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DO MĚSTA DORAZIL MASOPUST
Masopustní průvod v Poličce se vydal ulicemi
města v úterý 15. února. Akci připravila městská
knihovna ve spolupráci s městským úřadem, základními a středními školami a Divadelním klubem. Na Palackého náměstí požádal principál Lukáš Zrůst místostarostu Jaroslava Martinů o svolení
vstupu masek do města. Za doprovodu dechové
hudby Poličanka se pak několik desítek účastníků
průvodu, mezi kterými například nechyběli medvědi, kůň, muchomůrka nebo školačky, vydalo za
zájmu veřejnosti ulicemi města. Průvod byl ukončen
opět na náměstí. Zde se účastníci mohli občerstvit
například medovinou nebo koblihami. Po skončení
průvodu byl pro děti připraven další program, a to
diskotéka v Divadelním klubu.
-sáň-

NOVÁ ŘEDITELKA
KULTURNÍCH SLUŽEB

Masopustní průvod vyrazil z náměstí
do ulic města

10 LET S ČESKOU INSPIRACÍ UTEKLO JAKO VODA
Letos uplyne již 10 let od doby,
kdy v létě roku 1995 šest měst - Český Krumlov, Hradec Králové, Kutná Hora, Litomyšl, Polička a Telč
založilo sdružení s názvem „ČESKÁ
INSPIRACE”. V roce 1999 přistoupila
Třeboň a téměř dva roky mohla Česká inspirace používat reklamní slogan
“sedm z nejkrásnějších českých měst”.
Sedmička se však na přelomu prázdnin 2001 zakulatila na osmičku – valná hromada rozhodla o vstupu
Jindřichova Hradce. Současně se vstupem osmého
města však vyslovila valná hromada souhlas s tím,
aby byl zakončen proces přijímání nových členů
do sdružení. Život však přináší změny a proto je
díky odchodu Českého Krumlova (k 1. lednu 2005)
možné, že se inspirační dveře opět pro jedno město
otevřou.
Cílem svazku měst Česká Inspirace je podpora
rozvoje turistického ruchu se zaměřením na kulturní nabídku sdružených měst. Společná propagace
směřující ke zvýraznění kulturní nabídky měst,
podpoře návštěvy pamětihodností, či nabídce rekreačních možností v jednotlivých městech pomáhá

Setkání starostů a primátora s prezidentem
ČR Václavem Havlem při příležitosti zahájení
Dnů evropského dědictví v Kutné Hoře 1996
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zvyšovat povědomí o jejich přitažlivosti nejen u nás doma, ale především také v zahraničí. Společná
propagace mj. výrazně zlevnila
prezentaci turistického potenciálu
a zázemí členských měst a ruku
v ruce umožnila městům dostat se
na distribuční místa pro samostatná města takřka nedostupná.
Sdružení Česká Inspirace však neprezentuje
pouze kulturní nabídku svých měst, ale také se
na ní přímo podílí. V minulosti sdružení zorganizovalo několik putovních výstav. Ve všech městech
byla k vidění zdařilá výstava světové grafiky 20.
století, úspěch slavila také výstava „Na tělo“, nebo
výstava „Česká architektura 1989 – 1999 očima
kritiků“. Se zájmem se setkala výstava fotografií
„Svět objektivu“, ale i výstava „Letem Českým
světem“ zachycující proměnu různých míst na fotografiích pořízených v odstupu sta let ze stejných
stanovišť. Některé výstavy byly provázeny přednáškami a workshopy, na kterých si nejen odborníci
z jednotlivých členských měst sdružení předávali
své zkušenosti a znalosti z nejrůznějších oborů. ČI
byla otevřená také dalším společenským aktivitám
a závažným tématům. Podílela se tak např. na společné humanitární pomoci Bosně - ve spolupráci
s nadací ČT Člověk v tísni. Mezi zajímavé akce patřil
výměnný pobyt mladých studentů z měst ČI a Severního Irska zorganizovaný ve spolupráci s Českou
televizí. V loňském roce k Roku hudby připravila ČI
společně s Pražským studentským orchestrem projekt s názvem „Hudba České inspirace 2004“.
V oblasti propagace je velice významným partnerem sdružení cestovní kancelář ČEDOK, s níž
se ČI účastní mezinárodních veletrhů cestovního
ruchu (Berlín, Londýn, Utrecht, Moskva a další).
Čedok prezentuje členská města ve svých incomingových katalozích a poté do těchto měst vozí své
klienty. Důležitým partnerem ČI je také Agentura
Jitro, která prezentuje krásy našich měst v několika infocentrech v historickém centru Prahy. Velice
přínosným
počinem
pokračování na str. 2

Rada města jmenovala na svém zasedání dne
21. 2. 2005 na základě doporučení výběrové komise novou ředitelkou Kulturních služeb města
Poličky paní Alenu Báčovou, dosavadní ředitelku
Městské knihovny. Rozhovor s paní Báčovou přineseme v příštím čísle.
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pokračování ze str. 1
pro propagaci měst je
vydávání a distribuce propagačních a informačních
materiálů, na kterých sdružení od počátku spolupracuje s Vydavatelstvím Typ České Budějovice.
Každoročně bývá realizován Kulturní kalendář ČI,
který láká návštěvníky na konkrétní akce a při tom
představuje jednotlivá města a jejich pamětihodnosti. Komplexněji představuje města České Inspirace
Informační brožura. Novinkami posledních ně-

kolika let jsou tématické brožury „Jak příjemně
strávit chvíle v 8 z nejkrásnějších historických
měst v ČR“, „Toulky s Českou inspirací“ a „Na
kole s Českou inspirací“. Sdružení ČI mj. poskytuje své propagační materiály do infocentra Pražského
Hradu a prezidentské kanceláři pro prezentaci ČR
v zahraničí, stejně tak na naše zahraniční zastupitelství a česká centra.
Běžným standardem je pro naše sdružení účast
na prezentačních akcích pořádaných např. agenturou CzechTourism, nebo Správou českých center.
Nepravidelně bývají organizovány tiskové konference pro zahraniční novináře ve Vídni či v Berlíně,
případně tzv. press tripy, kdy zahraniční novináři či
touroperátoři přijedou přímo do našich měst.
Českou Inspiraci od jejího vzniku provází slogan
„ZA KULTUROU NEJEN DO PRAHY“, což neznamená, že by se lidé v uvedených městech chtěli
pouštět do boje s větrnými mlýny v podobě nadmíru bohatého kulturního života našeho hlavního
města. „Chceme zdůraznit existenci jiných, menších
měst a jejich širokou kulturní nabídku přiblížit návštěvníkům z celého světa. Nejde jen o kulturu ve své
nejvyšší, profesionální podobě, ale i o každodenní
krásy menších měst, jejich architektonické skvosty
zahalené do plášťů nových pastelových barev i ty
staré, oprýskané staletími, zahrádky a okna plná barevných květů a jejich obyvatele“, říkají zakladatelé
sdružení. Význam České Inspirace podtrhl i tehdejší
prezident republiky Václav Havel, když k jejímu
založení uvedl: „K historické tradici Českých zemí
a střední Evropy vůbec patří zvýšený duchovní
a kulturní význam malých měst. Ve vzniku sdružení
vidím cestu k přirozené pluralitě, decentralizaci,
pestrobarevnosti života“.

SNĚHOVÁ NADÍLKA
POTRÁPILA I POLIČKU
Současná sněhová nadílka plně zaměstnala pracovníky Technických a energetických služeb Polička.
Technika zimní údržby města vyjela po půlnoci z 15. na
16. února. Pluhování komunikací, chodníků a parkovišť
bylo v dalších dnech doplněno skupinou pracovníků,
která prováděla ruční dočištění schodů, parkovišť,
přechodů. „I při maximálním nasazení techniky a osob
se hned nedařilo udržet v uspokojivém stavu sjízdnost
místních komunikací ve městě a integrovaných obcích,“
uvedl jednatel T.E.S.u Vladimír Ostatek. „S podporou
vlastní i najaté techniky byl zahájen v dalších dnech vývoz sněhu z centra města a pokračovalo strojní dočištění
parkovišť a komunikací. „Jistě patří vyslovit dík pracovníkům, kteří se podíleli na zajištění zimní údržby v extrémních klimatických podmínkách,“ dodal Ostatek.
Rovněž místostarosta Jaroslav Martinů uvedl:
„Musím poděkovat pracovníkům Technických a energetických služeb, kteří se v posledních dnech podíleli na
úklidu sněhu ve městě. Při stálém sněžení to vždy nebylo
jednoduché.“
Zima pokračuje dál - 22. února začalo znovu hustě
sněžit...

Řidiče trápí závěje sněhu na parkovištích

KŘEST KNIHY

Na snímku stojí zleva paní Blanka Langerová
z ACR Alfa, I. náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek a hejtman Pardubického kraje Michal Rabas.
Slavnostní křest knihy „Pardubický kraj“ se
uskutečnil ve čtvrtek 27. ledna 2005 v Sukově síni
pardubického Domu hudby.
Kniha Pardubický kraj je barevná reprezentativní kniha, která je sedmým dílem v projektu
Zachování hodnoty a národního dědictví České
republiky v Evropské unii. Představuje kraj obrazem, mapou a slovem v trojjazyčné mutaci na
320 stranách s 987 fotografiemi. Publikaci vydalo
pražské nakladatelství a vydavatelství ACR Alfa
s.r.o.. Pardubický kraj odkoupil několik desítek
kusů této knihy.
Slavnostního křtu se zúčastnila celá řada významných hostů, jedním z kmotrů byl i hejtman
Pardubického kraje Michal Rabas. V kulturním
programu vystoupili mimo jiné houslový virtuos
Josef Suk, varhaník Václav Uhlíř, Komorní filharmonie Pardubice, Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice či Dětský pěvecký sbor IUVENTUS
CANTANS.

INFORMAČNÍ SEMINÁŘ
KE GRANTOVÝM SCHÉMATŮM
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor krajský
živnostenský úřad, připravuje na březen 2005 informační seminář pro potencionální žadatele o finanční
podporu z grantových schémat v rámci Opatření 1.1.
Podpora podnikání ve vybraných regionech Společného regionálního operačního programu (SROP).
Cílem semináře je seznámit existující drobné,
malé a střední podnikatele s možnostmi získání finanční dotace až do výše 48% uznatelných nákladů
na realizaci investičních a neinvestičních akcí, spojených s vytvořením a obsazením stanoveného počtu
nových pracovních míst.
Akce musí být realizovány v hospodářsky slabých a strukturálně postižených oblastech Pardubického kraje - území okresu Svitavy, mikroregiony
Třemošnicko, Králicko a Heřmanoměstecko.
Seminář bude pořádán v souvislosti s vyhlášením 1. kola výzvy k předkládání žádostí o akce.
V případě Vašeho zájmu zúčastnit se výše uvedeného semináře nás, prosím, kontaktujte na e-mailové
adrese: marcela.cirklova@pardubickykraj.cz, případně na telefonním čísle 466 026 406 - 408. Poté Vám
bude zaslána závazná přihláška s přesným termínem
a místem konání semináře.
Účast na semináři je bezplatná.

Pracovníci T.E.S. při ručním dočišťování

Při úklidu sněhu pracovala i těžká technika

NEZAPOMEŇTE!
Nezapomeňte, že do 31. března 2005 je
splatný místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a místní
poplatek ze psů.
Platby lze provádět hotově v příjmové pokladně MěÚ Polička nebo bezhotovostně na základě
složenek, které byly v průběhu ledna rozeslány
do Vašich domácností.
MěÚ – odbor finanční a plánovací
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OKÉNKO MĚSTSKÉ POLICIE
Co přinesl uplynulý měsíc
Jako býka přitahuje červená barva, tak přitahují
odpadkové koše návštěvníky restaurací, kteří se nad
ránem vracejí domů. Nejinak tomu bylo v noci 6. 1.
Dvojice mladých mužů si v povznesené náladě zahrála
kopanou s odpadkovým košem v centru města, přímo
pod objektivem průmyslové kamery. Milovníky fotbalu by možná potěšila jejich kopací technika, strážníci
však museli jejich počínání posoudit jako přestupek.
Okusit zakázané ovoce v podobě alkoholu chtěli
26. 1. dva čtrnáctiletí chlapci ze Širokého Dolu. Pohrdli
pivem i vínem a v prodejně firmy Kubík sáhli rovnou
po lahvi značkové vodky. S placením si hlavu nedělali,
přece nebudou platit něco, co jim možná ani nebude
chutnat. Láhev skončila ve školní aktovce mezi učebnicemi a žákovskou knížkou, ale prodavačky mladé
degustátory sledovaly a nedovolily jim alkohol vynést
z prodejny. Tvrzení chlapců, že chtěli pouze láhev do
sbírky a obsah hodlali vylít do kanálu, zněla krajně nevěrohodně a chlapci skončili v péči pracovnic odboru
sociálních věcí.
Je-li někomu odebrán řidičský průkaz a vysloven
zákaz řízení, očekává se, že dotyčný člověk nebude
po určitý čas řídit. Jedenatřicetiletý muž z Poličky si
však řekl, že několik měsíců bude prostě jezdit bez
kartičky, kterou dostal na konci autoškoly. Řízení pro
něho skončilo 28. 1. na ulici Eimova, kde jej strážníci
zadrželi a předali Policii České republiky.
Cestu vlakem ze Svitav do Poličky si 28. 1. zpříjemnili požíváním alkoholu tři mladíci ve věku 17 – 18 let.
Cesta rychle ubíhala a stejně rychle ubýval i destilát
v láhvi. Jednoho z mladíků strážníci nalezli ležícího na
lavičce na autobusovém nádraží a předali jej rodičům.
I když druhý den chlapci uložili blokovou pokutu, jistě
pro něho byla největším trestem kocovina, kterou si
vytrpěl.
Střípky z dopravy …
• řidič nacouval do zákazu vjezdu v jednosměrné
ulici a strážníkům tvrdil, že jeho kolega v prodejně
s autodoplňky kupuje rozměrné zboží. Na strážníky
si chtěl podat stížnost kvůli údajnému bránění v podnikání. Když jeho kolega vyšel z prodejny, nesl v ruce
jednu žárovku ...
• řidič při projednávání přestupku křičel na strážníky, že by raději měli chytit zloděje, který mu v Ostravě odcizil digitální fotoaparát ...
• muž, který se dostavil na služebnu MP s „parkovačkou“ vyhrožoval strážníkům, že je nechá vyhodit
starostou p. Skalníkem ...
• silně podnapilý řidič, přistižený při řízení, se na
strážníky osopil, že by měli dělat něco pořádného ...
• osádka montážního vozidla, které stálo mimo
parkoviště, strážníky obvinila z „buzerování slušných
lidí“ a hájila se tím, že v centru města pracuje, že nemůže nářadí a materiál nosit kdoví kam a že doporučí
majiteli firmy, aby přehlásil sídlo podnikání do jiného
města a neplatil městu Poličce daně. V té chvíli se majitel firmy objevil na místě a ukázalo se, že dělníci byli
pouze na obědě …
• řidič, který porušil zákazovou dopravní značku,
strážníkům tvrdil, že veze nevidomou babičku, které
chce ukázat městské hradby a morový sloup …
• rozčílený řidič vyhrožoval, že když nemůže beztrestně porušovat zákony, bude volit jiné komunální
politiky, kteří mu to zařídí …
• vietnamský občan se při řešení dopravního přestupku hájil tím, že nezná dopravní značky, protože
žije v České republice teprve od roku 2000…
• řidička, stojící v zákazu zastavení, naříkala, že
před hodinou platila pokutu v Litomyšli, jinou už platit
nebude a že bude nejlepší, když ji strážníci rovnou
zastřelí …
• romský občan, který měl na autě „botičku“ kvůli
špatnému parkování, vyhrožoval žalobou k mezinárodnímu soudu v Haagu pro rasovou diskriminaci …
• řidička strážníky poučovala, že v obytné zóně
chodci nesmějí chodit po ulici …
• řidič odmítal zaplatit parkovací poplatek s tím,
že byl na jednání u p. starosty. Ten však byl již několik
dní mimo území republiky…
P. Lahodný, velitel MP
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MATURITNÍ PLES
Jako babička maturantky jsem se šla podívat
na maturitní ples gymnázia. Oboje předtančení
i vtipně uváděné a zároveň důstojné „šerpování“ se
mi líbilo. Tanečnice měly pěkné a často i nákladné
plesové šaty, chlapci byli v oblecích a tak jsem si
říkala, že budou mít všichni na maturitní ples ty
nejlepší vzpomínky.
Když jsem před 22. hodinou odcházela, byla
ve vestibulu přímo vřava. Rozšlápla jsem umělohmotnou sklenku od tvrdého alkoholu a již v tuto
hodinu byli někteří studenti i dospělí podnapilí.
Vzpomínala jsem na svoje studentské plesy. Alkohol se sice pil také, ale u stolů. A tvrdý alkohol
spíš tajně někde v ústraní. Rozhodně ne hned ve
vestibulu. Studenti se věnovali hlavně tanci. Ptala
jsem se vnuček a vnuků, jak si zatančili. Dozvěděla
jsem se, že tance, které se učili v tanečních, hudba
vůbec nehrála a že děvčata hlavně skákala do rytmu v kruhu sama a chlapci měli své aktivity. Říkala
jsem si, že to je škoda, ale usoudila jsem, že „jiný
čas, jiný mrav“.
Prvního února jsem si však přečetla v novinách,
že v Bílině tři mladíci, vesměs z dobrých rodin
a považovaní za slušné, ubodali sedmnáctiletou
studentku, svou kamarádku. Podle neoficiálních informací (cituji z novin) šli mladíci v noci z místního
maturitního plesu, zřejmě posíleni alkoholem, dívku vylákali z domu mobilem, ubodali ji a podřízli ji
hrdlo. Tolik zpráva z tisku.
Teprve přečtení této zprávy mne vyprovokovalo
k napsání tohoto příspěvku. Nevím, kdo je pořadatelem maturitního plesu v Poličce. Vím, že příprava
takovéto akce stojí spoustu práce a času a všem za
to patří dík. Přesto si myslím, že by organizátoři
měli zvážit, zda peníze, které z prodeje alkoholu na
plese získají, vyváží negativní dopad na úroveň této
„společenské“ události, která bývala společenskou
událostí bez uvozovek. Věřím, že peníze za alkohol
prodaný na plese se vrací v plné míře studentům
formou podpory různých užitečných aktivit. I tak
by snad stálo za zvážení podávání alkoholu v takové míře a přímo ve vestibulu.
Také hudba by měla být taková, aby si při ní byli
absolventi tanečních kurzů schopni zatančit tance,
které se naučili.
K uvolnění přebytku energie pod vlivem alkoholu mají mladí příležitostí dost na různých
diskotékách a podobných akcích. Ples by měl být,
alespoň podle mého názoru, chápán jako součást
společenské výchovy studentů.
Jana Filipi
Milá paní Filipi,
promiňte mi to důvěrné oslovení, ale chtěl
bych Vám odpovědět na Váš dopis k maturitnímu
plesu Gymnázia Polička. Chci Vám odpovědět
nejen jako učitel, který vedl svou třídu k „šerpování“, ale také jako dědeček vnučky a vnuka,
kteří se jako studenti septimy a 2. A plesu rovněž
zúčastnili. V mnohém, co jste napsala, Vám dávám
za pravdu.
Šel jsem na ples asi po sedmi letech, takže mi
chybí osobní zkušenost s několika plesy před pár
lety, ale tenhle ples se mi líbil. Studenti se na něj
připravovali dost dlouho. Nejprve vybírali šerpy,
vymýšleli nástupy, pak je zkoušeli, chystali s maminkami šaty, obléhali kadeřnictví atd. Co se týče
dalšího průběhu plesu, netvrdím, že se maturanti
nenapili vína nebo že nezkusili i něco ostřejšího,
ostatně jsou již plnoletí a měli by znát svou míru.
Odjížděl jsem po půlnoci, a to jsem žádného studenta ze své třídy nenachytal opilého. Máte ale
pravdu v tom, že někteří hosté plesu pili nad míru
a nechovali se tak, jak se na takovou společenskou
událost sluší a patří. Rovněž souhlasím s Vámi
v tom, že by se skutečně mělo zvážit omezení
prodeje tvrdšího alkoholu, byť by výtěžek z plesu
byl o něco nižší.
Přestože patřím ke starší generaci, mohl jsem
si s manželkou zatancovat i takové kousky, které

vyhovovaly těm starším. Mládež se bavila spíš
v malém sálu, kde jim hudba byla bližší. Těžko
se hudba vybírá a každý na ni můžeme mít svůj
názor. Většina studentů byla s hudbou spokojená,
i když někteří z nich měli své drobné výhrady. Na
závěr bych chtěl říci, že se nejen mým vnoučatům
ples líbil, ale i většina studentů s ním byla spokojená.
Jen mne mrzí to, že jste uvedla tu smutnou událost z Bíliny do souvislosti s naším plesem. Víte,
problém nespočívá jen v tom, zda se někde na
plese či na zábavě prodává alkohol. Spíš je to problém mnohem hlubší, který souvisí s morálními
hodnotami, s výchovou nejen ve škole, ale hlavně
v rodině. O tom bychom mohli polemizovat velmi
dlouho, ale na smutném osudu děvčete z Bíliny by
to nic nezměnilo. Já jsem měl to štěstí, že jsem se
ve své hodně dlouhé pedagogické práci setkával
s velmi slušnými mladými lidmi a jsem přesvědčen
o tom, že by se studenti naší školy podobného
činu nedopustili.
Promiňte mi tento otevřený dopis. Věřím, že
kdybychom si společně pohovořili, našli bychom
mnoho společného, protože vidím, že Vám jde,
stejně jako mně, o dobro našich dětí.
S upřímným pozdravem
Jan Tomáš
Vyjádření ředitele školy
Za sebe, ale i za pořadatele, kteří při přípravě
a vlastní organizaci plesu odvedli velký kus práce,
bych chtěl vyjádřit pochopení a porozumění názoru paní Filipi. Je faktem, že Studentský ples je
událostí, které se účastní tradičně velké množství
lidí (nejen studentů školy). Velice nás všechny mrzí,
že chování některých návštěvníků i přes snahu
pořadatelů neodpovídalo úrovni plesu. Jinak i tento
ples byl ze strany většiny studentů a návštěvníků
hodnocen kladně.
K otázce výběru hudby uvádím, že do malého
sálu si hudbu vybírají studenti sami.
Co se týče prodeje alkoholu na plese. Rozmístění výčepů je úměrné počtu návštěvníků a prostorovým možnostem Tylova domu. Spolu s pořadateli
jsme zajedno v názoru, že do budoucna bude prodej alkoholu omezen.
Společně s kolegou Tomášem zastávám názor,
že našim hlavním cílem je vychovat z našich žáků
slušné a vzdělané lidi.
Mgr. Miloslav Svoboda

ANGLICKÝ MODEL SE POKUSÍ
NAPODOBIT I ČESKÁ REPUBLIKA
“Závislost na nikotinu přestala být ve Velké Británii
chápána jako zlozvyk a byla uznána jako nemoc,” vysvětloval profesor Hájek, odborník na kouření. “Tento
zdánlivý detail má dalekosáhlé důsledky. V Británii
vzniklo v každém okrese specializované centrum, které
dokáže kuřákům nabídnout nejefektivnější metody, jak
se závislosti na tabáku zbavit. Léčbu hradí zdravotní pojištovny. Britská vláda investovala v letech 2000 - 2003
celých 60 miliónů liber (zhruba 3 mld. korun) do tohoto
systému. A v letech 2003 - 2006 to bude dokonce 150
miliónů liber (7,5 mld. korun). Spočítala si, že se jí to
vyplatí. Lidem, kteří přestanou kouřit, se zkvalitní a prodlouží život, hrozí jim menší riziko civilizačních chorob.
Závislost člověka na nikotinu je srovnatelná se závislostí
na heroinu a dalších tvrdých drogách...”
Jako bývalý kuřák vím, co je to přestat kouřit sám
od sebe. Proto souhlasím, že by se kuřákům, tak jako
alkoholikům, pomoci mělo. Ovšem jen jednou. Při recidivě by si tito lidé měli být vědomi toho, že si veškeré
náklady na léčení, a to i na léčbu nemocí způsobené
svévolně, budou hradit sami. Nejsme v bohaté Anglii,
ale v ožebračené, zadlužené zemi, kde se spoluúčast na
léčbě opravdových nemocných stává nezbytnou.
-elč-

ZPRÁVY Z RADNICE
USNESENÍ
přijatá na 3. schůzi Rady města Poličky konané dne 24. 1. 2005
RM souhlasí s převodem nevyčerpaného finančního příspěvku poskytnutého v roce 2004 Českému
svazu bojovníků za svobodu, základní organizaci
Polička, do roku 2005.
RM doporučuje ZM schválit návrh odměn a příplatků dle nařízení vlády č. 697/2004 Sb. poskytovaných členům rady a zastupitelstva města, předsedům výborů a komisí města a členům výborů
a komisí dle důvodové zprávy.
RM schvaluje výsledky bodového hodnocení
žádostí o byt na Městském úřadu Polička dle schválených kritérií – stav k 1. lednu 2005. Zároveň v souladu s ustanovením § 102, odst. 3, zákona o obcích
v platném znění pověřuje majetkoprávní odbor uzavíráním nájemních smluv k uvolněným bytům.
RM bere na vědomí vyúčtování festivalů pořádaných Městem Polička, event. KSMP v roce 2004
a doporučuje ZM vzít toto vyúčtování na vědomí.
RM doporučuje ZM schválit Masarykově ZŠ, Polička, okres Svitavy doplnění zřizovací listiny v části
VII. – doplňková činnost takto:
- pronajímání prostor školy za účelem provozování školního bufetu a nápojových automatů
- pronajímání prostor tělocvičny a venkovního
hřiště za účelem reklamy
- pronájem a půjčování věcí movitých.
RM doporučuje ZM schválit Pravidla pro poskytování finančních příspěvků právnickým a fyzickým osobám Městem Polička v roce 2005.

přijatá na 4. schůzi Rady města Poličky konané dne 7. 2. 2005
RM doporučuje ZM schválit návrh rozpočtu
Města Poličky pro rok 2005.
RM schvaluje, v návaznosti na změnu vyhlášky
MPSV č. 82/1993 Sb. o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, výši úhrad za pobyt v Domově
důchodců v Poličce dle důvodové zprávy s účinností od 1. 2. 2005.
RM souhlasí s vyvěšením tibetské vlajky na budově městského úřadu dne 10. 3. 2005.
RM souhlasí s bezúplatným využíváním místnosti v DPS „Penzion“ Polička pro potřebu České
správy sociálního zabezpečení za účelem zařízení
kanceláře pro práci posudkových lékařů, provádějících posudkovou činnosti pro občany města
a regionu Poličsko.
RM bere na vědomí vyúčtování finančních příspěvků DiC Polička.
RM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
č. 2004/4 Inženýrská infrastruktura pro lokalitu
Mánesova – jihovýchodní okraj Poličky – I. etapa,
uzavřené dne 19. 4. 2004 mezi Městem Polička
a DUFESTAV, spol. s r.o. , Brno-Horní Heršpice
Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí
na sekretariátě starosty .

SOUTĚŽ!
Únorového kola poznávací soutěže o Poličce se
zúčastnilo celkem 17 soutěžících. Jedna odpověď
byla špatně, a jedna nesplnila všechny náležitosti.
Připomínám, že musí být uvedeno konkrétní jméno
soutěžícího, kolektivní odpovědi nesplňují podmínky soutěže.
Pravidla soutěže.
V každém čísle uveřejníme novou otázku. Do
15. každého měsíce doručí soutěžící písemnou odpověď do speciální schránky v Informačním centru na
Palackého 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 dalším čísle Jitřenky spolu
se 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.
Správná odpověď na únorovou otázku
První jazzový festival v Poličce se konal 16. – 17.
května 1997.
Vítězové
Redakční rada vylosovala tyto výherce:
1. Barbora Mohelníková
500 Kč
2. Tomáš Peterka
300 Kč
2. Petr Mohelník
100 Kč
Zadání na březen
Kde se v Poličce nacházejí prampouchy?
(Poznámka: skutečně čtete dobře – nejedná se
o rampouchy!)
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• V sobotu 29. ledna mezi sedmnáctou až
osmnáctou hodinou se v šatně, za provozu bazénu
v Poličce, vloupal neznámý pachatel do pronajaté
uzamčené skříňky jednoho ze zákazníků. Pachatel
bez zjevných stop násilí překonal visací zámek na
dveřích skříňky, ze které odcizil pánskou peněženku
s osobními doklady, služebním průkazem příslušníka armády ČR, platební kartou a finanční hotovostí
1 400 Kč. Po krádeži skříňku opět neporušeným
zámkem uzamkl. Případ je kvalifikován jako trestný čin krádeže vloupáním a neoprávněné držení
platební karty.
• Pětatřicetiletý muž z obce na Poličsku je podezřelý z neplnění vyživovací povinnosti na své nezletilé děti, syna a dceru. Přestože má pravomocným
rozsudkem z okresního soudu stanoveno na výživu
dětí měsíčně přispívat k rukám matky částkou 6 tisíc
korun, plnění této povinnosti se vyhýbá. Za období
od začátku loňského roku do současné doby dluží
na výživném pro své děti 34 tisíc korun. Policie ve
věci zahájila úkony trestního řízení pro trestný čin
zanedbání povinné výživy.
• Devětadvacetiletá žena z Poličska čelí podezření ze spáchání trestného činu podvodu. Podezřelá jako prodavačka drogerie měla údajně vědomě
zneužít systému věrnostních karet jedné drogistické
firmy a poskytované slevy za zakoupené zboží, když
na ně zákazník neuplatnil nárok, využívala ve svůj
prospěch. Poskytovanou slevu uplatnila na neregistrovanou kartu a získané peníze si ponechala. Jedné
pražské akciové společnosti tak způsobila škodu
bezmála za šest tisíc korun. Ve věci byly zahájeny
úkony trestního řízení pro trestný čin podvodu.
• Škodu za více jak 28 tisíc korun způsobil neznámý pachatel, který se v noci na 3. února vloupal
do prodejny smíšeného zboží v Jedlové. Pachatel
z místa odcizil cigarety, alkohol, tužkové baterie
a sto korun v hotovosti. Škoda na zařízení objektu se
odhaduje na 4 800 korun.

• Třiapadesátiletá žena, cizinka s pobytem v Poličce, čelí obvinění z trestného činu krádeže. Podezřelá v době od 26. listopadu 2003 do 12. prosince
2003 neoprávněně vybrala z vkladní knížky ženy
z Poličky, která je částečně omezena ve způsobilosti
k právním úkonům, a o kterou pečuje, finanční hotovost 170 tisíc korun. Získané peníze využila pro
svoji potřebu. Podezřelé v případě obžaloby hrozí až
tři roky vězení nebo peněžitý trest.
Sprejerům na Poličsku odzvonilo
Policistům z poličského obvodního oddělení se
podařilo odhalit skupinu sprejerů, kteří od září roku
2001 do června loňského roku svými malůvkami,
popisky a různými kreacemi poškozovali fasády
rodinných domů, veřejných objektů a jiných zařízení
ve městě Poličce. Policisté vynaložili k dopadení
a usvědčení pachatelů všechny dostupné prostředky.
Řešení případu se věnovali hned od získání prvotních informací o sprejerství ve městě.
V policejní síti takto uvízli tři dospělí muži ( 20,
20 a 21 let) dva místní a jeden z Brněnska. Jako spolupachatelé byli odhaleni další dva mladí muži, kteří
v době spáchání činu měli ještě mladistvý věk. Skupině sprejerů bylo prokázáno, že za použití sprejových barev a černých lihových fixů poškodili celkem
93 objektů ke škodě 34 fyzických a 20 právnických
osob. Způsobená škoda činí více jak 150 tisíc korun.
Dospělí podezřelí byli obviněni z trestného činu
poškozování cizí věci ve spolupachatelství, kde zákon stanovuje trest odnětí svobody od šesti měsíců
až na tři roky. Na další dva podezřelé, kterým bylo
sděleno provinění poškozování cizí věci ve spolupachatelství, čeká verdikt soudu pro mladistvé. K případu nelze jinak, než konstatovat, že policisté na
Svitavsku odvedli opět dobrou profesionální práci.
npor. Stanislav Dobeš
tiskový mluvčí Okresního ředitelství
Policie České republiky Svitavy

Únorová vítězka Barbora Mohelníková

NEZAMĚSTNANOST
ZA MĚSÍC LEDEN
Během měsíce ledna 2005 se situace na trhu práce
v Pardubickém kraji zhoršila. Míra nezaměstnanosti
vzrostla na 9,4 %, počet uchazečů se zvýšil o 1 308 osob,
počet volných pracovních míst klesl o 4,8 %. Nejvyšší
míra nezaměstnanosti zůstala v regionu Svitavy. A to
12,4 %. Ve svitavském regionu bylo v lednu evidováno
nejvíce uchazečů o zaměstnání – 6 973 osob, volných
míst bylo 460. Mezi nejčastější nabídku volných míst na
Svitavsku byly profese stavebních dělníků, profese ve
službách, dělníků v dřevovýrobě nebo nekvalifikovaných pracovníků. Přímo v Poličce bylo k poslednímu
lednu bez práce 407 lidí, což je podle statistiky 8,81 %.
-sáň-
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ANKETA
PETICE K DOPRAVĚ

JEŠTE DOPRAVA...

ÚDRŽBA MĚSTA

Věc: Petice proti současné dopravní koncepci města
Vážená paní,
reaguji tímto na petici proti současné dopravní
koncepci města (doručenou na MěÚ dne 21. 1.
2005) a na naše včerejší osobní jednání v této záležitosti a sděluji:
Stávající dopravní značení na Palackého náměstí
a plánované změny v přilehlých ulicích vycházejí
fakticky z existence kruhového objezdu u směru na
Svitavy a formálně z projektu schváleného Dopravním inspektorátem okresního ředitelství Policie
ve Svitavách.
Město Polička si je vědomo toho, že změna
dopravního řešení může vedle převažujících pozitivních změn po zbudování kruhového objezdu
(ulehčení dopravy Riegrovou ulicí a ulicí Na Bídě
s příslušným výjezdem u Jordánu apod.) znamenat
pro obyvatele některých ulic změnu k horšímu. Domníváme se však, že dokončením realizace celého
schváleného projektu (zprůjezdnění druhého výjezdu Šaffovou ulicí) dojde k ulehčení exponovaného
průjezdu Masarykovou ulicí. Předpokládáme, že
dopravní zatížení těchto ulic bude minimální a nezatěžující zde bydlící občany. Navíc provoz v těchto
ulicích bude jednosměrný.
Vedení města má v úmyslu první pololetí
letošního roku považovat v souvislosti s novým
dopravním značením za jakési „zkušební období“,
během kterého se jednak projeví nepředvídané
faktické nedostatky značení a jednak bude možné
soustředit věcné připomínky občanů. Po uplynutí
této doby lze samozřejmě některé okolnosti značení
přehodnotit a rozhodnout jinak.
Vzhledem k tomu, že podle zákona o právu
petičním je třeba do 30 dnů petici posoudit a zaujmout k ní stanovisko, žádáme Vás o sdělení, zda
na tomto postupu trváte či zda může být tato petice
brána jako jedna z připomínek ke stávajícímu dopravnímu značení a projednána po uplynutí zmíněné šestiměsíční lhůty.
Závěrem Vás ujišťuji, že snahou vedení města
a rady města je harmonizace požadavků občanů
žijících v centru města Poličky, podnikatelů a v neposlední řadě i návštěvníků města Poličky.
Očekávám Vaše sdělení a jsem s pozdravem
Jaroslav Martinů, místostarosta

V Jitřence jsem četla kritické a nesouhlasné názory na novou úpravu dopravy ve městě. Bydlíme
mimo centrum města a nejčastěji uváděná negativa
současné úpravy dopravy se mne přímo netýkají.
Snad proto se mi současná dopravní situace ve
městě celkem líbí.
Mám dojem, že se zlepšila dopravní situace
např. v Masarykově ulici. Je zde hodně obchodů,
které musí být pravidelně zásobovány zbožím.
Hlavně dopoledne zde projíždí i parkuje velké
množství nákladních malých dodávkových aut,
která však mají nyní možnost ulici rychle opustit
přes kruhový objezd a neblokují tak dopravu v této
dopravně přetížené ulici.
Oceňuji skutečnost, že všude ve městě mají
přednost chodci. Tím padá i námitka, že chybí
chodníky. V dopravní špičce jsou auta nucena jezdit
hlemýždím tempem a určitě se počet dopravních
nehod nezvýší.
Nevadí mi ani retardéry. Četné řidiče zpomalí
spíš retardér než chodec uprostřed ulice.
Jako cyklista vítám povolení projet městem
obousměrně.
Jana Filipi, Polička

Bydlím na sídlišti Hegerova a jsem velmi nespokojena se zdejším „životním prostředím“! V několika bodech se pokusím popsat, jaké největší vady
na kráse naše sídliště má.

Vážený pane místostarosto,
dovoluji si tímto reagovat na Váš dopis ze
dne 27. l. 2005 a zaslat Vám sdělení k Petici proti
současné dopravní koncepci města. V této chvíli
souhlasíme s tím, aby petice byla brána jako jedna
z připomínek a dále projednána po uplynutí šestiměsíční lhůty. Zároveň bych ráda zdůraznila, že občané vyjádřili podpisem svůj nesouhlas s dopravní
situací v našem městě a rádi uvítají další možnosti
diskuse o případných změnách.
V této souvislosti se někteří iniciátoři petice
spojili se sdružením A2l a snaží se společně připravit návrh možných řešení, který bude zástupcům
města předán. S pozdravem
Ing. Naděžda Šauerová

Tak tohle je důsledek nových dopravních opatření, automobily až na chodnících a mezi parkujícími vozidly pramálo místa. Dodávka typu „sanitka“
většinou projede, velké vozy, jaké používají například „hasiči“ jen těžko. A k tomu starobylé náměstí
plné smrdících plechovek ... gratuluji!!!
V. Vraspír

ANKETA ANKETA ANKETA ANKETA
Co byste vzkázali novému vedení Kulturních služeb města Poličky?
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

1) Zeleň a její údržba
Zeleně je zde tak málo, že ani nelze hovořit
o její údržbě. Parkové úpravy, které vznikly kolem
nového dětského hřiště, vypadaly několik týdnů
velmi pěkně, ale většina keříků svůj boj o holý
život už vzdala. Nápor dětských nohou, jízdních kol
i psí exkrementy vykonaly své.
Uvítala bych více stromů, zejména kolem dětského hřiště, kde by časem mohly vytvořit příjemný stín. Jeden z mála stromů byl bohužel nedávno
zničen, pravděpodobně mládeží vracející se v nočních hodinách z diskotéky.
2) Pejsci
Bydlí jich tu opravdu hodně a jejich „produkty“
zdobí nejeden chodník, trávník, dokonce i dětské
hřiště. Je jen velmi málo lidí (pravidelně vídávám
pouze jednu paní), kteří po svém miláčkovi uklidí.
Nevím, jak je využíván zdejší jediný koš určený pro
sběr psích exkrementů, ale možná by pomohlo
umístění několika dalších na vybraná místa po
celém sídlišti.
Řada majitelů nechává své pejsky volně pobíhat
a ti potom rádi vykonají svou potřebu i na dětském
hřišti, výjimkou není ani pes přímo v pískovišti.
Člověk ani nemusí znát přísné normy EU, aby
pochopil, že toto pískoviště není pro malé špunty bezpečné! Částečným řešením by určitě bylo
zabezpečení pískoviště nižším plotem s brankou,
jak jsem viděla např. na některých sídlištích v Brně.
Všem psům by zase udělal radost dostatečně velký
oplocený výběh, kde by se proběhli a nikoho přitom neohrožovali.
3) Odpadky
Kontejnery i odpadkové koše jsou pravidelně
vyváženy, ale stačí trochu silnější vítr a celé sídliště se pokryje vrstvou smetí! Proč? Většina z nás
odkládá své pytle se smetím zcela automaticky do
popelnice, ale pro některé spoluobčany je to zřejmě
příliš náročné, a tak pohodí odpadky v lepším případě ke kontejneru, v horším třeba i na louku.Stanoviště pro kontejnery vypadá často jako skládka
(ideální podmínky pro potkany), odpadky se odtud
šíří po celém sídlišti. Snad by pomohly vhodnější
„domečky“ na kontejnery, takové ze kterých se smetí nemůže šířit tak lehce do okolí. Otázkou zůstává,
kdo by v nich pravidelně uklízel.
Moc bych si přála, aby i naše sídliště bylo
upravené, čisté, bezpečné a plné zeleně! Zatím
mi ale občas připomíná spíš chudinskou čtvrť na
předměstí nějaké velké průmyslové aglomerace.
Na zázraky nevěřím, a proto mě po procházce po
sídlišti přepadá spíš bezmoc a beznaděj, ale možná
mám zbytečně velké nároky na prostředí, ve kterém
žiji. Kdo ví?!
Lucie Vargová

KDY A KAM S DAŇOVÝM PŘIZNÁNÍM
Dva pracovníci Finančního úřadu
přítomni i v Poličce :
úterý 15. března
8 – 12, 13
čtvrtek 17. března
8 – 12, 13
úterý 22. března
8 – 12, 13

budou
– 15:30
– 15.30
– 15:30

V těchto hodinách mohou poplatníci podávat
daňová přiznání k dani z příjmů fyzických osob.
Pracovníci budou úřadovat ve velké zasedací
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místnosti městského úřadu na Palackého nám. 160,
číslo dveří 45, v prvním patře.

středa 30. března
čtvrtek 31. března

8-12, 13-17 hodin
8-12, 13-17 hodin

Finanční úřad ve Svitavách rozšiřuje úřední
hodiny v březnu takto:
Oddělení vyměřovací, pokladna:
čtvrtek 24. března
8-12, 13-14 hodin
pátek 25. března
8-12, 13-14 hodin
úterý 29. března
8-12, 13-17 hodin

Podatelna:
čtvrtek 24. března
pátek 25. března
úterý 29. března
středa 30. března
čtvrtek 31. března

8-14
8-14
8-17
8-17
8-17

hodin
hodin
hodin
hodin
hodin

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
Březen 2005

JARNÍ PRÁZDNINY S DDM

KULTURNÍ SLUŽBY MĚSTA
POLIČKY - TYLŮV DŮM
2. 3.

PRONÁJEM
/agentura Jistota/
7. 3.
SUCHÁNEK – GENZER
19.00 hod. zábavný pořad známé dvojice :
Nové setkání Michala Suchánka a Richarda
Genzera aneb pokračujeme v krasojízdě
vstupné 100,- Kč
8. 3.
SEX + SEX = 12
19.00 hod. abonentní představení cyklu A divadlo
Semafor
prodej přístavků v IC – 150,- Kč
Listování ve scénáři Jiřího Suchého napsaném pro barrandovskou skupinu Josefa Císaře ve spolupráci s dramaturgem Pavlem
Hajným. Účinkují: Jolana Smyčková, Dáša
Zázvůrková nebo Irena Pospíšilová,Václav
Kopta, Jiří Štědroň,Michal Stejskal, Jitka
Molavcová a Jiří Suchý
12. 3.
DIVADLO PRO DĚTI
16.00 hod. PTÁK OHNIVÁK A LIŠKA RYŠKA
40,- Kč
brněnské divadlo Koráb uvádí divadelní
pohádku pro malé i ty větší
V pohádce hraje takřka živý kůň a opravdový Pták Ohnivák. Tři herci drží jeho
ohnivost pevně pod kontrolou a postarají
se i o to, že cesta ne příliš bystrého prince
za Ohnivákem dobře dopadne a princ
úspěšně překoná všechna nebezpečí, která
ho na ní potkají.
14. 3.
KŘESLO PRO MÉHO HOSTA
19.00 hod. PETRA ČERNOCKÁ
malý sál TD Klubový pořad s písničkami a besedou se
známou zpěvačkou
uvádí Saskie Burešová
vstupné 80,- Kč, studenti 30,- Kč
15. 3.
BRNĚNŠTÍ HORNISTÉ
19.00 hod. koncert KPH
vstupné 50,- Kč
23. 3.
TŘI MUŠKETÝŘI
19.00 hod. abonentní představení cyklu B
uvádí Východočeské divadlo Pardubice
prodej přístavků v IC – 150,- Kč
Kardinál Richelieu: Vladimír Čech j. h.

STOMATOLOGICKÁ
POHOTOVOST
Oblast Litomyšl - Polička
5. - 6. 3.
12. - 13. 3.
19. - 20. 3.
26. - 27. 3.
28. 3.
2. - 3. 4.

MUDr. Sejkorová Jitka, Polička,
Husova 25, 461725946
MUDr. Ševčík Stanislav, Polička,
1. Máje 607, 461724423
MUDr. Veselíková Ivana, Litomyšl,
Smetanovo nám. 97, 461614569
MUDr. Švecová Dagmar, Litomyšl,
Šmilovského 1122, 461613663
MUDr. Dostálová Jarmila, Litomyšl,
Šmilovského 1122, 461613663
MUDr. Zeman Oldřich, Polička,
1. Máje 606, 461724401Husova 25

Ordinační doba: sobota, neděle a svátky od 8 do 11 hodin.

KINO POLIČKA
4. března
19.00 hod.

KAMEŇÁK 3
Od 18 do 19 hod. autogramiáda s tvůrci
filmu na malém sále TD.
promítání – velký sál TD
Vstupné 75,- Kč

5. března
19.00 hod.

KAMEŇÁK 3

STŘEDA
9. března
19.00 hod.
50,- Kč

SVĚT ZÍTŘKA
Výpravná retro sci-fi s Judem Law,
Angelinou Jolie a Gwyneth Paltrow
v hlavních rolích.
Přístupný
České titulky, 106 minut
DÍVKA S PERLOU
Mladá venkovská služka, která pracuje
v domě malíře Johanese
Vermeera se stane jeho asistentkou
a modelkou pro jednu z jeho
nejlepších prací...
drama, české titulky, 95 minut
DANNYHO PARŤÁCI 2
Stanou se Dannyho parťáci největšími
lupičskými esy nebo skončí za
mřížemi ?
přístupný od 12 let
krimi/ thriller, USA, 125 minut
režie: Steven Soderbergh
ALEXANDER VELIKÝ
historické drama mapuje život odvážného
dobyvatele Alexandra
Velikého
USA, české titulky, 170 minut
přístupno od 12 let
režie: Oliver Stone
ŽRALOK V HLAVĚ
Každý máme svého žraloka. V hlavě.
dojemné a pozitivní drama, český film,
75 minut
v hlavní roli: Oldřich Kaiser
Přístupný
VESNICE
thriller, drama,
přístupný od 12 let
USA, 108 minut
LOVCI POKLADŮ
Benjamin Franklin Gates obětoval celý
život hledání bájného pokladu
řádu Templářů…
Režie: Jon Turteltaub
Hrají: Nicolas Cage,
USA, 130 minut

ČTVRTEK
17. března
19.00 hod.
55,- Kč

PÁTEK
18. března
19.00 hod.
60,- Kč

PONDĚLÍ
21. března
19.00 hod.
70,- Kč

ÚTERÝ
22. března
19.00 hod.
55,- Kč

PÁTEK
25. března
19.00 hod.
60,- Kč
PONDĚLÍ
28. března
19.00 hod.
70,- Kč

SÍŇ ŘEMESEL

výstava na velikonoční téma
Sobota 26. 3.
ukázky vrtaných a malovaných vajíček
od 13.00 do 17.00 hodin
Kdo si přinese vyfouknuté vajíčko, může si ho
touto technikou ozdobit.
Srdečně zveme

JARNÍ PRÁZDNINY NA HÁJOVNĚ
- pobyt na hájovně s programem
Termín :
5. - 8. března 2005
Místo :
hájovna v Pusté Rybné
Přihlášky:
do středy 3. března 2005
Cena:
280,- Kč
Informace : Richard Brabec
MODERNÍ VELIKONOCE
- výtvarná dílna pro děti ze ZŠ
- výroba zajíce z květináče a velké vejce
zdobené ubrouskovou technikou
Termín:
7. 3. 2005 od 9.30 – 14.00 hod.
Místo:
DDM
Cena:
85,- Kč
Informace: Zuzana Dostálová
PRÁZDNINOVÝ FLORBALOVÝ TURNAJ
pro děti ze 6. – 9. tříd ZŠ
Termín:
pondělí 7. března 2005 od 8.00 hod
Místo:
sportovní hala Gymnázia v Poličce
Přihlášky:
do 2. 3. 2005 na DDM
(nepřihlášené týmy nebudou do turnaje
zařazeny)
Informace: Marie Hrstková
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. března 2005 – 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: do 18. února 2005
Informace: Marie Hrstková
AEROBIC
Termín:
Místo:
Přihlášky:
Informace:

středa 9. 3. 2005 od 9.00 do 11.00 hod.
ZŠ Na Lukách – sportovní hala
do 4. 3. 2005
Dostálová Zuzana

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY S DDM
3. VELIKONOČNÍ TURNAJ V ŠACHU JEDNOTLIVCŮ
- akce je určena pro žáky ZŠ
Termín:
čtvrtek 24. března 2005 – velikonoční
prázdniny
Místo:
DDM Polička
Přihlášky:
do 22. 3. 2005
Propozice: k vyzvednutí na DDM
Informace: Marie Hrstková
VAŘÍME PODLE HOROSKOPU
- pro zvídavé dívky a chlapce, účastníci
obdrží horoskop týkající se jídla pro své
znamení, uvaříme si specialitku a co si
uvaříme, to si také sníme
Termín :
pátek 25. března v 9.30 hodin – velikonoční prázdniny
Místo :
DDM Polička
Cena :
30,- Kč
Přihlášky : do 22.3.2005
Informace: Richard Brabec
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PLES SE NEKONAL
V únoru se měl konat již 3. PLES MĚSTA POLIČKY.
Vše bylo připraveno, zájem byl poměrně velký, ale na
poslední chvíli vše překazila chřipka. Dva dny před
konáním plesu vracela lístky více jak polovina hostů.
Navíc děti z Dětského domova v Poličce, pro které byl
výtěžek plesu určen a které měly na plese vystoupit
s kulturním pásmem, také onemocněly. Chřipka zrušila ples.
Přestože se ples nekonal, sponzorský dar pro
dětský domov činí 12 000,- Kč. Někteří hosté odmítli
navrácení ceny vstupného a ponechali jej jako dar.
Velkou měrou přispěli radní města Poličky.
Doufejme, že letošní chřipková epidemie neovlivní
dnes již založenou tradici konání městských plesů
v příštích letech.

POZVÁNKA Z DPS PENZION
2. 3. Video – Polička, provází pan Ing. A. Klein
srdečně jsou zváni obyvatelé Penzionu a posluchači
Univerzity třetího věku, jídelna 14.00 hod.
9. 3. Návštěva městského muzea - Doba měst
a hradů, husitské války, odchod od Penzionu
13.30 hod.
16. 3. Video - 300. let založení Petrohradu. Provází paní Jelena Kleinerová, společ. místnost 14.00 hod.
22. 3. Zájezd pro posluchače Univerzity třetího
věku, zámek Nové Hrady - Luže, chrám Panny Marie
na Chlumku
30. 3. Velikonoční zábava. Vystoupí obyvatelky
Penzionu s recitačním pásmem a žáci Masarykovy školy
ze školní družiny s jarním programem, občerstvení zajištěno - hudba pan Z. Hegr, jídelna 14.00 hod.

PROGRAM MUZEA
Otevírací doba Městského muzea a galerie v březnu:
Památník Bohuslava Martinů, Hudební sál - videosál
Út – Pá:
9 – 12, 12:30 – 16 hod.,
So:
14 – 16 hod.,
Ne:
zavřeno
Galerie v radnici
So:
13:30 – 15:30 hod,
Ne:
zavřeno
Případným zájemcům zajistíme vstup také v neděli, nutná je však předběžná objednávka na tel.:
461 721 207.
Muzeum - Výstava
1. 2. – 31. 3. Doba měst a hradů
Jedná se o dotykovou výstavu, na které mají děti,
ale i dospělí návštěvníci, jedinečnou příležitost ocitnout se na okamžik ve středověku. Chlapci se mohou
stát udatnými rytíři a obléknout si plátovou zbroj, drátěnou košili, různé typy přilbic a do rukou si mohou
vzít také repliky mečů. Dívky mají možnost proměnit
se ve dvorní dámy, vyzkoušet si krásně zdobené klobouky a šaty. U dřevěného pulpitu se mohou pokusit
psát husím brkem a na horizontálním tkalcovském stavu si mohou vyzkoušet tkát. Připravený je také krátký
film o bitvě u Sudoměře. Výstava je nově doplněna gotickým oknem, které si děti mohou vyplnit skleněnými
čtverci a trojúhelníky a tak vytvořit barevnou vitráž.
Vitráž pro Městské muzeum zhotovil pan Vladimír
Gracias z Poličky, výrobce originální keramiky a vitráží (www.gracias.cz), za což mu velice děkujeme.
Otevírací doba:
Po-Pá:
8 – 12, 12:30 – 16 hod.,
So:
14 – 16 hod.,
Ne:
zavřeno
Školním třídám doporučujeme předem se objednat
na tel.: 461 721 207.
Vstupné: děti 15 Kč + zdarma obdrží pracovní sešit,
učitelé zdarma, dospělí 20 Kč.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VZPOMÍNÁME
Dne 1. 3. uplyne 20 smutných
let, kdy nás navždy opustil můj
manžel, náš tatínek a dědeček
pan BOHUMÍR ORSAVA.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Manželka a děti s rodinami
Dne 9. 3. 2005 by se dožila 65
let paní FRANTIŠKA VLKOVÁ,
zesnulá 31. 12. 2005. Zároveň děkujeme všem přátelům a známým
za účast na pohřbu, květinové
dary a projevy soustrasti.
Děti s rodinami
„Není zapomenuto, to co v srdci
skryto.“
Dne 19. března 2005 vzpomeneme 5. výročí úmrtí našeho
drahého manžela, tatínka, dědečka a pradědečka pana JOSEFA
FAJMONA.
S lásku vzpomíná manželka
Zdena a děti s rodinami

20. března tomu bude šestnáct
let, co nás navždy opustila naše
milovaná, laskavá a obětavá
manželka, maminka a babička,
paní IRENA VRABCOVÁ. Nikdy
na ni nezapomeneme, protože
stále žije v našich srdcích.
Manžel Ladislav a dcery
Vlaďka a Ivana s rodinami
V únoru by se dožil 80 roků dlouholetý
občan, milý kamarád a veselý společník pan
Jaroslav Dobiáš.
Stále vzpomínají
Kamarádi
V těchto dnech vzpomínáme
10. výročí, kdy nás navždy
opustil manžel, tatínek a dědeček pan KAREL MOHELNÍK.
Kdo jste znali jeho kamarádskou povahu, prosíme, vzpomeňte s námi.
Manželka, děti a vnoučata

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

VÝSTAVA OBRAZŮ - HANA TEPLÁ

Pop-rock, Rhytm & funky, Rock.
Vstupné 90 Kč / 60 KčS

SOBOTA 5. 3. - od 20:00 divadelní večer
DIVADELNÍ SOUBOR 100KA – OLEŠNICE
Lovci Hrušvoňů
Hra o dvou drsných, statečných, trochu
mentálně zaostalých, smradlavých a líných
kumpánech, kteří mají rádi lov hrušvoňů
a vysedávání v hospodě, kterou vlastní
německá servírka Elektra Kardia Gráfová..
Vstupné 50 Kč

PÁTEK 18. 3. – od 20:00 punkový večírek + křest CD
V.P.R. – Pardubická rock punková formace.
HOUBA – rock punk z Ústí nad Labem
VOLANT – koncert s křestem v rámci turné
k novému CD TOČTE SE PANKÁČOVÉ
RACHOT STROJŮ – čestný host, který nezklame. Polička má svůj komunální punk.
Vstupné 70 Kč

ČTVRTEK 10. 3. - od 20:00 jazzový večer
Vlasta Průchová & Co
Legenda nejen české jazzové scény vystupující neuvěřitelných devětapadesát let
např. i se svým synem skladatelem filmové
hudby Janem Hammerem. Zpěvačka jíž
vzdal hold i Louis Armstrong. Vystoupí
v doprovodu Zdeňka Zdeňka – piano
a Vita Fialy – kontrabas.
Vstupné 90 Kč / 50 KčS

PÁTEK 25. 3. – od 20:00 hc večírek + zahraniční host
NONSENCE – nesnažíme se o instrumentální muziku - chceme znít jako dobře
promazaný stroj.
CTRL-ALT-DEL - Polská hc partička s pořádně našláplým zvukem.
RHODIAN - Brněnská čtveřice muzikantů
v čele s nepřehlédnutelnou a nepřeslechnutelnou zpěvačkou.
Vstupné 80 Kč / 50 KčS

PÁTEK 11. 3. - od 20:00 hudební večer + křest CD
MASHINA – nefalšovaný Žižkovský bigbeat. NIL – myslím, že netřeba představovat
partičku z České Třebové v čele s vynikající zpěvačkou.
CHOCHOLATE JESUS – Chrudimská
formace, jenž vás nenechá v klidu a ještě
k tomu pokřtí své nové CD. Styl Big beat,

SOBOTA 26. 3. – od 20:00 klubový večer
ILJA MUROMEC - divadelní představení,
které zahájí výstavu obrazů zakarpatského
umělce Viktora Sirka, nás zavede do staré
Rusi. Hrají herci skupiny POPRASKD.
Režie P. Erbes
Vstupné 50 Kč
KčS - korun českých studentských

NOVÁ SLUŽBA MĚSTSKÉHO MUZEA A GALERIE V POLIČCE
Chcete-li být pravidelně informováni o výstavách, vernisážích a programech Městského muzea a galerie, napište nám na adresu muzeum-akce@policka-city.cz své jméno, především však Vaši e-mailovou
adresu, na kterou chcete pravidelně zasílat aktuální informace o aktivitách muzea. Tato e-mailová adresa slouží zároveň jako „elektronická kniha přání a stížností“. Budeme velice rádi za veškeré Vaše ohlasy,
připomínky, ale také náměty a nápady na výstavy, které by jste v poličském muzeu chtěli zhlédnout.

BŘEZEN – MĚSÍC KNIHY A/NEBO INTERNETU
Jak už to tak bývá, některé situace na sebe
zajímavě navazují. Z městské knihovny přišel do
Jitřenky článek BŘEZEN – MĚSÍC INTERNETU
V POLIČSKÉ KNIHOVNĚ. Několik dnů poté se mi dostal do rukou text o revolučním objevu – knize a já
jsem si uvědomil, že už jsem dlouho neslyšel spojení
březen – měsíc knihy. Při hledání na internetu jsem
narazil na třetí článek, který „oba“ měsíce spojuje.
Navíc oplývá milou a již málo slýchanou slovenštinou. Všechny vám je, milí čtenáři, předkládám
k laskavému prečtení.
Ivo Janeček, šéfredaktor Jitřenky

PREČO JE MAREC
MESIACOM KNIHY?
Jeden deň k nám zavolal jeden náš verný čitateľ
a opýtal sa nás: „Prečo je marec mesiacom knihy
a prečo práve táto časť roka?“ Odpoveď potreboval do súťaže, ktorú vyhlásil Gemerský denník.
Nuž a keďže sme ho nechceli sklamať, požiadali
sme o radu kolegyne a kolegov z iných knižníc na
Slovensku i v Čechách. Reakcie zanietených knihovníkov boli prekvapivo rýchle, zaujímavé, podnetné
a hlavne k veci. Tu sú niektoré odpovede:
„Cha, no to je chutné, milá kolegyňa. Zajtra popátram ... Snáď sa k niečomu dopracujeme ... Nech
žijú naši čitatelia - sú hĺbaví ...“
„Pokud dotaz není začátek hezkého vtipu (těšila
bych se na pointu), chci podotknout, že v Česku už je
březen Měsícem internetu, nás se lidi ptají, proč už
NENÍ březen Měsíc knihy....“
Naozaj nechápem, prečo túto otázku mnohí
považovali za vydarený vtip. Teraz by sme už len
v diskusii mali skúsiť vymyslieť tú pointu...
„možno má táto otázka aj nejaký humorný podtón, ale my sme to vzali vážne, ako profi záležitosť.
Kolegyňa vyzistila, že... od roku 1955 sa uskutočňuje
pravidelne táto akcia. Bola to spoločná akcia knihovníkov, vydavateľstiev a kn. obchodu, na zvýšenú
propagáciu a šírenie literatúry, atď...“
„...v časopisu „Čtenář“, roč. 7, č. 3(1955), s.
65- 68 - je uvedeno, že březen se stal v 50. letech
(r. 1955) měsícem knihy z komerčních důvodů. Po
vánocích nebyl tak velký zájem o knihy a proto bylo
rozhodnuto, že březen bude měsícem knihy, vzhledem k předpokládanému zvýšenému zájmu o knihy,
který byl iniciován řadou především knihovnických
akcí.“
„Prý si to zvolili sami kníhkupci, jelikož byla právě v tomto měsíci malá návštěvnost v obchodech.“
„Měsíc knihy byl poprvé vyhlásen v roce 1955
a nevztahoval se k žádnému významnému datu
ani výročí, jak se mnozí čtenáři domnívají. Motivem k vyhlásení byla snaha zlepšit propagaci knihy
a udržet trvalý zájem o literaturu. Na této akci se
dohodlo ministerstvo kultury s tehdejším Svazem
československých spisovatelů, nakladatelstvími,
knižním obchodem a masovými organizacemi
/zvláště se zástupci Revolučního odborového hnutí,
Československého svazu mládeže, Svazu československo-sovětského přátelství a dalšími složkami./
S přihlédnutím k některým zkušenostem z lidově demokratických zemí bylo rozhodnuto, že každoročně
bude jeden měsíc - první jarní měsíc - věnován nejširší propagaci knihy s cílem získat všechny složky
pro soustavnou péči o knihu a její rozšiřování jako
kulturního statku.“ Tak toto bola jedna vyčerpávajúca a seriózna „knihovnícka“ odpoveď.
„protože technokrati a počítačoví vyvrhelové by
chtěli ovládnout svět. Ale když se spojíme, tak se jim
to určitě nepodaří.“
Aj toto je jeden veľmi originálny a milý názor
a myslím, že všetci knihovníci sa s ním v hĺbke duše
stotožňujú.
S pozdravom
Tímea Zollerová, Gemerská knižnica Pavla
Dobšinského v Rožňave

BŘEZEN – MĚSÍC INTERNETU V POLIČSKÉ KNIHOVNĚ
1) Každý nově přihlášený čtenář dostane ke své
nové průkazce bonus v podobě jednorázového
hodinového volného vstupu na internet v poličské
knihovně. (Tato hodina musí být vybrána v měsíci
březnu 2005)
2) Moje nejoblíbenější internetová stránka
anketa pro čtenáře a čtenářky oddělení pro dospělé a mládež.
3)
S
internetem
poznáváme
Poličsko
Soutěž pro čtenáře našeho oddělení, týkající se
poličského regionu. Stručná pravidla:
- otázky budou čerpány z internetových stránek, tudíž všechny správné odpovědi si mohou
soutěžící najít na internetu
-otázky budou pokládány ve formě testu, kde
budou uvedeny 4 odpovědi, pouze jedna bude
správná
-každý týden (v úterý) budou vyhlášeny 2 otázky, přihlášený soutěžící si je může nechat poslat
smskou na mobilní telefon, nebo do své e-mailové
schránky, popřípadě si je může přijít přečíst do
poličské knihovny
-první dvě otázky zveřejníme 1. 3. 2005 a poslední 29. 3. 2005
S podrobnějšími pravidly se mohou zájemci
seznámit v Městské knihovně Polička.
4) Čtenáři dětského oddělení půl hodiny internetu zdarma.
5) Vědomostní kvíz o internetu. V dětském
oddělení budou pro čtenáře připraveny otázky, týkající se internetu. Ze správných odpovědí budou
vylosováni 3 soutěžící a odměněni.
6) Miniškolení pro dospělé začátečníky – poradíme všem,kteří pomoc potřebují.

Vstup na internet, včetně pomoci při hledání
pro seniory v měsíci březnu zdarma.
7) Seznamy – doporučené tituly k dané tématice (pod kterým MDT řazeny knihy o internetu
,počítačích).
8) Seznamy – praktické adresy na internetu (
např. jízdní řády, slovníky, informace o počasí,
dovolených, TV programy, zprávy).
17. března 2005 – určeno pro střední školy
„GHANA – černá perla Guinejského zálivu“
diabeseda cestovatele Martina Stillera zaměřená převážně na život obyčejných lidí v této
západoafrické zemi. Díky krásným obrázkům
a poutavému vyprávění zamíříme do všech oblastí - pralesů, savan i pohoří. Navštívíme největší
umělou vodní nádrž světa Akosombo, zavítáme za
slony do národního parku Mole a prohlédneme si
i pevnosti na pobřeží Guinejského zálivu. Doplněno spoustou diapozitivů a domorodou hudbou.
22. března 2005 určeno pro základní školy–
pro děti z 1. - 3. tříd. Vyprávění spisovatelky
a scenáristky Martiny Drijverové
O literární tvorbě a vzniku knížek s důrazem
na knížky „Sísa Kyselá“ a „Sísa Kyselá a ušmudlaný
rytíř“, které děti znají z čítanek. Autorské čtení,
autogramiáda.
Určeno pro střední školy - Jak se stát spisovatelem a scenáristou.
Vyprávění o literární tvorbě a vzniku knížek,
seznámení s možností uplatnění vlastní tvorby.
Autogramiáda.

REVOLUČNÍ OBJEV - KNIHA
Rádi bychom vám představili zařízení Komplexní
Nezávislý Informační Heterogenní Akvizitor, známé
jako KNIHA. Tento nástroj znamená opravdový
průlom v informačních technologiích: žádné dráty,
žádné elektrické obvody, žádné baterie, nemusí být
k ničemu připojen a nemusí se zapínat. Použití je tak
prosté, že to zvládne i malé děcko - stačí prostě otevřít desky. Je malý a snadno přenosný, lze jej používat
prostě kdekoli - třeba i v křesle u krbu - a přitom je
schopen nést obrovské množství informací, objemem
srovnatelné s kapacitou CD-ROMu.
Princip je vpravdě důmyslný: každá KNIHA
je zkonstruována ze sady listů papíru (recyklovatelného), kde každému listu je přiřazen unikátní
numerický index; takový list je schopen nést tisíce

NOC S ANDERSENEM
Městská knihovna Polička připravila pro své čtenáře
do 10 let z 1. dubna na 2. dubna Noc s Andersenem.
Přihlášku si mohou děti vyzvednout v dětském
oddělení Městské knihovny Polička nejpozději do 25.
března 2005.

bitů informací. Tyto listy jsou tzv. double-density, to
jest informace lze zapisovat na obě strany listu (tzv.
stránky), tím je ještě zdvojnásobena kapacita. Všechny listy jsou speciální technologií spojeny do souvislé
řady dle indexu tak, že tvoří jeden celek, ale přesto
s nimi lze manipulovat (otáčet je) dle potřeby.
Každá stránka je opticky snímána a informace
jsou registrovány přímo ve vašem mozku. Pohyb
obsahem KNIHY je řízen pouhým pohybem ruky,
držící list. Funkce „Prohlížení“ umožňuje dosáhnout
okamžitě jakékoli stránky, ať už směrem dopředu či
dozadu, bez nutnosti sekvenčního načítání. Největší výhodou je primární index - tzv. „Obsah“, který
umožňuje instantně vyhledat libovolnou informaci,
která je zahrnuta do indexu. Díky unikátní technologii „Kapitolování“ lze dokonce hledat skupiny informací podle přibližného popisu, aniž by příslušné listy
musely být nutně všechny zahrnuty do primárního
indexu.
Volitelné příslušenství „Záložka“ dovoluje navíc
přesně označit místo, kde jste skončili při minulém
použití, aniž by došlo k jakékoli modifikaci KNIHY!
A pozor - „Záložka“ funguje, i když je KNIHA zavřená! Přijaté standardy dovolují téměř neomezenou
portabilitu Záložek, takže drtivou většinu z nich lze
bez obav použít do jakékoli KNIHY bez ohladu na to,
kdo KNIHU vyrobil.
Přenosná, trvanlivá a komfortní, to je KNIHA
- revoluční vlna nové generace zábavy i poučení.
Ve výrobě je řada nových titulů mimo jiné díky
vynikající vývojové podpoře - speciálním nástrojem
zvaným Translinguální Uhlíkový Širokopásmový
Kompaktní Anotátor, slangově TUŠKA, lze vyvíjet
jakoukoli KNIHU bez ohledu na typ informací, jaké
má obsahovat. Hleďme vpřed - lidstvu přibyl nový
společník, KNIHA.
Převzato ze serveru Neviditelný pes
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NOVINKY V KNIHOVNĚ
NOVÉ KNIHY PRO DOSPĚLÉ
BELETRIE
Fulgum, Robert: TŘETÍ PŘÁNÍ
Není to román ani běžný, ani tradiční, ani realistický.
Graftonová, Sue: R… JAKO RISK
Kinsey Millhoneová tentokrát dostane za úkol
hlídat Rebu, která strávila dva roky ve vězení, její otec
nechce, aby měla zase problémy.
Cooksonová, Catherine: ZTRACENÝ ANDĚL
Pro své přátele byla Irene mladou dámou s hudebním talentem, za zavřenými dveřmi svého domu byla
pouze bezmocnou obětí žárlivého násilnického muže.
Vaňková, Ludmila: PÁN STŘÍBRNÉ RŮŽE
Vilém z Landštejna, pán stříbrné růže, patřil
k nejmocnějším českým pánům na začátku vlády
Lucemburků.

TANCEM OD MĚSTA K MĚSTU
17. února rozbil v Tylově domě své pomyslné šapitó pojízdný taneční cirkus. Své síly a umění spojily
základní umělecké školy ze Svitav, Dolního Újezda,
Moravské Třebové, Litomyšle a Poličky a Taneční škola z České Třebové. Celkem vystoupilo přibližně 130
účinkujících, z toho poličských bylo 36. Tančily nejen
děti všech věkových kategorií, ale i dospělé tanečnice.
Tanečníci sklidili na závěr dlouhotrvající potlesk.
Poslední choreografií s názvem „O zrození“, ve
které vystoupily maminky se svými ratolestmi, se sym-

bolicky načas rozloučila se svým pedagogickým působením paní učitelka Hana Malíková. Jak řekla ředitelka
ZUŠ B. Martinů paní Renata Pechancová: „…vymění
své učitelské povinnosti za radosti mateřské.“ Zároveň
jí poděkovala za úspěšnou a obětavou práci.
Když Hana Malíková začala před osmi lety učit
v Poličce navštěvovalo taneční obor necelých dvacet
žáků. Dnes předává nové učitelce Vendule Pelzové
107 adeptů tanečního umění. Výsledkem její práce
jsou spokojené děti a tím i rodiče.

NAUČNÁ LITERATURA
Calbó, Muntsa:
JAK MALOVAT MĚSTO AKVARELEM
Dějiny, technika, materiály, teorie a praxe malby
motivu města akvarelem.
Langhammerová, Jiřina: LIDOVÉ ZVYKY
Základní poznatky o lidových zvycích na území
České republiky v průběhu roku.
Šmíd, Jan: OBRÁZKY Z KORSIKY
Cestopisné vyprávění o Korsice.
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ :
Markétka a Bojar
Příběh dívky a jejího psa.
Čtyři a půl kamaráda a podezřelý ředitel
(Friedrich, Joachim)
Kallova detektivní kancelář opět zasahuje.
O klukovi z plakátu (Kušová, Květa)
Příběhy z oblíbeného televizního večerníku.
Vysočina, kraj šípků a jeřabin
(Málková, Bohumila)
Básničky.
Hádanky a luštěniny (Žáček, Jiří)
Zábavné čtení pro chytré hlavičky.
Malování na kameny (Wellfordová, Lin)
Návody a motivy pro malování.

DENNÍ STACIONÁŘ
VYSTAVUJE V KNIHOVNĚ
V přízemí Městské knihovny v Poličce je v současné době instalovaná výstava výtvarných prací klientů
Denního stacionáře Farní charity v Poličce. Ta se koná
v rámci 8. ročníku celostátní akce „30 dní pro neziskový
sektor“. Návštěvníci a čtenáři, kteří do knihovny zavítají,
si tak mohou například prohlédnout batikované šátky,
obrázky znázorňující krajinu nebo hrady, zvířata vyrobená z kaštanů a vlny. Nechybí ani ručně malované
talíře či korále, zastoupeny jsou také velikonoční motivy. Cílem kampaně „30 dní pro neziskový sektor“ je
především prezentace těchto organizací před veřejností,
informovat ji o svých činnostech. Zmíněná výstava je
v poličské knihovně přístupná až do 12. března.
Mimo vypůjčování knih se mohou návštěvníci
poličské knihovny v těchto dnech seznámit s pracemi
klientů Denního stacionáře Farní charity Polička.
Foto: Stanislav Sáňka, -sáň-
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LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR SE PŘEDSTAVUJE
Po úspěších hudebního, výtvarného a tanečního
oboru Základní umělecké školy Bohuslava Martinů
v Poličce je vhodné připomenout i čtvrtou součást
výuky, kterou je literárně -dramatický obor. Ten se
začal budovat již v devadesátých letech minulého
století, ale až v roce 2002 se stabilizoval pedagogický kádr. Poslední z oborů uměleckého vzdělávání
zavedených na naší škole od té doby vede osoba
z nejpovolanějších - Mgr. Alena Aigelová, která
vede v tomto oboru, a to nejen v Pardubickém kraji,
také další vzdělávání pedagogických pracovníků.
V povědomí lidí je zafixován literárně-dramatický obor jako nácvik básniček a říkadel. Jeho
podstatnou náplní je však rozvoj osobnosti člověka.
V obsahu výuky se prolínají nejen všechny složky
dramatických umění, výtvarných a hudebně-rytmických projevů, ale také psychologie a sociologie. Základním stavebním kamenem, se kterým
dramatická výchova pracuje, je fiktivně navozená
dramatická situace, založená na mezilidské interakci
a využívání simulačních a rolových her, které vedou
k aktivnímu poznávání světa, člověka i sebe sama.
Literárně-dramatický obor učí respektovat druhé lidi a jejich názory, naslouchat jim a oceňovat
jejich přínos, umět se na ně spolehnout v případě
potřeby. Vede ke schopnosti podrobovat své názory
a názory druhých kritice, a tím získávat schopnost
měnit své postoje a vyvíjet se. Učí dnes mnohdy
opomíjenou lidskou schopnost soucítit s druhými
lidmi a být schopen jim pomoci, je-li třeba. V neposlední řadě učí také spolupracovat s druhými
na společném díle, umět dovést práci až do konce
a být schopen za ni nést odpovědnost. Rozvíjí také
sociální komunikaci a všechny výrazové prostředky
s ní související.
Odborně vedená výuka napomáhá včas podchytit nejtalentovanější jedince a připravit je ke
studiu herectví, režie, dramaturgie, scénografie,

loutkářství apod. Výrazně může také napomoci žákům, kteří se zaměřují na studijní obory, ve kterých
úspěch závisí na míře vcítění a určitých komunikačních dovednostech. Průpravně technické předměty
ovlivňují připravenost žáků pro povolání, která
vyžadují kvalitní vyjadřovací schopnosti. Nesmíme
také zapomenout na manažerská povolání, kde je
potřebný právě potenciál pro týmovou spolupráci.
No a řekněme si, která žena (pánové prominou)
by nepotřebovala pro svůj úspěšný život herecké
dovednosti.
Rozhodně lze říci, že literárně-dramatický obor
je důležitou součástí výuky na ZUŠ Bohuslava Martinů v Poličce a to nejen pro tuto školu, ale také
pro občany celého města. V dnešní tak technicky
vyspělé době je to jedna z mála možností, jak si
uvědoměle pěstovat to, co činí člověka člověkem
- jeho schopnost komunikovat, rozvíjet mezilidské
vztahy a lidově řečeno neztratit se sám sobě.
V návaznosti na literárně-dramatický obor je
nutné zmínit i jeho úspěchy, i když se prozatím
tento obor buduje. Jednou z našich bývalých žákyň
je i Mirka Venclová (vyučující p.Vladimír Vraspír)
– jméno jistě známé z poslední doby z plakátů Divadelního klubu a Loutkového divadla Studánka.
Základní umělecká škola Bohuslava Martinů se
může v tomto roce také pochlubit dalšími
žáky přijatými na střední školy uměleckého zaměření. Jsou to Jaroslav Komárek (vyučující p. Ludmila Mazalová) přijatý na Konzervatoř Pardubice
a Adéla Abdul Khalegová a Eliška Večeřová (vyučující p. Hana Malíková) přijaté ke studiu Tanečního
centra Praha - osmileté taneční konzervatoře. Nezbývá, než jim držet v dalším uměleckém snažení
palce, protože je čeká nepoměrně těžší část práce
a doufat, že se budou do Poličky vracet nejen k rodinám, ale také jednou na poličská jeviště.
Renata Pechancová, ředitelka ZUŠ B.M.

DOBA MĚST A HRADŮ
Dotyková výstava probíhá od 1. února do 31.
března v Městském muzeu. Děti i dospělí návštěvníci se mohou 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.
Vstupné: děti 15 Kč + zdarma obdrží pracovní sešit,
učitelé zdarma. Obléknutí dětského brnění 20 Kč.

Na výstavu je vhodné se předem se objednat,
kontakt: Městské muzeum Polička, Tylova 114,
Polička 57201, tel.: 461 721 207, www.muzeum.policka.net .
Doporučujeme vzít si s sebou fotoaparát.

POLIČÁCI NA „LEDOVÉ PRAZE“
Dětská organizace Pionýr ve spolupráci s nadací
Dětem 3. tisíciletí připravila ve dnech 4. – 6. února
2005 zajímavou nabídku využití volného času dětí
a mládeže – akci „Ledová Praha“. Bylo umožněno
navštívit více než 20 institucí zdarma nebo se zvýhodněným vstupným. Pro děti bylo zajištěno ubytování a částečně i stravování v několika základních
školách.
Z Poličky odjelo na tuto akci 9 členů vodáckého
oddílu VOP a 10 muzikantů. V rámci této akce totiž
probíhalo celorepublikové finále Dětské Porty 2005,
kam postoupili i naši zástupci.
Vodáci během víkendu navštívili řadu pamětihodností např.: Pražský hrad, katedrálu sv. Víta, Muzeum
miniatur, Strahovský klášter, Staroměstskou radnici,
Petřínskou rozhlednu včetně zrcadlového bludiště
a dvě muzea voskových figurín na Václavském
a Staroměstském náměstí. Nakonec ještě vyběhli na
Žižkovskou televizní věž a pokochali se pohledem na
Prahu ze 100m výšky.
Poněkud jiný program měly členky oddílu Muzikanti. Do Prahy přijely především zpívat a hrát.
Soutěž, které se účastnilo téměř 500 vystupujících
z celé ČR, probíhala v komplexu hotelu Olšanka
na Žižkově. Naše účastnice se tohoto hudebního
klání účastnily ve složení: D. Škorpíková jako sólo, I.
Cacková, L. Teplá, P. Burešová, P. Jandíková, K. Štur-

sová jako skupina Kerberos a konečně T. Novotná
a I. Škorpíková jako Duo Otazník.
Po několika letech přijela výprava z Poličky s trochou smůly bez „medailí“: Dančin uvolněný kapodastr, Ivetin mikrofon, Karolínino zaváháni… inu, nic
se zde neodpouští.
Na závěr se v sobotu večer všichni zúčastnili koncertu Děti dětem v Kongresovém centru za přítomnosti ministryně školství JUDr. Petry Buzkové, pod
jejíž záštitou se celá akce konala. Domů všichni přijeli
plni dojmů a zážitků z dobré akce.
-J. Vostřel, I. Škorpíková a D. Erbesová-

KARDIACI V BŘEZNU
Kardio klub Svitavy pořádá v sobotu 19. března
2005 poslední zimní vycházku. Tentokrát půjdeme
kolem Blogmova kříže a retenční nádrže. Sraz účastníků je v 8.30 hod. před sportovní halou ve Svitavách.
Trasa kondiční vycházky: po hrázi nového rybníka
do obce Javorník. Pro účastníky nenáročného pochodu jsou připraveny dvě trasy 5 a 8 km. Neseďte doma
— přijďte mezi nás, členové Kardio klubu se na Vás
těší.
Za výbor klubu: Jan Pokorný

KLUB ZDRAVÍ DĚKUJE I ZVE
Už jste někdy litovali, že vám něco zajímavého
uteklo mezi prsty? Tak to můžete i v případě, že jste
se nezúčastnili výstavky zdraví HEALTH EXPO, kterou Klub zdraví Polička uspořádal v Tylově domě dne
16. února 2005. Mohli jste si zdarma nechat změřit
cholesterol, glukózu, tlak, předzátěžový, zátěžový
a pozátěžový tep, tělesný tuk, BMI, skutečný biologický věk, poskytovali jsme poradenskou činnost,
mohli jste si koupit zajímavou knihu a vůbec jste se
o sobě mohli dozvědět věci, které jste o sobě nevěděli. Akce byla ukončena přednáškou „Dlouhověkost“
v hudebním salonku Muzea. Omluvou pro vás může
být jedině sněhové nadělení, kterého jsme se té středy nad ránem dočkali. Ti, kteří se akce zúčastnili,
vědí, že další měření proběhne v prosinci 2005 – jen
prosím, aby přišli se všemi kartičkami, do nichž jsme
zaznamenávali údaje, jinak bychom neměli s čím porovnávat nové měření.
Chtěla bych tímto prostřednictvím poděkovat
MUDr. Horákovi a jeho dvěma asistentkám ze svitavské VZP, kteří ochotně souhlasili se spoluprací
na této akci a měřili všem příchozím tlak, glukózu
a cholesterol a poskytli řadu cenných informací.
Poděkování patří i členům Klubu zdraví, kteří zajišťovali hladký chod celé výstavky, od přípravy materiálů
přes roznesení dopisů do 1600 domácností Poličky,
výlep plakátků až po instalaci panelů, a kteří měřili,
zapisovali a radili během výstavy. Naše poděkování
zasluhují i Tylův dům za zdarma poskytnuté předsálí
a vedení Muzea Polička za již třetí rok trvající vzornou a také bezplatnou spolupráci.
Bylo by však opravdu málo udělat jen jedno
měření a jednu přednášku na začátku a pak to zopakovat na konci roku. Proto budeme pokračovat
v dalších setkáváních s vámi, kteří jste si uvědomili,
jak cennou a zároveň snadno zničitelnou hřivnou je
zdraví vaše nebo vašich blízkých. Další klubové setkání je naplánováno na 9. března 2005 od 18,00 do
hudebního salonku Muzea, téma přednášky „Fytolátky a antioxidanty“ také souvisí se zdravím, i když se
na první pohled někomu nemusí zdát, že by mohlo
jít o něco k jídlu.
Protože již od listopadu 2004 probíhá seriál
7 přednášek o zdravém hubnutí, který bychom neradi přerušovali a který navíc souvisí s výsledky měření
mnohých z vás, bude součástí této přednášky i 5. díl
této série. Součástí našich setkávání bývá pravidelně
diskuze i ukázka jídelníčku.
Těším se, že se spolu opět uvidíme a přeji vám,
abyste do té doby úspěšně prokličkovali mezi všemi
víry virů a bacilů a byli navzdory výkyvům počasí
i nálady stále pevně zdraví.
Vaše Hanka Ščigelová, Klub zdraví Polička

VÝSTAVA NA JORDÁNĚ
Ve dnech 6. 2. – 11. 2. 2005 proběhla v Poličce v domě Jordán výstava, kterou pořádal člen
Klubu mladých křesťanských demokratů (Klub
MKD) Miloslav Zezula z Poličky.
Tématem této výstavy byla návštěva Belgie.
Podklady pro výstavu M. Zezula získal na základě účasti na zájezdu do Bruselu, který pořádal
Klub MKD pro své členy. Opatřil si tam velké
množství informačních a propagačních materiálů,
pohlednic i fotografií a to vše prezentoval na své
výstavě, kterou doplnil také výkladem, osobními
zážitky a dojmy ze zájezdu. M. Zezula představil
hlavně Brusel, Evropský parlament, sídlo NATO
a Bruggy (město vzdálené 100 km od Bruselu).
Výstavu navštívil také předseda Klubu
mladých křesťanských demokratů Pavel Petr
a zúčastnily se jí i některé třídy gymnázia, SOU
obchodního a členové denního stacionáře v Poličce. Celkový počet návštěvníků výstavy byl 104
osob. Tuto výstavu považuji za dobrou iniciativu,
neboť může lidem poskytnout cenné informace,
jelikož téma Evropské unie je nyní velice aktuální.
Radana Kačmaryová
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PŘEDSTAVUJEME…
Pavlu Pavlíčkovou, pracovnici městského muzea, která má na starosti výstavní programy.
Co všechno obnáší Vaše práce?
Především mám na starost veškerou výstavní
činnost v Městském muzeu v Poličce. To znamená
postarat se o vybranou výstavu, nainstalovat ji,
postarat se o propagaci. Například současnou výstavu Doba měst a hradů doplňuji o další aktivity,
aby se děti ještě dále zabavily a byla pro ně daleko
zajímavější a atraktivnější. Zároveň jsem student-

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S AMERIČANY
V letošním roce opět proběhne v našem evangelickém sboru v Poličce letní tábor s Američany.
Ráda bych se ohlédla do minulého roku, kdy tato
akce proběhla poprvé. Měla jsem možnost zúčastnit
se jako dobrovolnice. Nedokázala jsem si představit, jak takový týden bude probíhat, ale byl to pro
mě jeden z nezapomenutelných zážitků. Patnáct
Američanů bylo na 100 dětí bezvadně připraveno.
Děti byly rozděleny do skupin, střídaly se v plnění
úkolů a hraní různých zábavných her. Za týden se
z nás stala bezva parta. Hráli jsme úplně nové hry,

zpívali, tancovali, hráli divadlo, vyráběli různé věci
pro potěšení a jezdili na výlety. Všichni jsme si
zábavnou formou procvičili angličtinu. Někteří, co
ji neuměli, se aspoň něco nového naučili. Vznikla
spousta nových přátelství. Byla jsem nadšená zprávou, že tábor proběhne letos znovu.
Tímto Vás co nejsrdečněji zvu k účasti na této
bezva akci, která proběhne 1. – 5. srpna 2005. Přihlášky a podrobnější informace budou včas dodány
na informační centrum.
Ilona Teplá ml.

kou Filozofické fakulty v Brně, obor dějiny umění
a muzeologie.
Život není jen práce. Co děláte ve volném čase?
Protože jsem vystudovala střední uměleckou
grafickou školu, tak se zajímám především o malování, kreslení nebo se zabývám ručními pracemi
jako práce s papírem.

POLIČSKÝ SKŘIVAN 2005
Dne 19. 2. 2005 se v Divadelním klubu uskutečnila hudební přehlídka nejen regionálních kapel
s názvem Poličský skřivan.
Do soutěže bylo přihlášeno celkem 26 kapel.
Z různých důvodů (především chřipková epidemie)
jsme měli možnost vidět a slyšet kapel 20.
Soutěž začínala v 11:00 hodin a hned od začátku bylo vidět, že divácký zájem bude veliký. Soutěž
zhlédlo během celého dne nejméně 300 diváků,
nepočítaje v to vystoupivší účastníky a diváky,
kteří přišli po 22 hodině. Celý hudební maratón
proběhl úspěšně a skončil přibližně dvě hodiny
po půlnoci.
Rád bych touto cestou poděkoval, jak odborné
porotě, tak všem účastníkům, divákům a personálu
zajišťujícímu celou akci.
Konečné pořadí kapel: RUFUS, MIMORYTMUS,
KRIŠTOFOVI STARÉ VĚCI, BIO NAFTA. Všechny
tyto kapely si vybojovaly možnost vystoupit na
Rockoupání. Tam vystoupí i První pomoc, která
zvítězila v diváckém hlasování, na druhou příčku
umístili diváci Bio naftu.
„Doufám, že další ročníky budou potvrzovat
stoupající zájem o hudební scénu v regionu,“ uvedl
Lukáš Zrůst, dramaturg Divadelního klubu.
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KUŘÁCI TO NEBUDOU MÍT LEHKÉ
„I pasivní kouření, tedy když nekuřák nedobrovolně vdechuje cigaretový kouř, může být příčinou
plicní rakoviny u nekuřáků. Ukázalo to více než
50 studií publikovaných během posledních 25 let,“
řekl prof. Zdeněk Dienstbier, předseda Ligy proti
rakovině.
Tak, jak jedna země Evropské unie za druhou
omezují kouření na veřejnosti, se kuřáci v České
republice, při známé neschopnosti našich zákonodárců, nemusejí obávat, že by jim v nejbližší době
hrozila pokuta za nějakou tu vykouřenou cigaretu
na veřejnosti. Naši poslanci se rychle dokáží dohodnout snad jen na zvýšení svých platů a jejich
dalším zvýhodnění. A tak vše nasvědčuje tomu, že
i „protikuřácký“ zákon se bude rodit dlouhé měsíce, ne-li roky.
Toto vše si uvědomili radní v Bystřici nad Pernštejnem a tak jako v případě výherních automatů
(dnes tam nenajdete jediný), vzali i tentokrát „zákon“ do svých rukou.
Od 1. února 2005 platí v Bystřici zákaz kouření
ve všech veřejnosti přístupných prostorách v majetku města. Omezení se dotkne společných prostor
bytových domů, pěti restauračních zařízení a tří
kulturních domů. Podle starosty Josefa Novotného
(SNK) se zákaz kouření opírá především o zákon
o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, do něhož kuřáctví podle profesora Hájka
spadá..
Co na to veřejnost?
Konečně v této zemi nebude muset větší část
populace dýchat nebezpečný cigaretový kouř produkovaný menší částí populace. Kuřáci jsou obecně
lidé nekorektní, obtěžující svým zápachem okolí

a ohrožující majetek spoluobčanů. Kuřáci by se
měli za svůj zlozvyk hluboce stydět... Jsou to slaboši, ničící nejen zdraví vlastní, ale i zdraví svých děti.
Léčba nemocí způsobených kouřením stojí tento
stát mnohem více peněz, než vybere na daních
z prodeje tabákových výrobků.
A co na to kuřáci?
Že tomuto státu odvádějí více daní než nekuřáci
a tak si mohou kouřit, kdy chtějí a kde chtějí, a že
bychom jim měli být vděčni za to, že obětují své
zdraví k záchraně státní pokladny. A hlavně že jsou
občany demokratického státu a toto omezení je zásahem do jejich osobní svobody!
Za sebe dodávám: Pokud dochází k nějakému
omezení osobní svobody, tak je to omezení nikoliv
kuřáků, nýbrž nekuřáků. Osobní svoboda jednotlivce totiž končí tam, kde začíná osobní svoboda
někoho jiného.
-elč-

VŠIMLI JSME SI
• Od 17. ledna působí v České republice společnosti GE Capital pod novým názvem GE Money. Ke
změně názvu obchodního místa z GE Capital Bank
na GE Money Bank došlo také v Poličce. GE Money
Bank s novým modrým logem najdou klienti i nadále v ulici Riegrova 52.
• Takřka naproti vedle Colorenu byla otevřena
nová prodejna s džínovou módou Jeans style.

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY V MASARYKOVĚ ZŠ
Dne 28. 1. se konal na naší škole zápis do
1. tříd.
Přípravy probíhaly už od prosince. My páťáci jsme
s pomocí našich paní učitelek chystali pro děti překvapení - program s klaunem Šikulkou, klaunovské
medaile a dárečky. Většina z nás měla velkou trému.
Chtěli jsme, aby se „mrňousům“ u nás ve škole líbilo.
Přišel pátek a už ve 13 hodin se vyzdobený pavilon hemžil vyjukanými i natěšenými dětmi, menšími
i většími klauny a samozřejmě nechyběly ani paní
učitelky.
Při hraní s klaunem Šikulkou se zjišťovalo, jaké
znají předškoláci barvy, jestli hezky mluví, jaké se
jim líbí písničky a básničky. Také trochu sportovali
a malovali barvami velké klauny, kteří na ně budou

čekat 1. září ve škole.
Za odměnu potom všichni navštívili školní divadélko, kde probíhala naše klauniáda. V programu vystoupilo přes 30 šikovných klaunů se svými různými
kousky a triky.
Z naší třídy se například představili Hugo, Alfons
a Rudolf se scénkou Není nutno, Míra a Petr s diabolem, Honza se zkroceným kruhem, trio mažoretek,
kapela Eldorádo a David – fotograf Hračička, který
nás nakonec všechny vyfotil kouzelným foťákem.
Měli jsme dobrý pocit, že jsme pro 75 budoucích
školáků udělali něco dobrého. Jak říkal David: „Já
bych se po takovém zápisu už nemohl dočkat prvního dne ve škole“.
Eliška, David a Honza

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Jsou tu zase prázdniny – jarní – dětmi milované
volno, kdy se mohou vyřádit na sněhu (když je), ale
pro školní jídelnu problém. Vařit není pro koho (děti si
musí o prázdninách doplácet režii) – zájem má jen pár
cizích strávníků, na nějaké zásadní opravy a údržbu
je ještě zima a tolik dovolené, kterou by si i kuchařky
rády vyčerpaly, zase nemáme.
V období jarních prázdnin od 7. 3. – 11. 3. 2005
bude naše školní jídelna poskytovat stravovací služby
pro všechny zájemce.
Proto ve středu 9. 3. 2005 pořádá Školní
jídelna základní školy, Rumunská 646 den otevřených dveří.
Přijďte se podívat na nové prostory a vybavení
a také ochutnat některá jídla, která dětem připravujeme.
Srdečně zve kolektiv školní jídelny.
Zároveň školní jídelna připomíná, že nadále trvá
nabídka stravování pro veřejnost - jednotlivce, podnikatele i kolektivy.
Cena je 35,-- Kč s odnáškou v jídlonosičích. Další
podrobnosti výdeje obědů Vám ochotně sdělí v kanceláři školní jídelny.
Helena Boháčová, ředitelka školní jídelny

PŘED JÍZDOU POŽIL ALKOHOL

PŘEDPOKLADY ÚSPĚŠNÉHO ZVLÁDNUTÍ ŠKOLY
V lednu proběhl zápis do prvních tříd, při kterém
řada rodičů vyjadřovala obavy v souvislosti s přechodem jejich dítěte z mateřské školy do základní
školy. Mnozí řešili tyto obavy žádostí o odklad školní
docházky, což není vždy optimální řešení. Co tedy je
důležité pro úspěšné zvládnutí školy?
Základem pro dobrou kondici dítěte je spánek.
Šestileté dítě potřebuje spát jedenáct až dvanáct hodin,
desetileté deset hodin, patnáctileté devět hodin. Kvalitní spánek má vliv na schopnost učit se a pamatovat si.
Významnou roli má i pravidelný denní režim, neboť
zvláště malé děti nemají rády velké změny, ale i větším
školákům zaběhnutý rytmus ubírá nejméně sil.
Ve stejnou dobu vstávat i usínat, ve stejnou dobu
jíst, v pravidelnou hodinu se připravovat na další den.
Do školy by se dítě mělo připravovat odpoledne, kdy
není ještě příliš unavené. Večer se hůře soustřeďuje
a jeho pozornost rychle klesá. Pro každého je důležitý
pohyb, ale pro dítě je to naprosto přirozená potřeba.
Čím je mladší, tím více pohybu potřebuje. Na tento
důležitý faktor zdravého rozvoje dítěte dnes pracovně
silně vytížení rodiče velmi často zapomínají. Děti místo pohybu sedí před televizí nebo u počítačových her.
Jak by měl přibližně vypadat den školáka? V závislosti na vzdálenosti od školy by děti měli ráno vstávat
mezi 6. a 7. hodinou, aby se stihly obléci, umýt a v klidu se nasnídat. Po příchodu ze školy by měly trávit
alespoň dvě až tři hodiny na čerstvém vzduchu a pak
se připravit na další den. Čas po večeři by měl patřit
jen dětem, aby se mohly věnovat svým zálibám. Uléhat
by měly podle věku mezi 19. a 21. hodinou.
Ve škole dítě vstupuje do velkého světa, kde je třeba se prosadit, ukázat, co v něm je, předvést to nejlepší

a ještě se mnoho naučit. Školou by rodiče neměli děti
strašit, neboť zvlášť malé se většinou do školy těší. Je
dobré v nich toto nadšení podporovat a dohlížet stále
na to, aby se jim tam líbilo. Pokud děti mají problémy,
je třeba je trpělivě vyslechnout, případně promluvit
s učitelkou. Vždy by mělo platit, že s dítětem bude
pracovat trpělivější s obou rodičů.
S použitím materiálů Dany D. Daňkové
připravil J. Kacálek.

V neděli v časných ranních hodinách prováděla
hlídka Městské policie v Poličce kontrolu veřejného
pořádku a dodržování nočního klidu ve městě. Kolem 2.25 hodiny hlídka projížděla služebním vozem
po ulici Vrchlického k Tylovu domu. Ve chvíli, kdy
strážníci vjížděli do křižovatky ulic Vrchlického,
Heydukova a Riegrova, vjelo do křižovatky z ulice Heydukova ve směru k ulici Riegrova osobní
vozidlo Škoda Favorit, jehož řidič nerespektoval
dopravní značku dej přednost v jízdě. Řidič vozidla
i řidič služebního vozidla museli intenzivně brzdit,
aby nedošlo ke kolizi.
Po zastavení obou vozidel strážníci přistoupili
k vozidlu Škoda Favorit, ze kterého vystoupil jedenadvacetiletý řidič z Dlouhé Loučky. „Řidič se
začal strážníkům omlouvat za svoje jednání, které
vysvětloval tím, že do křižovatky neviděl a proto si
do ní chtěl pouze najet. Při řeči byl z řidiče cítit
alkohol. Na otázku, zda před jízdou požil alkohol,
odpověděl, že ano,“ uvedl velitel poličské městské
policie Pavel Lahodný. Strážníci událost oznámili na
OO PČR v Poličce, která na místo vyslala hlídku DI
PČR Svitavy, která v Poličce vykonávala kontrolní
činnost. Při dechové zkoušce bylo u řidiče naměřeno 1,04 promile alkoholu.
-sáň-
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JAK JSME PROŽÍVALI KONEC VÁLKY (NAD OSOBNÍ KRONIKOU)
Předehra
Od stalingradské porážky v tuhé zimě mezi lety
1942 a1943 se krok za krokem tenčily naděje Hitlerovy branné moci v triumf, který mu měl přinést Drang
nach Osten. Ba přestalo se mu dařit i na západní frontě.
Americká armáda vedená generálem Georgie S. Pattonem pronikla přes tuhý odpor do Bretaně a vyvolala
v německých oddílech zmatek. Jedním z posledních
Hitlerových pokusů o záchranu hroutících se plánů
na ovládnutí světa byla od října pečlivě připravovaná
ofensiva wehrmachtu v Ardenách (Wacht am Thein,
později Herbstnebel), která mu umožnila dobytí Antverp. Proti 80 tisícům Patronových vojáků zaútočilo za
rozbřesku 16. prosince 1944 více než 200 000 Němců
se 600 tanky. Jako by jim přispěchali na pomoc sami
bohové Wallhally: zatáhli oblohu hustými mraky a tím
zabezpečili postupující nacistickou armádu před spojeneckými bombardéry. Na jihu se hitlerovcům podařilo
proniknout přes 100 km k Maase a oblehnout komunikační uzel Bastogne. Proto se západní velení obrátilo na
sovětskou armádu se žádostí o urychlení odlehčovacího
útoku z východu Evropy.
Proč o tom píši? Na lidi v protektorátu a zejména
v nacistických věznicích a koncentračních táborech působila každá taková zpráva skličujícím dojmem. Pokaždé znamenala nové oddálení toužebně očekávaného
konce války a nové mrtvé.
Přiblížily se Vánoce. A zrovna na Štědrý den se nad
Ardenskou vrchovinou mraky rozestoupily, obloha se
vyjasnila, zazářilo mrazivé slunce a od té chvíle už nic
nebránilo spojeneckým letounům zahájit nepřetržité
bombardování postupujících vojsk. Německá armáda se
už směla přesouvat jen v noci a v plamenech mizela jejich letiště i zásobovací útvary. Hitler si zoufal a generál
Patron slavil jedno vítězství za druhým. Není pochyby,
že sluneční paprsky v ten den pronikly i za nejednu
mříž německých věznic. Jeden z takových vánočních
zážitků pod zámkem zaznamenal ve své kronice i můj
tatínek.
Psal: „Vzpomínám na Štědrý večer onoho roku. Věděli jsme, že bylo nařízeno, abychom tentokrát dostali
lepší večeři: bramborovou kaši a celý koňský párek. Ale
kuchaři nás okradli a dostali jsme jen půl párku. Po
večeři jsem byl ve zvláštní tklivé náladě. Najednou jsem
se nějak zasnil a prohlásil jsem nepřítomně, jako bych
to ani nehovořil já: „Hoši – přesně v den čtrnáctých
narozenin svého syna přijdu domů. To bude 2. května
příštího roku…“ Sám jsem byl překvapen vlastními
slovy a nenalezl jsem vysvětlení, proč mi zrovna tohle
napadlo. „Blázníš?“, smáli se mi kamarádi… Probral
jsem se ze svého zasnění… Co mi to jenom napadlo?“
(Kronika OK, II. Kniha, str. 117 – 118)
12. ledna byla zahájena velká sovětská ofensiva, přislíbená jako odlehčující pomoc západním spojencům
(tzv. viselsko-oderská operace mezi Baltským mořem
a Karpatami). Trochu předčasné povstání si odpykala
Varšava, následovalo osvobození Lodže, Krakova,
sovětská armáda pronikla do Pomořan a Braniborska
a začátkem února stanula pouhých 50 mil od Berlína.
Goebbbelsova propaganda to vysvětlovala jako pouhý
„plánovitý ústup“, jehož cílem prý bylo nakonec Rusy
obklíčit a zničit. Obsazena Budapešť, obklíčena Wroclaw, dobyta Poznaň…
Přes zpřísněná opatření pokračoval i uvnitř Německa rozklad všude, kam bylo možno dohlédnout: v ozbrojených složkách, úřadech, organisaci donedávna tak
ostražitých vězeňských služeb a celé společnosti. Mnoho na tom neměnily ani okamžité popravy za jakoukoli
nekázeň. Zato „továrny na smrt“ (zejména v OsvětimiBřezince) jely na plné obrátky. Lidé si připomínali staré
lidové rčení, že „chcípající kobyla nejvíc kope“. Rychlý
postup Rudé armády, neúprosně se blížící k Berlínu, se
však již nedal zadržet. „Padneme-li,“ vyhrožoval Hitler,
„strhneme s sebou do propasti celý svět.“
Narozeniny
Vzpomínky v osobní kronice mého tatínka o řadu stran dále pokračují: „…Jenže zmatky vzrůstaly,
bachaři ztráceli přehled i zájem, šéf věznice neměl na
starosti nic jiného, než kam se uklidit, aby unikl trestu.
Už v úterý 1. máje jsem spolu s Jendou Janelem zmizel
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z věznice… - Stanuli jsme ve volné krajině a věděli jsme,
že u nás nestojí bachař a nestřeží každý náš pohyb. Už
nás nestrašily železné mříže… - Byl to pocit, který nelze
vyslovit. Zhluboka jsme vdechovali vzduch a naslouchali zpěvu ptáků. Byli jsme stejně volni jako oni! - - Volni
– ovšem ne ještě docela. Nacisté se ještě mohli kdekoli
objevit a měli možnost nás zničit. Země, po které jsme
kráčeli, jim ještě patřila…
Stačila maličkost a mohlo se nám vést hůře než
za celá ta tři léta v kriminále. Dostat se domů nebylo
snadné. Spoje byly ochromeny. Cestou jsme viděli trosky
kolejí a dvou vlaků vyhozených do povětří. Trať byla
v jednom místě zcela přerušena. Vystoupil jsem a pokračoval v cestě pěšky. Jenda zůstal a stavil se u příbuzných
v Pečkách. Chytil jsem vlak jedoucí do Prahy. Přijel jsem

Pověděli mi ji až později: iniciátor nejzločinnější války
dějin, Adolf Hitler, byl mrtev. Nacistická propaganda
tvrdila, že prý padl při obraně Berlína. - - Jindřich mne
zavezl za tmy do jejich dvora a tam jsem se setkal se
svou rodinou. – Doma!! – Co kouzla bylo v tom jediném
slůvku! Nebylo času ani chuti k vyprávění. Zalykal jsem
se štěstím – copak by bylo možno při tom ještě mluvit?
Očima jsem hladil všechna stará místa, všechno, co jsem
si až dosud přibližoval jenom vzpomínkami. Přeběhl
jsem ulici do našeho malovaného domku kvetoucího
ornamenty nad okny, a nikdo v celé ulici netušil, že už
jsem tu. Nebylo radno, aby se to někdo dozvěděl. Donést
se to k uším gestapáka Schulze, znamenalo by to smrt
– nebezpečí dosud číhalo všude. Ale byl jsem doma a neskonale šťasten. A tak jsem synkovi čtrnácté narozeniny

foto O. Kukla
tam o půlnoci. Praha – překrásné město, které jsem
tolik miloval, byla pochmurná a výhružně mlčenlivá.
To vůbec nebyla ta stará rozpustilá Praha, plná ruchu
a nočních světel, jak jsem ji znal z předválečných let.
Byla ponořena do hluboké tmy a zdála se být vylidněna.
Jen uniformované stráže svědčily, že i tady je dosud se
čeho bát. – Další vlaky nejely, jenom nějaký nákladní.
Vlezl jsem tedy do nákladního, jímž jsem se dostal zase
o kousek dál. Odpoledne jsem byl už ve Skutči. V lokálce
jedoucí na Poličku jsem se stkal s Jendovým bratrem Oldou, který byl v Poličce fotografem. „Do Poličky vlakem
nejezdi,“ řekl mi, „tam je zle. Vlasovcům tam velí gestapák Schulze a ten by ti mohl být velice nebezpečný. Řádí,
jako by fronta byla ještě daleko…“(..) Zneklidněn Oldovými zprávami, rozhodl jsem se nejet přímo do Poličky,
ale vystoupit raději v Borové a borovskou silnicí jít pěšky
domů. Požádal jsem Oldu, ať doma vyřídí, aby mi přijeli
naproti Kleinovi s koněm. V Borové jsem vystoupil a šel
pěšky. Před Poličkou, kde končily lesy jsem vstoupil do
lesa. To mi mohlo být osudné. Náhle se totiž ozvala střelba. Skrčil jsem se pod nízkou skupinku několika smrčků
a pozoroval, co se děje. Současně jsem sledoval blízkou
silnici, abych nepropásl příjezd vozu s koněm od Poličky. Chvilička ticha – a další výstřely. Za necelou čtvrthodinku se objevil muž s puškou a prohledával les. Prošel
několik kroků od mé skrýše. Měl nacistickou uniformu.
Jeho pozornost odpoutalo několik vzdálenějších výstřelů
– a přešel. Kdyby mne byl objevil, nedočkal bych se večera. Ještě několik vzdálených výstřelů – a nastal klid. Jen
ptáci štěbetali a les tolik voněl… - Uplynulo snad už jen
půl hodiny a ozval se vzdálený klapot koňských kopyt,
který se zvolna přibližoval. Za chvíli už jsem viděl povoz
a na kozlíku postavu. Ano, byl to Jindřich Klein, Mařenčin bratr! Rychle jsem vylezl, skočil na vůz, oblékl si formanský kabát a čepici, a už jsme jeli k Poličce. To se už
stmívalo. – Město nás vítalo hákovými kříži, zavěšenými
na půl žerdi na všech významnějších budovách. Neznal
jsem ještě příčinu, proč jsem vítán zrovna těmi prapory.

slavil spolu s ním a moje podivná vánoční předpověď z r.
1944 se splnila přesně na den.
Dodnes se zamýšlím nad tou podivuhodnou shodou
s datem vysloveným tehdy tak, jako by mými ústy hovořil
někdo jiný. Bylo to přesně 2. května 1945! .. Pro Poličku
to byl zároveň poslední den v dějinách, kdy v ní zavlály
prapory s hákovými kříži…“ (Kronika OK, II. Kniha, str.
127 – 129, 131 – 135).
Tehdy již byl celý Berlín v rukou Rudé armády
a zrovna v den mých narozenin zahajovali sovětští
vojáci pátrání po tělesných pozůstatcích Führera a jeho
družky. Zubnímu technikovi Frituj Echtmannovi, který
byl od r. 1938 k ruce diktátorově zubaři dr. Johannu
Hugo Blaschkemu, přinesli o několik dní později krabici na doutníky, v níž byla uložena část čelisti a dva
zubní můstky. Porovnal je se svými záznamy a potvrdil,
že jeden můstek patřil Adolfu Hitlerovi a druhý Evě
Braunové, s níž se Hitler oženil těsně před svou i její
sebevraždou.
V Poličce ovšem zdaleka klid nenastával. Schulze
se dal slyšet, že má zprávy o tatínkově přítomnosti
v městě a že jej zlikviduje. Řekl to jednomu četníkovi,
tomu v hostinci u Veselských alkohol rozvázal jazyk
a paní Veselská přiběhla k nám tatínka varovat, aby se
schoval. V tom je výhoda malého města, že se tam nic
neutají – ani pravda, ani pomluva. – 5. května vypuklo
v Praze povstání, 7. května Německo kapitulovalo, ale
mnoho složek armády se odmítalo vzdát. Na Poličku
dopadaly letáky s textem neuznávajícím platnost kapitulace, v městě došlo k řadě konfliktů, zejména při vyvěšování československých praporů 8. května, a tatínkovi
definitivně zachránil život až 9. květen, kdy do Poličky
vjely tanky Rudé armády. Můj vděk za tuto záchranu
nemohly rozptýlit ani události let, která později následovala. Ten zůstává, i když nás od onoho dne dělí již
šedesátiletá vzdálenost.
PhDr. O. A. KUKLA
(na žádost autora neprošlo redakční úpravou)

STÁTNÍ PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU
Ministerstvo pro místní rozvoj v Praze připravilo v rámci Státní podpory cestovního ruchu
podporu budování doprovodné infrastruktury
cestovního ruchu pro sportovně-rekreační aktivity.
Základní informace o podprogramu
Cílem podprogramu je vytvořit ekonomické
podmínky pro rozšíření nabídky doprovodné
infrastruktury cestovního ruchu pro sportovně-rekreační aktivity.
Příjemcem dotace může být:
• Občanské sdružení (sportovní a turistický
svaz, klub, spolek)
• Podnikatelský subjekt (právnická nebo fyzická osoba)
Příjemce dotace musí:
• Mít sídlo na území České republiky.
• Mít vypořádány všechny závazky vůči
státnímu rozpočtu, státním fondům, zdravotním
pojišťovnám a bývalému Fondu cestovního ruchu.
Za závazky vůči státnímu rozpočtu se považují
závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního zabezpečení a Celní správě. Za státní fondy
se považují Fond národního majetku, Státní fond
životního prostředí, Pozemkový fond, Státní fond
dopravní infrastruktury, Státní fond rozvoje bydlení, posečkání státního rozpočtu, zdravotních pojišťoven nebo státního fondu s úhradou dlužních
závazků vůči státu nebo jinou dohodu o úhradě
dlužných částek vůči těmto institucím nelze považovat za vypořádání závazků vůči státnímu
rozpočtu a státním fondům
• Mít součet hospodářského výsledku, uplatněných odpisů a vytvořeného fondu oprav v daném roce i za poslední dva roky kladný.
• Vést o způsobilých výdajích akce oddělenou
účetní evidenci.
• Mít vyjasněny veškeré majetkoprávní vztahy
související s realizací akce.
• Mít oprávnění k podnikatelské činnosti vztahující se k předmětu akce nebo s akcí související.
• Postupovat při realizaci akce v souladu s příslušnými zákony a obecně závaznými předpisy.
• Provést výběr dodavatele podle zákona č.
40/2004 Sb. o veřejných zakázkách.
Příjemce dotace nesmí žádat o dotaci, pokud ke dni žádosti:
• Je na jeho majetek vyhlášen konkurz
• Je mu povoleno vyrovnání s věřiteli
• Byl mu zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku
• Je proti jeho majetku veden výkon rozhodnutí nebo je v úpadku
Podporované aktivity
Důležitým faktorem při zpracování žádosti je
vzájemný soulad cílů akce s cíli podprogramu.
Z tohoto pohledu bude také součástí procesu
hodnocení akce posuzování souladu předložené
akce s podporovanými aktivitami. Pokud při
hodnocení bude zjištěn nesoulad mezi podporovanými aktivitami a předloženým záměrem akce,
žádost nepostoupí do dalšího hodnocení a bude
vyřazena.
Přehled podporovaných aktivit:
• Vybudování, oprava a rekonstrukce cyklostezek (účelová komunikace vybudovaná pro
cykloturistiku, zpevněný povrch, náklady na 1 km
cca 1,0 – 1,5 mil. Kč) v rámci sportovně-rekreačních aktivit
• Rekonstrukce a vybudování parkoviště a odpočívárny pro cykloturistiku
• Rekonstrukce a vybudování infrastruktury
pro rekreační a sportovní plavby (vodácký kemp,
tábořiště, přístaviště)
• Rekonstrukce a vybudování víceúčelového

nezastřešeného hřiště pro míčové sporty u ubytovacích zařízení cestovního ruchu (mimi fotbalové
hřiště)
• Rekonstrukce a vybudování tenisového hřiště
u ubytovacího zařízení cestovního ruchu
• Rekonstrukce a vybudování bazénu, koupaliště (včetně sauny u těchto zařízení)
• Rekonstrukce a vybudování jezdecké stáje
a jízdárny
• Vybudování technického zasněžování
• Pořízení techniky na úpravu sjezdových a běžeckých tratí
• Pořízení odbavovacího systému u lyžařských
vleků
• Rekonstrukce a vybudování lyžařských vleků,
večerního osvětlení lyžařských tratí
• Vybudování infrastruktury pro adrenalinové
sporty (např. lanové centrum pro výcvik horolezectví)
• Rekonstrukce a vybudování veřejného WC
u sportovně-rekreačního zařízení
•Rekonstrukce a vybudování dalších zařízení
sloužících rozvoji cestovního ruchu

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
„SVĚŽÍ ELEGANCE 2005“
Módní salon Atol paní Jany Štursové
ve spolupráci s kadeřnickým salonem Jára
paní Jaroslavy Vraspírové, které jinak sídlí
v Obchodním domě Ponas, připravil pro
příznivce krásy a půvabu módní přehlídku
která proběhla v neděli 20. února v jídelně
DPS–Penzion.
Jarní kolekce kostýmů salonu Atol měla
svěží elegantní nádech, stejně jako společenské modely, které diváci viděli v druhé části
módní přehlídky.
Další osvěžení přinesla malá ukázka luxusního spodního prádla, které salon Atol
jako součást šatníku moderní ženy nabízí.

Forma a výše dotace
Podpora je poskytována formou systémové
investiční dotace (dále jen dotace) na realizaci
vybraných akcí. Na podporu není právní nárok.
Dotace je přísně účelová a její čerpání je vázáno
jen na financování akce, na kterou byla poskytnuta.
Přiznání dotace v daném rozpočtovém roce nezakládá právní nárok na poskytnutí dotace v dalších
letech. Výše dotace může dosáhnout maximálně
50 % způsobilých výdajů akce.
Míra veřejné dotace pro podnikatelské
subjekty:
Místo realizace akce – NUTS II Severovýchod
(Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický
kraj: Drobný, malý a střední podnikatel – 50%. Jiný
podnikatel – 48%)
Náležitosti žádosti
Žádost je nutno předložit v požadované formě.
Formulář žádosti včetně doprovodné dokumentace
je v elektronické podobě umístěn na internetové
adrese: www.mmr.cz pod sekcí Cestovní ruch
/Rozvojové programy v cestovním ruchu/ Státní
program podpory cestovního ruchu 2005. Tištěnou
formu žádosti a doprovodné dokumentace lze získat na adrese správce Programu: Ministerstvo pro
místní rozvoj, Odbor rozvojových programů v cestovním ruchu, oddělení státní podpory cestovního
ruchu, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1.
Žádosti lze předkládat osobně na podatelnu
MMR nebo posílat poštou. Příjem žádostí probíhá
v pracovní dny od 8:00 do 16:00 hod. po celou
dobu od vyhlášení výzvy k předkládání žádostí tj.
9. února 2005 do konečného termínu 23. března 2005 (včetně). Žádosti, které budou doručeny
později, nebudou přijaty k evidenci a budou zaslány zpět na adresu odesílatele (platí i pro žádosti
zasílané poštou).
Na internetových stránkách Ministerstva pro
místní rozvoj v Praze www.mmr.cz naleznete další
podrobnosti ohledně žádostí.
-sáň-

Není pochyb, že k dobrému jménu salonu
Atol přispívá tvůrčí nadání a fantazie paní
Jany Štursové, stejně jako precizní práce
spolupracovníků i důraz na výběr kvalitního
materiálu.
Diváci mohli obdivovat odvahu a krásu
poličských modelek, o jejichž nalíčení se
postarala kosmetička paní Bártová. Celkové
vyznění modelů dokreslovaly originální účesy
salonu Jára. Paní Jaroslava Vraspírová návštěvníkům přehlídky ukázala, že vkusné účesy
a dokonalá péče o vlasy zkrášlí a příjemně
naladí každou ženu i dívku.
Celé odpoledne moderovala Kateřina
Hromádková. Pro téměř stovku návštěvníků
byla módní přehlídka příjemným zastavením
v uspěchaném běhu života. Je jistě potěšitelné, že mezi našimi drobnými podnikateli nechybějí takoví, kteří na sobě dokáží pracovat
a svou práci takto úspěšně prezentují na veřejnosti.

ZÁPIS DĚTÍ DO
MATEŘSKÉ ŠKOLY
Mateřské školy Polička oznamují, že ve smyslu §
34 odst. 2 školského zákona vyhlašují zápis dětí do
mateřské školy pro školní rok 2005/2006.
Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání přijímají všechny mateřské školy v Poličce
v době od 1. března 2005 do 31. května 2005.
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V BAZÉNU JE RUŠNO
Poličský bazén je v provozu od roku 1977. Během té doby prošel několika zásadními opravami,
ale přece jen by již potřeboval větší rekonstrukci,
aby se posunul na úroveň podobných zařízení otevřených v poslední době v okolí.
Největším problémem je nyní klimatizace, jejíž
nedostatečný výkon způsobuje srážení vodní páry
na stropě bazénu a její odkapávání na podlahu.
Pokud tedy narazíte při pobytu v budově bazénu
na kyblíky s vodu, není to proto, že by střechou
zatékalo.
Za rok navštíví bazén 32 tis. lidí a navíc 150 dětí
denně při plaveckém výcviku. Bazén rovněž provozuje saunu, fitnescentrum a v létě koupaliště. V roce 2003 se v něm vykoupalo 14 tis.lidí, v loňském
roce byla návštěvnost poloviční.
Na bazénu působí plavecký oddíl Orka se 30
členy a triatlonový klub MIP kam chodí 15 lidí.
Od roku 2001 chodí plavat těhotné ženy. Kojenci
od 3. měsíců mohou plavat s instruktorkou doma
ve vaně a od šesti měsíců společně v malém bazénku s pitnou vodu, který je umístěn vedle velkého
bazénu.
„Toto řešení není optimální a navíc nám chybí
pro nejmenší plaváčky odpovídající zázemí. Jakmile
to finanční situace města dovolí, budeme usilovat
o vybudování nového stabilního bazénku.“ uvedla
Jitka Kmošková, vedoucí bazénu.

UŽ TO PŘESTÁVÁ BÝT SRANDA, ANEB KOLIK LET ZBÝVÁ NAŠÍ CIVILIZACI?
Čtenáři Jitřenky (a předtím Poličských novinek)
si jistě vzpomenou, že na ekologické téma jsem už
napsal řadu článků. Důvod je prostý: nemohu a nechci se nečinně dívat, jak prudce se zhoršuje životní
prostředí na Zemi, jak naše „vyspělá civilizace“ bezohledně devastuje moře, ovzduší, půdu a ochrannou
ozónovou vrstvu chemikáliemi, radioaktivitou,
všelijakými plynnými zplodinami, především CO2...
A budu o tom psát dál, přestože si jsem vědom, že
Jitřenka k největším znečišťovatelům a škůdcům našeho životního prostředí nedosáhne. Ale čím víc nás
bude, o to hůř se jim bude dýchat...
Jistě se shodneme, že současný alarmující stav
ovzduší a stále se prohlubující skleníkový efekt
s nedozírnými následky nemají na svědomí řekněme zahrádkáři, kteří na záhonku spálí suchou nať
ze sklizených brambor. Přitom na ně (nejen) máme
„háčky“ v podobě citelné pokuty! Na koho nemáme,
to jsou ti největší světoví „humusáci“, především Spojené státy americké a Rusko. Od roku 1997, kdy se
o přijetí Kjótského protokolu začalo jednat, prohlašují
prezidenti USA, že oni svůj podpis nepřipojí, protože
by to poškodilo ekonomiku jejich země. Podobně se

REGIONÁLNÍ RADA NUTS II
V pátek 28. ledna 2005 se poprvé v novém funkčním období krajských samospráv sešla v Liberci Regionální rada územní jednotky NUTS II Severovýchod.
Tu tvoří společně kraje Liberecký, Královéhradecký
a Pardubický.
Regionální rada hraje důležitou roli při rozhodování o realizovaných projektech podpořených z fondů
EU. Předsedou byl jednomyslně zvolen I. náměstek
hejtmana Pardubického kraje Roman Línek, který byl
předsedou Regionální rady v období roku 2004, k nejbližším úkolům dodává: „Budeme muset ve společné
shodě vybrat k realizaci některé projekty, které budou
podány na základě tzv. 3. kola výzvy, která nyní probíhá. Očekávám, že do konce května rozhodneme – na
základě objektivního hodnocení – o dalších projektech
realizovaných na území našich krajů. Doposud bylo
namátkově rozhodnuto o rekonstrukci a výstavbě speciální školy Svítání v Pardubicích, rekonstrukci zámeckého pivovaru v Litomyšli či třeba obnově silnice II/322
mezi Přeloučí a hranicemi kraje.“

15

ještě loni zachovalo i Rusko, takže se toto stěžejní
téma, na němž závisí další existence života na Zemi,
opět ocitlo „u ledu“. A tak až letos 16. února 2005
vstoupil Kjótský protokol v platnost poté, co se k němu připojilo Rusko a byla získána potřebná většina.
Úmluva předpokládá, že do roku 2012 budou o 5,2 %
omezeny emise šesti nejhorších skleníkových plynů.
(Odborníci ovšem tvrdí, že toto číslo je naprosto
nedostačující).
Není od věci dodat, že Rusko na likvidaci fatálních „ekologických bomb“ na svém území (další jsou
po celém bývalém SSSR jako památníky dob, kdy se
Sovětský svaz snažil USA dohnat a předehnat) nemá
potřebné finanční prostředky a uvítalo by nabízenou
pomoc USA. Ty ale teď mají obrovské starosti s válkou
v Iráku, takže nelze očekávat, že by Rusku pomohly,
natož že se připojí k protokolu a omezí produkci
skleníkových plynů, třebaže se tam za posledních
deset let zvýšila o 20 %. Těžko lze pochopit také
postoj Austrálie a Číny, které rovněž zůstaly stranou
Kjótského protokolu.
Pokud jde o podíl České republiky na tomto
tristním vývoji, je nutno připomenout, že patří svou
produkcí skleníkových plynů k největším znečišťovatelům životního prostředí v Evropě.
Aby čtenáři pochopili, že nejde o nějakou srandu,
ale o zásadní záležitost, na níž závisí osudy lidstva,
potažmo naší Modré planety, nabízím jim to, co jsem
si vyhledal na internetových stránkách:
Světu zbývá deset let
Globální klimatické změny dostanou do deseti let
nezvratnou katastrofální dynamiku, pokud politici
a hospodářské kruhy nepřistoupí na zásadní změny
chování civilizace. Konstatuje to zpráva mezinárodního týmu odborníků, kterou nedávno publikoval
britský list The Independent. Odtikává „ekologická
bomba,“ varuje v textu někdejší americký ministr
dopravy Stephen Byers, jenž spolu s republikánskou senátorkou Olympií Snowovou vypracování
zprávy zorganizoval. Vědci v dokumentu konstatují,
že vzhledem k dosavadnímu tempu přírůstků emisí
oxidu uhličitého v atmosféře zbývá už jen sotva deset
let, než koncentrace tohoto plynu bránícího v ochlazování Země dosáhne kritické hranice.
Půjde o život většiny lidstva
Poté se rozběhnou podle všeho již nekontrolovatelné procesy s vysoce ničivými následky pro přírodu

a lidskou civilizaci: vysušení a zánik amazonských
pralesů, tání ledovců v Grónsku a Antarktidě či
změna cirkulace mořských proudů. To by mělo katastrofální dopady, protože člověk jako biologický druh
nebude schopen se v tak velmi krátké době, během
níž by změny nastaly, přizpůsobit novým velmi tvrdým podmínkám. Globální chlad, všudypřítomné ultrafialové paprsky, rozmach pouští na jedné a záplav
na druhé straně, rozpad zemědělství by znamenal
životní ohrožení pro naprostou většinu lidí.
Tým autorů chmurné předpovědi vychází z toho,
že množství CO2 v atmosféře za čtvrt tisíciletí stouplo
téměř na trojnásobek. Tomu odpovídá oteplení o dva
stupně, což v tak krátkém časovém úseku může odstartovat dominový efekt. Účastníci konference by
měli zhodnotit nynější stav znalostí o vývoji biodiverzity, posoudit přístup států i soukromého sektoru
k její ochraně a poukázat na cesty, kterými by se
měla ochrana ubírat.
Dodám jediné: moc bych si přál, kdyby se tento
katastrofický scénář nenaplnil, natož za pouhých
deset let. Stále si totiž namlouvám, že lidstvo jako
celek má dost sil, aby všem těm nenasytným byznysmenům, pro které jsou peníze důležitější než osudy
lidstva, dalo přes hubu tak, aby mohli nadále požívat
jen přísně dietní tekutou stravu. Potom budeme mít
naději, že naše Země zahyne až se zánikem sluneční
soustavy.
- Ing. L. Vrabec ***
Další fakta
Plně souhlasím s ing. L. Vrabcem, že to není záležitost vzdálené budoucnosti a že se to dotýká nás
všech – každého jednotlivce. Vědci a odborné časopisy bijí na poplach. Pokud si někdo myslí, že oteplení jen o dva stupně na celé planetě je zanedbatelné,
doporučuji mu, ať se nad tím zahloubá do nejmenších
důsledků. Vědecky doložené studie lze najít na internetu nebo např. v časopisu National Geographic.
Pokud je pro někoho věda těžko stravitelná, může si
přečíst poutavě napsanou beletrii – knihu Spiritwalker - Poselství z budoucnosti od Hanka Wesselmana
(vystudoval zoologii na University of Colorado a získal doktorát z antropologie na University of California) . Až tu knihu přečtete a dojde vám, co by v praxi
mohlo i malé oteplení znamenat, je možné, že se vám
zježí vlasy na hlavě.
-Ing. Eva Janečková-

VELIKONOČNÍ SBÍRKA
Ve dnech 22. - 23. března 2005 proběhne v Poličce stejně jako ve více než 120 městech České
republiky již 4. ročník velikonoční sbírky pořádané
Nadací ADRA ČR. Pod sloganem „POMÁHAT MŮŽE
KAŽDÝ“ vyberou dobrovolníci od občanů České republiky každý rok několikamiliónovou částku, která
jde v plné míře na realizaci mnoha projektů.

V loňském roce se našim dobrovolníkům a jimi
vybraným studentům základních a středních škol
podařilo vybrat přesně 3 436 674 Kč. Tyto peníze
byly použity na humanitární pomoc zemím bývalé
Jugoslávie, na pojízdnou zubní ambulanci Mobident,
kterou se nám s veškerým vybavením podařilo přesunout do Moldávie, kde působí doteď. Dále pak na
pomoc na Ukrajině a v Beslanu, kde po zářijovém teroristickém útoku lidé potřebují především psychosociální pomoc. V Beslanu se v současné době realizuje
dlouhodobý projekt s názvem „Smíření pro Beslan.
Tento projekt ADRA uskutečňuje ve spolupráci s MZV
ČR a ADRA Rusko. Pro tyto situace máme speciálně
vyškolené spolupracovníky.
V letošním roce bude výtěžek sbírky rozdělen
na třetiny. Tři oblasti, kam peníze půjdou jsou následující:
• Sociální projekty v jednotlivých regionech ČR
• Zahraniční humanitární projekty - (projekt
Adopce v balíčku v Bosně a v Kosovu; Mikroúvěry v Bosně - finanční pomoc drobným
podnikatelům; Mobident v Moldávii – pojízdná zubní ambulance; psychosociální pomoc
v Beslanu; pomoc dětem nakažených HIV
v Kambodži)
• Fond pro naléhavé krizové situace (přírodní
katastrofy, války…)

BŘEZEN V KAMÍNKU
Pondělí
Úterý

Středa
Čtvrtek
Pátek

Výtvarné práce s dětmi
11:00 11:30 Procházka s dětmi
10:00 Klub maminek, 1. 3. Vaření
(toasty), od 8. 3. do 29. 3. - Velikonoční
inspirace,
18.30 - 19.30 cvičení kalanetika
Situační hry
11.30 - 12.30 procházka s dětmi
Písničky , říkanky , relaxace pro
děti + hudebně pohybové hry
18.30 - 19.30 cvičení kalanetika
11.00 - 11.30 procházka s dětmi,
10.00 výtvarný kroužek pro děti ze ZŠ
Na Lukách

Od března letošního roku začíná v MC Kamínek
výuka práce na počítačích pro veškerou širokou
veřejnost.
I nadále budeme pokračovat v muzikoterapii .
Každý sudý týden ve čtvrtek k nám dochází studentky z SOU obchodní Polička obor kosmetička
a ukazují zde různé způsoby líčení a úpravy nehtů.
Kde nás najdete?
SRPPD Kamínek Švermova 401 ZŠ Na Lukách
vchod od dopravního hřiště, Polička, 572 01

Jako každý rok i letos by chtěla humanitární
organizace ADRA poděkovat všem, kteří se na velikonoční sbírce podíleli a nadále podílejí, lidem, kteří
mají k organizátorům důvěru a přispívají, protože ti
jsou pro celou sbírku nejdůležitější. Doufejme tedy,
že i v letošním roce bude výtěžek natolik velký, aby
mohl alespoň trochu zmírnit utrpení našich blízkých
v postižených oblastech.
Pro další informace prosím kontaktujte :
Občanské sdružení ADRA, Klikatá 1238/90c, Praha 5 – Jinonice, 158 00, Tel: +420 257 090 641, Fax:
+420 257 090 642, e-mail: adra@adra.cz
ADRA stručně
V České republice byla nadace ADRA založena
v roce 1992 panem Rudolfem Reitzem. V roce 1994
bylo zaregistrováno i občanské sdružení. V dnešní
době spolu obě „jednotky“ úzce spolupracují a většinou se na veřejnosti představují jednotně jako
humanitární organizace. V současnosti je předsedou
správní rady nadace pan Vítězslav Vurst, který v Adře
působí již od roku 1997 a výkonným ředitelem občanského sdružení je pan Jan Bárta, který přišel v září
loňského roku.
ADRA Česká republika byla původně vnímána
jako agentura, která bude pouze přijímat pomoc ze
zahraničí a následně ji rozdělovat. Brzy se však stala
i organizací dárcovskou. ADRA má své zastoupení ve
120 zemích světa, ale pouze 16 z nich je dárcovských.
Česká republika patří mezi ně.
Během svého 12 letého působení se humanitární
organizace ADRA podílela na mnoha jednorázových
akcích, ale i na dlouhodobých projektech. V České
republice je to např. vznik azylových domů, projekt
Pyramida pomoci a rozvoje v Hradci Králové, který
je zaměřen na pomoc obětem násilí a trestných činů,
dále pak vznik několika dobrovolnických center,
školení dobrovolníků pro psychosociální pomoc. Při
povodních 2002 byla ADRA jeden z nejaktivnějších
organizátorů pomoci. Mezi velmi úspěšný projekt
patří tzv. ADRA ÚL, který vymyslela a uskutečnila
ADRA Zlín v čele s paní Alenou Rusovou. V Praze je
na stejné bázi realizován projekt Mince denně.
V zahraničí je to pomoc zejména v oblastech zasažených živelnou katastrofou, občanskou válkou atd.
ADRA se zde angažuje ve zdravotnických a vzdělávacích programech, v psychosociální pomoci. Některé
dlouhodobé projekty jsou v zahraničí velmi úspěšné
a mnoho lidí na ně spoléhá. Např. Adopce v balíčku,
BangBaby, Mobident, Mikroúvěry … Od prosince
roku 1992 až dodnes se realizují projekty na pomoc
zemím bývalé Jugoslávie. Uskutečňují se humanitární
cesty do Moldávie, na Ukrajinu…
Již několikátým rokem ADRA ČR organizuje velikonoční a vánoční sbírky.

ONKO - KLUB !!!
Sdružení rodičů a přátel postižených dětí Kamínek si Vám dovoluje oznámit rozšíření svých
aktivit.
Záměrem ONKO KLUBU je pořádat přednášky,
zájmové aktivity, rekondiční pobyty a především
vytvářet přátelské zázemí těm, kdo se potkali se
závažnou nemocí .
První schůzka ONKO KLUBU se uskuteční
v MC KAMÍNEK v pondělí 7. března 2005 od 14,30
hodin. Uskuteční se přednáška předsedkyně Onko
klubu Svitavy paní Zdeny Brandejsové.
Jste srdečně zváni.
Zaměstnanci SRPPD Kamínek
Poznámka: Potřebnost poradny pro onkologicky
nemocné (resp. pro jejich blízké) vyplynula z dotazníkové akce prováděné v rámci projektu „Komunitní
plánování sociálních služeb v Poličce“. MC Kamínek
se nachází v prostorách ZŠ Na Lukách vchod od dopravního hřiště (nad tělocvičnou).

DiC POLIČKA INFORMUJE
Dětské informační centrum Polička se i v měsíci
březnu těší na Vaši návštěvu.
Provoz:
Denní centrum denně od 8 do 14 hod.
Klub Radost čtvrtek od 16 do 18 hod.
Zajišťujeme pro Vás:
• asistenční a úlevovou péči pro děti
s handicapem, pomoc při péči o děti
• sociální poradenství
• terapie
• poradnu pro rodiče experimentátorů
a uživatelů drog
• informace o komunitním plánování
sociálních služeb
V našem centru probíhá:
• výuka angličtiny
• doučování
• zdravotní masáže p. Eva Portlová
a p. Jitka Novotná (nutno se předem
objednat)
Omlouváme se zájemcům o Biofeedback, čekáme na dodání přístroje. Předpokládáme, že v době
vydání tohoto čísla Jitřenky již bude přístroj umístěn v našem centru. Děkujeme za pochopení.
Hledáme dopisovatele pro připravovaný zpravodaj NAŠE POLIČSKO.
Zpravodaj bude přinášet informace ze sociální
oblasti a seznamovat s životem v obcích na Poličsku.
Bližší informace o naší činnosti i připravovaných aktivitách Vám poskytneme v našem denním
centru Polička, Šaffova ulice 110, I. patro, nad cukrárnou Prima, tel. 605 177 027, 775 177 027.
Na spolupráci s Vámi se těší
Radka Vrabcová.
KLUB RADOST pokračuje i v měsíci březnu
ve své pravidelné činnosti.
Nezávazný program:
Jarní dekorace
Relaxační cviky
Večer při svíčkách
Poslech hudby
Scházíme se pravidelně každý čtvrtek v 16 hod.
v Denním centru DiC Polička, Šaffova ul. 110,
1. patro.
Hana Skalníková

Z ČINNOSTI DPS PENZION
12. 1. si obyvatelé Penzionu zahráli hru
Milionář, která probíhala v televizi. Pan ředitel se zhostil role moderátora. Ze začátku se
na otázky odpovídalo hromadně. Pak přišli na
řadu jednotlivci. Každý soutěžící byl odměněn
čokoládovými mincemi. Seniory soutěžení bavilo. Ukázali, že jejich vědomosti jsou na dobré
úrovni.
19. 1. zhlédli obyvatelé video expedici Kangchenjunga - 3. nejvyšší hora světa 8598 m. Expedici Mali - Afrika. Expedici CRAFT CHO OYU
- Tibet 8201 m.
Této expedice se zúčastnil náš běžec na
lyžích Martin Koukal a expedici vedl a natáčel
horolezec Radek Jaroš z Nového města na Moravě. Jeho významným sponzorem byla firma
MIP Polička.
26. 1. vystoupili v Penzionu studenti a učni
ze Střední odborné školy SOU Polička pod
vedením paní M. Leinvebrové a pana Kozáka.
Připravili si program složený z písniček, tanců
a scének, které nepostrádaly vtip, nápaditost
a originalitu provedení. Obyvatelé Penzionu
se na studenty velmi těšili a byli vystoupením
nadšeni. Těší se na další setkání.
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ZAKONČENÍ PRVNÍHO
SEMESTRU
27. ledna se uskutečnila v DPS Penzion malá
slavnost. Za účasti studentů obou oborů, přednášejících i organizátorů proběhlo slavnostní
zakončení prvního semestru Univerzity třetího
věku. Zahájeno bylo univerzitní hymnou Gaudeamus igitur. Po zhodnocení semestru ředitelem DPS Pavlem Brandejsem převzali studenti
osvědčení o absolvování první části studia. A že
studenti zralého věku dokáží nejen studovat,
ale také se skvěle bavit, dokázali po skončení
oficiální části slavnosti. A na závěr veršované
poděkování od paní Sedlmajerové:
Díky, díky, díky !!!
Velectěná a vážená „univerzitní“ trojice
Děkujeme za vaši velkou námahu velice.
Vždyť kdo by se staral o dědky a báby
v kurzu jsou teď mladé, štíhlé žáby.
O to více si vaší snahy a námahy ceníme
a návštěvu Penzionu s nikým nevyměníme.
Dostali jsme všichni senioři „Osvědčení“
a zjistili jsme, že nad nás už není!
I když nám už paměť někdy neslouží
držíme se, nás nic jen tak nepoloží.
Zakončení bylo parádní, O. K. prima
a při tanci nám vůbec nebylo zima.
Zazpívali jsme si z plných plic a rádi
a zavzpomínali na dávné časy našeho mládí.
Budeme se opět těšit do „školičky“
popíjet kafíčko a jíst chlebíčky.
Z pořádajících nečiší žádný chlad,
starají se o nás, abychom neměli hlad.
Při hodinách výuky nikdo ani necekne
a před znalostmi lektorů hluboko smekne.
Snad něco zachytil i mozkový závit,
a proto vás budeme všude chválit!
V zimě přec nebudeme za kamny sedět,
chceme i další lekce z historie vědět.
I když už postarší, nemáme na očích klapky,
jen tak dál pokračujte a hustší kapky!
Patří vám naše velké díky nekonečné
už jen za to, že nepadly nedostatečné.
Škoda, že všechno i jednou končí
a náš I. Semestr se s námi loučí.
Ale nebudeme klesat na mysli
ale radši vymýšlet další nesmysly.
Penzionu zdar!!!
Panu Brandejsovi, paní Smolkové a paní
Jílkové obzvláště.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Pronajmeme byt 4+1 v Poličce, tel.:
461 722 088 od 7.30 - 15.00 hod.
***
Hledáme obchodního zástupce pro přímý
prodej knih v Poličce a okolí. Vlastní auto podmínkou. Tel: 603 276 895
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CHCETE INZEROVAT
V JITŘENCE?
Není nic jednoduššího.
Pište jitrenka@policka.cz, volejte 603 52 62 43
Do každé schránky v Poličce a okolí.

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE POLIČSKÝCH RYBÁŘŮ:
PŘÍKLADNÉ HOSPODAŘENÍ - DLUHY SPLACENY

V sobotu 29. ledna se v Tylově domě sešli
členové Rybářského sdružení Vysočina na své
výroční schůzi. Přítomní, včetně několika hostů,
úvodem uctili minutou ticha památku těch, kteří
loni navždy opustili jejich řady. Hospodář Jaroslav Martinů poté přednesl hlavní zprávu, v níž
zhodnotil výsledky hospodaření organizace za
rok 2004 a nastínil výhled na letošní rok.

Koupilo základní přehradu I. a „Pavlišák“. Pronajalo
si vodní plochy v Kamenici, Květné, Oldříši, Na Babce
a Šindelku. Finančně nejnáročnější bylo odkoupení
přehrady I. (3,6 mil. Kč) a stavba přehrady 0 (včetně
odkoupení pozemků), dále pak odbahnění rybníků
Nového, ve Stašově a Rohozné (náklady 11 mil. Kč při
20% spoluúčasti RS Vysočina). Tím se sdružení dostalo do dluhů, které však do konce roku 2004 splatilo

POLIČSKÉ VOLEJBALISTKY
VE FINÁLE ZIMNÍHO POHÁRU
V poličské sokolovně bylo sehráno 1. a 2. kolo
Zimního poháru hejtmana Pardubického kraje ženských družstev.
V letošním roce se do soutěže přihlásilo 12 oddílů žen. Byly dle rozpisu rozděleny do tří družstev
(hrálo se v Chvaleticích, Žichlínku a Poličce).
Los přiřkl poličským ženám Teslu Pardubice, VK
Spartak Choceň a TJ Spartak Slatiňany B. Skupina
velmi vyrovnaná, dle aktuálního pořadí v soutěžích.
Poličské ženy měly velký problém sestavit šestičlenné družstvo, ale i v poslepované sestavě dokázaly s favoritem z Pardubic držet krok.
Velkou předností losu byl první zápas s Chocní.
Choceňské hráčky podcenily celé utkání a nepředvedly výkon hodný vítězek. Domácí Spartak se tak
radoval z výhry 2 : 1.
Druhý zápas jsme sekundovaly herně vyspělejším Pardubicím a dokázaly jsme jim vzít set.
Prohra 1:2.
V posledním zápase proti Slatiňanům šlo o druhé místo v tabulce. Jasná výhra 2 : 0.
Pořadí 1. kola:
1. Tesla Pardubice
2. Polička
3. VK Choceň,
4. Slatiňany B
2. kolo již tak úspěšné pro poličské hráčky
nebylo, všechna svá utkání prohrála 2:0, zejména
proto, že Choceň a Slatiňany přijely značně posíleny vidinou zajistit si postup do 3. kola.

Z ohlédnutí za minulým rokem je patrné, že
poličské samostatně hospodařící občanské rybářské
sdružení si vede velice zdatně a může být ostatním
vzorem. Pro orientaci čtenářů uvedu pár čísel: loni
bylo do revírů vysazeno neuvěřitelných 90 000 ks
ryb o celkové váze 1 150 metráků, z toho 880 q
kaprů (zhruba šestina od 5 kg výše), 250 q pstruhů
a sivenů (t.j. 4 % produkce v celé ČR!), 20 q štik
(produkce z 500 ha vodní plochy), sumců, candátů
a okounů. Cena zarybnění: 8 mil. Kč. Odtud se odvíjí
spokojenost členů i hostů s úlovky: domů si odnesli
zhruba 1 000 až 1 100 q ryb (k termínu VČS nebyly
ještě k dispozici všechny úlovkové listy). Mezi úlovky
nechyběly kapitální kusy - na 70 sumců a několik štik
kolem jednoho metru, desítky kaprů kolem 10 kg,
stovky pstruhů kolem 50 cm. Pro srovnání dodám,
že v roce 1990 bylo do revírů vysazeno pouhých 20
q ryb.
Příjmy RS Vysočina loni tvořily zčásti tržby za povolenky roční a denní v celkové výši přes 4,5 mil. Kč.
Zbývající peníze k vyrovnání rozpočtu ve výši 12 mil.
Kč se podařilo zabezpečit nejrůznějšími aktivitami
(pořádání 2 plesů, 10 celonočních zábav Na přehradě,
12 rybářských závodů, vánočním prodejem kaprů v 8
místech okresu, provozováním kiosků) a obětavostí
členů při zabezpečování úkolů organizace v průběhu
roku. Největší kus práce na úkor své rodiny a svého
volného času odvedli F. Kopiště, Z. Milota, L. Bidmon
a mnoho, mnoho dalších. Jejich úsilí odměnilo auditorium potleskem.
O cílevědomé práci RS Vysočina svědčí, že od
svého vzniku postavilo rybníky v Lačnově, Stašově,
Rohozné, Peklíčko, přehradu II. a 0. Pod Kopcem.

prodejem svých parcel k výstavbě rekreačních domků
v rybářské osadě Pod Kopcem. Jak uvedl J. Martinů,
vybudovalo Rybářské sdružení Vysočina od roku
1990 dílo za zhruba 50 mil. Kč.
Za hlavní úkoly roku 2005 označil další zvýšení
zarybnění revírů, a to na 1 200 q, doladění všech činností s ohledem na mnohem tvrdší předpisy nového
zákona o rybářství, požadavky hygieniků a veterinářů, udržet vyrovnaný rozpočet a také dobrou náladu
a vztahy uvnitř sdružení. „Čas ukázal, že stále platí
odvěká pravda, že největším bohatstvím je poctivá
práce a aktivita lidí a úspěch slaví vytrvalost a zdravý
rozum. Zásluhou mnoha nadšených a obětavých členů dnes máme rybníky, ryby i peníze na zcela mimořádné záměry. Já osobně jsem na naše sdružení hrdý.
Děkuji vám za vaši pomoc při jeho rozvoji a prosím
o udržení této aktivity i v letošním roce,“ řekl závěrem J. Martinů.
Ekonomickou rozvahu za rok 2004 přednesl předseda Pavel Pásek. Následovala zpráva revizní komise,
která neshledala žádné závady.
V diskusi se pak hovořilo o vztahu rybářů k přírodě, jejich nezbytné spolupráci s myslivci a ochránci životního prostředí, porušování rybářského řádu některými jedinci (ponechání si více ryb než je dovoleno,
nevyplnění data lovu v denní povolence, zanechání
odpadků u vody atd.),
možnostech prohloubení
součinnosti s Domem dětí a mládeže při pořádání
akcí pro děti v průběhu roku (rybářské závody, různé znalostní a dovednostní soutěže) se závěrečným
vyhodnocením.
Závěrem schůze byl na příští pětileté období zvolen nový výbor a revizní komise sdružení.
-vra-

TURISTI V BŘEZNU
5. března – Za posledním sněhem - Jeseníky.
Lyžařský zájezd do Jeseníků na Červenohorské sedlo.
Trasy dle zdatnosti účastníků a počasí do oblasti Pradědu. Možnost též sjezdového lyžování. Vedoucí akce:
Jiří Andrle.
19. března – Jarní přírodou. Účast na tradičním
jarním pochodu v Jaroměřicích. Trasy 7, 16, 23 a 38 km.
Doprava vlastními auty. Vedoucí akce: ing Karel Miller.
20. března – Za prvním puchýřem okolo Poličky. První jarní vycházka v délce asi 15 km do probouze-

jící se přírody. Sraz účastníků v 8.00 hod před nádražím
ČD v Poličce. Vedoucí akce: Josef Brokl.
28. března – Velikonoční vycházka. Tradiční
vycházka na velikonoční pondělí. Sraz účastníků v 8.30
hod před gymnáziem. Vedoucí: Jarmila Lajžnerová.
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 .

Pořadí 2. kola:
1. Tesla Pardubice
2. VK Choceň
3. Slatiňany B
4. Polička
Celkově ale poličské ženy do třetího kola postoupily společně s Teslou Pardubice, VK Chocní
a z dalších skupin Chvaleticemi, Hvězdou Pardubice, Syntezií Pardubice, Žichlínkem a Vysokým
Mýtem.
19. 2. 2005 se hrálo semifinále žen v Poličce
a v Žichlínku.
V Žichlínku byla vyrovnaná skupina : Choceň,
Rudá Hvězda Pardubice, Vysoké Mýto a Žichlínek.
Velmi překvapivě z této skupiny postoupila Choceň
a Vysoké Mýto.
Polička hostila Chvaletice, Teslu Pardubice
a Syntezii Pardubice. První dvě jmenovaná družstva
byla jasnými favoritkami.
Spartak Polička prohrál své první utkání s Teslou 0 : 2, ale vývoj setů byl velmi vyrovnaný. Druhý
zápas s Chvaleticemi byl velkým bojem, bohužel
skončil v tiebreaku 16 : 14 ve prospěch Chvaletic
2 : 1.
Vývoj turnaje se potom zkomplikoval, protože
dobře hrající Syntezia vzala Chvaleticím povinné
2 body.
O konečném postupu rozhodoval tedy až
poslední zápas Poličky se Syntezií, který domácí
ženy vyhrály 2 : 0, a tím si zajistily spolu s Teslou
Pardubice postup do finále, které se hraje 19. 3. ve
Chvaleticích.
Poličce pomohla k postupu i chřipková epidemie, družstva nepřijela v tradičních sestavách, velmi dobře zahrály zkušené hráčky Poličky, zvláště
Lída Teplá byla opět k neudržení.
Sestava domácích: Flídrová, Korábová, Petříčková, Škrábková, Kalášková, Librová, Teplá, Zapletalová a Wlotzková
Tabulka 3. kola:
1. Tesla Pardubice
2. Spartak Polička
3. Syntezi Pardubice
4. Energetik Chvaletice

6:0
3:4
2:4
2:5

6b
3b
2b
2b
L. Haraštová
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MLADÉ VOLEJBALISTKY
BOJUJÍ O ÚČAST V KCM
V sobotu 19. 2. 2005 se mladší žákyně poličského volejbalového oddílu zúčastnily náboru do
Krajského centra mládeže. Trojice hráček - Petra
Adámková, Iveta Martinů, Dana Peterková - absolvovala testy fyzických a herních předpokladů
v České Třebové.
V konkurenci dívek z pardubického kraje si
naše trojice nevedla špatně. Čtvrtá nominovaná
Jana Grubhofferová se testů nezúčastnila z důvodu
dlouhodobého zranění. Ona i další hráčky z jiných
oddílů postižené zejména chřipkovou epidemií
projdou náborem v pozdějším termínu, a proto
také nebyla zatím oznámena konečná nominace do
Krajského centra mládeže.
Monika Jílková
trenérka mladších žákyň

POLIČTÍ MUŽI Z KOLA VEN
Také poličtí volejbalisté se letos přihlásili do
Zimního poháru hejtmana Pardubického kraje.
Po loňském třetím místě to pro ně byla velká výzva. V 1. kole hráli v Bezděkově velmi vyrovnaně
s ostatními družstvy: Kerharticemi, Bezděkovem,
Slatiňanami a Hlinskem. Dvakrát zvítězili a jednou
remizovali, pouze zbytečná prohra je odsunula na
2. místo v tabulce.
Velmi slibně rozehraná partie však ve 2. kole
nestačila. Po různých nesrovnalostech a protestech
jsou muži z kola ven. Přitom stačil jeden jediný setík a mohli se radovat z postupu stejně jako jejich
ženské protějšky.
V Poháru hejtmana Pardubického kraje ve volejbale mužů startovalo 13 družstev.
L. Haraštová

AMATÉRSKÁ
VOLEJBALOVÁ LIGA
V uplynulém měsíci byly odehrány následující
zápasy s výsledky:
27. 1. All No Stars - Borová 2:0, All No Stars
- Medesa 2 2:0, Borová - Medesa 2 2:0
3. 2. Bukvičky - M6PV 1:1, Bukvičky - Drink
team 2:0 (kontumačně), Drink team - M6PV 0:2
(kontumačně)
10. 2. ASPV - Jimdal 2:0, ASPV - THT 2:0, Jimdal - THT 0:2
17. 2. All No Stars - Jimdal 2:0, All No Stars M6PV 2:0, Jimdal - M6PV 2:0
Rozpis zápasů na tento měsíc:
3. 3. ASPV - Bukvičky
10. 3. Bukvičky - Borová, Bukvičky - THT, Borová - THT
17. 3. All No Stars-ASPV, All No Stars-Bukvičky
Více informací a kompletní rozpis naleznete na
www.policka.cz/avl Za OV AVL Polička
J. K. Dvořák
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„WE ARE THE CHAMPIONS!“
První místo v Bystřici nad Pernštejnem, třetí
místo v Litomyšli, první místo ve Svitavách - to
je skvělá víkendová bilance mladých poličských
fotbalistů.
12. 2. 2005 Halový turnaj dorostu 2005, Bystřice nad Pernštejnem
Zúčastněná družstva: SK Bystřice n. P., SK
Polička, Rozsochy, Nová Ves, Velké Meziříčí, Žďár
nad Sázavou
Turnaje jsme se zúčastnili v této sestavě:
Dobeš Miroslav – starší žák
Langr Lukáš, Švec Tomáš, Findejs Ondřej, Pazdera Martin, Dobiáš Jan, Scheib Petr, Findejs Lukáš,
Škoda Michal – mladší dorost
Dobeš Marek, Putnar Petr, Švec Jakub – starší
dorost
V přímé konfrontaci s mužstvy hrající stejnou
soutěž v jihomoravském kraji v kategorii starší dorost, naše mužstvo obstálo velmi dobře. Zvláště výrazný výsledek se sebevědomým mužstvem Žďáru 4
: 0 byl potěšující. Dá se říci, že za celý zápas si tým
Žďáru nevytvořil vážnější šanci. I nadále v průběhu
celého turnaje jsme neměli vážné problémy a celým
turnajem jsme, až na remízový zápas s Rozsochami
(1:1), prošli vítězně.
Hra celého mužstva byla oceněna i pořadateli.
Výkonnost jenom podtrhuje zisk ocenění nejlepšího
brankaře turnaje, opory starších žáků, Dobeše Miroslava. V průběhu turnaje jsme nastříleli soupeřům
15 branek a obdrželi pouze 4. Za vzornou reprezentaci patří poděkování celému mužstvu, které tvořilo
kompaktní celek.
Radmil Dobiáš
12. 2. 2004 MLADŠÍ ŽÁCI, LITOMYŠL
Fotbalový oddíl Jiskry uspořádal v sobotu
halový turnaj mladších žáků za účasti tří ligových
družstev. Na poslední chvíli odstoupily Pardubice,
nahradil je Dolní Újezd. Naše mužstvo po semifinálové porážce od ligové Olomouce 0:1 obsadilo
výborné 3. místo.
12. 2. 2004 MLADŠÍ ŽÁCI, SVITAVY
Celkem suverénně vyhrálo mužstvo Poličky,
které zaváhalo pouze jednou, když remizovalo
s Líšní. Mělo ve svém středu i nejlepšího střelce
Davida Housku, jenž zaznamenal šest gólů. Třetí
příčku obsadil moravskotřebovský Slovan. Dost
za očekáváním skončil výběr domácích fotbalistů.
Ačkoli předváděl pohledný fotbal a v brance měl
nejlepšího gólmana Tomáše Jílka, umístil se na nepopulární „bramborové“ pozici. Mnohdy začal hrát
až po obdrženém gólu, což se mu nevyplatilo hlavně v utkáních s Poličkou a Moravskou Třebovou.
Diváci také zatleskali hře tří mladých dívek, které si
s chlapci v ničem nezadali.
19.2.2005 Turnaj mladších žáků v Poličce
Ve sportovní hale Gymnázia v Poličce se dne
19.2.2005 uskutečnil velmi dobře obsazený turnaj
mladších žáků. Náš oddíl postavil mužstva dvou
rozdílných kategorií, když „A“ tým se dostal až do
finále, ve kterém podlehl ligové Olomouci a „B“
tým na své konkurenty nestačil a na turnaji sbíral
spíše zkušenosti.
Ozdobou turnaje byli především výsledky ligové
Olomouce a mužstev Moravské Třebové a Vysokého Mýta. Poděkování také patří hráčům mužstva
Sokola Sebranice, které narychlo nahradili hráče FC
Hlinsko (chřipková viróza).
Konečná tabulka turnaje :
1. Sigma Olomouc
2. SK MK POLIČKA „A“
3. SK Vysoké Mýto
4. SKP Slovan Moravská Třebová
5. Nové Město na Moravě
6. CHS Chotěboř
7. TJ Svitavy

8. Sokol Sebranice
9. Jiskra Litomyšl
10. SK MK POLIČKA „B“
Individuální ocenění:
• Nejlepší střelec turnaje: Martin KOZÁK (Moravská Třebová)
• Nejlepší brankář turnaje: Jakub DIVIŠ (Sigma
Olomouc)
• Nejlepší hráč turnaje: Matěj VAŠKO (SK MK
POLIČKA „A“)
• Cena pro trenéra turnaje: Martin KOMOŇ
(Moravská Třebová)
• Zvláštní cena turnaje: Eva JUŘÍKOVÁ (TJ
Svitavy)
Václav Obolecký
Poličské internetové zpravodajství

OPLÁŠTĚNÍ STADIONU
V současné době se provádí opláštění dvou
stran zimního stadionu, a to od sokolovny a ulice
Revoluční, kde je vchod na stadion. Jde o další část
modernizace a zlepšení podmínek tohoto sportovního zařízení pro hokejisty a veřejnost. „Tyto práce
jsou hrazeny z částky jednoho milionu korun, který
se povedl ještě ke konci loňského roku získat z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V tuto chvíli
můžeme konstatovat, že venkovní modrá barva,
která je na opláštění použita, se všem líbí,“ uvedl
místostarosta Jaroslav Martinů. Po získání dalších
finančních prostředků bude doděláno opláštění
dalších dvou stran stadionu, včetně instalace oken,
bezpečnostních dveří a izolace.
V loňském roce se na zimním stadionu začalo
s montáží ocelové konstrukce, zastřešením a instalací nového osvětlení. Investiční akce si vyžádala
náklady 16 milionů korun. Část uvolnilo město ze
svého rozpočtu, část poskytlo také ministerstvo
školství a jeden milion se získal pomocí sbírky od
občanů a místních firem.
Pokud se podaří městu získat dotaci z fondu
prevence kriminality, uvažuje se o letním využití
plochy zimního stadionu – mohl by se zde vybudovat skatepark pro mladé skateboardisty.

Na opláštění prvních dvou stran poličského
zimního stadionu se pracuje i přes nepříznivé
počasí. (Foto: Stanislav Sáňka)

PROVOZ ZIMNÍHO STADIONU
Od 28. února bruslení pro veřejnost:
všední dny 17 - 18.30 hodin
sobota a neděle 14 - 15.30 hodin
Během jarních prázdnin:
10 - 11.30 hodin a 17 - 18.30 hodin
sobota a neděle 14 - 15.30 hodin
Možnost pronájmu ledové plochy!
Pokud budou příznivé podmínky, provoz na
zimním stadionu by měl trvat do 13. března.

ATLETICKÉ NOVINKY
Ve středu 26.ledna v Pardubicích na Městském
atletickém stadionu v rámci atletické středy měli
v plánu zaútočit na limity opravňující ke startu
na mistrovství republiky v hale naši vytrvalci, ale
příroda si postavila hlavu. Při teplotě -5 oC za
silného severního větru na ledem pokryté polytanové dráze to byl marný boj, i když naši chlapci
obsadili v osmnácti početném startovním poli
přední místa.
Přehled výsledků : 1. místo K. Sejkora 10:
08,6, 2. J. Kacálek 10:10,7, 3. T. Večeře 10:23,2 a 8.
F. Tománek 11:23,5.

Přehled výsledků : 60 m M. Jílek 7,89; 60 m
př. ž 1. místo T. Večeře 9,47; 60 m př. d 6. J. Červ
10,69; 60 m př. m 3. J. Vopařil 8,66, 6. M. Jílek 9,29,
7. L. Král 9,33; 300 m ž T. Večeře 42,77; 400 m d
K. Sejkora 58,02; 400 m m Z. Procházka 59,98;
800 m ž 2. M. Koutný 2:18,35; 800 m m 8. O. Stodola 2:09,88, 10. T. Procházka 2:21,05; 1500 m ž 4.
Z. Vlčková 5:43,50; 1500 m ženy 4. L. Schauerová
5:21,89; 1500 m ž 1. T. Večeře 4:48,49; 1500 m d 1.
K. Sejkora, 4. J. Kacálek 4:35,02, 7. J. Červ 4:37,39;
3000 m 3 L. Tomášek 10:00,33, 9. M. Červ 10:55,04;
výška 2. J. Vopařil 191 cm, 7. L. Král 170 cm; dálka

ROZVRH PLAVÁNÍ PRO VEŘEJNOST
BŘEZEN 2005
Datum den
1.
úterý
2.

středa

3.

čtvrtek

4.

pátek

5.
6.

sobota
neděle

7.
8.
9.

pondělí
úterý
středa

10.
11.
12.
13.

čtvrtek
pátek
sobota
neděle

14.

pondělí

15.

úterý

16.

středa

17.

čtvrtek

18.

pátek

19.
20.

sobota
neděle

21.

pondělí

22.

úterý

23.

středa

24.
25.
26.
27.

čtvrtek
pátek
sobota
neděle

28.
29.

pondělí
úterý

30.

středa

31.

čtvrtek

1. 4.

pátek

Karel s číslem 387 před startem na MR v hale na 3000 m
29. 1. se konal Přebor Královéhradeckého
a Pardubického kraje dorostu a žáctva ve skocích
v hale AC Pardubice, kde měla skromné zastoupení
i poličská atletika.
Přehled výsledků : žáci skok vysoký 1. místo
J. Šlosr 168 cm, 8. D. Beneš 150 cm; skok daleký 21.
D. Beneš 488 cm, 22. M. Propper 481 cm.
5. 1. v nafukovací hale v Praze na Strahově
proběhl společný Přebor Královéhradeckého a Pardubického kraje, který již po několik let je vrcholem halové sezony poličských atletů, nejinak tomu
bylo i tento rok. V těchto přeborech startovalo více
jak 300 závodníků. Skromná poličská výprava se
v tomto měření neztratila, čehož důkazem je 7 medailí a 3 tituly Krajského přeborníka. Nejúspěšnějším účastníkem byl Tomáš Večeře se dvěma tituly.

Tomáš Večeře dvojnásobný přeborník kraje

4. J. Vopařil 648 cm, 5. L. Král 641 cm; koule j 10.
M. Jílek 10,04, 11. R. Kvapil 9,90; koule m 7. L. Kvapil 12,50.
Ve dnech 12. a 13. 2. v Praze ve Stromovce
proběhl halový šampionát dorostu a juniorů, kam
se splněním vypsaných limitů probojovali i tři zástupci poličské atletiky. Vzhledem k podmínkám
v Poličce to byli běžci vytrvalci Lenka Schauerová,
Karel Sejkova a Lukáš Tomášek. Všichni podali
bojovné výkony, které je zařadili k běžecké špičce v rámci republiky. Lenka zlepšila svůj osobní
rekord o 23 sekund, Tomáš odvedl standart a Karel, ač ne zcela zdráv, v běhu na 3000 m sahal po
bronzové medaili, od které ho v cíli dělily necelé
2 sekundy.
Přehled výsledků : 3000 m d 9. místo
L. Schauerová; 3000 m d 4. K.Sejkora 9:18,07, 12.
L. Tomášek 9:52,30; 1500 m d 9. K. Sejkora 4:21,80.
Ve středu 16. 2. ve večerních hodinách startovali v mezinárodních halových závodech v Jablonecké hale v běhu na 1500 m mezi muži dva naši
dorostenci s jedním žákem. Po doběhu byli chlapci
svědky vytvoření nového juniorského rekordu ve
vrhu koulí, který výkonem 19,28 m vytvořil Remigius Machura z A. C. Sparta Praha.
Přehled výsledků : 4. místo K. Sejkora 4:
25,93, 5. T. Večeře 4:29,56 a 6. J. Kacálek 4:30,84.
Cyklus halových šampionátů zakončil šampionát žactva 26. a 27. 2. v Praze na Strahově, kde
měla Polička také zastoupení, ale vzhledem k uzávěrce Jitřenky výsledky přinese další vydání.
-JarKa-

hod.
6.00 - 7.30 hod.
18.00 - 20.00 hod.
6.00 - 7.30 hod.
17.30 - 18.30 Aquaerobic,
18.30 - 20.00h.,
20.00 - 21.00h. kondiční
6.00 - 7.30 hod.
14.00 - 15.00hod.,
16.00 - 20.00 hod.
6.00 - 7.30 hod.
12.00 - 20.00 hod.
14.00 - 20.00 hod.
zavřeno
6.00 - 20.00 hod.
6.00 - 20.00 hod.
6.00 - 19.00 hod,
19.00 - 20.00 h.
KONDIČNÍ PLAVÁNÍ
6.00 - 20.00 hod.
6.00 - 20.00 hod.
14.00 - 20.00 hod.
zavřeno
6.00 - 7.30 hod.
18.00 - 20.00 hod.
6.00 - 7.30 hod.
18.00 - 20.00 hod.
6.00 - 7.30 hod.
17.30 - 18.30 Aquaerobic,
18.30 - 20.00h.,
20.00 - 21.00 h. kondiční
6.00 - 7.30 hod.
14.00 - 20.00 hod.
6.00 - 7.30 hod.
12.00 - 20.00 hod.
14.00 - 20.00 hod.
zavřeno
6.00 - 7.30 hod.,
18.00 - 20.00 hod.
6.00 - 7.30 hod.
18.00 - 20.00 hod.
6.00 - 7.30 hod.
17.30 - 18.30 Aquaerobic
18.30 - 20.00h.,
20.00 - 21.00 h. kondiční
6.00 - 20.00 hod.
6.00 - 20.00 hod.
14.00 - 20.00 hod.
zavřeno
zavřeno
6.00 - 7.30 hod.
18.00 - 20.00 hod.
6.00 - 7.30 hod.
17.30 - 18.30 Aquaerobic
18.30 - 20.00 h.
20.00 - 21.00 h. kondiční
6.00 - 7.30 hod.
14.00 - 20.00 hod.
6.00 - 7.30 hod.
12.00 - 20.00 hod.

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

VÝROČNÍ SCHŮZE
ČLENŮ TENISOVÉHO ODDÍLU
se koná v pátek 4. března 2005 17,30 hod.
v budově Tenisového oddílu.
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