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ANKETA K DOPRAVĚ V CENTRU MĚSTA
V minulých dnech se v Poličce uskutečnila anketa zaměřená na dopravní situaci v centru města.
Situace se změnila v říjnu loňského roku, kdy byl
uveden do provozu kruhový objezd na místě křižovatky ulic Husova a Hegerova. Strážníci městské
policie obcházeli občany a obchodníky, kteří v této
části města žijí a podnikají. Osloveno bylo 143
obyvatel a 117 obchodníků, kteří odpovídali na
osm otázek. Například na dotaz, zda jim vyhovuje
současný dopravní režim v centru města, související s pravidly obytné zóny, odpovědělo 74 obyvatel
kladně a 69 záporně. Spokojeno se současnou situací je 63 obchodníků, 54 se nelíbí. Z ankety také
vyplynulo, že 91 obyvatelům se stávající dopravní
režim v centru města z hlediska dopravy nezdá
příznivější na bezpečnost oproti minulému stavu,
záporně odpovědělo i 75 obchodníků. Jen 52 obyvatel a 42 obchodníků se domnívá, že je bezpečnost lepší. Velké procento oslovených respondentů
nepovažuje současný počet parkovacích míst za
dostatečný, nesouhlasí ani s tím, že by se zvýšil
počet těchto míst v centru města na úkor veřejné
zeleně, které by mohlo být realizováno při plánované rekonstrukci náměstí. Naopak kladné odpovědi převažovaly u dotazu na obousměrný provoz
cyklistů v jednosměrných ulicích Riegrova a Masarykova, u nahrazení současných retardérů jinými
zpomalovacími zařízeními, s jednosměrným výjezdem Palackého náměstí ulicí Šaffova a u plánované
frekvence zastavení linky městské dopravy dvakrát
denně na náměstí. Podle slov starosty Miroslava
Popelky město tímto způsobem chtělo znát názor
všech, kteří v centru žijí a podnikají. „Z poznatků
se pak snažíme řešit další provoz. Na téma dopravy
byl zaměřen i kulatý stůl, který se uskutečnil v Den
Země. Toto setkání bylo přínosem,“ uvedl starosta.
Dopravní situace se bude i nadále monitorovat,
podobná anketa se uskuteční i v druhé polovině

roku. „Je třeba si uvědomit, že centrum města
slouží občanům i z jeho dalších částí, přijíždějí sem
i lidé z celé spádové oblasti. Provoz musí v podstatě
vyhovovat všem,“ doplnil starosta Miroslav Popelka.
S výsledky ankety byli seznámeni i členové dopravní komise. Dopravní komise doporučila radě města
stávající dopravní značení ponechat a podobnou
anketu uspořádat opět na podzim.
-sáňPlné znění otázek ankety
Možné odpovědi ANO nebo NE, odpovědi byly
rozděleny na OBYVATELE a OBCHODNÍKY
1. Vyhovuje vám současný dopravní režim
v centru města, související s pravidly obytné zóny
(chodci mohou užívat komunikaci v celé její šíři,
nejsou omezeni jen pohybem po chodnících, řidiči
smí jet max. rychlostí 20 km/h, musí dbát zvýšené
ohleduplnosti vůči chodcům a v případě nutnosti
musí zastavit vozidlo, stání vozidel je dovoleno jen
na místech vyznačených jako parkoviště)?
2. Domníváte se, že stávající dopravní režim
v centru města má z hlediska dopravy příznivější
vliv na bezpečnost oproti minulému stavu ?
3. Považujete počet parkovacích míst v centru
města za dostatečný?
4. Souhlasili byste se zvýšením počtu parkovacích míst v centru města na úkor veřejné zeleně,
které by mohlo být realizováno při plánované rekonstrukci centra města?
6. Jste pro nahrazení současných retardérů jinými zpomalovacími zařízeními, která by mohla být
realizována při plánované rekonstrukci města?
7. Souhlasíte s tím, aby byl plánovaný obousměrný průjezd z náměstí Palackého ulicí Šaffova
realizován pouze jako jednosměrný výjezd?
8. Považujete plánovanou frekvenci (2 x denně)
zastavení městské hromadné dopravy na náměstí
Palackého za dostatečnou?

A21 POLIČKA K DOPRAVĚ V CENTRU POLIČKY
A21 Polička se snaží propagovat myšlenky trvale
udržitelného rozvoje, které se dotýkají nejen životního prostředí, ale všech oblastí lidského konání.
Doprava je jednou z důležitých oblastí. Má vliv na
znečištění ovzduší, na úrazy, ale i na náladu lidí v Poličce. A lidé si nyní na dopravu často stěžují.
Podpora občanské společnosti je jedním z pilířů
činnosti A21 Polička. Proto jsme se rozhodli, že se budeme dopravou v Poličce zabývat. Jsme přesvědčeni,
že pokud se bude více pracovat s lidmi, ptát se jich
na to, co potřebují, budou si více vážit svého okolí
a sami se i mohou stát veřejně aktivnější.
Návrhy A21 Polička na řešení dopravní situace
v centru:
• zpoplatnit vjezd do města, vjezd může být různě
drahý v různou dobu, případně zvýšit parkovné, nebo
• povolit vjezd jen obyvatelům, dopr. obsluze, ...
• záchytná parkoviště zpoplatnit jen za minimální
poplatek, mít možnost koupit si permanentku,
vybavit parkoviště WC, hlídání kamerovým systémem, vyhradit parkoviště pro autobusy
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• výrazně navádějící značky pro záchytná parkoviště
• dbát na důkladný úklid ulic od sněhu apod.
• omezit parkování na náměstí na nejnižší minimum
• problém vjezdu cyklistů do města u kruhového
objezdu, řešit cyklistickou dopravu celkově
• pamatovat na bezbariérové přístupy na chodník
Výsledky ankety A21 Polička
Z ankety A21 Polička jednoznačně vyplývá, že
cca 44% lidí považuje dopravní situaci za řešení po
všech stránkách nevyhovující a dalších cca 22% lidí
ji považuje za řešení špatné. Dalo by se tedy říct, že
nespokojených je 66% občanů a 35% občanů je spokojených. Ale i z dalších 28%, kteří považují řešení
za dobré s drobnými nedostatky, si mnozí stěžují na
přeplněnost města auty.
Pouze necelých 7 % lidí v anketě odpovědělo, že
doprava v Poličce je přesně to, co Polička potřebovala. Další zajímavý údaj je, že 84% lidí chodí do města
většinou pěšky a 91% jich do cenpokr. na str. 2
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DOPRAVNÍ SITUACE BYLA
VYHODNOCENA
V říjnu 2004 se podstatně změnila dopravní situace v centru Poličky. Město bylo otevřeno dopravě a navíc přibylo mnoho parkovacích míst uvnitř
hradeb. Tyto změny nebyly v dostatečném předstihu avizovány ani konzultovány s obyvateli města.
Zkušenosti ze zimy 2004 - 2005 ukázaly, že historický půdorys města nedovoluje tak hustý provoz, aniž
by byli ohroženi chodci. Sníh zúžil už i tak úzké
ulice, parkující auta značně znesnadňovala pohyb
chodců a zpomalovala, často i úplně zastavovala
projíždějící automobily. Potvrdilo se také známé
pravidlo, že předpisy jsou proto, aby byly porušovány. Navíc bylo město zprůjezdněno ve směru
Kamenec - Svitavy, takže si velké procento řidičů
krátí cestu průjezdem města. Od prvopočátku nebylo počítáno s cyklisty - nyní již mohou cyklisté
projíždět městem i v protisměru. Bylo to dodatečné
řešení a zaskočilo mnohé řidiče.
Doposud nebyl zrealizován výjezd z náměstí
Palackého do Šaffovy ulice. Jeho avizovaná realizace vyvolala u obyvatel ulic Tylova, Pálená a Šaffova
reakci v podobě petice - byla zveřejněna v Jitřence.
V minulosti výjezd z Palackého
pokr. na str. 2

A21 POLIČKA K DOPRAVĚ V CENTRU POLIČKY
pokr. na str. 1
tra většinou nejede autem. Nejvíce
by se tedy měli zvýhodnit právě chodci a ne řidiči,
kterých se do města dopravuje pouze 9%.
Další zajímavé údaje z ankety:
Denně je v centru 56% účastníků ankety a aspoň
1x do týdne 88%, 76% účastníků v centru nakupuje,
43% projíždí/prochází, 34% tam chodí na procházky.
Centrum potřebuje omezit vjezd aut (43%), přeměnit na pěší zónu (36%), zakázat vjezd aut (27%)
a vybudovat chodníky (31%) 88% účastníků se nehodlá na řešení situace jakkoliv podílet.
Detailní výsledky ankety s možností mnoha filtrů
naleznete na adrese http://www.vsw.cz/a/va.php.
Ankety se zúčastnilo 460 lidí. Byla vystavena na www.policka.cz, www.policka-mesto.cz
a www.a21policka.org, upozornění na ni bylo na
plakátovacích plochách a na několika místech šla
vyplnit i na papír. Na anketě se podílelo tradičně
i Gymnázium Polička a byla uspořádána u příležitosti Dne Země v Poličce. Anketu z větší části vymyslel
a precizně vytvořil a zrealizoval Ing. Vladimír Šauer.
Za A21 Polička René Habrman
Kompletní výsledky ankety
1.
Muži
Ženy

43,5% (203)
56,5% (264)

2. Věk:
< 15 let
15-25 roků
25-60 roků
60 > let

6,9% (32)
33,2% (155)
42,4% (198)
17,6% (82)

DOPRAVNÍ SITUACE BYLA
VYHODNOCENA
pokr. na str. 1
náměstí kolem knihovny existoval - byl zrušen pro svou nebezpečnost.
Obyvatelé Poličky se měli možnost k problematice dopravy vyjádřit prostřednictvím dvou anket.
Jednu iniciovala RM Poličky a vypracoval ji odbor
dopravy, druhou iniciovali zástupci nespokojených
občanů a sdružení A21 Polička. Jejich výsledky jsou
rozporuplné, avšak srovnání obou anket (jejich znění, způsob kladení otázek) vše objasní.
Uskutečnilo se též setkání u kulatého stolu na
radnici města, kde byl s názory občanů konfrontován přímo starosta města Bc. Ladislav Popelka.
Představitelé města dali obyvatelům Poličky slib, že
budou veškeré připomínky k nynější dopravní situaci zaznamenávat a po uplynutí 6 měsíců dopravní
situaci přehodnotí.
Už začátkem května 2005 se na internetovém
zpravodajství města Poličky objevil článek pana
Sáňky, tiskového mluvčího města, a z jeho posledních dvou vět vyplývá, že RM Poličky dopravní situaci už vyhodnotila a shledala ji velmi dobrou.
Zatímco Polička se dopravě otevřela, jiná města
se účastnila již čtvrtého ročníku soutěže „Zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR“, kterou
organizuje Nadace Partnerství a Nadace Via ve spolupráci s ministerstvem dopravy ČR. Cituji: „Soutěž
je určena těm městům a obcím, jejichž představitelé si uvědomili problémy, které občanům přináší
nekontrolovaný nárůst intenzity automobilové
dopravy a rozhodli se proto přistoupit k realizaci
dopravních řešení směřujících k omezení jejich
negativních dopadů,......zejména s ohledem na jeho
nejzranitelnější účastníky - chodce a cyklisty.“
Uzávěrka soutěže byla 31. 5. 2005. Více na
www.doprava21.ecn.cz . Z pochopitelných důvodů
se Polička této soutěže nemohla účastnit. Nežijeme přece v Bruselu, Polička není Český Krumlov,
ani Vysoké Mýto. Jednomu městu se však začíná
podobat.
Eva Witzová

3. Bydlíte:
v centru Poličky
mimo centrum
v okolních obcích
jinde

21,0% (98)
49,3% (230)
25,3% (118)
4,5% (21)

4. V centru býváte:
denně
několikrát za týden
cca 1x týdně
cca 1x za měsíc
občas
výjimečně

55,9% (261)
21,6% (101)
9,6% (45)
1,5% (7)
10,5% (49)
0,9% (4)

5. Do centra většinou:
chodíte pěšky
jezdíte na kole
jezdíte vlastním autem
(jako řidič)
někdo vás vozí autem

83,5% (390)
7,5% (35)
7,1% (33)
1,9% (9)

6. Centrum většinou navštěvujete za účelem
(více variant):
nákupy mezi 8-17hod
76,0% (355)
návštěva lékaře
27,2% (127)
návštěva restaurací
9,0% (42)
během dne
návštěva restaurací po 18 hod
15,6% (73)
procházky
33,2% (155)
kulturní nebo sportovní akce
20,3% (95)
čtvrteční trhy
22,1% (103)
procházím/projíždím
42,8% (200)
pracovně
4,3% (20)
úřady
3,9% (18)
jiné důvody
16,7% (78)

7. O současné dopravní situaci si myslíte:
Je to přesně to,
6,9% (32)
co Polička potřebovala
Řešení je dobré,
27,2% (127)
má jen drobné nedostatky
Řešení je špatné oproti
21,8% (102)
dřívějšímu, má ale některé výhody
Řešení je po všech
44,1% (206)
stránkách nevyhovující
8. Centrum Poličky by podle vás potřebovalo
(více variant):
zrušit zákazy parkování
8,8% (41)
více parkovacích míst
22,9% (107)
méně parkovacích míst
15,0% (70)
zrušení jednosměrných ulic
6,0% (28)
vybudovat stezky
24,8% (116)
pro cyklisty
24,8% (116)
omezit vjezd aut,
43,3% (202)
např. zpoplatněním vjezdu
zakázat vjezd automobilů
26,6% (124)
více zpomalovacích prahů
14,1% (66)
přeměnit na pěší zónu
36,0% (168)
vybudovat chodníky
32,1% (150)
jiné
8,6% (40)
9. Hodláte se na řešení dopravy v centru Poličky
podílet?
Ne, nechám to na jiné
45,2% (211)
Ne, ale chci být informován
42,6% (199)
Ano, mám nějaké podněty
2,8% (13)
Ano, chci se podílet
7,7% (36)
na jednáních o řešení dopravní situace
Ano, chci a v případě potřeby
1,7% (8)
budu veřejně obhajovat své názory

OSLAVY KONCE VÁLKY V POLIČCE
V pátek 6. května se v Poličce uskutečnilo několik akcí v rámci 60. výročí ukončení II. světové
války.
U pomníku partyzána, kde byly položeny
květiny, se pietního aktu zúčastnil hejtman Pardubického kraje Michal Rabas, starosta Miroslav
Popelka, místostarosta Jaroslav Martinů, plukovník Josef Růt, velitel krajské vojenské správy
a další hosté.
„Události před šedesáti lety v mnohém předurčily náš život, proto je nezbytné je nezapomenout.
Radostné, či tragické vzpomínky na osvobození
v květnu 1945, se liší osobou pamětníka a příslušností k vítěznému nebo poraženému národu.
Nesmíme zapomínat, co bylo příčinou a co následkem.
Z logiky historického vývoje vyplývá, že válka
měla nejenom svůj konec, který všichni toužebně
očekávali, ale měla také svůj počátek. Předválečné Československo bylo nespornou výspou
demokracie a je tragickou kapitolou historie, že
Francie a Velká Británie v Mnichově obětovaly
naší republiku v bláhové domněnce, že se jim
podaří uspokojit expanzivní choutky nacistického
Německa,“ řekl mimo jiné v projevu starosta Miroslav Popelka. Starosta se také zmínil, jak se tato

Pietního aktu se zúčastnili (zleva): Plukovník
Josef Růt, hejtman Michal Rabas, starosta
Miroslav Popelka a náměstek hejtmana Josef
Janeček a další hosté

historická skutečnost projevila v Poličce a blízkém
okolí, připomněl také oběti, které si šestileté válečné období vyžádalo.
Další program pokračoval v obřadní síni radnice. Zde hejtman Michal Rabas, plukovník Josef
Růt a starosta Miroslav Popelka předali pamětní
listy a medaile válečným veteránům a účastníkům
odboje. Oceněni byli: Marie Báčová, MUDr. Viktor
Deutsch, Josef Dvořák, Otakar Haloubek, Julie Kostíková, Milada Marešová, Jan Mička, Stanislav Petr,
Vlasta Petrová, Karel Sejkora, Mgr. Vladimír Báča,
ppkl. Ing. Stanislav Kratochvíl, Josef Teplý, Jaroslav
Uher, Jaroslav Zerzánek.
Oslavy výročí ukončení II. světové války pokračovaly také ve večerních hodinách. Desítky
dospělých a dětí se společně vydaly na lampiónový průvod, který prošel ulicemi města zpět na
nábřeží, kde se za hudebního doprovodu rozzářil
ohňostroj.
-sáň-
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OKÉNKO MĚSTSKÉ POLICIE
Majitel červeného Renaulta byl 20. 4. večer dost
překvapen, když po návštěvě plaveckého bazénu
zahlédl mladého podnapilého muže, který obcházel kolem jeho motorového miláčka, zkoušel, zda
je vozidlo uzamčené a nakonec mu uštědřil několik
kopanců. Hbitě proti vandalovi zakročil, zadržel jej
a předal strážníkům. Případem „fotbalisty“ze Sebranic se dále zabývá Policie České republiky.
Ochutnat třináctý pramen z Karlových Varů
chtěla 23. 4. sedmašedesátiletá důchodkyně z Poličky. Láhev s bylinným likérem schovala do tašky ,
ale vynést ji z prodejny bez zaplacení se jí nepovedlo. U pokladny byla zadržena a tak si na oblíbený
nápoj exministerského předsedy Zemana bude
muset nechat zajít chuť.
Přísloví, že není radno dráždit hada bosou
nohou, se neřídil 25. 4. čtyřiadvacetiletý muž bydlící na Pasekách. Večer se svým vozidlem zatarasil
výjezd z areálu na ulici Nádražní, čímž na sebe
upozornil hlídku strážníků. Při následném řešení
přestupku vyšlo najevo, že mu byl vysloven zákaz
řízení, který ignoroval a bezstarostně si užíval
požitku z řízení. Jako vždy v takových případech
i tentokrát bude mít případ dohru u soudu.
Soudní obsílku s modrým pruhem může očekávat šestadvacetiletý muž z Poličky, kterého strážníci
přistihli opakovaně při řízení motorového vozidla
přesto, že mu byl vysloven zákaz řízení správním
orgánem. Nepomohla mu ani výmluva, že nechtěl
předat řízení svému spolujezdci, protože je špatný
řidič, čemuž se nelze divit, protože se jednalo
o strážníkům dobře známého muže, který nikdy
nevlastnil řidičské oprávnění.
Po vzoru italské vendety řešil s nožem v ruce
9. 5. večer v parku krádež svého mobilního telefonu devatenáctiletý mladík z Jimramova. Údajnému
nenechavci, kterým je dvacetiletý mladík z Poličky,
způsobil tři bodné rány, z nichž nejzávažnější byla
na krku. Strážníci útočníka zadrželi a poraněný
mladík byl odvezen do pardubické nemocnice. Případem se zabývá Policie České republiky.
Kam nemůže ruka zákona, pomohou si občané
sami. Několik místních patriotů si 11. 5. v podvečer
„podalo“ partičku výtržníků, kteří jsou známí svými útoky na většinou bezbranné oběti. V restauraci
poblíž centra se samozvaní ochránci zákona uchýlili k fyzickým trestům a partičku výtržníků zachránil od pořádného výprasku potupný útěk.
Přetlačovat se s protijedoucím nákladním automobilem zřejmě chtěl třiapadesátiletý muž z Lezníka, když 11. 5. v noci v podnapilém stavu považoval
celou šíři vozovky pod letištěm za svoje teritorium.
Svůj kaskadérský výkon přežil jenom díky dobrým
reflexům řidiče kamionu, který se mu stačil na poslední chvíli vyhnout.
O tom, že pod lampou nemusí být vždy největší
tma, se přesvědčil devatenáctiletý mladík ze Ždírce
nad Doubravou 15. 5. v pozdních nočních hodinách. Svoje osobní motorové vozidlo zaparkoval
vedle vozidla městské policie, což se mu stalo osudným. Alkoholické výpary, linoucí se z jeho vozidla,
strážníky nenechaly na pochybách, že mladík před
jízdou požil alkohol. Provedená dechová zkouška
jejich podezření potvrdila a mladík bude nějaký
čas, místo ježdění, svoje auto jenom leštit v garáži.
Další udatný kousek se zdařil vandalům na
dětském hřišti v parku. Neznámý hrdina 16. 5.
odcizil v časných ranních hodinách asi metrový
provaz, sloužící dětem ke zdolávání šikmé plošiny,
která je součástí nově vybudovaného hřiště. Rodiče
i děti nebudou mít jistě pochopení pro člověka,
kterému svědomí dovolilo provést čin, hraničící
s hyenismem.
Nález jízdního kola
Dne 8. 5. v noci bylo před mléčnou jídelnou na
Palackého náměstí nalezeno pánské jízdní kolo zn.
FAVORIT modro-šedé barvy. Majitel si může jízdní
kolo vyzvednout na služebně MP.
Pavel Lahodný
velitel městské policie Polička
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NĚMECKÁ DELEGACE NAVŠTÍVILA POLIČKU
V rámci jednání pracovní skupiny pro spolupráci
vládního kraje Tübingen, okresu Reutlingen v Německu
a Pardubického kraje, přijela v pondělí 25. dubna delegace také na krátkou návštěvu Poličky. V delegaci byla
Dr. Gabriele Reiser, která je ve vládním kraji Tübingenu
vedoucím odboru zemědělství, venkova, potravinářství
a veterinářství, Reiner Hummel, který má na starosti
odbor hospodářství, regionálního rozvoje, stavebnictví,
památkové péče a zdravotnictví. Přítomen byl také
Herbert Binsch , který je tiskovým mluvčím okresu
Reutlingen. Delegaci na městském úřadě přijal starosta
Miroslav Popelka. Hosté se zajímali o aktuální otázky
v oblasti státní správy a samosprávy, o finančních
možnostech města nebo fungování školství. Starosta
Miroslav Popelka přítomné informoval o turistických
možnostech, podnicích, které se ve městě nacházejí
a o aktuální výstavbě. Po setkání na radnici seznámil
delegaci ředitel muzea David Junek s historickou částí
Poličky.
-sáň-

Starosta Miroslav Popelka se na radnici setkal
(zleva) s Rainerem Hummelem, Gabrielou
Reiser a Herbertem Binschem.
Foto: Stanislav Sáňka

MĚSTO CHEB NOVÝM ČLENEM ČESKÉ INSPIRACE
ANEB ČESKÁ INSPIRACE OPĚT V OSMI
K datu 1. 1. 2005 odešlo z České Inspirace
město Český Krumlov a tím se uvolnilo místo
pro člena nového. Z možných variant řešení, jak
naložit s uvolněným místem, vyšlo vítězně Město
Cheb, které se stalo členem České Inspirace ve
čtvrtek 17. března 2005 na valné hromadě v Litomyšli. Blahopřejeme novému členu ke vstupu do
exklusivního klubu českých měst.
Město Cheb má bohatou historii sahající až
do 9. století. Písemně je doloženo jeho jméno
již v listině německého krále Jindřicha IV., vydané 13. února 1061. Původní latinský název
města „Egire“, vycházející z keltského názvu
stejnojmenné řeky Agara, přejala němčina, a tak
jména Eger a Cheb symbolizují téměř tisíciletou
dvojjazyčnost tohoto hraničního města. V první
polovině 12. století se Chebsko dostalo pod správu markrabat z Vohburgu. Následovala německá
kolonizace města. V roce 1149 získal Cheb vládnoucí říšský rod Hohenštaufů. Jeho nejvýznamnější představitel, císař Friedrich Barbarossa,
z něj učinil opěrný bod své mocenské politiky
vůči českému knížectví. V roce 1266 obsadil
a dočasně připojil Cheb k českému státu Přemysl
Otakar II. K trvalému připojení Chebska k zemím
koruny české dochází v roce 1322. Ve 14. století
zaujímal Cheb v království význačné místo a stal
se s cca 7 300 obyvateli čtvrtým největším městem v Čechách. Za třicetileté války Cheb strádal
častými taženími Švédů, Sasů i císařských vojsk,
25. 2. 1634 zde byl zavražděn císařský generalisimus Albrecht z Valdštejna.
Architektonické poklady města jakoby chtěly
připomenout, že se v Chebu narodil významný
stavitel katedrály ve Würzburku Balthasar Neu-

mann. Barokní stavby církevní i světské jsou dokladem působení významných stavitelů Kryštofa
Dientzenhofera, A. Leutnera, G. B. Alliprandiho,
P. Bayera a A. Pfeffera. Jednou z nejkrásnějších
středoevropských románských památek je Chebský hrad, střežený Černou věží. Za kamenným
opevněním hrad skrývá evropský unikát - vzácnou dvoupatrovou románskogotickou kapli. Symbol města Špalíček, jehož paměť sahá až do 13.
století, ale i ostatní dochované měšťanské domy,
vytváří neopakovatelnou atmosféru chebského
náměstí. O významu městských památek svědčí
i fakt, že historické jádro města bylo ustanoveno
městskou památkovou rezervací.
Historie města Chebu je spojena také s významnými osobnostmi. Ve zdejším františkánském kostele bylo roku 1285 požehnáno sňatku
Vác1ava II. s Gutou, dcerou císaře Rudola I..
V Chebu se konaly také svatby tří dětí Jiřího
z Poděbrad a známý je i pobyt J. W. Goethe ve
městě u svého přítele rady J. S. Grunera.
K nejznámějším kulturním akcím současnosti
patří mezinárodní festival dechových orchestrů
mladých s doprovodem mažoretkových skupin
zvaný FUO, festival Mitte Europa - cyklus koncertů převážně vážné hudby, výstav a seminářů konající se ve více než 60 městech na obou stranách
česko - německé hranice, nebo Jazz Jam - mezinárodní jazzový festival. V Chebu se koná i řada
významných sportovních akcí, např. mezinárodní
turnaj v házené žen O štít města Chebu, mezinárodní taneční soutěž Grand prix a mezinárodní
střelecké soutěže AVZO Cheb a Zlatý lev.
Mgr. Jan Matouš
člen výkonného výboru ČI

UPOZORNĚNÍ CELNÍ SPRÁVY ČR PRO OBCHODNÍKY
Celní správa České republiky ve
snaze vyjít vstříc obchodní a podnikatelské veřejnosti upozorňuje na základní povinnosti spojené s výkonem
zákona č. 676/2004 Sb., o povinném
značení lihu, resp. „kolkování“ lihovin, jenž nabývá účinnosti dne 1. července 2005.
Právnické a fyzické osoby, které vyrábějí,
dovážejí, skladují a prodávají lihoviny ve spotřebitelském balení o obsahu 0,2 l a větším (s obsahem
alkoholu 15 % vol. a vyšším), mají povinnost provést
ve svých provozovnách (výrobní podniky, velkoobchody, maloobchody, ale i místa, kde jsou lihoviny
rozlévány ke konzumaci – restaurace, pohostinství,
bufety apod.) ke dni 1. července 2005 inventarizaci
jejich zásob.

Výsledky této inventury - inventurní soupis
- mají povinnost následně předat svému místně
příslušnému celnímu úřadu, a to nejpozději do 31.
července 2005.
Podrobnější informace o inventarizaci a její
formě, resp. struktuře písemné inventurní sestavy,
mohou povinné subjekty získat prostřednictvím
speciálního odkazu na internetu Celní správy ČR
(www.cs.mfcr.cz), případně na místně příslušném
celním úřadu.
Kontakt:
Celní úřad Svitavy,
Ul.Milady Horákové 12, 568 02 Svitavy,
tel. 461562702,
e-mail: posta1164@cs.mfcr.cz

ZPRÁVY Z RADNICE
USNESENÍ
- z 2. zasedání Zastupitelstva města Poličky
konaného dne 21. 4. 2005
ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2005.
ZM bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru Zastupitelstva města Poličky o prověření
průběhu výstavby stavební akce „Suchý poldr
v Poličce“ a zjišťuje ji jako neúplnou. Proto RM
usnesením č. 102 ze dne 21. 3. 2005 uložila OKS
nechat vypracovat nezávislé posouzení rozpočtu
víceprací stavby s termínem, který bude předmětem komplexního hodnocení splnění smluv.
ZM ukládá RM soustavně sledovat vývoj situace kolem dokončení suchého poldru s cílem
v každém případě splnit konečný stanovený termín dokončení stavby a provést kolaudaci stavby.
ZM souhlasí se změnou bodu 2) obecných
zásad prodeje bytů odsouhlasených na 1. zasedání ZM konaném dne 24. 2. 2005 takto: „Prodej
bytů bude realizován prostřednictvím právníka
města Poličky ve spolupráci s příslušnými odbory
MěÚ“
ZM souhlasí s doplněním podmínek prodeje
bytů schválených na 1. zasedání ZM konaném
dne 24. 2. 2005 dle důvodové zprávy.
ZM schvaluje zvláštní ujednání dle důvodové
zprávy, která budou součástí kupních smluv na
prodej bytů.
ZM neschvaluje realizaci výstavby řadových
garáží v lokalitě sídliště B. Němcové v Poličce na
pozemcích p.č. 5454/31, 5454/32, 5454/3 a 6426
formou individuální výstavy. Město Polička zajistí technickou připravenost území, zpracování
projektové dokumentace a geometrického oddělovacího plánu. Kupní cena pozemku na stavbu
garáže o ploše cca 20 m 2 bude činit Kč 70.000,--.
ZM neschvaluje realizaci výstavby řadových
garáží v lokalitě sídliště B. Němcové v Poličce na
pozemcích p.č. 5454/31, 5454/32, 5454/3 a 6426
formou individuální výstavy. Město Polička zajistí technickou připravenost území, zpracování
projektové dokumentace a geometrického oddělovacího plánu. Záloha na kupní cenu bude činit
Kč 59.000,--. Konečná kupní cena pozemku na
stavbu garáže o ploše cca 20 m 2 bude stanovena
dle skutečně vynaložených nákladů.
ZM schvaluje realizaci výstavby řadových garáží v lokalitě sídliště B. Němcové v Poličce na
pozemcích p.č. 5454/31, 5454/32, 5454/3 a 6426
formou individuální výstavy. Město Polička zajistí technickou připravenost území, zpracování
projektové dokumentace a geometrického oddělovacího plánu. Kupní cena pozemku na stavbu
garáže o ploše cca 20 m 2 bude činit Kč 59.000,--.
ZM ruší své usnesení č. 13/16 ze dne 8. 12.
2004.
- přijatá na 10. schůzi Rady města Poličky
dne 25. 4. 2005
RM schvaluje Dohodu o stanovení rozsahu
a ceně činností T.E.S. s.r.o. Polička pro rok 2005.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi
Městem Polička a Vodními zdroji Chrudim, spol.
s r.o. ve věci monitoringu skládky Široký Důl.
RM schvaluje Smlouvu o dílo na zajištění nakládání s odpady s LIKO SVITAVY a.s..
RM neschvaluje obnovení obecní cesty v Modřeci na pozemku PK č. 671 ve vlastnictví Města
Poličky.
RM schvaluje využití části nebytových prostor
o výměře cca 25 m 2 v objektu č.p. 68 v části obce
Lezník pro potřeby Městské knihovny Polička za
účelem zřízení skladu a místnosti pro internet.
RM schvaluje Smlouvu o partnerství a spolupráci mezi Městem Polička a Svazkem obcí AZASS
zaměřenou na přípravu a realizaci „Střediska sociální integrace AZASS Polička.

- přijatá na 11. schůzi Rady města Poličky
dne 9. 5. 2005
RM projednala a bere na vědomí rozbor plnění
rozpočtu Města Poličky za 1. čtvrtletí roku 2005.
RM souhlasí s vydáním „Průvodce občana
sociálními službami“ podle předložené pracovní
verze.
RM souhlasí s osazením svislých dopravních
značek B20a (Nejvyšší dovolená rychlost) v ul.
Družstevní u objektu č.p. 449 na náklady Města
Poličky.
RM souhlasí s osazením svislých dopravních
značek IP4b ( Jednosměrný provoz), B2 (Zákaz
vjezdu všech vozidel) 2x, C3b (Přikázaný směr
jízdy vlevo) na náměstí B. Martinů v Poličce.
RM bere na vědomí vyhodnocení průzkumu
veřejného mínění ohledně dopravní situace v centru města Poličky.
RM bere na vědomí informaci o možnosti využít pozemek Českých drah, a. s. pod Dřevozávodem Pražan, s.r.o. jako parkoviště.
RM bere na vědomí doporučení dopravní
a bezpečnostní komise ponechat současný stav
řešení dopravní situace v centru města a na podzim tohoto roku zopakovat průzkum veřejného
mínění, týkající se případných úprav v rámci stávajícího dopravního řešení v centru města.
RM souhlasí s vyřazením dlouhodobého majetku dle důvodové zprávy.
RM schvaluje Dodatek č. 11 ke Smlouvě o provozování infrastrukturního majetku uzavřené dne
13. 6. 1996 mezi Městem Polička a VHOS, a.s.
Moravská Třebová.
RM souhlasí s delegováním pravomocí pro
nakládání s majetkem Města Poličky na majetkoprávní odbor dle důvodové zprávy.
Kompletní usnesení jsou k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty MěÚ Polička.

HEJTMAN NAVŠTÍVIL POLIČKU
Hejtman Pardubického kraje Michal Rabas navštívil v pátek 6. května Poličku. Navštívil Poličské
strojírny, pozdravil na Palackého náměstí účastníky
majálesu a poobědval s vedením města, radními
a podnikateli. Odpoledne se hejtman Michal Rabas
zúčastnil slavnostního položení květin k 60. výročí
ukončení II. světové války u pomníku partyzána
a předal v obřadní síni v barokní radnici upomínkové medaile a pamětní listy členům Svazu bojovníků za svobodu.

NOVÉ NÁZVY ULIC
Město před časem oslovilo občany Poličky, aby
se zapojili do pojmenování čtyř nových ulic, které
vznikají v lokalitě Mánesova, kde se staví rodinné
domy.
Na městský úřad bylo doručeno 19 návrhů, které
například obsahovaly názvy po osobnostech, čerpaly z místopisu nebo přírody. Návrhy se následně
zabývala Komise stavební a životního prostředí, její
výběr vycházel z úvahy, že pro danou lokalitu jsou
nejhodnější místopisně zaměřené názvy. Nakonec
byly vybrány názvy ulic Baldecká, Modřecká, Polní
a U Vlečky.
Pojmenování nových ulic odsouhlasila rada
města a na svém zasedání i zastupitelstvo města.
-sáň-

„DOPRAVA V CENTRU, SLUNEČNÍ ENERGIE V PRAXI
A JAK NA POVODNĚ NA DNI ZEMĚ V POLIČCE“
Slunečný, ale chladný den 22. 4. 2005 patřil
na Palackého náměstí svátku naší Země. Hlavním
tématem toho letošního se stala doprava v centru
Poličky, protipovodňová opatření a solární energie.
Od rána stál na náměstí u radnice informační
stan, kde bylo možné vyjádřit se v anketě na téma
doprava v centru Poličky, seznámit se s plánem na
předláždění centra, atd. Celý den zde byly předváděny ukázky, jak meandry na potoce dokáží
zbrzdit vodu oproti rovnému toku. Také se zde
doslova kouřilo z vody, která se ohřívala v solárních kolektorech.
Odpoledne náměstí ožilo meziškolním vícebojem na dopravní téma. Družstva ze ZŠ Na Lukách,
Bystré, Gymnázium Polička a Dětského domova
v Poličce si zazávodila v 5 zábavných i poučných
soutěžích s důrazem na týmovou spolupráci, což
bylo poutavé i pro diváky. Děti i dospělí se mohli
povozit ve westernovém voze taženým dvěma
krásnými koňmi.
Pokus o rekord se letos vydařil, ale v obráceném smyslu. Měli jsme nejmenší počet sešlápnutých PET lahví od začátku Dnů Země v Poličce
– pouhých 84.
Ani rukodělné aktivity letos neměly příliš
úspěch, protože nám počasí vůbec nepřálo. Zato
všechny rozproudili hasiči s ukázkou odčerpávání
vody ze sklepů při povodních. Sklepy nahradila

čerstvě napuštěná kašna, hasiči ovšem upozorňují,
že nemá smysl čerpat vodu ze sklepů, kde je kanalizace bez zpětné klapky. Voda pak neustále přitéká do sklepa. Podržet proudnici stříkající vody
mohly i děti a mnozí kluci si i přes chladné počasí
proběhli stříkající rozprášenou vodou. K poslechu
zahrála několik písniček poličská pionýrská folková skupina Kerberos.
Podvečer patřil diskusi u „kulatého“ stolu na
téma doprava v centru Poličky. Jak se asi situace
bude dále vyvíjet?
Řada dalších aktivit proběhla i v jiných dnech
a jiných místech než na náměstí. Tak např. před
Dnem Země probíhala v DDM akce Den Země pro
školy, soutěž O nejhezčího plasťáčka, ochránci přírody z ČSOP sázeli stromky. KČT, pionýři, skautky
a žáci Speciální školy Polička uklízeli mnoho míst
v přírodě, v Poličce či okolí silnic kolem Poličky.
K podpoře využívání sluneční energie proběhla
28. dubna v Divadelním klubu přednáška o solárních kolektorech.
Poděkování za spolupráci musí být vysloveno
TES, Městu Poličce, ZŠ Na Lukách, Junáku Polička
a všem pořadatelům jednotlivých aktivit. O koordinaci se staralo občanské sdružení A21 Polička.
Akci Den Země v Poličce finančně podpořil Pardubický kraj a Město Polička.
Za A21 Polička
René Habrman
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SOUTĚŽ!
Květnového kola soutěže o Poličce se zúčastnilo celkem 26 soutěžících. Všechny odpovědi byly
dobře, jedna odpověď nesplnila podmínky soutěže
– chybělo telefonické spojení.
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 květnovou otázku
Divadelní hru Anežka napsal František Zákrejs,
jeho pamětní deska je umístěna na budově internátu
(dříve lázní) v Liboháji, č.p. 142.
Vítězové
Redakční rada vylosovala tyto výherce:
1.
Marie Holubová
500 Kč
2.
Iva Teplá
300 Kč
3.
Tomáš Peterka
100 Kč

VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY V JEDLOVÉ A PŘIPOMÍNKY A21 POLIČKA
V týdnu před Dnem Země, tedy v čase, kdy jsme
byli plně vytížení přípravami, nám došel dopis od
jednoho spoluobčana, který nás informoval o dvou
větrných elektrárnách v Jedlové – probíhalo zjišťovací řízení k posouzení vlivu na životní prostředí.
Občanské sdružení A21 Polička není nijak proti
výstavbě větrných elektráren, ovšem přesto chceme
být obezřetní a nechceme, aby byl zbytečně rušen
krajinný ráz či obyvatelé vystavováni jakémukoliv
škodlivému účinku. Sepsal jsem tedy připomínky,
jež se ke mně dostaly a poslal je aspoň e-mailem.
Více jsem v tu dobu nezvládl. Navíc při obdobném
loňském procesu s plazmatronem byly připomínky
e-mailem vzaty stejně jako dopisem. Poté nám přišel výsledek zjišťovacího řízení – žádné připomínky
nedošly a naše nebyly vzaty v potaz, neboť nepřišly
na papíře a přišly pozdě. Posuzování vlivu se tedy
konat nebude. V tuto chvíli probíhá územní řízení.
Zveřejňuji nyní naše připomínky:
V obci Jedlová podle místních obyvatel dochází k ozvěně - mohlo by zde tedy vzniknou riziko
zatížení nadměrným hlukem i přes jeho snížení
díky moderní technologii. Hluková studie toto prý
neřeší.
V této lokalitě by podle místních obyvatel mohli
hnízdit a prolétat chránění ptáci, jako např. volavka
popelavá (nedaleko je soustava rybníků) a další.
„Oznámení“ výskyt chráněných živočichů neřeší,
cituji: „Fauna přímo na lokalitách nebyla detailně
zkoumána. Předpokládá se běžný výskyt druhů
jak bezobratlých, tak i obratlovců typických pro
polní společenstva.“ Požadujeme tedy provést studii
výskytu chráněných živočichů a rostlin a v případě
stavby větrné elektrárny sledovat vliv na ně. Mohlo
by to být přínosem i pro další výstavbu VE.
Vliv na antropogenní systémy, jejich složky
a funkce
Cituji „Oznámení ...“: „Výstavbou větrných elektráren dojde ke změně krajinného rázu, proto lze
za dotčené území považovat nejen vlastní místo

stavby, ale prakticky jakékoliv místo v krajině, ze
kterého bude změna patrná. Toto ovlivnění je obecně považováno za negativní.“ Občané, které může
negativně ovlivnit stavba VE a příslušné úřady by
měli být rovněž informováni o této stavbě, ačkoliv
nejsou VE stavěny na jejich katastru. Požadujeme
tedy oznámení o probíhajícím „posuzování vlivu“
i v celém pohledovém území
V rozdělovníku, kam bylo zasláno oznámení
o posuzování vlivu na životní prostředí chybí Městský úřad Bystré (katastr Jedlová spadá pod Stavební
úřad Bystré).
Vzhledem k vlivu na krajinný ráz požadujeme
i stanovisko AOPK.
Vzhledem k uložení turbíny do výšky 105 m
by nás zajímalo, zda by taková turbína mohla stát
i v lokalitě rovinaté, kde podle větrné mapy není
dostatečný vítr. V lokalitě na kopci v této krajině
by mohla být větrná elektrárna i např. 60 metrová
dostatečná, její rušivý vliv na krajinu by se tím podstatně snížil. Požadujeme tedy i variantní řešení pro
nižší výšku větrné elektrárny.
K poslednímu bodu se ještě zmíním. List rotoru
je dlouhý 45 metrů. Elektrárna tedy bude zasahovat
do výše 150 m. Z mého laického pohledu jsem takhle vysoké elektrárny viděl stát spíše v rovině, ne
na kopci. Byl nám nabízen zájezd na větrnou farmu
v Rakousku, kde je stejný typ elektráren. Ovšem je
to mezi Mikulovem a Vídní, tedy v nížině a na rovině. Třeba se zbytečně obáváme něčeho dobrého,
nevím. Ale výše uvedené připomínky by podle mě
stály za zodpovězení. Bohužel se tak v posouzení
vlivu na životní prostředí nestane. Je to také díky
tomu, že ačkoliv lidé z Jedlové a okolí mají otázky,
na které by chtěli znát odpověď, nikdo se písemně
neozval. Stačila jediná písemná připomínka. Možná
je to proto, že se o tom nedozvěděli, nevím. Kdyby
to takhle dopadlo s plazmatronem, možná by už
stál.
Za A21 Polička
René Habrman – předseda A21 Polička

DENNÍ STACIONÁŘ V NOVÉM
V květnovém kole vylosovala ze správných odpovědí redakční rada jako výherkyni první ceny
paní Marii Holubovou, která má 75 let a stala se tak
nejstarší výherkyní soutěže Jitřenky. Paní Holubová
má k soutěži blízko, protože jako důchodkyně pracovala 9 let v Poličském muzeu. Nyní bydlí již 2 roky
v Domově důchodců. Pro výhru si přišla do redakce
v doprovodu sociální pracovnice domova paní Jany
Kvapilové. „Soutež Jitřenky využíváme pro aktivizaci
našich klientů. Sami si hledají správné odpovědi a do
Liboháje jsme si jeli autem ověřit správnost naší odpovědi,“ řekla nám paní Kvapilová.
Zadání na červen
Otázka se týká poličských hradeb, které jsou
středoevropským unikátem. Vstup do města
umožňovaly hranolové brány. Kolik jich bylo
a jak se jmenovaly?

ANKETA ANKETA ANKETA ANKETA
Co vám brání účastnit se anket v Jitřence?
(například strach, lenost, nezodpovědnost, nezájem, existenční obavy, nezajímavé otázky?!)
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
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V pátek 20. května slavnostně zahájil svůj provoz
v nové budově Denní stacionář pro mládež a dospělé s mentálním a kombinovaným postižením v Poličce. Nové prostory stacionáře v ul. Vrchlického čp.
22 vysvětil Mons. Josef Suchár, prezident Diecézní
charity Hradec Králové. Slavnostního otevření se
zúčastnili také 1. náměstek hejtmana Pardubického
kraje Ing. Michal Rabas a Bc. Miloslav Macela, radní
Pardubického kraje, Jaroslav Martinů, místostarosta
Poličky, RNDr. Jiří Stejskal, ředitel Diecézní charity
Hradec Králové a další významní hosté.
„Nový stacionář je bezbariérový a má větší kapacitu, takže ho bude moci využívat více mladých lidí
s mentálním postižením. Díky přestěhování do nových prostor můžeme také zkvalitnit a obohatit naši
nabídku služeb o rehabilitaci a zdravotní cvičení
pro naše klienty. Dále rozšíříme pracovní terapii
v dílnách.“, uvedla Bc. Ludmila Chadimová, vedoucí
Denního stacionáře v Poličce.
Denní stacionář provozuje Farní charita v Poličce
již 8 let a dosud sídlil v prostorách pronajatých od
města. Svým rozsahem a nabídkou služeb je jediným zařízením svého druhu v okrese Svitavy.
Nová budova stacionáře byla postavena na
místě původního objektu v ul. Vrchlického čp.
22, který byl v majetku České provincie Školských
sester, od níž ho v roce 1999 dostala Farní charita
Polička darem. Výstavba nového stacionáře o větší
kapacitě stála 7,5 mil. Kč a podpořili ji Ministerstvo
práce a sociálních věcí ČR, Diecézní charita Hradec
Králové, Pardubický kraj, Nadace Renovabis, Město
Polička, Kongregace školských sester a další sponzoři. Tento projekt byl podpořen také z Tříkrálové
sbírky.

Denní stacionář Polička nabízí denní pobyt
pro mladé lidi s mentálním nebo kombinovaným
postižením, kterým po ukončení povinné školní
docházky ve speciálních školách chybí smysluplná
náplň jejich dalšího života. Ve stacionáři nacházejí
sebeuplatnění formou pracovní terapie, potřebné
sociální kontakty i možnost dalšího rozvoje osobnosti. Klienti pracují v keramické, výtvarné a truhlářské dílně, učí se připravovat jednoduchá jídla
a starat o domácnost, rozvíjejí své vědomosti, učí se
sociálním dovednostem nezbytným pro běžný život.
Zúčastňují se odborných terapií (canisterapie a logopedie), sportovních aktivit (cvičení, plavání, vycházky do přírody, výlety). V odpoledních hodinách
se věnují zájmovým činnostem. Společně se účastní
celé řady společenských, kulturních a dalších akcí
ve městě a okolí.

Součástí nového stacionáře jsou i místnosti
pro různé terapie. Na snímku výtvarná dílna.

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
Červen 2005
KULTURNÍ SLUŽBY MĚSTA
POLIČKY - TYLŮV DŮM

KINO POLIČKA

Sobota
4. června
16.00 hod.
velký sál TD
40,- Kč

KAŠPÁREK A DRAK
ke Dni dětí uvádíme pohádku Dany
Bartůňkové
Pohádkové divadlo Julie Jurištové
hrají: J. Jurištová, Z. Pluhačová, M. Hráská,
J. Kohout,I. Čermák, R. Pražák a J. Sequens

Pátek
3. června
17.00 hod.
60,-Kč

MALÍ HRDINOVÉ....
VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ...
animovaná pohádka
Malí hrdinové a jejich obrovské dobrodružství při záchraně říše Gaja
přístupný, 91 minut, premiéra 31.3.2005

Středa
8. června
20.00 hod.
malý sál TD
80,- Kč

SETKÁNÍ S LADISLAVEM CHUDÍKEM
večer poezie, vyprávění a hudby
Ladislav Chudík – recitace, B. Smejkal
– housle, V. Holý - klavír
pořad je nesen většinou tématem lásky,
lidské pospolitosti a přátelství

Pátek
10. června
19.00 hod.
50,-Kč

DVEŘE V PODLAZE
drama, USA
Nejnebezpečnější tajemství jsou ta, která se
bojíme říci sami sobě ...
přístupné od 12 let, 111 minut

Pondělí
13. června
19.00 hod.
50,- Kč

MILION DOLAR BABY
drama, USA
Pokud má smysl bojovat až do naprostého
vyčerpání, je to nasazení všeho, co máte,
aby se splnil sen, který vidíte pouze vy.
přístupné od 12 let, 137 minut

Čtvrtek
ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉHO
23. června ZASTUPITELSTVA
17.00 hod.
malý sál TD
Čtvrtek
23. června

PRONÁJEM
ZUŠ B. Martinů

NOVÁ SEZÓNA MUZEA
KURIOZIT V LEZNÍKU
Již po sedmé Vás zveme do MUZEA KURIOZIT
A FOTOGRAFIÍ v Lezníku 109.
Každý zvídavý návštěvník se u nás může pokochat fotogrefiemi z různých končin světa za pouhých
20 Kč vstupného.
Každý rok je expozice jiná, obohacená o další
kuriozity z cest – z Thajska, Indie, Číny, Austrálie,
střední Ameriky a jiné. Např. z Panamy textilní
koláže Indiánek KUNA, z Guatemaly zase vyšívané
haleny „huipiles“ i ručně tkané ornamentální textilie,
keramika z Kostariky, bumerang z Austrálie a od Korálového moře mušle a úlomky korálů s fotkami od
Velkého korálového útesu, fotky z Číny z Čeng-de
i z Pekingu. Vše ale nemohu prozrazovat... jen ještě,
že i z „ostrova věčného jara“ – z Madeiry bude nově
představeno hodně atraktivních fotografií a sopečné
vyvřeliny dokonale vyhlazené mořským příbojem
do tvaru oblázků.
Čajovna v orientálním stylu je již taky zkolaudována a ve výhledu z ní bude zurčet vodopádek (aspoň doufám, že za pomoci čerpadélka se mi tenhle
nápad povede). Sen o „pohádkové půdě“ se zatím
rozplynul (sponzora nemaje), bezbariérový přístup
snad stihnu v příští sezóně. Naši invalidní návštěvníci na vozíčcích jsou u nás v našem soukromém
muzeu vždy moc spokojeni, jejich návštěva v sále je
bez větších problémů. Do sbírky plechových krabiček (od sušenek, kakaa apod.) přibylo zase mnoho
kousků, takže je jich už 2223 kusů. Sbírka drobných
mincí ze 182 zemí je obohacena o Srí Lanku (Cejlonu), kde mého holandského muže těsně minula vlna
tsunami, takže Vás uvítáme společně.
Bude otevřeno jako obvykle od 1. 7. do 1. 9. mimo
pondělí od 10 do 17 hodin. Najdete nás v Poličce –
Lezníku 109, což je ve směru z Poličky, do Litomyšle
4. dům vpravo. Telefonní informace jsou možné na
čísle 461 721 847 a na mobilu 608 410 287.
Těší se na vás
Jitka Hollová a Marius van Donk.

Pondělí
27. června
19.00 hod.
55,- Kč

BOKOVKA
komedie, drama, dobrodružný, USA,
Maďarsko
Krize středního věku a hledání ...
přístupné od 13 let, 123 minut

PŘÍRODA ZAKLETÁ DO NITÍ
Výstava Příroda zakletá do nití – paličkovaná
krajka, malba na sklo, na hedvábí - se přesunula
z Tylova domu do Síně řemesel u tetiček paliček. Výstava bude otevřená až do září.
Otevřeno je úterý, středa, čtvrtek odpoledne,
jindy zazvoňte. Návštěvy je také možno objednat předem na telefoním čísle 461 722 084 nebo
732 432 708.
Na návštěvu se těší Jana Jonáková.
Během akce Čas pro neobyčejné zážitky 4. 6.
od 20 do 24 hodin ukázky řezbářství a prodej
domácího sýra.

STOMATOLOGICKÁ
POHOTOVOST
Oblast Litomyšl - Polička
4. - 5. 6.
11. - 12. 6.
18. - 19. 6.
25. - 26. 6.

MUDr. Hebltová Vladimíra,
Sloupnice 188
465549236
MUDr. Joukl Jan,
Litomyšl, Mariánská 1137
461615402
MUDr. Kašparová Leona
Polička, Janáčkova 523
461724559
MUDr. Kočí Jiřina,
Dolní Újezd 838
461631126

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

STŘELECKÁ SOUTĚŽ „O POHÁR STAROSTY MĚSTA
POLIČKY“
Termín :
středa 8. 6. 2005 od 9.00 hodin
Místo :
Domov mládeže SOUO v Liboháji
Informace : Richard Brabec
KOLOHRÁTKY NA DĚTSKÉM DOPRAVNÍM HŘIŠTI
Dopoledne program pro Mateřské školy,
odpoledne soutěže pro děti od 1.- 9.třídy
ve znalostech BESIP a jízda zručnosti na
kole
Termín :
středa 22. 6. od 8.00 hodin MŠ od 14.00
ostatní děti
Informace : Richard Brabec
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
Přijďte si ve volné chvíli zahrát stolní tenis.

KNIHOVNA INFORMUJE

NOVÉ KNIHY PRO DOSPĚLÉ
BELETRIE
Lekce tvůrčího psaní (Viewegh, Michal)
Vzniká komorní příběh učitele tvůrčího psaní,
v němž se proplétají osudy několika jeho studentů
a především jedné „báječné náhradní matky“.
Nejen bonmoty a citáty o knihách a čtenářích
(Ebr, Vráťa)
Drobné střípky ze světa knih, vtipná věnování
a motta, kuriozní errata čili tiskové chyby.
Zahir (Coelho, Paulo)
Bilanční, značně autobiografický, román v němž
se do popředí dostává nejen milostný vztah dvojice,který v určitém okamžiku manželství ustrnul,
ale i jejich rušný osobní a profesionální život.
NAUČNÁ LITERATURA
Utajené dějiny Čech
Historie Čech z netradičního úhlu, odhalí zcela
nová fakta a sovuslosti.
Příjemný život s květinama (Brookes, John)
Pěstování a využití jejich barvy a tvaru.
Encyklopedie nevysvětlitelného (Randlesová, Jenny)
Souhrn existujících faktů, názorů a teorií.
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ :
Dívky v sedlech (Bryantová, Bonnie)
Další část oblíbené knihy má název „Soupeřky“
Dětem (Pilař, Radek)
Průřez tvorbou českého výtvarníka.
Ilustrovaná encyklopedie evropské přírody (Chiméry,Michael)
Bohatě ilustrovaný průvodce světem rostlin a živočichů žijících v Evropě.
České dějiny očima psa (Drijverová, Martina)
Do českých dějin se podíváme s psím kamarádem.
Vojenské vrtulové letouny (Donald, David)
Barevné kresby letounů od r. 1914 do současnosti.
Říkejme si přísloví (Kukal, Petr)
Náměty pro využití přísloví a říkanek.
Vyrábíme přáníčka (Stowell, Charlotte)
Nápady pro ty, kdo chtějí vyrobit krásné přáníčko.
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PROGRAM MUZEA
16. 4. – 19. 6. Ty mrtvý lež a nevstávej – malé výstavní sály - VÝSTAVA PRODLOUŽENA DO
19. ČERVNA 2005
14. 5. – 3. 7. Kostýmové a scénické návrhy jevištních děl Bohuslava Martinů

4. 6.

ČAS PRO NEOBYČEJNÉ ZÁŽITKY
6. ročník noční prohlídky Poličky
začátek v 20 hod. před muzeem
PROGRAM
Městské muzeum a galerie
20.00 – 24.00 hod. - volný vstup na výstavy
muzea a do expozice starého a moderního umění v radnici.
Noční vstup do rodné světničky B. Martinů v 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00 hod.
Divadelní klub 19.30 hod. - Zlatý Siam
– cestovatelská beseda po Thajsku pí. Jany
Trantírkové doplněná projekcí, výstavou
fotografií, prodejem šperků z kokosu,
drahých kamenů firmy SIAM.
Celý večer bude probíhat také výstava
modelového oblečení pí. Štursové.
Rytíři Trnové Koruny
20.00 – 24.00 hod. - výstava dobových
zbraní a zbroje u hradeb Na Valech - úsek
hradeb v parku
21.00 a 23.00 hod. - ukázky šermířských
soubojů a výstřely z historických zbraní
Informační centrum 20.30 – 23.00 hod.
- volný vstup na hradby Na Valech v úseku
kolem parku
ZŠ Masarykova 20.00 – 24.00 hod.
- Škola jinak aneb dílna neobyčejného
poznání
ZŠ Na Lukách 20.00 – 24.00 hod.
- výstava Bláznivé nápady školních skřítků
v areálu školy
Speciální škola 20.00 – 24.00 hod.
- výstava prací žáků v průchodu domu č.
62 na Palackého náměstí (pí. Kašparová)
20.00 – 22.00 hod. ohýnek na zahradě
domu + hra na kytaru pro potěšení
přítomných
Gymnázium 20.00 – 23.00 hod.
- výstava studentů v prostoru gymnázia
ZUŠ B. Martinů 20.00 – 23.00 hod.
- výstava výtvarných prací v DPS Penzion
Městská knihovna 20.00 – 22.00 hod.
- posezení s harmonikáři na dvoře
knihovny
Síň řemesel 20.00 – 24.00 hod.
- ukázka řemesel a prodej korbáčků
Galerie Vysočina 20.00 – 23.00 hod.
Dobrotovo kafíčko 20.00 – 22.00 hod.
- prodej zmrzliny
Restaurace U Purkmistra
20.00 – 23.00 hod. - prodej zmrzliny
Cukrárna Florián 20.00 – 24.00 hod.
- prodej zmrzliny

11.6.

Cesty za uměním Lednicko-valtický
areál jako komponovaná krajina
- autobusový zájezd 11.června v 6 hodin
od pošty, cena plného jízdného činí
280 Kč, pro studenty 180 Kč, vstupné do
objektů si hradí účastníci na místě.
Zájemci se mohou přihlásit v Městském
muzeu, Tylova 114

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji jménem svým a zřejmě i jménem některých
návštěvníků Divadelního klubu paní Lence Briolové, slečně Zuzaně Svobodové, pánům Ladislavu Briolovi, Jakubu
Kleinbauerovi a Lukáši Zrůstovi, jakož i některým dalším
nejmenovaným pomocníkům za sic neohodnocenou,
však hodnotnou práci ve výše zmiňovaném kulturním
zařízení a přeji jim mnoho sil a chuti do další činnosti.

Joe Azbest
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VZPOMÍNÁME
15. 6. uplynou 4 roky od
náhlého úmrtí našeho kamaráda
a kolegy Martina Šmída. Všichni,
kdo jste jej znali a měli rádi, věnujte, prosím, tichou vzpomínku
jeho památce.
Děkujeme!
Strážníci Městské
policie Polička

Dne 21. června to budou čtyři
roky, kdy od nás navždy odešla
naše drahá manželka, maminka
a babička paní MARIE JÍLKOVÁ.
Stále vzpomínáme na lásku a obětavost, kterou jsi nám věnovala.
Moc nám chybíš.
Stále vzpomínají
manžel a děti s rodinami

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji ředitelství, zaměstnancům i studentům SOUZ v Poličce, všem kolegům agronomům, přátelům a známým za doprovod mého drahého manžela pana Jiřího Horníčka na jeho poslední cestě, za
hojné květinové dary a upřímná slova útěchy.
Marie Horníčková s rodinou

DIVADELNÍ KLUB
POLIČKA, zadní vchod Tylova domu
www.divadelniklub.cz
PÁTEK 3. 6. - od 21.00 „WRY VINIL“ – DANCE PARTY
PENNY, DEVYB (Svitavy) + OUT – ON
(naplavenina)
Vstupné 20 Kč
SOBOTA 4. 6. - od 19.30 ČAS PRO NEOBYČEJNÉ
ZÁŽITKY
ZLATÝ SIAM – Cestovatelská beseda po
Thajsku pí. Jany Trantírkové doplněná
projekcí, výstavou fotografií, prodejem šperků z kokosu, rohoviny stříbra
a drahých kamenů fy. SIAM. Celý večer
bude probíhat také výstava modelového
oblečení pí. Štursové.
Vstupné dobrovolné
PÁTEK 10. 6. – od 20.00 2. poROCKOUPÁNÍ
CUCARACAS – Litomyšlská formace hrající
uherský rock.
HUDBA PRAHA – „nejklasičtější klasika“
HYPERION – Ostravská violoncellová
kapela – Apocaliptika po česku
Vstupné 150 Kč/120 KčS
ČTVRTEK 16. 6. – od 19.00 DIVADELNÍ VEČER
PŘÍBĚH SOPTÍCÍHO VULKÁNU
– studentská hříčka sextánů poličského
gymnázia.
Vstupné 20 Kč
PÁTEK 17. 6. – od 20.00 HUDEBNÍ VEČER
DO VĚTRU – (SY) folková kapela, která se
velice dobře uvedla na Poličském Skřivanu.
DLHE DIELY - (Bratislava) kapela s osobitou hudbou, v níž je možno najít stopy

KNIHOVNA O PRÁZDNINÁCH
Městská knihovna Polička upozorňuje na změnu
půjčovní doby o letních prázdninách:
- v oddělení pro dospělé se středeční půjčování
přesouvá na dopoledne, přes poledne bude oddělení
zavřené a sobotní půjčování se v době prázdnin ruší
- na dětském oddělení se čtvrteční půjčování ruší
- internet pro veřejnost bude zpřístupněn pouze
v oddělení pro dospělé
- v době prázdnin bude otevřena letní čítárna ve
dvoře knihovny
!!! OD 18. DO 22. ČERVENCE BUDE KNIHOVNA
PRO VEŘEJNOST UZAVŘENA !!!

minimalizmu, jazzu, blues, folku, trip hop,
drum´n bass, etno. A MOŽNÁ PŘEKVAPENÍ.
Vstupné 90 Kč/60 KčS
ČTVRTEK 23. 6. – od 21.00 DVOUDENNÍ POUŤ INDIÍ
Dva dny věnované převážně indické kultuře a všemu co k ní náleží.
ZRCADLENÍ DUŠE – hodinová audiovizuální projekce složená z portrétů lidí z Indie
v kombinaci s indickou hudbou a mantrami.
Vstupné dobrovolné
PÁTEK 24. 6. – od 21.00 CESTY POUTNÍKŮ VĚKŮ
– 96 minutová audiovizuální projekce
v kombinaci s indickou hudbou a mantrami Vás zavede do světa kde čas nejsou
peníze, život nekončí smrtí a kráva je
svatá.
Vstupné dobrovolné
Oba dva dny bude na náměstí rozložena volně přístupná
putovní fotogalerie denně od 10:00 – 19:00 hod.
PROGRAM JE ALESPOŇ MALOU NÁHRADOU ZA
NEKONAJÍCÍ SE COLOUR MEETING.
SOBOTA 25. 6. – od 21.00 „ KRNAP“ - DANCE PARTY
AIRBEES – PHOSKA – MATIX - ROOF
Vstupné 20 Kč
*KčS – korun českých studentských
V ČERVENCI JE DIVADELNÍ KLUB UZAVŘEN!

UPOZORNĚNÍ ZUŠ B. MARTINŮ
Přijímací řízení pro studium na Základní umělecké škole Bohuslava Martinů v Poličce v hudebním,
tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém oboru
pro školní rok 2005/2006 bude ukončeno 10. června
2005. Bližší informace získáte na tel.č.: 461 725 655.

POZVÁNKA

Poslední akcí Základní umělecké školy Bohuslava
Martinů v Poličce v tomto školním roce bude vystoupení tanečního oboru, které se uskuteční 23. 6. 2005
od 17,00 hod. ve Velkém sále Tylova domu v Poličce
pod názvem Z pohádky do pohádky.
Srdečně zveme.

BĚH DVOJIC
Dům dětí a mládeže v Poličce uspořádal
6. května 2005 již druhým rokem „hravou soutěž“ Běh dvojic - tentokrát s OPÁVIÍ.
Před zahájením soutěže účastníci a rodiče
shlédli vystoupení děvčat ze zájmového kroužku
Mažoretky (pod vedením E. Kuklové) a Aerobic
(pod vedením Z. Dostálové).
Doprovodný program před DDM byl díky dešti
omezen, ale i přesto ho děti využily.
I přes nepřízeň počasí vyznačenou trať, která
vedla městem a parkem, proběhlo 37 dvojic. Na
šesti stanovištích závodníci plnili úkoly, které
prověřily jejich zručnost, šikovnost, bystrost a odvahu.
Díky sponzorství firmy Opávie všichni účastníci
obdrželi sladké odměny. Celou akci doprovázela
ochutnávka výrobků Opávie a kávy.
Balíčky plné dobrot a překvapení získali:

Kategorie: ostatní (předškoláci a maminky
a taťkové s dětmi…)
1.
Filip a Míša Krejčí s taťkou
2.
Katka Lidmilová a Helena Lidmilová
3.
Aleš Urbánek a Lubuše Stachová
Kategorie dospěláků:
1.
Lída Šudomová a Stanislav Nožka
Nejmladším účastníkem závodu byl sedmiměsíční František Jána. Těšíme se na Vás při 3. ročníku
této soutěže, která se uskuteční v květnu v příštím
roce a na dalších akcích pořádaných naším DDM.
Zdeňka Novotná, ředitelka DDM

Kategorie: I. stupeň ZŠ
1.
Milan Stell a Michal Sláma
2.
Tereza Klejchová a Veronika Kysilková
3.
Veronika Vyskočilová
a Tereza Musilová
Kategorie: II. stupeň ZŠ
1.
Jiří Uhlíř a Jan Jiruše
2.
Martina Švecová a Jitka Teplá
3.
Lucie Kochová a Simona Juklová

KOSTÝMOVÉ A SCÉNICKÉ NÁVRHY JEVIŠTNÍCH DĚL
BOHUSLAVA MARTINŮ
Patříte k milovníkům operní či baletní tvorby,
zajímáte se o módní návrhářství, o výtvarné umění
nebo se prostě jen rádi podíváte na hezké obrázky?
V tom případě je výstava Kostýmové a scénické
návrhy jevištních děl Bohuslava Martinů připravena
právě pro Vás! Výstava, kterou můžete shlédnout ve
vestibulu Městského muzea a galerie v Poličce v době od 14. 5. do 3. 7. 2005, Vás provede jevištním
dílem slavného poličského rodáka velmi působivou
formou – prostřednictvím kreseb, maleb, fotografií,
maket scén a dokonce i skutečných kostýmů.
Scénické dílo zaujímá v tvorbě Bohuslava Martinů velmi významné místo. Zahrnuje čtrnáct oper
a stejný počet baletů. Kromě toho Martinů napsal
hudbu k šesti filmům. Na jeho scénické tvorbě můžeme sledovat, jakými etapami a stylovými proudy
procházel. Klíčovým okamžikem v jeho životě
i tvorbě je příchod do Paříže, která byla v první
polovině 20. století jedním z nejvýznamnějších kul-

FARNÍ CHARITA POLIČKA
OZNAMUJE
V souvislosti se stěhováním klientely do nového
stacionáře se mění naše telefonní čísla
ředitelka FCH Polička - 461 721 272, denní stacionář – 461 725 552, občanská poradna - 461 723 758.
Šatstvo do humanitního šatníku budeme vybírat
pouze v pátek od 7 do 15 hodin.
Žádáme veřejnost, aby tuto skutečnost respektovala, stejně jako to, že oděvy musí být v pevných
krabicích nebo pevných igelitových pytlích vzhledem
k další distribuci humanitních sbírek. Pro místní šatník pro bezdomovce budeme lidem vděčni za pánské zimní bundy, riflové nebo manšestrové kalhoty,
pánské svetry a pánské spodní prádlo. V omezeném
množství bychom uvítali i zimní pánské boty. Přinesené dětské prádlo poskytujeme potřebným a azylovému domu pro matky s dětmi. Předem všem dárcům
děkujeme. Zároveň však prosíme, aby si někteří
občané nepletli dary do humanitního šatníku s nepotřebným odpadem.
Pěkné dny dovolených přeje za poličskou charitu
Jana Flídrová

turních center světa. Martinů zde pro sebe nalezl
nový svět inspirací – od Debussyho impresionismu
přes jazz, film, rozhlas, neoklasicismus, civilizační
tendence až po Stravinského neromantické zacházení s folklórem. Kromě stylové, námětové i jazykové pestrosti tkví Martinů přínos v novém pojetí
soudobého hudebního divadla. Opera má podle
něj být divadlem, tedy „dílem, jež je hráno, ale nechce vzbudit dojem skutečnosti...nechce rovněž
splynutí všech umění, nýbrž nechá každé složce
vývin samostatný“. Toto pojetí opery jako divadla
na divadle se promítá i do scénického ztvárnění
martinůovských děl.
Všechny originální návrhy jsou z muzejních
sbírek. Muzeum je zakoupilo během 70., 80. a 90.
let a některé z nich uvidí návštěvníci vůbec poprvé.
Z vystavených exponátů Vás určitě zaujmou pestrobarevné scény z oper Hry o Marii, Čím lidé žijí či
zpívaného baletu Špalíček. Velký prostor je věnován skladatelově nejoblíbenější opeře – Juliettě. Budete mít možnost porovnat scénické řešení proslulé
inscenace Františka Muziky z roku 1938 s tím, jak
se s Juliettou vyrovnal slovenský výtvarník a scénograf Milan Ferenčík. Nejvíce návrhů z muzejních
sbírek pochází od Vojtěcha Štolfy, který téměř
pětadvacet let působil jako umělecký šéf a hlavní
výtvarník ve Státním divadle v Brně. Z jeho umělecké dílny uvidíte makety scén k operám Slzy nože
a Ariadna nebo scénické návrhy k baletům Špalíček
a Šach králi. Z kostýmových návrhů se poněkud
vymykají ty k opeře Ženitba, jelikož jde o malby na
dřevě. Vaši pozornost však asi nejvíce upoutají kostýmy z inscenace Řeckých pašijí z roku 2000, které
muzeu laskavě zapůjčilo Národní divadlo v Brně.
Vernisáž výstavy proběhla v sobotu 14. 5. ve
14:00 v hudebním sálu muzea. Vystoupilo na ní
dívčí vokální trio s klavírním doprovodem z katedry muzikologie FF UP v Olomouci, které mimo
jiné předneslo jednu z Písniček na jednu stránku
Bohuslava Martinů – Rosičku – v originální a velmi
zdařilé vlastní úpravě.
Na prohlídku výstavy, která zachycuje dílo Bohuslava Martinů očima českých výtvarníků a scénografů, jste tedy srdečně zváni. Muzeum je otevřeno
denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin.
Lucie Jirglová

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
Z HISTORIE:
První zástupkyní města na volbě královny věnných měst se stala v roce 2000 Aida Abdul Khalegová,
v roce 2001 to byla Šárka Opršálová, v roce 2002
reprezentovala město Polička Věra Šibravová. V roce
2003 mezi 9 adeptkami vyhrála Eva Urbánková, která
si odnesla titul Miss Polička 2003, v loňském roce získala tento titul pro rok 2004 Irena Smolková.
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.

INSPIRATIVNÍ VÝSTAVA
V DPS Penzion byla 4. května záhajena hravá
výstava „LOGOART“ žáků výtvarného oboru ZUŠ
B. Martinů, kteří pracují pod vedením paní učitelky
Hany Smolkové. V jídelně jsou vystaveny objektíky,
koláže a asambláže na téma slovní hříčky, přesmyčky, synonyma a přísloví. Nápady dětí jsou skutečně
inspirativní, zajímavé a někdy i překvapivé. Jitřenka
doporučuje!
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FENKA STÁLE NEMÁ MAJITELE
Dne 24. dubna byla v ulici Mánesova v Poličce
nalezena fenka knírače, která byla prozatímně
umístěna v kotci na dvoře městského úřadu.
Strážníci městské policie se snažili vypátrat jejího
majitele, ale zatím bezvýsledně. Proto fenku v úterý
17. května převezli do městského útulku pro opuštěná zvířata Litomyšl, se sídlem v Pohodlí. Pokud ji
majitel pozná nebo by o fenku měl někdo zájem,
může kontaktovat Městskou policii v Litomyšli
– 461 612 336.
-sáň-

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ZŠ NA LUKÁCH
V jarních měsících letošního roku se konala
okresní kola přírodovědných soutěží a olympiád.
Zúčastnili se jich také žáci z naší školy a mezi ostatními soutěžícími rozhodně nezapadli.
V březnu proběhlo okresní kolo matematické
soutěže pro žáky 6. a 7. tříd Pythagoriáda. Zde
zazářil František Kladiva z 6.C, který obsadil 1.- 3.
místo.
Začátkem dubna se několik našich žáků účastnilo okresního kola 54. ročníku matematické olympiády. Soutěžící řešili tři náročné úlohy, za něž mohli
získat celkem 18 bodů. Úspěšný den měla tentokrát
Hana Cacková z 6.C - se ziskem 13 bodů vybojovala
v této soutěži 3. místo. David Beneš z 8.A se stal
úspěšným řešitelem se ziskem 11 bodů.
Každoročně máme své zástupce také v okresním
kole zeměpisné olympiády. To letošní se konalo 21.
března na gymnáziu ve Svitavách a ve velké konkurenci obsadil František Kladiva 4. místo v kategorii
žáků šestých tříd a Jaroslav Komárek (9.A) rovněž 4.
místo ve své kategorii žáků osmých a devátých tříd.
V okresním kole biologické olympiády vybojovala Eva Zölflová (8.B) krásné 9. místo a Jana
Sejkorová (6.A) se po úspěšném absolvování oblastního kola soutěže „Poznávání živočichů“ neztratila
ani v okresním kole této soutěže, kde skončila na
6. místě.
Jsme rádi, že naši žáci se dovedou prosadit mezi
žáky z ostatních škol, děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme jim spoustu dalších úspěchů
v nadcházejícím školním roce.
Za vedení ZŠ Na Lukách Jan Mlynář

HLEDÁME DOBROVOLNÉ
HASIČE
Rádi přijmeme do naší poloprofesionální
jednotky Sboru dobrovolných hasičů Polička
nové členy. Hledáme mladé muže, kteří jsou
starší 18 let, s odpovídajícím zdravotním stavem a mají zájem v této jednotce pracovat.
Zásahová jednotka bude vybavena novou
technikou a profesionální výbavou.
Další podrobné informace poskytnou na
oddělení krizového řízení
MěÚ Polička,
dveře č. 10, Ing. V. Bartoš a J. Jansová tel.
461 723 805.
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KRAJSKÉ KOLO LITERÁRNÍ SOUTĚŽE EVROPA VE ŠKOLE
Dne 7. dubna jsme se společně s naší třídní učitelkou vydali na vyhlášení krajského kola soutěže,
které se konalo v pardubickém Domě hudby.
Vyhlašování začalo přehráním miniatur v podání studentek místní konzervatoře. Trio hornistek
doprovázelo celý program.
Samozřejmě, že nás zajímalo naše umístění. Jan
Onesork a Lucie Trnková obsadili 3. místa a dva
naši žáci obdrželi čestná uznání: Jakub Novotný
a Michaela Portlová.
Po vyhlášení začala beseda s Jaroslavou Moserovou, kterou známe především z její kandidatury na
post prezidentky České republiky.
Diskuze se opírala o zážitky z cest po celém světě, kterých měla p. Mizerová nekonečné množství.
Soutěž i závěrečné setkání se velmi vydařilo
a nás hřeje pocit, že jsme vykročili (jako budoucí
spisovatelé) správným směrem.
J. Onesork a L. Trnková
Masarykova ZŠ Polička
Boží mlýny melou pomalu, ale jistě
(soutěžní práce Jana Onesorka)
Povím vám jeden příběh. Příběh, který se stal
před několika málo lety jednomu muži. Muži, který
nebyl moc čestným člověkem, dokonce byl každou
chvíli namočený do nějaké špinavosti.
Bylo něco kolem sedmé hodiny večer. Kráčel
loudavým krokem po vlhké ulici. Odpolední déšť
a pouliční lampy vykouzlily příjemnou podzimní
atmosféru.
Zazvonil mobilní telefon. Zvedl ho téměř okamžitě, jakoby celou dobu čekal, že někdo zavolá...
„Ano...“
„Můžeš mluvit?“ rozhlédl se, chvíli poslouchal,
jestli neuslyší nějaký šramot. I když zjistil, že ho
nikdo nesleduje, stejně se raději přitočil do stínu
oprýskané budovy.
„Jo. Tak o co jde?“ řekl polohlasně.
„Mám pro tebe práci. Vezmeš, přivezeš nám to
a dostaneš prachy - jednoduchý. Jdeš do toho?“
„Jasně, prachy se vždycky hoděj!“

„Věděl jsem, že budeš souhlasit.“ podotkl hlas
v telefonu.
„Pak tě kontaktuju a domluvíme se na podrobnostech,“ dodal a položil sluchátko. Jak řekl, tak se
také stalo. Přípravy proběhly v pořádku.
Dostal fotografii přístroje, který měl za tři dny
ukrást z městské nemocnice. Dozvěděl se jen to, že
onen přístroj koupili před pár dny a to, že mají kupce, který jim za něj zaplatí spoustu peněz.
Akce proběhla hladce. Nikdo by nečekal, že se
tohle stane. V tichosti opustil nemocnici a nikdo si
ničeho nevšiml.
Zajel se svojí starou dodávkou do opuštěného
skladiště. Byla podzimní noc, už trochu začínalo
svítat.
Ve skladišti byli tři muži. Jeden z nich, ten uprostřed, držel v ruce stříbrný kufřík s penězi. Celá
předávka proběhla beze slov. Ti dva muži přeložili
přístroj do jejich temně černé dodávky, šéf mu podal kufřík. Všichni nasedli do svých aut. Náš muž
položil kufřík na sedadlo spolujezdce a také vyjel ze
skladiště.
Odjížděl pryč z města brzkým podzimním
ránem. Cestu moc nesleduje, snaží se otevřít kufřík s penězi. Vyjíždí z postranní uličky na hlavní
silnici.
Povedlo se - kufr je plný malých balíčků bankovek.
Slyší vzdálené troubení, zvedá hlavu, aby zjistil
odkud to troubení vychází. Vidí troubící kamion,
který se na něj řítí z pravé strany. Náraz!
Je celý od krve, po tváři mu stékají pramínky krve.
Hasičům se povedlo ho vyprostit z auta. Záchranka
ho odváží do nemocnice.
Je v komatu. Nemůže mluvit, nemůže otevřít oči,
nemůže se ani pohnout, ale vnímá. Otupěle slyší hlasy doktorů. Nemůže přemýšlet, celé myšlení má jakoby zamlžené. Ale pochopil, o čem doktoři diskutují.
Mohli by ho zachránit, ale museli by mít ten přístroj,
jinak nemají žádnou šanci.
„Já vím, kde je! Já to vím! Já vím, kdo ho má!“
snaží se ve své mysli vyslovit, ale nikdo ho neslyší...
umírá...
Jan Onesork

POLIČTÍ ŘEZNÍCI VLÁDNOU ZLATOU SEKYROU
SOŠ a SOU Polička a ZŘUD-Masokombinát Polička, a.s. se v letošním roce společně ujaly organizace soutěže Řeznická sekyra 2005, nad níž přijal
patronát poličský starosta Miroslav Popelka.
Soutěž byla určena žákům 3. ročníků učebního
oboru řezník-uzenář a uskutečnila se 23. dubna
2005 v prostorách poličského masokombinátu.
V předvečer soutěže dorazilo do Poličky deset
tříčlenných soutěžních družstev z České republiky
a Slovenska. Na průběh celé soutěže dohlížela odborná porota, jejímiž členy byli zástupce Českého
svazu zpracovatelů masa Praha, odborník z praxe
schválený Českým svazem zpracovatelů masa a pracovník veterinárního hygienického střediska. A co
porota vlastně hodnotila? Součástí soutěže byl test
teoretických znalostí z oblasti bourání masa a praktická část, v níž statní chasníci bourali vepřovou
půlku na části, museli je vykostit a zpracovat podle
požadované úpravy, kterou byla například kýta bez
kosti, vepřová plec nebo panenská svíčková. To vše
v časovém limitu 30 minut. Odborná porota posuzovala nejen dodržování technologického postupu,
kvalitu opracování masa, třídění ořezů, čistotu kostí,
ale také hygienu práce a dodržování bezpečnostních předpisů.
Každý soutěžící pracoval samostatně a jeho práce byla bodově ohodnocena, výsledné hodnocení
tříčlenných družstev pak vycházelo ze součtu bodů
všech jejich členů. V celkovém pořadí družstev se na
prvním místě umístila SOŠ a SOU Polička a získala
tedy ono zlaté ocenění - řeznickou sekyru, na místě
druhém SOU potravinářské Nitra a na místě třetím

SOU potravinářské Valašské Meziříčí. Mezi jednotlivci se na prvním místě umístil Jan Čermák (SOŠ
a SOU Polička), na druhém Jiří Suchý (SOŠ a SOU
Polička) a na místě třetím Juraj Papp (SOU Nitra).
Vřelé poděkování patří především MVDr. Josefu
Hantschovi, řediteli ZŘUD-Masokombinátu Polička,
a.s., který nám umožnil Řeznickou sekyru 2005 zorganizovat, a panu starostovi Bc. Miroslavu Popelkovi za jeho patronát nad soutěží. Všem účastníkům
děkujeme za vytvoření příjemné soutěžní atmosféry
a výhercům gratulujeme.
Mgr. Marcela Šplíchalová

„10 LET INSPIRACÍ
S ČESKOU INSPIRACÍ“
V úterý 17. 5. 2005 se v sídle agentury Czech
Tourism uskutečnila tisková konference měst České
Inspirace. Přítomným novinářům zde byl představen nový člen České Inspirace – Město Cheb, připomenuta členská města a činnost České Inspirace za
uplynulých 10 let. Pozvání do měst bylo doplněno
přehledem nejbližších kulturních akcí, novinek
v nabídce letní turistické sezóny a také pozvánkou
na oslavy 10. výročí založení České Inspirace, které
se uskuteční 10. června v Telči. Každý z novinářů si
odnesl kompletní soubor prezentačních materiálů
České Inspirace.
Mgr. Jan Matouš
vedoucí Informačního centra

ŘEDITELÉ SE SETKALI V DDM
V rámci kurzu Úspěšný ředitel se v pondělí 2.
května sešlo v domu dětí a mládeže devatenáct
účastníků. Tento kurz je součástí velkého pedagogického projektu s názvem Dokážu to? a jeho
realizace je možná díky podpoře a spolupráci
s občanským sdružením AISIS Kladno. Kurzu se
účastní i ředitelka poličského DDM Zdeňka Novotná. „Získáváme zde informace a dovednosti,

které mohou ředitelům pomoci efektivně řídit své
zařízení. Nechybí ani vzájemná výměna názorů
a zkušeností z řídící práce,“ uvedla Novotná. Proto
se byli ředitelé podívat právě v poličském zařízení.
Zde je zajímala jeho náplň, kolik dětí jej využívá
nebo finanční náklady na provoz. Během návštěvy
si hosté prohlédli také historickou část Poličky.
-sáň-

ONKO KLUB ZVE
Přednáška MUDr. Havíře :
“Předcházení onkologických onemocnění
a jejich léčení“
KDY?: 23. května 2005 od 16 hod.
KDE?: v SRPPD „KAMÍNEK“ ZŠ Na Lukách
(vchod od dopravního hřiště)
Přednáška ing.Mileny Maškové :
“Léčivá síla přírody“
KDY?: 6. června 2005 od 18 hod.
KDE?: v jídelně DPS Penzion
Srdečně zvou Onko klub a SRPPD Kamínek

PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom touto cestou poděkovat za lékařskou
péči poskytnutou v LDN v Poličce Marii Talandové,
učitelce vv., primářem MUDr. Provazníkem a dalšími lékaři a současně děkujeme také kolektivu
sester. Oceňujeme zejména, že přes vysoký věk naší
maminky o ni pečovali tak vzorně, že nabyla nové
životní síly a vrátila se domů.

Rodina Talandova

FOND ROZVOJOVÝCH
PROJEKTŮ

GRANTOVÉ SCHÉMA OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ
LIDSKÝCH ZDROJŮ BYLO VYHLÁŠENO
Dnem 28. dubna 2005 vyhlásil Pardubický kraj
1. kolo výzvy pro předkládání žádostí o finanční
podporu v rámci grantového schématu Operačního
programu Rozvoj lidských zdrojů. Jedná se o tzv.
Prioritu 3 Rozvoj celoživotního učení – Opatření 3.3
Rozvoj dalšího profesního vzdělávání.
„Toto grantové schéma přispívá k vytvoření
fungujícího systému dalšího profesního vzdělávání
odpovídajícího potřebám znalostní společnosti. Celková částka pro tuto výzvu je 27 mil. Kč a vypsány
byly dva programy podpory. První se týká rozvoje
a zlepšení současné nabídky dalšího profesního
vzdělávání včetně služeb s ním spojených a druhý
program je podporou vzdělávání lektorů, konzultantů, učitelů, metodických a řídících pracovníků
působících v oblasti dalšího profesního vzdělávání,“

řekla Jana Smetanová, členka Rady Pardubického
kraje zodpovědná za rozvoj lidských zdrojů, celoživotní vzdělávání a zaměstnanost.
Žadatelem o finanční podporu z tohoto grantového schématu může být fyzická i právnická osoba
splňující podmínky dané pravidly. Minimální výše
podpory pro jeden projekt je 500 000,- Kč, maximální výše na jeden projekt realizovaný v jednom
regionu je 6 200 000,- Kč. Doba realizace grantového programu nesmí překročit 24 měsíců. Konečný
termín příjmu žádostí je 30. červen 2005 do 12 hod.
Příručka pro žadatele včetně seznamu povinných příloh je dostupná na internetových stránkách
www.pardubickykraj.cz a k nahlédnutí také na
odboru krajský živnostenský úřad Krajského úřadu
Pardubického kraje.

VODA ZADARMO
Recyklace výrobků zdaleka není vymožeností posledních desetiletí, kdy se zostřily problémy s životním
prostředím a s ubýváním zdrojů. Podle studie, kterou
nedávno zveřejnili polští archeologové, uměli šetřit
už neandrtálci. Nynější podrobná prohlídka nálezů
odhalila, že některé z nich jsou vlastně „repasované“
starší kusy. Na pazourkových nožích jsou například
patrná ostří s různě starou patinou na povrchu. Jiné
nástroje zřetelně vznikly ze zlomků větších kusů, které původně sloužily k jinému účelu. Podle archeologů
jde o důkaz, že neandrtálci pocházející z doby před
20-30 tisící lety se snažili s cennou surovinou zacházet co nejekonomičtěji...
Mým dětem, nyní i vnukům jsem odmalička
vtloukala do hlavy úsporné hospodaření ve všem
a se vším. A tak, když po nedělním obědě začali mýt
nádobí pod tekoucí vodou, zeslabila jsem proud. „Šetřete vodou, hoši.“

„Proč?,“ ozve ze jeden z nich. „Vždyť máš vodu
zadarmo!“
„Až tak to pravda není. I vodu z vlastní studně
musí do domu dovézt elektrické čerpadlo a jak víte,
elektřina dnes stojí čím dál víc peněz. A druhá důležitá věc, hoši - přírodních zdrojů na zemi povážlivě
ubývá. Některé země se už nyní potýkají s nedostatkem vody. Ve Francii, kde jsou na tom ekonomicky
mnohem lépe než my, šetří vodou odjakživa. Nádobí
myjí třeba tak, že houbičkou namočenou v saponátu ho omyjí, odkládají do druhého dřezu a teprve
potom hromadně opláchnou. Vody tak spotřebují
minimálně.
Kluci přikývli, brblali si něco o tom „na co že teda
mám myčku“ a začali mýt nádobí francouzskou metodou. V tu chvíli to možná dělali jen proto, aby měli
ode mne i od nádobí pokoj. Ale v budoucnu možná...
kdo ví?
-elč-

Rada Pardubického kraje schválila návrh statutu
Fondu rozvojových projektů Pardubického kraje,
který by měl umožnit především plynulé víceleté
financování všech činností spojených s přípravou
a realizací projektů do evropských fondů.
„Po vstupu České republiky do Evropské unie se
otevřely větší možnosti pro financování různých
projektů z evropských fondů. Protože je však dobré
být včas připraven, rozhodli jsme pro zřízení tohoto
fondu, který bude jakýmsi zásobníkem připravených projektů pro čerpání finančních prostředků
a jehož cílem bude i tvorba potřebné finanční rezervy pro tyto účely,“ řekl Michal Rabas, hejtman
Pardubického kraje.
Zdrojem tohoto fondu jsou především rozpočet
Pardubického kraje, dotace z evropských fondů
a státního rozpočtu, úroky z finančních prostředků
na bankovních účtech fondů či další zdroje jako
dary, dotace, příspěvky od jiných subjektů i úvěry.
Statut fondu bude ještě schvalovat Zastupitelstvo
Pardubického kraje na svém červnovém jednání.
Od tohoto data statut nabude platnosti a účinnosti.

VÍTEJTE V DĚTSKÉM
INFORMAČNÍM CENTRU
VŠE, CO ČLOVĚKA POTKÁ, ať dobré nebo zlé,
nutno brát jako stupeň na cestě poznání, nikdy jako
překážku.
Je tomu už víc než dva roky. Založili jsme tenkrát
Dětské informační centrum Polička. Někdo měl pro
nás pochopení, někdo nám to rozmlouval. I vy teď
můžete posoudit naši práci. 23. 6. 2005 od 9 do 18
hodin máme Den otevřených dveří.
Přijďte do našeho Denního centra - Šaffova ulice
110. Seznamte se s námi, s naší činností, vyzkoušejte
EEG Biofeedback, reflexní terapii, klasickou masáž,
cvičení s míčkem, suchou uhličitou koupel. Nebo si
odneste svůj „lapač snů“.
Nehodí se Vám čtvrtek? Můžete si domluvit jiný
termín.
13. - 24. 6. 2005 vystavujeme v našem Denním
centru dětské obrázky s jarní tématikou. Pomozte
nám vybrat ten nejhezčí.
Rádi vás uvidíme v Denním centru Šaffova 110,

Polička, tel. 605177027
Členové DiC Polička
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POZVÁNKA Z DPS PENZION
1. 6. Dětská dechovka - v atriu v 15.00 hod. vystoupí žáci Základní umělecké školy B. Martinů pod
vedením pana Jindry.
8. 6. Den s pohádkou - pohádkové odpoledne
pro naše obyvatele připraví děti mateřské školy Pomezí I. (dolní) v jídelně ve 14.00 hod.
14. 6. Beseda „Základy poskytování první pomoci“. Besedu povede paní PhDr. Zlata Pražanová,
jsou zváni obyvatelé Penzionu i veřejnost. Jídelna
9.00 hod.
15. 6. Zájezd Sv. Kopeček u Olomouce, Olomouc - orloj - náměstí, DPS – Olomouc. Odjezd od
Penzionu v 7.00 hod.
16. 6. Zájezd pro posluchače univerzity třetího
věku. Hlinsko - Betlém, rozhledna u Proseče, restaurace U Škopka – Borová. Odjezd od Penzionu
v 8.00 hod.
23. 6. Slavnostní zakončení druhého semestru
univerzity třetího věku. Zazpívá pěvecký kroužek
Penzionu Poupata - hudba pan F. Hladík. Jídelna
14.30 hod.

V POLIČCE ZAČAL MARTINŮ FEST
Ve čtvrtek 19. května byl v Poličce zahájen 8. ročník hudebního festivalu Martinů fest. Festival se za
dobu svého trvání stal celorepublikovou záležitostí.
V rámci zahájení festivalu se uskutečnil pietní akt
u hrobu hudebního skladatele Bohuslava Martinů. Zde položil květiny starosta Miroslav Popelka
a o místním rodáku krátce pohovořil Jan Páleníček,
který je dramaturgem Martinů festu.
Dalším bodem programu byla vernisáž v Sále
Bohuslava Martinů v Tylově domě, kde své obrazy
s tématikou Poličky nebo Prahy vystavuje akademický malíř Pavel Svoboda.
Na zahajovacím koncertu ve velkém sále Tylova
domu vystoupila místo náhle onemocnělé Gabriely
Beňačkové sopranistka a členka opery Národního divadla v Praze Zdeňka Kloubová, kterou doprovodila
na klavír Jitka Čechová. Koncert byl zaměřen na písně
a skladby z děl Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany,
Bohuslava Martinů, Leoše Janáčka a Pavla Hasse. Po
skončení koncertu se uskutečnil slavnostní raut.
Festival pokračoval v pátek koncertem pro střední
školy, na kterém vystoupil violoncellista Petr Nouzovský, klavíristka Yukie Ichimura, průvodní slovo měl

Lukáš Hurník. Večer patřil malý sál Tylova domu
Ozvěnám Pražského jara, na kterém zazněly skladby
Martinů, Beethovena nebo Chopina v podání japonského klavíristy Yukio Yokoymana.
V sobotu čekal návštěvníky festivalu koncert
v kostele svatého Michaela v podání cembalistky
Moniky Knoblochové, flétnistky Žofie Vokálkové
a houslistky Silvie Hessové. V neděli byl Martinů
fest ukončen v kostele svatého Jakuba koncertem
Českého noneta.
-sáň-

OTEVŘENÉ DVEŘE V KAMÍNKU
Ve dnech 16. a 17. května proběhly v prostorách SRPPD Kamínek Dny otevřených dveří. Členové a pracovníci Kamínku seznámili
všechny malé i velké hosty s činností sdružení,
které nejen integruje postižené děti, ale pomáhá i maminkám na mateřské dovolené a v poslední době zde nacházejí pomoc i onkologicky
nemocní a další naši spoluobčané, kteří mají
nějaké omezení.
Za dva dny se přišlo podívat přibližně 60 dětí
s maminkami, které si vyzkoušely foukanou batiku.
Kamínek navštívila i řada oficiálních hostů, kteří
mají na starost školskou, sociální či zdravotní problematiku, zastupitelé a další. Za všechny jmenujme
alespoň: ing. Pavel Stráník, Mgr. Vít Češka, Pavel
Brandejs, za městský úřad Bc. Martina Černíková,
Irena Jedličková a Vladimír Dospěl, poličští zastupitelé, PhDr. Zlata Pražanová, Doc. ing. Zdeněk Šmejkal Csc., za okresní výbor mentálně postižených
Ludmila Kolaříková, radní z Kamence, MUDr. Danuše Jílková, z Městské knihovny Květuše Ouřecká
a Jana Pazderová a M. C. Krůček Svitavy.

Každoročně se před zahájením Martinů festu koná pietní akt u hrobu Bohuslava Martinů.
Foto: Stanislav Sáňka

ĀȀ̀ЀԀऀࠀ܀ఀ̀ԀЀ܀ഀЀༀကᄀሀጀ᐀ఀᔀ܀ሀऀᘀᜀࠀȀ᠀᠀܀ᤀጀ܀ᨀᬀᤀ܀ᰀᴀ܀ഀЀༀကᄀሀ
BESEDA O PRVNÍ POMOCI
DPS Penzion pořádá besedu - Základy poskytování první pomoci.
14. 6. 2005 v 9:00 hod. se v Penzionu bude
konat beseda o poskytování první pomoci spojená
s názorným nácvikem na jednotlivých stanovištích.
Besedu povede paní PhDr. Zlata Pražanová ve
spolupráci se žákyněmi Střední zdravotní školy ve
Svitavách.
Na programu bude:
1. test - základní znalosti první pomoci
2. nácvik umělého dýchání - pomůcka - figurína
3. měření tlaku
4. obvazová technika - ošetření drobných poranění
5. pomoc při závažných příhodách - infarkt,
bezvědomí
6. úrazy - zlomeniny, zástava krvácení, popáleniny, poranění elektrickým proudem
V životě se můžeme dostat do různých situací
a je důležité vědět si rady. Na přednášku zveme
nejen obyvatele Penzionu, ale i veřejnost.
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KLUB VE STŘÍTEŽI ZAHÁJIL
12. května byl ve Stříteži otevřen nízkoprahový
klub. Jeho zřizovatelem je Klub hurá kamarád, který
má mnohaleté zkušenosti s provozem podobného
zařízení v Pardubicích. „Tam slouží dětem a mládeži,
která nechce nebo např. ze sociálních důvodů ani nemůže navštěvovat kroužky v DDM, sportovní tréninky
apod.,“ řekla jeho pracovnice Štěpánka Svobodová.
V klubu je vždy přítomen dospělý pracovník, který
připravuje program pro právě příchozí. Dospělá
zodpovědná osoba bude vždy přítomna i v klubu ve
Stříteži. „Je to lepší, než aby se děti scházely úplně bez
dozoru někde v parku nebo na autobusové zastávce.
„Umožňuje nám to podchytit včas zájem a nadání docházejících dětí,“ sdělila nám Štěpánka Svobodová.
Klub sídlí v bývalé prodejně ve Stříteži. „Obchod
byl již delší dobu zavřený a město uvažovalo o jeho
prodeji. To nám připadalo škoda, protože byl postaven
svépomocně obyvateli obce v akci „Z“ a nevíme, jestli
budovu nebude obec na něco potřebovat. Hledali jsme
proto možnosti jejího využití v součastnosti. Přes Radku Vrabcovou z poličského DiC jsme se dostali ke Klubu hurá kamarád, který má s podobnými zařízeními
zkušenost,“ objasnil začátky klubu Ivan Šrek, jeden ze
střítežských iniciátorů jeho založení. Ivan Šrek s dalšími dobrovolníky udělali v klubu nejnutnější opravy,

nábytek věnovali občané a děti pomáhaly malovat
a uklízet.
„Zatím máme na provoz klubu připraveno 100
tis. Kč krytých částečně z dotace ministerstva školství
a zbytek jsme dofinancovali z našich zdrojů. Městu
platíme nájem 10 tis. ročně, něco stojí topení, voda,
pojištění a další. Jednáme s úřadem práce o částečné
krytí nákladů na pracovníka klubu, ale zatím se nám
to nedaří. Podali jsme rovněž žádost o dotaci z Fondů
Evropské unie. Pokud se nám podaří ji získat, umožnilo by nám to zaměstnat sociálního pracovníka, který by měl provoz klubu nastarost,“ upřesnila finanční
záležitosti Štěpánka Svobodová. V současné době
zajišťují provoz klubu dobrovolníci.
Nízkoprahový klub na vesnici je zatím první
vlaštovka. Jeho programová náplň bude do značné
míry záviset na aktivitě místních obyvatel. Rýsuje se
kroužek keramiky, připojení na internet, divadelní
a turistický kroužek, tréninky ve stolním tenisu.
Pokud budou mít zájem ženy na mateřské dovolené,
mohly by se scházet dopoledne v mateřském klubu.
„Chceme, aby tento prostor sloužil všem obyvatelům
Stříteže jako komunitní centrum, jako místo setkávání
v přísně nekuřáckém prostředí,“ řekl při rozloučení
Ivan Šrek.

KAMÍNEK V ČERVNU
Pondělí - výtvarné práce s dětmi
11:00 – 11:30 Procházka s dětmi
První pondělí v měsíci muzikoterapie.
Každý druhý týden Onko klub.
Úterý
10:00 Klub maminek – Keramika, 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
V MC „Kamínek“ pokračuje výuka práce na počítačích pro veškerou širokou veřejnost.
I nadále budeme pokračovat v muzikoterapii
- každé první pondělí.
Třetí čtvrtek k nám dochází studentky z SOU
obchodní Polička - obor kosmetička a ukazují zde
různé způsoby líčení a úpravy nehtů .
14. 6. - Výlet do Pusté Kamenice s opékáním
buřtů. Loutkové divadlo.
Kde nás najdete ?
SRPPD „Kamínek“ Švermova 401 – ZŠ Na Lukách
– vchod od dopravního hřiště, 572 01 Polička, číslo
účtu: 163 576 469 /0600 GE-Capital Bank Polička.

BEZDOMOVCI „NA ODSTŘEL“?

Při otevření klubu si děti mohly vyzkoušet malování obrázků na sklo.

Malé divadelní představení sledovalo mnoho diváků.

Bezdomovci jsou fenoménem, který jsme dříve
neznali, a snad proto jsme si na něj dosud nezvykli,
nenaučili se s ním žít, natož ho řešit. Nevím, jak kdo
na tyto lidi pohlíží, ale ve mně vzbuzují smíšené
pocity - na jedné straně hluboký soucit, na druhé
silnou nevoli.
Je asi potřeba především vědět, proč se ten
či onen člověk bezdomovcem stal. Nebudeme si
nic nalhávat - jsou tací, kteří se jím stali z vlastní
vůle, neboť odjakživa se jim poctivá práce protiví,
zatímco jiní se do tohoto postavení dostali nedobrovolně, po ztrátě zaměstnání, rozkolu v rodině
a z jiných důvodů, s nimiž se nedokázali vyrovnat.
Ať tak či onak nezbývá jim než vybírat popelnice,
žebrat, krást. V létě si stelou kdekoliv, v zimě tam,
kde najdou aspoň nějaký zdroj tepla, aby nezmrzli.
Mezi jejich oblíbené způsoby přežití patří, že opilí,
zapáchající, jezdí v noci tam a sem veřejnými dopravními prostředky, aniž by byli ochotni platit.
Jsou prostě na obtíž. Ty tam jsou doby, kdy se
pro všechny lajdáky, lemply, nemakačenky, uměle
vytvářela třeba i nadbytečná pracovní místa. Kdo
jimi pohrdl, šel (často velmi rád) do basy, neboť
„kdo nepracuje, ať nejí“. Dnes, v tržním hospodářství, nastoupily pochopitelně jiné mechanismy a je
na každém, včetně půl milionu nezaměstnaných,
aby se tomu přizpůsobil.
Zatím nezbývá nic jiného, než všechny, kdo
sdílejí osud bezdomovce, politovat a vzít na vědomí
(pokud nepřekračují zákon). Za nanejvýš potřebné
zároveň pokládám důkladně si „posvítit“ na různé
skryté či otevřené rasisty mezi námi, kteří za vhodný cíl svých brutálních útoků, při nichž nechybějí
zranění či zavraždění, považují právě bezdomovce.
Rozšiřovat pro ně „záchrannou síť“ charitativních
organizací a netvářit se, že bezdomovci jsou výlučně svým vlastním problémem a nikoliv celospolečenským.
-vra-
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Z ČINNOSTI DPS PENZION
6. 4. Obyvatelé Penzionu si prostřednictvím
videa připomněli chvíle zábavy prožité v roce
2000.
13. 4. měli senioři možnost zahrát si hru Člověče nezlob se. Vyhrávalo se, ale i prohrávalo.
Hru všichni brali s humorem a dobře se bavili.
19. 4. Penzion připravil „Den soutěží a her“.
Soutěžit přijeli senioři z Chrudimi. Přivezli si dvě
soutěžní družstva a diváky. Poličský Penzion
sestavil také dvě družstva a obyvatelé je přišli
podpořit.
Hry zahájili senioři z Chrudimi cvičením, do
kterého zapojili také diváky. Soutěž se skládala
z disciplín Tref se, Z pohádky do pohádky, Pohádková bytost, Hádej, hádej hádači, Záhadná
krabice, Chytrá hlavička. Soutěžící si vyzkoušeli
hmat, sluch, paměť, postřeh a nápaditost. Hry
jsme zakončili pěknými písničkami.
Hostům se u nás líbilo. Prohlédli si Penzion
a spokojeni odjížděli domů.
29. 4. navštívili obyvatelé Penzionu a posluchači univerzity třetího věku výstavu Osvobození
Poličky v květnu 1945. Výstava byla věnována
60. výročí ukončení 2. světové války.
Senioři mají toto těžké období stále v paměti.
Výstava jim umožnila ujasnit si historii města Poličky a okolí v těchto letech.

PO PRÁZDNINÁCH
NA SHLEDANOU...
„Danke für diesen guten Morgen, danke für
jeden neuen Tag,“ to je jedna z písní, kterou
začínáme naši výuku němčiny na Penzionu.
Učíme se slovíčka, gramatiku a pokoušíme se
o konverzaci. Scházíme se již několik let, což
svědčí o tom, že je nám spolu dobře, máme si
o čem povídat a často se i zasmějeme.
Však posuďte sami:
Díky paní učitelce Jílkové
jsou naše hodiny přímo ukázkové.
Z křestních jmen převládá Maruška ,
při hodinách výuky se vůbec nešušká.
Němčinu navštěvujeme každou středu
a snažíme se být stále ve střehu.
Zasloužené prázdniny máme až do října,
kdy nám škola opět začíná.
Na závěrečné hodině se žádný alkohol nepil,
protože by nás vysoký tlak zabil.
Muselo nám stačit jenom kafe,
potom nám to lépe „blafe“.
Čím jsme my babičky starší,
tím je to s naší pamětí horší.
Also Wiedersehen nächstemal,
za rok budeme s němčinou zase dál.
V závěru bychom chtěly poděkovat vedení
Penzionu za to, že nám náš zájem umožňuje
uskutečňovat.
HONOSE
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ČERVNOVÉ SETKÁNÍ V KLUBU ZDRAVÍ VÁS PŘIPRAVÍ
NA ČAS DOVOLENÝCH A PRÁZDNIN
Také máte rádi změnu? Nebo patříte spíše ke
konzervativnější části lidstva, která o překvapení příliš nestojí, zato si potrpí na ustálený řád
a pravidelnost? Myslím si, že obojí má své kouzlo
a opodstatnění v našem životě pracovním i soukromém. Ti progresivní „měniči“ se starají, aby se
věci hýbaly kupředu a aby vztahy nezevšedněly,
zatímco „konzerva“ dokáže cílevědomě uchovávat
a připomínat to, co má být uchováno. A řád a pořádek, bez toho by byl všude chaos, což by sice
možná uvítali anarchisticky zaměření jedinci, ale
snad by i oni pokorně přišli na chuť vyjetým kolejím zvyklostí časem prověřených.
Určitě jste si všimli, že v manželství je to většinou vyrovnané, na jednoho konzervativního
manžela připadá jedna po změnách toužící manželka. Že u vás je to naopak? Ani v tom případě se
nejedná o nic neobvyklého. A už jste se přestali
pokoušet toho druhého „předělávat“? To je dobře,
protože jednak je to dost namáhavé a také dost
zbytečné, je lépe si od něj vybírat to, co je příjemné a nad tím, co nás popuzuje, lehce či silněji
zavírat oči (někdy i uši, záleží na temperamentu,
věřte mi, že vím, o čem píši, jsem poměrně temperamentní ženská).
Ani to počasí ale pořád jaksi nechce sklouznout
do obvyklosti dané roční dobou, která dává teplé
a slunečné pohlazení, tak toužebně vyhlížené. Po
chladném únoru, teplotně nevyváženém březnu
(leč díky za to, stihla jsem udělat na zahrádce
to, co jsem na podzim neudělala), opět chladném
dubnu a propršeném studeném závěru května
i konzervativně smýšlející člověk volá po změně.
Po změně k ustálenosti bez náhlých zvratů. Ani
si už netroufám hádat, jestli v našem opožděném
jaru při zdejší nadmořské poloze stihnou v červnu
přece jenom uzrát první jahody. Jenže v přírodě se
pořád dějí zázraky a já věřím, že i v červnu o ně
nebude nouze. Je to s tím počasím jako v manželství, pořád jinak, než chceme, aby bylo. Ale přesto
se lze radovat z každého dne a usínat s vděčností
v srdci za všechna blízká setkání kteréhokoli
druhu.

A tak cítím i já vděčnost za to, že se mohu setkávat s vámi, kteří čtete (mám občas ohlasy i od
kolegů ze zaměstnání), ale hlavně s vámi, kteří
chodíte na naše klubové diskuze do Muzea. Končí
nám další ročník setkávání ve školičce zdravého
životního stylu a kdyby se známkovalo, pak bych
všem dala ty nejkrásnější známky za pozornost,
kterou věnují tomu, aby něco ve svém životě posunuli směrem k „lépe, výše, vyváženěji…“. Každý
z těch, kdo se účastnil našich přednášek, obohatil
i mne svým přátelským přístupem, ochotou pomáhat (například na akci HEALTH EXPO v únoru),
rozdělit se o své poznání, akceptováním názorů
druhých. Skutečné známky dává ale sám život.
Mám zato, že se naše společenství stalo opravdovým klubem, kam se chodí setkávat lidé, kteří
k sobě mají opravdu blízko. I když někteří z nás
jsou konzervativnější a druzí touží po častějších
změnách.
Jak už bylo napsáno, je konec školního roku
a také naše červnové setkání bude před prázdninami poslední. Zveme všechny, kteří cítí touhu
něco ve svém životě změnit nebo jen poznat, jak
takové setkání v Klubu zdraví probíhá, na podvečer 8. června 2005 v 18,00 hodin do hudebního
salonku Muzea na přednášku s videoprezentací
na téma „ODPOČINEK“, což je vhodné téma jak
před nastávajícími dny letního lenošení u vody, ale
i pracovního nasazení při sklizni úrody ze zahrad
a polí. Po přednášce a diskuzi se rozloučíme u stolu s ochutnávkou.
Přeji všem, aby nejen červen, ale i ony dva
měsíce tradičně vyhrazené letním dovoleným,
byly pro všechny časem krásných a osvěžujících
setkání s milými i milovanými lidmi, s co nejméně
porušenou přírodou, se sebou samými, aby to byl
čas dynamický i poetický a aby návrat do všedních kolejí byl návratem v plném zdraví a v plném
počtu. Mějte se moc hezky a nebojte se používat
všechny ty možná méně tradiční, ale prověřené,
přístupy k životu, s nimiž jste se v klubu seznámili, vždyť jde o vaše zdraví!
Hanka Ščigelová, Klub zdraví Polička

NEBEZPEČNÁ AGRESIVITA
Původně slovo agrese, které pochází v latinského aggredi, znamenalo vystoupit, předstoupit,
přiblížit, ale v současnosti popisuje tento pojem
jev spojený s útočením, nepřátelstvím, případně
výbojností jedince vůči objektu, kterým může být
cokoliv, například věc, člověk, myšlenka atd. Při
agresi dochází k uspokojování nějaké potřeby či
celého komplexu potřeb. Důsledky vždy představují
v životě člověka, ve vztazích mezi lidmi a k okolí
velmi rizikový prvek.
Agresivita jako taková představuje velmi širokou
škálu projevů od symbolických až po fyzické napadení, které může mít opět různé formy, přičemž
cílem agresivního chování je zpravidla dosažení
„něčeho“ formou násilí. Násilí pak může být zjevné,
skryté, přímé i nepřímé a podobně.
Dnes rozlišujeme skrytou agresi, která nemá
vnější projevy, probíhá pouze v myšlení a těžko
nalézt jedince, který by neměl s touto formou
zkušenost. Někdy stačí pohled na obraz některého
z politiků či četba chybných zákonů či špatných
vyhlášek.
Druhou formou je otevřená agrese projevovaná
verbálně. Stačí návštěva jednoho hokejového utkání
na místním zimním stadionu, nebo pozorovat některé řidiče či sledovat diskusní střety našich politiků,
aby každý pochopil, jak vypadá verbální agrese.
Třetí formou je agrese projevovaná navenek vůči
předmětům, kdy dochází k fyzickému kontaktu.
Důkazem jsou poničené odpadkové koše, polámaná vysazená zeleň, poškozená auta, dopravní
značky atd.

Společensky nejnebezpečnější je forma fyzického napadení druhého člověka, nebo namířená
proti sobě samému, tj. sebeublížení – autoacusace.
I v Poličce jsme pravidelně svědky této formy na
sportovištích, v nočních podnicích, na společenských akcích. V loňském roce dokonce v Masarykově ulici s následkem smrti.
Agresivitu a její projevy musíme chápat jako
výslednici souhry vrozených a získaných činitelů,
sociálních a kulturních vlivů. Přes velký vliv zmíněných vrozených činitelů, které mnohdy odlišují
celá etnika, má velký význam při předcházení
projevům agresivity kulturnost prostředí, chování
čelných představitelů a vzorů, společenský hodnotový žebříček, výchova ve školských zařízeních
a především výchova v rodině. V době vysoké
sledovanosti akčních filmů, v době, kdy se každou
hodinu u nás rozpadnou tři manželské svazky,
není předcházení agresivnímu chování právě jednoduchým úkolem.
Je třeba, aby děti měly od útlého věku dostatek
lásky a péče, aby byly vedeny k smysluplnému
využití volného času např. sportem, turistikou,
kulturou apod.
Vrozenou agresivitu lze „neutralizovat či vybíjet“ vhodně volenou činností. Agrese může být
pozitivní schopnost organismu vlastními silami
zdolávat překážky, prosazovat své zájmy.
S využitím materiálů Ústavu psychologického
poradenství a diagnostiky připravil
J. Kacálek

PRVNÍ VOLEJBALOVÝ TURNAJ MINIPŘÍPRAVKY
DÍVEK TJ SPARTAKU POLIČKA
V neděli 24. 4. pořádal VK Kvasiny jeden z prvních venkovních turnajů pro nejmladší volejbalové
naděje. Hrál se minivolejbal na hřišti 7x7 m a přehazovaná – systémem 2x10 minut.
V minivolejbale nás reprezentovalo jedno družstvo děvčat. Celkem bez problémů se probojovalo
ze své skupiny do finálových bojů. Dokázalo porazit
2:0 soupeřky z Týniště A, Rychnova nad Kněžnou
B a kluky z Kvasin. Ve finále zdolaly dívky Rychnov
nad Kněžnou A 2:1, ale bohužel si neporadily s hráčkami Dolního Újezda, prohrály 0:2. Ve vyrovnaném
finále nás soupeřky z Rychnova, které porazily
Dolní Újezd, odsunuly na 3. místo. I toto umístění je
velice cenné, startovalo celkem 12 družstev.
Velmi úspěšné jsme byly v přehazované. Družstvo A děvčata: Martinů Pavlína, Teplá Lenka, Ku-

bátová Sabina a Štěpánková Laura dokázaly tento
turnaj vyhrát bez jediné prohry. Družstvu B děvčata:
Obrová Denisa, Skálová Aneta, Ulrichová Michaela,
Báčová Iva a Bajtová Kristýna se již tolik nedařilo
a skončilo celkově na 6. místě. Dokázaly 3x zvítězit
a 2x prohrály.
Největším překvapením bylo družstvo C, kde
startovaly děti roč. 1996 a 1995: Klusoňová Aneta,
Slezáková Barbora, Zavadilová Kateřina, Navrátilová
Šárka, Šimonová Anička a Petr Harašta, které se
dostalo do finálové skupiny, zde však již nestačily
na o tři roky starší soupeřky. Jejich 4. místo mezi 9
startujícími družstvy je famózní.
Vyšlo i volejbalové počasí, a tak se všichni těší
na další měření sil.
-har-

KARDIACI V ČERVNU
Pozvánka na vycházku k méně známým
pramenům řeky Svitavy.
Kdy: 11. června 2005
Sraz: vlakové nádraží odjezd v 9:34 hod. do
stanice Horní Vendolí
Trasa: Ostrý Kámen, sv. Trojice, Jeptiščina studánka, hraniční kameny z roku 1754, Javornický
pramen.
Délka nenáročné trasy 7 km. Doporučujeme
dalekohled. Dobrá nálada je samozřejmostí.
Další červnovou akcí svitavského Kardio klubu
bude výlet vlastními auty do města Lanškrouna
s návštěvou radnice, zámku, rozhledny Lázek a pěší
trasa kolem Lanškrounských rybníků.
Kdy: v sobotu 25. června 2005
Sraz: v 8:30 hod. na parkovišti restaurace Astra.
Účastníci z Poličky sraz v 8:00 hod. na parkovišti
před nádražím ČD, společný odjezd do Svitav.
Klub Kardiaků zve všechny příznivce zdravého
pohybu.
Za výbor Kardio
Jan Pokorný

KARAOKE
V DIVADELNÍM KLUBU

Na prvním venkovním turnaji si všichni účastníci dobře zahráli.

PIONÝR POLIČKA VE ŠKOLNÍM ROCE 2004/2005
Blíží se konec školního roku. S tím souvisí
i jistý předěl v činnosti našeho dětského sdružení
Pionýr. Dovolte tedy malé představení a zhodnocení letošního roku.
Oddíl ,,Muzikanti“ se rozšířil o nové členy.
Jeho činnost je bohatá. V září 2004 se zúčastnili
pěvecké soutěže Brána v Kostelci nad Orlicí.
V pěti kategoriích získali jedno 2. místo, jedno
3. místo a ocenění poroty. V prosinci 2004 proběhlo oblastní kolo Dětské Porty. Opět v pěti
kategoriích získali čtyři 1. místa a jedno 3. místo.
Čtyři postoupili do republikového finále v Praze.
V lednu 2005 měli přípravné soustředění v Trhonicích. Začátkem února se zúčastnili republikového finále v Praze, kde též dobře obstáli, sic bez
medailových pozic. V březnu strávili víkend na
táborové základně na Damašku. V dubnu se zúčastnili konkurzu ,,Zahrady“ v Turnově a postoupili do finále. Při Dni Země hrála kapela Kerberos
na poličském náměstí. Na soutěži Poličský skřivánek získali jedno 1., dvě 2. a jedno 3. místo.
Oddíl ,,Vodáci“ využívá v zimních měsících
klubovnu a občas táborovou základnu. V říjnu
2004 proběhly Vodácké slavnosti na TZ Damašek. V lednu 2005 byli účastníky Ledové Prahy.
V březnu využili velkých jarních vod a na lodích
sjeli dvakrát řeku Svratku a Křetínku. O prázdninách pořádají vodácký tábor na Slovensku.
Oddíl ,,Pátek“ je od září v novém obsazení.

Děti využívají klubovnu k různým hrám a soutěžím. Zúčastnili se společně s dětmi ostatních
sdružení hry ,,Znáš své město?“. Nejraději jezdí
na táborovou základnu na Damašek, kde kromě
zábavy také udělaly kus práce. Začátkem června
se zúčastní společně s muzikanty celostátního
setkání oddílů v Českém Ráji.
V nově vzniklém oddílu ,,Filmáč“ se jeho členové pokoušejí natáčet digitální videokamerou
krátké filmy a záznam stříhat na počítači. Je to
velmi zajímavá práce.
Oddíl ,,Maníci“ má již poněkud odrostlejší
členy. Podílí se na všech činnostech celé skupiny,
ale především zajišťují letní tábory. Je to především dotváření táborové základny. V podzimních
měsících se dokončila půdní vestavba v hodnotě
téměř 5 000 000 Kč. Je nutné též obnovovat stany
a ostatní provozní potřeby.
Jménem dětí, rodičů a pracovníků děkujeme
městskému úřadu v Poličce za vstřícnost a pochopení a především za finanční pomoc. My se
snažíme na oplátku zajistit pro děti co nejkvalitnější využití jejich volného času v průběhu školního roku i v čase prázdnin na letních táborech.
Pořádáme dva a o účast je tak velký zájem, že
nemůžeme všechny zájemce uspokojit. Tímto se
omlouváme všem rodičům, které jsme byli nuceni
odmítnout.
Vedení Pionýra Polička

Ve středu 20. dubna jsme díky Divadelnímu
klubu v Poličce mohli uspořádat meziškolní soutěž
Speciálních škol ve zpěvu formou karaoke.
Kdo přesně neví, co to je, mohu Vás všechny
ubezpečit, že to není žádná jednoduchá věc. Děti se
musely naučit zpívat písně tak, že jim hrála pouze
melodie a ony k tomu zpívaly texty. Že je to značně
složité, to si může zkusit každý z vás. Všichni soutěžící se však ujali svého úkolu s chutí a elánem.
Takže středečním dopolednem zněly z klubu nejen
národní písně, ale i mnoho hitů, např. z filmu Noc
na Karlštejně‚ píseň Medvědi nevědí, Holky z naší
školky, Tři čuníci nebo Já už jdu a řada dalších.
Soutěže se zúčastnily čtyři speciální školy, a to
z Jevíčka, Moravské Třebové, Svitav a pořádající
Poličky.
Každá škola vytvořila družstvo se čtyřmi členy,
kteří pak soutěžili jednak jako jednotlivci a potom
samozřejmě jako družstva.
Boj to byl velký a porota měla hodně těžkou
práci. Členové všech družstev se snažili, i když
museli bojovat nejen mezi sebou‚ ale i s nervozitou
a trémou. Už jenom to, že stáli sami na pódiu a zpívali do mikrofonu bylo velké osobní vítězství. Protože se však publikum nenechalo zahanbit a všichni všem tleskali, celá soutěž se náramně vydařila.
A teď ještě výsledky: v jednotlivcích se z poličských dětí umístila na krásném druhém místě Šárka
Jandová. Ve družstvech podali nejvyrovnanější
výkon naši žáci ve složení Šárka Jandová, Stáňa Jonáková, Helena Němcová a Zdeněk Parolek, a proto
si také odnesli diplom a drobné věcné dary za první
místo. S celou soutěží se nakonec všichni přítomní
rozloučili mohutným potleskem a slibem, že to určitě nebylo naposledy.
Ještě jednou bych proto chtěla poděkovat lidem
z Divadelního klubu, že nám umožnili v takovém
perfektním prostředí soutěž uskutečnit. Takže díky
za všechny děti, které si užily skvělé dopoledne.
Za Speciální školy v Poličce
Mirka Zrůstová

POZVÁNKA
Zveme širokou veřejnost na výstavku výtvarných
prací dětí mateřské školy Čtyřlístek, která se bude
konat od 1. 6. v prostorách Městské knihovny.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Mateřská škola Čtyřlístek, Polička
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ŠIKANA A SEKTY – PROBLÉM
STÁLE AKTUÁLNÍ?
V minulém roce jsme my, lektoři vrstevnického programu na Gymnáziu v Poličce, absolvovali
ucelený sociálně psychologický výcvik, který byl
zaměřený na primární prevenci proti drogovým
závislostem. Letos v dubnu jsme se na skautské
základně poličského střediska v hájovně na Maděře
u Telecího zúčastnili nadstavbové části, jejímž cílem bylo seznámit nás blíže s problematikou šikany
a sekt.
Po zvládnutí namáhavé trasy na hájovnu a vybalení věcí jsme společně s Mgr. Vlastou Tvrdíkovou odstartovali první blok kurzu. Tato část byla
převážně věnována našim dotazům a požadavkům.
Blíže jsme si definovali pojem „pasťák“ a zjistili
jsme, co všechno tento pojem zahrnuje. Toto slovo je často používané, ale málokdo ví, že se pod
ním skrývají tři hlavní instituce, které se od sebe
významně liší. V dalším bloku jsme se blíže seznámili s problematikou závislostí na skupině, která se
vyskytuje např. v sektách. Dozvěděli jsme se, jaké
charakteristické znaky sekta nese, jak ji rozpoznat
a jak reagovat na setkání s ní.
Krásné počasí nám dovolilo přemístit další blok
pod širé nebe, před hájovnu. Otevřeně jsme hovořili
o problematice šikany, která je chápána lidmi velmi povrchně, avšak můžeme se s ní setkat kdekoli.
I velmi nenápadné oslovení nevhodnou přezdívkou
může být impulsem ke vzniku šikany. Je třeba, aby
se lidé o daných problémech nebáli mluvit a byli
s nimi alespoň stručně seznámeni. To by usnadnilo
hledání příčin problému a jeho následné řešení.
Všechny bloky byly vyplněny relaxačními hrami
sloužícími k hlubšímu poznávání sebe i ostatních
účastníků.
Tento dvoudenní nadstavbový kurz byl velmi
zajímavý. Díky paní Mgr. Vlastě Tvrdíkové jsme se
v daných blocích dozvěděli velké množství informací a možná, že i někteří z nás přehodnotili své
názory. K příjemné a přátelské atmosféře, která
provázela oba dva dny, přispěla i RNDr. Marta Najbertová, která o nás po celou dobu svědomitě pečovala. Nakonec se nám ani nechtělo odjet domů.

ONKO KLUB
SE PRAVIDELNĚ SCHÁZÍ
Na jednom z posledních setkání jsme diskutovali o dopravě v centru Poličky. Tuto informaci uvádíme zejména pro ty, kdo by se k nám chtěli přidat,
ale obávají se, že probíráme jen „smrtelně vážné
věci“. Tedy - ne, že by dopravní situace v Poličce
byla zrovna k popukání… Máme úspěšně za sebou
i první větší akci pro veřejnost. Ve středu 11. května
vyrazily krátce po osmé hodině ranní dívčí týmy do
poličských ulic, aby upozornily na problematiku
nádorových onemocnění. Před jedenáctou děvčata
hlásila: „Nemáme už ani kytičku!“. Neznáme zatím
konkrétní částku, kterou prodej symbolu (měli jsme
k dispozici 500 kusů) „Květinového dne“ vynesl,
ale viděno v širších souvislostech, už teď má pro
nás „cenu zlata“. Děkujeme vám všem, kdo jste se
k vyslankyním Ligy proti rakovině zachovali vstřícně! Vážíme si přístupu ředitelů škol, zemědělské
a obchodní, kteří uvolnili čtrnáct svých studentek
k záslužné akci. Ceníme si porozumění, se kterým
mladinká děvčata přistoupila k plnění své mise.
Milá byla pomoc od svitavského klubu AREA, SRPPD KAMÍNEK, paní Z. Pražanové, slečny M. Svatošové, paní M. Kopecké a dalších a dalších … Za
sebe chci poděkovat svým klubovým kolegyním,
které ochotně odvedly velký kus práce.
Vážené čtenáře JITŘENKY (a další zájemce) si
dovolujeme srdečně pozvat k besedě s ing. Milenou
Maškovou na téma “Léčivá síla přírody“. Koná se
v pondělí 6. června 2005 od 18.00 hodin v jídelně
DPS Penzion.
Zlata Kašparová
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SOFTBALLISTÉ TJ ATHLETA V NOVÉ SEZÓNĚ
Po dvou velmi úspěšných sezónách (1. a 2.
místo v OP) letos v dubnu vstoupili softballisté TJ
Athleta Polička do nového ročníku soutěže. Předcházel tomu jarní turnaj Kostelec Cup v Kostelci
nad Orlicí, kterého jsme již tradičním účastníkem.
V základní skupině jsme porazili s přehledem
Hradec Králové a BSC Liberec, velmi špatné počasí a více štěstí soupeře pak znamenalo porážku od
Pegasu Sedlčany. Ve skupině to znamenalo druhé
místo a v neděli nás čekal boj o umístnění. Po vítězství nad Deltou Pardubice a Sokolem Brandýs
n. Labem jsme obsadili velmi dobré čtvrté místo.
Poslední dubnovou neděli jsme odjeli do
Hradce Králové k prvním mistrovským zápasům.
Hradecké „Áčko“ nastoupilo v poněkud silnější
sestavě než na turnaj, takže zápas se vyvíjel od
první chvíle dramaticky. Díky našemu výbornému nadhazovači Pavlu Šimonovi, který držel
soupeřovy pálkaře „na uzdě“ jsme sezónu začali
důležitým vítězstvím 6 : 2. V druhém zápase nás
čekal loňský nováček Hroši Havlíčkův Brod B. Jak
jsme se velmi rychle přesvědčili, poslední tým minulého ročníku přes zimu trénoval s prvoligovým
„Áčkem“ a je to na nich vidět… Díky skvělé hře
Hrochů na pálce i v poli jsme při několika chybách našich nováčků v obraně nakonec prohráli
3 : 9.
Druhý hrací den 1. 5. jsme odjeli do Kostelce
nad Orlicí. Opět překvapil loňský outsider – Lišáci Týniště nad Orlicí, který značně potrápil nás
i Kostelecké Klackaře. V zápase s Týništěm jsme
po třetí směně vedli už 7 : 0, když z devíti pálkařů
osm obdrželo od našeho nadhazovače strike-out.
Pak se ale načasovali na rychlost nadhozu, začali
pálit a to znamenalo opět problémy v obraně.
Nakonec se zápas natáhl na téměř tři a půl hodiny a skončil šťastně pro nás – 12 : 11. V zápase
s Kostelcem jsme se zpočátku ujali vedení, ale
v druhé půli opět začalo přituhovat. Vítězství 12 :
10 udržel kvalitní nadhoz Pavla Šimona a několik
dobrých zásahů vnějších polařů.
14. 5. nás čekala premiéra v nové soutěži ČSA
– Českém softbalovém poháru. Pro první kolo
nám los určil jako soupeře jihočeský tým Žraloci
Ledenice. Zápas se hrál v Českých Budějovicích
a po dlouhé cestě nás čekal poměrně rychlý
zápas. V páté směně jsme vyprovodili družstvo
nováčků v soutěži Jihočeského OP rozdílem 17 :
0. Ve druhém kole nás čeká v sobotu 11. 6. zápas
s Lišáky z Týniště doma v Poličce.

V neděli 15. 5. jsme odehráli prozatím poslední mistrovské zápasy v Havlíčkově Brodě. Domácí
Hroši B potvrdili rostoucí úroveň a porazili nás
5 : 2. Ve druhém zápase jsme změřili síly opět
s Hradcem Králové. Tentokrát nastoupili v nejsilnější sestavě za poslední tři roky – několik hráčů
se vrátilo z hostování v různých týmech 2. ligy.
Nakonec nám vrátili porážku z prvního vzájemného zápasu a prohráli jsme 3 : 10.
Tabulka průběžného pořadí:
Poř.
Tým
1. TJ Athleta Polička - JOOKIES
Sokol Pouchov Hradec Králové
2. Hroši Havlíčkův Brod „B“
3. Klackaři Kostelec
Tigers Kostelec
4. Spárka Mladé Buky
SK Delta Pardubice
5. Lišáci Týniště nad Orlicí

Body
9
9
7
6
6
3
3
2

Náš tým se v počátku sezóny potýkal s klasickými problémy – nováčci, kteří hrají prvním
rokem mají ještě velký respekt a nedaří se jim na
pálce, v poli pak jejich zásahy nemají potřebnou
jistotu a rychlost. Čeká nás ale ještě dost zápasů
(Kostelec Klackaři, Týniště, 2x Mladé buky, 2x
Kostelec Tigers, 2x Pardubice), tak doufejme, že
se obě důležité stránky hry ještě zlepší. Na tréninku je jejich hra už na dobré úrovni, je třeba jen
překonat trému ze soutěžní atmosféry.
Závěrem bych chtěl pozvat všechny příznivce
poličského softballu na nejbližší akce konané
v Poličce, kde zatím stále hrajeme na škvárovém
hřišti SK Masokombinát Polička:
sobota 11. 6.
10:00 mistrovský zápasOP
Polička – Mladé Buky
14:00 ČSP – 2. kolo
Polička – Týniště n. Orlicí
neděle 26. 6.
od 10:00 trojzápas OP
Polička – Pardubice – Tigers Kostelec
pokud postoupíme z 2. kola ČSP, přijede do
Poličky velmi atraktivní soupeř:
sobota 9. 7.
14:00 ČSP – 3.kolo
Polička - Spectrum Praha (1. liga!!!)
Petr Cihlář

RYBÁŘSKÉ SDRUŽENÍ VYSOČINA ROZŠÍŘILO NABÍDKU:
I. ROČNÍK ZÁVODU JARNÍ PŘEHRADA
Po dubnovém 9. ročníku Poličské mušky a 5.
ročníku závodů v přívlači následoval 30. dubna
v areálu Pod Kopcem další závod, a to I. ročník Jarní
přehrady. Vzhledem k termínu konání se nepochybně dočká stejné obliby jako ostatní závody, pořádáné
Rybářským sdružením Vysočina Polička. Hospodář
organizace Jaroslav Martinů nám k tomu řekl:
„Pokoušíme se založit tradici dalšího závodu, a to
v době, kdy na 1. přehradě měníme pstruhový režim
na mimopstruhový. Vzhledem k tomu, že jde o novinku a že v několika okolních organizacích dnes také
probíhají rybářské závody, je účast 60 závodníků
uspokojivá. Aby se mohli pobavit jak přítomní, tak
i veřejnost z Poličky, připravili jsme na večer čarodějnicovou country zábavu. Hrát bude oblíbená
skupina MIX, je připraven táborák, po setmění spustíme ohňostroj. O tom, kdy se bude končit, rozhodnou
účastníci.“
Zúčastnili se jen místní zájemci nebo i odjinud?
„Část je místních, ale přijeli i rybáři z širokého
okolí. Přátelé ze Slovenska tentokrát zůstali doma,

Abychom nemluvili jen o přehradě - bohatě zarybňovány jsou i ostatní revíry sdružení.
„Náš rybníkářský revír čítá celkem 14 sportovních
rybníků a dva revíry pstruhové (Svratka a Křetínka).
Zarybňujeme je úměrně jejich velikosti a návštěvnosti. Startovací jarní zarybnění čítá k dnešnímu dni
500 metráků ryb (asi 50 000 kusů) v hodnotě 3 mil.
Kč. Další zarybňování bude probíhat až do podzimu.
Počítáme, že letos utratíme za ryby stejnou částku
jako loni, tedy kolem 8 mil. Kč. Tyto peníze získáváme
zčásti za povolenky, zčásti našimi aktivitami.“
Výsledky I. ročníku závodu Jarní přehrada: 1.
Láďa Konopásek, 2. Karel Netolický, 3. Josef Konopásek st., 4. Jaroslav Čížek, 5. Martin Poulíček atd.
Dodáme, že nejúspěšnějším juniorem byl Patrik
Netolický ze Svitav. Největšího kapra (73 cm) ulovil
Jaroslav Čížek.
Velmi úspěšně si na všech závodech vede početná rodina Konopáskova a nebylo tomu jinak ani
v Poličce, kam tentokrát přijeli jen Láďa a Josef. Řekli
nám: „Není pravda, že vždycky zvítězíme. Pravda je,

Polička
Vás zve na

PRÁZDNINOVOU AKCI
Snížená cena bowlingu 130,- hod.
v době od 10:00 do 16:00 hod. !!!!!
Otevřeno denně od 10:00 do 24:00 hod.!
Dále Vás zveme na turnaje bowlingu,
šipek, fotbálku, přenosy všech sportovních utkání na velkoplošné projekci,
možnost pořádání firemních oslav
a večírků, přes léto posezení na zahrádce, můžete si vsadit na sportovní zápasy
s Fortunou…
Těšíme se na Vaši návštěvu !!!
Tel. pro rezervace: 605 373 330

TEXTOVÁ INZERCE

Zleva Jaroslav Čížek (největší ryba), Ladislav Konopásek (1. místo), Josef Konopásek (3. místo) a
Karel Netolický (2. místo). V popředí nejúspěšnější junior Patrik Netolický.
protože čtyřicetičlenná výprava přijela na 5. ročník
závodů v přívlači. Zúčastnilo se ho 115 závodníků,
vládla všeobecná spokojenost, protože ryby braly.
Zajímavostí jistě je, že nejlépe si vedl dvanáctiletý
chlapec z Jedovnice a stal se nejmladším vítězem
závodu.“
Jarní přehrada je kaprařský závod. Jak jste revír
zarybnili?
„Vysadili jsme velké množství amurů, cejnů a
kaprů, včetně kapitálních kousků, dohromady 50 metráků. Přes počáteční rozpaky si nakonec dali kapři
říci a začali brát, takže se zdá, že bude nachytáno
velké množství ryb. Kromě toho berou i líni, pstruzi
a siveni, kteří zde zůstali z předchozího zarybňování.
Není divu, že závodníci jsou spokojeni.“
Dneškem také začíná 24 hodinový rybářský režim, což si zvláště hosté pochvalují. Jaké máte zkušenosti s dodržováním rybářského řádu?
„Pokud jde o vydávání denních povolenek, držíme na přehradě službu od 4 do 24 hodin, takže pouhé
čtyři hodiny je to tady bez dohledu. Ale celá filosofie
našeho sdružení je založena na tom, že máme k lidem důvěru a spoléháme na jejich čestnost. Chceme,
aby si rybáři z celé republiky vážili naší nabídky, přičemž naše letité zkušenosti ukazují, že je to nejlepší
způsob, jak docílit dodržování rybářského řádu. Naše
rybářská stráž působí spíše preventivně a zaměřuje se
na hrubé prohřešky. Těch ale mnoho není, vezmeme-li v potaz počet hostů, kteří k nám ročně přijedou.“

že nás někdo může porazit, ale ne porážet.“ Hlavním
sponzorem Konopáskových je firma Pardubický perník (základ jejich úspěšných krmiv pro ryby). Zástupkyně firmy paní Alena Zachová nám řekla: “Rodina
Konopáskova si vede opravdu suprově, dělá Pardubicím čest a tak proto podporujeme nejen ji a ušlechtilý
rybářský sport, ale i mládež a tělesně postižené.“
-vra-

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 „Digistil“) – přízemí. Otevřeno 9-12
a 13-17 hod. V prodeji již letní oblečení!
xxx
Navštivte obchod Dřevěné hračky (vedle Tylova
domu). Nabízíme hračky pro kojence s atestem, velký
výběr hraček pro rozvoj jemné motoriky, společenské
hry, hlavolamy, upomínkové předměty a další.

DECHOVKA V PARKU

Dechová hudba Poličanka zve všechny příznivce
dechové hudby a lidových písniček na promenádní
koncert, který se uskuteční v neděli 19. 6. 2005
v 16.00 hodin v Poličce v parku před BISTREM.
Přijďte posedět a zazpívat si známé české lidovky.

Eduard Cacek, kapelník
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BĚH KOLEM HRADEB - JUBILEJNÍ ROČNÍK
V tradičním termínu 1. května se konal již jubilejní
40. ročník Běhu kolem poličských hradeb a Velké
ceny Medesy, kterému bylo letos příznivě nakloněno
i počasí. Tradičními pořadateli byli atleti občanského
sdružení Atletika Polička a kolektiv učitelů s rodinnými příslušníky Školního sportovního klubu při Masarykově základní škole Polička. Závod se uskutečnil za
podpory Pardubického kraje a města Poličky. Velmi
krásný putovní pohár do soutěže věnoval starosta

kde se na startu sešli 4 medailisté z mistrovství republiky a několik dalších z první desítky. V dramatickém
závěru zvítězil před domácím Karlem Sejkovou Lukáš
Kourek z Nového Města na Moravě, stříbrný z MR na
3 000 m v hale z letošního února. Oba závodníci překonali letitý rekord Jirky Macha z roku 1987.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě i organizaci vlastního závodu. Největší tíhu
odpovědnosti nesl ředitel závodu a hlavní organizá-

tor Míla Červ. Finančními prostředky, věcnými dary
a nezištnými službami přispěli ke zdárnému průběhu
tito sponzoři : Medesa s.r.o., MiP s.r.o., Masokombinát
a.s., Agricol a.s., Elektro Kelvin, Skloram, Coloren a.s.,
Flora, Orfast s.r.o., Iscarex s.r.o. a Ravensburger karton
s.r.o. Obdiv a poděkování patří i všem závodníkům za
účast a předvedené výkony.
Přehled výsledků : 2001 a mladší dív.: 1. Kristýna
Došková, 2. Bára Flídrová, 3. Andrea Faltýnková; chl.:

Karel Sejkora v roli vodiče nevidomé
závodnice z Prahy
města pan Popelka, neboť původní po trojím vítězství
si v roce 2004 odvezl Petr Hubáček do Nového Města
na Moravě. Ideální běžecké počasí přilákalo na start
v 27 kategoriích celkem 294 závodníků. Nejvíce bylo
startujících v předškolním věku, kde ve čtyřech kategoriích startovalo 69 dětí. V kategorii dívek ročníků 97
- 96 startovalo dokonce 23 závodnic. Ideální podmínky a kvalitní startovní pole předurčily, že bylo možné
vidět velmi kvalitní běhy. Tím sportovně nejhodnotnějším byl jednoznačně běh dorostenců na 2 200 m,

Start žákovské kategorie

ŠACHY
Začátkem dubna byly ukončeny soutěže družstev v sezoně 2004/2005. Poličští šachisté letos sestavili tři 8-mi členná a jedno 5-ti členné družstvo
dospělých a dvě 6-ti členná družstva mládeže.
Dospělí:
Krajský přebor I
V této soutěži jsme měli hned dvojnásobné
zastoupení – družstva A a B. Po vzájemné remíze
v prvním kole se ale následně obě družstva začala
přibližovat opačným pólům. A družstvo dokonce
po 6 kolech vedlo s jednobodovým náskokem.
Poté ale ztratilo body remízou s Ústím n. O. a prohrou s V. Mýtem a nakonec skončilo na 3. místě.
Nejúspěšnější hráčkou byla K. Stodolová 7 bodů
z 9 (8. šachovnice.). B družstvu se nepodařilo
navázat na úspěch z 1. kola. Všechny zbývající
zápasy prohrálo a skončilo na sestupovém 12.
místě. Družstvo bylo složeno převážně z mladých
hráčů. Ti zde získali cenné zkušenosti, které jistě
zúročí v nadcházejících sezonách. Nejúspěšnějším
hráčem byl P. Červený 5,5/11 (1. šach.).
Krajský přebor III
Družstvo C doplácelo na termínový souběh
s krajským přeborem I. Nejlepší hráči museli
zaskakovat v družstvech A a B. V družstvu se
tak vystřídalo 18 hráčů. Nakonec skončilo na 9.
místě. Nejúspěšnějším hráčem byl J. Smejkal 5 z 8
(3. šach.)
Krajská soutěž
D družstvo tvořili převážně dorostenci. Kvůli
zajištění dopravy na venkovní zápasy bylo družstvo doplněno dvěma staršími hráči z B družstva
(volní hráči). Cílem družstva bylo především
sbírání zkušeností. Přesto hráči bojovali o první
místo. Nakonec se to nepovedlo, ale 3. místo je
cenným úspěchem. Nejúspěšnějším hráčem se stal
A. Zeman st. 9 z 10 (1. š.)
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Mládež
Krajský přebor
Družstvo A. které do této soutěže loni postoupilo, rozhodně neudělalo ostudu a skončilo
v klidném středu tabulky na 4. místě z 8 účastníků. Nejúspěšnějším hráčem byl T. Trkal 5,5 ze
7 (4. š.).
Krajská soutěž
B družstvo skončilo v konkurenci 22 družstev
na pěkném 7. místě.
Další úspěchy v této sezoně:
Krajský přebor jednotlivců - P. Červený
skončil na výborném 2. místě za Petuchovem
z Pardubic. Zároveň vyhrál kategorii dorostenců.
Krajský přebor družstev v rapid šachu
– Družstvo Poličky v sestavě: Červený P., Lorenc, Komárek, Komárková, Houška zvítězilo
v konkurenci 5 družstev s náskokem 4 bodů před
V. Mýtem
Krajský přebor v bleskovém šachu
– M. Škorpík obsadil 3. místo za 1. Piskem z Pardubic 2. Sabolem z Lanškrouna
Krajský přebor jednotlivců (mládež)
– Žáci K. Petrásek (kat. do 12 let) a David Sion
(kat. do 10 let) postoupili do finále (nejlepších 8
v každé kategorii)
Memoriál Mirka Kodytka – družstvo v sestavě: Červený P., Komárková, Škorpík, Houška
skončilo na 3. místě v konkurenci 12 družstev.
Přebor města Lanškroun – Talentovaný
A. Sodomka zvítězil v konkurenci 32 mladých
šachistů
Orlická šachovnice – v turnaji mládeže
(roč. 1990 a mladší) si skvěle vedl K. Petrásek
(roč. 1995), když obsadil 4. místo v konkurenci
77 šachistů.
M. Komárková

1. Michael Kavin, 2. František Bros, 3. Ondřej Metelka;
1999-2000 dív.: 1. Adéla Sabolčíková, 2. Lucie Drbohlavová, 3. Hana Václavková; chl.: 1. David Kozel, 2.
Šimon Němec, 3. Matěj Webr; 98 dív.: 1. Alexandra
Smoláková, 2. Kristýna Šafářová; chl.: 1. Daniel Ondráček, 2. Mirek Chroustovský, 3. Vladimír Stejskal;
96-97 dív.: 1.Simona Maříková, 2. Zuzana Fáberová, 3.
Adéla Fetišová; chl.: 1. Ondřej Hrdina, 2. Tomáš Mísař,
3. Viktor Beneš; 94-95 dív.: 1. Nicola Pařilová, 2. Katka
Troppová, 3. Martina Karasová; chl.: 1. Jiří Nešpor, 2.
Petr Smolák, 3. Jan Schneider; 92-93 dív.: 1. J. Karasová, 2. L. Novotná, 3. Faltusová; chl.: 1. J.Siegel, 2.
M. Neruda, 3. M. Mrkos; 90-91 dív.: 1. M. Krejčí, 2.
A. Stránská, 3. L. Hájková; chl.: 1. T. Večeře, 2. K. Krbek, 3. J. Kopecký; dor.: 1. K. Dudková, 2. L. Schauerová, 3. L. Slonková; 1. L. Kourek, 2. K. Sejkora, 3.
O. Klička; jun.: 1. R. Paďourová. 2. M. Večeřová, 3.
L. Stachová; 1. P. Martínek, 2. M. Řemínek, 3. S. Chludil; muži: 1. M. Vítek (Jiskra Ústí n.o.), 2. L. Razým
(Iscarex Č.Třebová), 3. I. Vyžrálek (SK M.Krumlov);
ženy: 1. T. Metelková (SK Týniště n.O.), 2. A. Báčová
(TJ Svitavy), 3. Z. Komárková (Olejnice).
Přebor Poličky: 1. Jiří Myška, 2. Pepa Šutera, 3.
Pepa Chmelík, 4. Mirek Štyndl, 5. Mirek Brandejs, 6.
Ota Klepárník, 7. Mirek Jána, 8. Martin Cvrček.
-JarKa-
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ATLETICKÉ NOVINKY
Květen je pro atlety zlomovým měsícem, neboť se naplno rozběhnou soutěže pod otevřeným
nebem na dráze a zahajují prvními koly soutěže
družstev ve všech věkových kategoriích, které
jsou kořením atletiky a ukazují charakter osobnosti sportovce, neboť jedinec musí své schopnosti či osobní ambice dát plně ve prospěch svého
týmu. Současně pokračují ve zvýšené míře různé
běžecké závody mimo dráhu, proto jen krátký
přehled výsledků poličských atletů.

Takto létá Luboš Chládek
23. 4. 11. ročník Běhu Javorkou v České Třebové: nejml. ž. 900 m 1. Terezka Vytlačilová 3:
31,32; ml.ž. 1,2 km 8. Petr Mohelník 4:38,43; st.ž.
3. Zuzka Vlčková 4:16,36; dor. 2. Lenka Schauerová 4:10,78; st.ž. 2,4 km 1. Tomáš Večeře 7:55,40,
4. Filip Tománek 8:31,32; dor. 1. Karel Sejkova 7:
31,00, 4. Jakub Červ 8:13,19, 5. Jarda Kacálek 8:
21,00; muži A 6 km 9. Pepa Šutera 20:24,71
24. 4. 58. ročník Memoriálu Quido Štěpánka
v Jablonném nad Orlicí : ml. ž. 1,5 km 7. Petr
Mohelník 5:41; st.ž. 3. Zuzka Vlčková 5:21; st. ž.
2 km 1. Tomáš Večeře 5:50, 2. Filip Tománek 6:16;
dor. 4. Lenka Schauerová 7:01; dor. 3 km 1. Karel
Sejkora 9:10, 7. Jakub Červ 9:55
1. 5. 40. ročník Běhu kolem poličských hradeb: samostatné hodnocení
4. 5. Pardubická devítka: muži A 9,6 km 9. Jiří
Myška 32,05
6. 5. 7. ročník Běhu na Rozálku 900: nejml.
ž. 1. Terezka Vytlačilová 4:45,5; ml. ž. 4. Petr
Mohelník 3:57,5; st. ž. 1. Tomáš Večeře 2:59 (4.
v absolutním pořadí); dor. 2. Lenka Schauerová 3:
44,3; 2. Karel Sejkova 3:00, 4. Jarda Kacálek 3:04,
7. Jakub Červ 3:09
8. 5. 35. ročník Pardubického vinařského půlmaratónu: muži A 17. Pepa Chmelík 1:15,29; ženy
5. Martina Biberlová 1:47,09
15. 5. 28. ročník Běhu Choceňskými sady: nejml. ž. 300 m 3. Terezka Vytlačilová; ml. ž. 1 km 6.
Petr Mohelník 3:35; st. ž. 2. Zuzka Vlčková 3:37;

TURISTI V ČERVNU
4. června - Žďárskými vrch – 29. ročník
Jednodenní turistický pochod do okolí Poličky.
Trasy: pěší 10, 20, 25, 30 a 40 km
Cyklo: 36, 46 a 70 km
11. června – Kolem Fryšávky – 4. ročník tur.
pochodu - Pořádá KČT Jimramov
Trasy 6, 12, 25 a 35 km.
Start v 7,30 až 9,30 hod na fotbalovém hřišti
v Jimramově.
Doprava individuelní.
17. – 19. června - Setkání cykloturistů na
Kadově – 10. ročník
Oblíbený sraz na Kadově s možností výběru
tras od 30 do 80 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

1. Tomáš Večeře 3:04, 4. Filip Tománek 3:12; dor.
2 km 4. Lenka Schauerová 7:55; dor. 3 km 1. Karel
Sejkova 9:43, 4. Jakub Červ 10:14, 5. Jarda Kacálek
10:19; muži A 15 km 9. Pera Šutera 53,43, 23. Petr
Krištof 1:09:35
21. 5. 24. ročník Běhu do Zámeckého vrchu
u Lanškrouna: nejml. ž. 250 m 1.Terezka Vytlačilová; st. ž. 500 m 1. Tomáš Večeře; dor. 6,3 km
1. Lenka Schauerová 30:49. Každou středu vždy
malá skupinka startovala v rámci atletických střed
na novém Městském atletickém stadionu v Pardubicích. Zde se podařilo Karlu Sejkorovi a Jakubu
Červovi splnit limit pro MR na 2 000 m překážek,
David Beneš, Jarda Kacálek, Petr Mohelník a Filip
Tománek si vytvořili osobní rekordy.
11. 5. zahájili mladší žáci v Ústí nad Orlicí
letošní ročník krajských přeborů družstev, přestože jim počasí nepřálo, tak po velmi bojovném
a disciplinovaném výkonu obsadili pod vedením
nejlepší poličské atletky posledních let Lenky
Schauerové nadějné 2. místo v této skupině za
Jiskrou Litomyšl, které by při udržení v září znamenalo postup do finále a boj o medaile, ale na
chlapce čekají ještě tři náročná kola.
14. 5. předvedl tým dorostenců posílený
o hostující borce z Litomyšle, Svitav, Chocně
a Jablonného skvělý výkon na novém atletickém
stadionu v Hradci Králové, kde v silné konkurenci

Tomáš a Filip v čele na 1 500 m
dorosteneckých družstev Pardubického a Královéhradeckého kraje obsadil třetí místo za Sokolem
Hradec Králové a Hvězdou SKP Pardubice. Udržení této pozice by znamenalo historicky první
účast tohoto družstva v semifinále MR. V týmu
navíc chyběli dlouholeté opory poličské atletiky
Lukáš Tomášek, Martin Kysilko, David Coufal
a Jirka Šlosr.
18. 5. měli mít poprvé v historii premiéru
nejmladší žáci ve Svitavách, ale nepřízeň počasí
znamenala odložení soutěže. Ambiciózní tým
Marty Schauerové bude muset na svoji velkou
šanci ještě posečkat.
22. 5. citelně oslabené družstvo starších žáků
o několik klíčových opor absolvovalo svoje první
kolo v Pardubicích a v konkurenci 10 nejlepších
týmů kraje vybojovalo 4. místo za družstvy ŠAK
Pardubice, ŠAK Chrudim a AC Vysoké Mýto. Tradičně nejlepším žákem byl Tomáš Veřeře, ale hrdinou dne se stal Luboš Chládek (3. v dálce a 1. ve
výšce), kterého jen 2 cm dělily od splnění limitu
ve výšce pro MR.
Ve stejný den odstartovali také muži ve Slatiňanech svůj společný krajský přebor pro Pardubický
a Královéhradecký kraj, kde obhajují loňské vítězství. Celkové 3. místo za družstvy Hvězda SKP
Pardubice B a TJ Slatiňany při neúčasti 8 členů
základní sestavy je nečekaně dobrým odrazovým
můstkem k zisku některých z medailí.
Atlety čekají druhá kola soutěží družstev, nejlepší sportovce z družstev boje o medaile v krajských přeborech jednotlivců, nominované žáky
Olympiáda dětí v Brně a vrcholem bude poslední
červnový víkend MR dorostu v Pardubicích.
-JarKa-

POJĎTE SE KOUPAT
NA KOUPALIŠTĚ
KOUPALIŠTĚ zahajuje provoz v pondělí 27.
6. 2005 a končí ve středu 31. 8. 2005 provozní
doba je od 9.00 hod. do 19.00 hod.
Případné změny budou zveřejněny na informační tabuli na koupališti v Poličce

329 DNŮ – 7896 HODIN
473760 MINUT OD VÍTĚZSTVÍ
Ženy volejbalového oddílu TJ Spartak Polička
prošly v loňském roce generační změnou. Do družstva se dostaly kadetky a juniorky a svoji premiéru
celkem zvládly, družstvo dlouho atakovalo první
místo krajského přeboru II. třídy a tím i postup
do I. třídy, bohužel z toho bylo nakonec 4. místo,
kterým ale hráčky udržely krajskou soutěž i pro
letošní rok.
Letošní soutěž začala velmi neslavně, kdy ženy
v první části ani jednou nezvítězily. Proto jim patřilo před zimní přestávkou poslední 8. místo ve
skupině. Pouhé tři bodíky (za tři prohrané tiebreaky) byly malou náplastí za předvedené podzimní
výkony.
Velmi se tedy očekával vstup do jarní části soutěže, která by měla přinést boj o udržení v krajském
přeboru. Děvčata svoji formu potvrdila 3. místem
v Poháru hejtmana Pardubického kraje.
Poličské volejbalistky naposledy vyhrály (v krajské soutěži II. třídy) 19. 6. 2004 nad Slovanem Moravská Třebová.
První jarní zápas opět s rivalem z Moravské
Třebové naznačil, že se snad blýská na lepší časy.
Děvčata sice opět prohrála, ale bod za tiebreak
a předvedený výkon zvěstovaly zlepšení.
Hned v druhém kole proti favorizované Chocni
dotáhla děvčata zápas k vítěznému konci. Opět se
hrály dva tiebreaky, jeden s vítězným koncem pro
Choceň a druhý pro Poličku. Polička se tím dotáhla
na 6 bodů předposlednímu Dolnímu Újezdu, se
kterým zřejmě svede bitvu o krajskou soutěž pro
další sezónu.
Sestava Poličky: Korábová Lenka, Flídrová Lenka, Škrábková Jana, Petříčková Jarmila, zkušená
Lída Teplá, juniorky Nešická Lucie, Grubhofferová
Alena, Doležalová Gábina, Kudová Katka, (Jeřábková Adéla, Dobešová Eva, Kalášková Pavla, Librová
Andrea – vlivem zranění a pracovního vytížení
zatím do hry nezasáhly).
Všichni věří, že krajskou příslušnost zachováme
i pro příští sezónu, tato soutěž zde má tradici od
roku 1992, kdy se ženám podařil postup z kvalifikace.
-har-

OKRESNÍ PŘEBOR
SVITAVSKA - ŽENY
Okresní přebor ženských družstev ukončil svoji
soutěž, která se hrála v halách. V letošním roce
startovala 4 družstva: Dolní Újezd B (juniorky), Polička B (ženy) a C (juniorky), Litomyšl B (ženy).
Celkem čtyři turnaje určily Přeborníka okresu, kterým se stalo družstvo Dolního Újezda B,
které předvedlo nejstabilnější výkony v průběhu
soutěže.
Poličské ženy zůstaly ve stínu svých mladších
juniorských nástupnic a velmi často darovaly body.
Juniorské C družstvo velmi překvapilo svým
zápalem do hry, náhradnice se velmi zodpovědně
popraly o vítězství.
Konečné pořadí:
1.
Dolní Újezd B
23 b.
2.
Polička C
17 b.
3.
Polička B
7 b.
4.
Litomyšl B
5 b.
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ČESKÁ TELEVIZE NATÁČELA
V POLIČCE
Ve čtvrtek 12. května natáčel štáb České televize
v Poličce příspěvek do pořadu Jak na ryby, který
moderuje herec Rudolf Hrušínský a Pavel Tomi.
Tvůrci pořadu si vybrali přehradu Pod Kopcem,
která patří místnímu Rybářskému sdružení Vysočina. Rudolf Hrušínský se svěřil, že není v Poličce
poprvé. „Je tady skvěle zarybněný revír, příjemná
společnost a krásná krajina,“ řekl Hrušínský. Během natáčení také průvodci zpovídali místní rybáře, ti zase mohli nahlédnout pod „pokličku“ výroby
pořadu. Mezi televizními záběry nechybí ani ty, na
kterých Rudolf Hrušínský chytil štiku a jeho kolega
Pavel Tomi sumce.
-sáň-

POLIČSKÝ FOTBALOVÝ MÍČ
Výsledkově velice úspěšný víkend poličské kopané! Nejmladší, starší i ti nejstarší a nejzkušenější
poličští fotbalisté váleli a vyhrávali.
STŘEDA 20. 04.
MUŽI „B“: SK Masokombinát POLIČKA B – Sokol
MORAŠICE 0: 0
ČTVRTEK 21. 04.
Mladší DOROST: SK Masokombinát POLIČKA
– Jiskra LITOMYŠL 3: 1
Starší DOROST: SK Masokombinát POLIČKA
– Jiskra LITOMYŠL 3: 2
SOBOTA 23. 04
Starší PŘÍPRAVKA:
SK Masokombinát POLIČKA - FK PARDUBICE 2:
1. Branky: Staněk, Kvasnička. Naše mužstvo soupeře
od začátku herně přehrávalo .
SK Masokombinát POLIČKA - TJ SVITAVY 2: 3.
Branky: Opina, Kučera. V oboustranně vyrovnaném
utkání se sportovní štěstí přiklonilo k soupeři.
SK Masokombinát POLIČKA - FK LETOHRAD 1:
1. Během krátké doby jsme vstřelili branku a drželi
těsné vítězství. V závěru utkání naše obrana chybovala a soupeř toho využil k vyrovnání.
MUŽI „B“: ZD Mezilesí NAČEŠICE – SK Masokombinát POLIČKA B 0: 1. Branka: Čípa z p.k.

Rudolf Hrušínský vytahuje za asistence svého
kolegy Pavla Tomiho štiku.
Foto: Stanislav Sáňka
Klub českých turistů Polička

XXIX. ROČNÍK TURISTICKÉHO
POCHODU ŽĎÁRSKÝMI VRCHY
Presence účastníků a start:
Gymnázium v Poličce od 7.30 do 9.30 hod
Trasy pochodu:
Pěší: 10 km: Polička – Kamenec – Stará Ves – Jelínek
- přehrada Pod kopcem - Polička; 20 km: Polička
- Sádek – Lucký vrch – Telecí - Sádek – Jelínek
- přehrada Pod kopcem - Polička; 25 km: Polička
– Lucký vrch – Telecí –Lačnov- – Kateřinky – Korouhev – Jelínek – přehrada Pod kopcem - Polička; 32 km: Polička – Lucký vrch – Pustá Rybná
– Krásné – Telecí – Lačnov - Korouhev – Jelínek
– přehrada Pod kopcem - Polička; 40 km: Polička
– Lucký vrch – Pustá Rybná – Krásné – Spělkov
– Lačnov – Kateřinky – Korouhev – Jelínek – přehrada Pod kopcem – Polička
Cyklo: 36 km: Polička – Sádek - Borová – Pustá
Rybná –Krásné – Borovnice – Lačnov – Korouhev – přehrada Pod kopcem Polička; 46 km:
Polička – Sádek - Borová – Pustá Rybná – Mílovy
– Sněžné – Borovnice – Korouhev – přehrada
Pod kopcem - Polička; 70 km: Polička –Mílovy
– Svratka –Herálec – Cikháj – Fryšava – Sněžné
– Lačnov – Korouhev – přehrada Pod kopcemPolička
Cíl pochodu:
přehrada Pod kopcem,
kde každý účastník obdrží Pamětní list
Startovné:
dospělí 15,- Kč, mládež do 15 let 10,- Kč

NEDĚLE 24. 04.
Mladší ŽÁCI: AFK CHRUDIM B - SK Masokombinát POLIČKA 0: 3. Branky: Mach R., Kovář, Satrapová.
Sestava: Slaný – Křivý, Holeš, Buchta, Mach P. – Scheib, Vaško, Houska, Dostál – Zavadil, Švec (Chrást,
Satrapová, Kovář, Mach R., DaoDinh)
Domácí ligová záloha držela v prvním poločase
s naším týmem vyrovnanou hru. Náš tým si přesto
vypracoval více gólových šancí, ovšem nepodařilo se
nám proměnit ani ty nejvyloženější šance. Ve druhé
půli jsme přidali na aktivitě, přitlačili domácí na jejich
polovinu a kombinační hrou na značně hrbolatém
terénu soupeře přehráli. Náš tým podal velmi dobrý
výkon.
Starší ŽÁCI: AFK CHRUDIM B - SK Masokombinát POLIČKA 1: 1. Velice cenný bod s kvalitním
soupeřem.
Mladší DOROST: SK TŘEMOŠNICE – SK Masokombinát POLIČKA 1: 1
Starší DOROST: SK TŘEMOŠNICE – SK Masokombinát POLIČKA 0: 2. Překvapivé vítězství našeho
mužstva na hřišti doposud druhého týmu krajského
přeboru.
MUŽI „A“: SK Masokombinát P O L I Č K A - T J
S V I T A V Y 1: 0 (1:0). Branka: 7. BENKO z p.k. POLIČKA: Dittrich O. – Král L., Soukal D., Neumeister,
Kovář – Opina, Benko, Švec, Soukal L. (24. Kučera),
- Petr (75.Adamča), Král V. SVITAVY: Lampárek – Zatočil, Kotas, Jelínek R., Jelínek O., Kučera, Vostřel (80.
Brandejs), Šedivý, Veselý (46. Kovář), Ovad, Horák
(48. Jiroušek). Rozhodčí: Suchomel (Pardubice) ŽK:
1:0 diváků: 320 Poločas 1:0
MUŽI „B“: Sokol MORAVANY – SK POLIČKA B
3: 1 (1:1)
Mladší a starší fotbaloví žáci si s chutí zastříleli na
hřištích soupeřů, mužům se již tolik nedařilo.
ČTVRTEK 28. 04.
MUŽI „B“: SK POLIČKA B – Jiskra LITOMYŠL
A 0: 1

Informace o akci též na www. policka.cz/kct

CHCETE INZEROVAT
V JITŘENCE?
Není nic jednoduššího.
Pište jitrenka@policka.cz, volejte 603 52 62 43
Do každé schránky v Poličce a okolí.
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SOBOTA 30. 04.
PŔÍPRAVKA: turnaj krajského přeboru v ÚSTÍ
NAD ORLICÍ:
Starší: POLIČKA - ČESKÁ TŘEBOVÁ 1: 1 (Šidlo).
Soupeř, který vede krajský přebor nás přehrával, ale
naše mužstvo udrželo nerozhodný výsledek.
POLIČKA - ÚSTÍ NAD ORLICÍ 1: 2 (Oravec)
Oboustranně vyrovnané utkání, soupeř měl v závěru
větší štěstí a vstřelil vítěznou branku.
POLIČKA - HLINSKO 0: 6. Soupeř nás od začátku
přehrával a vůbec nás nenechal hrát, byl rychlejší

a důraznější.
Mladší ŽÁCI: SK HOLICE – SK POLIČKA 1: 9
Branky: Bednář 2, Houska 2, Chrást 2, Mach R.2,
Švec. Sestava: Slaný – Dao Dinh, Holeš, Buchta, Mach
P., Scheib, Kovář, Houska, Dostál, Švec, Bednář (Zavadil, Chrást, Mach R., Satrapová)
Starší ŽÁCI: SK HOLICE – SK POLIČKA 0: 6
NEDĚLE 01. 05.
Mladší DOROST: SK POLIČKA - SK HOLICE 2: 0
Starší DOROST: SK POLIČKA - SK HOLICE 3: 1
MUŽI „B“: SK POLIČKA B – SVITAVY B 1: 1
MUŽI „A“: SK VYSOKÉ MÝTO – SK POLIČKA
1: 0
Mladí fobalisté se úspěšně probíjejí jarními zápasy. Muži „A“ pouze remizovali v derby s Moravskou
Třebovou.
SOBOTA 07. 05.
Mladší ŽÁCI: SK POLIČKA – SK TŘEMOŠNICE 2:
0 (0:0). Branky: Švec, Zavadil. Sestava: Slaný – Dao
Dinh, Holeš, Bednář, Mach P.,Mach R., Kovář, Houska, Dostál, Švec, Chrást, (Zavadil, Satrapová)
Starší ŽÁCI: SK POLIČKA – SK TŘEMOŠNICE 2:
1 (0:1). Branky: Zavoral, Šlosr. Naše mužstvo dokázalo ve druhém poločase otočit vývoj utkání a v jarní
části pokračuje spanilou jízdou bez porážky za záchranou v soutěži.
Mladší DOROST: SLOVAN MORAVSKÁ TŘEBOVÁ – SK POLIČKA 0: 3.
Starší DOROST: SLOVAN MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
– SK POLIČKA 0: 0
MUŽI „A“: SK POLIČKA: SKP Slovan MORAVSKÁ
TŘEBOVÁ 1: 1. Branky: 78. ADAMČA Michal - 56.
vlastní
Starší žáci pokračují v parádních výkonech ...
Mladší žáci tentokrát trenéra výkonem zklamali ...
Mladší dorostenci neuspěli s vedoucím týmem ... Starší dorostenci senzačně porazili první tým krajského
přeboru ... „Béčko“ předvedlo nejlepší jarní domácí
výkon ... „Áčko“ po porážce s poslední Teslou, čtyři
body od sestupu.
STŘEDA 11. 05.
Muži „A“: SK VYSOKÉ MÝTO – SK POLIČKA
0: 2 (0:1)
Český pohár dospělých
Výsledky 1. kola:
Torpedo Pardubice – Tesla Pardubice
1:3
Tesla Pardubice - Holice
Chvojenec – Holice
1:1 (p. k. 2:4)
Valy – Dobříkov
2:2 (p. k. 2:3)
Živanice - Dobříkov
Živanice – Stolany
5:2
Slatiňany – Hlinsko
1:8
Česká Třebová – Moravská Třebová
2:2 (p. k. 7:8)
Hlinsko - Moravská Třebová
Litomyšl – Svitavy
0:3
Vysoké Mýto – Polička
0:2
SVITAVY - POLIČKA
SOBOTA 14. 05.
Starší ŽÁCI :
FC HLINSKO – SK POLIČKA 0: 1 (0:0). Branka:
DEMETER
Mladší ŽÁCI: FC HLINSKO – SK Masokombinát
POLIČKA 1: 0 (1:0). Sestava: Štěpánek – Dao Dinh,
Holeš, Scheib, Mach P. , Kovář, Houska, Dostál, Švec,
Mach R. (Satrapová, Zavadil, Puchýř)
Mladší DOROST: SK POLIČKA – Tesla PARDUBICE 0: 1 (0:0)
Starší DOROST: SK POLIČKA – Tesla PARDUBICE 3: 1 (1:1). Branky: 36. Scheib, 72. Bouška z p.k.,
93. Švec - 4. Štěrovský
MUŽI „B“: SK POLIČKA – TJ VALY 4: 1 (2:0).
Branky: Dittrich 2, V. Král. Stoklásek
NEDĚLE 15. 05.
MUŽI „A“: TESLA PARDUBICE – SK POLIČKA
2: 1 (0:0)
Václav Obolecký, Poličské int. zpravodajství

NOVINKY NA TENISOVÝCH KURTECH
Od 18. 4. začala letní tenisová sezona.
Tenisový oddíl zve veřejnost k aktivnímu sportování na antukových dvorcích. Proč dávat přednost antuce před různými tvrdými povrchy? Hlavní
důvod je především zdravotní, protože na antuce
nejsou klouby vystaveny takové námaze‚ výměny
jsou delší, míč zanechává stopu po dopadu a míče
nejsou tolik opotřebovávány.
Dále upozorňujeme, že cena za dvorec byla změněna, a to na 100 Kč za 1 hodinu a provoz ve všední
dny byl rozšířen o dopolední hraní 9:00 – 12:00
hod. Jakékoli dotazy související s tenisem, můžete
volat na tel. číslo Jílek Zdeněk 608 725 973.
Náš oddíl v letošní sezoně přihlásil do soutěží
čtyři družstva.
Výsledky ke dni 18. 5.
SENIOŘI
Polička - SKT Hradec Králové 2 : 7

DOSPĚLÍ
Jiskra Havl. Brod - Polička
4:5
Polička - Energie Chvaletice
8:1
STARŠÍ ŽÁCI
Polička - Jiskra Havl. Brod
6:3
Loko Česká Třebová - Polička 9 : 0
Polička - Tesla Pardubice
3:6
MLADŠÍ ŽÁCI
Loko Česká Třebová - Polička 9 : 0
Polička - Jiskra Havl.Brod
1:8
TK Hlinsko - Polička
7:2
Mladší žáci hrají svá první utkání a sbírají
zkušenosti v zápasech, kde nastupují proti hráčům o jeden nebo o dva roky starším, ale bojují
a lepší výsledky se brzy dostaví. Pevně věřím, že
první vítězství přijde ještě v letošním roce, kdy nás
čekají ještě tři utkání. Foto představuje právě naše
nejmladší naděje.

PLAVECKÝ BAZÉN ZVE
Základní a mateřské školy na plavecký bazén
v Poličce na

DEN PLNÝ HER,
který se koná v pondělí 20. 6. 2005
od 8.00 do 10.00 jsou hry pro Mateřské školy
od 10.00 do 12.00 jsou připraveny hry pro I.
stupeň Základních škol
Plavecká škola připravila hry a soutěže ve vodě
a pod vodou. Těší se na Vás zaměstnanci Plavecké
školy a plaveckého bazénu
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Zleva stojí Tomanová Bára, Musilová Tereza,
Turbáková Katka, Cecha Martin, Vytlačilová
Tereza, dole zleva Vytlačil Radek, Vápeník
Erik, Škraňka Honza a Jílek Zdeněk, trenér.

Volejbalový oddíl Spartak Polička Vás zve na

POLIČSKÝ BLOK
II. ročník volejbalového turnaje neregistrovaných

Termín:

ĀȀ̀ЀԀऀࠀ̀܀ȀԀ܀ఀഀ܀ȀༀကԀ܀ᄀሀሀጀഀ
ĀȀ̀ЀԀऀࠀ܀̀ఀ ഀఀ ऀఀༀကᄀሀጀ᐀ကᔀကఀ ̀ᘀऀᜀఀ ᠀ᤀ᐀ᨀ܀ఀ
ᬀᰀఀᴀఀḀᰀఀఀᄀఀἀᘀጀ ᠀ऀጀ ఀጀༀఀ!"Ḁᰀఀༀጀఀ!"#ᰀఀఀ
ᤀఀᄀऀᘀ ᐀ᤀ̀ऀጀ "ఀༀԀᄀऀᜀఀ᠀ᤀ᐀ᨀ܀$ఀ%ᤀ᐀ᨀ&܀ఀഀᄀጀ ఀ
̀&᠀ᤀ̀&܀ఀ 'ကᄀԀကᔀࠀఀ ᐀ᤀ(ࠀ᐀ࠀ܀$ఀ )ఀ᠀ᘀࠀ᐀ऀጀᄀԀကఀ
ഀఀ *ᄀԀᤀ *ᤀᔀ$ఀ +*ጀ̀ጀ᐀ࠀ܀ఀ ༀጀ᠀ᤀఀ ༀጀఀ,!$ఀ ᄀ*ሀ܀ᤀఀऀᤀ.ༀᜀఀༀ܀ఀጀༀఀ#$ᰀᰀఀༀጀఀ!#$ᰀᰀఀἀጀༀက܀$

᐀ကᔀᘀᜀကᘀȀ܀က܀ༀȀऀ᠀ᤀ܀ᨀᬀᤀᰀ᠀ᜀᔀᘀᴀ܀
ကḀἀȀ Ȁ᠀ᬀက!"ࠀ܀ᜀᔀᘀᴀ܀#܀ᤀ$ᴀ᠀%$܀
ᰀᬀကༀἀࠀȀ$܀ᰀༀᬀ܀ༀ&̀Ԁ!'܀ༀᤀࠀ(܀#ᰀᬀༀᘀᤀఀ
/ఀԀ܀ကᄀ"ఀ᠀ᤀༀက܀Ԁጀ"܀ఀ̀ጀᘀഀ᠀ᤀᘀ"ఀ᠀ᤀᄀऀԀ᠀ᤀᘀ"ఀ
܀ጀἀഀ᠀ᤀᘀ"ఀἀȀ᐀܀Ȁ"ఀᤀᘀȀఀऀጀሀᤀ܀Ȁ$ఀ0ἀ*ᤀༀᤀఀ
᐀ᤀఀሀ*ጀ܀Ȁഀఀἀ(ကЀԀ1ఀ
ᬀᰀ"-ఀ2'3!ఀἀጀༀက܀ᤀ$ఀ
0ἀ*ᤀༀᤀఀ᐀ᤀఀ᐀ᤀሀഀ'ࠀ܀ఀᄀጀ ሀ*ᤀ̀&ఀ܀ᤀఀԀ܀ကᄀ
4Ḁఀ*ᤀऀԀ&"ఀḀఀࠀ'ऀ&51ఀ,ᰀ"-ఀ2'3!ఀἀጀༀက܀ᤀ$ఀ
6᠀ഀༀ܀Ȁ̀ऀ&ఀ܀ᤀఀԀᘀ$ఀ'ࠀᄀᘀఀ7,!ఀḀ,8ఀᬀ!8ఀ-ఀ
ᤀᘀᄀሀጀ9ఀ!ఀༀ܀ఀሀ(ༀ$
ĀȀ̀Ѐ̀Ԁ̀Ѐऀࠀ܀
6᠀ᔀఀ:᠀*ᤀ܀ကᔀ"ఀԀᘀ$ఀ;8!ఀ7;ᬀఀ!,,"ఀᤀကᘀ1ఀ
ጀ᠀ᔀ$ᄀ᠀*ᤀ܀ကᔀ<ᘀကԀ$ᔀ᐀"ఀ
=᠀1ఀ===$ᄀ᠀*ᤀ܀ကᔀ$ᔀ᐀ఀ

sobota 25. 06. 2005
8:30 hod. prezentace
a v 9:00 hod. zahájení turnaje

Místo:
Volejbalové kurty u Sokolovny v Poličce
Systém turnaje:
Bude sestaven podle počtu přihlášených družstev. Pozor - počet družstev omezen!
Pravidla pro účast:
V každém družstvu musí být minimálně 2 ženy,
které mohou být registrované. Za družstvo
musí nastoupit muži, kteří nejsou registrovaní.
Pravidlo se nevztahuje na muže mladší 18
a starší 50 let.
Startovné: 400,-Kč za družstvo
Přihlášky: Písemně nebo telefonicky do 15. 6.!!!
Kontaktní osoba:
Ludmila HARAŠTOVÁ,
Nádražní 648, 572 01 Polička
mobil: 731 180 433
e-mail: harasta.frantisek@tiscali.cz
Ceny: Družstva do 3.místa obdrží věcné ceny.
Občerstvení: Po dobu turnaje zajištěno
Srdečně Vás zveme s těšíme se na Vaši účast

ROZVRH PLAVÁNÍ

PRO VEŘEJNOST ČERVEN 2005
Datum den
1.
středa

2.

čtvrtek

3.

pátek

4.
5.
6.

sobota
neděle
pondělí

7.

úterý

8.

středa

9.

čtvrtek

10.

pátek

11.
12.
13.

sobota
neděle
pondělí

14.

úterý

15.

středa

16.

čtvrtek

17.

pátek

18.
19.
20.

sobota
neděle
pondělí

21.
22.

úterý
středa

23.
24.

čtvrtek
pátek

25.
26.
27.

sobota
neděle
pondělí

28.

úterý

29.
30.
1. 7.

středa
čtvrtek
pátek

hod.
6.00 - 7.30,
17.30-18.30 Aquaer.,
18.30-19.30 VZP,
19.30-21. 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,
12.00-20.00
6.00-7.30,
17.30-18.30 Aquaer.,
18.30-19.30 VZP,
19.30-21.00h. kond.
6.00-7.30,
10.00-11.30,
14.00-20.00
6.00-7.30,
12.00-20.00
14.00-20.00
zavřeno
6.00-7.30,
10.00-13.30,
18.00-20.00
6.00-7.30,
12.00-20.00
6.00-7.30,
17.30-18.30 Aquaer.,
18.30-19.30 VZP,
19.30 -21.00 kond.
6.00-7.30,
10.00-11.30,
14.00-20.00
6.00-7.30,
10.00-20.00
14.00-20.00
zavřeno
6.00-7.30,
12.00-13.30
18.00-20.00
6.00-20.00
6.00-11.30,
17.30-18.30 Aquaer.,
18.30-19.30 VZP,
19.30-21.00 kon.
6.00-20.00
6.00-8.00,
9.30-20.00
14.00-20.00
zavřeno
6.00-8.00,
9.30-20.00
6.00-8.00,
9.30-20.00
6.00-20.00
6.00-20.00,
6.00-20.00

Případné změny budou zveřejněny ve vývěsní
skříňce před pl. bazénem v Poličce
POZOR: Ve středu od 18.30-19.30 mají možnost
pojištěnci VZP po předložení kartičky plavat zdarma. Je to náhrada za již známé „plavenky“.
PROVOZ SAUNY V ČERVNU:
PÁTEK: 3/6, 10/6, 17/6, 24/6 – MUŽI od 16.30
do 19.30 SOBOTA: 4/6, 11/6, 18/6, 25/6, - ŽENY od
15.00 do 17.00 - SPOLEČNÁ od 17.30 do 20.00
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