordinátorku univerzity, velmi cenné a rozhodně
k přání posluchačů bude přihlédnuto. Při čtení
odevzdaných dotazníků jsem se i zasmála - cituji
jednu z posluchaček, která do dotazníku napsala:
„Děkujeme všem, kteří univerzitu pořádají, organizace je perfektní, stále se něco nového děje.“ Dále
poznamenala: „Paní Zuzana Bubílková udělala
vtip – ptají se vnoučata babičky, proč navštěvuje
univerzitu třetího věku a ona jim odpoví, že dědečka vzrušují studentky.“
Jsem ráda, že se podařil projekt, jako je Poličská univerzita třetího věku realizovat. Za to
patří dík i řediteli DPS panu Pavlu Brandejsovi.
Posluchači vytvořili nový kolektiv a vznikla nová
přátelství.
Přeji všem posluchačům mnoho úspěchů
– i studijních a hodně zdraví v roce 2005.
Irena Smolková

INTERNET PRO POSTIŽENÉ
Podařilo se nám sjednat bezkonkurenčně výhodné podmínky pro zdravotně postižené občany
u fy COMA - u tarifu ECO-600 slevu 50%
Při podepsání smlouvy na dva roky neplatíte
žádný zřizovací poplatek. Zaplatíte 290,- Kč měsíčně včetně DPH.
Přejeme Vám příjemné cestování po světové síti
za minimální náklady.
Za sdružení zdravotně postižených.
Jiří Schulz

KARDIACI V LEDNU
Oblíbené zdravotní vycházky 2005 zahájíme v Poličce
Svitavský Kardio klub zahájí zdravotní kondiční
vycházku v sobotu 22. ledna 2005. Sraz účastníků z Poličky je v 10 hodin na vlakovém nádraží v Poličce.
Zde připravili poličtí členové našeho klubu dvě
nenáročné vycházky v délce 4 a 6 km. Kratší trasa: do
Liboháje a pod sjezdovku. Delší trasa: Jelínek, Šibeniční
vrch. Zváni jsou všichni příznivci zdravotních vycházek
všech věkových skupin.
Kardio klub Svitavy přeje všem svým příznivcům
v roce 2005 hodně zdraví, štěstí a duševní pohody.
Za výbor Kardio klubu
Jan Pokorný

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji vedení firmy Zlatovánek a jejímu zaměstnanci řidiči Stanislavu Burešovi za nalezení
a odevzdání ztracené peněženky. Je velmi milé
vědět, že kolem nás jsou stále poctiví a slušní
lidé.
Vladimíra Matoušová
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EUROSCOLA A POLIČŠTÍ STUDENTI V ROLÍCH EUROPOSLANCŮ
Studenti poličského gymnázia se ve dnech
29. - 30. listopadu zúčastnili programu EUROSCOLA, který umožňuje mladým lidem poznat prostředí
Evropského parlamentu ve Štrasburku a vyzkoušet
si práci europoslanců.
„V televizi vypadá sál s modrými křesly obrovský,
ale ve skutečnosti tak gigantrózní není.“ Jana K.
Po bezpečnostní kontrole a „eurosnídani“ nás
asistentky zavedly do parlamentního sálu, který
jsme dosud znali pouze z televize a novinových
fotografií. Jednací místnost je určena pro více než
700 poslanců a my jsme společně se studenty z dalších patnácti zemí zaplnili přibližně 500 křesel. Po
úvodních informacích dostali slovo studenti. Jejich
úkolem bylo představit svou školu, město a zemi
v časovém limitu jedné minuty. Naše gymnázium
reprezentovala Lenka Návrátilová z oktávy, která
svou angličtinou i přirozeností projevu převyšovala
ostatní. Na tom, že její vystoupení působilo jako
jedno z nejlepších, se shodli i profesoři z ostatních
zemí.
„Zjistil jsem, že práce europoslance je velmi
náročná – obzvlášť když musí sedět na takových
hrozných židlích a používat tak nepohodlná sluchátka.“ Luděk M.
Každý student měl k dispozici sluchátka, aby si
mohl zvolit řeč, ve které chce jednání poslouchat.
Kromě angličtiny bylo možné vybrat němčinu,
francouzštinu, italštinu a španělštinu. Pomocí
hlasovacího zařízení jsme odpovídali na otázky
uvedené v anketním dotazníku. Reagovali jsme na
dotazy typu: Myslíte si, že Vás Vaše škola dostatečně informuje o Evropské unii?
„Ukázalo se, že se nemusíme stydět za to, že
jsme Češi.“ Luděk M.
„Jazykově jsme dost na úrovni a náš všeobecný
rozhled často převyšoval znalosti studentů stejně
starých jako my.“ Jana K.
Během oběda na nás čekala další aktivita – EUROGAME. Dostali jsme test s osmnácti otázkami,
z nichž každá byla napsána v jiném jazyce. Naším
úkolem bylo sestavit čtyřčlenné týmy s různým
národnostním složením, otázky přeložit a napsat
správné odpovědi. Největším problémem byly
otázky v řečtině a finštině, jejichž význam se nedal
ani zdaleka odhadnout, a tak nezbylo, než se pracně dohledat studentů z Řecka a Finska a nechat
si obsah otázek vyložit. Do finále EUROGAME
se probojovaly týmy Lenky Navrátilové a Vojty
Dubánka.

„Mladý lidi jsou všude podobní – někteří prima,
někteří nafoukaní.“ Jana K.
„Je skvělé vědět, že lidé v celé Evropě mohou spolupracovat a hledat společné cesty.“ Lenka N.
Po obědě se každý z nás mohl zapojit do diskuze o problémech současné společnosti. Na programu byla tato témata: Evropská demokracie, životní
prostředí, mládež v EU, budoucnost EU a evropské
hodnoty ve světě. Již ve škole jsme se snažili shromáždit co nejvíce informací a připravit si slovní
zásobu, abychom byli připraveni diskutovat.
Pracovali jsme v pěti skupinách přibližně po
stu studentech. Každá skupina si zvolila mluvčího,
který potom výsledky přednesl v parlamentním
sále. Kdokoliv měl šanci s názory polemizovat,
a otevírala se tak nová diskuze. Nakonec jsme pomocí hlasovacího zařízení rozhodli o schválení či
neschválení závěrů jednání jednotlivých skupin.
Na závěr dne stráveného v Evropském parlamentu zazněla hymna Óda na radost, při které
vybraní studenti nesli vlajky členských států. Každá škola obdržela vlajku Evropské unie a všichni
účastníci certifikát o absolvování programu a upomínkové předměty.
„Štrasburk je krásné město, rozhodně stojí za
návštěvu.“ Verča T.
Druhý den už na nás čekal Štrasburk v celé své
předvánoční alsaské kráse. Nahlédli jsme do kultury, kde se mísí francouzský přídech s německým.
Poznali jsme, že katedrálou Notre Dame se pyšní
nejen Paříž, ale také Štrasburk. Z ochozu se nám
naskytl nádherný pohled na celé město – Štrasburk
jako na dlani.
„Kdo chtěl, mohl za dva dny nasbírat plnou náruč zkušeností, které se na cestě zpátky ani nevešly
do autobusu.“ Lenka N.
Návštěva Štrasburku byla pro všechny velkým
přínosem, protože do Evropského parlamentu se
pravděpodobně většina z nás znovu nedostane.
Rádi bychom poděkovali Gymnáziu Litomyšl, že
nám poskytlo informace o možnosti absolvovat
program EUROSCOLA, a vedení Gymnázia Polička
za to, že podporuje zahraniční vzdělávací akce,
díky nimž poznáváme nové lidi, a získáváme tak
cenné informace patřící do všeobecného přehledu.
Za studenty Gymnázia Polička
Pavla Vraspírová
Neprošlo redakční úpravou

DOMOV
„Cestička k domovu známě se vine, hezčí je krásnější než všechny jiné...!“ Jaroslav Seifert
...a najednou o něj během vteřiny přijdete. Ruce
se tenkrát chvěly všem, kteří o půlnoci na Silvestra
pozvedaly skleničky s očima upřenýma na televizní
obrazovku. Hodiny nemilosrdně odpočítávaly poslední vteřiny našeho společného státu. Gong, pak
„a to je ta země česká, země česká, domov můj...“
a konec. Nemilosrdný nůž přeťal nejen naši společnou zemi, ale i státní hymnu. Ticho, nechápavé
pohledy. Vlna zklamání stírá slzy z očí.
„Tak to teda přehnali!,“ ozývá se ze všech
stran. „Komu by vadilo, kdyby ji naposledy zahráli
celou?“ Vzpomenu si, že v té druhé části bývalého
Československa čeká nyní u telefonu moje sestra,
která se právě v tomto okamžiku stala ve vlastní
zemi cizinkou. Pevnou rukou vytáčím její telefonní
číslo a abych vůbec mohla promluvit, zlehčuji situaci. „Česko zdraví Slovensko.“ Na druhé straně drátu
je však ticho. Spíš tuším než slyším vzlyknutí: “Komu
by vadilo , kdyby ji ještě naposledy zahráli celou...“
A tak stojíme každá na jedné straně hranice
a já, i když vím, že tady slova nic nezmohou, řeknu:
„Přijeď hodně brzy domů. Nás, ani domov u nás, ti
nikdo vzít nemůže.“
A tak, se vstupem do nového roku, přeji všem,
aby o svůj domov nikdy nepřišli. Aby se vždy měli
kam a ke komu vracet. Aby děti nezapomněly na
svoje sourozence a rodiče, rodiče zase na svoje rodiče a děti a všichni dohromady na lásku.
-elč-

REKONSTRUKCE STRAVOVACÍHO
PROVOZU AZASS DOKONČENA
˝
V areálu poličské nemocnice (AZASS)
byla 15. 12. 2004 dokončena rekonstrukce stravovacího provozu a od 1. 2. 2005 si dovolujeme pozvat
veřejnost do našeho nového zařízení, kde nabízíme
po celý týden, tedy včetně sobot, nedělí a svátků,
hlavní jídla v celé dietní skladbě jak v naší nové
jídelně, tak i do jídlonosičů.
Vedení a zaměstnanci stravovacího provozu
AZASS Polička
Pozn. redakce: K rekonstrukci stravovacího provozu v AZASS i k možnostem stravování v něm se
blíže vrátíme v příštím čísle Jitřenky.

PODĚKOVÁNÍ
Svaz invalidů postižených civilizačními
chorobami Polička děkuje všem sponzorům,
kteří v roce 2004 věnovali krásné dárky pro
naše postižené členy.
Současně s tím děkujeme paní MUDr. Miroslavě Fialové za pomoc a péči, kterou nám
všem věnuje. Též poděkování paní Vlastě Štaudové, vedoucí OSVZ a paní Miluši Karlíkové za
účast na schůzích a informace pro postižené
občany.

PŘIJMEME PRODAVAČE
do prodejny bauMarket v Poličce
montáž zahradních sekaček
a elektrického nářadí - prodej.
kontakt: p. Báčová: 777 731 212,
461721545

STARONOVÝ VSTUP DO NOVÉHO ROKU?
Máme za sebou vánoční svátky a Silvestra. Je to
odjakživa období, kdy bilancujeme. Sčítáme pozitiva
a negativa uplynulého roku, radujeme se z dosažených úspěchů, litujeme chyb, kterých jsme se dopustili a umiňujeme si, že příště budeme chytřejší,
aby výsledky našeho snažení byly ještě lepší.
Posíláme na všechny strany blahopřejné dopisy či
korespondenční lístky (v poslední době převážně
SMSky), v nichž adresátům přejeme do nového roku
jen to nejlepší. Mnozí z nás činí osobní předsevzetí, například že nebudou kouřit, pít, lhát..., jak už
to ovšem bývá, po Novém roce zůstane většinou
všechno při starém.
Zajímala by mě statistika, kolik z těch každoročně zaslaných blahopřání do nového roku je
míněno upřímně a kolik z nich je pouze poplatno
obvyklé společenské konvenci. Nebudu asi daleko
od pravdy, když řeknu, že v některých případech si
jejich prostřednictvím jen utěšujeme vlastní špatné
svědomí, protože jsme si na své drahé, nejbližší, nedokázali během roku udělat čas. A tak to napravujeme na sklonku roku přáníčky a různými dary, často
velmi nákladnými. Kdeže jsou ty časy, kdy dobré,
laskavé slovo, obejmutí, projev lásky, podaná ruka,
platily nade vše...
Pokud jde o nesplněná soukromá předsevzetí,
nic se dohromady neděje, může to mrzet jen toho
dotyčného. Horší je, když svá předsevzetí či sliby
neplní politické strany spoléhající se na krátkou
paměť voličů. Na to, že všechno zavane čas, asi
také spoléhají různí šíbři, kteří státu a nám všem tahají peníze z kapes. Rmoutí mne zamítnuté zákony,
směřující k prokázání nepoctivě nabytého majetku
a vůbec naše špatná legislativa.
S Vánocemi neodmyslitelně souvisí láska, mír,
klid, pohoda, vzájemné porozumění. Přál bych si
z plna srdce, aby to dnes a denně platilo mezi všemi
lidmi dobré vůle, ať už bězvěrci či vyznavači nejrůznějších náboženství. Vždyť žádná víra neukládá
svým ovečkám vyhlazení odpůrců, nenavádí je k terorismu ať už pomocí výbušnin či ničením životní-

ho prostředí, kdy jde o existenci naší Modré planety,
celého lidstva. Cestu k řešení problémů tohoto světa naznačují knihy ze série Zvonící cedry spisovatele
jménem Vladimír Merge, který v nich zachycuje
myšlenky, názory, vize a prognózy své neobyčejné
přítelkyně Anastázie. Přečtěte si je a snažte se podle
nich chovat. Pak se svět pohne kupředu.
-L. Vrabec-

DOPIS ČTENÁŘE
Letos poprvé jsem si všimla, že v Poličce již nechodíme na hřbitov, ale na pohřebiště. Možná, že jen
mně toto označení připomíná slova jako odkladiště,
skladiště, úložiště i ještě méně důstojná jako smetiště
apod. Nevím, komu se nelíbilo označení hřbitov, běžně používané a vžité jak u občanů tak i v literatuře.
Nebo to bylo jen z touhy po změně, jako když za
minulého režimu jsme hasičům začali říkat požárníci
a policistům příslušníci veřejné bezpečnosti?
Také mne dost mrzelo, že o dušičkových dnech
nebyla písemně vyznačena změna provozní doby
hřbitova. Do letošního roku bylo možno v tyto dny
navštívit hřbitovy až do jedenadvaceti hodin. Letos
změna vyznačena nebyla a tak, i když byl hřbitov po
19. hodinách ještě otevřený a počasí bylo příznivé,
prošla jsem se několikrát jen v blízkosti brány a obvyklou nejméně hodinovou procházkou se vzpomínáním na všechny zemřelé jsem se bála uskutečnit. Již
jednou jsem se dramaticky dostávala ze zamčeného
hřbitova a nestála jsem o opakování.
Když jsem procházela kolem zrušených hrobů,
přemýšlela jsem, jak se postupuje, když neexistuje
žádný příbuzný, vyprší zaplacená doba a na hrobě je
historicky cenné zařízení např. tepaný kříž, mřížka,
socha apod. Je i takovéto hrobové zařízení povinně
odvezeno na skládku?
Jana Filipi, Polička

MLADÍ HASIČI KONEČNĚ PROLOMILI PODZIMNÍ SMŮLU!
V sobotu 23. října 2004 si oddíly mladých hasičů
poměřily své síly v podzimním závodě požárnické
všestrannosti. Poličští soptíci si odváželi ceny a diplomy za přední umístění.
Triumf hlídek ŠaKrBaMiDa a Benjamínků
Ve družstvu mladších žáků pracuje 15 dětí ve
věku od 4 do 10 let. Své hasičské umění na soutěži
předvedlo dvanáct z nich. Za hlídku ŠaKrBaMiDa
startovali Šárka Navrátilová, Kristýnka Kynclová,
Bára Slezáková, Míša Komárek a David Lapáček.
Dokázali, že patří mezi nejlepší družstva okresu,
protože v konečném pořadí obsadili stříbrnou
příčku. Nejmladší děti vytvořili hlídku Benjamínků
s věkovým průměrem 6,5 roku, za kterou startovali
Peťa Dvořák, Kuba Kučera, Heďa Kynclová, Tom
Petrák a Alešek Urbánek. Benjamínci obsadili bezvadné dvacáté místo. Lukáš Poliačik a Míša Štrumfa
sestavili společně s dětmi z Kamence a Pusté Rybné
hlídku nazvanou Mix, která skončila na 22. místě.
Nejlepší umístění starších žáků v podzimním závodě v historii oddílu
Starší žáci vytvořili dvě vyrovnané hlídky, ve
kterých startovali Honza Břeň, Míra Cupal, David
Kozák, Milan Lapáček, Vojta Mareš, Petra Paclíková, Kuba Pavliš, Matěj Skalník, Honza Staněk
a Lenka Štrumfová. Zmíněná vyrovnanost je patrná
i z celkových výsledků, protože obsadili páté a šesté místo. Páté místo je nejlepším umístěním, jaké
kdy poličští starší žáci pamatují, za což jim náleží
patřičná pochvala.
Disciplína ZPV ve zkratce
Příprava na tuto soutěž je velkou náplní podzimní činnosti oddílu. Nesoutěží v ní družstva, ale
pětičlenné hlídky. Přibližně na třech kilometrech

je čeká několik kontrolních stanovišť. Hned za
startem se nachází střelba ze vzduchovky, poté
základy topografie - znalost topografických značek,
zorientování mapy pomocí buzoly a určení azimutu
jednoho orientačního bodu. Za několik kroků závodníky čeká uzlování. Zde si každý člen vylosuje
jeden uzel a ten potom musí uvázat (tesařský, plochá spojka, zkracovačka, lodní, úvaz na proudnici).
Na základech první pomoci dostane hlídka za úkol
ošetřit raněné koleno a znehybnit poraněnou horní
končetinu. Na stanovišti požární ochrany určují
podle grafických značek technické prostředky
a určují vhodná a nevhodná hasiva pro vylosované
skupiny látek. Zbývajícím stanovištěm je překonání
překážky po vodorovném laně. K běžeckému času
se připočítávají trestné minuty, které hlídky získaly
během celého závodu.
Pavla Vraspírová
Neprošlo redakční úpravou.
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POZVÁNKA DPS
12. 1. Společenská hra - Milionář, společenská
místnost 14 hod.
19. 1. Video – horolezectví – Radek Jaroš, účastník
expedice světových velehor, např. Pamir, ŤanŠan,
Himaláje, K2, Mount Everest - společenská místnost
14 hod.
26. 1. Vystoupí studenti střední odborné školy
SOU Polička s pásmem písní a tanců - jídelna 14 hod.
27. 1. Slavnostní zakončení semestru Poličské univerzity třetího věku, jídelna – 14.30 hod.

Z ČINNOSTI DPS - PENZION
3. 11. v Penzionu vystoupilo maňáskové divadélko
Jó Jo. Členky divadélka zahrály našim obyvatelům,
dětem z mateřské školy z náměstí, dětem z mateřské
školy Hegerova a dětem ze zvláštní školy pohádku
O Smolíčkovi.
9. 11. shlédli obyvatelé Penzionu video Paříž. Paříž
je město obdivované básníky, malíři a svými pamětihodnostmi láká k návštěvě miliony turistů. Nahlédnout
do života tohoto města bylo obdivuhodné.
16. 11. se pouštělo video Život v Penzionu. Obyvatelé zavzpomínali na zájezd do Nových Hradů , Luže
a Skutče, zámecké slavnosti v ÚSP Bystré, posezení
u rybníka v Lačnově, soutěžní hry s DPS - Dolní Újezd,
zájezd do ZOO Jihlava a DD Havlíčkův Brod, táborák,
zábavu s DPS - Rosice u Brna.
24. 11. proběhlo v Penzionu country odpoledne,
které vedla slečna R. Zezulová. S dětmi zatančila několik country tanců. Do tance zapojila také obyvatele
Penzionu. Jejich snahu a odvahu zkusit něco nového
ocenili diváci a dobře se bavili. Odpoledne s hudbou
a tancem bylo plné pohody.

SKAUTI SLAVILI VÁNOCE
Poslední víkend před Štědrým večerem jezdí
skauti a vlčata již mnoho let na svojí hájenku – dříve
pod Čtyřmi palicemi, dnes do Telecího. Není to však
výprava ledajaká, je to výprava vánoční a proto je spojena se spoustou vánočních tradic a zvyků. Odléváme
vosk (místo olova) do vody a věštíme budoucnost
ze vzniklých prapodivných i hezkých tvarů. O budoucnosti leccos vypovídají i hrníčky štěstí – každý
si zvedne jeden ze sedmi hrníčků a dozví se, co ho
v příštím roce čeká. Jedna z nejhezčích tradic je vyrábění lodiček se svíčkou ze skořápek. Pořádáme i velký vytrvalostní závod, výčet by mohl být ještě dlouhý.
Okamžiky, na které se však všichni těší nejvíce, jsou
u živého vánočního stromečku přímo v lese, kde zástupce ježíška – tentokrát Orlík - po zazpívání koled
a odříkání básničky rozdává dárečky pro své brášky

(skauti a skautky si říkají mezi sebou bratři, sestry).
Výprava na hájenku je spojena i s jinými činnostmi. Vlčata i skauti vaří a připravují jídlo, nováčci často
poprvé v životě krájí chléb či zatápí v kamnech či
v krbu. V tomto termínu také máme většinou štěstí na
sníh, který pak většinou do skutečných Vánoc zase
roztaje. Udělali jsme parádní klouzačku na rybníku,
ale sáňkování šlo letos hůř, neboť den byl krátký
a přímo u hájenky je svah posypán štěrkem po stavbě
ekologické kořenové čističky odpadních vod.
Aby to nebylo líto světluškám a skautkám, ještě
uvedu, že ony slaví Vánoce obdobným způsobem, ale
v jiném termínu.
Vánoční výprava se parádně vydařila a nyní vzhůru do nového roku!
René Habrman

K&K servis CZ, s.r.o,
Starohradská 563, Polička

Prodejce pásových a pilových pásů,
nářadí výkovků a provozovatel

USNESENÍ VÝBORU
Majitelé firmy se svými
zaměstnanci děkují všem svým
zákazníkům za projevenou přízeň
v letošním roce a přejí jim
do nového roku 2005
mnoho úspěchů a osobní pohody.
I v novém roce bude Bowling bar
otevřen denně
Pondělí – pátek 10 – 16 hod.
Sobota – neděle 16 – 24 hod.

Tel. rezervace - 605 373 330
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Usnesení z výboru pro výchovu a vzdělávání
ze dne 20. 10. 2004
1. Výbor pro výchovu a vzdělávání doporučuje
schválit žádost ředitelky Základní umělecké školy
Bohuslava Martinů o osvobození 15 žáků od placení
příspěvku na úhradu nákladů spojených s poskytováním základů vzdělání. Doporučuje pro příští období
při osvobozování upřednostňovat sociální hledisko
před ostatními hledisky. Žádost pro jednání rady
města doplnit tak, aby obsahovala podrobnější údaje u jednotlivých žáků ( nadání, sociální potřebnost,
zájem školy).
Hlasování: 7 ano

2. VVV doporučuje schválit „Plán práce na školní rok 2004/2005“ Domu dětí a mládeže v Poličce
s výjimkou bodů, které se týkají návrhu rozpočtu na
rok 2005.
Hlasování: 7 ano
3. VVV doporučuje ZM schválit doplnění zřizovací listiny ZŠ Na Lukách, Polička, Švermova 401 o pronajímání prostorů školních budov a školní jídelny.
Hlasování: 7 ano
4. VVV doporučuje schválit výroční zprávy škol
a školských zařízení zřizovaných městem za školní
rok 2003/2004.
Hlasování: 7 ano

TURISTÉ V LEDNU
1. ledna – Vycházka na Lucký vrch
Sraz účastníků ve 12.30 hod před Tylovým
domem.
Trasa: Polička – Sádek – Lucký vrch – Borová
(asi 12 km)
V případě dobrých sněhových podmínek
jedeme na běžkách.
Vedoucí akce P. Leinveber
7. ledna - Výroční členská schůze
Spolkový dům Jordán. Začátek v 18.00 hod.
22. – 23. ledna - 28. ročník „Přejezdu Žďárských
vrchů“.
Tradiční dvoudenní zimní akce s přenocováním ve Sněžném.
Trasy od 16 do 30 km na běžkách, v případě
špatných sněhových podmínek se koná jako
pěší.
Přihlášky do 15. ledna.
Vedoucí akce J. Andrle
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

ŘÁDKOVÁ INZERCE:
Nabídka volného pracovního místa:
Do recepce DPS-Penzion Polička na kratší prac.
úvazek (0,5) ve 12-ti hod. směnách vč. víkendů.
Vhodné pro zájemce s částečným invalidním důchodem, kteří již případně pracovali ve zdravotnictví.
Nástup nejpozději od 1. 2. 2005 na dobu určitou. Informace podá ředitel Brandejs Pavel, tel: 461 753 111
xxx
Půjčky, leasing, hypotéka po telefonu. Info na
tel. 777 753 896.
xxx
Hledáme byt 2 (1, 3) + 1 ke koupi nebo pronájmu v Poličce. 777 747 545
xxx
Zvažujete koupi nového vozu ŠKODA – fábie,
oktávie? Ceny cirka o 25 – 30 % nižší! Zavolejte: tel.
737 879 008.

RYCHLÉ
HOTOVOSTNÍ ÚVĚRY
od 30.000 Kč do 100.000Kč bez ručitele
Úvěry pro všechny!!!! 728 113 513

ÚSPĚCH POLIČSKÉ
KULTURISTIKY

„Stále vyzvedávejme malé radosti, než přijde velké štěstí. A když nepřijde, pak jsme měli
aspoň svá malá štěstí.“
Theodor Fontane

Prožití roku 2005 ve zdraví, pokoji, radosti a lásce
vám všem přeje
GALERIE VYSOČINA

21. listopadu proběhla v Ústí nad Labem
Grand Prix naturálních kulturistů. Poličský borec
Jaroslav Petr porazil ve své kategorii 6 závodníků
a zvítězil i v absolutním pořadí z 28 soutěžících.
A to přesto, že to byl jeho první zápas v celé kulturistické kariéře.
Je mu 24 let, kulturistice se věnuje 9 roků.
Intenzívní příprava na závodní sezónu trvala
5 měsíců. „Za tu dobu jsem zhubnul 33 kg, ze
103 kg na 70. Příprava byla velmi náročná jak
fyzicky, tak psychicky. Trénoval jsem pětkrát týdně
odpoledne v posilovně, každé ráno rotoped nebo
činky. Příprava byla náročná i finančně – spoustu peněz stály doplňky výživy i strava s vysokým
obsahem bílkovin, kuřecí a hovězí maso,“ řekl
Jaroslav Petr. Strava se doplňuje vločkami, rýží,
celozrnným chlebem.
„Chtěl bych poděkovat za rady a pomoc Jirkovi
Štěpánkovi a Vaškovi Kořínkovi, který mi pomohl
s dietou, tréninkem a naučil mě pořádně pózovat,“
dodal Jaroslav Petr
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VOLEJBALOVÝ SLOUPEK
Turnaj žen
27. listopadu pořádal TJ Spartak Polička, oddíl
odbíjené žen tradiční LISTOPAĎÁK – turnaj žen.
Letos startovalo 5 družstev : Tesla Pardubice,
Synthesia Pardubice, Holice, Hlinsko a Polička.
Za Poličku nastoupily: Flídrová, Škrábková, Petříčková,Kalášková, Librová, Teplá a Korábová.
Poličský turnaj byl další možností, jak porovnat
své volejbalové možnosti do následující zimní a jarní části soutěží.
Poličské ženy obsadily 4. místo. Jejich výsledky:
Polička – Tesla 0:2, - Synthesia 0:2, - Hlinsko 2:0, Holice 1:1 . Nejlepší výkon podala děvčata v prvním
zápase proti Hlinsku, pak už se jim příliš nedařilo,
chybělo i pověstné štěstíčko.
Prvenství z loňského roku obhájily hráčky Tesly
Pardubice.
Krajský přebor II. Třídy – kategorie žen
- odbíjená
Poličské ženy v této soutěži nastupují již od roku
1992, ještě nikdy nebyly v tak nezáviděníhodné situaci jako letošního roku. Ve své skupině A jsou
beznadějně poslední s pouhými 3 body, které získaly zásluhou nového bodovacího systému ve třech
nezdařilých tiebreacích.
Sezóna začala dvěmi překvapivými porážkami
s Moravskou Třebovou, která se loni udržela jen
díky reorganizaci. Potom se děvčata již nechytla.
I když se občas dostala do hry ve vyrovnaných setech či tiebreacích, nedokázala proměnit nabízené
šance k vítězství.
Polička tedy sáhla k jedinému možnému řešení, intenzivnějšímu a kvalitnějšímu tréninkovému
procesu. Sehnala trenéra p. Pavla Přibyla z Chocně,
který se pokusí se stávajícím týmem tuto soutěž
udržet.
Okresní přebory Svitavska - volejbal
V okresních přeborech máme také svá želízka
v ohni. V soutěži mužů je družstvo TJ Spartaku
na 2. místě. Letos se muži potýkají se špatnou
docházkou. Již několik let okresní přebor vyhrávají
a určitě vynaloží patřičné úsilí, aby tomu i letošní
sezónu nebylo jinak. Jejich hlavní příprava je vedena k účasti v Poháru hejtmana Pardubického kraje,
kde loni zaznamenali historický úspěch, postup do
finále a následné 3. místo.
Ženy mají v soutěži 2 družstva B a C týmy, Polička C je 2., hned za ní v závěsu Polička B, které se
letos tolik nedaří. Soutěž vede Dolní Újezd B.
L. Haraštová

AMATÉRSKÁ
VOLEJBALOVÁ LIGA
V uplynulém měsíci byly odehrány následující
zápasy s výsledky:
2.12. Borová - Drink team 0:2 (k), Borová Jimdal 0:2 (k), Drink team - Jimdal 2:0
9.12. Medesa 2 - M6PV 0:2, Medesa 2 - THT
0:2, M6PV - THT 0:2
16.12. ASPV - Drink team 1:1, Drink team - Medesa 2 2:0, ASPV - Medesa 2 2:0
Rozpis zápasů na příští měsíc:
6.1. Atletika-Jimdal, Atletika-Medesa 2, Jimdal-Medesa 2
13.1. All No Stars-Drink team, Drink team-THT,
All No Stars-THT
20.1. ASPV-Borová, ASPV-M6PV, Borová-M6PV
27.1. All No Stars-Borová, All No Stars-Medesa
2, Borová-Medesa 2
3.2. Atletika-M6PV, Atletika-Drink team, Drink
team-M6PV
Více informací a kompletní rozpis naleznete na
www.policka.cz/avl Za OV AVL Polička
J. K. Dvořák
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MEDAILE NA DOSAH
Do své šesté volejbalové sezóny, tentokráte
poprvé v soutěži juniorek , vstoupila děvčata TJ
Spartaku Polička, která byla prvními průkopnicemi
tohoto mládežnického sportu. Loňské přebornice
Pardubického kraje v kategorii kadetek měly tentokráte ve své soutěži 9 soupeřek, což je zatím rekordní počet. Družstva se utkají dvoukolově polským
systémem (dva zápasy v jeden den) každý s každým
na tři vítězné sety.

ŠKOLNÍ SOFTBALLOVÁ LIGA
POLIČSKA
Ve druhé polovině měsíce října proběhl první
turnaj z nově vytvářené školní softballové ligy.
Tento turnaj organizoval školní klub při ZŠ Masarykova pro žáky druhého stupně z oblasti Poličska.
Turnaje se zúčastnila 4 družstva – 2 ze ZŠ Masarykova a 2 ze ZŠ Jimramov. Liga bude pokračovat na
jaře dalšími dvěma turnaji. Jeden bude opět v Poličce na škvárovém hřišti SK Masokombinát Polička
a druhý v Jimramově.
V příštím roce bychom se chtěli zúčastnit krajské
školní ligy a pokud to finance dovolí i mistrovství
republiky kadetů (žáci 13-15 let). Proto hledáme
sponzory, kteří by mohli finančně podpořit školní
klub ZŠ Masarykova, vypomohli nám s vybavením
dresy, čepicemi, maskou pro catchera, přilbami pro
běžce, atd.
Za to nabízíme možnost reklamy na dresech,
umístění jména sponzora do názvu družstva
a mediální zviditelnění firmy. Dopad reklamy bude
nejen na okolí Poličky, ale i na kraj, případně i na
větší územní celek, pokud budeme mít možnost se
zúčastnit mistrovství kadetů (jeden víkend v květnu-červnu, přihlášky musí být odeslány na přelomu
roku).
Chcete-li podpořit děti ve sportovním úsilí,
zkontaktujte mě na e-mailu: p.teply@policka.cz
nebo na vedení ZŠ Masarykova Polička (tel.:
461725529).
Výsledky 1. turnaje softballové školní ligy
Poličska:
1.ZŠ Masarykova Polička „A“
6 b.
2.ZŠ Masarykova Polička „rychlá rota“ 4 b.
3.ZŠ Jimramov „A“
2 b.
4.ZŠ Jimramov „B“
0 b.
P. Teplý

Na sezónu se děvčata připravovala velmi zodpovědně, nejen na volejbalovém soustředění v srpnu, ale pokračovala ve svých trénincích (3x týdně)
před zahájením soutěže. Velmi pozitivním jevem
letošní přípravy bylo to, že se děvčatům vyhnula
zranění.
Rozlosování soutěže nebylo zdaleka tak příznivé, neboť nás čekala nejdříve slabší družstva
a teprve na závěr přišla konfrontace s největšími
rivalkami Chocní a Svitavami.
Děvčata se nechala ukolébat dojmem, že na
vítězství se tolik nenadřou, mnohdy i soupeřky
podcenily. A tak jsme s výrazně slabšími soupeři
sehrály několik tiebreaků, pravda vždy v náš prospěch.
Příchodem Petry Šařecové ze Slovanu Moravská
Třebová se hra výrazně zlepšila a zkompletovala,
svým výkonem na sebe upozornila i Gabriela
Doležalová, která byla nejvíce vytíženou hráčkou
v utkáních. Velké rezervy však máme na postu nahrávačky a univerzála. Ne vždy se hra dařila podle
představ trenérky a stavu připravenosti k utkání, ale
daly jsme si cíl pro tuto sezónu být nejhůře třetí.
V polovině soutěže se nám to daří, zcela jednoznačně jsme se obávaly choceňských a svitavských
děvčat. Zápasy s těmito týmy byly rozdílné. Zatímco
s Chocní jsme držely krok a bojovaly, se Svitavami
jsme dosti propadly (na vítězství nám nestačily ani
stavy 23:17, 20:14) a velmi jsme kazily.
Bilance je však příznivá : 13 výher, 5 proher.
I přes nedostatky děvčata odvedla velmi pěkný
výkon, dokázala několikrát zvrátit průběh utkání,
často byla k vidění snaha a bojovnost celého družstva.
V lednu pokračuje soutěž druhou částí, a tak
všechny věříme, že i letos se budou v Poličce rozdávat medaile.
L. Haraštová

KARATE MORAVIA CUP 2004

O víkendu 4. a 5. prosince se v Brně konal závěrečný turnaj v moderním sportovním karate. Členové poličského oddílu na něm samozřejmě nemohli
chybět. Závodilo se ve formách a sportovním boji
a první tři místa v každé kategorii byly navíc oceněny poháry. Ty jsme si nakonec domů přivezli čtyři!
Na Moravia cupu se každoročně hodnotí průběh
uplynulého ročníku a naším úspěchem je celkové
páté místo mezi oddíly MSKA z celé republiky!
Rok 2004 je úspěšně za námi, hned v lednu
startuje zimní škola, na které se pro příští rok pokusíme naše výsledky ještě vylepšit.
Výsledky:
- Petra Hromádková
1. místo
kategorie boje ženy absolutní
- Jaroslav Roušar
3. místo
kategorie boje muži 3-4.kyu
- Petra Hromádková
3. místo
forma Quinta
- Jaroslav Roušar
3. místo
forma Quarta
- Jindřich Pevný
2. místo
forma Prima

ATLETICKÉ NOVINKY
27. listopadu se konalo v Bruntále Mistrovství
ČR v přespolním běhu, kterého se zúčastnila v mládežnických kategoriích nešťastnými náhodami silně zdecimovaná skupinka poličských závodníků.
Kuba Červ, jeden s uchazečů o přední umístění, si
zranil nešťastně koleno, Káju Sejkoru, který v dané
době běhal v životní formě, vyřadil z účasti stejně jako Lenku Schauerovou věneček v tanečních,
když maminky i partneři v tanečních nastavili
jinak priority. Zuzka Vlčková nebyla zcela zdravá,
a navíc ještě coby mladší žákyně startovala mezi
staršími děvčaty, když její věková kategorie nemá
mistrovský závod. Jarda Kacálek se od jara potýká s nepříjemným zdravotním handicapem, které
odhalilo sportovní vyšetření v Hradci a potvrdilo
vyšetření v Praze, což v důsledku znamená, že více
zápasí s vrozenou indispozicí než se soupeři. Proto
nepřekvapilo, že dle očekávání skvělého výsledku
dosáhl právě Tomáš Večeře, který navíc bude v této
kategorii startovat i v příštím roce.
Přehled výsledků : žákyně 2000 m 46. Z.Vlčková
(8:19); žáci 3000 m 9. T.Večeře (10:10); dorostenci
4000 m 30. L.Tomášek (14:19), 34. J.Kacálek (15:02)
Ani po mistrovském závodě za nepříznivého
počasí naši běžci nezahálí a pravidelně úspěšně
startují v závodech regionálního charakteru.
4. prosince 21. ročník Čertovského běhu v Damníkově 4 200 m
Přehled výsledků : junioři 2. K.Sejkora (15:43,2),
4. L.Tomášek (16:09,5), 5. J.Kacálek (16:22,7); muži
A 12. M.Doubek (16:36,8); muži B 5. M.Štyndl (17:
43,9); muži C 5. M.Červ (17:56,3)
5. prosince Malá cena Velké verandy v Chocni
4 300 m – závodníci startují v minutových intervalech, což je jistá obdoba cyklistické časovky, k tomu
náročný profil, silně připomínající život; dokonalý
test vůle.
Přehled výsledků : žákyně 3. Z.Vlčková (23:
37); žáci 1. T.Večeře 18:32) – nový žákovský traťový
rekord; dorostenci a junioři 2. K.Sejkora (17:18),
9. J.Kacálek ( 18:37); juniorky 11. L.Schauerová (23:
46); muži A 13. J.Šutera (18:35); muži C 3. M.Červ
(20:56)
11. prosince 14. ročník Vánočního běhu Parníkem v Č.Třebové.

Poličští atleti startují do nového roku
Přehled výsledků : žákyně nejml. 700 m 1. T.Vytlačilová (2:52,85); žákyně ml. 1 300 m 1. Z.Vlčková (4:08,38); žáci st. 2. T.Večeře (3:14,51), muži
A 5 300 m 4. J.Myška, 5. K.Sejkora (16:45,88), 9. J.Šutera (17:27,95), 17. L.Tomášek (18:15,95), 24. J.Kacálek (19:19,32), 29. M.Brandejs (20:29,65); muži C
4. M.Červ (19:51,01); ženy A 6. L.Schauerová.
15. prosince 2. závod Zimního poháru Srchu
u Pardubic 9 000 m – pět okruhů 1 800 m bez
rozdílu věku
Přehled výsledků : 5. J.Kacálek (31:55), 12. T.Večeře (34:29), 15. M.Červ (35:14)
Vánočním během Parníkem byly ukončeny
letošní významné běžecké poháry, kde se naši zástupci v celkových výsledcích rozhodně neztratili.

Za těmito výsledky se skrývá obrovská dřina a nezměrná vůle bez náležitého ocenění, kladem ovšem
je, že je to v prostředí bez hrubostí, agresivity, vulgarismu či vandalismu. Dosažené výsledky jsou
objektivním odrazem výkonnosti sportovce bez
ovlivnění zkorumpovaných či opilých rozhodčích.
Přehled umístění poličských závodníků v jednotlivých pohárech :
13. listopadu při Běhu Dlouhými záhony byly
vyhlášeny celkové výsledky Českého poháru
v běhu do vrchu 2004, kde v kategorii muži C patří
10. místo Miloslavu Červovi.
14. prosince na Parníku byly vyhlášeny výsledky Orlické běžecké ligy mládeže 2004, která čítala
neuvěřitelných 21 závodů, a prvním třem v každé
kategorii byly předány zasloužené poháry. Celkové umístění : žákyně nejmladší 2. místo Terezka
Vytlačilová; žákyně ml. 4. Zuzka Vlčková; žáci ml.
7. Péťa Mohelník; žáci st. 1. Tomáš Večeře, 3. Kuba
Červ; dorostenky 1. Lenka Schauerová; dorostence
1. Karel Sejkora, 3. Jarda Kacálek.

Mnoho úspěchů v novém roce

ROZVRH PLAVÁNÍ PRO VEŘEJNOST
LEDEN 2005
datum
1.
2.
3.
4.
5.

den
sobota
neděle
pondělí
úterý
středa

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

čtvrtek
pátek
sobota
neděle
pondělí
úterý
středa

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

čtvrtek
pátek
sobota
neděle
pondělí
úterý
středa

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

čtvrtek
pátek
sobota
neděle
pondělí
úterý
středa

27.
28.
29.
30.
31.
1.

čtvrtek
pátek
sobota
neděle
pondělí
úterý

14-18
zavřeno
6-10
12-20
6-7.30
11-20
6-10 ,
12-20,
20-21 kon.
6-7.30
12-15, 16-20
-“12-20
14-20
zavřeno
6-7.30
18-20
-“18-20
-“17.30-18.30
Aquaerobic,
18.30-20,
20-21 kondiční
-“12-20
-“12-20
14-20
zavřeno
6-7.30
18-20
-“11-13, 18-20
-“17.30-18.30
Aquaerobic,
18.30-20,
20-21 kondiční
-“14-15, 16-20
-“12-20
14-20
zavřeno
6-7.30 , 12-13 , 18-20
-“11-13 , 18-20
-“17.30-18.30
Aquaerobic,
18.30-20,
20-21 kondiční
-“14-20
-“12-20
14-18
zavřeno
6-7.30 , 10-13.30, 18-20
-“11-13 , 18-20

Současně byly vyhlášeny výsledky Iscarex cupu
2004, který obsahoval 28 běhů, kde 3. místo v kategorii muži C patří Miloslavu Červovi.
Poličští atleti přejí všem svým sponzorům, bez
kterých by letošní mimořádně úspěšný rok nebyl
možný, a všem svým příznivcům v novém roce hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů.

Případné změny budou zveřejněny ve vývěsní
skříňce před plaveckým bazénem v Poličce.

SETKÁNÍ STAROSTY S ATLETY

PLAVECKÝ BAZÉN V POLIČCE
FITCENTRUM OZNAMUJE ZMĚNU

Symbolicky v předvečer
vánočních svátků
22. prosince ve 20 hodin se setkal starosta města
pan Popelka v reprezentativních prostorách městské galerie s úspěšnými poličskými atlety. V úvodu
starosta poděkoval sportovcům za vzornou reprezentaci Poličky v rámci kraje i celé republiky,
poděkování směřoval i vedoucím, kteří věnují svůj
volný čas práci s mládeží a neopomněl ani poděkovat rodičům, když zdůraznil význam rodinného
prostředí pro formování osobnosti mladého člověka. V další části úvodního slova vyzdvihl význam
ve sportu získaných schopností pro další uplatnění
v životě, což dokumentoval na svých zkušenostech
z předchozí podnikatelské činnosti či současného
výkonu funkce starosty města.
Následovalo osobní poděkování 64 atletům, kteří obdrželi z rukou starosty děkovný list a drobné
upomínkové předměty.
Závěrem starosta přislíbil, že bude usilovat ve
své funkci starosty i zastupitele Pardubického kraje
o trvalé zlepšování podmínek pro sportovní vyžití
v Poličce, aby časem bylo srovnatelné s ostatními
městy.
Za tento příslib i trvalou přízeň obdržel starosta
od atletů v potu tváře vybojovanou medaili, která ho, jak bylo patrno, mile překvapila. Setkání
bylo ukončeno přáním klidných vánočních svátků
a úspěšného nového roku.
-JarKa-

OD LEDNA 2005
NABÍZÍME ČASOVĚ NEOMEZENOU
TRÉNINKOVOU JEDNOTKU
PROVOZNÍ DOBA - FITNES
Po, St, Čt, Pá 14.00 - 20.00 hod.
Úterý 14.00 - 19.00 hod.
Út, Čt, So 10.00 - 12.00 hod.
PROVOZNÍ DOBA - SAUNA
St a Pá 16.30 - 19.30 muži
Čt 16.30 - 19.30 ženy
So 15.00 - 17.00 ženy, 17.30 - 20.00 společná
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