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S MÍSTOSTAROSTOU JAROSLAVEM MARTINŮ
O SOUČASNÉ INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ VE MĚSTĚ
Průmyslová zóna
Průmyslová zóna začala vznikat v loňském roce
v místech bývalého zahradnictví. V současné době
se staví v první etapě. „Na této akci byla finančně
i technicky náročná příprava inženýrských sítí. Tyto
sítě mají v první etapě hodnotu zhruba 17 milionů
korun s tím, že toto území bylo znehodnoceno původní trasou vysokého napětí a tady nezbylo nic
jiného, než tento problém vyřešit, což obnášelo
zhruba dalších šest milionů korun,“ uvedl místostarosta Jaroslav Martinů. Přeložka vysokého napětí je
v současné době již hotová ke spokojenosti všech
podnikatelů, kteří zde v první etapě staví. „Velkou
tíhu financování inženýrských sítí, včetně přeložky
vedení vysokého napětí, což je práce za 23 milionů
korun, nese firma Colas, která nám dala do roku
2006 čas s částkou 10 milionů korun, aby město
buď prodalo pozemky ve druhé etapě s tím, že by
firmě doplatilo zbývající částku nebo by firma
Colas zbývající pozemky odkoupila. Tím by došlo
k naplnění smluvních vztahů mezi Městem Poličkou a firmou Colas. Velice si toho vážíme, protože
nebýt této velmi vstřícné nabídky, tak v podstatě by

PODĚKOVÁNÍ ZA POMOC
PŘI HROZÍCÍCH ZÁPLAVÁCH

Slavnostního přijetí na radnici se zúčastnili
(zleva) starosta Miroslav Popelka, František
Kopišta, Petr Bačovský, Zdeňek Milota, Ladislav Bidmon a místostarosta Jaroslav Martinů
(uprostřed). Foto: Stanislav Sáňka
Starosta Miroslav Popelka a místostarosta
Jaroslav Martinů přijali ve středu 23. března na
Městském úřadě v Poličce čtyři dobrovolníky z řad
členů Rybářského sdružení Vysočina, kteří se mimo
dalších složek a pracovníků podíleli na záchranných pracích o minulém víkendu, kdy Poličku
ohrožovala voda z tajícího sněhu a deště. „Chci
poděkovat za odvedenou práci, kterou jste vykonali
při hrozících záplavách. Zachránili jste mnoha
lidem jejich majetek,“ řekl mimo jiné na setkání
starosta Miroslav Popelka. Přítomní dobrovolníci,
kterými byli František Kopiště, Petr Bačovský, Zdeněk Milota a Ladislav Bidmon, obdrželi pamětní list
a hodinky. Jak řekli na setkání sami dobrovolníci,
brali tuto pomoc jako samozřejmost.
-sáň-
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bylo nad síly města tuto akci zahájit. Též si vážíme
a jsme velice rádi, že v našem městě, i bez nějakých
významných zahraničních investorů, se najde dost
podnikatelů, kteří mají odvahu a elán, pustit se do
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Město Polička a Masarykova základní škola
zvou všechny občany
u příležitosti 60. výročí
ukončení II. světové války na

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
S OHŇOSTROJEM,
který se koná

náročných projektů a v podstatě budují na těchto
pozemcích své provozovny,“ dodává místostarosta.
Vzniknou tak další, i když omezené pracovní možnosti. V první etapě průmyslové zóny je k dispozici
osm pozemků, v současné době je šest pozemků
prodáno.
V lokalitě Mánesova se dostavují
první rodinné domy.
Příprava lokality Mánesova a Wolkerova pro
výstavbu nových rodinných domů, začala také
v loňském roce. Tomuto záměru předcházela někdy
složitá jednání s výkupem pozemků od původních
vlastníků. Na podobný projekt Polička čekala několik let. Vznikl tak prostor pro 53 nových rodinných
domů. „Jsme velmi spokojeni s tím, že o zmíněné
parcely je veliký zájem. Na začátku letošního roku
jich zbývalo devět, v současné době jenom čtyři.
K dnešnímu dni bylo vydáno devatenáct stavebních
povolení, což v podstatě svědčí o poměrně značném
nástupu lidí do stavebních prací. V tuto chvíli je zde
postaveno prvních pět domků a osobně si myslím,
že již lokalita začíná mít i optický pohled a celkově
bude vypadat velice pěkně,“ řekl Martinů. Město
je rádo, že se v Poličce našlo tolik občanů, kteří
v nelehkých ekonomických podmínkách, mají obrovskou odvahu a zodpovědnost řešit si svůj bytový
problém.
(pokračování na str. 2)

v pátek 6. května 2005
20.30 hod.
lampiónový průvod (sraz na nábřeží)
21.00 hod. - ohňostroj
Tentýž den ve 14 hodin budou u sochy
partyzána položeny květiny.

S MÍSTOSTAROSTOU JAROSLAVEM MARTINŮ
O SOUČASNÉ INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ VE MĚSTĚ
(pokračování ze str. 1)
U přehrady Pod kopcem vzniká
nová chatová osada
Místo je zde pro 49 chatek, všechny parcely jsou
rozprodány. „Zájemci byli nejen z Poličky, ale také
například z Prahy. V současné době se staví prvních
osm chatek. Domníváme se, že byl nasazen poměrně velkorysý kurz na to, že se jedná o rekreační
domky. Chtěli bychom udržet původní záměr tak,
jak to bylo vyjednáno se zástupcem chráněné krajinné oblasti Žďárské Vrchy, že tato lokalita byla jednou z nejkrásnějších ve volné krajině. Vítáme i ten
fakt, že mimo místních zájemců se tímto způsobem
koncentruje velké skupina ekonomicky úspěšných
lidí z jiných míst, kteří zde zaprvé investují do nemovitostí, budou zde trávit svůj volný čas, utrácet
peníze a tím budou prospívat celkovému ekonomickému prostředí Poličky,“ řekl nám místostarosta
Jaroslav Martinů. Podle jeho slov vedle průmyslové
zóny, výstavby rodinných domů a této chatové osady v podstatě v Poličce vzniká investiční prostor
pro útratu několika stovek milionů soukromých
peněz. „Tato činnost a objem peněz se musí projevit
od projektanta až po prodejce záclon a podlahových
krytin,“ dodal místostarosta.

Mezi protipovodňová opatření
patří suchý poldr.
Poldr je v současné době před závěrečnými
dokončovacími pracemi. „Když se tato věc v roce
2004 vyjednala a město bylo úspěšné k získání
dotace ze Státního fondu životního prostředí, asi
nikdo z nás nečekal, jak brzy dojde k aktuálnímu
prověření funkce poldru. Jsme rádi, že praxe potvrdila, že i za jistých dolaďujících opatření poldr svoji

roli splnil na sto procent. Na rozdíl od jiných měst,
kde podobné akce selhaly. Vážíme si toho, že naše
město dostalo v boji proti povodni zbraň, jak vodu
regulovat. V tuto chvíli je vysoce aktuální, aby město
neudělalo žádnou chybu a poldr se dokončil podle
smluvních vztahů, abychom dokázali udělal závěrečné vyhodnocení ve vztahu ke Státnímu fondu
životního prostředí. Aby se naše město nevystavilo
nebezpečí vracení dotace, což by bylo špatné,“ uvedl
Jaroslav Martinů.
Náklady na výstavbu poldru byly přes jedenáct
milionů korun, státní dotace činila osmdesát procent, což je devět milionů korun.
-sáň-

MINISTR ŠKROMACH
V POLIČCE
4. dubna navštívil areál AZASS ministr práce
a sociálních věcí Jaroslav Škromach. V jeho doprovodu byl rovněž poslanec Radko Martínek. V areálu
nemocnice a domova důchodců ho přivítali starosta
Miroslav Popelka, ředitel AZASS Libor Stráník a starostové několika obcí sdružených ve spolu AZASS.
Setkání se rovněž zúčastnil předseda krajského
sociálního výboru Ladislav Effenberk.
Po prohlídce nového stravovacího provozu
a starší části nemocnice přivítaly kyticí pana ministra obyvatelky domova důchodců a provedly ho
svými pokoji.
Ve druhé části návštěvy ministr Škromach se
svým doprovodem a zástupci obcí i organizací
poskytujících sociální služby v poličském regionu
diskutovali o úspěších i problémech v této oblasti.
Radko Martínek hovořil o složité, ale úspěšné cestě poličské nemocnice od státní organizace, přes
nepovedenou privatizaci až k nynějšímu rozkvětu
areálu sociálních a zdravotnických služeb. Libor
Stráník upozornil ministra Škromacha na problémy
s financováním údržby nově postavených a rekonstruovaných budov. Zároveň zmínil potíže, které
vznikají tím, že obce a svazky obcí nemají stejný
přístup k dotacím. Ministr Škromach na závěr zdůraznil odpovědnost obcí i krajů za sociální služby
a slíbil pomoc státu těm, kteří k tomu přistupují
aktivně.

Všechna fota: Stanislav Sáňka
U Základní školy Masarykova
vzniká dostavba tělocvičny.
„Také u této investiční akce jsme rádi, že Město
Polička je schopno s pomocí velkého podílu státních
peněz realizovat tak významnou dostavbu tělocvičny u základní školy. Ve městě jsou dvě základní
školy a obě jsou naší chloubou. Myslím si, že po dokončení tělocvičny obě zařízení budou mít odpovídající prostory pro sport. V dnešní době, kdy všichni
vidíme, že ubývá zdatnost naší mládeže, je to krok
velice správným směrem,“ říká Jaroslav Martinů. Finanční náklady na dostavbu tělocvičny jsou kolem
30 milionů korun.
V loňském roce byla polovina peněz proinvestované, zbytek je na letošní rok. „Město se snaží část
těchto peněz přesunout do příštího roku. V loňském
roce jsme na tuto akci obdrželi dotaci 15 milionů
korun z ministerstva školství, v letošním roce je
dotace poloviční. Zbytek kolem 8,7 milionů korun
bude hrazen z rozpočtu města. Snaha města je tuto
částku rozdělit na vrub státu do příštího roku, abychom dokázali náš rozpočet v letošním roce odlehčit,“ dodal Martinů.

VĚTRNÁ ELEKTRÁRNA V JEDLOVÉ
V Jedlové probíhá zjišťovací řízení ohledně větrné elektrárny pro ELDACO s.r.o. Informací o této
akci je poskrovnu a řada z nich je alarmující i pro
okolní obce včetně Poličky.
Větrná elektrárna typu VESTAS o příkonu
4MW má mít 2 sloupy vysoké 105 m s 3 listými
vrtulemi o průměru 90 m. Špičky vrtulí, hlavní
zdroj hluku, budou tedy 150 m nad terénem. Pan
starosta Hlouš sice uklidňuje, že elektrárna bude
za lesem a nebude vidět, ale při stavbě na modřeckém kopci (nejpravděpodobnější lokalita ze 3
možných) bude vidět z celého Modřece, z většiny
Pomezí a nejméně z poloviny Poličky. Stejně tak
to bude i v dalších lokalitách, kde jde o Bystré
a Nedvězí. Přitom po zdravotní stránce je riziko
hluk, ne pohled na elektrárnu.
S elektrárnou bude nutné postavit také podzemní přívod na rozvodnou síť a vlastní rozvodnu.
Pouze komunikace pro příjezd k elektrárně má
několik vrstev o síle nejméně 60 cm s geotextilií.
Takovou stavbu chce někdo schovat za les? Navíc
každý les je komplikace a tak je otázka, jak dlouho tam ten les bude.
Firma ELDACO s.r.o. tuto elektrárnu navrhuje
podle internetu snad všude, tak můžeme dost
dobře srovnat ekonomickou stránku. Jedlová
má podle ing. Šťastné dostat ročně 125 000 Kč.
Naproti tomu např. ve Vesce u Počátek to bylo
160 000 Kč. Kam se podělo těch 35 000 Kč ročně?
Ještě zajímavější je srovnání s Koclířovem. Tam
má stát 8 sloupů s celkovým výkonem 2-3 MW,
tedy podstatně méně. Koclířov má ale dostat při

kolaudaci každého sloupu jednorázově 100 000 Kč
a ročně za provoz 1 sloupu 80 000 Kč. Dále 1 sloup
bude postaven na náklady Koclířova a provozovat
jej bude Koclířov s plánovaným ziskem 10 miliónů
ročně. Pokud toto propočítáme s úvahou 30 let
životnosti elektrárny, dostane Koclířov 4 a půl
krát více a po přepočtu na stejný výkon dokonce 6
krát více než Jedlová. Navíc bude ještě uvedených
10 milionů ročně z vlastního sloupu. Celkem tedy
je celá akce pro Jedlovou po ekonomické stránce
spíše žebrácká almužna než nějaký přínos.
Osobně nemohu zhodnotit ekologickou stránku věci, to musí být záležitostí odborníků. Hlavní
slovo by mělo mít referendum za účasti jak občanů Jedlové, tak i dalších majitelů objektů v obci
a také za účasti Modřece a Poličky, které možná
budou elektrárnou zasaženy více než vlastní
Jedlová.
Po stránce ekonomické je zhodnocení jednoznačné – nejde o žádný podstatný přínos, namazat kapsu si zde má někdo úplně jiný než obec.
Navíc foukat vítr bude stále, o energii bude zájem
určitě růst a tak jistě budou další zájemci, ze kterých bude možné vybrat solidnějšího partnera.
Takže počkat je výhodnější a perspektivnější.
Pro Poličku je důležité, aby byla účastníkem
stavebního řízení této akce, pokud má být na hranicích katastrů Jedlové s Poličkou. Také je třeba
dát možnost občanům Modřece a Poličky se ke
stavbě vyjádřit. Podle MF Dnes již poličské úřady
s akcí nesouhlasily a nejen já jim za to děkuji.
JP
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OKÉNKO MĚSTSKÉ POLICIE
Co přinesl uplynulý měsíc
Hitem posledních týdnů je adrenalinová hra,
kterou bychom mohli nazvat „ukradni a nenech
se chytit“. Touto zábavou si krátí volné chvíle
děti a dospívající mládež v poličských obchodech.
V prodejně Plus discontu byla 14. 3. při této hře
přistižena skupina mladých dívek z Poličky, která
kradla čokoládové pamlsky a o den později mladík
z obce Telecí, který odcizil čokoládovou tyčinku.
Prostě ne každý může být vítězem....
Odpolední nudu zaháněl 25. 3. třináctiletý chlapec ze Širokého Dolu tím, že na parkovišti u Plus
discontu odíral ostrým předmětem lak zaparkovaných vozidel. Dvě vozidla poznamenal bez toho,
že by jej někdo z procházejících lidí zpozoroval,
když začal devastovat lak třetího vozu, nevšiml si,
že uvnitř sedí muž, který jej zadržel a přivolal policii. Svojí kratochvílí způsobil poškozeným škodu
převyšující dvanáct tisíc korun.
Velikonoční pomlázku si prodloužil do druhého dne šestačtyřicetiletý muž z Poličky. Zmožen
alkoholem ulehl 29. 3. po poledni do keříků na
ulici Vrchlického, čímž způsobil zděšení mezi kolemjdoucími, kteří viděli pouze nohy vyčnívající ze
křoví. Od strážníků si opozdilý koledník vykoledoval několik pokutových bloků.
Pohledem na noční oblohu plnou hvězd se
kochal devětadvacetiletý muž z Poličky v podnapilém stavu 3. 4. v nočních hodinách. Za místo
k pozorování si vybral ulici Zákrejsova, respektive
vozovku, na které ležel a díval se na noční nebe.
Naštěstí si jej strážníci v potemnělém místě všimli
dříve, než mohlo dojít k tragédii. Pro řidiče přijíždějící do Poličky ve směru od Bořin , mohl být ležící muž na vozovce překážkou, které by si nemuseli
včas povšimnout. Strážníci muže doprovodili do
místa jeho bydliště s doporučením, aby pozoroval
hvězdy z bezpečnějšího místa.
Vtěsnat dospělou ženu do dětské sedačky připevněnou na rámu jízdního kola a během jízdy
neupadnout je vcelku husarský kousek, který se
podařil 4. 4. dvaatřicetiletému muži z Poličky na
ulici Starohradská. Jeho tvrzení, že veze dítě, strážníky pobavilo, stejně jako pohled na podivnou
změť nohou a rukou řítící se ulicí. Přesto však jízdu
posoudili a vyřešili jako přestupek.
Jako doma si bude u soudu připadat devětadvacetiletý muž z Poličky, kterého strážníci v loňském
roce přistihli při řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu, o pár měsíců později při řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění a 8. 4. při
řízení motorového vozidla, ačkoliv mu byl za jeho
„kousky“ vysloven zákaz řízení. Komu není rady,
tomu není pomoci....
Své chvilky slávy si užil 11. 4. odpoledne
šestatřicetiletý muž z Poličky. Nejdříve v podnapilém stavu „řídil“ dopravu u polikliniky a o pár
minut později byl přistižen v prodejně Plus discontu při krádeži plechovky rybiček v ceně 7,90
Kč. Protože byl za majetkovou trestnou činnost
v nedávné době trestán, bude mít krádež olejovek
dohru u soudu.
Zřejmě erotické sny podpořené konzumací
alkoholu prožíval šestadvacetiletý muž z Březové
nad Svitavou, když jej 13. 4. ráno nalezli strážníci v čekárně ČD, kterak ležící na břichu objímal
nádražní lavičku a spal. Pochopení pro jeho jarní
touhy neměli cestující, ani zaměstnanci ČD, kteří
přivolali hlídku MP. Strážníkům nezbylo nic jiného,
než muži překazit jeho sny, probudit jej a vyprovodit z čekárny.
Dopravní nehoda
Dne 16. 3. odpoledne došlo mezi Poličkou
a Bořinami k vážné dopravní nehodě, při níž řidič
osobního motorového vozidla srazil mladého muže
z Bořin a způsobil mu vážná zranění. U řidiče bylo
zjištěno požití alkoholu. Přejeme zraněnému mladíkovi touto cestou brzké uzdravení.
Pavel Lahodný
velitel městské policie Polička

3

ÚČELNOST PROTIPOVODŇOVÉ HRÁZE V POLIČCE
V loňském roce byla snaha Města Poličky ochránit své občany suchým poldrem před následky jarního tání a přívalových dešťů ohrožena jednoduchou
kritikou „ochránců přírody“, která postrádala snahu
něco činit a řešit. Návrh ekologů zmeandrovat, osázet břeh potoka dřevinami a postavit malý poldr
by jistě nedokázal zpomalit tak ohromné množství
vody, které bylo zachyceno a zpomaleno poldrem
19. - 20. března 2005. Účelnost protipovodňové
hráze si uvědomili nejen obyvatelé Družstevní
ulice a okolí, ale všichni ti, kteří viděli 75.000 m 3
vody, které hráz zachytila a zpomalila tak průtok
vody Poličkou. Suché poldry nejsou jen krtiny od
krtka, ale skrývají mnoho technických prvků a jistě
nepřísluší „ochráncům přírody“ čelit projektantům,
hydrogeologům a dalším vodohospodářským odborníkům, kteří poldry navrhují na základě dlouhodobých zkoumání vodohospodářských poměrů
dané lokality. Průtahy se zahájením stavby suchého
poldru v Poličce způsobené „ochránci přírody“, tak
narušili harmonogram stavebních prací a z tohoto
důvodu při jarním tání poldr nebyl ještě zkolaudován, ale sto procentě splnil svou úlohu. Doufejme, že „ochránci životního prostředí“ si začnou
uvědomovat i ochranu životního prostředí člověka
a příště je už neuvidíme jen s jednoduchou kritikou
na rtech, ale budou se snažit o podobná protipovodňová opatření i na jiných místech v Poličce,
protože jak si asi každý mohl všimnout, Polička je
situována v údolí a od jak živa tekla a snad asi i bude téci voda shora dolů. Občanské sdružení ARISTAS POLIČKA touto cestou děkuje všem, kteří se
podíleli na úspěšné realizaci stavby Suchého poldru
Polička, zejména autorovi projektové dokumentace
ing. Podrackému, Pavlu Mattušovi, ing. Vlčkovi za
hydrogeologický průzkum, ing. Puldovi, ing. Tesařovi, Oldřichu Konývkovi, ing. Břeňové, Doc. Šmejkalovi, zhotoviteli stavby společnosti DUFESTAV,
vedení Města Poličky a René Habrmanovi (protože
i on byl svou kritikou tvůrcem projektu) .
Občanské sdružení ARISTAS POLIČKA
REAKCE A21 POLIČKA
Nejdříve musím napsat, že nikdo z ochránců
přírody v Poličce není proti protipovodňovým
opatřením (alespoň o tom nevím). Jsme si vědomi
toho, že povodně zde mohou být stále častěji. O to
více ovšem chceme, aby se postupovalo konstruktivně a za protipovodňovou ochranu se neskrývalo
tunelování státního rozpočtu.
Původně jsme proti projektu poldru vystupovali
především z důvodu nepříznivé změny krajinného
rázu díky nevhodnému tvaru a zbytečně vysoké
hrázi. Další důvody byly mnohem závažnější, jak
uvedu dále.

Skutečně nás mrzelo, že se město nedrží před
pěti lety vypracované studie revitalizace Modřeckého potoka, kde se navrhovalo jako nejlepší řešení
zregulování toku na meandry, osázení porostem
a pro větší vodu doplnění o něco menším poldrem.
Toto řešení navrhoval právě zkušený projektant
a hydrogeolog. Aristas popírá funkci meandrů, ale
každý se může (například i na modelu představeném na Dni Země 22. 4. v Poličce) přesvědčit, že
meandry hrají při povodních velkou roli. Takové
opatření by totiž přesně sedělo na tuto lokalitu
– meandry a dřeviny by zpomalovaly i menší vodu
a poldr by zachytil vodu „velkou“. Jejich účinnost
se potom v případě velké vody vlastně sčítá. Loňskými jednáními se dosáhlo toho, že by k osázení
a meandrování přece jenom časem mělo dojít. Protipovodňová opatření se musejí udělat na Poličsku
komplexně, jeden velký poldr Poličku rozhodně
nespasí. Na Poličsku by mělo vyrůst šest nových
poldrů a stávající by se měly podle protipovodňové
studie upravit. Včetně úpravy stávajících rybníků by
to celé mělo stát cca 33 milionů korun. Jen tento
poldr ale z toho spolkl 10 milionů (místo odhadovaných 4,5 mil.). A možná bude muset město další
2 miliony doplácet na „nečekané vícepráce“. Nepoměr je více než zřetelný.
Poldr letos navíc skutečně ukázal, že sám o sobě Poličce příliš nepomůže, neboť voda jím pouze
volně protékala a dokonce nenaplnila ani polovinu
roury, nad kterou se má voda zadržovat. Poznali
to i lidé v krizovém štábu – kdyby nedošlo rukou
místostarosty k netradičnímu řešení, veškerá voda
by poldrem protekla jako by tam poldr nebyl.
Vybetonované koryto by vodu dokonce naopak
zrychlilo. Názor, který jsme tvrdili před rokem, že
poldr zřejmě nikdy nebude využit, neboť tolik vody
potokem nikdy nepoteče byl tedy zřejmě pravdivý
– však byl také opřený o názor odborníka (nechtěl
být jmenován). Naštěstí máme místostarostu, který
je mj. zkušený „rybníkář“ a situaci zvládl velmi
netradičním způsobem - nechal ucpat odtokový
propustek a dočasně tak vlastně proměnil suchý
poldr v rybník. Pokud bych byl v kůži navrhovatelů
projektu, stáhl bych se do kouta a mlčel. Doufám,
že si je toho Polička vědoma a s Aristasem raději již
spolupracovat nebude.
Našich připomínek k poldru bylo víc. Jednání
tenkrát probíhala ze strany navrhovatelů a realizátorů poldru v duchu mafiánských jednání, za
pomoci lží, nátlaku, hrubých slov, předsouvání
falešných argumentů a dvojích tváří - což nás však
naopak nutilo k většímu prozkoumávání projektu
– a nalézal se tak jeden závažný nedostatek za
druhým.
René Habrman

STŘÍPKY Z DOPRAVY
Suverenita podnapilých řidičů nezná mezí.
15. 3. přišel řidič špatně zaparkovaného vozidla
přímo z pivnice, nevadila mu přítomnost strážníků, ani policistů z obvodního oddělení v Poličce
a s naprostým klidem usedl do vozidla a vydal se
na cestu domů. Jeho jízdu po několika metrech
ukončili mírně užaslí policisté.
Dalším výtečníkem byl 24. 3. mladý muž z Jedlové, který se dostavil na služebnu MP s žádostí
o sejmutí „botičky“ z vozidla. Během hovoru se
musel opírat o zárubeň dveří a jeho řeč spíše připomínala mumlání, kterým se snaží komunikovat
malé děti, než se naučí mluvit. Přes doporučení
strážníků se rozhodl dopravit do Jedlové po vlastní
ose. Jeho jízda trvala pouze pár vteřin, než ji strážníci rázně ukončili.
Záliba v řízení pod vlivem alkoholu se u něho
projevila znovu 10. 4. krátce po půlnoci. Nejprve
naboural do zaparkovaného vozidla na Palackého
náměstí a z místa dopravní nehody ujel. Chvíli

poté byl strážníky spatřen při jízdě bez zapnutých
světel a nakonec byl zadržen na Nábřeží Svobody.
I v tomto případě v jeho žilách kolovalo více alkoholu, než-li krve.
Na noční službu 3. 4. budou strážníci dlouho
vzpomínat. Přistihnout při řízení osobního vozidla
šestnáctiletou dívku v podnapilém stavu a v centru města, se nestává každý den. Mladá vyznavačka
silných motorů a destilátů z obce Čtyři Dvory během své exhibice předvedla několik nevydařených
pokusů o rozjetí vozidla a nakonec i jeden velmi
vydařený skok přes obrubník chodníku. Vozidlo
jí půjčil o šest let starší přítel, který byl, stejně jako
ona, zpitý pod obraz.
O několik hodin později se místní osmadvacetiletý řidič při jízdě zalekl služebního vozidla MP,
zpanikařil a snažil se strážníkům ujet. Zvolil ne
zcela obvyklý způsob a strážníky chtěl setřást couváním. Ani tato jízda netrvala dlouho a řidič, který
přiznal požití asi deseti piv, byl předán policistům.

ZPRÁVY Z RADNICE
USNESENÍ
- přijatá na 8. schůzi Rady města Poličky
dne 21. 3. 2005
RM bere na vědomí předloženou koncepci
expozic Městského muzea a galerie v Poličce
a ukládá OKS zadat ve spolupráci s ředitelem
Mgr. Davidem Junkem výběrové řízení na řešení
interiérů v budovách č.p. 112 - 114.
RM v souladu s ustanovením § 4 odst. 1,
zákona č. 94/1963 Sb., o rodině v platném znění pověřuje členku zastupitelstva města paní
Ing. Marii Hamanovu přijímáním prohlášení
o uzavření manželství a prováděním sňatečních
obřadů s účinností od 21.3.2005.
RM bere k vědomí informaci o místě, termínu a době pro podání žádostí k předškolnímu
vzdělávání pro následující školní rok 2005/2006
v mateřských školách v Poličce.
RM bere na vědomí informace, týkající se plnění zadaných úkolů OD a souhlasí s poskytnutím
pomoci ze strany dopravní komise při formulování otázek, jež mají být obsaženy v dotazníku
pro průzkum veřejného mínění ohledně stávající
dopravní situace v centru města.
RM schvaluje záměr realizace výstavby řadových garáží v lokalitě sídl. B. Němcové v Poličce
dle důvodové zprávy a doporučuje jej ZM ke
schválení. Současně RM schvaluje text informačního letáku vztahující se k uvedenému záměru.
RM schvaluje finanční vypořádání zřízených
příspěvkových organizací dle důvodové zprávy.
RM ukládá OKS nechat vypracovat nezávislé posouzení rozpočtu víceprací stavby Suchý
poldr.
- přijatá na 9. schůzi Rady města Poličky
dne 11. 4. 2005
RM pověřuje OKS projednáním a předáním
návrhů na jmenování nového člena Rady školy ZŠ
Na Lukách, Polička.
RM schvaluje výjimku z počtu dětí ve třídách
mateřských škol v souladu s § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon) pro školní rok 2004/2005 těmto

mateřským. Výjimka z počtu dětí se schvaluje
za předpokladu, že zvýšení počtu dětí nebude
na újmu kvality vzdělávací činnosti školy, budou
splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví
a nedojde k překročení kapacity mateřské školy.
RM souhlasí s použitím městského znaku na
skleněné výplni ve vestibulu hotelu OPUS Polička. RM dále ukládá vedoucímu kanceláře starosty
provést korekturu vzoru znaku tak, aby odpovídal
heraldické předloze schválené předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
RM souhlasí s osazením svislé dopravní značky IP12 (Vyhrazené parkoviště) s dodatkovou
tabulkou E12 s příslušným textem a s označením
dvou parkovacích míst vodorovnou dopravní
značkou V10e (Vyhrazené parkoviště) v ul.
U Masných krámů.
RM souhlasí s osazením svislé dopravní značky B1 (Zákaz vjezdu všech vozidel), opatřené
dodatkovou tabulkou E12 s příslušným textem
v ul. Parkány.
RM souhlasí se zněním otázek, jež mají být obsaženy v dotazníku k výzkumu veřejného mínění
– dopravní situace v centru města.
RM souhlasí s osazením svislé dopravní značky IP12 (Vyhrazené parkoviště), opatřené dodatkovou tabulkou E12 s příslušným textem a s vyznačením vodorovného značení V10e (Vyhrazené
parkoviště) 6x na náměstí B. Martinů.
RM doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu č. 1/2005 dle důvodové zprávy.
RM schvaluje Základní umělecké škole Bohuslava Martinů Polička převod finančních prostředků ve výši dle důvodové zprávy na nákup pianina
z rezervního fondu do investičního fondu.
RM bere na vědomí přípravy 13. ročníku Běhu
Terryho Foxe .
RM určuje osoby zodpovědné za průběh soutěže „Královny věnných měst“ v Poličce v souladu
s důvodovou zprávou.
Kompletní usnesení je k dispozici na sekretariátě starosty MěÚ.

REAKCE NA ANKETU
BARIÉRY V POLIČCE
Bariér pro vozíčkáře je v Poličce mnoho. Chodící člověk si neuvědomuje, že nepřekonatelnou
bariérou se může stát i jen jeden jediný schod.
Momentálně mě z tohoto pohledu nejvíce trápí
poličská poliklinika.
Její budova není vybavená výtahem ani jinou
možností jak dostat vozíčkáře k lékaři . U schodů
do polikliniky je sice zvonek pro imobilní osoby,
ale na jeho signál vyjde jeden postarší člověk, který
nemůže při nejlepší vůli pomoci dostat se vozíčkáři
tam, kam potřebuje.
Takže nezbývá než si předem zařídit pomoc
statných mužů, kteří vozíčkáře s vozíkem vynesou
až k ordinaci a zpět.
Nová plastová okna jsou sice pěkná, ale myslím
si, že výtah pro vozíčkáře a nejen pro ně by byl
potřeba víc. A jistě by se na něj dala sehnat i nějaká
dotace z kraje, nebo od státu.
Alena Báčová
Pozn. redakce:
Toto je jediná reakce na anketu o bariérách v Poličce. Všichni ostatní občané považují naše město za
bezbariérové? Všichni se dostanou tam, kam potřebují? Vozíčkáři, maminky s kočárky a další nemají
žádný problém s pohybem po městě? Jak to je?

ANKETA ANKETA ANKETA ANKETA
Jak jste spokojeni s komunikací mezi
městem a občany?
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

VŠIMLI JSME SI
Od 10. dubna Zámečnictví Bulva rozšířilo výrobu o kopírování autoklíčů s transpordérem.

FOND ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA POLIČKY V ROCE 2005
I v letošním roce se naskýtá možnost poskytnout vlastníkům staveb pro bydlení (fyzickým
i právnickým osobám) na území Města Poličky
i městských částí Lezník, Modřec a Střítež účelovou
půjčku na modernizace a opravy nemovitostí v souladu s vyhláškou ZM č. 1/2003 za výhodných úro-

NABÍDKA BEZPLATNÉHO
DOVOZU VĚTVÍ PRO TOPENÍ
Město Polička nabízí bezplatný dovoz větví pro
topení v rámci katastrálního území Polička. Případní zájemci se mohou osobně seznámit s nabízeným
materiálem na recyklačním dvoru u přejezdu vlečky na Hegerově ulici, a to v provozní dobu, tj. St
13.00 - 17.00, So 8.00 - 11.30.
Jedná se o větve, které jsou vhodné především
pro štěpkování. V případě zájmu o nabízený materiál je možno kontaktovat techniky T.E.S. s.r.o. na tel.
č. 603514647 (p. Pazlar), 604947881 (p. Vendolský)
nebo 461721563. Tito pracovníci zajistí dovoz větví
na místo určení.
Vedoucí odboru územního rozvoje a ŽP
Ing. Marta Mastná

kových podmínek (4 %) se lhůtou splatnosti 4 roky.
Půjčky z FRB lze poskytnout na tyto účely
a v horní hranici níže uvedené:
1) obnova střechy u domu staršího 10 let (výměna krytiny a konstrukce krovu) do 40 tis. Kč/1
dům
2) zřízení plynového elektrického nebo jiného
ekologického vytápění v domě do 40 tis.Kč/1 bytovou jednotku
3) zřízení malé čistírny odpadních vod ke stávajícímu domu do 25 tis. Kč/1 bytovou jednotku
4) dodatečná izolace domu proti spodní vodě
(u domu staršího 10 let) do 20 tis. Kč/1 dům
5) obnova fasády domu včetně oplechování
(u domu staršího 10 let) do 50 tis. Kč/1 bytovou
jednotku
6) zateplení obvodového pláště domu (u domu
staršího 5 let) do 50 tis. Kč/1 bytovou jednotku
7) zřízení WC, koupelny, sprchového koutu
(v bytě, kde dosud není) do 30 tis. Kč/1 bytovou
jednotku.
Formuláře „Přihlášky do výběrového řízení
FRB“ jsou k dispozici na stavebním úřadě.
Aby mohla být přihláška projednána v komisi

FRB, je třeba ji doložit následujícími přílohami:
• kopií ověřené projektové dokumentace
• kopií stavebního povolení nebo sdělení
k ohlášení stavebních úprav či udržovacích prací
popř. kopií žádosti o stavební povolení či ohlášení
opatřenou podacím razítkem městského úřadu
• dokladem o vlastnictví obytné budovy (kopií
výpisu z katastru nemovitostí, kopií kupní nebo
darovací smlouvy s doložkou o provedení vkladu
do katastru nemovitostí)
• kalkulací ceny prací – potvrzením zhotovitele
prací.
Podrobnější informace podá a přihlášky přijímá:
Václav Kašpar,
MěÚ Polička – stavební úřad,
tel.č.: 461 723 815
Uzávěrka přihlášek: úterý 31. května 2005 ve
13:00 hodin.
Poté počátkem měsíce června projedná podané
přihlášky komise FRB, která podá návrh na jejich
schválení v radě města a v zastupitelstvu města.
Konečné projednání půjček z FRB: na zasedání
zastupitelstva města dne 23. června 2005.
Václav Kašpar
za komisi Fondu rozvoje a bydlení
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PODPORA PODNIKATELŮ
CENTRÁLNÍ REGISTR PRODUKTŮ, SLUŽEB
A ČINNOSTÍ FIREM A INSTITUCÍ V INFORMAČNÍM SYSTÉMU HK ČR SOUČÁST INFORMAČNÍCH
SYSTÉMŮ KRAJŮ, MĚST A OBCÍ
Na konferenci „Podpora podnikání v Pardubickém kraji“, kterou uspořádal krajský úřad společně
s Krajskou hospodářskou komorou, byl představen
internetový informační systém „Centrální evidence
produktů a firem Axis4info“. Tématem konference
byla spolupráce regionální a podnikatelské samosprávy při tvorbě a využívání tohoto informačního
systému pro potřeby krajů, měst a obcí v rámci
podpory malého a středního podnikání a dále podpora rozvoje podnikatelského prostředí regionu.
Centrální informační zdroj Axis4info funguje
jako jednotná evidence podnikatelských subjektů
a slouží k zadávání a vyhledávání strukturovaných
údajů o široké škále produktů a činností firem a institucí ze všech oborů průmyslu, obchodu a služeb.
Záměrem je umožnit veškerým podnikatelským
subjektům nejen získávat, ale hlavně poskytovat
komplexní informace, a to s ohledem i na malé
podniky a drobné živnostníky, pro které jsou
ostatní formy účinné prezentace většinou cenově
nedostupné.
Centrální registr Axis4info jako součást informačních systémů krajů, měst a obcí tak v rámci

podpory malých a středních podnikatelů umožňuje:
• poskytování a získávání aktuálních informací
on line samotným uživatelem dle jeho okamžitých
potřeb
• usnadnění výběru optimálních obchodních
partnerů na vstupu i výstupu výrobního cyklu,
zmapování konkurence či zahájení podnikatelských aktivit ve vybraném regionu
• zvyšování konkurenceschopnosti firem a odbytu zboží a služeb v regionálním, národním i mezinárodním měřítku
• zobrazení profilové struktury (podle zvolené
kategorie výrobků, služeb nebo činností) podnikatelských subjektů a institucí v daném regionu
a zobrazení jejich sídel v mapách až do úrovně ulic
• získání přehledu o celkové infrastruktuře,
rozmanitosti a hustotě služeb za účelem prezentace
a propagace ekonomického a podnikatelského potenciálu regionu (rozvoj cestovního ruchu, posílení
místních tradic a oborových specifik regionu atd).
Celé uživatelské rozhraní i všechny údaje jsou
kromě češtiny k dispozici také v angličtině.
Komplexní strukturované údaje o firmách
a jejich sortimentu produktů, služeb a činností
z centrální evidence Axis4info se stávají součástí
informací o ekonomickém prostředí, které Hospodářská komora ČR za podpory orgánů státní správy
a veřejné samosprávy prezentuje za účelem propagace a dalšího rozvoje podnikatelského potenciálu
České republiky a jednotlivých regionů.
Provozovatelem systému Axis4info je World Trade Center Prague, a.s., což je 100% dceřiná společnost Hospodářské komory České republiky.

SOUTĚŽ!
Dubnového kola poznávací soutěže o Poličce se
zúčastnilo celkem 20 soutěžících. Dvě odpovědi byly
špatně. Soutěžících poněkud ubylo, asi proto, že
otázka byla o něco složitější než minule.
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 dubnovou otázku
Básník Miloslav Bureš se narodil v sousedství
hostince U Mrštíku v Eimově ulici čp. 56. Neví se
proč právě zde, když jinak Burešovi bydleli na Hegerově ulici č. 88.
Vítězové
Redakční rada vylosovala tyto výherce:
1.
Sobolová Nikola
500 Kč
2.
Šimonová Anna
300 Kč
3.
Mohelníková Barbora 100 Kč

PRŮZKUM TURISTICKÝCH MOŽNOSTÍ MĚSTA POLIČKY
Na období letní turistické sezóny připravilo poličské Informační centrum dotazníkový průzkum
turistických možností Města Poličky. Průzkum,
který poprvé provedlo Informační centrum v roce
1999, bude probíhat v měsících červen až srpen.
Cílem dotazníkového šetření je získat odpovědi na
otázky spojené s návštěvností města, s nabídkou
a kvalitou zde poskytovaných služeb a informace,
které nám pomohou při sestavování marketingového plánu celoroční propagace města v cestovním
ruchu. Pro věrohodnost výsledků průzkumu jsme
stanovili minimální počet dotazovaných na 350

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
ADRA DĚKUJE
Občanské sdružení ADRA děkuje všem, kteří
přispěli svými finančními příspěvky do celostátní
velikonoční sbírky „Pomáhat může každý“, která se
uskutečnila ve dnech 22. a 23. 4. 2005. Díky dobrovolné pomoci studentů Gymnázia Polička byla
vybrána v našem městě částka 10 137,50 Kč.
Výtěžek sbírky půjde na pomoc sociálně, ekonomicky a zdravotně ohroženým obyvatelům České
republiky a obětem přírodních katastrof a válených
konfliktů v zemích Evropy, Asie a Afriky.
R. Slezáková,
koordinátor sbírky za o.s. ADRA Polička

POZVÁNKA KE DNI MATEK

„Pohlazení pro maminky“
Žáci Masarykovy základní školy v Poličce připravili pro všechny poličské maminky a babičky
dárek plný básniček a písniček.
Hudební sálek muzea,
úterý 3. 5. 2005, v 16 hodin.
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osob, což by mělo odpovídat standardní cca 5%
chybě.
Z výsledků šetření, které uskutečnilo naše
Informační centrum před 6 lety v roce 1999 mj. vyplynulo, že většina návštěvníků (81%) se v Poličce
zdržela pouze 1 den, přičemž pouhých 7% z dotazovaných turistů bylo ubytovaných přímo v Poličce
a 52% v soukromí u přátel a příbuzných. Nejčastěji
turisté v roce 1999 do Poličky cestovali autem (65%)
a téměř polovina dotázaných navštívila město poprvé. Cílem jejich zájmu byla převážně návštěva
památek (62%) a informace o Poličce návštěvníci
čerpali nejvíce od známých a příbuzných (42%)
a pouze 6% z internetu. V rámci dotazování na
spokojenost se službami byli návštěvníci nejspokojenější s nabídkou stravování (86%) a službami IC
(89%). Méně spokojeni byli návštěvníci s možností
veřejné dopravy do Poličky či nočním životem.
Dotazníkového průzkumu se tehdy zúčastnilo 150
respondentů, což v sobě zahrnovalo pravděpodobnost vyšší než standardní 5% chyby.
V rámci plánovaného průzkumu na letošní
turistickou sezónu 2005 jsme některé otázky, vzhledem k výsledkům z minulého šetření, pozměnili
či vypustili za účelem zpřesnění a zjištění nových
informací. K novým otázkám tak např. patří: Přicestoval(a) jste sám/ s partnerem/ s rodinou ….?
Pro ty, co jen projíždí, je otázka: Odkud jste přijel
a kam z Poličky pojedete? A zajímá nás v dotazníku i odpověď na otázku: Které služby jste v Poličce
využil?
Vzhledem ke změnám v posledních 6 letech
např. v podobě rozšíření ubytovací kapacity v Poličce či všeobecnému vzrůstu počtu uživatelů
internetu předvídáme i místy odlišné výsledky výzkumu v porovnání s rokem 1999. Naopak věříme,
že výsledky průzkumu dokážeme v budoucnu opět
kvalitně zhodnotit.
Mgr. Jan Matouš
vedoucí Informačního centra Polička

Vítězka dubnového kola Nikola Sobolová má
17 let a studuje Obchodní akademii ve Svitavách.
Odpověď za ni vyplnila mladší sestra, která chodí
do první třídy. „Za výhru si koupím nějaké oblečení,
ale určitě budu pamatovat i na sestru“ řekla nám
dubnová vítězka.
Zadání na květen
Na které poličské budově je umístěna pamětní deska autora divadelní hry Anežka?

DĚJE SE VE MĚSTĚ A V JEHO
OKOLÍ ZAJÍMAVÁ AKCE?
Dejte o ní vědět prostřednictvím Českého rozhlasu Pardubice.
Každý pátek mezi 17 a 18 hodinou jsou ve
vysílání Českého rozhlasu Pardubice (104,7 FM
Pardubický kraj, 102,4 FM Svitavsko) k dispozici
Vzkazy na víkend.
Zde můžete své přátele, známé nebo obyvatele
Poličky pozvat na zajímavé akce, které se budou konat právě o víkendu. Své pozvánky zasílejte e-mailem na adresu pardubice@rozhlas.cz nebo volejte
přímo do studia na telefonní číslo 466 500 616.
-sáň-

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
Květen 2005
KULTURNÍ SLUŽBY MĚSTA
POLIČKY - TYLŮV DŮM
6. května
20.00 hod

JAKUB SMOLÍK
country – popová star v Poličce
vstupné 170,- Kč

11. května
19.00 hod.

PAVEL ŽALMAN
koncert známého folkového hudebníka
vstupné 100,- Kč

16. května
20.00 hod.

VZPOMÍNÁME NA 30. – 40. LÉTA
taneční a swingová hudba 30. a 40. let 20.
století.
vstupné 80,- Kč

25. května

PRONÁJEM
kulturní pořad pro děti MŠ

26. května

PRONÁJEM
výchovný pořad pro ZŠ

PROGRAM MARTINŮ FEST
Čtvrtek 19. 5. 2005
16.45 hod. Pietní akt u hrobu B.MARTINŮ
Tylův dům Vernisáž obrazů
17.20 hod.
- ak.malíř Pavel Svoboda
Velký sál,
Gabriela Beňačková – soprán
18.00 hod. Katarína Bachmanová- klavír
PÁTEK 20. 5. 2005
Velký sál TD Petr Nouzovský – violoncello
10.00 hodin Yukie Ichimura – klavír
Lukáš Hurník – průvodní slovo
(koncert pro střední školy)
Pátek 20. 5. 2005 OZVĚNY PRAŽSKÉHO JARA
Tylův dům Yukio Yokoyama - klavír (Japonsko)
Malý sál,
(Beethoven, Martinů, Chopin)
19.00 hod. Koncert v rámci 8. ročníku Martinů festu
2005 je zároveň uveden i pro členy KPH
Sobota 21. 5. 2005 Monika Knoblochová - cembalo
Kostel sv. Michaela, 19.00 hod
Žofie Vokálková - flétna
Silvie Hessová – housle
Neděle 22. 5. 2005 ČESKÉ NONETO
Kostel sv.
(Martinů, Muchová, Rejcha)
Jakuba
18.00 hod.

DOPROVODNÉ AKCE:
Úterý
17. května
17.00 hod.

MLÁDÍ A BOHUSLAV MARTINŮ
reprezentativní vystoupení žáků ZUŠ B.
Martinů Polička a jejich hostů
v předvečer Martinů festu

VÝSTAVA:
V prostorách vestibulu muzea je instalována výstava
KOSTÝMOVÉ A SCÉNICKÉ NÁVRHY JEVIŠTNÍCH
DĚL BOHUSLAVA MARTINŮ.
Výstava potrvá od 14. května do 3. července 2005

KINO POLIČKA
STŘEDA
6. dubna
19.00 hod.
60,- Kč

Úterý
3. května
19.00 hod.
60,- Kč

ŽIVOT JE ZÁZRAK
komedie, romantický film
Další šílená jízda Balkánem
Jugoslávie, Francie, 155 minut
Ocenění: César 2005, nejlepší evropský
snímek
Přístupné od 12 let
LETEC
drama, USA / Japonsko
Leonardo DiCaprio v roli slavného letce,
režiséra a dobrodruha Howardo
Hughse.
Přístupné od 11 let, 170 minut

Pondělí
9. května
19.00 hod.
60,- Kč

SAMETOVÍ VRAZI
kriminální psychologický film, ČR,
…..a stáhnou Vás s sebou
Přístupné od 15 let

Pátek
27. května
19.00 hod.
55,- Kč

KLAN LÉTAJÍCÍCH DÝK
akční, historické, wu-xia, romance, Čína
Nadčasový, romantický příběh ve filmu o
bojových uměních.
přístupné od 12 let, 111 minut

Pondělí
30. května
19.00 hod.
60,- Kč

PŘÍBĚHY OBYČEJNÉHO ŠÍLENSTVÍ
komedie, ČR/SR/SRN
Ženský nejsou naši nepřátelé. Jsou to
přátelé, ale hrají tvrdou hru!
108 minut

ANKETA
Kulturní služby města Polička vyhlašují anketu
o nový název. Pokud máte zájem podílet se na
vytvoření nového názvu pro kulturní zařízení
Poličky - namísto původního „Kulturní služby
města Poličky- Tylův dům“, předejte své návrhy do Tylova domu do konce května 2005.
Můžete osobně, poštou nebo internetovou
poštou: tyluv.dum@policka.net. Děkujeme.
KSMP

STOMATOLOGICKÁ
POHOTOVOST
Oblast Litomyšl - Polička
7. - 8. 5.
14. - 15. 5.
21. - 22. 5.
28. - 29. 5.
4. - 5. 6.

MUDr. Adamcová Markéta, Polička,
Smetanova 55, 461725987
MUDr. Cacková Alena,
Trstěnice 184, 461634157
MUDr. Králová Zdena, Litomyšl,
Družstevní 69, 461614727
MUDr. Pokorná Jana, Litomyšl,
ul. 9. Května 809, 461615414
MUDr. Hebltová Vladimíra,
Sloupnice 188, 465549236

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

STROMEČKY Z DRÁTŮ A KORÁLKŮ
- výtvarná dílna pro děti ze ZŠ
Termín:
pondělí 2. 5. od 13.30 hod.
Cena:
25,-Kč
Místo:
DDM
Informace: Zuzana Dostálová
BĚH DVOJIC – ANEB JARO S OPÁVIÍ
- sportovně zábavný běh všech dvojic, které mají rádi legraci (páry, holky s holkama,
kluci s klukama, malé děti s rodiči,…)
Termín:
pátek 6. května 2005
Prezentace: 16.°° - 17.°° hod. prezentace v DDM
Start:
17.°° hod od DDM
Kategorie:
I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ, studenti, ostatní
dvojice
Dále bude zajištěno: občerstvení, ochutnávka výrobků
firmy Opávia a káva zdarma, program
před DDM. Odměny pro nejlepší a sladkost pro každého od firmy Opávia.
OBLASTNÍ KOLO „POZNÁVÁNÍ PŘÍRODNIN“
- přírodovědná soutěž pro žáky 3. a 4. tříd
Termín :
středa 18. května 2005 od 9.00 hodin
Místo :
DDM Polička
Informace : Richard Brabec
ZELENÁ STEZKA – ZLATÝ LIST
- přírodovědná soutěž pro mladší i starší žáky
Termín :
sobota 28. května 2005 ve 14.00 hodin
Místo :
Liboháj v Poličce
Informace: Richard Brabec
DEN DĚTÍ s DDM a MŠ ČTYŘLÍSTEK
- odpoledne plné soutěží, her, kouzlení,
zpívání a tancování; od 17.00 – 19.00 hod.
diskotéka pro „náctileté“
Podrobný program uvedeme na plakátovacích plochách.
Termín:
neděle 29. 5. od 13.30 hod.
Místo:
Hasičská zahrada
Vstupné:
20,-Kč , děti do 69 cm výšky zdarma
Informace: Zuzana Dostálová
AEROBIC MARATON
- zájezd pro všechny, kteří milují aerobic; 4 hod. cvičení
s Vláďou Valouchem, Míšou Hradilovou a Zdenou Volavou; hodnotné ceny
- kadetky: roč. 1993 a ml. - cvičí 2 hod., startovné 30 Kč
- juniorky: ročník 1985-92 - cvičí 4 hod., startovné 60 Kč
- ženy: ročník 1985 a starší - cvičí 4 hod., startovné 80 Kč
Termín:
sobota 21. května od 14 hod.
Místo:
Kulturní dům Nové Město na Moravě
Doprava:
odjezd ve 12.00 hod. společným autobusem od semaforu, cena: 70,-Kč
Přihlášky si vyzvedněte v DDM a odevzdejte nejpozději
do 6. 5. do DDM. Pozor omezený počet míst!!!.
Informace: Zuzana Dostálová
SHIATSU - DO ROJIN - LIJANG
Naučíte se : streče meridiánů, nabíjení energetických
drah, napínání a pohyby ve velkých kloubech dle meridiánů. Možnost objednání na ošetření od pana Rožnovjaka na pátek 24. 6. 2005, nocleh zajistíme v DDM.
Termín:
25.-26. 6. 2005
Místo:
DDM
Cena:
1000,-Kč
Lektor:
Libor Rožnovják
Přihlášky:
nejpozději do 5. 6. 2005
Informace: Zdeňka Novotná
OBLASTNÍ KOLO „POZNÁVÁNÍ ROSTLIN“
- přírodovědná soutěž pro žáky 5. – 9. tříd
Termín :
středa 1. června 2005 od 9.00 hodin
Místo :
DDM Polička Informace: Richard Brabec

Vyhlašujeme soutěž „Pomozte nám vymyslet
název pro náš Dům dětí a mládeže v Poličce“
Své návrhy pošlete nejpozději do 17. června
2005 buď na e-mail: ddm@unet.cz nebo vhoďte do
schránky, která je umístěna na venkovních dveřích
DDM. Nejlepší název vyhodnotíme a autor dostane
odměnu. Na přihlášku napište: jméno, příjmení,
adresu, tel. číslo a návrh na název DDM.
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POZVÁNKA NA MARTINŮ FEST
V květnu 2005 se v Poličce, rodném městě skladatele Bohuslava Martinů, koná již 8. ročník Martinů
festu. Festival začíná ve čtvrtek 19. května a končí
v neděli 22. května 2005. Tento hudební svátek se
koná v rámci Českých kulturních slavností pod záštitou Ministerstva kultury České republiky a Města
Poličky. Festival bude zahájen jako v předešlých
letech pietním aktem u hrobu Bohuslava Martinů
a vernisáží obrazů Pavla Svobody, první koncert zazní v podání Gabriely Beňačkové. V pátek se mohou
hosté zaposlouchat do skladeb v podání Moniky
Knoblochové (cembalo), Adély Štajnochrové (housle) a Jany Semerádové (flétna). V sobotu předvede
své mistrovské klavírní umění Yukio Yokoyama
(Japonsko) v Ozvěnách Pražského jara. Závěrečný
koncert zazní v podání Českého noneta, kdy jedinečnou atmosféru vytváří prostředí kostela svatého
Jakuba, ve kterém je již každoročně festival ukončen
závěrečným koncertem.
Stejně jako v předešlých letech i tento rok se dramaturgicky na Martinů festu podílel Jan Páleníček.
V doprovodném programu festivalu vystoupí
žáci ZUŠ B. Martinů v Poličce v koncertu Mládí
a Bohuslav Martinů. Během festivalu si mohou hosté
prohlédnout rodnou světničku B. Martinů, navštívit
v muzeu výstavu Kostýmové a scénické návrhy
jevištních děl Bohuslava Martinů a mnoho dalších
zajímavých míst v Poličce a okolí.
Starosta Miroslav Popelka zve milovníky vážné hudby na tento jedinečný festival: „Vážení přátelé,
dovolte mi, abych Vás opět oslovil u příležitosti 8. ročníku festivalu Martinů fest 2005. Tak jako v předchozích letech se bude jednat o jednu z nejvýznamnějších kulturně společenských akcí roku pořádaných
Městem Polička. Bohuslav Martinů a jeho dílo má své
nezastupitelné místo v lidských srdcích nejen v naší
vlasti, ale i daleko za hranicemi. Jsem přesvědčen, že
letošní ročník poskytne všem posluchačům nezapomenutelný hudební zážitek.
Velmi rád bych Vás touto cestou pozval do Poličky
a popřál osmému ročníku festivalu mnoho spokojených posluchačů, vynikající uměleckou úroveň
a příjemnou hudební atmosféru.“

KRÁLOVNA MĚSTA
POLIČKY 2005
Město Polička v letošním roce poprvé v historii
výběru reprezentantky, která se bude ucházet o titul „Královna královských věnných měst“ vyhlašuje
1. veřejnou volbu královny města Poličky. Volba se
uskuteční v Tylově domě dne 21. 9. 2005 v 19.00
hod. Na královnu čeká řada vskutku královských
darů a privilégií. Zvolená královna se zúčastní
volby královny královských věnných měst v Novém
Bydžově v říjnu letošního roku.
Soutěže se může zúčastnit každá dívka a žena
s trvalým bydlištěm v Poličce, která k datu 15. října
2005 dosáhne věku 17 let a zašle nebo doručí přihlášku do soutěže na adresu:
Informační centrum, Palackého nám. 160, Polička. Obálku označte slovy „Královna Poličky“.
Propozice k přípravě na volbu královny získají
soutěžící v Informačním centru při předání přihlášky. Téma soutěžního večera volby královny:
Z FILMU DO FILMU
MOTTO:
JSTE SYMPATIČTĚJŠÍ? HEZČÍ? MILEJŠÍ? NEŽ VÁŠ
BRATR, TAŤKA, PARTNER, MANŽEL? STAŇTE SE
KRÁLOVNOU POLIČKY PRO ROK 2005!! PROČ TO
NEZKUSIT?
Přihlášky do soutěže jsou přijímány do
PONDĚLÍ 20. ČERVNA 2005.
Je na přihlášení tedy dost času? Není!!
V den přihlášení dostanete propozice, z nichž
se dozvíte, jak se na soutěž připravit a budete tak
mít více času na přípravu, než ostatní.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VZPOMÍNÁME
Dne 3. května jsme vzpomněli 10. výročí našeho drahého
manžela, tatínka a dědečka pana
Ladislava Grubhoffera. Vzpomínáme a děkujeme za všechnu
lásku , cos nám dal, na kterou
nikdy nezapomeneme. Stále nám
chybíš, stále tě máme v srdci.
Manželka, Miloš, Ilona, Láďa s rodinami
a ostatní příbuzní.

Děkujeme všem blízkým,
přátelům, přátelům a známým
za vyjádření spoluúčasti a rozloučení se s ing. Jaromírem
Faimanem.
Ten, kdo v srdci je, nikdy není
zapomenut.
Zarmoucení rodiče a sestry

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kdo jste se přišli rozloučit do
chrámu sv. Jakuba s panem Ladislavem Stodolou.
Děkujeme i za květinové dary, projevy soustrasti
a vedení Penzionu za vstřícnost a pomoc.
Marie Dufková, Marta Čípová

Touto cestou chci poděkovat lékařům a sestřičkám poličské LDN (A3) za obětavou péči o mého bratra pana Martinů.
Bratr Jiří Martinů

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

VÝSTAVA OBRAZŮ – VIKTOR SIRKO DO 14. 5. 05
PÁTEK 6. 5. - od 8 30 celé dopoledne
MAJÁLES POLIČSKÝCH ŠKOL
PŘÍBĚH SOPTÍCÍHO VULKÁNU
Divadelní představení studentů sexty
Gymnázia Polička
OD 21:00 BUDE PROBÍHAT JUNGLE
NIGHT
SOBOTA 7. 5. - od 20:00 JAZZOVÝ VEČER
DORŮŽKA & LINDSTRAND
David Dorůžka – kytara * Josefine
Lindstard (SVE) - zpěv * Jaromír Honzák
– kontrabas * Lukasz Zyta (PL) - bicí
Vstupné 90 Kč / 70 KčS*
ČTVRTEK 12. 5. – od 17:00 PODVEČERNÍ HODINKA S POEZIÍ
V podání členů divadelního spolku
a studentů gymnázia Polička.Hudební
doprovod – žáci ZŠU BM
Vstupné 30 Kč
SOBOTA 14. 5. – od 20:00 KLUBOVÝ VEČER
– zahájení výstavy obrazů Lucie Pouchové
(malba) a Lenky Pospíšilové (dřevoryty)
po úvodním proslovu zahrají kapely
MEDVĚD 009
kapela z Úval, plná zručných muzikantů,
známá i v jiných sestavách jako např.
Divokej Bill,
Den, Hegeš, hrající přímočarý bigbeat,
okořeněný saxofonem a trumpetou.
HEGEŠ

kapela hrající alternativní rock v obsazení el. kytara, akust. kytara, basa, bicí,
konga, trubka, příčná flétna a zpěv.
Vstupné 50 Kč
PÁTEK 20. 5. – od 20:00 BLUEGRASS SESSION
BLUE SAIL´S – CONTENPORARY BLUEGRASS (Letohrad) PENDL – BLUEGRASS
& NEWGRASS (Litomyšl) POČKEJTE
– BLUEGRASS (Polička)
Vstupné 50 Kč
*KčS – korun českých studentských
www.rockoupani.cz
PÁTEK 27. 5. 2005 od 17:00 hod.
PRVNÍ POMOC, KRIŠTOFOVY STARÉ
VĚCI, MIMORITMUS, TRABAND, KRUCIPÜSK, SILENT STREAM OF GODLESS
ELEGY, PŮVODNÍ BUREŠ, INDY a WICH,
DJ WICH
SOBOTA 28. 5. 2004 od 10:00 hod
Divadlo studentů Gymnázia Polička
– ODYSSEUS - Divadelní klub Polička
BIONAFTA, MOTOREST BAND, TOČKOLOTOČ, JOLLY JOKER a PBU, ZÁVIŠ,
RUFUS, TORNADO LUE (SK), ANETA
LANGEROVÁ a KAPELA, BORON, ELECTRIC MANN, ZNOUZECNOST
VSTUPNÉ:
PERMANENTKA na celý festival:
300,- Kč ; na místě 350,-Kč
Jednodenní vstupenka (na místě) :
SO 250,- Kč

VÁŽENÍ HEDVÁCI - DŮCHODCI
Z POLIČSKÉHO PROVOZU

ODPOLEDNE S DECHOVKOU

Zveme Vás co nejsrdečněji do restaurace
THT na besedu, která se uskuteční dne 17.
6. 2005 v 15 hod. Svou účast laskavě potvrďte
do 21. 5. 2005 - vždy po 18 hod na telefonním
čísle 461725327.
Seznamte s touto akcí i důchodce bydlící
mimo Poličku.
Na viděnou se těší pořadatelé

Dechová hudba Poličanka zve všechny
příznivce dechové hudby a lidových písniček
na posezení s dechovkou, které se uskuteční
v neděli 22. 5. 2005 v 15.00 hodin v Poličce
před Restaurací na Chalupě (u Šestáků - směr
Pomezí).
Občerstvení zajištěno, přijďte posedět a zazpívat si.
Eduard Cacek, kapelník

DIVADELNÍ ABONENTNÍ CYKLUS NA ROK 2005 – 2006
CYKLUS A

CYKLUS B

ZÁŘÍ
Dana Bartůňková: LOVU ZDAR
Situační komedie o ukradeném dědictví. Levoboček Felix je svým nezdárným bratrem ošizen
o panství po otci. Se svým synem se proto snaží
zmocnit otcovy závěti a bratra přelstít. Připravená
lest se jim však na lovu v horské chatě vymkne
z rukou a vyvrcholí prekérní situací.
Hrají: Vladimír Kratina, Jaroslava Obermaierová, Martina Hudečková, Petr Oliva

ŘÍJEN
A. Procházka: KLÍČE NA NEDĚLI
Dva manželské páry se sejdou na nepovedeném mejdanu. Prozradí se, že všichni čtyři nejsou
příliš spokojeni s tím, čeho dosáhli a jejich manželské soužití trpí stereotypem. V opilosti se partneři
prohodí, vymění si klíče od bytu a po kratičké
radosti z něčeho nového se z této záměny roztočí
kolotoč potíží.
Hrají: Milena Dvorská /Jana Šulcová/, Lumír
Olšovský /Zbyněk Pamtůček/, Ivana Andrlová / Olga Želenská/, Vladislav Beneš /Antonín
Procházka/,….

ŘÍJEN
Pierre Chenota: SOUSEDKA
Příběh o dvou osamělých lidech, kteří se setkají
v Paříži uprostřed horkého léta, kdy se jediným
rozptýlením zdá být návštěva kina nebo sebevražda. Osud v podobě zaplaveného bytu jim nabídne
život ve dvojici, ale protože oba mají své zavedené
zvyky, dochází v jejich soužití k řadě neobyčejně
komických situací.
Hrají: Lukáš Vaculík a Hana Seidlová
PROSINEC
Robert Thomas: MANDARINKOVÝ POKOJ
Šest detektivních minipříběhů, odehrávající se
v jednom pokoji jednoho pařížského hotelu. Komediální miniatury spojují francouzský šarm a lehkost
s humorem a momenty překvapení s nečekaným
rozuzlením každé povídky.
Hrají: Jana Šulcová, Libor Hruška
LEDEN
A. P. Čechov: LÁSKA JE LÁSKA
Svérázný pohled A. P. Čechova a L. Suchařípy
na partnerské štěstí.
Dva žerty o dvou osudových setkáních. V tom
prvním najde osamělý mladý muž osamělou mladou vdovu a počáteční nepřátelství se mezi nimi
záhy změní v nepřekonatelnou milostnou vášen.
V tom druhém hledá mladý, leč nemocný, muž
ženu, aby mohl „konečně pravidelně žít“, a když ji
najde, vypadá to, že spolu nemohou být ani minutu o samotě, protože jim stačí jediné slovo k tomu,
aby si vjeli do vlasů.
Hrají: Hana Sršňová, Jan Révai, Martin Kubačák,
Lenka Lavičková a Lukáš Masár
ÚNOR
Peter Nichols: HRA VÁŠNÍ
Stárnoucího muže, žijícího v usedlém manželství, svede mladá žena. Tuto poněkud obehranou
situaci autor výrazně obohacuje, když k oběma
hlavním hrdinům připojí jejich alter ega. Tyto dvě
postavy zcela otevřeně a nahlas vyjadřují názory
svých dvojníků.
To, co je na začátku vtipným komentářem, stává
se poznenáhlu nepohodlnou a ještě později bolestnou konfrontací. Hra nám vtipně, ale neodbytně
klade otázky – kde je ten okamžik, kdy končí hra,
kterou jsme rozpoutali, respektive, kdy my sami se
stáváme objektem hry našich, ne zcela ovladatelných vášní a citů.
Hrají: Hynek Pech, František Staněk, Pavla Tomicová, Kamila Sedlářová….
BŘEZEN
REKVIZITÁRNA S JANEM KAČEREM
Do každé rekvizitárny, co jich po divadlech je,
se vždycky chodilo na kafe, na cigaretu a hlavně
na kus řeči. Právě tam se ve většině divadel za
všech režimů probírala politická i společenská
situace, ale hlavně nejčerstvější divadelní drby.
Také do této rekvizitárny přichází host – a protože se v rekvizitárně všechno ví, dozvědí se diváci
spoustu věcí o něm. A protože hostem je oblíbený
filmový a divadelní herec, dojde určitě i na veselé
historky z natáčení.
Hrají: Jan Kačer, Jana Galinová, Lenka Lavičková, Robert Stodůlka

CENY ABONENTEK :
1.– 13. řada:
700,- Kč
Čelní balkon
650,- Kč
Boční balkon
300,- Kč
Výměna abonentek bude v kanceláři Tylova
domu od 29. srpna do 9. září 2005,
Po – Čt od 10.00 – 18.00 hodin,
prodej nových od 12. září do 21. září 2005,
Po – Čt od 10.00 – 18.00 hodin.
V měsíci dubnu bude uvedeno prémiové představení, na které budou mít abonenti slevu.
Začátky představení v 19.00 hodin.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

LISTOPAD
E. Vilarová: ŽÁRLIVOST
Příběh o osudové lásce. Příběh tří žen, které se
nikdy nesetkají a přesto jsou vzájemně velice blízce
spojeny. Osudovou shodou milují všechny tři jednoho muže a každá z nich se s tímto vztahem po
svém vyrovnává a je na celý život poznamenána.
O tom, jak člověka dokáže proměnit, povznést, ale
i zničit velká láska.
Hrají: Jana Hlaváčová, Hana Maciuchová, Lucie
Matoušková alt., Jitka Moučková
Režie: Luděk Munzar
PROSINEC
Miroslav Horníček a Pavel Dostál: DVA NA
SMETIŠTI
Vtipně a nesmírně půvabně napsaná hra o slávě, ale i o pádu, o lásce, ale i o zklamání, no prostě o životě. Se svým synem Ondřejem, v roli klavíristy, se poprvé setká na jevišti, v roli stárnoucího
herce, Radek Brzobohatý.
Hrají: Radek Brzobohatý, Ondřej Brzobohatý,
Sandra Pogodová
LEDEN
Eric-Emmanuel Schmidt: NÁVŠTĚVNÍK
Hra současného francouzského spisovatele byla
dvojnásobně oceněna prestižní Kolierovou cenou
(1994) – za nejlepší divadelní text roku a objev
sezóny. Námětem je fiktivní setkání slavného
rakouského psychiatra Sigmunda Freuda s neznámým návštěvníkem v napjaté době začínající války.
Neobvyklý rozhovor se dotýká jednak základních
otázek existence člověka i Boha, jednak reálných
problémů, které prožívá každý, kdo je z jakýchkoliv příčin ohrožen totalitní mocí.
Hrají: Petr Kostka, Petr Pelzer, Elena Strupková,
Leoš Juráček
ÚNOR
A. P. Čechov: TISÍC A JEDNA VÁŠEŇ
Stále nové inscenace Čechovových her zaplňují jeviště divadel celého světa. Knihkupectví
nabízejí stále nová vydání různých výborů Čechovových povídek. Uvedením šesti dramatizací
méně známých povídek (Úmluva, Dva dopisy,
Záhadná povaha, Drama, Svody, Příliš pozdě na
štěstí) a jedné známé aktovky (Medvěd) chceme i my vzdát hold tomuto géniovi stručnosti
a neodolatelného humoru. Scénář byl připraven
výhradně pro herce a diváky, kteří mají rádi
vtip, jemnost, laskavost a nečekaná překvapení.
Hrají: Taťjana Medvecká, Lilian Malkina, Jaromír
Meduna a Lukáš Jurek.
BŘEZEN
Aldo Nikolaj: KOKTEJL
Příběh o dvou dámách, které trpí samotou. Jsou
dobré kamarádky, i když se spolu hašteří a vymýšlejí si na sebe naschvály. Jednou dostanou nápad
uspořádat párty, koktejl, na který pozvou známé
osobnosti, sportovce a fešáky. Jak jejich nápad dopadne, můžete posoudit sami.
Hrají: Jiřina Jirásková, Jana Brejchová, Jiří Čapka (Jiří Ptáčník)

ZLODĚJI KOL, RADUJTE SE
V úterý 22. 3. v odpoledních hodinách bylo
majitelem zcizeného kola (31. 12.) toto nalezeno
a poznáno před místním poličským barem, ve
kterém zřejmě zloděj oslavoval, že má konečně na
čem jezdit. Při ohlášení nálezu na MP, kde byl shodou okolností přítomen i příslušník státní policie,
se příslušníci shodli, že majitel je naivní, když si
myslí, že oni někoho chytí a poradili mu, aby si své
kolo odcizil zpět. Ani zloděj ani způsobená škoda
na kole, kterému chybí veškeré příslušenství, poličskou policii nezajímali.
Pozn. redakce: Autorka je redakci známa, nepřeje si však zveřejnit své jméno.
Vyjádření MP
Dne 22. 3. v 16.00 hod, tedy v době, kdy se
dostavila majitelka odcizeného jízdního kola, přijali
strážníci oznámení Hasičského záchranného sboru
o znečištění Bílého potoka. Prvořadým úkolem
bylo poskytnutí součinnosti HZS, jelikož nebyl
znám rozsah znečištění a bylo potřebné zjistit viníka a znečištění potoka s ním vyřešit na místě.
Oznámení majitelky odcizeného jízdního kola
byla přítomna hlídka OO PČR Polička, která se
strážníky projednávala spolupráci při pátrání po
pohřešované osobě, jehož vyhlášení se očekávalo.
Pátrání se mělo týkat mladé ženy, která byla ten
den okradena o větší obnos peněz, odešla z domu,
nevracela se a její mobilní telefon byl nedostupný.
Příbuzní se obrátili na policejní složky se žádostí
o pomoc při pátrání po této ženě.
Za běžných okolností by strážníci přijali oznámení majitelky jízdního kola a neprodleně by provedli úkony vedoucí ke zjištění skutečného stavu
věci, od kterých by byl odvislý další postup řešení
oznámení. V tomto konkrétním případě strážníci
využili přítomnosti hlídky OO PČR na služebně MP
a řešení věci jí přenechali z důvodu poskytnutí součinnosti HZS při řešení znečištění Bílého potoka.
Formulace „majitel je naivní, když si myslí,
že oni někoho chytí a poradili mu, aby své kolo
odcizil zpět“ je nepravdivá, nikdy nevyšla z úst
strážníků MP a v této souvislosti se nebráním ani
přímé konfrontaci s pisatelkou tohoto (nepodepsaného) článku.

UKÁZKA KAMEROVÉHO
SYSTÉMU
Ve středu 20. dubna představila firma Vegacom
Praha v Poličce kamerový systém. Kamera byla
umístěna v pracovně místostarosty, odkud bylo
oknem zaměřeno Palackého náměstí. Zde zástupci
firmy názorně předvedli, jak kamery pracují, vysvětlili, jaké jsou zkušenosti s jejich využitím v podobně velkých městech, jako je Polička.
-sáň-
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Z ČINNOSTI DPS PENZION
2. 3. si pan Ing. A. Klein připravil pro obyvatele
Penzionu a posluchače univerzity třetího věku video - Polička. Město představil v jednotlivých ročních obdobích. Zajímavé byly některé záběry např:
procházka večerní Poličkou, ohňostroj, povodeň
na Horním předměstí. Film byl doplněn hudbou
B. Martinů a dalších skladatelů.
9. 3. navštívili obyvatelé Penzionu v městském
muzeu dotykovou výstavu Doba měst a hradů. Pan
F. Dubovský poutavě vyprávěl o Poličce v tomto
dávném období. Prohlédli jsme si zajímavé exponáty: skleněné číše, Pražský groš, rychtářské právo,
klobouky, šaty, repliky přileb a mečů. Výstava se
nám líbila, získali jsme představu, jak se v Poličce
žilo ve středověku.
16. 3. se v Penzionu promítala videokazeta
o Sankt Peterburgu, která byla vydána u příležitosti
300. výročí založení města. Úvodní slovo a komentář přednesla Jelena Kleinerová. Diváci se mohli
seznámit s jedinečnými architektonickými památkami historického centra města a s letní rezidencí
carské rodiny.
23. 3. shlédli obyvatelé prostřednictvím videa
kulturní programy které proběhly v roce 1999 na
Penzionu. Zavzpomínali hlavně na obyvatele, kteří
již nejsou mezi námi.
30. 3. se konala velikonoční zábava. S pěkným
jarním vystoupením přišli žáci Masarykovy školy ze
školní družiny. Učitelky p. Dospělová a p. Švachová
s dětmi secvičily básničky o jaru, písničku o zvířátkách doplněnou obrázky a zpívání s tancem. Obyvatelé Penzionu si připravili pásmo básní s jarní
tématikou. Po úvodním vystoupení, hrál a zpíval
pan Z. Hegr k tanci i poslechu. Atmosféru zábavy
dotvářela výzdoba jídelny. Na oknech obrázky od
dětí z dětského domova a výstavka malovaných vajíček a perníčků od studentů z internátu při Střední
odborné škole SOU Polička. Vítání jara písničkami
a tancem se všem líbilo.

NOC S ANDERSENEM
I tento rok se studenti kvarty a oktávy našeho
gymnázia zúčastnili celostátní akce Noc s Andersenem, avšak o den dřív, než projekt proběhl v mnoha školních i místních knihovnách naší republiky,
v několika místech Polska, a dokonce i v Chorvatsku. Byli jsme ve stejném složení jako loni, jenom
o rok starší.

Začali jsme již tradiční společnou večeří v Pivovaru, ale předtím jsme si museli pracně nachystat
třídy ke spaní.
Po jídle oktáva s naší ,,vydatnou“ pomocí zasadila keř, který by měl připomínat nejenom 200.
výročí narození H. CH. Andersena, ale právě letošní maturanty, kteří se před třemi lety jako první
studenti poličského gymnázia do tohoto projektu
zapojili. ZATÍM ale kalina připomíná spíše uschlý
keř, a tak se bojíme, že nám ho pan školník vezme
sekačkou v domnění, že je to nějaký vetřelec na
jeho úhledném trávníčku.

KAMÍNEK V KVĚTNU
Pondělí:
- Výtvarné práce s dětmi
- 11:00 – 11:30 Procházka s dětmi
- první pondělí muzikoterapie
- každý druhý týden Onko klub
Úterý:
- 10:00 Klub maminek – keramika,
foukaná batika, vaření…
- 18:30 – 19:30 cvičení kalanetika
Středa:
- Situační hry
- 11:30 – 12:30 – procházka s dětmi
- Výuka na počítačích
Čtvrtek:
- Písničky , říkanky , relaxace pro děti
+ hudebně pohybové hry
- 18:30 – 19:30 cvičení kalanetika
Pátek:
- 11:00 – 11:30 procházka s dětmi
- 10:00 výtvarný kroužek pro děti
ze ZŠ Na Lukách
Pokračuje v MC „Kamínek“ výuka práce na počítačích pro veškerou širokou veřejnost.
I nadále budeme pokračovat v muzikoterapii
a to každé první pondělí.
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
Číslo účtu: 163 576 469 /0600 GE-Capital Bank
Polička.
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Večer se hrála spousta her, ale nejvíc zaujala obdoba soutěže hry 1 proti 100, kterou vytvořil Martin
Mareš a Pepa Stodola z kvarty. Letos se role obrátily a program poprvé připravovali pro oktavány
jejich mladší spolužáci, část her, včetně počítačově
perfektně zvládnuté 1 proti 25, vymysleli kvartáni
jako netradiční opakování k maturitě. Kreslili jsme
také pohlednice s motivy Andersenových pohádek
a ty nejhezčí (Míši Hesounové a Veroniky Tobiášo-

MŠ LUČNÍ VÁS ZVE
NA OSLAVU
Kam? Do divadla
Kdy? Ve středu 25. května 2005
Proč? Na oslavu 25.výročí Mateřské školy .
Luční (dříve 8. MŠ )
Program:
14.00– 16.00 výstava prací a výrobků dětí,
rodičů a učitelek z MŠ Luční (a taky špetka
historie) v prostorách předsálí
16.00 – 17.00 vystoupení dětí z mateřské .
školy u příležitosti výročí
Vstupné: dobrovolné
Na shledanou s Vámi se těšíme my všichni
z naší školky

vé) jsme odeslali dánskému velvyslanci v Praze.
Do svých spacáků jsme ulehli až hluboko po
půlnoci, a jakmile paní učitelka Skalská zhasla
a popřála nám dobrou noc, opět jsme z nich vylezli, abychom si mohli povídat. Jako každoročně
jsme propovídali celou noc. Náš spánek trval tak
maximálně 5 minut a podle toho jsme taky ráno
vypadali. Po fyzické stránce sice bídně, ale po té
psychické báječně díky krásnému zážitku, který bychom chtěli příští rok určitě zopakovat, ale bohužel
už s jinou třídou.
Tímto bychom chtěli poděkovat oktávě, že Noc
s Andersenem s námi již potřetí absolvovala, ačkoliv má před maturitou, paním učitelkám Skalské
a Kozákové, že to s námi vydržely a šly s námi do
toho, a také vedení gymnázia, že nám umožnilo ve
škole přenocovat. Přejeme všem maturantům hodně úspěchů před maturitní komisí i při přijímacích
zkouškách na vysokou školu.
Kateřina Tomanová, Zuzana Petříčková,
kvarta, Gymnázium Polička

ČAS PRO NEOBYČEJNÉ
ZÁŽITKY
4. června, 6. ročník noční prohlídky Poličky.
Začátek ve 20 hodin před muzeem.

VÝSTAVA OSVOBOZENÍ
POLIČKY
Výstava Osvobození Poličky v květnu 1945,
Zlá setba 1938 – Trpká sklizeň 1945 byla zahájena
v sobotu 2. dubna ve 14 hodin panem Mgr. Stanislavem Konečným. Výstavu je možné navštívit od
2. dubna do 9. května 2005 ve vestibulu Městského
muzea.
Výstava je věnována 60. výročí konce 2. světové
války. Pojednává o krátkém, ale na události velmi
bohatém úseku z historie města Poličky a okolních
vesnic. Na základě dobových fotografií a vojenských
map, písemných materiálů a dalších exponátů si
Vám dovolíme představit město Poličku doby vašich
dědů a pradědů.
Stěžejními body výstavy jsou léta 1938 a 1945.
Mnichovský diktát v roce 1938 znamenal rozbití
tehdejšího demokratického Československa a přičlenění rozsáhlých území, osídlených ve větší či
menší míře německy mluvícím obyvatelstvem,
k Německu. To vyvolalo exodus česky hovořícího
obyvatelstva do neobsazených oblastí.
Rok 1945 přinesl osvobození nejen Poličky
a celého Československa, ale i ukončení největšího
válečného konfliktu v dějinách lidstva. Polička byla
osvobozena Rudou armádou, která přinesla konec
německé okupace na většinu území Československa. Ústup německé armády v druhé polovině války
přinesl postupně zesilující proud německých uprchlíků. Také z území Československa odešlo mnoho
obyvatel německé národnosti spolu s ustupující německou armádou, ale zdaleka ne všichni. Ovšem ti
co zůstali pouze oddálili svůj osud, který se naplnil
na mezinárodní konferenci v Postupimi, kde bylo
rozhodnuto o jejich odsunu z Československa.
Jedním z cílů výstavy je podat doklad o skutečnosti, že události roku 1945 mají své kořeny v roce
1938 a úzké vazby na současnost.
Otevírací doba muzea:
květen-srpen
Út-Ne 9:00 – 17:00 hod.
září
Út-Ne 9:00 – 12:00, 12:30 – 16:00 hod.
říjen-prosinec:
Út-Pá 9:00- 12:00, 12:30-16:00 h.,
So 14:00-16:00 h.

TY MRTVÝ LEŽ A NEVSTÁVEJ
Městské muzeum a galerie Polička připravilo ve
spolupráci s Regionálním muzeem ve Vysokém Mýtě
výstavu Ty mrtvý lež a nevstávej. Výstavu je možné shlédnout ve výstavních sálech Městského muzea
od 16. dubna do 19. června 2005.
Otevírací doba muzea:
Po
zavřeno,
Út - Ne 9.00 - 12.00, 12.30 - 16.00 hod.
Pro naše předky byla duše, která opouštěla tělo
zemřelého nebo spícího člověka, schopna se navrátit
mezi živé. Tyto představy daly vzniknout pověrám
o vampýru (upíru), o moře a o vlkodlaku. Dnes je
uceleně nazýváme vampyrismem.
Vampýři bývají v latinských pramenech označováni jako revenanti (navracející se). Nejznámější
z navracejících se je upír. Jeho tělo v zemi netlí,
zůstává nepoškozené díky působení lidské krve,
kterou v noci vysává ze svých obětí. Upír škodil především vlastní rodině, vycházel z hrobu o půlnoci
a zpět se navracel s kohoutím zakokrháním. Ochranných magických úkonů, které měly upírům zabránit
v příchodů mezi živé, byla celá řada. Do hrobů se
vkládaly semínka lnu, mák, kameny či rybářská síť.
Upír musel před vystoupením z hrobu mák, semínka
lnu nebo kaménky spočítat a uzlíky na rybářské síti
rozvázat. Při vážném podezření byly upírovi při pohřbívání svazovány prsty na nohách a rukou, či tělo
zatíženo velkými kameny. Jindy se k hrdlu přikládal
srp, nebo do nohou vrážely hřeby. Nejradikálnější
opatření byla aplikována v okamžiku, kdy začal upír
škodit. Pak docházelo k exhumacím, k probodnutí
srdce kůlem, kombinované s dekapitací (utětím hlavy) a spálením těla nebožtíka.
Jiným typem upíra je tzv. Nachzehrer, který
v hrobě kouše vlastní tělo nebo šat a tím způsobuje
žijícím příbuzným nemoc, dokonce i smrt. Proto aby
neškodil, přibíjely se konce šatů hřebíky a rubáš se
propichoval špendlíky, aby jej nemohl žvýkat.
Mory, dnes jim říkáme noční můry, jsou lidské
duše, které opouštějí tělo ve spánku. Za nocí bloudí
krajinou a sužují lidi, ale i domácí zvířata a stromy.
Braly na sebe podobu škaredé ženy, starce, černé
kočky či hada. Pozdější lidová tradice jim přisuzuje
i podobu páry, pírka, stébla trávy s kolínkem. Do
domu pronikaly netěsnostmi v oknech, klíčovou dírkou nebo skulinou. Za oběti si vybíraly především
ženy, kterým odnímaly mateřské mléko, dusily je
a nebo způsobovaly hrůzostrašné sny. Ochrana před
morou spočívala v aplikaci posvěcených předmětů
nebo zrcátka na ohrožená místa – do klína (těhotné
ženy), na prsa (šestinedělky). K osobní obraně sloužily drudské kameny, sekyrka, metla nebo dřevěné
polínko, které si spící vkládal pod polštář.
VLKODLACI jsou jedinci, jejichž tělo na sebe
bere ve spánku vlčí podobu. Také oni škodili lidem.
Přinášeli děsivé sny a napadeným obětem sáli krev.
Proměna ve vlkodlaka probíhala ve spánku, kdy dotyčný ani nemusel vědět, kým se za noci stává. Nebo
se proměňoval cíleně za pomoci magického prstenu
nebo kouzelného pásu. Kdo chtěl vlkodlaka proměnit zpět do lidské podoby, musel jej udeřit mezi oči
vidlemi, nebo mu je hodit přes hlavu. Vlčí podobu
bylo možné zrušit také prostým oslovením, šlehnutím proutku nebo namířením dýky. Často jej zahnalo
zakokrhání kohouta nebo ranní zvony.
První část výstavy je věnována pověrám o upírech. Představuje v jakých podobách se upíři
vyskytovali, jaké ochranné prostředky a praktiky
při pohřbívání lidé na svoji ochranu využívali. Návštěvník se seznámí s příběhem hraběte Drákuly
a pohledem do zrcadla zjistí, zda-li je či není upírem.
Mlaskání, ozývající se z rakve, dává tušit, že se uvnitř
nachází tzv. Nachzehrer, upír ohlodávající své tělo
a oděv. Druhý sál je vyhrazen pověrám o moře a
vlkodlakovi. Mora na sebe brala podobu černé kočky, nejčastěji však do místnosti pronikala jako dým
skulinami nebo klíčovou dírkou. Právě taková mora
číhá za dveřmi muzea a čeká na ty, kteří ji stisknutím tlačítka vpustí do sálu. Ve výstavě samozřejmě
nechybí svěcené předměty a zrcátko, které člověka

před morou ochraňují, neexistuje proto důvod se jí
obávat. Vlkodlaka přibližuje vycpanina obrovského
huňatého vlka s vyceněnými zuby. Výstava je doplněna o řadu interaktivních prvků. Návštěvníci si
mohou vyzkoušet, zda-li se po zapnutí kouzelného
opasku nepromění ve vlkodlaka, naučí se kreslit
„muří nohu“, která ochraňovala před zlými duchy
nebo si mohou vyrobit hračku ze slámy a starých
hadrů, která se věšela na vnitřní stranu dveří a bránila moře ve vstupu do místnosti.
Třetí sál je vyhrazen dokumentaci archeologických výzkumů, které jsou bezesporu hmotnými
doklady vampyrismu na našem území. Fotografie
zachycují nebožtíky v jiné než běžné poloze na
zádech. Ve skrčené poloze se stopami po svazování,
s přelámanými údy nebo obrácené čelem ke dnu
hrobové jámy. Četné jsou nálezy zatížení končetin,
trupu či hlavy mlýnskými kameny nebo obrovskými
balvany. Tuto část výstavy doplňují trojrozměrné
předměty, které byly v hrobech revenantů nalezeny.
Jedná se o železné přezky z opasků čelákovických
upírů, petlici z hrobu prostějovského revenanta či
o upíří náušnice.
Na Vaši návštěvu se těší
Městské muzeum a galerie Polička

POLIČSKÉ
ROCKOUPÁNÍ
27. - 28. 5. 2005
8. ročník
Poličské Rockoupání je multižánrový open-air hudební festival (jeden z největších a nejoblíbenějších v Pardubickém kraji) zaměřený
jak na současnou populární hudbu (rock, pop,
metal …), ale i na okrajové hudební žánry
(jazz, blues, folklór, alternativa…).
Návštěvnost se pohybuje již stabilně v průměru 3000 návštěvníků, který festival navštíví
během 2 dnů. Mezi hlavní přednosti festivalu patří netradiční prostředí (vypuštěné
koupaliště viz foto v příloze), výjimečná až
„domácká“ atmosféra, lidové ceny (např. pivo
Gambrinus 15 Kč / rum 15 Kč / Kofola 1 dcl
3 Kč) , také kvalitní zvuk a světla (ten pro
nás zajištuje firma DC PRODUCTION http://
www.dc-production.com) a v neposlední řadě
již zmíněná velká návštěvnost a velmi kvalitní
až proslulá svojí žánrovou pestrostí dramaturgie (zde se snažíme především o podporu nekomerční muziky). Pořadatelem je Divadelní
ochotnický spolek Tyl - občanské sdružení.

PROGRAM ROCKOUPÁNÍ 2005
PÁTEK 27. 5. 2005 od 17.00 hod
PRVNÍ POMOC / KRYŠTOFOVI STARÉ VĚCI /
MIMORITMUS / TRABAND
KRUCIPÜSK / SILENT STREAM OF GODLESS
ELEGY / PŮVODNÍ BUREŠ
INDY a WICH a DJ WICH

Vlkodlak?!

O DÉMONECH V NÁS
… zšeřelými muzejními sály se vznáší lehký
česnekový odér. Záhy vydýchaný – na vernisáž se
málokdy dostaví tolik diváků – vzduch se chvěje
očekáváním. Titul nové výstavy „Ty mrtvý lež a nevstávej“ slibuje neobvyklý zážitek. Úder zvonu se
kryje s úderem srdce, jedenáct temných tónů vygraduje napětí. Miroslava Venclová, půvabně stylizovaná do role „jedné z Drakulových nevěst“, působivě
přednáší zřejmě nejoriginálnější českou reflexi na
upírské téma – baladu K. J. Erbena Svatební košile.
Několik slov pronese patron výstavy Dr. Karel Jaroš
(Regionální muzeum Vysoké Mýto) a pak už si každý z přítomných vybere pro sebe cestu k „objevení“
smyslu lehce bizarní expozice. Posíleni vynikajícími
česnekovými jednohubkami a rakvičkami (se šlehačkou navíc), studují návštěvníci zcela seriozní kolekci
fotografií a předmětů dokumentujících „vampyrské“
nálezy na našem území nebo si vychutnávají originálně upravený prostor – zvláště nápad s oknem je
skvělý - a „roztomilé“ detaily: setkání s vlkodlakem,
černou kočkou či netopýrem se nepodaří zažít
každý den a když už se mu nelze vyhnout, je třeba
být připraven. Sekera pod polštářem, koště hlídající
dveře, kohout připravený k zakokrhání, svěcená křída a kresba pentagramu - to vše by mělo spolehlivě
fungovat… Atmosféra pozoruhodného večera se
pohybuje od faktů k symbolům, od civilnosti k pozérství, od smíchu k tísni. A nad tím vším se vznáší
jistota, že fenomén konfliktu mezi světem živých
a světem mrtvých je NESMRTELNÝ… Na toto, a další související témata, posléze v hodinové přednášce
pohovořil italský badatel Giuseppe Maiello. Výstava
„Ty mrtvý lež a nevstávej“ byla zahájena a je možno
ji zhlédnout do 19. června tohoto roku.
-kaz-

SOBOTA 28. 5. 2004 od 10.00 hod
BIONAFTA / MOTOREST BAND / TOČKOLOTOČ
JOLLY JOKER a PBU / ZÁVIŠ / RUFUS / TORNADO LUE ( SK )
ANETA LANGEROVÁ a KAPELA
BORON / ELECTRIC MANN / ZNOUZECNOST
DOPROVODNÝ PROGRAM
28. 05. 2005 od 10 hod - Divadlo Gymnázia
Polička – ODYSSEUS - Divadelní klub Polička
Taneční scéna ( pá + so )
STANOVÉ MĚSTEČKO / ČAJOVNA / STÁNKY
S CD, KNIHAMI, KORÁLKY…./ OBČERSTVENÍ S POSEZENÍM / FOTBÁLEK
10. 6. 2005 Sobota od 19.00 hod - DIVADELNÍ
KLUB v Poličce
2. poROCKOUPÁNÍ
HUDBA PRAHA a další 3 kapely
VSTUPNÉ
PERMANENTKA na celý festival
(mimo 2. poRockoupaní ):
300,- Kč (předprodeje v síti TICKETSREAM)
VSTUPNÉ NA MÍSTĚ 350,- Kč (na místě)
Jednodenní vstupenka (na místě): So 250,- Kč
.
KONTAKTY
DIVADELNÍ SPOLEK TYL POLIČKA
Vrchlického 53, 57201 Polička

Více na
www.divadelniklub.cz
www.rockoupani.cz
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Gymnázium Polička,
Střední odborné učiliště obchodní
a odborná škola Polička,
Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště Polička
Vás srdečně zvou na

STUDENTSKÝ
MAJÁLES
v pátek 6. května 2005

KALENDÁŘ AKCÍ ČLENSKÝCH OBCÍ
KRAJE SMETANY A MARTINŮ V ROCE 2005
Květen
5 – 7 Litomyšl
Majáles
6
Bystré

studentské slavnosti
Vystoupení žáků ZUŠ,
oslava Dne matek
7
Pomezí
Pálení vatry u Sokolovny
8
Široký Důl Den matek
8
Lubná
Svátek matek
8
Bystré
Koncert ZŠ Bystré - divadlo
14
Široký Důl
Hasičské závody „O pohár starosty“
14 - 19 Dolní Újezd
- výstava prací žáků výtvarného studia
Š. Hrouzkové a P. Lipavské
15
Sebranice Oslava Dne matek
19- 22 Polička
Martinů Fest
21
Sebranice Pouťová zábava
22
Sebranice Pouť
27 - 28 Polička
Rockoupání
27
Bystré
Zahájení výstavy ZUŠ Bystré - galerie
28
Bystré
Koncert - POUTNÍCI
- divadlo (zahrada SDH)
28
Pomezí
Dětský den
– skupina Kamarádi na sále (OÚ)
28
Vlčkov
Otevírání studánek
29
Jimramov Dětský den v parku Bludník
29 - 31 Lubná
Oslavy 130. výročí založení
ZŠ (Skalka, kino)
Červen
1 – 5 Lubná

Přijměte naše pozvání na tyto akce
8:00 – průvod studentů od Gymnázia za
doprovodu dechové hudby ZUŠ a dechové kapely Poličanka, projde městem
a skončí na Palackého náměstí
9:00-12:00 Palackého náměstí
program plný hudebních a tanečních
vystoupení, zajímavá soutěž o Miš a Mišáka Majálesu 2005, přehlídky dovedností studentů poličských středních škol,
zajištěno občerstvení
9:30-12:00 městský park
pro mateřské školy – připraveny pohádkové soutěže
pro základní školy – Hry bez hranic
a soutěže všeho druhu
9:30-12:00 náměstí Bohuslava Martinů
u kostela
Majálesový program studentů SOUo
a OŠ Polička pro každého, kdo má chuť
si zasoutěžit.
10:00-12:00 – divadelní představení
pro mateřské školy – Pohádka o princezně Magdalence v loutkovém divadle
Studánka v Divadelním klubu
pro základní školy – Příběh vyhaslého
vulkánu – divadlo pro ZŠ v Divadelním
klubu (začátky obou představení budou
v 10:00 a 11:00)
12:30 – 16:00 Palackého náměstí
hudební odpoledne s kapelami První
pomoc, Bio-nafta a Deset očí
18:30-? Hasičská zahrada
vystoupení hudebních skupin Low a Kyvadlo
Více informací najdete na:
http://uhrov.hyperlinx.cz/Majales/index.htm
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Oslavy 130. výročí
založení ZŠ (Skalka, kino)
3
Sebranice Dětský den
4
Svojanov Dětský den na hradě,
zábavný program pro děti
4
Bystré
Den dětí, , na zahradě SDH
5
Oldřiš
Dětský den
16
Bystré
Koncert ZUŠ Bystré - divadlo
17 - 30 Litomyšl operní festival Smetanova
Litomyšl
17 - 18 Pomezí
Obecní slavnosti
18
Litomyšl Staročeský jarmark
18
Pomezí
Norování (myslivecký svaz)
19
Dolní Újezd
Podvečer s dechovou hudbou
pro seniory
19
Pomezí
Výstava chovatelů drobného
zvířectva
23
Bystré
Výstava obrazů - galerie
24 - 25 Bystré
Pouťová zábava
(zahrada SDH)
25
Litomyšl Nesoutěžní přehlídka
mažoretkových skupin
25 - 26 Borová
Sjezd rodáků a přátel obce
Borová a setkání obcí Borová
z ČR a SR v areálu
u sokolovny
26
Sebranice Pohádkový les
28
Sebranice Rozloučení
červen Květná
Dětský den
Červenec
1 – 4 Litomyšl

operní festival
Smetanova Litomyšl
2
Lubná
hasičská pohárová soutěž,
taneční zábava na hřišti
2
Dolní Újezd
Benátská noc – taneční
zábava v přírodním areálu
2 – 10 Svojanov Kralování na hradě Svojanov
3
Litomyšl Slavnost na Růžovém
paloučku
3
Jedlová
Pouť na Horní Jedlové
16
Dolní Újezd
Italská noc – taneční zábava
v přírodním areálu
16 - 17 Svojanov Loutkářská pouť na hradě
Svojanov
17
Borová
Pouť u kostela sv. Markéty
23 – 24 Borová
Výstava Borová 2005, areál

u sokolovny
23
Lubná
Pouťová zábava na hřišti
24
Lubná
Pouťové atrakce na hřišti
1, 8, 15
a 22, 29 Litomyšl Toulovcovy prázdninové
pátky, pohádka + koncert
29 – 31 Svojanov Gypsy Celebration na hradě
Svojanov, festival romské
kultury
30
Dolní Újezd
Oslavy 120. výročí založení
hasičů, taneční zábava
Srpen
7
Jedlová
Pouť na Baldě
19 - 20 Dolní Újezd
Újezdské babí léto,
folkový festival
19 – 21 Polička festival Polička 555
21
Jedlová
Pouť na Dolní Jedlové
27
Lubná
Loučení s prázdninami
na hřišti
5, 12, 19, 26
Litomyšl Toulovcovy prázdninové
pátky, pohádka + koncert
srpen Květná
Květenský minicountry
festival
Září
23 - 25 Litomyšl
24
25
23
září

festival Mladá Smetanova
Litomyšl
Litomyšl Staročeský jarmark
Borová
Formanský den za hospodou
U Lesa
Dolní Újezd
Vinobraní – taneční zábava
Bystré
Oslava 30. výročí ÚSP Bystré

Říjen
15
15
16
16

Pomezí
Myslivecká koštovačka
Sebranice Posvícenská zábava
Sebranice Posvícení
Dolní Újezd
Posvícení
29 - 30 Sebranice Podzimní výstava
říjen Široký Důl Recesní soutěž O pohár VŘSR
a Memoriál V.I. Lenina
Listopad
12
Bystré
Hubertská jízda v sokolovně
13
Dolní Újezd
Pouť
19 - 20 Dolní Újezd
Výstava drobného zvířectva
25
Sebranice Kateřinská zábava
listopad Pomezí Vánoční inspirace
listopad Široký Důl Vánoční výstava
Prosinec
2
Lubná

Mikulášská zábava
s nadílkou, kino
9
Bystré
Vánoční strom tradičně
i netradičně, zdobení
vánočních stromů
10
Lubná
Vánoční výstava, Skalka
13
Pomezí
Mikulášská diskotéka
pro děti
25
Dolní Újezd
Živý Betlém, zpívání
u Betléma
30
Oldřiš
Předsilvestrovský bál
30
Sebranice Předsilvestrovské posezení
prosinec Š. Důl Vánoční koncert
Výstavy v Jimramově
1. – 19. 5.
Výstava fotografií – povstání 1945
29 .5. – 5. 6. Výstava školních prací
10. – 22. 7.
Výstava obrazů Josefa Dobiáše
27. 7. – 5. 8. Výstava obrazů Jana Čiháka
21. 8. – 2. 9. Výstava k festivalu Otevřeno

BOHUSLAV MARTINŮ A JEHO ŠKOLA
Základní umělecká škola v Poličce nese čestný
název „škola Bohuslava Martinů“ a při své činnosti
se snaží dělat svému jménu čest. Že to není jednoduchá ani samozřejmá věc by jistě mohli vyprávět
mé kolegyně a kolegové i naši žáci. Není to jen memorování naučených dat ze života našeho slavného
rodáka nebo povinné zařazování jeho skladeb do
repertoáru žáků hudebního oboru. Je to systematické zviditelňování školy, a to nejen v blízkém okolí
(vzpomenu například z poslední doby přípravu
prací výtvarného oboru na soutěž do Spojených
arabských emirátů), nebo spolupráce s kolegy
z jiných ZUŠ (s vyučujícími houslí ze Svitav a Litomyšle na Jarním koncertě, celoroční „cestování“
tanečníků po svitavsku, nebo Společný koncert
ZUŠ Uničov a Polička, který se mimochodem bude
opakovat v Uničově 6. května).
Pro naše vyučující jsem v lednu připravila tématické zadání pro zpracování projektu s názvem „Bohuslav Martinů a my“, který by měl práci s odkazem
B. Martinů našim žákům co nejvíce zpřístupnit,
zpravidelnit a hlavně neznechutit. Připraveny byly
tři projekty různé časové náročnosti, s rozdílnou
pracovní náplní a samozřejmě s jinými výstupy. Po
konzultaci s jednotlivými autory, se připravují konkretizace, které by měly obohatit studium našich
žáků a samozřejmě byste je měli možnost shlédnout, nebo se jich účastnit v dalším školním roce.
Snad mi kolegové prominou, když prozradím
alespoň to, že se chystá nastudování „Studánek“, na
kterém budou spolupracovat všechny čtyři obory
působící ve škole.
V tomto školním roce naše činnost zdaleka nekončí. V souvislosti se jménem Bohuslava Martinů
si Vás dovoluji pozvat na koncert v předvečer Martinů festu, který se uskuteční 17. 5. ve Velkém sále
Tylova domu od 17,00 hod. Koncert bude věnován
právě skladbám Bohuslava Martinů jak jej interpretují naši mladí.
Základní umělecká škola Bohuslava Martinů
v Poličce také organizuje činnost poličské pobočky
Společnosti Bohuslava Martinů. Jejím jménem Vás
chci informovat o akcích pořádaných v květnu
a červnu tohoto roku. Již tradičně se členové SBM

mohou zúčastnit v posledním květnovém víkendu
„Otvírání studánek“, které se 28. 5. koná ve Vlčkově a ve stejném termínu také na Třech Studních.
Po hudební sobotě se pravidelně setkávají pražští
a poličští členové SBM na nedělním matiné, které připravuje vedení poličské pobočky. Každý
rok na něm uvádí malé překvapení z poličského
kulturního života. Tento rok 29. 5. od 10,00 hod.
v sále ZUŠ B. M. Polička. Nejen pro členy SBM, ale
také pro nejlepší žáky školy organizujeme několik
hudebních zájezdů. V červnu jsme zvolili dva koncerty Smetanovy Litomyšle. Dne 21. 6. od 17,00 hod.
vystoupení PITTSBURGH YOUTH SYMPHONY
ORCHESTRA (zazní díla J. S. Bacha, L. Bernsteina,
C. Debussyho a M. P. Musorgského). V následujícím
týdnu navštívíme dne 28. 6. od 19,30 koncert pod
názvem SMÍŘENÍ (zazní Requiem A. L. Webbera
a od J. Pavlici Oratorium Smíru). Bližší informace
lze získat na telefonním čísle školy (461 725 655).
V dubnovém čísle Jitřenky jsem informovala
o výsledcích okresního kola soutěže ZUŠ. Mezitím
proběhla kola krajská a naši žáci získali krásná
umístění. Ve velké konkurenci klavírních nadějí
Pardubického kraje získali Magdalena Stodolová
(vyučující p. Slavíková) a Marie Nováková (vyučující p. Komárková) čestná uznání. Se třetím místem
v krajské soutěži akordeonových duet se mohou
pochlubit dvě žákyně p. Roidlové Markéta Fedorová a Lenka Přívětivá. Po delší době se výborně
umístily mladé naděje našeho smyčcového oddělení. Žákyně Aneta Ehrenbergerová (vyučující p. Blajdová) získala druhé místo a Barbora Preisslerová
(vyučující p. Pechancová) první místo v krajské
soutěži ZUŠ. Opět nezbývá než poděkovat nejen
účinkujícím, ale i jejich učitelům a také rodičům,
kteří toto snažení u svých dětí podporují. Vždyť
i když získávání ocenění je jistě příjemné, důležitější je však rozšíření obzoru a pestrost náplně
volného času v problematickém období i obohacení vnitřního světa, které již nikdy nikdo mladému
„umělci“ (promiňte za tento silný výraz) nevymaže
z jeho dušičky. Odrostlejší „umělci“ nejen z řad rodičů mi jistě dají za pravdu.
Renata Pechancová, ředitelka ZUŠ B.M.

ZA POLIČKU KRÁSNĚJŠÍ
Vadí Vám to, jak vypadá veřejné prostranství před Vaším domem? Vysoká tráva, nepoužitelné pískoviště, lavičky a prolézačky,
nevyhovující sušáky a klepače?
Náš bytový dům na Sídlišti Hegerova je prakticky stejný jako jiné domy v Poličce. Byl postaven
před třemi lety, takže je prakticky nový. Lidé
v něm žijící jsou různí. A přesto si dovolím říci,
že je ten náš dům v něčem jiný. Asi máme na
sebe štěstí, protože se zde sešla velice činorodá
skupina lidí.
Když jsme v roce 2003 své nové byty přebírali
do osobního vlastnictví, bylo nám jasné, že se
objeví nějaké ty nedodělky či chybičky. Nemýlili
jsme se. Vadiček na kráse i těch nepříjemných zá-

vad bylo dost. Nic naplat, dobře zvolit domovníka
je půl výhry. Hlavní domovník Ivan a vchodoví
domovníci Pepa, Marek a Tomáš nás přesvědčili,
že byrokratického molocha na městském úřadě se
bát nemusíme, protože se dá aktivitou převálcovat.
A že to občas skřípe, je zcela normální.
Také jste měli loni před domem trávu vysokou
skoro metr, protože TES nestíhal sekat? Ihned po
výstavbě našeho domu nechalo Město na prostranství před naším domem vyset trávník a vysázet
stromy a keříky. Bohužel keříky už jsou všechny
pryč, protože byly nevhodně umístěné, některé
stromky uschly a trávník nebyl také zrovna nejkvalitněji oset. Co s tím? A najednou tu byla zajímavá myšlenka! Vždyť se můžeme o prostranství
před domem starat sami. Domovník Ivan se začal
aktivně zajímat o to, co by tomu řeklo vedení města a uspěl. S panem místostarostou si plácli - o veřejné prostranství se budeme starat my a peníze
za sekání, které šly TESu, půjdou k nám do domu
a my z nich zajistíme pravidelnou údržbu trávníku včetně dalšího zlepšení plochy před domem.
A proč to děláme? Není nám lhostejné, v jakém
životním prostředí žijeme. A že to myslíme vážně,
jsme už potvrdili začátkem dubna, kdy jsme všichni společnými silami začali s úpravami „našeho“
společného prostranství ku prospěchu všech.
Chcete vědět, kde nás najdete? Sídliště Hegerova, bytový dům 1010 až 1013. Přijďte nás navštívit.
Pavel Sodomka
Poličské internetové zpravodajství

CENTRUM PRO VZDĚLÁVÁNÍ
(NEJEN) DOSPĚLÝCH
Od dubna tohoto roku může nejširší veřejnost
v Poličce a okolí využívat Centrum pro vzdělávání
(nejen) dospělých, která sídlí v Domě s pečovatelskou službou - Penzionu vedle hotelu Opus. Záměrem tohoto centra je poskytnout nejširší veřejnosti
možnost získat nové praktické vědomosti a znalosti
formou přednášek, klubových akcí a odborných
seminářů. V tomto roce jsou připraveny přednášky
i odborné semináře z různých oblastí, např. obecná komunikace, kultura řeči, osobní práce s časem,
malé rodinné plánování, jak si lépe poradit s pamětí, jak dosahovat plnějšího zdraví, dále časově
rozsáhlejší vzdělávací akce z oblasti ekonomické
gramotnosti, osobního rozvoje, progresivních metod v oblasti rychlého učení a připraveny jsou také
přednášky z oblasti alternativních témat .
V Centru vzdělávání (nejen) dospělých jsou připraveny dvouhodinové odpolední akce pro rodiče
a děti, které budou vedeny formou hry. Děti spolu
s dospělými si mohou samy vyzkoušet, jak si např.
rozdělit den, aby stihly vše včas, jak si zlepšit obrazotvornost a zlepšit fantazii, jak zacházet s penězi a
zahrají si i na řečníky a podnikatele.
Činnost Centra pro vzdělávání (nejen) dospělých zajišťují z části odborní lektoři, kteří pracují
přímo v Centru pro vzdělávání a z části externí lektoři, pedagogové, odborníci z oblasti zdravé výživy,
z oblasti medicíny, psychologie a dalších oborů.
O činnosti Centra pro vzdělávání (nejen) dospělých bude veřejnost pravidelně informována.

KARDIACI V KVĚTNU
Kardio Klub Svitavy připravuje pro všechny, kteří nechtějí sedět doma a chtějí pro sebe něco udělat,
rekondiční vycházky a jiné zajímavé akce pořádané
tímto klubem.
30. 4. 2005
Sraz účastníků na vlakovém nádraží ve Svitavách,odjezd v 9.34 hod. do st. Borová. Pěší nenáročná vycházka přes Hatě - Sv.Kateřina, Cectkytle
do Borové. Délka pochodu nepřesáhne 5km
(přílet čarodějnic očekáváme na vrchu „Ska1ka“
699 m.n.mořem). Návštěva podnikové prodejny textilní, občerstvení v Borové. Organizátor: Kyncl
Mojmír
7. 5. 2005
Opět sraz na vlakovém nádraží ve Svitavách,
odjezd v 8.35 hod. do stanice Letovice. Pěší středně náročná vycházka v délce 10km. Trasa povede
kolem Křetínské přehrady,chaty Svitavice - Lazinov,
Študlov – Rozhrání. Organizátor: Štěrba Vlastík
14. - 25. 5. 2005
OV Svaz postižených civilizačními chorobami
Kardio klub Svitavy pořádá rekondiční pobyt v Beskydách v hotelu Bečva v Horní Bečvě.
Tam se pod dohledem lékaře a odborné cvičitelky p. Emilie Zrůstkové budeme učit, jak s našimi
chorobami aktivně žít.
Vedoucím tohoto rekondičního pobytu je předseda Kardio klubu p. Jiří Chovanec. Rádi mezi sebe
uvítáme každého, kdo se chce účastnit našich oblíbených akcí.
Za výbor: Jan Pokorný

SRPPD „Kamínek“ vás srdečně zve na

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
dne 16. a 17. května od 8 do 16 hod.
Podíváte se na ukázky výrobků našich
maminek. Přijdou i zajímaví hosté.
Na vaši návštěvu se těší zaměstnanci
SRPPD „Kamínek“.

12

KVĚTNOVÉ LEPORELO
Panu učiteli Vampolovi jsme říkali starý válečník. Bylo to v roce 1940 – tedy 22 let po 1. světové
válce a my jsme se mu jako žáčci obecné školy
smáli, když z ní vypravoval své zážitky. Teď je 60
let po 2. světové válce a pro žáčky mladé, jako jsem
byl tehdy já, je to už jen snad příběh do počítačových her. Něco mě však ponouká, abych i s rizikem
nepovšimnutí popsal útržkovitě události, jak jsem
je prožíval jako jedenáctiletý kluk, bydlící na Hegerově ulici 258.
Je sobota kolem poledne 5. května 1945 a slyším
z pražského rozhlasu volání o pomoc. Poprchává,
běžím naproti k Vlastíkovi Bubnovi, ať si pustí rádio.
Na ulici je klid, sem tam projede nějaká menší kolona německého Wehrmachtu. Protitankové zátarasy
na rohu u Trávníčkových do Husovky a u Grubhofferů do náměstí nejsou střeženy. Stačí vytrhnout kolíky a těžké klády zatarasí ulici a znemožní německé armádě ústup. S tímto nápadem přichází večer
několik mladíků a žádají po mém otci nějaké nářadí
k jeho provedení. Otec jim to nejdříve rozmlouvá
a nakonec se s nimi hádá, když nechtějí pochopit,
že by to pro Němce byla pouze příležitost k nepředvídatelným represím vůči Poličákům a to že by byl
jediný výsledek. Odcházejí s nelichotivou poznámkou o vlastenectví mého otce. Ten si po šesti letech
snesl z půdy svůj revolver Walter 7.65, který ukrýval
v trámu a riskoval tak nejen svůj život.

Neděle dopoledne. Slunce krásně svítí a my
jdeme s Oldou Janelovým ke Koníčkům. Mjí trafiku
u Tylova domu v Riegrově ulici a prý prodávají československé vlaječky. Spěcháme tam a neseme si je
jako krásné trofeje. Dozvídáme se, že proti divadlu
byl zastřelen pan Josef Lexa, když strhával silniční
směrníky, které byly na trávníčku u hřbitova. Jdeme
domů přes město a vidíme stát hlouček lidí před vývěsní tabulí u sokolovny. Na plakátě je tam seznam
německých vojáků, kteří se pokusili o dezerci a byli
popraveni. Jdu domů Husovkou a před domem
mého strýce Edy stojí u jeho domu osamocený
žebřík. Jdu mu to říct - v kuchyni je strýc celý bledý. Když vyvěšoval československou vlajku, přišel
k němu německý voják a s pistolí v ruce ho donutil
ji svinout a strýc jen tak tak nepřišel o život. Doma
se dozvídám, že mladý Jirka Kratochvíl byl z téhož
důvodu postřelen a odvezen do nemocnice. Přesto
lidé odstraňují německé nápisy z firemních štítů
a vlajky vyvěšují. Pražský rozhlas na náhradní vlně
415 m Strašnice podává pohnuté zprávy o těžkých
bojích v ulicích Prahy.
Pondělí. Od Limberka, dnešního Pomezí, začíná
houstnout kolona vozidel. Do českého vnitrozemí
ustupuje nejen armáda, ale i tak zvaní národní hosté. Používá se všechno, koně táhnoucí žebřiňáky,
traktory s valníky, a mezitím i části vojsk nejen německých, ale i maďarských. Maďaři mají malé vozy,
tažené lehkými koňmi. Potřebují pro ně krmení
a hlavně vodu. Někdo je poslal k nám a zajíždějí
Na příkopy, dnešní Jungmannovy ulice. Otec jim
německy vysvětluje, že pro koně jim vodu dá, ale ať
jedou pak dál směrem k jatkám a tam ať se vzdají.
Kde je dnes Zimní stadion stálo 5 lágrových staveb
pro totálně nasazené v poličské muničce. Tam bylo
jakési samozvané československé velitelství, které
začalo organizovat revoluční činnost. Německý
dvoumotorový Junkers 88 shazuje letáky: Deutsche
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Soldaten! Kapitulation geht nicht zu Frage! Za chvíli
vidím blýskat od něj kulometné střely a v bezpečné
vzdálenosti kolem něj malé letadlo – stíhací letoun
a průzkumník Rudé armády - jak jsem později zjistil
I -16 Rata . Na rohu Příkopů stojí tříčlenná německá
rodina. Muž hledí na mou červenou košili a říká
mi napůl zlobně, napůl udiveně. „Du bist ein Bolschewik!?!.“ „Nein, ich bin der Falke!“ Rezignovaně
se pousmál a zeptal se, jak k nádraží. Řekl jsem: „
Gerade aus, dann biegen Sie links ab - und…“ „und
ný wýda hérkchoma“ dodal můj otec stašovským
dialektem, kterým celý život mluvila jeho matka,
má babička. A mně řekl: „ Sokol se nepřekládá, na
celém světě vědí, co je Sokol.“
Je večer. Před naším domem má poruchu náklaďák s osádkou SS. Je mezi nimi také jedna žena
v černé uniformě. Můj otec vybíhá ven a volá na ně
německy: „ Rádio právě hlásí, že byla podepsána kapitulace“. K mému údivu začnou všichni jásat a zdvíhají SS blondýnu do výšky a rotují s ní v bláznivém
tanci. Pakují rozházené nářadí a ujíždějí pryč.
V tu dobu od Grubhofferových odjíždí na nákladním autě Opel Blitz skupina poličských nadšenců, vyzbrojená ukořistěnými či odhozenými ručními
zbraněmi a granáty do poličské muničky. Odjíždějí
bez ohledu na to, že jejich expedice může být tragická. Asi za 2 hodiny se vracejí se zprávou, že munička je opuštěna a bez německých stráží. Pozdě večer
hlásí městský rozhlas, že Poličkou budou projíždět
jednotky SS a že nikdo nesmí vycházet z domů
a všechna světla musí být zhasnuta. Skutečně asi
kolem jedenácté slyšíme projíždět kolony aut a obrněných vozů. Podle zpráv z rozhlasu se v některých
částech Prahy ještě bojuje, někde Němci urychleně
prchají na západ.
Úterý. Hegerova ulice se proměnila v řeku valící
se od Svitav přes Poličku do Hlinska. V několika
proudech jedou auta, obrněné transportéry, koňské potahy, traktory, ale i pěší. Vidím traktor Lanz
Buldog s velikým setrvačníkem – má jedno kolo
píchnuté, řidič těžko udržuje směr, ale jede, jede.
Zde se jeden voják snaží vyšplhat na korbu zastavivšího náklaďáku, ale osádka jej tluče pažbami do
rukou, jimiž se usilovně drží, až to nakonec vzdává.
Před naším domem jedoucí transportér strhl kopyto
velkému hnědákovi. Všude je krev, kůň v šoku.
Kočí koně vypřahá a nestará se o jeho osud. Někdo jej odvádí na nedaleká jatka. Tam, kde to jde,
jezdí povozy i po chodníku. Ustupují nejen vojáci,
ale i civilisté Po prohrané bitvě u Brna se německá
fronta zhroutila a všichni prchají před Rudou armádou na západ do amerického zajetí. Na ustupující
zaútočil letoun Rudé armády, netrefil však kolonu na
Hegerově ulici, ale asi 100 m vedle zasáhl továrnu na
obuv, kde byl na verandě pan Jaroslav Ouda. Střepina letecké miny ho zabila. Stáli jsme na chodníku
u Smělých a ještě než bomba dopadla, slyšeli jsme
její svist a viděli, jak vojáci pohotově skáčou z vozidel a lehají ke zdi a pod vozidla. Je večer, ústup se
trochu zmírnil.
Středa. Ráno vysvitlo slunce. Československé
vlajky jsou už všude. Ústup pokračuje. Naproti nám,
u Fotoateliéru Janele, opouštějí vojáci nákladní
automobil a zanedlouho se pod jeho plachtou
objevuje dým. Pan Hýbl a pan Janele přibíhají
s kbelíky, skáčou na náklaďák, vyhazují několik
pancéřových pěstí a oheň na ložné ploše uhasí. Je

tam zásoba zdravotnického materiálu: obvazy, masti
proti popáleninám, dlahy, taky teploměry a mnoho
dalších věcí. Dostal jsem od kamaráda Oldy Janely
jeden teploměr a ohořelou plechovou zdravotnickou
krabici. (Dodnes ji mám v dílně.) Před našimi zastavuje asi už bez benzinu dvousedadlový AutoUnion
a nějaký vysoký důstojník Wehrmachtu a řidič ho
kvapně opouštějí. Během chvíle přiběhli podnika-

ví mladíci z Příkop a začali ho tlačit ulicí nahoru.
Jeden z nich mi podává trojbarevnou signalizační
baterku a malou dýku se srnčím spárkem. (I tu mám
ještě doma.) Cestou z něj vyhazují německá vyznamenání, zabalená a vložená do etuí. Ty si ponechávají, vyznamenání házejí přes plot do Litterbachovy
zahrady. Před polednem najednou vidíme, že se
mezi ustupujícími prodírají nákladní auta a na nich
sedí vojáci v pískově žlutých uniformách. Jsou to vojáci Rudé armády. Kolona se rozestupuje a oni jedou
směrem do města. Za pár minut na to přijíždí první
tank Rudé armády – prudce zabrzdí před Trávníčkovými a jak dostane smyk, urazí notný kus rohu. Ale
to už se lidé hloučkují na chodníku a mávají a volají,
ne - křičí z plných plic Slááváá. Vojáci se usmívají
a také nám mávají. Po půlhodině přijíždějí vojáci jak
z pohádky. Na naše mávání odpovídají házením sušenek, bonbonů i cigaret. To, co získali ve válečném
skladě svitavské tabákové firmy nám rozdávají a my
se lačně vrháme po těch pokladech. Vedle mne stojí
na schůdkách našeho domu německý voják. Usmívá
se a také užívá sladkostí. Najednou z na okamžik
stojící kolony vyběhnou dva Rudoarmějci, vytrhnou
německému vojákovi handgranát s dřevěnou rukovětí, který měl za opaskem a uhodí ho jím do hlavy.
Ta rána byla strašná – než stačil klesnout k zemi,
chytili a hodili ho do jeepu. Kolona se dala do pohybu a oni odjeli. Mně zůstali v paměti. Všichni. Snad
jako pochopení války i míru. Vidím mého strýce
Otakara Kuklu, jak svým Roleiflexem fotografuje
první okamžiky osvobození. Už se může volně pohybovat, vrátil se z dlouholetého německého vězení
a způsobem sobě vlastním – nehlučně, spíš dojatě
sleduje tu radost kolem.
Další dny. Na křižovatce stojí ruská vojačka
– regulovčík. Strojově přesnými pohyby řídí žlutým
a červeným praporkem dopravu a když udělá dokonale vybroušený obrat, mám pocit, že trhne i celou
křižovatkou. Večer ji pak vidím znovu. Se skupinou
svých druhů jsou na chodníku u Smělých, zpívají
a tancují. Když slyším táhlou a zadumanou část
Kalinky, mám pocit, že rozumím jak vypadá ruská
zem i tomu, co mají tito vojáci, brzo už zas lidé, za
sebou a v sobě.
Tak začal nový život. Euforie se zvolna změnila
ve všednost, vděčnost za osvobození v dalších letech jejím neustálým vynucováním ztrácela svou
vůni, a nyní se v očích současníků mnohdy proměňuje v nezáživnou historii. Nepatřím k těm, co
zapomněli.
Často jsem si položil otázku, na kterou už ale
nehledám odpověď. Kdo nejvíce zasahuje do života
lidí a nutí je přijímat jeho měnící se formy? Filosofové, vědci, politikové, vojevůdci?
Dobře mi udělá, když poslechnu Marka Aurelia:
„Sleduj dráhy hvězd – jako by ses s nimi otáčel.“
A. Klein

NOVINKY Z DĚTSKÉHO INFORMAČNÍHO CENTRA
PROJEKT RODINA OD VEDLE 2005
Občanské Slovo 21 v roce 2005 pokračuje v realizaci projektu Rodina od vedle, který má za cíl
napomoci úspěšné integraci cizinců do české společnosti. Projekt se uskuteční ve všech krajích ČR.
Dne 28. listopadu 2004 uvítalo 100 českých
rodin ve svých domácnostech u společného oběda stejný počet rodin cizinců dlouhodobě žijících
v České republice. Projekt podporuje Ministerstvo
práce a sociálních věcí ČR jako součást realizace
vládní Koncepce integrace cizinců na území ČR.
Přestože šlo v minulém roce o pilotní projekt,
podařilo se, také díky mediálnímu partnerství Českého rozhlasu a TV Prima, vzbudit značný zájem
veřejnosti.
Slovo 21 očekává podobně pozitivní ohlasy
i v tomto roce, ve kterém projekt Rodina od vedle
pokračuje a je rozšířen o další aktivity: společné
setkání všech účastníků projektu Rodina od vedle
z roku 2004 a dalších zájemců s cílem zhodnotit
současný stav integrace cizinců v kraji a naplánovat
další konkrétní aktivity hodiny multikulturní výchovy ve vybraných školách setkání českých rodin
a rodin cizinců u společného oběda – tentokrát cizinci pohostí české rodiny ve svých domácnostech.
Projekt Rodina od vedle probíhá pod záštitou
Pardubického kraje. Radní Bc.Miloslav Macela
pověřil jeho realizací dvě pardubické neziskové organizace – SKP Pardubice a DiC Polička. Krajskou
koordinátorkou pro rok 2005 se stala Ing.Radoslava
Vrabcová z DiC Polička.
Máte-li zájem zapojit se do projektu, kontaktujte
nás na telefonu 222 522 070 nebo na e-mailu slovo21@centrum.cz.
Přihlásit se můžete i v DiC Polička ( tel.775
177 027, e-mail: dicpolicka@centrum.cz)
Miriam Fadil El Alaoui
a Ljiljana Batovanja, o.s.Slovo 21
DIC POLIČKA PRO VÁS
Denní centrum s hracím koutkem pro děti
v Poličce, v Šaffově ulici 110 - v přízemí jsme otevřeli počátkem dubna 2005. Je nejen zázemím pro
nás a naše klienty, ale slouží i veřejnosti. Provoz
centra je v pracovních dnech od 8 do 17 hod. (kurzy - středa, čtvrtek do 19 hod.).
Muzikoterapie je novou aktivitou sdružení,
která přispívá ke zlepšení zdravotního stavu. Kurz

hraní na flétničku pro děti s dýchacími problémy
pořádáme ve spolupráci se ZO zdravotně postižených Vysočina. Pro zařazení do kurzu je vhodné
doporučení lékaře. Projekt podpořilo Ministerstvo
kultury ČR.
První pomoc - víte, jak postupovat při poskytování první pomoci? Nebo Vás napadlo stejně jako
většinu národa, zda nemáte prošlou lékárničku?
Osvěžte si své vědomosti společně s námi a naší
školitelkou paní Erbesovou. Začínáme v polovině
května. Klub maminek plánuje na měsíc květen a červen 2 celodenní výlety, sportovní den
pro maminky, soutěžní den pro děti. Bližší info
ing. Svobodová, denní centrum „Šafovka“ - pondělí
10.00 hod.
„M“ centrum Praha provozované naším sdružením vzniká na základě poptávky obyvatel Prahy
ve spolupráci s MÚ pro Prahu 5. Hlavní aktivitou
„M“ centra je – stejně jako v Poličce - pomoc rodinám s dětmi s handicapem. Služeb mohou využít i
naši klienti z Poličska, např. rodiče dětí při vyšetření u specialistů v Praze.
Poskytování sociální pomoci rodinám s dětmi
s jakýmkoliv znevýhodněním je nejdůležitějším
úkolem Dětského informačního centra Polička.
Tuto činnost podpořil Pardubický kraj a Úřad
práce Svitavy. Poskytujeme osobní asistenci, úlevovou péči pro rodiče pečující celodenně o dítě
s handicapem, pomoc při jednáních, poradenství,
terapie, EEG Biofeedback, humanitární šatník. Jsme
připraveni poskytnout pomoc tam, kde je jí třeba.
Doplňkové aktivity našeho sdružení přispívají ke
zkvalitnění života. Rozsah aktivit vychází z požadavků našich klientů/členů (angličtina, počítače,
výlety, zpravodaj. ..) a je jimi organizován.
Rodina od vedle je celostátní projekt, jehož
cílem je pozitivně ovlivnit soužití Čechů a cizinců
žijících na území naší republiky. Projekt probíhá
v našem kraji pod záštitou Pardubického kraje.
Chcete-li i Vy obohatit Váš život o nové poznatky
ze života Čechů / cizinců, zúčastněte se tohoto projektu. Přihlásit se mohou jak Češi, tak cizinci žijící
v ČR. Podrobnější informace ke všem našim činnostem získáte v denním centru „Šafovka“, Šaffova 110,
Polička nebo na tel.605 177 027, 775 177 027.
Zde si můžete také domluvit termín s terapeutem Klubu Hurá kamarád Pardubice (protidrogové poradenství). Přímý kontakt: KHK Pardubice
tel.466510561, 605276373, e-mail: krize@khk.cz

Z ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY
PŘI MASARYKOVĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Je zcela jistě všeobecně známo, že prvořadým
úkolem školních družin je zaplnit mladším školním
dětem volný čas do příchodu rodičů ze zaměstnání.
V naší školní družině mohou děti nejen odpočívat,
ale mohou se věnovat i svým zálibám, a to nejen
v rámci svého oddělení, ale i v několika zájmových
kroužcích.
V letošním školním roce pracují při naší družině tři kroužky - dovedné ruce, pěvecký kroužek
a kroužek práce na počítači. Vychovatelky dbají
i na rozvoj tělesné zdatnosti, a tak s dětmi pravi-

delně navštěvují tělocvičnu, školní hřiště i školní
zahradu.
Zvláštností v práci školní družiny při Masarykově ZŠ je to, že své aktivity neomezuje jen na prostory školy. V posledních letech jsme začali spolupracovat s Penzionem a Domovem důchodců. Podařilo
se nám propojit dva naprosto odlišné světy. Paní
Dospělová a paní Schwachová připravují s dětmi
z pěveckého kroužku a dětmi ze svých oddělení
literární pásma plná písniček, básní a krátkých
dramatizací a ta potom několikrát do roka úspěšně předvádějí dědečkům a babičkám ubytovaným
v Penzionu i Domově důchodců. Děti z ostatních
oddělení vyrábějí pro seniory drobné dárečky. Další skupina dětí, pod vedením paní Červené chodívá
už více než rok do Domova důchodců, kde spolu
s jeho obyvateli vyrábí různé drobné předměty.
Děti pomáhají seniorům zvládat úkony, které jim
už věk nedovoluje provádět tak dobře a současně
společně procvičují jemnou motoriku rukou.
Setkání s dětmi jsou příjemným rozptýlením
v životě Domova. Děti zase na oplátku získávají
cenné zkušenosti v kontaktu se staršími lidmi.
Věříme, že slibně se rozvíjející spolupráce bude
úspěšně pokračovat a že všem zúčastněným přinese radost.

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ V PARKU
Na otázky Evy Witzové odpovídá tiskový mluvčí
města Stanislav Sáňka
1. Nové hřiště se staví na místě toho původního. Můžete říct, jaké herní prvky na novém
hřišti budou a kdo je vybral?
O výstavbě nového dětského hřiště se hovořilo
na koordinačních schůzkách vedení města a T.E.Su.
Bylo domluveno, že se vyberou tři nabídky různých
firem. Na tom se zúčastnění dohodli také na schůzce s komisí dítě a volný čas. Nakonec na zúženém
jednání byla vybrána brněnská firma Floraservis.
Na hřišti bude umístěno několik prvků: Dvě pružinová skákadla, břevnová houpačka, houpačka na
spojnici a mezi hlavní části bude patřit skluzavka,
stěna s lanem, prolézačkový most.
2. Pro jakou věkovou skupinu dětí je toto
hřiště určeno?
Hřiště je určeno pro menší děti, které by měly
mít sebou dospělý doprovod, aby nedošlo k případnému úrazu.
3. Kdo je dodavatelem herních prvků? Jaká
je jejich životnost?
Dodavatelem herních prvků je zmíněná firma
Floraservis. Všechny prvky mají certifikáty, pokud
se týká životnosti, budou prováděny periodické
a roční revizní prohlídky.
4. Jaká je pořizovací cena hřiště?
Pořizovací cena hřiště je kolem 200 tisíc korun.
Jedná se o částku za práci při postavení, včetně
materiálu. Samozřejmě do budoucna se budou muset například uvolnit prostředky na výměnu písku
v prostranství a také na zajištění správcovství.
5. Kdo je správcem hřiště a jakým způsobem bude o hřiště pečovat?
Správcem dětského hřiště budou Technické
a energetické služby Polička
6. Bude se toto hřiště v budoucnu rozšiřovat
o další hrací prvky?
Pokud se týká případného rozšiřování hřiště do
budoucna o další prvky se zatím neuvažuje. V této
lokalitě budou prvky postaveny tak, aby odpovídaly ochranným zónám. Projekt je v této souvislosti
tak rozpracovaný, že se žádné další prvky do vnějšího prostoru dát nedají.
7. Proč na hřišti není pískoviště?
Uvažujete do budoucna o jeho doplnění?
Pískoviště umístěno v prostoru dětského hřiště
nebude. Jeho provoz musí být podle evropských
norem. Není však vyloučeno, že k jeho případnému
vybudování v budoucnu dojde. Vše ale ukáže čas.
8. Uvažuje město o výstavbě hřiště pro dospívající mládež?
Tato skupina je často obviňována z vandalizmu na dětských hřištích, ale vlastní prostor nemá.
Pokud se týká dospívající mládeže, je v plánu ve
městě vybudovat skatepark.

PŘIHLÁŠKY NA TÁBOR
S AMERIČANY
YMCA Polička a Evangelický sbor letos znovu pořádají tábor s Američany. Bude se konat od 1. do 5. srpna
2005. Cena tábora: První dítě: 500,- Kč; druhý sourozenec: 300,- Kč; každý další sourozenec: 100,- Kč. (Ceny
dotuje YMCA Polička.) Přihlášky si můžete vyzvednout
na Informačním centru v Poličce. Prosíme, odevzdávejte je tamtéž do 31. května 2005.
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DĚTI SI OSVOJÍ
DOPRAVNÍ PŘEDPISY
V pondělí 4. dubna začala na dopravním hřišti
u Základní školy Na Lukách v Poličce dopravní
výchova žáků prvního stupně základních škol ze
spádové oblasti. Na akci se bude podílet Dům dětí
a mládeže v Poličce, ve spolupráci se strážníky městské policie a Karlem Stříteským z místní autoškoly
Astra. Děti se seznámí se základy teorie provozu na
pozemních komunikacích, budou jim vysvětlovány
jednotlivé dopravní značky a přejde se také k samotné praxi, kdy budou žáci jezdit na dopravním hřišti
na kolech a ve šlapacích autíčkách. „Snahou je, aby
si žáci osvojili před letními prázdninami pravidla
silničního provozu. Právě v tomto období dochází ke
zvýšenému počtu úrazů dětí, kdy se více pohybují na
komunikacích,“ uvedl velitel poličské městské policie Pavel Lahodný. Dopravní výchova bude trvat do
konce školního roku.
-sáň-

POZVÁNKA DPS – PENZION
4. 5. se koná vernisáž výstavy prací výtvarného
oboru žáků Základní umělecké školy B. Martinů
Polička. Po zahájení vystoupí žáci základní umělecké školy ke dni matek. Výstava prací bude pro
veřejnost otevřena do 31. 5. 14.00 hod. - jídelna
11. 5. Výlet na přehradu - opékání buřtů odchod
od Penzionu ve 13.00 hod.
17. 5. Zájezd pro posluchače univerzity třetího
věku: Žleby – zámek, Kačina - muzeum
25. 5. Country odpoledne - vystoupí děti pod
vedením R. Zezulové
15.00 hod. - jídelna
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NĚCO PRO DUCHA, DUŠI I TĚLO MŮŽETE NAJÍT
V KLUBU ZDRAVÍ I V KVĚTNU
Jaro se nám krásně přehouplo z docela příjemného dubna, který nás nijak významně nevyváděl
aprílem, do měsíce plného lásky, laskání, milostné
líbeznosti, kdy se víc než jindy projevuje, jak to
„nové“ v nás a kolem nás nabývá na síle. Ale to
neznamená, že by duben neměl žádná překvapení
v záloze. Zažít překvapení v přírodě, to znamená
chodit s vnímavýma očima a ušima, nebýt středem
pozornosti, ale pokorně se dokázat radovat i z malých zázraků. Z paprsků slunce, které opět dosáhne až tam, kam to v zimě jeho paprsky nezvládají.
Z drobných lístečků na koncích dosud zčernalých
větviček (žijeme v pásmu, kde jsou listy šest měsíců na stromech a šest pod stromy, nepočítám-li
duby, těm opadá listí až s nově rašícími pupeny!).
Z kytiček, které od bílé přes žlutou až postupně
po modrou a červenou začínají v mnohých odstínech rozšiřovat paletu barev v našem okolí. I ty
první jarní mouchy, které vlivem síly vzduchu
omámeně vlétnou až do otevřených oken našich
domovů, jsou milými bzučilkami, na rozdíl od
těch početných letních, které nepříjemně narušují
naši integritu. Zkrátka, jaro má překvapení na každém kroku, v každém dni je nespočet okamžiků,
kdy žasneme třeba nad kapičkami rosy třpytivě se
blýskajícími na konečcích rašící trávy. Ten zázrak,
který se opakuje rok co rok, ale pokaždé je úplně
nový a originálně dokonalý. Báječně a plně nás to
nabíjí energií, která nám umožňuje i při běžném
zaměstnání ještě zušlechťovat své zahrady, zahrádky, truhlíky a květináče a nehledět na bolavá záda

a první mozoly a rozpraskanou kůži od hlíny na
rukou (zkuste se nejdříve umýt bez mýdla a studenu vodou, ruce tak snadno nerozpraskají). Ti nedočkavější už mají dokonce skleníky a fóliovníky
zelené svěžími saláty.
Vypadá to, že nikdo již nemá čas na nic jiného,
než na to, aby byl venku a žil naplno tím, co ho
baví, sportem na kole nebo pěšky, prací kolem
svých příbytků, vycházkami s rodinou či pejsky
a jinými tvory. Přesto věřím, že ti, kteří si akce
Klubu zdraví přidali do svých diářů, přes všechna
venkovní lákadla krásného počasí přijdou dne
11. května 2005 do hudebního salonku Muzea
v 18,00 hodin, aby dali odpočinout od nezvyklé
námahy možná obolavělým svalům a zúčastnili se
přednášky prezentací a dokonce s praktickými
ukázkami na téma „VODOLÉČBA“ a také závěrečného dílu našeho seriálu o hubnutí, který sice sedmou částí na téma „Moučníky“ končí, ale u konce
nebudou naše snahy přinášet i v dalších setkáních
pozitivní podněty k tomuto tématu. Ukázky jídel,
tentokrát zdravých a nízkokalorických moučníků
i s recepty, také budou.
Těším se na vaše zajímavé diskusní připomínky a náměty při příštím setkání a do té doby vám
přeji, abyste zažili v sobě i kolem sebe co nejvíce
těch krásných zázraků, které se opravdu dějí po
zimě jakoby s větší intenzitou, a abyste rozkvetli
nakažlivým optimizmem a měli křídla motýlí.
Vaše Hanka Ščigelová,
vedoucí Klubu zdraví Polička

DENNÍ STACIONÁŘ NA KONCERTĚ „CHCEME ŽÍT S VÁMI“
Na 12. duben tohoto roku jsme se všichni dlouho těšili, protože jsme měli naplánován výlet do
Prahy na koncert „Chceme žít s vámi,“ který každoročně pořádá Nadace Nova pro lidi s mentálním
a tělesným postižením.
Když nastal ten den, měli jsme velkou radost,
že vidíme přistavený autobus a my všichni z Denního stacionáře v Poličce i s našimi kamarády
z Denního stacionáře ze Svitav můžeme vyrazit do
Prahy. Cesta pohodlným autobusem nám příjemně
utíkala a my jsme se všichni dobře bavili. Když
jsme dojeli k Sazka Aréně, kde se letos koncert
konal, byli jsme zvědaví, jak to vypadá uvnitř (kde
se převážně konají hokejová utkání). Před Arénou
už stály zástupy nedočkavých dětí ze speciálních
škol i mladých lidí z ústavů sociální péče a jiných
zařízení z různých míst naší republiky. Pořadatelé
dali každému účastníkovi občerstvení a tradiční
tričko s logem akce.
Sazka Aréna se rychle zaplnila, a tak mohl koncert po 14. hodině odpoledne začít. Za bouřlivého
potlesku a křiku přišli na pódium moderátoři koncertu - sourozenci Adéla Gondíková-Brousková
a Dalibor Gondík. Všichni přivítali též ředitelku
Nadace Nova Petru Škvorovou.
A pak to začalo! Jako první přišel na pódium
zpěvák ze soutěže „Česko hledá Superstar“ Sámer
Issa a po něm Tomáš Savka. Následovala Heidy
Janků a Martina Balogová. Martina se Sámerem
zazpívali dokonce duet. V průběhu odpoledne
vystoupilo na koncertě celkem 11 populárních
zpěváků a hudebních skupin, mezi nimiž nechyběli: Helena Vondráčková, Iveta Bartošová,
Hana Zagorová, Michal David, skupina Olympic
a Maxim Turbulenc. Celou dobu jsme nadšeně
tancovali a zpívali.
Během koncertu nám Adéla s Daliborem prozradili, že pro nás mají velké překvapení k 10.
výročí této akce. Na závěr proto dostal odvážný
chlapec na invalidním vozíčku do ruky dálkové
ovládání a když jsme všichni odpočítali od 10 do
1, spustil na nás „déšť“ barevných balónků a také
světelné efekty, které uzavřeli 10. ročník koncertu
„Chceme žít s vámi.“

Když jsme se vraceli k autobusu, bylo nám
smutno, že musíme jet domů. Z Prahy jsme si
však odvezli spoustu krásných zážitků a již teď
se těšíme na další ročník koncertu, který každý
rok na jaře Nadace Nova pro zdravotně postižené
pořádá.
Chceme moc poděkovat firmám ORFAST,
HTH8, ENTER, Topenářství R. Grossmann a KO-TOUR, bez jejichž přispění bychom se koncertu
nemohli zúčastnit.
Za Denní stacionář v Poličce
Ilona Sodomková.

ONKO KLUB
Začíná fungovat pod „křídly“ sdružení KAMÍNEK, zatím jako pobočka svitavského ONKO klubu
AREA. Na dosavadních schůzkách se hovořilo především o smyslu existence klubu a o programu pro
nejbližší období. Chtěli bychom vytvořit přátelské,
vlastními zkušenostmi obohacené, zázemí těm, kdo
se vyrovnávají s vážnou nemocí. Širší veřejnosti
hodláme zprostředkovávat informace a uvádět na
„pravou míru“ mýty, které jsou s onkologickou
diagnózou mnohdy spojovány. 6. května se vypravíme do Svitav na jarní setkání klubu AREA
a načerpáme inspiraci pro svoji práci. 11. května
se, s vydatnou pomocí KAMÍNKU a místní obchodní a zemědělské školy, zapojíme do akce, kterou
tradičně pořádá Liga proti rakovině. Koupíte-li si
od dvojice sympatických mladých lidí žlutý kvítek,
vězte, že jste podpořili dobrou věc!
23. května se od 16. hodin uskuteční v KAMÍNKU beseda s MUDr. Havířem (ředitelem svitavské
nemocnice). Téma: „Předcházení onkologických
onemocnění a jejich léčení“. Jste srdečně zváni,
stejně jako na další schůzku ONKO KLUBU, která
se bude konat v úterý 3. května 2005 od 14. 00
hodin v KAMÍNKU (areál ZŠ Na Lukách, vchod od
dopravního hřiště).
Zlata Kašparová

JARNÍ POLIČSKÁ MUŠKA 2005 - ZVÍTĚZIL PETR JÍLEK
Ve dnech 2. a 3. dubna se v rybářském areálu
Pod Kopcem konal už 9. ročník známého a oblíbeného závodu Jarní Poličská muška. Zájemců bylo
tolik, že musel probíhat současně na dvou vodních
plochách (nádrž „0“ a „1“). Tradičně přijela i početná
výprava rybářů ze Slovenska. Hospodář pořadatelské organizace, Rybářského sdružení Vysočina Polička, pan Jaroslav Martinů nám řekl:
„Je to patrně největší závod svého druhu na světě,
protože žádný z přítomných závodníků - a jsou mezi
nimi nejlepší muškaři z Česka i Slovenska, kteří sjezdili celý svět - podobný nezná. Ani my nemáme
informaci, že by se někde ve světě, na jednom místě
v jednom termínu, sešlo více muškařů.
Do poslední chvíle jsme byli trochu nervózní,
protože jsme si nebyli jisti, roztaje-li led na hladině
(zima začala pozdě a pozdě končí), ale nakonec vše
dobře dopadlo. Počasí se nadmíru vydařilo, v sobotu
i v neděli svítilo sluníčko, bylo patnáct stupňů nad
nulou, což je na Poličku nezvyklé.
K závodu se přihlásilo 280 muškařů z ČR a SR
(35 členná výprava), byl tady i jeden Chorvat. Z našeho sdružení jich bylo asi 25. Věkové rozpětí závodníků bylo dosti široké - nejstarší byl ze Slovenska (74
let), nejmladší (16 let) byl našinec. To vše dokazuje,
že rybaření se stává všelidovou zábavou, z čehož
máme radost. Vzhledem k počtu přihlášených se
chytalo na dvou nádržích (závodníci se na nich i na
postech střídali dle losování). Do každé (zhruba napůl) bylo vysazeno celkem 10 000 pstruhů duhových
ve váze od 0,25 kg do 5 kg, celkem 50 metráků. Už
během soboty bylo chyceno velké množství ryb (asi
5 200), někteří závodníci jich chytili i 28 za pouhou
hodinu. Ulovena byla i štika 80 cm a pstruh 69 cm
(vrácen vodě). Celkem si závodníci ponechali 1 100

ryb. Do nedělního finále postoupilo 150 nejúspěšnějších závodníků, mezi nimi i jedna žena.“
Konečné výsledky: Překvapivým vítězem se
stal člen RS Vysočina Polička Petr Jílek (16 let),
na druhém a třetím místě skončili Martin Mikulka
(Praha) a Marek Hrabák (Plzeň). V první dvacítce
se z poličských závodníků ještě umístili: 5. Milan
Mužík, 6. Pavel Švihel, 7. Zdeněk Forchtsam, 14.
Vladimír Šmída, 20. Igor Slavík.

Na nejlepší závodníky čekaly hodnotné věcné
ceny, které poskytli sponzoři - RS Vysočina, firmy
Hartman Petr, Prona Houdek, RW Sport, Klíma Jiří
a pánové Liška, Slavík, Pecina, Šmída.
Petr Jílek nám řekl: „Mám teď samozřejmě
příjemné pocity, protože vítězství vždycky potěší.
S průběhem závodu jsem spokojen, nachytala se
spousta ryb, bylo hezky.“ Na otázku, zúčastní-li se
i závodu v přívlači (23. 4.), odpověděl: „Ne, protože
jsem se specializoval na muškaření, které považuji
za nejušlechtilejší způsob lovu.“
-vra-

POLIČŠTÍ KARATISTÉ NA
MEZINÁRODNÍM SEMINÁŘI V PRAZE
Velikonoční svátky jsou každoročně obdobím,
během kterého se moderní sportovní karatisté
z Německa, Slovinska a České republiky scházejí na
společném semináři pod vedením zakladatele MSKA
Prof.Dr. Rudolfa Jakhela, držitele VIII. Danu. Tento
seminář byl poněkud odlišný, protože byl speciálně
určen pro vysoké, tj. zelené, modré, hnědé a mistrovské pasy a tím pádem se cvičil vyšší program, který
zasahuje do hloubky moderního sportovního karate.
Nositeli vysokého pasu se otevírají obrovské možnosti
uplatnění základních technik a to především pro účely sportovního boje. Prof.Dr. Jakhel je obrovský zdroj
informací, a nejen proto si seminář nenechali ujít ani
čtyři karatisté z poličského oddílu. Letos se seminář
v řadě již potřetí konal od 28. března do 2. dubna
v Praze ve Vršovicích.
Základem cvičebního programu byl jeden dlouhý
trénink začínající v 9:30 a končící většinou kolem 15.
hodiny. Do vyššího programu patří např. různé variace úderů na hlavu, různé série úderů, kopů a podmetů, speciální zkrácené techniky pro boj v klinči nebo
zastavení útoku soupeře silnými kopy. Cvičení podmetů, přehozů protivníka, pádů i běžné sebeobrany
a hlavně většinu času stráveného na žíněnkách představovalo náplň dvouhodinových tréninkových bloků
v judo sále. Ve volném čase jsme měli řadu příležitostí
k upevnění přátelských vztahů s karatisty ostatních
oddílů v Česku nebo ke společným večerům s našimi
hosty z Německa a Slovinska.
Vrcholem Semináře byl turnaj Easter Cup 2005,
soutěžilo se jako vždy ve formách a bojích. Měli jsme
příležitost srovnat naše schopnosti s karatisty z ostatních zemí a nevedli jsme si špatně. Výsledky jasně
poukazují na vysokou úroveň českých karatistů a jen
potvrzují současný vývoj moderního sportovního karate v České republice. Bez nadsázky můžeme konstatovat, že organizace MSKA ČR se stává nejkvalitnější
ze všech organizací MSKA v Evropě.
Výborného individuálního úspěchu dosáhl Štěpán
Příhoda, který nejen vyhrál formu modrých pasů F4°,
ale současně úspěšně obstál ve zkoušce a získal první
hnědý pás (2. kyu).
Asociace moderního sportovního karate v ČR se
za necelých 15 let své existence stala silnou a úspěšnou organizací a oddíl v Poličce patří dlouhodobě
k nejlepším ze všech oddílů v republice.
Další umístění:
Petra Hromádková Forma Set
3. místo
Jaroslav Najbert
Forma Tertia
4. místo
Pera Hromádková Boje ženy absolutní 4. místo

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Chcete vkusně, elegantně ale i sportovně
obléci vaše děti? Navštivte nás! Obchod s kojeneckým a dětským oblečením „MONTY“. Kde?:
ul. Masarykova 192, Polička (naproti knihkupectví
„Rippl“; za bývalou prodejnou „Digistyl“) – přízemí.
V prodeji již letní oblečení!
***
ÚVĚRY, PŮJČKY, HYPOTÉKY - bez poplatků
předem. Poradenství ZDARMA. Tel.: 737480400 po
15.00 hod.
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!"ऀ#ᰀ$ऀ !$
ᬀ#!ऀᰀ#ᰀऀ#$ᰀ
16

HOKEJBAL
Už se nám pomalu blíží jarní část sezony, rozběhne se tudíž druhá polovina základní části všech
soutěží RSHb-Východ. Muže zdá se čekají tvrdé boje
o titul mistrů ligy v play-off, starší dorostence a mladší žáky boje o nejvyšší příčky v lize. Pojďme se tedy
poohlédnout, jak si vedly všechny kategorie týmu SK
Kometa Polička.

PŘIJETÍ MLADÝCH HOKEJISTŮ
Ve středu 23. března přijal starosta Miroslav
Popelka a místostarosta Jaroslav Martinů mladé hokejisty, kteří se o víkendu 18. března až 20. března
účastnili turnaje Czech Open Praha 2005. Pět hráčů
z Poličky bylo zastoupeno ve výběru mužstva České republiky. Celého turnaje se účastnilo osm mužstev, Česká republika skončila na druhém místě. Na
fotografii zleva starosta Miroslav Popelka, hráči Vítězslav Mach, Tomáš Jindra, Láďa Havlík, Jakub Fric,
Michal Roušar a místostarosta Jaroslav Martinů.
-sáň-

MLADŠÍ ŽÁCI
Mladší žáci letos zvolili raketové tempo společně
s Mušketýry ze Svítkova. Skóre 120:6 a 8 vítězství z 8
odehraných zápasů vypovídá o tom, s jakou suverenitou si naši mladíci počínají v Mistrovství České
republiky mladších žáků – skupina Východ. Kometa
válcuje v letošním ročníku i takové týmy, jakou jsou
Spartak OEZ Letohrad a DDM Alfa Pardubice. Hráči
Komety také jasně ovládli Kanadské bodování soutěže. Na 1. místě produktivity se po podzimu usadil
Vojtěch Tobiáš, stíhán Tomášem Poulem a Ladislavem
Havlíkem, který je nejlepším střelcem Komety a celé
ligy. Poličským brankářům hájí čest také po podzimu
1. Ondřej Slaný s průměrem 0,50 obdržené branky na
zápas a jeho kolega na 3. místě, Petr Klíma, s průměrem 0,83 obdržené branky na zápas.
Výsledky všech podzimních zápasů:
19. 9. 2004 SK Kometa Polička – DDM Alfa Pce
1. z. 11:0, 2. z. 13:0
3. 10. 2004 SK Kometa Polička – OEZ Letohrad
1. z. 8:2, 2. z. 10:1
17. 10. 2004 BW Srch/Ráby – SK Kometa Polička
1. z. 3:13, 2. z. 0:16
24. 10. 2004 SK Kometa Polička – BW Srch/Ráby
1. z. 22:0, 2. z. 27:0
STARŠÍ DOROST
Svěřence trenéra Zdeňka Poula nečeká v letošním
ročníku vůbec lehká obhajoba 2. místa z minulého
ročníku NHbL. Ze soutěže odešlo hned trio týmů,
ale plnohodnotně a možná i kvalitněji je nahradili
týmy – Piráti Hradec Králové, 1. HBC Svitavy, HBC
Petracolor Pardubice. V soutěži tak zůstala jen Kometa Polička a chrudimský Jokerit. Poličtí hokejbalisté
měli za cíl zaútočit v letošním ročníku na titul šampiónů NHbL, ale vidina titulu se po podzimu vzdálila
na 9 bodů, a tak Kometa okupuje s 18 body ze 14
odehraných zápasů. Uvidíme, jak se vše bude vyvíjet

SILÁK HUDEBNÍK
Na akcích Základní umělecké školy B. Martinů
mě svou pro hudebníka netypickou postavou zaujal
jeden mladý pan učitel. Slovo dalo slovo a tak jsme
se sešli v redakci k malému rozhovoru. Nejprve si
ho však představme: Petr Kašpar, 26 let, vystudoval
konzervatoř v Pardubicích, na ZUŠ učí klávesové
nástroje, klavír a akordeon. Ale nyní ke sportu.
Jak jste přišel ke své postavě?
Od roku 2000 se věnuji silovému trojboji. Je to
disciplína, které se oddělila od kulturistiky, nezáleží
v ní na tom, jak vypadáte, ale na výkonech ve třech
disciplínách:
1. Dřep s činkou
2. Tlak v lehu – benchpress
3. Mrtvý tah – pozved
Kde trénujete?
Protože pracuji v Poličce, tak trénuji hlavně
v posilovně na bazénu, kde je mým hlavním tréningovým partnerem Jiří Štěpánek. Závodím však za
T. J. Tatran Hostinné, kde mám trvalé bydliště. Tam
se mnou pracuje trenér T. Urban. Dietologicky se mi
věnuje P. Sodomka.
A co vaše závodní úspěchy?
Závodím od roku 2003. Největšího uspěchu jsem
dosáhl letos na Mistrovství Středních, Severních
a Východních Čech, kde jsem byl druhý v kategorii
do 100 kg.
Jak probíhá příprava?
Sportovní rok dělíme na dvě období - silové
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a závodní. V období silové přípravy nemusíme až
tak hlídat stravu a cvičíme pro nabírání síly i hmotnosti. Později se mění cvičební program i strava,
protože se s ní musím vtěsnat do limitu váhové
kategorie.
Mezi hudebníky asi není mnoho silových
sportovců. Nemáte s tím problémy?
Ještě na konzevatoři mě profesoři varovali, že
bych mohl tuhnout, ale já s tím poblémy nemám.
Naši republiku reprezentuje v silovém trojboji klavírista Jiří Horník, takže je vidět, že silový trojboj
a profesionální muzikantství nejsou v rozporu.
Za Jitřenku Vám děkuji za rozhovor a přeji mnoho úspěchů na poli hudebním i sportovním.

v jarní části sezony. V závěru podzimní části poličtí
hráči ukázali, že právem hájí 2. pozici v tabulce
a smetli disciplinovaným výkonem Svitavy i Hradec
Králové, který má letos vysoké ambice. Zaváhali
jen proti Chrudimi (2:1) a poté se stejným soupeřem
v nervydrásajícím zápase, který skončil po přestřelce
v poslední třetině (5:5). Nejproduktivnějším hráčem
týmu je kapitán Jakub Radiměřský, který je na 5. místě celkové produktivity se 17 body (11+6), je zároveň
nejlepším střelcem týmu. Nejčastěji vylučovaným hráčem týmu je Lukáš Koníček s 27 trestnými minutami.
Kometa bude v prvním jarním klání bojovat o body
na horké půdě v Chrudimi, kde se navíc bude snažit
stáhnout náskok vedoucího Jokeritu. Přejme našim
starším dorostencům mnoho štěstí, hodně bodů,
hodně vstřelených branek a co nejméně obdržených
a hlavně, co nejméně zranění v jarní části!
Výsledky podzimních zápasů:
12. 9. 2004 SK Kometa Polička – HBC Jokerit
Chrudim 1. z. 2:6, 2. z. 1:4
18. 9. 2004
HBC Petracolor Pce – SK Kometa Polička 0:2
3. 10. 2004 1.HBC Svitavy – SK Kometa Polička
1. z. 0:5, 2. z. 1:2
9. 10. 2004 SK Kometa Polička – HBC Petracolor
Pce 1. z. 1:3, 2. z. 5:1
24. 10. 2004 SK Kometa Polička – TJ Piráti HK 1.
z. 3:3, 2. z. 2:5
30. 10. 2004 SK Kometa Polička – 1.HBC Svitavy
1.z. 5:1, 2. z. 12:1
6. 11. 2004 HBC Jokerit Chrudim – SK Kometa
Polička 1. z. 2:1, 2. z. 5:5
17. 11. 2004 TJ Piráti HK – SK Kometa Polička 1.
z. 1:4, 2. z. 2:3
MUŽI
Muži jsou na tom v tabulce podobně jako minulou sezonu. Jsou druzí o 3 body za vedoucím týmem
BW Srch/Ráby Pardubice. Asi největší změnou pro
mužskou kategorii v letošním ročníku je změna
hracího systému z 4+1 na 5+1. Ale s tímto systémem
se dokázala většina týmů dobře vypořádat. Před začátkem sezony byly obavy o to, že nový hrací systém
ochudí hru o branky a o atraktivitu zápasů. Obav
nebylo třeba, ba naopak branek jen za podzimní
část přibylo daleko více než v sezóně minulé. To
muselo potěšit nejen funkcionáře svazu, ale především hokejbalové fandy. Nutno dodat, že Kometa má
ještě silnější tým než v loňském ročníku. K týmu se
připojili navrátivší se hráči z České Třebové, Roman
Schauer a Libor Hegr. Největším potěšením pro naše
fanoušky může být to, že v této sezóně již stabilně
nastupuje Petr Chmel, který v minulé sezoně laboroval s vleklým zraněním, ale na play-off se stihl vrátit.
Tento výborný hokejbalista se stal po právu největší
hvězdou vyřazovacích bojů. Ani letos nechce zůstat
za očekáváním a vévodí, jak tabulce střelců, tak tabulce produktivity. Jak je již už několik let tradicí, tak
trenér Pavel Štefka zkouší některé starší dorostence,
kteří pro příští sezonu opustí věkem kategorii starších
dorostenců a přestupují mezi muže. Sympatickými
výkony překvapoval výborný technik a kapitán
starších dorostenců Jakub Radiměřský. Při zranění
Davida Rokose hrála 1. formace ve složení Radiměřský – Chmel – Schauer stejně kvalitní hokejbal jako
při účasti jednoho z elitních hráčů Komety. Velmi
dobrým dojmem působil i bek Lukáš Sokol, který po
boku kapitána týmu Michala Pražana získává velmi
cenné zkušenosti. Odměnou mu byla první vstřelená
branka v mužské kategorii, za kterou zaplatil do týmové kasy náležitou peněžní částku, ne-li naturální.
Poličku v podzimní části také mohlo velmi mrzet
zranění Petra Schaffera, které si způsobil při tréninku. Rozpadla se tak velmi produktivní řada mladíků
Vraspír – Schaffer – Grubhoffer.
Kometa má do jarní části dobrou výchozí pozici,
kterou doufejme do konce základní části ještě vylepší
a v play-off už to vše bude o štěstí, o formě a o pohodě týmu. Doufejme, že vše dobře dopadne a Polička
obhájí titul mistrů.
-Bohuslav Stehno ml.-

FOTBALISTÉ ZAHÁJILI FOTBALOVÉ JARO
První jarní „čutnutí do meruny“ se bohužel na
poličském hřišti nekonalo - trávník nebyl úplně
„fit“. Jinde se ale hrálo.
Mistrovská utkání mužů SK Masokombinát
POLIČKA „B“ – Sokol MORAŠICE a dorostu SK
Masokombinát POLIČKA – SK CHRUDIM byla pro
nezpůsobilý terén ODLOŽENA !
Mladší žáci: Přípravná utkání:SK BYSTŘICE
N/P. – POLIČKA 0 : 3 (0:2) Branky: Vaško, Zavadil,
ScheibSestava: Slaný – Mach P., - Holeš, Buchta,
Dao Dinh, Kovář, Vaško, Houska, Dostál, Švec,
Scheib (Zavadil, Vápeník, Chrást, Puchýř)
FK Agria CHOCEŇ – POLIČKA 2 : 7 (1:3) Branky:
Vaško 3, Holeš 2, Houska, ŠvecSestava: Slaný – Křivý, Holeš, Buchta, Mach P., Kovář, Vaško, Houska,
Dostál, Švec, Scheib (Zavadil, Chrást, Puchýř)
SOBOTA 26.03.
Muži „A“: Sokol DOBŘÍKOV – SK Masokombinát POLIČKA 3 : 1 (1:1) Branky: 43. a 84. Bureš,
79. Klička – 26. PETRSestava: Dittrich J. – Červený, Švec, Neumeister, Falt (85.Mihulka) – Opina
(60. Adamča), Benko, Kučera, Soukal L. – Král V.
(85.Nekvinda), PetrŽK: Neumeister, Adamča, Rozhodčí: Havel (Chrudim), 100 diváků
Naše mužstvo začalo první jarní mistrovské
utkání aktivně a vytvořilo si územní převahu. Soupeře jsme zaskočili aktivní kombinační kopanou.
Domácí se na těžkém terénu snažili pouze nakopávat vysoké balony před naší šestnáctku, kde operoval rychlonohý Klička a kapitán mužstva Horníček.
Ve 26. minutě se našim hráčům povedla hezká
kombinační akce a po blafáku domácímu brankáři
Trkalovi se z gólu radoval „navrátilec“ Jirka PETR 0:1. V závěru prvního poločasu se míč po trestném
kopu odrazil k volnému Burešovi a ten umístěnou
střelou k tyči vyrovnal – 1:1.
Do druhého poločasu nastoupili ovšem aktivněji domácí hráči a vytvořili si tlak, jednou nás
zachránila i tyčka. V době, kdy jsme vyrovnali
hru posadil domácí hráče „ na koně“ pomezní
SEMERÁD, který „pustil“ metrový ofsajd domácího
Kličky a ten překonal vyběhnuvšího Ditricha – 2:1.
V závěru utkání pak projevil svůj čich na góly domácí Bureš, který z hranice šestnáctky opět k tyči
završil konečný účet utkání - 3:1. Jarní premiéra se
našim hráčům tedy výsledkově a herně ve druhém
poločase nepovedla!

SOBOTA 2. 4.
Muži „B“: Tatran HROCHUV TÝNEC – SK Masokombinát POLIČKA „B“ 1 : 1 (0:0)branka: Číp.Naše
mužstvo vedlo brankou Čípy, domácím se podařilo
vyrovnat v 86. minutě. V závěru utkání pak byl ještě
vyloučen brankář Ondra Dittrich.
Mladší žáci: sehráli poslední přípravný zápas
před mistrovskou sezónou v HOLICÍCH, kde i bez
několika hráčů základní sestavy dokázali zvítězit
4:1 ((2:0), brankami Bednáře 2, Vaška a Dostála.
Sestava: Slaný – Scheib, Buchta, Mach P. , Kovář,
Vaško, Houska, Dostál, Bednář, Krejsek (Satrapová,
Zavadil, Puchýř).
NEDĚLE 3. 4.
Mladší dorost: AFK SKP PARDUBICE - SK Masokombinát POLIČKA 0 : 3 Starší dorost: AFK SKP
PARDUBICE - SK Masokombinát POLIČKA 1 : 4
Muži „A“: „Utkání dvou rozdílných poločasů“ SK
Masokombinát P O L I Č K A - AFK CHRUDIM „B“ 3
: 3 (2:0) Branky: 19. V. Král, 44. Nekvinda, 92 Benko
z p.k. – 50. a 55. Parihuzič, 82. Kořínek. V úvodních
deseti minutách se soupeři spíše oťukávali a hra se
odvíjela mezi šestnáctkami. Ve 12 minutě se hlavou
po rohovém kopu Benka zastřeloval V. Král – vedle.
Ve 14. minutě další závar před brankářem Dvořákem vyřešil rázným odkopem Rahimič. Hosté se
osmělili v 15. minutě, ale střela Maška Dittricha nemohla prověřit. V 18. minutě rychle rozehrál trestný
kop Benko a L. Soukal z voleje vedle. V. 19. minutě
se náš tým dostal do zaslouženého vedení po rohovém kopě Benka V. KRÁL hlavou nezadržitelně 1:
0. Ve 34. minutě nebyli hosté daleko od vyrovnání,
když rohový kop Parihuziče zamířil hlavou Rahimič
k tyči naší branky, kde stál připravený obránce Falt.
Hosté v závěru poločasu vyrovnali hru, ale ve 44.
minutě po dalším rohovém kopě Benka se odražený míč dostal k NEKVINDOVI, který premiérovým
gólem za „A“ tým poslal náš tým do dvoubrankového vedení 2:0.
Úvod druhého poločasu byl jak ze špatného
snu, když Parihuzič během pěti minut srovnal skore
2:2. Hosté byli ve druhém poločasu pohyblivějším
a důraznějším týmem a výsledkový obrat dokonal
v 82. minutě KOŘÍNEK – 2:3. Alespoň remízu zachránil v 92. minutě Benko, kdy po faulu na Petra
proměnil pokutový kop.
Václav Obolecký, PIZ

II.ROČNÍK JARNÍ POLIČSKÝ MASTER CLASS
Dům dětí a mládeže a Základní škola Masarykova v Poličce připravili 16. 4. 2005 pro děvčata
již II. ročník Jarního Poličského Master Classu
v aerobiku.
Soutěže se zúčastnilo 68 závodnic z Poličky,
Litomyšle a Svitav ve třech kategoriích.
Umístění podle jednotlivých kategorií:
Kategorie 6. - 9. let
1. Borovská Kamila (Polička)

2. Nováková Pavla (Svitavy)
3. Luňáčková Michala (Polička)
Kategorie 10. – 12. let
1. Veronika Fricová (Polička)
2. Navrátilová Petra (Polička)
3. Štefková Aneta (Polička)
Zvláštní cena:
Skokan roku:
Eltschnerová Klárka
Kategorie 13. - 16. let
1. Šudomová Tereza (Polička)
2. Sodomková Tereza (Polička)
3. Dvořáková Jana (Polička)
Zvláštní cena:
Skokan roku:
Báčová Adéla
Za nejlepší kliky: Mlejnková Pavla
Děvčata obdržela krásné ceny díky sponzorství
firmě EMCO, Europress, Opávia, paní Mitášové,
Svobodové a Fricové.
Též děkujeme cvičitelkám Báře Vápeníkové, Petře Mičkové a Lucii Říhové a rozhodčím, bez nich
by se tato soutěž nemohla uskutečnit.
Všem děvčatům, která se věnují cvičení aerobiku, přejeme hodně dalších úspěchů a pevnou vůli
pokračovat v tvrdém tréninku.
Zdeňka Novotná
ředitelka DDM

ZIMNÍ PŘÍPRAVA PŘINESLA
SVÉ PLODY
Cyklista Jiří Faltýnek po loňské sezóně vyřešil
přestupové otazníky tím, že i pro letošní sezónu zůstal v týmu PSK Whirpool. Před zahájením zimního
tréninku tři týdny odpočíval a poté zahájil přípravu
desetidenním cyklem intenzivní chůze v přírodě.
Vzápětí se střídaly běžky, horské kolo a posilovna.
„Začátkem února jsme odletěli na Kanárské ostrovy, kde jsme najeli asi 2 500 km. Po návratu jsme
odjeli na první závody do italského Terstu“ řekl Jiří
Faltýnek.

V druhé polovině března se jel závod Jadranská
magistrála v Poreči. Jiří Faltýnek v něm dosáhl
prvního úspěchu v letošní sezóně. Skončil celkově
druhý vteřinu za prvním Božičem Borutem z týmu
Perutnina Ptuj. Tím se zařadil na první místo mezi
českými závodníky v žebříčku Světového poháru
UCI. Začátkem dubna se zúčastnil dvou závodů
české extraligy.
Na otázku jaké má plány pro letošní sezónu
nám Jiří Faltýnek odpověděl: „Bohužel pro nedostek
financí byl zrušen Závod míru, což měl být pro
mne vrchol sezóny. Proto se nyní soustředím na
mistrovství republiky, které pořádá můj mateřský
klub PSK Whirpool koncem června. V dalším období
pojedu závody v celé Evropě, ale zatím nejsou úplně
jasné termíny. Na nich bych chtěl získat co nejvíc
světových bodů. To by mi umožnilo prezentovat se
v lepších stájích a dostat se na lépe bodované závody. Chtěl bych tím udělat radost sobě, ale zároveň
poděkovat mým poličským sponzorům MEDESA,
Masokombinát, Šenk nožíře Dobroty a svitavské
firma JHJ SVITAP.“

Dne 28. 5. se bude konat na antukových
hřištích u sokolovny I. ročník amatérského volejbalového turnaje Poličský out.
Přihlášky přijímáme do 14. 5. na e-mailové adrese policskyout@nastrankach.cz. Počet
družstev je omezen na deset. Více informací na
webové adrese policskyout.nastrankach.cz.
Za OV
J.K. Dvorak
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VELIKONOČNÍ VOLEJBALOVÝ
TURNAJ – ŽENY
26. 3. se v Chocni uskutečnil volejbalový turnaj žen za účasti 8 družstev. TJ Spartak Polička
poslal na tento turnaj družstvo veteránek. Děvčata
se v konkurenci družstev neztratila a vybojovala
pěkné 3. místo, když první dvě obsadila domácí
družstva Chocně.
Opět se nedařilo podání, hra v poli a bojovnost
se na hřiště dostavila až v boji o 3. místo.
Pořadí: 1. Choceň A, 2. Choceň B, 3. Polička,
4. Dolní Újezd

CYKLO-SKI KLUB POLIČKA
NA JAŘE
Vrátíme-li se k uplynulé zimě, měli jsme dva
hlavní úkoly: úpravu běžeckých stop v areálu
u salaše a účast na masových závodech v běhu
na lyžích.
Mimořádně dobré sněhové podmínky nám
umožnily udržovat upravené stopy po většinu
zimního období. Zahájili jsme 20. listopadu
a s přestávkou po vánocích jsme lyžovali skoro
celou zimu, byť někdy na malém kolečku nebo
úseku. Stopy upravujeme převážně vlastními silami a technikou - sněžným skůtrem.
Zejména od 18. 1. až do 12. 3. byly podmínky
ideální a i díky nasazení rolby také na úpravu
běžeckých stop jsme měli tratě srovnatelné se
špičkovými středisky. Hlavně o víkendech byly
stopy hojně využívány desítkami lyžařů z Poličky
i okolí. Ve stopách jsme uspořádali i 2 závody.
Zúčastnili jsme se několika dálkových běhů na
lyžích, v ČR zejména populární Jizerské 50, kde
jsme letos měli na startu rekordní počet 15 členů
našeho klubu, Orlického maratonu a na závěr sezóny i Krkonošské 70. Vyjeli jsme i do zahraničí,
na Dolomitenlauf do Rakouska, 60 km bruslením.
Na závodech jsme dosahovali umístění v popředí
těch set až tisíců startujících a dobře reprezentovali klub, město i region.
O výsledcích pravidelně informujeme na nástěnce v Masarykově ulici. Na léto opět připravujeme tradiční časovku a závod do Luckého vrchu,
nebudeme letos pořádat MTB maraton. Zveme
všechny příznivce pohybu.
Otakar Klepárník
Poličské internetové zpravodajství

BRONZOVÉ FINÁLE POHÁRU HEJMANA PARDUBICKÉHO
KRAJE VE VOLEJBALE ŽEN
Třetí březnovou sobotu 19. 3. proběhlo ve Chvaleticích finále volejbalového zimního poháru Pardubického kraje v kategoriích mužů a žen. Přes tři základní
kola se až do závěrečného turnaje probojovali družstva mužů: Sokol Česká Třebová B, Sokol Kerhartice,
VK Vysoké Mýto a Sokol Bezděkov. V tomto pořadí
se nakonec i umístili.
V ženské kategorii měl TJ Spartak Polička své
zastoupení, společně s Teslou Pardubice, VK Vysoké
Mýto a VK Spartakem Choceň bojovaly naše ženy
o co nejlepší umístění v tomto prestižním poháru.
Mezi ženami byla Tesla Pardubice jasným favoritem. Poličské ženy se probojovaly do finále již
počtvrté, když pokaždé v předcházejících ročnících
braly medaile za třetí místo.
Letošní sezóna není pro volejbal dospělých velmi
příznivá. Proto samotná účast žen v tomto finále byla
jaksi nad plán. Dle papírových předpokladů jsme
mohly bojovat opět o třetí příčku.
Již první zápas naznačil, že to bude spíše trápící
se boj, kde bude Polička potřebovat aspoň trochu
tohoto volejbalového štěstíčka.
Zápas s Chocní začal ve svižném tempu a záhy
jsme vedly 9:3, byl to spíše moment překvapení pro
choceňské juniorky, které ve zbývající dohrávce setů
jasně dominovaly. Vykolejení z tempa bylo zapříčiněno špatným otočením v našem postavení, nedařilo
se ani podání, nevýrazný útok jen podpořil hru bez
pohybu, boje a srdce. Prohra 0:2.
Druhý zápas s Teslou Pardubice byl ve znamení
vzájemného okoukávání, Tesla nebyla ve své obvyklé
formě, a tak Poličce darovala jeden set. Prohra 1:2.

Leze leze po stěně, nedá pokoj až tam vyleze.
Kdo to je? Této parafrázi přesně odpovídá Honza
Chvála (1989), který je žákem Masarykovy základní
školy v Poličce. V letošním roce zvítězil v obvodním i okresním kole soutěže ve sportovním lezení
na umělé stěně. Velkého úspěchu dosáhl 2. dubna
v Hořicích, kde obsadil v závodě SALTIC – Českého
poháru mládeže v lezení na obtížnost 3. místo, což
ho opravňuje startovat Evropském poháru.
Úspěšnému sportovci, který je i výborným žákem matematické třídy, jsem položil několik otázek.

1. května - Krounka.
Prvomájová pěší vycházka vhodná pro rodiny
s dětmi. Trasa 14 km vede z Krouny přes Kutřín
a Šilinkův důl do Předhradí. Sraz na nádraží ČD
v 8,15 hod. Vedoucí akce: Broklovi.

21. května: Javořice - Křemešník - Pelhřimov
Jednodenní autobusový výlet na nejvyšší vrchol
Českomoravské vysočiny.
Vedoucí akce: Broklovi
4. června - Žďárskými vrch – 30 ročník
Jednodenní turistický pochod do okolí Poličky. Trasy: pěší 10, 20, 25, 30 a 40 km, cyklo: 36,
46 a 70 km
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
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Velká radost s umístěním, ale již podstatně menší
s předvedeným výkonem na hřišti, i když řada hráček odjížděla na finále s chřipkovými problémy.
Na nejvyšší stupínek tentokráte vystoupaly juniorky VK Spartaku Choceň, které přehrály favoritky
z Pardubic až v tiebreaku 16:14.
L. Haraštová

LEZE, LEZE PO STĚNĚ

TURISTÉ V KVĚTNU

5. května – Přes tři hrady
Oblíbený pochod pořádaný který pořádá KČT
Sopotnice. Doprava dle domluvy vlastními auty.
Vedoucí akce: Josef Brokl

Rozhodující zápas tedy čekal na závěr celého
turnaje, zápas s Vysokým Mýtem. Předvedená hra po
celý den turnaje nás trošku pasovala do role favoritek.V prvním setu jsme přehrály soupeřky razantností
útoku, ale druhý set režírovaly naše soupeřky, které
nás vlastně upinkaly. Rozhodující set nám vlil do žil
jakousi motivační drzost, která vylepšila všechny
herní činnosti. Výsledek 2:1 znamenal konečné třetí
místo pro ženy TJ Spartaku Polička.

Honzo, dosáhl jsi velkého úspěchu v disciplíně, která nemá v Poličce dlouhou tradici. Jak se
rodil tento historický úspěch?
„Nejprve jsme absolvovali dvě kvalifikační cesty,
které byly samostatně hodnoceny. Součet těchto
hodnocení určil 6 postupujících do finále, kde má
každý jednu novou cestu bez odzkoušení. Výsledek
na této nové cestě určí celkové pořadí na prvních
šesti místech.“
Co pro Tebe osobně tento úspěch znamená?
„Je pro mne motivací k ještě intenzivnější přípravě, abych se mohl dále zlepšovat.“
Jak dlouho se lezení věnuješ a jak jsi se k němu dostal?
„Přibližně necelé dva roky a na svědomí to mají
mí dva starší bratránci, kteří začali s tímto sportem
dříve.“

Jak pravidelně se věnuješ tréninku?
„Pokud mi to časové možnosti dovolí, tak se snažím trénovat každý druhý den.“
Jaké jsou Tvé další sportovní cíle?
„Postoupit na žebříčku ještě výše. Uspět v Evropském poháru a získat medaili na Mistrovství České
republiky 14. května ve Svitavách.“
Co rodiče, nemají strach?
„Mají, ale už si částečně zvykli. Podporují mě finančně a mamka mne vozí na tréninky a závody.“
Máš více zájmů, nebo se věnuješ pouze lezení?
„Samozřejmě lezení není jediný můj koníček. Za
místní Spartak hraji hokej, rád si sednu k počítači
a s oblibou poslouchám moderní muziku.“
Honzo, co po skončení základní školy?
„Jsem přijat na Gymnázium Polička, abych mohl
zůstat v místě a měl možnost věnovat se svému
sportu.“
Blahopřejeme k úspěchu, děkujeme za rozhovor
a přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů a lezení bez pádů.
Honza dokončuje soukromou stěnu a snaží se
sehnat sponzory pro financování startů v Evropském
poháru.
- J.Kacálek-

ZIMNÍ STADION V LÉTĚ
Připravované akce:
21. 5. – turnaj v hokejbale; 11. 6. – turnaj v malé
kopané; 9. 9. – koncert šesti kapel
Přihláška na turnaj v hokejbale do 15. května, v malé kopané do 5. června
Dále bude zimní stadion využíván hokejisty TJ
Spartak Polička k letní přípravě. Připravujeme možnost nabídnout veřejnosti bruslení na kolečkových
bruslích. O termínech budete včas informováni.
Kontaktní osoba: Miloš Grubhoffer, Hegerova
901, 572 01 Polička, tel: 605 246 743

ATLETICKÉ NOVINKY
V sobotu 9. dubna se vydali naši běžci poměřit síly se soupeři ze sousedního Jihomoravského
kraje do Skalice nad Svitavou. Měření v nepřízni
počasí dopadlo pro naše barvy velmi dobře.
Lenka Schauerová po odběhnutí dorostenecké
kategorie si ještě doběhla pro třetí místo mezi
juniorkami. Naše nepočetné družstvo obsadilo
v bodování týmů 2. místo za AC Moravská Slavie
Brno o pouhé dva body.
Přehled výsledků: nejml.žákyně 4. místo
T.Vytlačilová; ml.žáci 800 m 1. P. Mohelník 2:24;
st.žákyně 800 m 1. Z. Vlčková 2:25; st.žáci 1 200 m
1. T.Večeře 3:45; dorostenky 1 200 m 1. L. Schauerová 4:23; dorostenci 1 500 m 1. K. Sejkora 4:34,
2. J. Červ 4:45, 3. J. Kacálek 4:53; muži A 10 km
7. J. Šutera 39:45, 10. P. Krištof 47:12; juniorky
4 800 m 3. L. Schauerová 25:01.
Vrcholem jarní krosové sezóny je tradičně
krajský přebor v přespolním běhu, který se opět
konal v krásném prostředí sportovního areálu
v Novém Městě nad Metují 16. dubna. Silně oslabené družstvo o zraněné, nemocné či fotbalem
vytížené závodníky nedokázalo zopakovat loňské
výsledky, přesto si odváželo jeden titul krajského
přeborníka, jedno druhé a dvě třetí místa. O největší překvapení se postarala Zuzka Vlčková,
která se konečně prosadila ve vrcholné krajské
konkurenci na stupně vítězů, což ji podlomilo
nohy více než vlastní běh.
Přehled výsledků: ml.žáci 1 600 m 9. místo
P. Mohelník 6:15; st. žákyně 2 000 m 3. Z. Vlčková 8:15; st. žáci 2 000 m 1. T. Večeře 10:31, 3.
F. Tománek 11:20, 5. M. Koutný 11:56; dorostenci
3 600 m 2. K. Sejkora 12:12, 7. J. Červ 13:05, 9.

J. Kacálek 13:45; muži 6 400 m 6. J. Mach 24:39.
V pozdním odpoledni 20. dubna startovali tři
závodníci v rámci Atletické středy v Pardubicích,
kde si v tréninkovém tempu rozdělili v běhu na
1 500 m první tři místa. O chvíli později startoval
úspěšně další závodník v jubilejní 190. Malé ceně
Monaka.

Zuzka Vlčková na stupních vítězů
Přehled výsledků: Pardubice 1 500 m 1. místo
K. Sejkora 4:36,2, 2. J. Kacálek 4:44,0, 3. T. Večeře
4:45,1; Monako 3 600 m st. žáci 2. F. Tománek 13:
56.
Do německého Bonnu si opět zajel odběhnout
1. jarní maratón Pepa Chmelík, aby otestoval po
zimním tréninku a zdravotních problémech svoji
formu. Dosažený čas 2:39:02 je na úvod sezóny
velmi slibný.
-JarKa-

OBĚTAVOST, SNAHA, ZKUŠENOST A TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE
- CTNOSTI POLIČSKÉHO MISTRA ČR …ANEB SPLNĚNÍ VELKÉHO SNU…
Ještě jednou se vracíme k historickému úspěchu mužstva DAS VPS Polička v sálovém fotbale,
které se letos stalo Mistrem ČR v jubilejním 30.
ročníku.
Když se po úspěšném loňském vstupu do
nejvyšší soutěže v sálové kopané podařilo zajistit
prostředky pro následující ročník a především
udržet si účast v extralize, nikdo nepředpokládal jakou měrou bude snaha všech funkcionářů,
partnerů a především hráčů oceněna. I v letošním
roce bylo cílem udržet si stávající umístění a především renomé „poličské sálovky“. Mužstvo posílilo a rozšířilo kádr o několik zkušených hráčů
a již od prvních zápasů se dařilo držet si přední
pozice a přehrávat významné týmy Celostátní ligy
sálového fotbalu, což zapříčinilo navýšení ambicí
a snahy o co nejlepší výsledky. Náročnějším obdobím je vždy konec roku a zimní část soutěže. Hráči
z vyšších soutěží mají zimní přestávky a vždy mohou vypomoci svým týmům. Poličští nezaváhali
a překonali veškeré nástrahy až do play-off.
Play-off je velkou loterií a průběh nebyl zpočátku zcela nakloněn poličským hráčům. Štěstí
a vše co ke sportu patří se v závěru převážilo na
stranu připravených, resp. na stranu hráčů DAS
VPS Polička. Výsledkem bojovnosti a taktické
připravenosti se stal mistrovský titul v jubilejním
30. ročníku Celostátní ligy v sálovém fotbale v ČR.
Důležitým faktorem úspěchu je i velká zkušenost
hráčů, kteří se v minulosti dokázali probojovat do
reprezentačních dresů. František Švec, Jaroslav
Dittrich, Miroslav Kovář, vědí jak vyzrát na mladistvou nerozvážnost a přidáme-li k nim dynamické mládí a obětavost Zdeňka Červeného, Jaroslava
Dittricha ml. či Ondry Kučery vznikne tým, kde
každý plní své role a úkoly. Dle výsledku se to
podařilo všem.

Jménem klubu DAS VPS Polička, chceme poděkovat všem partnerům za jejich přízeň, podporu
a obětavost. Právě díky této podpoře se podařilo
do Poličky přivést extraligu v sálové kopané a především získat mistrovský titul Celostátní ligy v sálovém fotbale v České republice. Pevně věříme, že
díky této spolupráci se bude dařit představovat
divákům Poličky to nejlepší v „sálovce“ co Česká
republika nabízí a to i v příštích ročnících. Všem
hráčům a funkcionářům, kteří se podíleli na zisku
mistrovského titulu přejeme mnoho štěstí, zdraví
a dalších sportovních úspěchů. Společně s nimi se
budeme v příští sezóně snažit titul obhájit a přidat
tak k městu Polička přívlastek „MISTROVSKÁ“.
Partneři mužstva DAS VPS Polička:
Hlavní partner – DAS Polička, Tiskárna Polička,
Město Polička
Partneři – Stavební firma Pásek, Ponas Polička,
Masokombinát Polička, Agronea Polička, Pila Pražan, Stavební firma Strefa.
Za DAS VPS Polička F. Švec, P. Zaal

ROZVRH PLAVÁNÍ

PRO VEŘEJNOST KVĚTEN 2005
Datum
1.
2.
3.
4.

den
neděle
pondělí
úterý
středa

5.
6.
7.
8.
9.

čtvrtek
pátek
sobota
neděle
pondělí

10.
11.

úterý
středa

12.

čtvrtek

13.
14.
15.
16.

pátek
sobota
neděle
pondělí

17.
18.

úterý
středa

19.
20.

čtvrtek
pátek

21.
22.
23.

sobota
neděle
pondělí

24.
25.

úterý
středa

26.

čtvrtek

27.
28.
29.
30.

pátek
sobota
neděle
pondělí

31.

úterý

hod.
zavřeno
6.00-7.30 18.00-20.00
6.00-7.30 14.00-20.00
6.00-7.30
17.30-18.30 Aquaer.,
18.30-19.30 VZP,
19.30-21.00 kond.
6.00-7.30 14.00-20.00
6.00-7.30 12.00-20.00
14.00-20.00
zavřeno
6.00-7.30 12.00-13.30,
18.00-20.00
6.00-7.30 14.00-20.00
6.00-7.30
17.30-18.30 Aquaer.,
18.30-19.30 VZP,
19.30-21.00 kond.
6.00-7.30
14.00-15.00 16.00-20.00
6.00-7.30 12.00-20.00
14.00-20.00
zavřeno
6.00-7.30 ,
12.00-13.30 ,
18.00-20.00
6.00-7.30 14.00-20.00
6.00-7.30
17.30-18.30 Aquaer.,
18.30-19.30 VZP,
19.30-21.00 kond.
6.00-7.30 14.00-20.00
6.00-7.30 12.00-13.00,
14.00-20.00
14.00-20.00
zavřeno
6.00-7.30 12.00-13.30 ,
18.00-20.00
6.00-7.30 14.00-20.00
6.00-7.30
17.30-18.30 Aquaer.,
18.30-19.30 VZP,
19.30-21.00 kond.
6.00-7.30 14.00-15.00 ,
16.00-20.00
6.00-7.30 12.00-20.00
14.00-20.00
zavřeno
6.00-7.30 12.00-13.30 ,
18.00-20.00
6.00-7.30 14.00-20.00

POZOR: Od dubna 2005 vždy ve středu od
18.30 - 19.30 mají možnost pojištěnci VZP po předložení kartičky plavat zdarma. Je to náhrada za již
známé „plavenky“.
Případné změny budou zveřejněny ve vývěsní
skříňce před plaveckým bazénem v Poličce.

PLAVECKÉ KURZY
PRO DĚTI ZDARMA
Všeobecná zdravotní pojišťovna od 1. května
2005 hradí dětem pojištěným u VZPkurzy „Plavání
kojenců a batolat“ a „Plavání Rodičů s dětmi“ (od
půl roku do tří let věku dítěte)
Jedná se o tyto kurzy:
Pondělí:
od 14.45, 15.30, 16.15, 17.00 hod.
Středa:
od. 12.15, 13.00, 13.45, 14.30, 15.15,
16.00, 16.45 hod.
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