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SLAVNOST V NEMOCNICI
kancelář BKN, s.r.o., Vysoké Mýto, technický
dozor investora vykonávala firma JK6 Projekt
s.r.o. Polička.

Slavnostním přípitkem otevírají nový provoz
krajský radní Ing. Josef Janeček, ředitel AZASS
Ing. Libor Stráník a za dodavatele stavby VCES
Ing. Petr Pejcha (zprava)
V pátek 21. ledna byly slavnostně otevřeny
nově zrekonstruované prostory stravovacího
a administrativního provozu Areálu zdravotních a sociálních služeb v Poličce. Na úvodním
setkání vystoupili mj. senátor Mgr. Jiří Brýdl
a Ing. Josef Janeček, náměstek hejtmana a radní
Pardubického kraje pro oblast zdravotnictví.
Zhotovené dílo je součástí „Koncepce komplexního řešení stavebně technického stavu
objektů a zařízení nemocnice“, kterou vlastník
areálu a investor této rekonstrukce Svazek obcí
AZASS postupně od roku 1999. Kompletní rekonstrukce budovy stávajícího stravovacího
provozu AZASS byla potřebná z hlediska dalšího úspěšného fungování zařízení zejména
s ohledem na jeho stavebně-technický stav,
nové hygienické a provozní normy v oblasti
výroby a distribuce potravin.
Celkové náklady na rekonstrukci a dostavbu
objektu činily 35 milionů Kč. Stavba byla rozdělena na dvě etapy, z čehož na druhou z nich
přísluší 30 milionů Kč. Na celkových nákladech
se 5 miliony Kč podílel Svazek obcí AZASS,
Ministerstvo práce a sociálních věcí uhradilo
22 milionů Kč a Pardubický kraj přispěl 8 miliony Kč.
Zhotovitelem akce byla společnost VCES,
a.s., autorem projektu rekonstrukce a dostavby stravovacího provozu AZASS je projekční
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Svazek obcí AZASS (Areál zdravotních
a sociálních služeb)
Svazek obcí AZASS vznikl (původně pod názvem Zájmové sdružení měst a obcí na podporu
poličské nemocnice) v roce 1998. Je tvořen 27
obcemi, až na výjimky, poličského mikroregionu. Prvotním účelem vzniku tohoto dobrovolného svazku obcí bylo převzetí nemocnice
v Poličce od Fondu národního majetku a jeho
další správa. Cestu efektivního využití získaného majetku Svazek obcí AZASS nalezl v restrukturalizaci funkce nemocnice v oblasti zdravotní
péče, propojení zdravotní a sociální péče a ve
využití jeho části pro péči sociální.
Kromě zmiňované rekonstrukce stravovacího provozu v současné době Svazek obcí AZASS zahajuje rekonstrukci budovy „C“ (tzv. dětské
středisko), projekčně je připravena komplexní
revitalizace areálu (komunikace, zeleň, mobiliář) a konkrétní podobu dostává záměr zřízení
domova důchodců v Bystrém.

SETKÁNÍ VĚNNÝCH MĚST

VYHODNOCENÍ PRÁCE
STRÁŽNÍKŮ
Ve čtvrtek 6. ledna se v zasedací místnosti
Městského úřadu v Poličce setkali zástupci sdružení královských věnných měst, ve kterých je
zastoupena Polička, Dvůr Králové nad Labem,
Hradec Králové, Chrudim, Jaroměř, Mělník, Nový
Bydžov, Vysoké Mýto a Trutnov. Přijeli také vedoucí finančních odborů, kteří vedli separátní jednání
o městských financích.
Zástupci věnných měst projednali program
zimních sportovních her, které se uskuteční 3. a 4.
března, seznámili se s informacemi o webových
stránkách věnných měst, s přípravou propagačního letáku a dalšími aktivitami měst, která
zastupují.
Dále se zabývali Sportovním dnem, který
se uskuteční v létě v Novém Bydžově a stranou
nezůstala ani příprava podzimní Volby královny
věnných měst, která se také uskuteční v Novém
Bydžově.
-sáň-

V loňském roce strážníci Městské policie v Poličce řešili na místě 394 případů. Pokud se týká
dopravních přestupků, na místě bylo zaplaceno 710
pokut, dodatečně pak 221. Mezi další přestupky patřilo i podávání alkoholu mladistvým. Na pokutách
se v loňském roce vybralo celkem 13 900 korun.
Strážníci ve spolupráci se státní policií provedli
v Poličce několik kontrol mladistvých v hernách
a restauracích. „V této činnosti budeme pravidelně
pokračovat i nadále,“ uvedl strážník Aleš Horníček.
Dalšími přestupky, kterými se strážníci zabývali,
bylo také nezaplacení parkovného, porušení tržního řádu, znečištění veřejného prostranství nebo
podomní prodej. Stranou nezůstalo ani řešení 32
případů veřejného pohoršení.
Podle statistických údajů byl průměrný počet
vyřešených přestupků na jednoho strážníka za rok
v celé České republice 312, v rámci Pardubického
kraje 316, ale nejvyšší počet vyřešených přestupků
na jednoho strážníka v rámci celé republiky byl
v Poličce, a to 715.

JAK SE Z VULGARISMU VYRÁBÍ POLITICKÁ SENZACE
Dovolte mi prosím, napsat pár řádků o situaci
uvnitř Tylova domu. Nemohu nereagovat zvláště
po té, kdy se v novinách začaly objevovat články o odvolání pana Rajmana z funkce ředitele
organizace a kdy se odvolání „propíralo“ také
v televizi.
Do organizace jsem přestoupila v roce 1998
jako ekonom a účetní. Mohu říci, že spolupráce
byla báječná a já měla dojem, že lepšího ředitele
bych si ani nedovedla představit. Přešlo několik
let a vše je jinak. Problémy uvnitř organizace nastaly již předloni a vyvrcholily odchodem jedné
naší kolegyně. V té době nikdo z nás zbývajících
zaměstnanců nic neudělal na její obranu, protože
jsme byli přesvědčováni, že vina je na její straně
a my jen uvěřili.
Problémy týkající se mé osoby nastaly loni
v létě. Začala váznout komunikace s ředitelem.
Postrádala jsem zájem o ekonomiku organizace.
Jeho rozhodnutí bylo vždy spjato s rozhodnutím pana Chadimy. Nebudu se zde rozepisovat
o všech problémech s mou prací a mou osobou
spjatých, ale mohu čestně prohlásit, že jich bylo
dost. Myslím, že je třeba napsat o tom, co mi
nejvíce ublížilo.
Nejdříve to byla Královna věnných měst, kde
pan Rajman nezajistil potřebnou smlouvu. Ve
spolupráci s paní Rajskou jsem ihned vše zajistila
a pan Rajman smlouvu osobně podepsal. Byl pro
mě šok, když jsem se po konání finančního výboru dozvěděla, že pan Rajman uvedl, že smlouva
neexistuje a peníze byly vyplaceny bez ní. Ihned
jsem podepsanou smlouvu předložila na městský
úřad. Čekala jsem, že se pan Rajman pokusí se
mnou celou záležitost probrat a vysvětlit mi také
svůj postoj. Nestalo se však.
Po krátkém čase následovala hádka s panem
Chadimou, u které byl přítomen také pan ředitel. Hádka se týkala zkreslování situace v době
nepřítomnosti ředitele organizace. Za jeho nepřítomnosti jsem si dovolila říci na městském úřadě
svůj názor na určitou problematiku a následovalo
obviňování a urážky ze strany pana Chadimy.
Snažila jsem se záležitost probrat s ředitelem.
Týkalo se to jeho osoby, jeho rozhodnutí a ne
pana Chadimy, leč marně, monolog vedl pan
Chadima.

Učinila jsem ještě jeden pokus přibližně po
týdnu. Hovořila jsem s panem Rajmanem, snažila jsem se mu vysvětlit, že to v žádném případě
nebylo myšleno tak, jak to prezentoval pan Chadima a nabídla jsem panu Rajmanovi konzultaci
na úřadě, odmítl. Hovořila jsem s ním také o tom,
že pan Chadima nemá právo rozhodovat jako řadový zaměstnanec, ale na ničem nebylo možné
se dohodnout. Řekla jsem, že za takovéto situace,
kdy má pravdu pouze pan Chadima v organizaci
nemohu zůstat. Dohodli jsme se, že práci dokončím a odejdu z Tylova domu a z jejich strany však
nebudou proti mé osobě vedeny žádné „útoky“.
Bohužel následovalo něco docela jiného. Pan
Chadima s panem Rajmanem zašli za mými kolegy, kde jim pan Chadima začal povídat o mém
soukromí, o mém platu… Vše se dělo za přítomnosti ředitele. Následovaly vulgární urážky ze
strany pana Chadimy na pracovišti před mou kolegyní a opět za přítomnosti ředitele. Ten ovšem
nic neřešil.
Po této události jsem se nakontaktovala na
právníka, který mi potvrdil, že se jedná o šikanu
na pracovišti a dohodli jsme se na dalším postupu. Objednala jsem se na Radu města, zde jsem
přednesla vše podle pravdy a pokud vím, dostal
možnost výpovědi také pan Rajman. Připadá mi
to čestné a spravedlivé.
Po odvolání pana Rajmana následovaly velmi
hrubé urážky z úst pana Chadimy za přítomnosti
pana Rajmana přímo na ulici. Nechápu troufalost obou pánů, kteří si objednali rozhovor pro
televizi a denní tisk, kde se z odvolání pana
Rajmana snaží udělat politickou senzaci. Chování
pana Chadimy a pana Rajmana mi velice ublížilo
a mohu říci, že jsem velice dlouho zvažovala, zda
odejdu a pokusím se na vše zapomenout nebo
zvolím tu těžší cestu. Rozhodla jsem se, že se již
nadále nenechám urážet. Je to nutné, když si člověk má vážit sám sebe a také, když má děti a chce
se jim podívat zpříma do očí a ne jako zbabělec.
Těžko se mi vysvětluje, čím jsem prošla, nejlépe
pochopí Ti, kdo někdy něco podobného prožili
jako např. paní Lenka Neumannová ve stejné organizaci v loňském roce.
Ilona Teplá
Poličské internetové zpravodajství

NEDOSTATKY V PRÁCI NEBO VYŘIZOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚČTŮ?
Přečetla jsem si v prosinci v Právu a nyní v Jitřence řadu názorů na problémy v příspěvkové
organizaci Kulturní služby města Poličky.
Ani jeden z dotázaných a vyjadřujících se k této
záležitosti neuvedl přijatelný důvod pro odvolání ředitele KS Polička ze dne na den. Např. pan
Martinů v prosinci v Právu udává, že záležitost je
choulostivá. Pan Tesař soudí, že v KS se děje něco
špatného, pan Bednář se zmiňuje o nesrovnalostech kolem akce Královna věnných měst (ta proběhla na jaře). Zajímavé je sdělení pana Bednáře,
že velmi kvituje usnesení Rady Města, které ukládá
nejpozději v lednu předložit komplexní hodnocení,
jakým způsobem byly zajišťovány jednotlivé akce.
Domnívám se, že tím měla celá akce začít! Také si
myslím, že i ostatní závady, včetně špatných vztahů
na pracovišti, měly být Radou města jako provozovatelem řešeny průběžně. Pokud by existoval
písemný doklad, že pan Rajman i pan Chadima byli
Radou města na profesní chyby upozorněni a přesto své jednání nekorigovali, nemusela tato trapná
záležitost vůbec vzniknout.
Vyjádření pana starosty považuji za emocionální a nedomyšlené. Zastupitele a tím i Radu města
a starostu si v komunálních volbách občané zvolili
a proto jsou tito představitelé povinni svá rozhodnutí svým voličům zdůvodňovat.
Na závěr ještě můj soukromý názor. Při posuzo-

vání Kulturních služeb města by snad měly být hodnoceny i výsledky práce pro kulturní život města.
Mám dojem, že v této oblasti závažné nedostatky
nebyly. Nabídka akcí, jejich pestrost a zajištění bylo
podle mého názoru na dobré úrovni.
Jana Filipi

OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
Od poloviny roku 2003 spravuje a udržuje
veřejné osvětlení na území města a městských
částí Lezník, Střítež a Modřec firma CITELUM
a.s. Praha. V loňském roce provedla mimo jiné
údržbu, úpravy i očíslování všech světelných
bodů. Upozorňujeme občany na možnost nahlásit veškeré zjištěné poruchy a požadavky
na údržbu VO telefonicky přímo na dispečink firmy CITELUM a.s. na bezplatné lince
800 101 109 nebo na e-mail: pavel.dusek@citelum.cz. Pro přesnou lokalizaci poruchy je
nejlépe sdělit číslo světelného bodu uvedeného na štítku sloupu VO a stručně poruchu
popsat.
Ing. Marta Mastná
vedoucí odboru územního
rozvoje a životního prostředí

JEŠTĚ MALÁ POZNÁMKA
K ODVOLÁNÍ PANA RAJMANA
K. H. Borovský kdysi složil vtipný a pravdivý epigram, který je jako ušitý i na dnešní
dobu:
„Na tom světě to tak chodí a nebude to
jinak, jednou tě maj za svatého, podruhé jsi
sviňák.“
Josef Lipenský

ZPRÁVY Z INFORMAČNÍHO CENTRA
V loňském roce navštívilo Informační centrum
v Poličce celkem 21 tisíc 219 návštěvníků. „Mezi
nimi byli jak turisté, tak místní občané nebo ti, kteří se dotazovali telefonicky nebo si přišli zakoupit
mapu, pohlednice či telefonní karty,“ uvedl vedoucí
informačního centra Jan Matouš. Protože ve městě se
nenachází pobočka finančního úřadu, mohou si zde
například občané vyzvednout tiskopisy finančních
formulářů právě. Během turistické sezony pracovníci
informačního centra také zajišťují průvodcovské služby po městském opevnění, návštěvníci si zvykli i na
využívání internetu nebo možnosti odeslání faxu.
Město Polička se v roce 2005 přímo zúčastní 3
veletrhů cestovního ruchu v Brně, Praze a Bratislavě. Město se bude vždy prezentovat na veletržním stánku turistického regionu Východní Čechy.
Prezentaci města kromě osobní účasti zajistíme
v podobě propagačních materiálů města Poličky
a oblasti Kraje Smetany a Martinů, materiálů České
Inspirace a Královských věnných měst V základní
nabídce individuálním turistům, cestovním kancelářím a agenturám nabízíme kromě poličských
pamětihodností (městské hradby, rodná světnička
B. Martinů, galerie, muzeum, apod.) také návštěvu
hradu Svojanov a blízkého okolí (výlety po Žďárských vrších, do Toulovcových Maštalí, na zámky
v Litomyšli nebo Nových Hradech). Nabídku podpoříme prezentací sportovních a rekreačních možností a přehledem ubytování v infokatalogu Kraje
Smetany a Martinů. Veletržní poličskou novinkou
bude prezentace poličských hospůdek a restaurací.
Všem poličským ubytovatelům jsme v rámci oboustranné spolupráce nabídli možnost distribuce jejich
propagačních materiálů.

ZMĚNY NA POLIKLINICE
Během měsíců ledna až března 2005 proběhne
v budově polikliniky rekonstrukce, a to v části prvního a v celém druhém poschodí. Lékaři budou ordinovat v náhradních prostorech a provoz ordinací
bude proto omezen.
7. - 20. února - ODBORNÉ AMBULANCE
UŠNÍ, NOSNÍ, KRČNÍ - MUDr. Jaroslav Malý
7. - 11. února
- neordinuje
15. února
- první ordinace
LOGOPEDIE - Mgr. Věra Janoušková
7. - 17. února - neordinuje
18. února - první ordinace
PSYCHIATRIE - MUDr. Jarmila Novotná
7. - 20. února - ordinuje v náhradní ordinaci
v 2. patře budovy
KOŽNÍ ODDĚLENÍ - MUDr. Dana Sezemská
7. - 20. února - ordinuje v náhradní ordinaci
v 2. patře budovy
Prosíme pacienty, aby si včas zajistili potřebné
léky a ve výše uvedeném období omezili návštěvy
svých praktických lékařů!
Děkujeme za pochopení.
Informace na tel. č. 461 722 155 / 21, 607 990 683
nebo v kanceláři ve 3. patře budovy.
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OKÉNKO MĚSTSKÉ POLICIE
Co přinesl uplynulý měsíc
Zavzpomínat na staré časy chtěl 4. 1. v nočních
hodinách jedenapadesátiletý muž z Poličky, když
se dobýval do okna bývalé manželky v Kostelní
ulici. Ta však pro jeho noční hrátky neměla pochopení a přivolala policejní hlídku, která muže
umravnila.
Pečlivě vymyšlený plán krádeže a připravená
výmluva pro případ, že budou pachatelé přistiženi
při činu. Řeč není o nebezpečných pachatelích, ani
o závažné trestné činnosti, ale o trojici chlapců ve
věku 6 – 10 let, kteří si 5. 1. vyhlédli a odcizili
světelnou ozdobu vánočního stromu na ulici E. Beneše. Poté, co je přistihl majitel a přivolal strážníka,
tvrdili, že ozdobu odcizil neznámý muž, který je
napadl a jednoho z nich udeřil pěstí, když se mu
snažili v krádeži zabránit. Až při předání rodičům
spontánně změnili svoje tvrzení a ke krádeži se
přiznali.
Záliba v jízdě na cizích jízdních kolech se
nevyplatila devatenáctiletému mladému muži
z Bořin. Koncem prosince si bez vědomí majitele
vypůjčil jízdní kolo z hotelu Poličan a vydal se
na cestu domů. Jeho netrénované a alkoholem
zmožené tělo nezvládlo kopeček v Liboháji, který
byl nad jeho síly a tak kolo zahodil do příkopu. Díky svědectví poškozeného se strážníkům
6. 1. podařilo krádež jízdního kola objasnit. Poškozenému vznikla škoda 1500,- Kč a věc byla posouzena jako přestupek.
Aroma vonného olejíčku omámilo smysly dvacetileté dívky z Bystrého 7. 1. natolik, že neodolala
pokušení a olejíček schovala do tašky v prodejně
Plus Discontu. Vůně linoucí se z tašky ji však prozradila po projití pokladnou bez zaplacení a přivolaná hlídka strážníků s ní krádež vyřešila na místě
v blokovém řízení.
Break dance je oku lahodící taneční styl, při
kterém zaplesá srdce nejedné fanynky. Několik
členů taneční skupiny z České Třebové si 7. 1. ve
večerních hodinách vybralo za taneční parket pro
svoje vystoupení střechu vrátnice v areálu Hedvy
u autobusového nádraží. Jejich vystoupení , doprovázené potleskem a výkřiky přihlížejících, se
nelíbilo občanům ulice Nádražní a tak vystoupení
tanečníků ukončila přivolaná hlídka strážníků.
Mužnost a sílu lze předvádět různými způsoby.
Například tak, že fyzicky zdatný muž ranami pěstí
napadne ženu a způsobí ji zranění, které si vyžádá
lékařské ošetření. Takový případ řešili strážníci
7. 1. ve večerních hodinách na ulici Smetanova,
kde na parkovišti napadl šestatřicetiletý muž z Poličky pětadvacetiletou ženu z Ostrova. Napadená
žena volala o pomoc a její křik naštěstí uslyšel
kolemjdoucí muž, který přivolal strážníky. Ti násilníkovi zabránili v dalším jednání a ženu odvezli
na ošetření. Případem se bude dále zabývat Policie
České republiky na základě lékařské zprávy o závažnosti zranění mladé ženy.
Netradičním způsobem chtěl upoutat pozornost
žen dvaašedesátiletý recidivista z obce Telecí. 13.
1. dopoledne vstoupil v podnapilém stavu s kalhotami spuštěnými pod kolena do budovy městského úřadu, usadil se na lavičku a čekal, která
z procházejících žen zareaguje na jeho nevyřčenou
nabídku. Pracovnice úřadu přivolaly strážníky,
kteří muže z úřadu vyvedli a po zásluze odměnili
blokovou pokutou.

ANKETA
PETICE K DOPRAVĚ
V týdnu od 11. do 18. ledna proběhla podpisová akce proti současné dopravní koncepci města,
která umožňuje vjezd do centra všem automobilům. Petice byla původně aktivitou občanů žijících
v ulicích Tylova, Pálená a přilehlých uličkách, kteří
rezolutně odmítají zprůjezdnění výjezdu z náměstí
ulicí Tylovou u knihovny. Tato petice reaguje na
poslední vydání lednové Jitřenky, kde bylo toto
rozhodnutí potvrzeno. Občané do poslední chvíle
nevěřili, že k tomuto kroku může dojít, proto byla

KOMU MĚSTO VYCHÁZÍ
VSTŘÍC?
Nevím, jak dlouho se o dopravní situaci města
diskutovalo, ani kdo o ní diskutoval a jaké byli
hlavní kritéria změn. Veřejnost byla postavena
před hotovou věc. Nová dopravní situace se mi
nelíbí a nenechávala bych jí žádný další čas.
Není mi jasný účel otevření města dopravě,
zejména vzhledem k velikosti centra Poličky (15
min. volnou chůzí napříč).
Pan starosta srovnává Poličku se Svitavami
a Litomyšlí.
Náměstí v Litomyšli a Svitavách mají podélný
tvar, jsou poměrně široká a mnohem delší než
to naše, v obou městech je zachovaný systém
podloubí, které umožňuje chodcům bezpečný
pohyb.
Náměstí v Poličce je čtvercové a podle návrhu,
který schválila městská rada, se z něho stal kruhový objezd s průjezdem na každém rohu.
Realizací výjezdu z náměstí u Městské knihovny by došlo ke zničení poslední klidové zóny
náměstí. Pohybuje se zde hodně dětí i starších
lidí, kteří do knihovny docházejí. Pro ně je každá
silnice nebezpečnou překážkou.
Doprava v Masarykově ulici vázne, neplatí
zde zákaz zastavení, a tak si každý může dojet až
k potravinám či jinému obchodu, aniž by platil
parkovné.
Prakticky v celém městě (s výjimkou náměstí)
neexistují chodníky.
Celkově se dopravní situace od listopadu 2004
zhoršila.
Řešením by podle mne bylo zrušení parkovného na všech parkovištích vně městských hradeb.
Naopak, parkovné na náměstí by mělo být
mnohem vyšší než nyní a se vznikem nových
parkovacích míst v ulici Na Bídě by měl počet
parkovacích míst na náměstí klesnout - pokud je
vůbec nutné nová parkovací místa vytvářet. Např.
parkoviště u Divadelního klubu a parkoviště
u hotelu Opus, stejně tak i parkoviště v ulici Na
Bídě nejsou využívána.
Osobně bych na náměstí přivítala spíš víc
zeleně, travnaté plochy, keře, stromy. Určitě by
vzhledu náměstí a ovzduší ve městě prospěly víc
než další parkující auta.
Eva Witzová

ANKETA ANKETA ANKETA ANKETA

NÁLEZ JÍZDNÍCH KOL
Dne 13. 1. bylo nalezeno na ulici Zákrejsova nezajištěné jízdní kolo zn. LIBERTA červené barvy.
Dne 17. 1. bylo nalezeno starší dámské jízdní
kolo černé barvy na ulici M. Švabinského.
Majitelé si mohou jízdní kola vyzvednout na
služebně Městské policie Polička.
Pavel Lahodný
velitel městské policie
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Jak jste spokojeni s údržbou města (úklid,
svoz odpadků, osvětlení, údržba zeleně, sekání trávníků, zimní údržba, …)?
Pokud máte zajímavý námět na anketu, neváhejte a sdělte nám ho také.
Pište: e-mail: jitrenka@policka.cz, písemně do
Informačního centra, telefonujte: 603 526 243.

ANKETA ANKETA ANKETA ANKETA

podpisová akce velmi rychlou záležitostí a proběhla až v lednu. Všichni oslovení obyvatelé žijící
v ulici Pálená, Tylova a Fortna petici podepsali
a současně se připojili i další občané, kteří nesouhlasí s novou dopravní koncepcí. Tato podpisová
akce nebyla umístěna na žádném veřejném místě
a probíhala pouze mezi lidmi. Celkem petici podepsalo 174 nespokojených občanů. Petice bude
předána panu místostarostovi J. Martinů, Radě
a Zastupitelstvu města Poličky, Dopravní komisi
města Poličky a Odboru dopravy města Poličky.
Věříme, že se zástupci našeho města budou tímto
problémem zabývat a bude nalezeno přijatelné
řešení.
Znění petice:
„My občané města Poličky žijící v centru našeho města rezolutně odmítáme plánovaný průjezd
z náměstí Tylovou ulicí, Pálenou ulicí a ulicí Šaffovou. Tyto uličky jsou z hlediska bezpečnosti pro
dopravu nevyhovující, na mnoha místech nemají
žádný chodník. Většina obyvatel těchto míst má
přízemní okna domů do ulice, máme tedy obavy
z hluku, prachu a nadměrných otřesů.
K této petici se mohou připojit všichni občané, kteří nesouhlasí s novou dopravní koncepcí
v centru města. Přestože jiná města budují ve
svých centrech pěší zóny, Polička udělala přesný
opak. Nyní máme obavy o bezpečnost a zdraví své
a svých dětí.“
Ing. Naděžda Šauerová

K ANKETĚ LEDNOVÉ
JITŘENKY
Vážená redakce Jitřenky,
rád bych se vyjádřil k anketní otázce „zavedení
kamerového systému v Poličce“. Je sice pravda, že
naše město, co se týká počtu obyvatel a rozlohy,
nepatří právě k největším a prakticky se všichni
obyvatelé mezi sebou znají, když ne podle jména,
tak určitě podle vidění. Někdo třeba namítne, že by
se mohlo jednat o narušování lidského soukromí.
Nevidím však důvod k obavám, že by mi několik
vhodně umístěných kamer v ulicích centra, kde
dochází občas k výtržnostem a ničení majetku,
mělo narušit moje soukromí. Vždyť tento systém by
měl být jedním z prostředků, jak snížit kriminalitu
v našem městě a zajistit především také bezpečnost
občanů.
-Martin B.xxx
Přinese mi kamerový systém
1) Klidný spánek bez ruchu opileckých „výměn
názorů“, řinkotu skla rozbíjených výloh (dodnes mi
„kdosi“ dluží peníze vynaložené na opravu zvonku
a domácího telefonu)?
2) Jistotu, že mé auto zaparkované (za 1.200,-Kč/
1 kalendářní rok) před mým domem (resp. podnikem) je v bezpečí?
3) Možnost ozdobit svůj dům (resp. podnik)
květinami bez pocitu marnosti (muškát, který mi
vloni v létě „kdosi“ odcizil nestál za nic, květináč
mě dodnes mrzí)?
4) Ujištění, že ti, kdo by se měli starat (i za mé
peníze) o mé bezpečí, odvádějí stoprocentně profesionální výkon?
Ano? Potom ANO!!!
P. S.: Názor, že by se ti, kdo bydlí (resp. podnikají) v centru a vyžadují výše popsaný „komfort“
měli na zakoupení kamerového systému sponzorsky podílet, není nijak ojedinělý. Mám lepší nápad:
Zřiďme domobranu. Mohla by mít krycí jméno
„Palacký“.
-kaz-

ZPRÁVY Z RADNICE
USNESENÍ
Usnesení přijatá na 30. schůzi Rady města
Poličky konané dne 20. 12. 2004
RM schvaluje „Dohodu o zajišťování provozu
Ústavu sociální péče Polička – Domova důchodců
v Poličce a o poskytování ústavní péče v tomto domově důchodců“ dle přiloženého návrhu.
RM schvaluje rozpočtovou změnu č. 11/2004 dle
důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření dohody o ceně stočného
s firmou VHOS a.s., Moravská Třebová na rok 2005
ve výši 22,86 Kč za m3, tj. 24,00 Kč včetně DPH.
RM bere na vědomí cenu vodného na rok 2005 ve
výši 20,00 Kč za m3, tj. 21,00 Kč včetně DPH.
RM schvaluje kalkulační vzorec stočného na rok
2005 dle přílohy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou
FITE a.s, jejímž předmětem je zpracování plánu odpadového hospodářství pro Město Polička.
RM souhlasí se zněním předložené informace
o privatizaci bytového fondu města Poličky.
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s Klubem hurá kamarád, zařízení Otevřený klub, na
objekt Polička, Střítež č.p. 63 za dodržení podmínek
Osadního výboru obce Střítež.

Usnesení přijatá na 1. schůzi Rady města Poličky konané dne 5. 1. 2005
RM bere na vědomí zprávu o personálních záležitostech v Kulturních službách města Poličky a s ohledem na zjištěné skutečnosti ukládá paní Aleně Báčové
řešit vzniklou situaci v souladu se zákoníkem práce.
RM doporučuje ZM schválit kupní smlouvu č.
1/P/05 mezi Městem Polička a Východočeskou plynárenskou, a.s. Hradec Králové.
Usnesení přijatá na 2. schůzi Rady města Poličky konané dne 10. 1. 2005
RM schvaluje rozpočtovou změnu č. 12/2004 dle
důvodové zprávy.
RM ruší své usnesení č. 437 z 20.12.2004 a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou ISES, s.r.o,
jejímž předmětem je zpracování plánu odpadového
hospodářství pro Město Polička.
RM doporučuje ZM schválit záměr na vybudování skateparku v prostorách zimního stadionu.
Kompletní usnesení je k dispozici na sekretariátě
starosty města.

ZMĚNY PŘI PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O OBČANSKÉ PRŮKAZY
A CESTOVNÍ PASY
Od začátku roku došlo k některým změnám
při podávání žádostí o vydání občanského průkazu a cestovního pasu. Občané si při vyplňování žádostí o vydání občanského průkazu (OP)
a cestovního pasu (CP) musí dát pozor při podepisování žádosti.
Nově se žadatel musí podepsat svým jménem
a příjmením, bez titulu a v pořadí, jak je uvedeno.
Pouze u žádostí u OP zákon umožňuje podepsat
se jen příjmením, rovněž bez titulu. Jako nepovinné údaje se do OP a CP zapisují všechny tituly
a vědecké hodnosti, včetně označení „docent“
nebo „profesor“. Dále se do OP zapíše jméno,

případně jména a příjmení manžela, a to i v případě, že nemá přiděleno rodné číslo. Zapíše se
také nezletilé dítě, a to do jeho 18 let. Novinkou je
povinnost nahlásit změnu rodinného stavu. Požádat
o nový občanský průkaz musí nejen při sňatku, ale
i při ovdovění a rozvodu. Od 1. ledna mohou občané při vyřizování občanských průkazů a cestovních
pasů využít službu SMS. Pokud mají zájem, vyplní
formulář, na který uvedou své číslo mobilního telefonu. Po vyřízení požadovaných dokladů jim bude
zaslána SMS, že si je mohou na městském úřadě
vyzvednout.
-sáň-

SOUTĚŽ!
Lednového kola poznávací soutěže o Poličce se
zúčastnilo celkem 17 soutěžících. Všechny odpovědi byly správné, ale bohužel tři z nich nesplnily
všechny náležitosti, které má odpověď mít a proto
nemohly být slosovány. Proto znovu na tomto místě
opakujeme pravidla soutěže.
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.
Správná odpověď na lednovou otázku
Na obrázku se nacházel artefakt ze vrat barokní
radnice na Palackého náměstí.
Vítězové
Redakční rada vylosovala tyto výherce:
1. Adéla Černíková 500 Kč
2. Kateřina Junková 300 Kč
3. Ivana Dočekalová 100 Kč
Zadání na únor
Uveďte přesné datum konání prvního jazzového festivalu v Poličce

POZVÁNKA NA III. PLES MĚSTA
Ples města pořádaný Kulturními službami města Poličky a Městem Polička, pod záštitou starosty
Bc. Miroslava Popelky, patří tradičně k významným společenským událostem plesové sezony.
Uskuteční se již potřetí, a to

12. února 2005 v 19.30 hodin
ve velkém sále Tylova domu v Poličce.
Ples bude zahájen vystoupením dětí z Dětského domova v Poličce. V úvodním programu se představí žáci Základní umělecké školy v Poličce pod vedením Hany Malíkové. Studentky Gymnázia Polička zahájí předtančení břišními tanci. Závěrečné vystoupení studentek a studentů Gymnázia Polička
s Českou besedou zajisté upoutá pozornost všech.
Pro dámy je připravena krátká módní přehlídka salonu ATOL a pro všechny prodejní výstava výtvarných prací dětí z Dětského domova v Poličce.
K tanci a poslechu po celý večer hraje MIX Polička.
Večerem bude provázet známá moderátorka Saskia Burešová.
Od 22. hodin bude otevřen malý sál TD, kde si hosté mohou zajít na malé občerstvení ke švédskému
stolu.
Vstupenky v ceně 250,- Kč budou slosovatelné a je možné je zakoupit v IC v předprodeji, případně
hodinu před začátkem plesu v Tylově domě

Výtěžek z plesu města bude věnován Dětskému domovu v Poličce.

Lednová vítězka Adélka Černíková chodí do
5. třídy Masarykovy ZŠ v Poličce. „Na soutěž mě
upozornila teta Jana. Jsem ráda, že jsem se zúčastnila, ale ještě nevím co si koupím.“ řekla při focení
Adélka.

NEZAMĚSTNANOST
K poslednímu prosinci 2004 byla míra nezaměstnanosti na Svitavsku 12,39 procenta. Na Poličsku činila nezaměstnanost 8,87 %, což znamená,
že bez práce bylo v tomto regionu 839 lidí. Přímo
v Poličce bylo k poslednímu měsíci loňského roku
nezaměstnaných 379 občanů, což je podle statistických údajů 8,21 %.
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ZÁPIS MŠ ČTYŘLÍSTEK
Ředitelství mateřské školy Čtyřlístek, E. Beneše
627, Polička vypisuje „Zápis dětí“ do mateřské školy
v měsících únoru až dubnu 2005. Přihlášky k vyzvednutí v mateřské škole.
Ředitelka M. Dvořáková

ZÁPIS MŠ HEGEROVA
MŠ Hegerova Polička zve rodiče dětí od 3 let
věku k zápisu do MŠ pro školní rok 2005/06.
Naše MŠ nabízí tyto aktivity: výuka anglického
jazyka, plavecká výuka dětí, besídky, návštěvy kulturních akcí ve městě, den otevřených dveří, výlet
pro děti s rodiči.
Domácí prostředí a prostorná zahrada naší školky umožňuje v letním období pořádat dny plné her
a soutěží spojené s opékáním vuřtů. Srdečně Vás
zveme, přijďte se podívat, rádi Vám naši školku
ukážeme.
kolektiv zaměstnanců MŠ Hegerova

UPŘÍMNĚ SE OMLOUVÁM...
Když jsem loni v pololetí odešel z funkce šéfredaktora Jitřenky, slíbil jsem svým příznivcům, že se
opět brzy shledáme na stránkách nového měsíčníku,
který jsem hodlal soukromě vydávat. Původně od
srpna, což jsem však zavrhl jako nevhodný termín
a rozhodl se pro leden 2005, aby byl pohromadě
celý ročník.
Jak ale běžel čas, začal jsem si poprvé v životě
naplno vychutnávat slast, že nejsem drcen žádnými
termíny, žádnými stresy, kterými je novinařina vydatně prošpikována, že nemusím (v rámci investigativní
žurnalistiky) řešit žádné kauzy, natož když některé
mi nejsou po chuti. Prostě jsem volný jak ten pták.
Mohu si dělat co chci, z čeho mám radost a potěšení,
co považuji za správné a užitečné, s blahým pocitem,
že mně do toho nikdo nemůže kafrat.
Žiji v chalupě téměř na samotě, ráno se zdravím
nejprve se srnkami, později s kravami pasoucími se
za plotem, sypu ptáčkům. Starám se o naše čtyři kočky a pejska maltézáčka. Mohu vás ujistit, že si s těmi
zvířaty rozumím líp, něž s některými lidmi. Mám dost
času na své koníčky - chodím na houby, na ryby. Rád
bych ještě něco udělal pro Divadelní spolek Tyl, ať už
jako režisér nebo herec. Problémem ovšem je dojíždění na zkoušky. Teď dumám, co s tím.
Pokud jde o tu novinařinu, co bychom si povídali
- do rozjetého vlaku se těžko naskakuje, zvlášť když
už máte na krku sedmdesátku a nohy (nejen) vám
už neslouží jako kdysi. Jisté je, že kdybych byl býval
kvůli Jitřence „nezapíchl“ Poličské novinky, patrně
bych je ještě nějaký ten čásek vydával. Ale takhle?
Začínat zase od píky? Cpát se do té „mlýnice“ a odírat
si křidýlka o hlupáky? Kdepak, přátelé, život je o něčem jiném. A tak se vám všem upřímně omlouvám,
že se spolu budeme nadále setkávat už jen na stránkách Jitřenky.
Ing. Ladislav Vrabec

POLIČKA NA INTERNETU
Začátkem roku navázal Městský úřad v Poličce, stejně jako i další města ve svitavském
regionu, spolupráci s webovým magazínem Stalo
se. Jde o další mediální propagaci Poličky. Pravidelně jsou zasílány tiskové informace o dění
ve městě.
Návštěvníci zmíněných stránek zde naleznou
informace ze všech krajů České republiky. Adresa
stránek je: www.stalose.cz.
-sáň-
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NOVOROČNÍ PŘÁNÍ - STOPY VE SNĚHU
Rok 2004 nám pomalu stárne a chýlí se ke konci. Na město Poličku se sype vločka za vločkou,
jako kdyby se roztrhla peřina. Uličky tak malebné,
v letních měsících prosvícené sluncem, se stávají
ještě malebnějšími pod sněhovou pokrývkou.
V uličkách se ozývá křik spokojených dětí při stavění sněhuláků, kteří koukají do ulic a střeží klid
našich domovů, když se nad Poličkou snese tma
a objeví se první hvězdy. A sníh se sype dál. Přikryl
veškeré stopy a Polička spí klidným spánkem. Jenom ponocný, který procházel tichými a klidnými
uličkami rozezněl nejen stěny hradeb svým lesním
rohem, ale zanechal v našich duších vzpomínky
a v bílé pokrývce své stopy.
Halapartna, lesní roh a huňatý kožich už dávno
„visí na hřebíku“, ale přesto v našich duších dále
žije tón lesního rohu, bouchání halapartny a stopy
ponocného. Loučíme se vždy v daném čase, ale pocity, prožitky a atributy života si neseme dál.
Rok 2004 se pomalu loučí a Poličské internetové
zpravodajství chce děkovat.
Děkujeme všem lidem za to, že jsou, všem lidem dobré vůle, kteří za rok 2004 slyšeli bouchání
halapartny a na svých bedrech nesli huňatý kožich
a měli pocit, že ho nemohou unést.
Děkujeme i těm, kteří ve svých srdcích mají
hluboké těžké stopy, které zanechal tak nádherný
i krutý život, a přesto si našli čas a dokázali pomáhat.
Děkujeme i těm, kteří tady už mezi námi nejsou
a vydali se na cestu, která čeká i nás.
Děkujeme těm, kteří dokáží napsat své prožitky,
pocity a názory, ať je to v Kanadě, Vietnamu, Německu, Anglii či Polsku.
Děkujeme redaktorům internetového zpravodajství, kteří umožňují vystavovat všem dopisovatelům.
Děkujeme i těm, kteří proti internetovému zpravodajství vystupují negativně a hledají malicherné
chyby a nenachází v sobě slova pochvaly a povzbuzení. Přesto jim patří dík, protože pro Pavla,
Vlastíka a Radku jsou to právě věci, které nás nutí
internetové zpravodajství zdokonalovat a přiblížit
těm nejposlednějším.
Díky patří starostovi města panu Mirolavu Popelkovi, místostarostovi panu Jaroslavu Martinů,

radě, zastupitelstvu, tajemníkovi a všem odborům
za podporu, za nelehkou a mnohdy nevděčnou
práci, jejíž výsledky se dotýkají nás všech.
Díky patří ředitelům, učitelům a vychovatelům základních škol, středních škol, středních
odborných škol, školek, zvláštní školy a dětského
domova, za to, že se věnují výchově nastupující
generace.
Děkujeme zdravotníkům, hasičům, policii, že se
snaží být nám nablízku v obtížných životních situacích a hledají řešení, která ne vždy jsou v souladu
s našimi představami.
Děkujeme všem organizacím, spolkům, sportovcům, že jsou jedním z „kamínků mozaiky obrazu
města“.
Na rok 2005 přeje internetové zpravodajství, které pro vás tvoří Vlastík, Pavel a Radka, aby střípky
obrazu, které se každý z nás snaží najít, očistit, vyhladit, nabarvit a vsunout, jako do svého života, tak
do mozaiky města Poličky, neměli zvuk vzbuzující
strach rozvášněné halapartny.
Ne každému se líbí střípek dobře vybroušený, očištěný, vyhlazený a nabarvený. Povznesme
se a snažme se pochopit jeho trápení, jeho život
a to, proč nám tento střípek dává. Pohlaďme ho
slovem, pohledem nebo podáním ruky. Protože
tento střípek může být zrovna ten, co může chybět
do mozaiky.
Přejeme, aby rok 2005 byl jedním ze střípků
vyhlazeným, vybroušeným a nabarveným, jako
rok 2004. Na město Poličku se sype vločka za
vločkou, jako kdyby se roztrhla peřina. Uličky tak
malebné se stávají ještě malebnějšími pod sněhovou
pokrývkou. Nad Poličkou se snese tma, objeví se
první hvězdy a sníh se sype dál. Přikryl všechny
stopy roku 2004 a Polička spí dál svým klidným
spánkem. Jenom ponocný, který procházel tichými
a klidnými uličkami, rozezněl nejen stěny hradeb
svým lesním rohem, ale zanechával v našich duších
vzpomínky a v bílé pokrývce své stopy.
Za Poličské internetové zpravodajství Radka
Zerzánková, Vlastislav Mazal a Pavel Sodomka.
Vlastislav Mazal
Poličské internetové zpravodajství
Neprošlo redakční úpravou

BEZPEČNOSTNÍ RADA PARDUBICKÉHO
KRAJE SE SEŠLA NA SVÉM 1. JEDNÁNÍ
Ve středu 5. ledna 2005 se v tomto volebním období poprvé sešla Bezpečnostní rada Pardubického
kraje. Zahájil ji nový předseda, hejtman Pardubického kraje Michal Rabas, který členy bezpečnostní
rady seznámil s hlavními úkoly v krizovém řízení
a krizovém plánování na rok 2005. Konkrétně jde
o zpracování dokumentu „Dílčí plán obrany“ v podmínkách Pardubického kraje. Jde o vojenské záležitosti, proto bude kraj úzce spolupracovat s Krajským
vojenským velitelstvím Pardubice. Dalším, neméně
důležitým úkolem bude rozpracovat vybrané úkoly
dnes schvalovaného Krizového plánu do podmínek
15 obcí s rozšířenou působností, tzn. konkretizovat je
na místní podmínky.
Vzhledem k následkům živelní pohromy v jižní
a jihovýchodní Asii byl pozván ředitel Krajské hygienické stanice Pardubického kraje Antonín Vykydal.
„MUDr. Vykydal obecně seznámil členy bezpečnostní rady s podmínkami šíření infekčních chorob
a zároveň je informoval, že doposud nebyl zaznamenán žádný zvýšený výskyt infekčních onemocnění
v Pardubickém kraji a nebylo tedy nutné ani přijímat
žádná zvláštní opatření. Ministerstvo zahraniční i Ministerstvo zdravotnictví navíc zřídilo „horké linky“ pro
zodpovídání dotazů veřejnosti,“ řekl Aleš Boňatovský,
tajemník Bezpečnostní rady Pardubického kraje s tím,
že občanům, kteří se vracejí z postižených oblastí je
doporučováno, aby v případě obtíží vyhledali lékaře.

Důležitým bodem jednání bylo podepsání Krizového plánu Pardubického kraje hejtmanem Michalem
Rabasem. Tento materiál je základním dokumentem
pro zvládání mimořádných událostí, při nichž je nutné
vyhlásit některý z krizových stavů ve správním obvodu kraje – stav nebezpečí vyhlašovaný hejtmanem
nebo nouzový stav a stav ohrožení státu vyhlašovaný
vládou, resp. parlamentem. Na dokumentu pracoval
tým odborníků po celý rok 2004.
„K 1. lednu 2005 nabyl účinnosti také nový branný zákon, který nejen ukončil základní vojenskou
službu, ale ukončil i činnost územních vojenských
správ a jejich úkoly převedl na Krajské vojenské velitelství,“ doplnil Boňatovský.

POMÁHÁTE BLIŽNÍM?
DEJTE O SOBĚ VĚDĚT!
Město Polička připravuje k vydání „katalog“
sociálních a souvisejících služeb fungujících
v Poličce a blízkém okolí.
Prosíme všechny, kdo v této oblasti vyvíjejí
aktivní činnost, aby se co nejdříve ozvali paní
Martině Černíkové:
tel. 461 723 844,
e-mail cernikova@policka-mesto.cz .

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:

KALENDÁŘ AKCÍ
města Polička
Únor 2005
KULTURNÍ SLUŽBY MĚSTA
POLIČKY - TYLŮV DŮM
2. 2. AKADEMIE SOU a SOŠ Polička
8 hod.
4. 2.

PLES SOU obchodní
a Odborná škola SČMSD POLIČKA

9. 2.

AGENTURA JISTOTA
PRONÁJEM

10. 2. VŠECHNO JEN DO PUTYK A ŽENSKÝM
19 hod. abonentní cyklus A
hra inspirovaná životem básníka F. VILLONA
Hrají : Vilma Cibulková a Miroslav Etzler
12. 2. PLES MĚSTA
19,30 hod.
15. 2. HRDÝ BUDŽES
19 hod. abonentní cyklus B
Hl. role: Bára Hrzánová
17. 2. TANCEM OD MĚSTA K MĚSTU
17 hod. Vystoupení tanečního oboru ZUŠ svitavského
okresu
18. a 19. 2. RYBÁŘSKÉ PLESY
22. 2. OBLASTNÍ KOLO V RECITACI
24. 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
17 hod. POLIČKY
Malý sál TD

Farní charita Polička Vás srdečně zve na

VÝSTAVU VÝTVARNÝCH PRACÍ
KLIENTŮ DENNÍHO STACIONÁŘE.
Výstava se koná v rámci
celostátní akce „30 dní pro neziskový sektor“
od 14. 2. do 12. 3. 2005
v přízemí Městské knihovny v Poličce.

STOMATOLOGICKÁ
POHOTOVOST
Oblast Litomyšl - Polička
5.-6. 2.

Krpčiar Patrik, Litomyšl, Mariánská 1137
461614614
12.-13. 2. Kučerová Marta, Polička, Haškova 445
461724635
19.-20. 2. Oliva Vladimír, Litomyšl, Mariánská 1137
461614614
26.-27. 2. Pokorná Jana, Litomyšl, ul. 9. května 809
461615414
5.-6. 3. Sejkorová Jitka, Polička, Husova 25
461725946
Ordinační doba: sobota, neděle a svátky od 8 do 11 hodin.

KINO POLIČKA
Po
BRIDGET JONESOVÁ :
7. 2.
S rozumem v koncích
19 hod Dokonalý přítel. Dokonalý život. Co by se
mohlo podělat. Doporuč. přístupnost:
od 12 let. Film USA, romantická komedie
Vstupné: 55,- Kč
Út
VETŘELEC vs. PREDÁTOR
8. 2.
Ať vyhraje kdokoliv, my prohrajeme.
19 hod Doporuč. přístupnost : od 12 let. Film USA,
české titulky. Sci-fi thriller
Vstupné : 55,- Kč
Po
SNOWBOARĎÁCI
14. 2.
Česká filmová komedie
19 hod vstupné 70,- Kč
Po
MILENCI A VRAZI
21. 2.
Vraždí, protože milují. Milují, až by
19 hod vraždili. Přístupný. Český film, drama
Vstupné: 55,- Kč
Út
PŘÍBĚH ŽRALOKA - DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ
22. 2.
Za každou malou rybou hledejte velkou
17 hod lež. Přístupný, film pro celou
rodinu. Film USA, animovaný, česká verze
Vstupné: 55,- Kč
Čt
JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA…A JARO
24. 2.
Nejslavnější film současného korejského
19 hod režiséra Kim Ki-duka. Drama.
Vstupné: 55,- Kč
Po
COLLATERAL
28. 2.
V nesprávný čas na nesprávném místě
19 hod. film USA, thriller, české titulky
Doporuč. příst. od 15 let
Vstupné: 55,- Kč

FONOTÉKA V KNIHOVNĚ
Městská knihovna v Poličce rozšířila v loňském
roce nabídku zvukových knih
pro slabozraké a nevidomé o 110 titulů. Ve fonotéce jsou například knihy Oty Pavla, Františka
Nepila,Vlasty Javořické, výběr vystoupení Vladimíra
Menšíka, anekdoty, Osudy dobrého vojáka Švejka,
Vinárna U Pavouka, pohádky, dobrodružné knihy
pro děti, detektivky, cestopisy.
V knihovně je i možnost zapůjčení přehrávače
a sluchátek.

VÝSTAVA, KTERÁ POHLADÍ PO DUŠI
„Ve svém velkoměstském životě jsme se zřekli
mnoha předností přírodního života a nyní rozumem poznáváme, co člověk, který nežije na asfaltu,
ale na zemi, poznává duší. Proto nás to táhne do
lesů a hor, abychom hledali to, co jsme ztratili.“
To je motto výstavy fotografií „Toulání přírodou“, kterou připravila vášnivá amatérská fotografka, turistka a malířka vánočních ozdob paní
Dita Kofránková z Broumova. Výstava je přístupná
veřejnosti ve vestibulu Městské knihovny Polička ve
výpůjční době.

PŘEDNÁŠKA O RODINNÝCH KONSTELACÍCH
Mgr. Jaroslav Simon
Termín: čtvrtek 3. 2. v 18.00 hod.
Místo: sál DDM v Poličce
Vstupné: 40,- Kč dospělí, 20,- Kč studenti
Informace: Marie Hrstková
VALENTÝNSKÉ PŘEKVAPENÍ
(výroba netradičního srdíčka)
- malá výtvarná dílna pro děti
Termín: pondělí 7. 2. od 13.30 – 15.00 hod.
Místo: DDM
Cena: 20,Informace: Zuzana Dostálová
VALENTÝNSKÁ DISKOTÉKA
- hry, soutěže, tanec nejen pro zamilované
Termín: pátek 11. 2. v 16.00 hodin
Místo: Divadelní klub Tylova domu
Cena: 20,- Kč
Informace: Richard Brabec
OPLÉTÁNÍ LAHVÍ PEDIGEM
- výtvarná dílna pro studenty a dospělé
Termín: sobota 26 .2. od 9.00 hod.
Místo: DDM
Cena: 200,- (zahrnuje kursovné a materiál)
Pomůcky: silnější, buclatější 1,5 l láhev, ostrý
nůž, zahradnické nůžky, šídlo nebo malý šroubovák
Informace: Zuzana Dostálová
JARNÍ PRÁZDNINY NA HÁJOVNĚ
- pobyt na hájovně s programem
Termín: 5. - 8. 3.
Místo: hájovna v Pusté Rybné
Informace: Richard Brabec
Cena a bližší podrobnosti budou včas upřesněny
ZÁJEZD DO AQUAPARKU V LIBERCI
jedná se o zájezd rodičů s dětmi do zábavného
centra BABYLON v Liberci, jehož součástí je
i známý aquapark – Vodní ráj
Termín: úterý 8. 3. – jarní prázdniny
Cena:
VSTUPNÉ: děti a studenti 215,- Kč
(cena je již s 50% dotací a obsahuje vstup do
aquaparku, lunaparku, Muzea zábavného
poznání a oběd)
dospělí si zakoupí vstupenky na místě (dotace
se na ně nevztahuje)
DOPRAVA: 285,- Kč na osobu
Závazné přihlášky platbou: 18. 2.
Informace: Marie Hrstková

KRKONOŠE
Připravili jsme pro Vás i na letošní letní prázdniny pětidenní turistický zájezd během něhož poznáte
krásná místa a zajímavá zákoutí Krkonoš.
Termín: 2. - 6. červenec 2005
Cena: 2 300,- Kč až 2 500,- Kč (cena bude upřesněna
na základě počtu došlých přihlášek). V ceně zájezdu
je zahrnuta doprava, 4 x ubytování, 4 x polopenze.

Bližší informace o programu získáte v Domě dětí
a mládeže.
Přihlášky: odevzdejte nejpozději do 28. 2. 2005 na
adresu:
Zdeňka Novotná, Dům dětí a mládeže
e-mail: DDM.novotna@unet.cz
Milan Matouš, ZŠ Na Lukách

V přihlášce uveďte: jméno a příjmení, adresu, e-mail,
datum narození, telefonní číslo. Účastníci budou zařazeni na zájezd podle pořadí došlých přihlášek.
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PROGRAM MUZEA
Otevírací doba expozic v únoru:
Památník Bohuslava Martinů,
Hudební sál – videosál
Út – Pá: 9.00 – 12.00, 12.30 – 16.00 hod.
So, Ne: 12.30 – 16.00 hod.
Galerie
So, Ne: 12.30 – 16.00 hod.
Výstava
1. 2. - 31. 3. Doba měst a hradů, husitské války
Jedná se o dotykovou výstavu, na které se mohou
děti, ale i dospělí návštěvníci, seznámit s mnoha zajímavostmi z tohoto dávného období. Děti si zde mohou vzít
do rukou repliky mečů, přileb a přilbic, obléknout si
drátěnou košili nebo dětské brnění, shlédnout kompletní mužské brnění, figuríny středověkých vojáků, repliky
chladných zbraní. Dívky si mohou před velkým zrcadlem vyzkoušet středověké klobouky, dívčí šaty.
K dispozici jsou také seříznuté husí brky, jimiž děti
mohou psát. Připraveny jsou i další zajímavé exponáty:
rychtářské právo, poličský loket, středověké skleněné
číše, řádový oděv dominikána, turnajový dřevec, Pražský groš a další. Výstava je doplněna horizontálním stavem, na kterém si děti mohou vyzkoušet tkát. Připraveny jsou také dva krátké dokumenty o bitvě u Sudoměře
a o výrobě gotického deskového obrazu.
Doporučujeme vzít si s sebou fotoaparát.
Vstupné: děti 15 Kč + zdarma obdrží pracovní sešit,
učitelé zdarma.
Obléknutí dětského brnění 20 Kč
Na výstavu doporučujeme předem se objednat: tel.
461 721 207
Otevírací doba:
Po-Pá 8.00 – 12.00 a 12.30 – 16.00 hod.
So 14.00 – 16.00 hod.
Malé výstavní sály

SILVER B NEODPOVÍDÁ
Přečtěte si o zapomenutém rodákovi z Poličky
První knižní zpracování historie paraskupiny
SILVER B, vysazené v tzv. I. operační vlně výsadků
vyslaných čs. exilovou vládou v Londýně na území
protektorátu.
Na sklonku roku 1941 seskočilo na území Protektorátu Čechy a Morava sedm parašutistů ve třech
skupinách, vyslaných československou exilovou vládou v Londýně. Příslušníci desantů ANTHROPOID
a SILVER A se nesmazatelně zapsali do dějin protinacistického odboje u nás i v Evropě. Jména Jana Kubiše, Jozefa Gabčíka a jejich druhů vstoupila do historie,
stejně jako jejich čin – atentát na Reinharda Heydricha.
Oné prosincové noci roku 1941 však s nimi v letadle
byli ještě dva muži paraskupiny SILVER B, Jan Zemek
a rodák z Poličky Vladimír Škacha.
Příslušníci SILVERU B na rozdíl od svých druhů
válku přežili, ovšem za cenu takřka naprostého zapomnění. Kniha brněnského historika PhDr. Jana Břečky
přináší první ucelený pohled na přípravu a průběh
operace SILVER B a dramatické životní osudy obou
členů skupiny, za války i po ní. Snaží se přiblížit okolnosti a příčiny nezdaru této výsadkové mise. V neposlední řadě chce připomenout desítky statečných
přechovávatelů a spolupracovníků z Brna - Řečkovic,
Židenic a Žabovřesk, Nemochovic, Moravské Ostravy
a dalších míst.
Autorem je PhDr. Jan Břečka, nakladatelství: Spolek přátel čs. opevnění Brno, s. r. o., Kniha je k dostání
v Informačním centru.

PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom tímto poděkovat paní Janě Šturcové (pracovnici DiC) za asistenční službu u naší
dcery Aninky, také paní ing. Radce Vrabcové za
založení a provozování Dětského informačního
centra, které naší rodině formou rané péče velice
pomáhá a usnadňuje náročný život s těžce nemocným dítětem.
Manželé Navrátilovi

VZPOMÍNÁME
Dne 1. února 2005 si připomeneme den, kdy nás před dvěma lety navždy opustil
pan Jan Schauer. Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou
Ilonka, František a Jaroslava

JUBILEUM
Dne 27. 2. 2005 oslaví krásných 80 let náš pradědeček, dědeček a otec pan Karel Štěpánek.
Z celého srdce mu do dalších let přejí mnoho zdraví a spokojenosti,
dcery s rodinami, vnučky a pravnoučata.

DIVADELNÍ KLUB
POLIČKA, zadní vchod Tylova domu
www.divadelniklub.cz
VÝSTAVA OBRAZŮ HANY TEPLÉ
SOBOTA 5.2. - od 20:30 BLUESový VEČER
GAMBA BLUES BAND
Repertoár skupiny zahrnuje známé, dnes již
klasické standarty britského bluesrocku konce
60. let, černou bluesovou „klasiku“ i současné
moderní elektrické blues bílých kapel z Texasu.
Vše doplňují vlastní skladby. Na festivalu v Jimramově r.2004 vystupovali spolu s Lubošem
Pospíšilem. Vstupné: 50Kč
PÁTEK 11.2. - od 20:00 HUDEBNÍ VEČER
TY SYČÁCI
Komorní bigbeatová kapela z Brna, kterou založil Petr Váša společně z Tomášem Frohlichem
a Petrem Zavadilem. Dá se říci, že hudební styl
kapely zahrnuje prvky rocku, jazzu, moravského
folklóru a world music. Naposledy vystupovali
v Poličce v rámci Poličského rockoupání 2004.
MIOU – MIOU
Pardubická formace, která je jedním z největších
překvapení loňského roku. Zpěvačka zpívající
většinu textů ve francouzštině a k tomu prolínání rocku, blues a jazzu to jsou důvody pro které
je třeba si kapelu alespoň poslechnout.
Vstupné 90/60 KčS

ÚTERÝ 15.2. – od 15:30 DĚTSKÁ MASOPUSTNÍ
DISKOTÉKA
Zakončení masopustního průvodu diskotékou
pro děti uvádí DJ BATMAN.
SOBOTA 19.2. – od 12:00 POLIČSKÝ SKŘIVAN
Dobrovolná soutěžní přehlídka většinou regionálních kapel. Přijďte si užít 12 hodin hudby
a vyzkoušet si v diváckém hlasování shodu či
neshodu s odbornou porotou.
Vstupné 45 Kč
NEDĚLE 20.2. – od 15:00 DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ
– STUDÁNKA
Divadelní soubor JoJo sehraje představení Pohádka ze psí boudy. Vstupné 40/20 Kč
Středa 23.2. od 18:00 – Valná hromada Divadelního
spolku Tyl
PÁTEK 26.2. – od 20:00 DIVADELNÍ VEČER
Jiří Ornest - TRAGÉDIE MSTITELE
Komedie, ve které nerozeznáte, kdo je dobrý
a kdo je zlý. Všichni však budou po zásluze
potrestáni. Uvádí ochotnický divadelní spolek
VĚTRY z Mladé Boleslavi.
Vstupné 70/50 KčS
KčS - korun českých studentských

NOVINKY V DIVADELNÍM KLUBU
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19. února se v Divadelním klubu uskuteční soutěžní
přehlídka regionálních kapel Poličský Skřivan 2005.
Akce je zamýšlena jako prezentace hudebních těles
a zároveň jako prostor pro začínající kapely a hudebníky. Akce je přístupná pro jakoukoli kapelu hrající
jakýkoli žánr. Vítězové dostanou možnost vystoupit na
letošním Rockoupání. Mohou tak své umění prezentovat na renomovaném festivalu a získat mnoho nových
fanoušků. Hodnotit je bude odborná porota v čele se
známou osobností, která je však ještě v jednání. Aby
měly kapely kde zkoušet a později snad i nahrávat svoje
demo ukázky, zřídili divadelníci v klubu zkušebnu se
základním vybavením. Zkušebna je přístupná všem
zájemcům po dohodě v Divadelním klubu.
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V nové zkušebně zkouší poličská kapela Bio-nafta
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JAK VKRÁČET DO NOVÉHO ROKU
No přeci pevným krokem, co říkám – nejen
pevným, ale taky vzpřímeně, tj. nejen tělesně, ale
taky duševně. Jestli to funguje, o tom se obvykle
přesvědčíme bez svého přičinění. Tak tedy: brzy
po poledni tohoto významného prvního dne roku
jsem opustil klid a ještě vánoční mír svého domova. První, co jsem uviděl, byla parta čtyř zalkoholizovaných mladíků, kteří prováděli na místě, kde
kruhový objezd končí zamýšleným trávníkem,
jakési tanečky. Než jsem k nim stačil dojít, zůstaly
po nich jen hluboké stopy a pak také na asfaltu
chodníku abstraktní ornamentíky, jak se snažili
osvobodit svoji obuv od jílového nánosu. To už
ale byli o kus dál a cestu si vroubili hlasitým snad
zpěvem, snad bojovým hecováním, to když se
každému podařilo bouchnout tu do zdi, výlohy
nebo auta. Na začátku Riegrovy ulice už jsem zastihl jednoho, jak se snaží utrhnout značku, zakazující do ní vjezd. Značka odolala, mladík se nahoře neudržel a poměrně mocně sebou praštil, ale
žádnou končetinu si nezlomil. Dostalo se mi od
manželky varování, abych do toho nezasahoval.
Neměl jsem ani příležitost, mládenci po několika
bouchancích jen tak mimochodem tu do výlohy,
tu do stojícího auta, zmizeli ve dveřích pohostinných místností příslušného zařízení. Mezitím jsme
došli na hřbitov a k našemu překvapení se tam za
chvíli tito – náctiletí také objevili. Ke svému obveselení vyvolávali jména uvedená na náhrobcích
a bouřlivě je častovali svými zdravicemi. Chytly
ve mně saze a vydal jsem se proti nim a ejhle,
dva tito nemrcouchové přeskočili hřbitovní zeď
a zbývající zmlkle a ve spěchu hřbitov opustili.
Vlastně se jakoby nic nestalo, snad jen to, že
jsem si rozšířil vědomosti. Dříve, když jsem viděl
zdemolované lavičky v parku, silniční značky
a oznamovatele, vysypané koše či rozbité výlohy,
dosadil jsem si k výsledku takového počínání
zuřivce a násilníky, jimž kouká trestná činnost
z očí. Ale teď musím konstatovat, že to dělá zřejmě zprůměrovaný vzorek toho, co přináší naše
doba - doba volnosti bez dennodenního vedení
k odpovědnosti a hlavně: z běžného života okoukané značné beztrestnosti, umožněné vlídností
některých našich zákonů, přehlížením a bagatelizováním dalších špatností, jejichž nositelé by
v minulosti, jak se říká, chodili kanály, a nyní jsou
za tytéž věci někdy uznale poplácáváni po ramenech. A tak vídáme reálná vítězství, ale i morální
prohry na jedné straně a reálné prohry a morální
vítězství na straně druhé. A co?
Druhý den roku jsem šel na Novoroční koncert, který už je takovým tradičním hudebním
pozdravením Moravského klavírního tria spolu
se sopranistkou Martinou Králíkovou a tenoristou
Richardem Samkem. Vždycky přijíždějí s novým
repertoárem a také nás vždy potěší. Temperamentní Brahmsovy Uherské tance a přeci jenom
snivější Dvořákovy Slovanské tance zněly plně
v malém sále Tylova domu a houslista Jiří Jahoda
s violoncellistou Miroslavem Zichou a klavíristkou
Janou Ryšánkovou věděli, že hrají před posluchači, kteří je znají, a že není třeba žádných úvodních
slov a lepší že je nechat hovořit hudbu (to byla
úvodní slova pana Jahody).

PŘIPOMÍNÁME SOUTEŽ WEBÍK
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.

Koncert byl orámován vizuálním prožitkem,
o nějž se zasloužil na vernisáži přítomný akademický malíř Sergej Soumin, který vystavoval své
obrazy v sálku B. Martinů. Jeho některé obrazy jakoby vědomě evokovaly díla jiných umělců. Ležící
akt přes svou robustnost připomínal Modigliagniho
dívku, jinde je část krajiny jakoby viděná Breughelovými vesnickými veselicemi či pobratima Chagalla, tu vidíme renesančně pojatý obraz připomínající
vysokého katolického duchovního té doby. Nejlepší je vidět Souminovy obrazy nejen o přestávce,
ale přijít sem jen kvůli nim. Stojíte uprostřed
sálku a obrazy jsou jak plátky rozkvetlé kopretiny,
a každý vyzývá: když už si mne nemůžeš koupit,
důkladně si mě prohlédni a potěš se mnou. Nevím,
proč autor nazval portrét dívky Čas vlka, ale mně

TAKOVÉ MALIČKOSTI...
Moje dvacet let staré hodinky začaly dosluhovat
a tak jsem se chystal koupit si nové. Chvíli mi trvalo
než jsem se k tomu rozhoupal, a díky tomu jsem
ušetřil - zanedlouho jsem totiž dostal během krátké
doby dvoje - první jako poděkování za práci, druhé
k Vánocům. Měl jsem z nich radost, oboje šlapaly
jak se sluší a patří, ale bohužel každé nanejvýš měsíc, pak došly baterie. Takže jsem se nakonec musel
do hodinářství podvakrát přece jen vypravit a koupit nové, což mě přišlo zhruba na stovku. Trochu mě
to vyvedlo z míry, protože jsem nemohl pochopit, co
v nových hodinkách pohledávají staré, téměř vybité
baterie. Ale pak jsem si řekl: nebuď tak cimprlich, je
to maličkost, stovka tě přece nezabije! Co by měli,
podle tebe, říkat například lidé, kteří vložili do
výstavby svého bytu či domu třeba dva, tři milióny,
a pak se nedočkali takové maličkosti jako jsou klíče
od dveří, nebo kterým je, když už se nastěhovali,
chce někdo zase vzít?
-vra-

POLIČSKÁ UNIVERZITA
TŘETÍHO VĚKU

vytanula na mysli jazzová skladba Duka Ellingtona
Sophisticated Lady: důmyslná, intelektuálně na
výši, blazeovaná, vysoce kultivovaná, promyšlená,
znalá světa, rafinovaná, a snad i proto všechno
zamyšlená. Takže Zamyšlená paní. Co všechno
je obsaženo v té tváři, ale i v držení těla té ženy...
Nad všemi obrazy jakoby se vznášela lehká erotika,
která je činí patřičně vzrušujícími, pochopitelnými
a tím srozumitelnými. Po přestávce, v níž jsme byli
pohoštěni sklenkou vína, kterou jsme připili na
zdraví nás všech, koncert dospěl ve stupňované
oslavě krásných árií z děl J. Strausse, G. Puccinniho, G. Verdiho k finále, a po skončení koncertu
nebylo rozpoznatelné, kdo komu víc tleská: zda my
hudebníkům, nebo oni nám za vřelé přijetí.
Následujícího dne nás přijela pozdravit paní
Iva Janžurová se svým manželem komedií Vrátíš
se ke mně po kolenou. Kdoví, jestli si vzpomněla,
že s touhle hrou tu byla asi tak před dvaceti lety.
A jestli ta léta není možno matematicky škrtnout,
na jevišti se to oběma hercům podařilo. Iva Janžurová sice už nestála minutu na hlavě jako tehdy,
ale její vitalita je bezedná. Přičtěme k tomu těch
slov a vět a převleků, co je nutno za dvě hodiny
absolvovat a musíme nejen poděkovat za optimistický večer, ale uznale konstatovat: tak hrají
profesionálové. Najednou se mi ty tři první dny
spojily dohromady a měl jsem především radost,
že to mohu prožívat, ale i že jsem podílník toho
zprůměrovaného vzorku a že to musím každému
říct; tu se mi však připomněl pan B. Hrabal se
závěrem jedné povídky: „Rozumíte? Všichni jsme
si bratři, l’art pour l’art bratři, krásní jak entartete
kunst, pravdiví jak slavík, zvrhlí jak růže. Opravdu
chápete? Bez trhliny v mozku nelze žít. Nelze člověka odvšivit od svobody, bratři. Rozumíte?“
Strážník řekl přísně: „Nekřičte tak, proč tak,
pane Kafka, křičíte? Ještě budete platit rámusenku.“
Text a foto A. Klein

V lednu 2005 skončil 1. semestr Poličské univerzity
třetího věku. Děkujeme p. Brandejsovi, řediteli DPS
Polička za umožnění tohoto studia pro seniory, kteří si
chtějí udržet svěžest myšlení. Jsem posluchačem studijní
skupiny „Zdravý životní styl seniora“, kde si připomínáme učivo ze střední nebo vysoké školy, doplněné
novými poznatky z oblasti psychologie, sociologie,
anatomie, fyziologie a zdravé životosprávy, zaměřené
k seniorskému věku.
Děkujeme lektorům v čele s PhDr. Pražanovou za
velmi dobře připravené odborné přednášky s doporučením další literatury ke studiu. Dále děkujeme koordinátore paní Smolkové, za srdečný přístup s empatií
k našemu věku. V příjemné atmosféře je nám všem
velmi dobře, navazujeme nová přátelství a získáváme
vedle nových poznatků i pozitivní myšlení. Společně
s druhou studijní skupinou „Historie Poličky a okolí“
jezdíme na různé poznávací zájezdy, chodíme na plavání s cvičením a někteří z nás navštěvují i výuku na
výpočetní technice. Dokonce jsme zváni i na zábavné
akce pořádané Domem pečovatelské služby v Poličce.
Už se všichni těšíme na pokračování studia v dalším
semestru.
J. Čižinská

POZVÁNKA NA MASOPUST
Městská knihovna v Poličce ve spolupráci
s městem Polička, Divadelním klubem, ZŠ T. G.
Masaryka, ZŠ Na Lukách, Speciálními školami, ZUŠ
B. Martinů, Gymnáziem, SOUO a OŠ SČMSD s.r.o.,
SOŠ a SOU Čs.armády vás zve na MASOPUSTNÍ
PRŮVOD, který se bude konat 15. 2. 2005 (úterý)
od 14.30hod.
Začátek na Palackého náměstí.
Průvod bude procházet ulicí Masarykovou, Čs.armády, Nábřeží Svobody, Vrchlického a Riegrovou
zpět na náměstí.
Všichni, kdo jsou ochotni obléci masku, jsou
srdečně zváni.
Občerstvení na náměstí bude zajištěno - zabíjačkové speciality, koblihy, medovina.
Po ukončení průvodu bude následovat dětská
maškarní diskotéka v Divadelním klubu.
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PARDUBICKÝ KRAJ SE PŘEDSTAVIL
NA REGIONTOURU
Ve čtvrtek 13. ledna 2005 byla na brněnském
výstavišti zahájena prestižní mezinárodní výstava turistických možností v regionech Regiontour
2005. Společnou expozici Pardubického a Královéhradeckého kraje slavnostně otevřeli hejtmani
Michal Rabas a Pavel Bradík, kteří tu také přivítali
mnoho zajímavých hostů. Kromě radních obou
krajů a starostů měst a obcí stánek navštívili např.
ministři Jiří Paroubek a Libor Ambrozek, poslanec
Radko Martínek i hosté ze zahraničí.
Regiontour byl první výstavou, které se Pardubický kraj zúčastnil. V letošním roce se bude
prezentovat ještě na veletrzích Vacantie Utrecht,
Slovakiatour Bratislava, Tourism Expo Olomouc,
Regionpropag Pardubice, Holiday World Praha,
CBR Mnichov, ITB Berlín, Euroregiontour Jablonec
nad Nisou, MITT Moskva, Infotour Hradec Králové,
Dovolená Ostrava, TT Varšava a TUC Lipsko.

EVROPSKÁ INVESTIČNÍ BANKA
V PARDUBICÍCH
Ve středu 12. ledna 2005 se představitelé Pardubického kraje v čele s hejtmanem Michalem Rabasem sešli se zástupci Evropské investiční banky.
Tématem schůzky byly možnosti poskytnutí úvěru
Pardubickému kraji.
Zástupce ředitele divize úvěrových operací pro
Českou a Slovenskou republiku Evropské investiční
banky pan M. Cingolani řekl, že poskytnutí úvěru
Pardubickému kraji je možné formou tzv. přímé
půjčky.
„Uvažujeme o úvěru ve výši až 600 mil. Kč.
Tyto finanční prostředky by směřovaly prioritně do
oblasti dopravy, případně životního prostředí. S panem Cingolanim jsme se dohodli na časovém harmonogramu, podle kterého bychom mohli předložit
žádost a zpracovat návrh úvěrové smlouvy, která by
obsahovala i jisté záruky schopnosti Pardubického
kraje dostát svých závazků,“ řekl hejtman Pardubického kraje Michal Rabas s tím, že o podání žádosti
bude jednat Rada a Zastupitelstvo Pardubického
kraje.
Evropská investiční banka se bude prezentovat
také v rámci „workshopů“, které budou v dubnu
2005 součástí prezentace regionu NUTS II Severovýchod v Bruselu.

KLUB MLADÝCH KŘESŤANSKÝCH
DEMOKRATŮ
Vás srdečně zve

dne 6. února 2005 ve 14.00 hod.
do spolkového domu Jordán
Na besedu o návštěvě Belgie, Bruselu a v Bruggách. Této návštěvy se účastnil člen místní Svitavské organizace Miloslav Zezula.
Beseda je doprovázena výstavou fotografií, propagačních materiálů a pohlednic.
Těšíme se na Vaši návštěvu!!!
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STUDENTSKÉ DIVADLO ODYSSEUS POJEDENÁCTÉ
V přeplněném sálu Divadelního klubu proběhla
27. prosince neuvěřitelná 11. repríza studentského divadla Odysseus. Že se jedná o mnohem víc než obyčejné studentské divadlo, svědčí trvalý velký zájem
diváků a jejich bouřlivé spontánní reakce během i po
představení. „Jsem tady počtvrté, je to skvělé!,“ není
nic neobvyklého zaslechnout v publiku. O vysoké
úrovni svědčí v neposlední řadě i to, že protagonisté
byli pozváni se svým představením k hostování do
brněnského divadla Husa na provázku.
Divadlo bylo připraveno jako součást oslav 85.
výročí založení poličského gymnázia, které proběhly
4. září loňského roku. Inspirací pro scénář byl známý
příběh z řecké mytologie o Odysseovi a jeho neuvěřitelných dobrodružstvích, která zažil se svými druhy
od trójské války po jeho deset let trvající návrat na
rodnou Ithaku. Celý příběh je samozřejmě pojat tak,
jak je autorovi scénáře vlastní: s humorem, nadsázkou, bláznivým přístupem i moudrostí zároveň.
A tak před námi svérázným způsobem ožívají se
svými příběhy vedle Odyssea a jeho druhů, kouzelnice Kirké, věrná Penelopa a její syn Telemach, Kalypsa,
obr Polyfém, nebo olympský bůh Hermes. Celá hra
je protkána písničkami, z nichž každá je svou úrovní
hudby, textu i interpretace perlou. To vše za doprovodu živé kapely, složené opět ze studentů gymnázia.

Celý příběh je pak s patřičnou nadsázkou a humorem doplněn obrazy ze života Heinricha Schliemanna, archeologa, znalce 24 jazyků, který zkoumal
místa řecké mytologie a objevil mimo jiné bájnou
Tróju. Součástí představení je projekce, která jednak
přibližuje pomocí obrázků a map skutečné dějiště
celého příběhu, jednak doplňuje zároveň s mluveným
slovem vypravěčů některé jeho části.
Celému představení lze jen těžko něco vážnějšího
vytknout, méně přesvědčivé výkony několika herců
rozhodně představení neublížily. Možná bychom si
jich ani nevšimli, nebýt na druhé straně téměř profesionálních hereckých a hudebních výkonů jiných
studentů. Co však nechybělo nikomu, bylo nadšení
a radost z toho, co dělají. V pozadí ovací hercům
a muzikantům, jako by se ztrácel ten, kdo vlastně
za všechno může: autor scénáře, písniček a režisér
Odyssea Petr Erbes. Jeho hry a divadelní nadšence
můžeme potkat každé léto při jejich kočovném putování po Vysočině. Odysseus však vysoce přesahuje
to, co bychom od amatérského studentského divadla
mohli obvykle očekávat. Přejme Divadelnímu klubu,
studentům i všem divákům více takových „Odysseů“!
Všichni, kdo by chtěli prostřednictvím fotografií
nahlédnout do atmosféry představení, jsou zváni na
http://mares.policka.sweb.cz/odysseus/ Ing. J. Mareš

NA NÁVŠTĚVĚ MEZI VÝTVARNÍKY ZUŠ B.M. POLIČKA
Výtvarný obor Základní umělecké školy Bohuslava Martinů v Poličce ve školním roce 2004/2005
navštěvuje 67 žáků ve věku od 6 do 18 let. Výuku
začínají v přípravném studiu, které trvá dva roky,
a pak pokračují 7 let na I. stupni a 3 roky na
II.stupni základního studia. Výuka probíhá tři hodiny týdně v projektovém vyučování. Žáci získají
vědomosti a dovednosti z plošné tvorby, prostorové
tvorby, objektové a akční tvorby a z výtvarné kultury. Učebnu najdete v podkroví školy a je velmi
dobře vybavena pro práci s keramickou hlínou
(velká pec, hrnčířský kruh, glazovací materiály
apod.), tkalcovským stavem, grafickým lisem i s jinými méně tradičními metodami výtvarné práce
(elektrická vrtačka, šicí stroj, atd.). Žáci pracují
s drátem, plechem, dřevem, umělými hmotami,
papírovinou, ale také s mýdlem, voskem. Svá díla
vytváří z úlomků dlaždic, odřezků dřeva, textilu,
přírodnin. Předvánočním hitem se stalo například
vyřezávání ze zvířecích kostí, k čemuž inspirovala
vyučující výtvarného oboru expozice „Pravěk“ Poličského Muzea, při jejíž instalaci žáci pomáhali.
Výtvarný obor Základní umělecké školy Bohuslava Martinů vede již mnoho let šikovná vyučující
paní Hana Smolková, která svým tvůrčím způsobem
vnáší do školy, kterou stále spousta lidí nazývá jako
„hudebka“, prvek neotřelé fantazie a nových pohle-

dů na svět barev a tvarů – důkaz máte možnost vidět již při zběžné prohlídce vnitřních prostor školy.
O tom, že to umí ocenit i jiní, svědčí úspěchy ve
výtvarných soutěžích a projektech. Jsou to vesměs
projekty, při kterých se mají žáci možnost dozvědět
něco nového, nebo ty „užitečné“, které pomáhají.
Z poslední doby vzpomeňme například projekt
organizace UNICEF, při kterém se prodalo všech
53 panenek vyrobených dětmi z naší školy a tak 53
dětí v Africe mohlo získat základní očkování.
V letošním školním roce mají žáci pod vedením
paní učitelky za sebou již pořádný kus práce.
V říjnu se zúčastnili Bienále dětské kresby
v Japonsku – KANAGAWA WORLD EXHIBITION.
Mimochodem nevěřili byste, co dá za práci připravit
kresby na požadovaný, pro nás v Evropě netradiční,
rozměr výkresů. V předvánočním čase sbírali mladí
výtvarníci vavříny na celostátní soutěži věnované
pralesní žirafě okapi. Z celkového počtu 170 postupujících prací do druhého kola, bylo ohodnoceno
ve 12 kategoriích 36 prací – z toho 12 z Poličky.
Slušný úspěch - co myslíte? Pro třetí místo si přišli
Karel Němec, Mario Roušar, Tereza Plšková, Lucie
Procházková a Anežka Bohuňková. Stříbro vlastní
Simona Soukalová, Markéta Kolářová, Aneta Houdková a Anna Punčochářová. První místo potěšilo
Adama Smolka, Davida Pavliše a Elišku Doubkovou. To jsou prozatím ty největší letošní úspěchy.
Rozhodně však účelem výtvarného oboru není
sbírání ocenění na soutěžích. Podstatně důležitější
je to, že se děti učí při kreslení, malování a jiných
výtvarných činnostech pozorovat svět kolem
a ztvárnit to, jak na ně působí. Rozvíjí své estetické cítění, aby byly schopny poznat krásu a měly
možnost to prchavé v ní zachytit. Při poznávání
výtvarného umění roste jejich zájem o kulturu jako
celek. Výrazně se zlepšuje jejich manuální zručnost.
Vyjadřují se v mnoha výtvarných technikách a umí
je aplikovat v běžném životě (vkusně se obléci, později zařídit si byt apod.). Po absolvování studia ve
výtvarném oboru jsou žáci schopni úspěšně obstát
v přijímacích řízeních na vyšší typy uměleckých
škol s výtvarných zaměřením a pak pracovat v povoláních, která vyžadují estetické cítění a fantazii.
Vážení rodiče, pokud máte zájem o to, aby Vaše
dítě smysluplně trávilo volný čas, jednou z možností je připojit se k zajímavé práci výtvarného oboru
naší školy. Vždyť, jak říká paní učitelka Smolková:
„Děti stačí nasměrovat a výsledek jejich kreativity
je často velmi překvapivý.“ A já si dovolím dodat
- a pro nás „dospěláky“ velmi inspirující.
Renata Pechancová,
ředitelka ZUŠ B.M.

BESEDA, KTERÁ SE VYDAŘILA
V poslední den výuky před vánočními svátky 22.
prosince navštívil naši Masarykovu školu bývalý žák
Mgr. Petr Zaal na předem dohodnutou besedu o Letních olympijských hrách v Aténách. Přes nevhodný
termín, neboť ve třídách probíhaly předem připravené
třídní besídky, se vybraná učebna zaplnila dobrovolnými zájemci. Beseda byla provázena skvěle připravenou obrazovou projekcí přes dataprojektor a náležitě
okořeněna o nezapomenutelné osobní zážitky Petra,
který byl na těchto hrách přítomen. Petr měl tu čest
doprovázet ministryni školství Petrou Buzkovou,
1. náměstka pro tělovýchovu a sport Karla Hrdého
a předsedu ČOV Milana Jiráska. Už se těšíme na další
poutavé besedy z Atén.
-J. Kacálek-

LENOST NEBO NEMOC?
Sebevražd je více než lidí zabitých ve válkách.
Téměř milión lidí si každoročně dobrovolně vezme
život. ... Oznámila to Světová zdravotnická organizace (WHO) při příležitosti světového Dne prevence před
sebevraždami ....
Jednou z příčin sebevražd jsou deprese. Nejedná
se však o stav, kterým mnozí označují pocit smutku
či rozladění. Opravdová deprese je něco úplně jiného.
Není to ani úchylka, ani lenost, je to nemoc, která
nás může postihnout v každém věku a nikdo proti
ni není imunní. Nezáleží na vzdělání, inteligenci,
ani věku. Dlouhou dobu se věřilo, že jen děti deprese
nemají. Omyl. Projevuje se však u nich spíše tělesnými
příznaky. U dospělých nemoc změní psychiku, vede
k pocitům zoufalství a beznaděje, které doprovází
veliká únava , nesoustředěnost, ztráta energie a vůle... Takový člověk nemůže fungovat v běžném životě.
Říci pacientovi s depresí, aby se snažil o optimismus je
stejné, jako říkat pacientovi se zlomenou nohou, aby
to rozchodil. Ani jedno nejde zvládnou bez lékařské
pomoci. Pokud se nemoc podcení, vede k sebevraždě.
Předejít depresi lze tím, že se vyhneme stresu, budeme
sportovat, relaxovat a nepřetěžovat se. Velikou úlohu
hrají dobré pracovní a rodinné vztahy s maximální
pochopením ze strany partnera...Tolik odborníci.
A co na to pacienti? „Představte si, že si chcete
uvařit čaj, a neuvaříte. Držíte v ruce hrníček, cedník,
čaj, voda se vaří, a vy nevíte co s věcmi v ruce... Že
vyčerpaný ležíte v posteli, tíže a bezmoc vyvolávají až
krutou fyzickou bolest, pronikající do morku kostí. Je
potřeba jít se vymočit, ale tíhu nelze překonat. Jste zdrcený a jakoby svázaný. Pomočíte se a zůstanete dál ležet. Že posloucháte televizi a máte pocit, že vysílání je
v řeči, kterou jste se nenaučili. Slova nedávají smysl...
Že každý drobný problém narůstá do obrovitých rozměrů. Že máte mučivé výčitky svědomí a pocity viny,
protože nemůžete pracovat, že se k ničemu nehodíte,
že o vás nikdo nestojí...“ A nakonec jeden pacient za
všechny: „Když mi v takovém stavu někdo řekne ať se
vzchopím, nebo že mám mít radost ze života, tak bych
mu s chutí rozbil hubu!“
Sama za sebe dodávám modlitbu indiánského
náčelníka: „Velký duchu, ochraňuj mě toho, bych nějakého člověka soudil dřív, než ujdu jednu míli v jeho
mokasínách.“
-elč-
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Z ČINNOSTI DPS PENZION
1. 12. se konala Mikulášská zábava. Úvodem
vystoupily děti ze zvláštní školy pod vedením paní
učitelky M. Zrustové. Pěkně zpívaly a tančily. Pan
Hladík zahrál směs pěkných písniček a na parketu
bylo pořád plno. Zábava se vydařila.
8. 12. pořádal Penzion „Vánoční zpívánky“.
Členky pěveckého kroužku Penzionu pod vedením
pana F. Hladíka zazpívaly směs koled a vánočních
písní. Poslechové odpoledne proběhlo v příjemné
předvánoční atmosféře, kterou dotvářely zapálené
svícínky a vonné tyčinky.
22. 12. přinesly na Penzion sváteční atmosféru
děti z Masarykovy školy. Vánoční besídku vedly
paní učitelka Brtounová a paní učitelka Dospělová.
Děti vystoupily s pestrým programem. Babičkám
předaly dárky, které vyrobily děti z Masarykovy
školy, dětského domova, mateřské školy Hegerova
a studenti Střední odborné školy SOU Polička.
29. 12. bylo v Penzionu veselo. Konala se Silvestrovská zábava. Tančilo se, zpívalo za doprovodu
pana Ing. J. Vosmeka a pana J. Bednáře. Komik pan
P. Kopecký bavil přítomné vtipy, kouzlením, historkami a zábavnými hrami. Silvestr byl plný dobré
nálady, smíchu a pohody.

MĚSTSKÁ HRA PRO DĚTI
V pátek 10.12. 2004 se uskutečnila městská hra pro
děti v Poličce. Šest družin se utkalo v různých hrách
a účastníci hledali informace o zajímavých poličských
zákoutích.
Některá družstva si vše zjistila v Informačním centru, jiné děti si zase lépe zahrály. Největší perličkou je,
že pro skauty byl největší problém ten, že nemohli najít
klubovnu pionýrů, kde byl cíl hry. Nakonec však do cíle
úspěšně doběhli.
Hra byla již po několikáté uspořádána poličskými
dětskými organizacemi – Pionýr, Junák – středisko Tilia
Polička a Duha Vysočina. Na přípravě se nejvíce podílela Jana Mayerová, Dana Erbesová a Martina Kostková.
Stanislav Kotas a René Habrman

ZAZNAMENÁNO V KLUBU RADOST
Dětské informační centrum Polička připravilo pro
dospělé Klub Radost. První návštěvníky Klubu Radost zajímala práce sdružení v roce 2004. A protože
tyto otázky slýcháme často i od ostatních obyvatel
Poličky, rozhodli jsme se pro Vás odpovědi předsedkyně sdružení Ing. Radky Vrabcové zaznamenat:
Jak hodnotíte uplynulý rok?
Naše sdružení se od prosince 2003 zajímalo o komunitní plánování sociálních služeb. V lednu 2004
začalo na tomto projektu aktivně pracovat. Komunitní plánování v Poličce se zavádí, náš plán pro město
končící katalogem je splněn. S odvedenou prací jsem
spokojená.
V únoru 2004 rozhodla Valná hromada Kamínku
o dalším fungováním sdružení na úrovni Mateřského centra a finanční podporu kraje na můj projekt
odmítla. Tento projekt jsem začala realizovat pod
hlavičkou DiC Polička. Jedná se o pomoc rodinám
s dětmi se zdravotním či sociálním handicapem.
I zde jsme plán splnili. Spokojená však nejsem, a to
z důvodu špatné spolupráce mezi státními a neziskovými organizacemi.
Každého zajímají peníze. Jaké byly náklady
na první rok KP?
Asi lepší by bylo zmínit se o odvedené práci.
Námi odvedená roční práce v komunitním plánování odpovídá zhruba roční práci jednoho státního
zaměstnance v jiných plánujících městech. My jsme
téměř 450 hodin odpracovali v rámci pracovní doby
a zbytek ve volném čase. Samozřejmě za pomoci
dobrovolníků.
Dotaci z ministerstva ani z kraje jsme neobdrželi. Město nám poskytlo v rámci dotačního řízení
20.000 Kč na komunitní plánování, 15.000 Kč na
činnost sdružení (tedy i na pomoc dětem) a zavázalo
se uhradit cestovné triády na školení ve výši do 5.000
Kč. Finanční dar na komunitní plánování nabídla
a poskytla poličská firma AREA.

Pondělí - 11.30 - 12.00 hod. Procházka s dětmi - Písničky , říkanky a relaxace pro děti

Středa - 11.00 - 11.30 procházka s dětmi - výtvarné práce s dětmi
Čtvrtek - Hudebně pohybové hry pro děti
- Hry s danými pravidly (ukázka chování v obchodě, ukázka hygieny po použití WC a před jídlem
ukázky probíhající formou zábavné hry)
- 18.30 - 19.30 hod. - cvičení kalanetika
Pátek - Písničky, říkanky a hry s danými
pravidly pro děti
- 10.00 hod. výtvarný kroužek pro děti ze Základní školy Na Lukách
Od 3. února opět začíná muzikoterapie, objednat se můžete na tel. čísle 603 108 673 nebo v MC
Kamínek. Každý sudý týden ve čtvrtek (dvakrát
do měsíce) k nám budou docházet žačky ze SOU
obchodní Polička obor kosmetička a budou zde
ukazovat různé způsoby líčení a úpravy nehtů.
Kde nás najdete? SRPPD Kamínek, Švermova
40,1 ZŠ Na Lukách vchod od dopravního hřiště,
Polička
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Katalog tedy máte připravený, kdy vyjde?
Návrh na různé varianty katalogu jsme předložili
paní Štaudové začátkem listopadu. Protože zatím
nebyla žádná z variant vybrána, rozhodli jsme se pro
hradecký model, který byl velice kladně hodnocen
na celostátní konferenci. V prosinci byl se svolením
pana místostarosty uveřejněn katalog k připomínkování na našich webových stránkách. Připomínkovat
ho lze do 15. 1. 2005. Koncem ledna - začátkem
února bude stanovena konečná verze. Internetovou
verzi na stránkách www.dic.cechy.org pro nás zdarma zajišťuje firma MXD Brno. Uveřejněný katalog je
všem k dispozici, jak pro čtení, tak pro tisk. Jednáme s firmou, která má zájem dodat tyto výtisky do
čekáren a dalších veřejných prostor. Katalog bude
samozřejmě i v našem centru.
Přineslo komunitní plánování něco Vám,
zaměstnancům, organizaci?
Přineslo. Nové kontakty s milými lidmi, nové
klienty, zkušenosti. Měli jsme možnost dokázat, že
umíme pracovat samostatně i jako kolektiv. Ví se
o nás na Poličsku, v kraji, jsme spoluautory publikace
vydávané MPSV ČR. Neméně důležité bylo ocenění
na celostátní konferenci kom. plánování a získání
nových zkušeností ve workshopech.
Naše práce prezentuje i Poličku. Ne z toho důvodu, že máme Poličku v názvu, ale proto, že komunitně plánovat nelze bez podpory představitelů města.
Mnoho měst získání této podpory teprve řeší.
A Vaše další plány?
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří nám pomáhají. Seznam s poděkováním jsme uveřejnili na
našich internetových stránkách. Samozřejmě budeme
dál pokračovat v naší práci - pomoc dětem a rodinám
s dětmi, Klub Radost, EEG Biofeedback, terapie pro
děti i dospělé, Naše Poličsko.

PROGRAM KAMÍNKU

Úterý - 10.00 hod. Klub maminek (1. 2. vaření; 8. 2. ozdobné sáčky na dárky; 15. 2. vazba
suchých květin ; 22. 2. velikonoční aranžmá) - 18.30
– 19.30 hod. cvičení kalanetika

pro Ročenku, a následně pro katalog. Nedokončením
katalogu bych znevážila práci lidí podílejících se na
jeho přípravě bez nároku na odměnu, nesplnila bych
projekt předložený městu. Navíc dotazníková akce
potvrdila neinformovanost obyvatel v sociální oblasti
a potřebnost katalogu.
Paní Černíková i Kašparová byly s projektem
a harmonogramem seznámeny předtím, než se zapojily do KP. S prováděnými pracemi byly seznamovány
průběžně, při osobních schůzkách i na každém školení. Nevím, proč připravily roční plán nekorespondující s původním a odsunuly vydání katalogu až na
říjen 2005.

V tisku jsem se dočetla, že další práce bude
dělat sociální odbor. Takže s komunitním plánováním končíte?
Před vánocemi jsem měla schůzku s vedoucí sociálního odboru paní Štaudovou. Sdružení byl předán
milý dáreček a bylo nám poděkováno za odvedenou
práci. Zároveň jsem se dozvěděla, že dalším řízením
prací na KP byl pověřen odbor soc. věcí města. Naše
další úloha v KP mi zatím není jasná. Pravděpodobně
budeme součástí KP jako každý jiný poskytovatel
sociálních služeb a odpadne nám množství práce
odváděné pro KP.
V sousední Litomyšli se KP zabývá také sociální
odbor města, od vedoucí odboru paní Aleny Červinkové jsem se hodně naučila. Myslím, že i v Poličce
může být převedení prací na soc. odbor ku prospěchu věci, hlavně v oblasti financování a přístupu
k údajům. Nezapomeňte, že je třeba provést soc.
demografický průzkum.
A co rozpory v triádě? Hodně lidí to zajímá.
Já vím, komunitní plánování je věc veřejná.
Naše sdružení předložilo městu projekt, na jehož základě nás Rada města pověřila pracemi na
KP. Informace o organizacích poskytujících sociální
služby začalo naše sdružení sbírat od března 2004

Máte i přání?
Jsme mladí, šťastní, zdraví, spokojení. Snad jen
lepší finanční podpora nám chybí.
Klub Radost: každý čtvrtek v 16 hod. v DiC Polička, Šaffova ulice 110 - nad cukrárnou Prima, nezávazný program zajištěn.
Hana Skalníková

ZÁJMOVÉ KROUŽKY
V KAMÍNKU
Od února začíná výuka práce na počítačích pro
maminky na mateřské dovolené nebo pro všechny, kdo
to ještě neumí a chtějí se to naučit. Máte možnost se přihlásit v Kamínku (ZŠ na Lukách nad tělocvičnou, vchod
od dopravního hřiště) nebo na telefonním čísle 603 108
673. Vždy v pracovní době od 7.30 do 16.00 hod. U nás
budete vždy vítáni.
Naučíte se s předstihem to, co po mateřské dovolené budete mít jako velké plus a to co by Vás jednou
musely učit Vaše děti. Od 21. 2. proběhne týdenní
kroužek keramiky .
Během měsíce února bude zahájen Klub žen, ve
kterém si ženy sami určí, co by je bavilo dělat nebo
tvořit . Velmi se těšíme na Vaši návštěvu.
Pracovnice a vedení SRPPD.Kamínek.

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY ČTYŘLÍSTEK
Od září nabízí naše mateřská škola řadu nadstandardních aktivit pro děti z mateřské školy.
Jedná se o výuku německého jazyka, výuku anglického jazyka, Zdravé pískání - výuka hry na
zobcovou flétnu, každodenní logopedickou péči
pro děti s vadnou výslovností a nově kroužek práce
s keramickou hlínou. Kromě výuky anglického jazyka, kterou vede lektorka všechny aktivity zajišťují
učitelky mateřské školy.
Keramický kroužek vede paní učitelka v nově
rekonstruovaných prostorách suterénu, kde vznikla
pracovna. Zde mají děti místo pro své výrobky,
které se musí určitou dobu sušit a dále opracovávat.
O zručnosti svých dětí se rodiče mohli přesvědčit
před Vánocemi, kdy v mateřské škole proběhla
výstavka výrobků, které vznikly v keramickém
kroužku. V nejmladším oddělení paní učitelky
připravily na každý měsíc Tvořivou dílnu pro děti
a rodiče. Sem přicházejí rodiče se svými dětmi,
mají možnost se zapojit do připravené činnosti
a součastně se seznámit s prostředím, učitelkami
a novými kamarády.
Koncem listopadu dostaly děti za dvou oddělení
předčasně vánoční dárek ve formě nového nábytku.

Splňuje požadavky na moderně vybavená oddělení
tím, že dává možnost tvořit pro děti hrové koutky
a všechny hračky i pomůcky jsou dětem snadno
dostupné. Ve zlepšování prostředí pro pobyt dětí
budeme pokračovat i v následujících letech. Nástupem nového roku se školáci připravují k zápisu
a ještě před tím navštívíme s dětmi první třídy ZŠ,
kde si děti prohlédnou prostředí a mají možnost se
zapojit do práce ve třídách.
Od února to bude ještě celá řada akcí, které
s našimi dětmi připravujeme. Celoškolní oslava
Masopustu, oslavy jara, návštěvy divadelních představení, výlety do blízkého okolí i např. do stanice
pro záchranu ohrožených zvířátek. Na jarní období
připravujeme výstavku výtvarných prací ve spolupráci s Městskou knihovnou, přesný termín bude
upřesněn.
Protože termín zápisu dětí do mateřské školy se
blíží, chtěli bychom rodičovskou veřejnost pozvat
16. února na „Den otevřených dveří“. Zde budete
mít možnost si prohlédnout prostory mateřské školy, zapojit se s dětmi do her a poznat učitelky, které
zde pracují.
M. Dvořáková, ředitelka mateřské školy

CO TRÁPÍ NEJEN ŠKOLU?
V celé společnosti se stává násilí nežádoucím
fenoménem, začíná být problémem i základního
školství. Dlouhou dobu se vedou diskuse o vlivu
sdělovacích médií na jistou formu otupělosti vnímání násilí. Kde hledat příčiny tohoto problému?
Vždyť i dříve nedotknutelná osoba lékaře je dnes
často terčem hrubých útoků při poskytování lékařské pomoci. Poslední případ ohrožování střelnou
zbraní lékaře záchranné služby je obnažením závažného problému, který nebude možné řešit jen
úpravou trestního řádu.
V posledních letech se objevovaly příklady
hrubých fyzických napadení mezi dětmi především v místě bydliště nebo cestou do školy. Často
postižení končili v nemocniční péči s vážnými
zraněními. Několik takových případů vyšetřovala
Policie ČR prostřednictvím naší školy. Známe i případy, kdy rodiče útočníků hradili tisícové částky.
V letošním roce jsme se setkali s takovými případy
i ve škole. Pro představu jeden lednový příklad za
všechny. Žáci 6.třídy odchytli žáka z jiné 6.třídy,
kterého pak společně vyhodili a nechali dopadnou
na zem. Postiženého chlapce musela odvést sanitka
na pozorování do nemocnice. Těžko se to sděluje
rodičům postiženého dítěte.
Stejně vážným problémem je narůstající vandalismus, kdy ničení věcí slouží k vybíjení agresivity.
Ve škole se poslední dobou množí případy poškozování učebních pomůcek a ničení zařízení školy.
Dopadení viníci škodu uhradí, ale to nezabrání
opakování přestupku. Přes všechnu snahu nelze takovým výjimečným případům zabránit, neboť není
možné po celou dobu výuky obsáhnout veškeré
prostory takto velké školy. Je to obdobné jako v případě policie, která také neochrání zdraví a majetek
všech občanů, ač je to jejím posláním.

Dnes se stále jedná o malé procento mladé populace, přesto uvedené problémy nelze přehlížet. Naše
Masarykova škola ve spolupráci s městem Polička se
snaží dlouhodobě zlepšovat materiálně technické
podmínky pro výuku, ale prostředky na další zlepšování prostředí a vybavenosti musíme investovat do
oprav a odstraňování škod po vandalech.
Cesta k nápravě musí začít v rodině, která položí základy výchovy a nastaví hodnotový žebříček.
Na tyto pevné základy navazuje výchova ve školách, která však nikdy nemůže nahradit výchovu
rodinnou. Stranou nesmí zůstat obce a společnost,
kde nesmí ekonomické hledisko být tím rozhodujícím, což dnes dokazuje tlak na zvyšování počtu
dětí ve třídách, ač celosvětový trend je opačný.
Otazník visí nad kamerovými systémy, které jsou
často napadány, ale přínos při instalaci je nesporný.
Amerika, země svobody, se dokázala vzdát v rámci
bezpečnosti mnoha opěvovaných výsad, ale výsledky potvrzují správnost nastoupené cesty.
-J.Kacálek-

KARDIO KLUB ZVE
NA ZIMNÍ VYCHÁZKU
Tentokrát se vydáme na pochod k uctění památky Oldy Laišnera, který pořádá DDM Svitavy na
základně ve Svratouchu. Této akce se klub kardiaků
zúčastňuje pravidelně a tak zveme všechny příznivce zdravotních vycházek všech věkových skupin.
Pochod se uskuteční v sobotu 19. února 2005.
Odjezd z Poličky vlakem v 8,25 hod. do Čachnova,
odkud jsou připraveny dvě pěší túry.
První trasa vede po žluté turistické značce 4 km
na základnu DDM ve Svratouchu, druhá po modré
značce 5 km na Karlštejn a přes Borovinu 3 km na
základnu DDM ve Svratouchu.
Tam se bude pro účastníky pochodu podávat
oblíbený WALTRŮV GULÁŠEK, všichni obdrží upomínkový list.
Kardio klub Svitavy zve všechny příznivce kondičních pochodů do zdravého prostředí Českomoravské vrchoviny.

PRÁCE KOMISE PRO PREVENCI
KRIMINALITY
V současné době komise pro prevenci kriminality pracuje na přípravách programových besed pro
děti a mládež, které se zabývají otázkami prevence
kriminality. „Program besed byl předložen jednotlivým školám ve městě a jsou v něm například zahrnuta témata týkající se kriminality mládeže, trestnou
násilnou činností, drogami nebo šikanou. V rámci
vrstevnických programů jsou připraveny i diskusní
bloky, které zaštiťuje poličské gymnázium,“ uvedl
předseda komise Aleš Horníček. Podle jeho slov se
besedy o trestné činnosti mladistvých budou konat
za spolupráce Okresního státního zastupitelství ve
Svitavách, stranou nezůstanou ani témata zaměřená
na náhradní rodinnou péči, děti a sociálně-právní
ochranu, o kterých budou informovat pracovnice
odboru sociálních věcí a zdravotnictví poličského
městského úřadu, k dalším besedám se připojila
i svitavská kriminální služba policie. „V tomto týdnu
jsem informoval na schůzce členy komise, kteří jsou
v těchto besedách zainteresovaní, se zájmem, který
základní školy mají. Dále se budou naši členové se
školami sami spojovat a domlouvat se na konkrétních termínech,“ dodal Horníček.
Komise také reagovala na zařazení města do
programu Partnerství, což je program prevence
kriminality na místní úrovni, které zaštiťuje ministerstvo vnitra. Město tak má možnost předkládat
projekty a žádat na ně o finanční dotace. Z tohoto
důvodu proto z komise vzešel návrh na vybudování skateparku v Poličce. „Při jednání s vedením
města byl předložen návrh, že by skatepark mohl
být umístěn na zimním stadionu, kdy nebude provozována ledová plocha. Rada města tento záměr
odsouhlasila a doporučila zastupitelstvu ke schválení. Pokud bude odsouhlasen i zastupitelstvem,
bude stanovisko zastupitelstva i s projektem a žádostí o státní dotaci následně předloženo ministerstvu vnitra,“ řekl předseda komise pro prevenci
kriminality.
-sáň-

POZVÁNKA DPS PENZION

2. 2. Kosmetika - Paní Lapáčková a žákyně 3.
ročníku Obchodní školy obor -kosmetička poradí
seniorům jak pečovat o pleť.- společ. místnost 9.30
hod.
8. 2. Masopustní zpívánky - hudba pan F. Hladík, zpěv pěvecký kroužek Penzionu, občerstvení
zajištěno - společenská místnost 14.00 hod.
16. 2. Video - Provence (jižní Francie) provází
pan Ing. A. Klein, společenská místnost 14.00 hod.
23. 2. Video - Královna věnných měst 2004,
společenská místnost - 14.00 hod.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2005

POSTUP DO FINÁLE „A“ KRAJSKÉHO PŘEBORU

Doprovázeni téměř jarním počasím vyrazili
v sobotu 8. ledna do ulic našeho města tříkráloví
koledníci. Díky otevřeným srdcím mnoha lidí se
podařilo v Poličce, Stříteži, Lezníku, Modřeci a Bořinách vybrat 103 303,- Kč. Do sbírky se v celém
regionu zapojilo 29 obcí a celková částka představuje 369 914,- Kč. Výtěžek ze sbírky bude použit na
vybavení nového stacionáře pro osoby s kombinovaným postižením v Poličce.
Děkujeme všem obětavým koledníkům, starostům obcí, ředitelům škol, místnímu gymnáziu,
kněžím a dalším ochotným lidem, kteří nám při
sbírce pomáhali. Především děkujeme všem štědrým dárcům.
Přeji Vám úspěšný a spokojený rok 2005.
Mgr. Markéta Šafářová
ředitelka FCH Polička

MASARYKOVA ŠKOLA DĚKUJE !
V loňského roce několik poličských firem
podalo naší škole důkaz své neobyčejné přízně
formou finančního příspěvku, předložením nestandartně výhodné nabídky, nezištným poskytnutím
materiálu, služeb či jen neocenitelnou radou.
Za všechny alespoň tři příklady. Již opakovaně
škole velmi významně materiálně pomohla firma
Medesa s.r.o. zastupována panem Otou Klepárníkem. Této pomoci si vážíme dvojnásob, neboť
firma měla velké investiční výdaje při výstavbě
sídla v nové průmyslové zóně, a přesto její pomoc
škole nepřímo pozná každý žák školy. K výraznějšímu rozvoji volnočasových aktivit přispěla finanční
pomoc firmy Orfast s.r.o. zastoupená Ing. Petrem
Škvařilem. Naprosto neuvěřitelný byl postup firmy
HTH8 s.r.o., která nás kontaktovala prostřednictvím
paní Kleinové s nabídkou pomoci při zakoupení
keramické pece pro rozšíření nabídky výtvarné
výchovy na naší škole. Tato nenápadná firma sídlící
v bývalé telefonní ústředně dodala programovatelné srdce výrobci pece v ceně devíti tisíc zdarma,
navíc dojednala ještě další snížení katalogové ceny,
což v důsledku znamenalo, že škola mohla zakoupit za stejné prostředky větší a lepší pec.
Touto cestou chceme za naše žáky a pracovníky
upřímně poděkovat a ubezpečit, že si této pomoci
velmi vážíme a maximálně ji využijeme pro rozvoj
kvality výuky na naší škole.
-J.Kacálek-

28. 11. 2004 byly sehrány v Poličce poslední
zápasy základní skupiny krajského přeboru. Ze dvou
šestičlenných skupin postoupila tři první družstva do
finále „A“ a budou bojovat od ledna o titul „ Přeborník
Pardubického kraje“, zbývající družstva se utkají ve finále „B“. Nám se podařilo splnit vytyčený cíl a umístit
se na 2. místě ve skupině.
23. ledna se začíná hrát opět turnajovým systémem finále „A“ a k prvním zápasům odjíždíme do
České Třebové. Spartak Polička je pořadatelem 5.
kola, které se uskuteční 20. března v hale gymnázia
Polička. Zveme všechny naše příznivce, kteří by nás
chtěly hlasově podpořit. Hráčky to budou jistě potřebovat, protože naším cílem je zisk stříbrných medailí.
Věříme, že nové herní zkušenosti získané na turnajích
Českého poháru žákyň, dokážeme zúročit právě
v tomto přeboru.
ČESKÝ POHÁR ŽÁKYŇ
V listopadu si vybojovaly dívky postup z kvalifikace do „poháru“ a v současné době máme odehraná
dvě první kola. 32 kvalifikovaných družstev z celé
republiky bylo rozděleno podle umístění v kvalifikaci
do čtyř osmičlenných skupin, které se spolu utkaly
dvakrát na dvoudenním turnaji.
Naše skupina hrála první kolo v prosinci v Brně.

Nám se zde bohužel nedařilo podle našich představ.
V sobotu jsme odehrály pět zápasů, ale námi předvedená hra odpovídala svou úrovní hře začátečníků.
Zmatky na hřišti, o sehranosti družstva nebylo možno
vůbec mluvit a komunikace na hřišti připomínala
bobříka mlčení. Výsledkem byl pouze jediný vyhraný zápas. V neděli nastoupilo úplně „jiné“ družstvo,
které hrálo s chutí a nadšením pohledný volejbal.
Oba nedělní zápasy jsme vyhrály, ale díky sobotnímu
výpadku na nás zbylo až 5. místo.
14. ledna jsme odjížděly do Bílovce u Ostravy
k zápasům 2. kola. Tento turnaj měl rozhodnout
o našem dalším setrvání v této soutěži, neboť osm
družstev po tomto turnaji bylo vyřazeno. A protože
jsme chtěly zůstat mezi posledními 24 družstvy,
musely jsme si postup vybojovat. Tento turnaj jsme
ale zvládly na výbornou i přesto, že některé hráčky
odjížděly s různými zdravotními problémy. Ze sedmi zápasů jsme šest vyhrály, podlehly jsme pouze
favorizované Ostravě a obsadily jsme tak mezi osmi
družstvy 2. místo.
Naše hra se tentokrát velmi líbila a soupeřky z nás
měly respekt. Pochvalu zaslouží všechny hráčky, byl
to kolektivní výkon. Spokojenost z předvedeného výkonu a radost z postupu do dalších dvou kol (ta nás
čekají v únoru v Ústí nad Labem a v březnu v Přerově) hřály hráčky během tříhodinové cesty domů.
J. Petříčková

POZVÁNKA DO REPREZENTACE
PRO BÁRU SKALSKOU

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Nabízím výuku francouzského jazyka a překlady. Radovana Aksamitová, aprobace FRJ-ČJ na
FFUK, tel. 721 940 721.

První lednový víkend se zúčastnily tři hráčky našeho družstva (B. Skalská, Ž. Štrofová a K. Tomanová)
Memoriálu Milana Kafky v Jablonci nad Nisou. Nominována byla ještě Z. Petříčková, ale ta se v důsledku
zranění nemohla turnaje zúčastnit.
Jedná se o turnaj 14 krajských center mládeže odbíjené (KCM), jehož součástí jsou i výkonnostní testy
a přítomní trenéři provádí výběr do reprezentace České republiky v kategorii starších žákyň.
Všechny tři hráčky našeho oddílu se umístily
v testech z celkového počtu 160 dívek v první devadesátce a trenéři KCM Pardubice byli s jejich výkony
v testech i v turnaji spokojeni.
Nejúspěšnější hráčkou našeho družstva byla B.
Skalská, která dostala pozvánku na reprezentační
soustředění a já bych jí chtěla touto cestou k tomuto
úspěchu poblahopřát za volejbalový oddíl při Spartaku Polička.
V červnu 2005 budou také tyto 4 hráčky reprezentovat náš kraj a naše město na Olympiádě mládeže
v Brně.
J. Petříčková

14

NA SJEZDOVCE SE LYŽUJE
Díky příznivému počasí se začalo s umělým zasněžováním 320 metrů dlouhé sjezdovky U Liboháje,
která patří lyžařskému oddílu TJ Spartak Polička. Umělý sníh lze vyrobit již při mínus dvou stupních celsia.
„Celá sjezdovka by měla být zasněžena během tří až
pěti dnů. Záleží samozřejmě na počasí, dnes je pět
stupňů mrazu a jedeme na nejmenší výkon. Čím větší
mráz a menší vlhkost vzduchu, tak tím víc sněhu může
dělo vyrobit,“ řekl nám člen poličského lyžařského oddílu Štefan Vlček. Na celé sjezdovce je potřeba vyrobit
vrstvu silnou třicet centimetrů, aby mohla následně
celý terén upravovat rolba.
Od soboty 22. ledna se na sjezdovce lyžuje vždy od
9 do 19 hodin, v pátek a v sobotu je večerní lyžování.

HALOVÝ PRIMÁT ZE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU
Mladší žáci SK Masokombinát Polička se na
konci kalendářního roku zúčastnili dvoudenního
halového mezinárodního turnaje ve Žďáru nad Sázavou a po vynikajících předvedených výkonech
ho bez ztráty kytičky VYHRÁLI !!!
Výsledky skupiny „A“ :
SK Masokombinát POLIČKA - Železárny
PODBREZOVÁ 4 : 2. Branky: Švec F. 2, Houska,
Bednář
Ve velmi kvalitním střetnutí předvedla obě
mužstva výborný výkon.
SK Masokombinát POLIČKA - RADEŠÍNSKÁ
SVRATKA 7 : 1. Branky: Mach R. 2, Mach P.,

Houska, Švec, Dostál, Vaško
Jednoznačná záležitost našich hráčů, kteří
opět předvedli kvalitní výkon.
SK Masokombinát POLIČKA - FC Vysočina
JIHLAVA „B“ 2 : 0. Branky: Holeš, Scheib
Ligová záloha Jihlavy podala velmi soustředěný výkon a naše mužstvo zle potrápila.
SK Masokombinát POLIČKA - FC VELKÉ MEZIŘÍČÍ 4 : 3. Branky: Vaško 2, Holeš, Švec
V tomto utkání jsme soupeře hodně podcenili
a to se nám málem nevyplatilo. Naše mužstvo
prohrávalo už 0:3, ale po korekturách v sestavě se
nám podařilo zápas dokonale otočit !
SK Masokombinát POLIČKA - Žďas ŽĎÁR NAD
SÁZAVOU „B“ 5 : 0. Branky: Mach R., Bednář,
Houska, Scheib, Švec
Závěrečné utkání ve skupině zvládli naši hráči
na výbornou a suveréně nad snaživým soupeřem
zvítězili.
Vyhráli s plným počtem bodů skupinu „A“
a postoupili tak do druhého dne do FINÁLOVÉ
SKUPINY (společně s mužstvy FC Jihlava „B“,
SK Vysoké Mýto a Žďár n.S. „A“) započítávali se
jim také 3 body za vítězství s béčkem Jihlavy ve
skupině.
Skupina „A“:
1. POLIČKA
2. Jihlava „B“
3. Velké Meziříčí
4. Podbrezová
5. Žďár n.S. „B“
6. Radešínská Svratka

22:6
20:4
10:11
8:12
3:13
4:21

15 b.
12
9
6
3
0

FINÁLOVÁ SKUPINA :
SK Masokombinát POLIČKA - Žďas ŽĎÁR NAD
SÁZAVOU „A“ 3 : 1. Branky: Švec 3
Hned v úvodu se domácí ujali vedení, ale
náš tým trpělivou hrou získával převahu, z které
jsme zápas otočili, když se hattrickem blýskl Filip
Švec.
SK Masokombinát POLIČKA - SK VYSOKÉ
MÝTO 2 : 1. Branky: Švec, Vaško
Posledním utkání finálové skupiny jsme zvládli
na výbornou, utkání dvou tradičních rivalů bylo
generálkou na finálový zápas.
SK VYSOKÉ MÝTO - FC Vysočina JIHLAVA
„B“ 7 : 3
ŽDÁR NAD SÁZAVOU „A“ - FC Vysočina JIHLAVA „B“ 3 : 2
Utkání o 3. místo:
ŽDÁR NAD SÁZAVOU „A“ - FC Vysočina JIHLAVA „B“ 3 : 4
FINÁLE:
SK Masokombinát POLIČKA - SK VYSOKÉ
MÝTO 2 : 0. Branky: Houska, Kovář
Tento zápas měl zcela jiný náboj, než-li ten
předešlý ve finálové skupině. Utkání bylo hodně
vyhecované. Naši hráči soupeře jasně přehráli
kombinační hrou, kdežto soupeř hrál dost individuálně a to nemělo proti naší důsledné obraně
moc šancí na úspěch.
Naše mužstvo si vytvořilo ještě několik šancí
ke skórování, ale ty zlikvidoval vysokomýtský
brankář. Utkání jsme tak dotáhli zaslouženě do
vítězného konce a během dvoudenního turnaje
jsme nenašli přemožitele! Náš tým získal velké
uznání od ostatních trenérů a trenér mládeže
FC Vysočina JIHLAVA projevil eminentní zájem
o hráče Housku a Švece.
Celému mužstvu je nutné poděkovat za předvedené výkony a vynikající reprezentaci města.
O tento úspěch se zasloužili tito hráči: Ondřej
Slaný, Robin Štěpánek, Matěj Vaško, Jan Bednář,
Martin Dostál, Filip Švec, Jan Křivý, Jakub Chrást,
Tomáš Holeš, David Houska, Petr Mach, Richard
Mach, Miroslav Kovář, Jan Scheib a trenéři Josef
Houska a Petr Scheib.
Václav Obolecký
Poličské internetové zpravodajství
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ATLETICKÉ NOVINKY
Zástupci poličské atletiky se velmi úspěšně
rozloučili se starým rokem 2004 „Vánoční“ Malou
cenou Monaka ve Slatiňanech a Silvestrovským
během v Jihlavě, který se konal pod patronací poslanecké kanceláře Ing. Jaromíra Schlinga. Zejména
vystoupení v Jihlavě, kdy pět startů našich běžců
znamenalo pět medailových umístění v početném
poli 114 startujících, mělo mimořádně vysokou
sportovní hodnotu.
Přehled výsledků
24. 12. 2004 186 „Vánoční“ MCM Slatiňany : žáci
3 600 m 4.místo F.Tománek 14:43; muži 3 600 m 8.
J.Tománek 16:12
31. 12. 2004 8.ročník Silvestrovského běhu v Jihlavě : žáci st. 1 500 m 1. T.Večeře 4:45; dorostenci
3 000 m 1. K.Sejkora 9:10, 2. J. Kacálek 9:22; muži
A 6 000 m 2. J.Myška 17:53; muži B 3. M. Červ 21:46
Do nového roku 2005 vstoupili neméně úspěšně
v duchu přání pana starosty Během do vrchu na Andrlův chlum, kdy v počasí naprosto netypickém pro
toto roční období testovalo 7 zástupců svoji výkonnost po vánočních a novoročních svátcích. Test, na
rozdíl od většiny populace, dopadl dobře, což bylo
důkazem, že atleti se nevěnovali jen duševním a tělesným požitků, ale i v tomto pohodovém svátečním
období pravidelně trénovali. Doslova fantastický
výkon podal starší žák Tomáš Večeře, který v absolutním pořadí obsadil neuvěřitelné 9.místo mezi
106 startujícími, kde nechyběli účastníci mistrovství
světa či Evropy v běhu do vrchu.
Dařilo se i v 31. ročníku Zimního Blaníku.
Tento náročný závod měří přibližně 16,5 km, kdy
první polovina je náročný výběh na Blaník a druhá
představuje seběhnutí do místa startu. Lze si jen
přát, aby svým dupáním borci probudili spící rytíře,
neboť práce zde mají více než dost.

Spokojený Tomáš Večeře
po zdolání Adrlova chlumu

AKCE TURISTŮ NA ÚNOR
5. února - Přes střechu Evropy - 34. ročník.
Lyžařský přejezd evropského rozvodí. Trasy 10,
15 a 25 km. Start na nádraží v Borové.
Vedoucí akce: J. Hamerník
20. února - Přejezd Orlických hor.
Autobusový zájezd do Deštného v Orlických
horách. Přejezd hlavního hřebene z Deštného do
Rokytnice v O. horách. Trasa asi 30 km. Možno též
lyžování v okolí Deštného a využití sjezdovky.
Vedoucí akce : J.Brokl
Na 5. března připravujeme zájezd do Jeseníků
na Červenohorské sedlo.
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

ROZVRH PLAVÁNÍ PRO VEŘEJNOST
ÚNOR 2005
datum den
1.
úterý

Míla Červ se diví 3.místu
Přehled výsledků
8. 1. 2005 32. ročník Běhu do vrchu na
Andrlův chlum Ústí nad Orlicí (délka 2 500 m
s převýšením 209 m): žákyně st. 2. Z.Vlčková 14:
22,30; žáci st. 1. T.Večeře 10:24,20; dorostenky
1. L.Schauerová 14:18,60; dorostenci 2. K.Sejkora
10:31,60, 5. J.Kacálek 12:04,30; muži C 3. M.Červ
11:59,90
15. 1. 2005 31. ročník Zimního Blaníku Vlašim: muži A 1. Milan Beneš 1:00:28; muži C 4.
Miloslav Červ 1:14:55
Spíše zpestřením náročné zimní přípravy byl
start ve 3. závodě Zimního poháru Srchu u Pardubic, který se běží na 1 800 metrů dlouhém okruhu
v celkové délce 9 000 m. Start závodu v 18 hodin
řadí tento běh v zimním období mezi noční, kdy
větší část tratě je osvětlována lampami veřejného
osvětlení s vypínající se siluetou Kunětické hory
na horizontu. Jako součást zimní přípravy si zařadilo do programu tento běh 9 členů oddílu.
Přehled výsledků
19. 1. 2005 Zimní pohár Srchu: 2. místo v absolutním pořadí K.Sejkora 30:17, 3. J. Šutera 31.59, 4.
J.Kacálek 32:20, 10. T. Večeře 34:28, 11. M.Červ 35:
07, 16. M. Beneš 35:58, 23. P.Krištof 37:34, 32. L.
Schauerová 40:07 (třetí mezi ženami)
Vrcholem zimní atletické halové sezóny bude
pro Atletiku Polička tradičně krajský halový přebor,
který se koná 5.února v Praze na Strahově. V týdenních odstupech následují šampionáty republiky ve
všech věkových kategoriích, kde bude mít Polička
také své skromné zastoupení. Podrobnější informace k výsledkům, termínům a případně propozice
naleznou zájemci na internetu na stránkách
www.atletika.cz, www.beh.cz, www.iscarex.cz,
apod.
-JarKa-

AMATÉRSKÁ
VOLEJBALOVÁ LIGA
V uplynulém měsíci byly odehrány následující
zápasy s výsledky:
6. 1. Bukvičky - Jimdal 1:1, Bukvičky - Medesa
2 2:0, Jimdal - Medesa 2 0:2; 13. 1. All No Stars Drink team 2:0 (kont.), Drink team - THT 0:2 (kont.),
All No Stars - THT 1:1; 20. 1. ASPV - Borová 2:0,
ASPV - M6PV 2:0, Borová - M6PV 1:1
Rozpis zápasů na příští měsíc:
3. 2. Bukvičky - M6PV, Bukvičky - Drink team,
Drink team - M6PV; 10. 2. ASPV - Jimdal, ASPV THT, Jimdal - THT; 17. 2. All No Stars - Jimdal, All No
Stars - M6PV, Jimdal - M6PV; 24. 2. Bukvičky - Borová, Bukvičky - THT, Borová - THT; 3. 3. All No Stars
- ASPV, All No Stars - Bukvičky, ASPV - Bukvičky
Více informací a kompletní rozpis naleznete na
www.policka.cz/avl Za OV AVL Polička
J. K. Dvořák

hod.
6-7.30 hod.
18-20 hod.
2.
středa
6-7.30 hod.
17.30-18.30 Aquaerobic,
18.30-20h.
20-21h. kondiční
3.
čtvrtek
6-7.30 hod.
14-15hod.
16-20 hod.
4.
pátek
6-20 hod.
5.
sobota
14-20 hod.
6.
neděle
zavřeno
7.
pondělí
6-7.30 hod.
18-20 hod.
8.
úterý
6-7.30 hod.
18-20 hod.
9.
středa
6-7.30 hod.
17.30-18.30 Aquaerobic,
18.30-20 hod.
20-21h. kondiční
10.
čtvrtek
6-7.30 hod.
14-20 hod.
11.
pátek
6-7.30 hod.
12-13hod.
14-20 hod.
12.
sobota
14-20 hod.
13.
neděle
zavřeno
14.
pondělí
6-7.30 hod.
18-20 hod.
15.
úterý
6-7.30 hod.
18-20 hod.
16.
středa
6-7.30 hod.
17.30-18.30 Aquaerobic,
18.30-20h.
20-21h. kondiční
17.
čtvrtek
6-7.30 hod.
14-15 hod.
16-20 hod.
18.
pátek
6-7.30 hod.
12-20 hod.
19.
sobota
14-20 hod.
od 15-17hod.
l dráha pro potápěče, návštěvníci
bazénu se mohou k potápění připojit
20.
neděle
zavřeno
21.
pondělí
6-7.30 hod.
18-20 hod.
22.
úterý
6-7.30 hod.
18-20 hod.
23.
středa
6-7.30 hod.
17.30-18.30 Aquaerobic,
18.30-20h.
20-21h. kondiční
24.
čtvrtek
6-7.30 hod.
14-20 hod.
25.
pátek
6-7.30 hod.
12-20 hod.
26.
sobota
14-20 hod.
27.
neděle
zavřeno
28.
pondělí
6-7.30 hod.
18-20 hod.
1.3.
úterý
6-7.30 hod.
18-20 hod.
Případné změny budou zveřejněny ve vývěsní
skříňce před plaveckým bazénem v Poličce.

Aeroklu Polička pořádá
25. února v 19,30 hod. v Sokolovně Polička

LETECKÝ PLES
K tanci i poslechu hraje skupina Vepřo, knedlo,
zelo. Předprodej v Informačním centru.
Vstupné: 90,- Kč, 110,- Kč na místě
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