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MINISTR NAVŠTÍVIL POLIČKU
V sobotu 18. června pobýval na Poličsku ministr pro místní rozvoj Radko Martínek. Po návštěvě
slavnosti v obci Pomezí se odpoledne na Městském
úřadě v Poličce setkal se starostou Miroslavem
Popelkou, místostarostou Jaroslavem Martinů a některými radními.
Během setkání se hovořilo o dotačních titulech
pro města a obce z Evropské unie. Ministr Radko
Martínek například uvedl, že se pracuje na programech, ve kterých budou zahrnuty různé požadavky
a investice, které obce a města potřebují. Dále se
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hovořilo o programech ministerstva pro místní
rozvoj.
Ministr Martínek mimo jiné sdělil, že ministerstvo bude podporovat programy rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů,
další půjčky pro mladé manžele nebo cestovní ruch
a lidské zdroje. Stranou zájmu přítomných nezůstala ani otázka nájemného. Ministr Radko Martínek
po návštěvě městského úřadu ještě zavítal do Měšťanského pivovaru v Poličce.
Text a foto -sáň-

STRÁŽNÍCI ZKUŠEBNĚ MĚŘÍ RYCHLOST
Strážníci Městské policie v Poličce mají v těchto
dnech od specializované firmy zapůjčený laserový
radar na měření rychlosti. Tento radar se dá velice
snadno přemisťovat na potřebná místa, kde někteří
řidiči nedodržují stanovenou rychlost. Přístroj změří
rychlost a vytvoří fotodokumentaci.
Na ní je zachycena jak poznávací značka automobilu, tak i obličej řidiče. „Postupně se seznamujeme s obsluhou radaru. V rámci zkušebního provozu
se zaměřujeme na komunikace v blízkosti škol
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a přechodů pro chodce,“ uvedl velitel městské policie Pavel Lahodný. Mezi další sledovaná místa patří
například Nábřeží svobody nebo ulice Hegerova,
která je výpadovkou na Svitavy. Po týdnu se výsledky zkušebního provozu vyhodnotí. „V případě neuspokojivé situace chceme vedení města navrhnout,
aby byl radar zakoupen,“ dodal velitel.
Na fotografiích je zachycen strážník Jaromír
Hofman měřící rychlost v ulici Starohradská a největší „hříšník“.
-sáň-

ÚPRAVY V LESOPARKU
LIBOHÁJ
Město Polička připravuje úpravy v lokalitě lesoparku Liboháj. V roce 2004 byl zpracován firmou
FLORART Ing. Pavla Šimka projekt na celkovou regeneraci této lokality. Součástí projektu je výstavba
rybníčku, který vznikne pod budovou internátu
SOU, jehož plocha bude 367 metrů čtverečních.
Dále projekt zahrnuje úpravu stávajících cest
a doplnění některých nových pěšin, úpravu a výsadbu zeleně. Počítá se i s novým mobiliářem, což
znamená instalování osvětlení, lavic, odpadkových
košů. Neměly by chybět ani dřevěné sochy obyvatel
lesa, které poslouží ke hrám dětí nebo krmítka pro
zvířata.
Celý projekt závisí na finančních možnostech.
Město Polička se proto přihlásilo do celorepublikového komunálního programu Pivovar Staropramen
městům. Podaný projekt se umístil mezi deseti
nejlepšími v rámci republiky. Město tak získalo 250
tisíc korun na realizaci I. etapy regenerace, které
budou použity na výstavbu zmíněného rybníčku.
Se zahájením prací se počítá v letních měsících
letošního roku. Na zbývající etapy je potřeba získat
další finanční prostředky, například pomocí jiných
dotačních programů.
-sáň-

PROJEKT
„ČISTÉ POVODÍ SVRATKY“

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2004
Vážení spoluobčané,
předkládáme Vám informaci o hospodaření
města za rok 2004.
Celkové příjmy města za rok 2004 činily
304 mil. Kč a oproti roku 2003 zaznamenaly
nárůst o 24 %. Mezi nejdůležitější zdroje příjmů
patřily běžné dotace (35 %), daňové příjmy (27 %),
kapitálové příjmy (13 %) a příjmy z lesního hospodářství (5 %).
Celkové výdaje ve skutečnosti byly 295 mil. Kč
a oproti roku 2003 zaznamenaly nárůst o 22 %.
Největší část rozpočtových výdajů tvořily výdaje
na investice (30 %), školství (22 %), sociální výdaje
(11 %), místní správu (11 %), pokladní správu (7 %),
kulturu (7 %) a lesní hospodářství (3%).
Příjmy
303 656 tis. Kč
Daně sdílené a výlučné
72 710 tis. Kč
Poplatky dle vyhlášek (ze psů, za odpady,
veřejné prostranství, provozování
hracích automatů atd.)
9 812 tis. Kč
Dotace běžné a kapitálové
135 968 tis. Kč
Lesní hospodářství
16 144 tis. Kč
Informační centrum
1 341 tis.Kč
Školství
1 036 tis. Kč
Kultura a sport (nájemné a odvody
odpisů Tylova domu, T.E.S. s.r.o.
Sportovní služby nájemné)
1 597 tis. Kč
Pronájmy bytů, nebytových prostor,
pozemků, kanalizace
13 917 tis. Kč
Prodeje pozemků a splátky bytů
25 439 tis. Kč
Prodeje bytů v rámci privatizace, prodej
akcií společnosti Poličské strojírny a.s.
7 110 tis. Kč
Ostatní prodeje majetku
7 629 tis. Kč
Splátky půjček
2 439 tis. Kč
Příjmy z úroků
396 tis. Kč
Ostatní příjmy (příjmy od obyvatel za
pobyt v Domově důchodců v Poličce,
dary na Zimní stadion, třídění materiálu aj.) 8 118 tis. Kč
Financování
3 027 tis. Kč
Použití přebytku hospodaření roku 2003
3 027 tis. Kč
Celkem
306 683 tis. Kč
Výdaje
295 745 tis. Kč
Životní prostředí
Svoz komunálního odpadu
3 730 tis. Kč
Výdaje na činnost odborných
lesních hospodářů
730 tis. Kč
Kontejnery na tříděný odpad
155 tis. Kč
Stavba Suchého poldru Polička
11 703 tis.Kč
Ostatní výdaje na životní prostředí
763 tis. Kč
Lesní hospodářství
Výdaje na těžbu a provoz odboru
10 152 tis. Kč
Kapitálové výdaje (osobní auto,
rozšíření lesní cesty)
410 tis. Kč
Informační centrum
Provoz informačního centra a cestovní ruch 2 292 tis. Kč
Školství
Mateřské školy a školní jídelny
16 520 tis. Kč
Základní školy a družiny
36 978 tis. Kč
Dům dětí a mládeže
2 085 tis. Kč
Základní umělecká škola
4 720 tis. Kč
Speciální školy
4 950 tis. Kč
Kapitálové výdaje (rekonstrukce školských zařízení,
vzduchotechnika, zařízení kuchyně aj.)
17 585 tis. Kč
Kultura a sport
Městská knihovna Polička
2 552 tis. Kč
Kronika Města Poličky a Radnice
143 tis. Kč
Opravy hradeb, Památník B.Martinů
4 936 tis. Kč
Hrad Svojanov
800 tis. Kč
Kulturní služby a Městské muzeum a galerie 7 795 tis. Kč
T.E.S., s.r.o. Sportovní služby
(provozní a investiční příspěvek)
4 956 tis. Kč
Opravy křížů, památníčků
295 tis. Kč
Jitřenka a Ročenka
575 tis. Kč
Činnost městského úřadu
Zahraniční spolupráce města
156 tis. Kč
Místní zastupitelské orgány
1 983 tis. Kč
Výdaje spojené s činností místní správy
31 144 tis. Kč

Městská policie
Výdaje spojené s činností
2 159 tis. Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
Sociální dávky
23 120 tis. Kč
DPS „Penzion“
3 250 tis. Kč
Domov důchodců
7 367 tis. Kč
Protidrogová politika
30 tis. Kč
Bydlení
Údržba bytového fondu
1 868 tis. Kč
Výkupy pozemků na RD Mánesova
1 355 tis. Kč
Ostatní výkupy a služby související
739 tis. Kč
Výdaje na nebytové prostory, veřejné WC
723 tis. Kč
Rekonstrukce Zimního stadionu
15 080 tis. Kč
Ostatní kapitálové výdaje (zateplení fasád
domů v majetku města, parkovací automaty) 637 tis. Kč
Komunikace a investiční výstavba
Čistota města a údržba komunikací
3 382 tis. Kč
Provoz a opravy veřejného osvětlení
2 162 tis. Kč
Správa hřbitovů a likvidace odpadů
2 154 tis. Kč
Udržování veřejné zeleně
1 748 tis. Kč
Rekonstrukce komunikací (Paseky,
parkoviště pod Tylovým domem, projekt
rekonstrukce Palackého náměstí)
4 181 tis. Kč
RD Mánesova
22 989 tis. Kč
Průmyslová zóna ul. T. Novákové
7 828 tis. Kč
Ostatní výstavba a služby s tím spojené
2 260 tis. Kč
Ostatní výdaje
Městská doprava
210 tis. Kč
Příspěvky neziskovým organizacím a
občanským sdružením
2 847 tis. Kč
Půjčky z Fondu rozvoje bydlení
470 tis. Kč
Daň z příjmů právnických osob
placená za obce
12 862 tis. Kč
Daň z převodu nemovitosti
a daň z nemovitosti
591 tis. Kč
Úroky z úvěrů a hypoték
3 653 tis. Kč
Vratka nevyčerpaných sociálních
dávek roku 2003
2 043 tis. Kč
Výdaje na Sbory dobrovolných hasičů
483 tis. Kč
Městský bezdrátový rozhlas
584 tis. Kč
Ostatní výdaje (bankovní poplatky,
konzultační a poradenské služby aj.)
862 tis. Kč
Financování
10 938 tis. Kč
Splátky jistin půjček a úvěrů
10 938 tis. Kč
Celkem
306 683 tis. Kč

Odbor finanční a plánovací
Město Polička
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Rada Pardubického kraje schválila poskytnutí dotace Jihomoravskému kraji jako spoluúčast na projektu
„Čisté povodí Svratky“. Částka 550 000,- Kč bude použita na část realizace studie omezení plošného znečištění na vodní nádrži Vír, která je jednou ze zásobáren
pitné vody pro jihomoravskou metropoli Brno.
„Povodí Svratky bylo na území České republiky určeno jako pilotní povodí, na kterém budou odzkoušeny projekty a plány k odstranění tzv. oživení, kdy kvůli
neustálému přísunu znečištění zejména z komunálních, průmyslových a zemědělských zdrojů vzniká
nadbytek živin v nádržích a ten způsobuje rozvoj
sinic. Tento problém máme i u nás v Pardubickém
kraji především u přehradní nádrže Seč. Právě tady
bychom mohli využít zkušenosti a výsledky z projektu
v povodí Svratky,“ řekl Petr Šilar, radní zodpovědný za
životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova.
Druhým důvodem, proč Pardubický kraj projekt
podpořil, je i znečištění pocházející z našeho regionu.
V povodí Svratky totiž leží jeden z velkých zdrojů
znečištění - město Polička se svými průmyslovými
podniky. Projekt byl zahájen již v roce 2003 a je
centrálně řízen Jihomoravským krajem ve spolupráci
s městem Brnem. Spoluředitelem jsou Povodí Moravy
s. p. a kraje Pardubický a Vysočina.

POLIČKA
VE ŠVÝCARSKÉM TISKU
V pátek 17. 6. do Poličky zavítala skupina
37 švýcarských novinářů, kteří na cestě Českou
republikou zavítali také k nám - prohlédnout si
zajímavosti našeho města. Jednalo se o výjezdní zasedání asociace švýcarských novinářů v ČR, které
ve spolupráci s CK Čedok zorganizovala agentura
CzechTourism. Zasedání se konalo ve Valticích,
kam také z Poličky novináři odcestovali. Polička
je zajímala z velké části jako rodiště Bohuslava
Martinů, přičemž na prohlídku měli pouze jednu
hodinu. V rámci tohoto časového omezení navštívili barokní radnici, kde strávili příjemný čas jedné
desítky minut na „minikoncertu“, který připravila
ZUŠ Bohuslava Martinů – zahrál žesťový kvintet.
Koncert v radnici byl pro ně milým zpestřením
po celodenní náročné cestě Českou republikou
z Prahy přes města České Inspirace - Kutnou Horu
a Litomyšl. Po koncertu novináři navštívili rodnou
světničku B. Martinů ve věži kostela sv. Jakuba
a při procházce městem si zvnějšku prohlédli městské hradby. Celá akce byla z pohledu příprav, tedy
množství zainteresovaných lidí a omezeného času
k prohlídce náročnějšího charakteru, navíc bylo
třeba zájezd novinářů rozdělit do dvou skupin.
Na tomto místě bych rád poděkoval těm, kteří
nám s přípravou pomohli, tj. Základní umělecké
škole Bohuslava Martinů, Městskému muzeu a jejím
ředitelům a všem účinkujícím a průvodcům, kteří
věnovali v páteční podvečer svůj čas prezentaci
města.
Podle slov paní Daniely Kohler, která tento tzv.
Press trip naplánovala, odjížděli novináři z Poličky
velmi spokojeni a můžeme si být jisti, že o Poličce
ve Švýcarsku určitě napíší.
Za kolektiv IC
Mgr. Jan Matouš
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OKÉNKO MĚSTSKÉ POLICIE
Hlasitým skandováním „Češi! Češi!“ oslavovali
22. 5. ve dvě hodiny ráno na ulici Heydukova dva
„ovínění“ mladíci vítězství našich hokejistů na světovém šampionátu. Bohužel až týden po skončení
mistrovství a pod okny rodinného domu. Přestupek,
který svým halekáním spáchali, okomentovali slovy,
že příště budou radši fandit Slovensku a budou mít
od policajtů pokoj.
Potřetí během dvou měsíců strážníci zadrželi
podnapilého šestadvacetiletého řidiče z Jedlové.
Tentokrát 22. 5. krátce po druhé hodině ranní na
výpadovce z Poličky. Náruživý milovník destilátů po
spatření vozidla MP nečekal na pokyn k zastavení,
sám odstavil vozidlo, bez vyzvání předložil doklady
a doznal požití alkoholu, což ani nemusel, protože
jeho chůze, připomínající strom zmítající se v silném
vichru, nenechal strážníky na pochybách o tom, že
řidič je opět zpitý „jako Dán“.
Hvězdy nepřály 24. 5. večer čtyřiatřicetiletému
muži ze Stříteže. Po vydatně spláchnuté žízni 12o
Závišem nasedl do své Škodovky a přijel na čerpací
stanici v Poličce doplnit pohonné hmoty. Vrávorající
muž upoutal pozornost strážníků, kteří přivolali
hlídku OO PČR a společně se snažili pivaři zabránit
v odjezdu. Chasník z integrované obce se nechtěl
smířit s dechovou zkouškou a po vzoru detektivních
románů vyhrožoval s hořící cigaretou u tankovacího
stojanu zapálením čerpací stanice. Po krátké potyčce
jej policisté a strážníci přemohli a na rukou pyromana – začátečníka zaklaply náramky. Případem se
nadále zabývá Policie České republiky.
Absenci veřejného koupaliště vyřešili 25. 5. před
půlnocí dva mladíci z Poličky koupáním v kašně
na Palackého náměstí. Zřejmě byla studená voda
a proto si ani neodložili šatstvo a svoje vystoupení
synchronizovaného plavání doprovodili zvučným
křikem, který se malebně rozléhal nočním městem.
Strážníci představení akvabelů-amatérů neocenili
přidělením bodů za umělecký dojem, ale uložením
blokových pokut.
Když 28. 5. v noci jedenačtyřicetiletý muž z Kamence počastoval strážníky projíždějící kolem něho
služebním vozidlem po ulici Riegrova slovy: „Co
čumíš, vole !“ netušil, že strážníci mají stažená boční
okénka a jeho hřejivá slova zřetelně slyšeli. Muž rychle vyklidil pole útěkem do herny vedle hotelu Poličan
a pokřikování tvrdošíjně popíral jako malé dítě přistižené na pískovišti při bourání cizích báboviček. Po
vystřízlivění se přišel omluvit a strážníkům zůstane
úsměvná vzpomínka na muže, který přehlédl stažené
okénko u jejich vozidla.
Šestačtyřicetiletý muž z Poličky, o kterém jsme
se již zmiňovali v souvislosti s prodlouženu velikonoční pomlázkou, opět exceloval. 30. 5. odpoledne
posilněn lahví vodky ulehl do roští vedle garáží na
ulici U Královské aleje, kde jej objevila náhodná
chodkyně, která přivolala strážníky. Muž nechtěl ze
svého úkrytu vylézt a strážníci měli plné ruce práce,
než jej z roští vyprostili. Nejdříve chtěli vyznavače
okrasných dřevin odvézt domů služebním vozidlem,
ale vlhká hlína, ve které ležel a množství zkonzumovaného alkoholu, zanechaly na mužově oblečení
množství stop a strážníci jej raději domů doprovodili
pěšky. Případ muže, kterého přitahují křoviny, strážníci následně vyřešili v blokovém řízení.
Členové dvou konkurenčních rodinných klanů
provozující pouťové atrakce si chtěli 31. 5. odpoledne
vyřídit v Poličce účty. Nejprve si nepříliš spisovnou
češtinou navzájem zvyšovali hladinu adrenalinu
v krvi, uráželi svoje kočovné předky až do pátého
kolene a nakonec chtěli louku proměnit v bojiště. Vyzbrojeni obušky, železnými tyčemi a sekyrou hodlali
přejít od slov k činům, které barvitě popsali při svých
slovních projevech. Nechyběly ani výhrůžky podřezáním hrdel a sfouknutím svíčky života. Vášně museli
uklidnit až přivolaní strážníci a policejní hlídky a obě
znesvářené rodiny nakonec z Poličky odjely. Děti,
které se těšily na houpačky a kolotoče, mají smůlu
a majiteli louky zůstal pouze rozježděný a podupaný
travní porost.
Pavel Lahodný, velitel MP Polička
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DOPRAVA V POLIČCE Z JINÉHO ÚHLU
Koncem května jsem strávil pětidenní dovolenou
v Rakousku, při které jsem navštívil několik velmi
hezkých, turisticky zajímavých městeček vesměs
menších než Polička.
V následujících řádcích se chci podělit se čtenáři
Jitřenky o své postřehy, hlavně pokud se týká dopravy. V žádném navštíveném městě není vyloučena doprava ani parkování v centru. Pěší zónu (jedna ulice)
jsme viděli pouze v lázeňském městečku Bad Ischl.

Turisty hojně navštěvovaný Hallstatt - výjezd
z náměstí
Každému doporučuji navštívit město Freistadt,
které je asi 15 km od hranic. Velikostí i půdorysem se
nejvíce podobá Poličce (asi 7 500 obyvatel), má též
hradby okolo historického centra, pouze jsou nižší.
Do centra může vjet každý třemi městskými branami
a k zaparkování využít celé náměstí a většinu úzkých
jednosměrných ulic. Parkovat možno max. 2 hodiny,
platí se u pěti automatů v době od 9 - 12 a od 14 - 17
a v sobotu dopoledne. V ostatní dobu je parkování
bezplatné. Prvních 50 min. stojí 0,35 Euro, max. za
2 hod. se platí 0,70 Euro. Rychlost je zde omezena na
30 km/hod., zpomalovací retardéry žádné. Cyklisté
mohou vjíždět do města všemi branami, tedy i v protisměru. Tranzitní doprava - mezinárodní silnice E55
vede přes město, vně hradeb. V bezprostřední blízkosti centra jsou 4 bezplatná odstavná parkoviště.
Ačkoliv nemá město výraznou památku, je pro turisty velice zajímavé a přátelské. Při asi dvouhodinové
procházce centrem jsme stále měli co obdivovat a jistě jsme neprošli vše. V historických, pěkně udržovaných měšťanských domech jsou často otevřená vrata,
kterými se dá vstoupit na malé dvorky, některými je
možno projít do jiné ulice. Malebná zákoutí a klenuté
chodby jsou vyzdobeny květinami, různými historickými předměty a slouží jak k odpočinku a relaxaci,
tak pro různé obchůdky, služby nebo ateliéry. V ulicích zvou k posezení půvabné kavárny a hospůdky,
mnohé s předzahrádkami. Nezanedbatelně k tomu
patří několik bezplatných WC.
Parkánový příkop slouží jako městský park
s mnoha okrasnými dřevinami, konifery a květinami, vše je opatřeno popisnými tabulkami. Středem
se vine potůček, který teče z nedalekého rybníka.
Prostranství je vhodně doplněno dětským hřištěm
a lavičkami.
V porovnání s tím, ale též vzhledem k potřebám
občanů i případných návštěvníků, je doprava a parkování v centru Poličky ještě nedořešena.
Počet parkovacích míst na Palackého náměstí je
zcela nedostatečný, v okolních ulicích nelze z nepochopitelných důvodů parkovat, odstavná parkoviště
nemají dostatečnou kapacitu a některá jsou zbytečně
zpoplatněna. Není též vyřešen vjezd cyklistů do Masarykovy ul. od kruhového objezdu. To vše odrazuje
mnohé od návštěvy města.
Automobilismus je fenomén naší doby a počet
automobilů na jednoho obyvatele ještě poroste. S tím
je spojen mohutný rozvoj individuální turistiky v posledních desetiletích. Za každým automobilem, který
do města přijede a má kde zaparkovat, je třeba vidět
turisty a tím i potenciální zákazníky v obchůdcích či
restauracích. Je na nich závislá převážná většina poličských obchodníků či poskytovatelů jiných služeb,
protože místní je většinou „neuživí“.

V posledních letech vyrostlo v naší republice
velké množství nákupních středisek a diskontních
prodejen s možností příjezdu až na místo s velkými
bezplatnými parkovišti. Ztížená možnost parkování
v centru má za následek to, že stále více lidí jezdí nakupovat právě tam. Mnozí by rádi nakoupili
v místě, protože cesta také něco stojí, ale nemožnost
zaparkování u obchodů... A člověk je od přírody tvor
pohodlný. Všechna okolní města, např. Litomyšl, Svitavy, Mor. Třebová, Vysoké Mýto, nabízejí podstatně
lepší parkování. To vše způsobuje odliv zákazníků
se všemi negativními důsledky pro město - zvýšení nezaměstnanosti, protože mnozí živnostníci již
nyní zápasí o „přežití“ (důvodů je samozřejmě více)
a jsou nuceni propouštět, v krajním případě zavřít
živnost. Hrozí tím i zánik mnoha potřebných služeb
ve městě.
Současný stav, kdy nelze parkovat v ulicích, působí problémy i samotným občanům. V centru snad
každý někdy potřebuje různé služby – lékař, servis,
voda, plyn, elektro, pečovatelská služba. Též stoupá
počet starších, méně pohyblivých občanů, pro které
je delší cesta z parkoviště obtížná.
Ti všichni se neobejdou bez auta (mnozí v něm
mají prakticky pojízdnou dílnu) a proto musí zaparkovat před domem zákazníka. Matka nemůže nést
nemocné dítě do ordinace v náručí ze vzdáleného
parkoviště nebo třeba těžké zvíře k veterináři. Podobných příkladů by se našlo bezpočet.
Raději se neptejte poskytovatelů různých služeb,
zásobovačů a obchodních zástupců, kteří byli za
„nesprávné“ parkování při výkonu svého povolání

Takto se běžně parkuje
odměněni botičkou a pokutou, co si myslí o vedení
města. Mnozí se příště raději Poličce vyhnou a jistě
o našem městě nebudou hovořit v dobrém.
Město by mělo být ke svým obyvatelům i návštěvníkům vstřícné a přátelské, s minimem různých
zákazů a omezení, aby se zde návštěvníci cítili vítáni
- potom se sem budou rádi vracet a návštěvu doporučovat známým.
Plně chápu některé občany bydlící v centru, že
se jim zvýšená doprava nelíbí, ale i oni většinou
používají automobil a každý jsme někdy chodec,
někdy automobilista a měli bychom být tolerantnější
k potřebám druhých.
Je historická skutečnost, že městské centrum
nebylo nikdy klidovou a oddychovou zónou, ale
bylo vždy křižovatkou cest, sídlem obchodu a služeb
a to platí bez výjimky po celém světě a téměř za
každého režimu. Kde byl čilý dopravní a obchodní
ruch a pokrokové vedení, tam město prosperovalo
a to platí i naopak. Vždyť v Poličce bylo až do roku
1948, kdy nastal všeobecný úpadek, přímo v centru
množství výrobních firem a živnostníků (např. likérka Witz, papírenská výroba Rippl, strojírna Zelenda,
několik autodopravců a mnoho dalších). Do konce
padesátých let zde bylo autobusové nádraží a veškerá
doprava přes Poličku vedla Palackého náměstím!!
I když samozřejmě nelze srovnávat hustotu provozu tehdy a nyní. V sedmdesátých letech byla velmi
omezena doprava v centru, uzavřen výjezd z náměstí
ulicí Šaffova. Tehdy však bylo málo obchodů, fronty
na běžné zboží, žádná konkurence a o nákupních
centrech se nám jen mohlo zdát. (pokr. na str. 5)

ZPRÁVY Z RADNICE
USNESENÍ
- přijatá na 12. schůzi Rady města Poličky dne
23. 5. 2005
RM schvaluje „Organizační směrnici, kterou se
stanoví postup pří zadávání veřejných zakázek a výzev k podání nabídky v případech, kdy výše budoucí
zakázky nepřekročí částku 2.000.000,- Kč bez DPH“
dle přiloženého návrhu.
RM souhlasí s návrhem výchozích cen za prodej
a pronájem nemovitostí ve vlastnictví Města Poličky
s účinností od 1. 7. 2005 dle důvodové zprávy.
RM doporučuje ZM schválit vložení majetku
Města Poličky provozovaného svazkem obcí Sdružení
majitelů skupinového vodovodu (SMSV) Poličsko do
svazku obcí SMSV Poličsko podle § 38 zák.č. 250/2000
Sb. o rozpočtových pravidlech v platném znění dle
přiloženého seznamu k 1.7.2005.
RM schvaluje ukončení smlouvy o výpůjčce ze
dne 15.3.1995 uzavřené mezi Městem Polička a Sdružením majitelů skupinového vodovodu Poličsko, a to
ke dni 1.7.2005.
RM ukládá zadat OÚRaŽP a společnosti T.E.S.
s r.o. Polička prosvětlení a zprůhlednění přerostlých
křovin v městském parku.
- přijatá na 13. schůzi Rady města Poličky dne
6. 6. 2005
RM doporučuje ZM schválit Závěrečný účet Města
Poličky za rok 2004 bez výhrad.
RM projednala a předkládá ZM závěrečný účet
svazku obcí Sdružení majitelů skupinového vodovodu
Poličsko.
RM projednala a předkládá ZM závěrečný účet
svazku obcí Kraj Smetany a Martinů.
RM projednala a předkládá ZM závěrečný účet
svazku obcí Mikroregion Poličsko.
RM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků pro:
Český horolezecký svaz, Horolezecký klub Polička, ve výši 5.000 Kč, na činnost
VPS Polička – sdružení pro sálovou a malou kopanou, ve výši 20.000 Kč, na činnost
Plavecký oddíl Orka Polička, ve výši 5.000 Kč, na
činnost
Tělovýchovná jednota ŠTEFANYDES, Polička, ve
výši 8.000 Kč na činnost
Tělovýchovná jednota Athleta Polička, ve výši
8.000 Kč na činnost
Klub českých turistů Polička, ve výši 10.000 Kč
na činnost
Miniatur – golf club Polička, ve výši 4.000 Kč na
provoz hřiště
Dittrich Vratislav, Polička ve výši 10.000 Kč, na
činnost kroužku kopané
Triatlon MiP Polička, ve výši 5.000 Kč na činnost
a dětský závod
Vraspírová Pavla, Polička, ve výši 11.000 Kč, na
činnost oddílu Mladých hasičů
Občanské sdružení Faun Trstěnice, ve výši
5.000 Kč, na festival
Eduard Cacek, Polička, ve výši 15.000 Kč, na činnost Dechové hudby Poličanka
Konečný Stanislav, Polička, ve výši 14.000 Kč, na
publikaci
Konfederace politických vězňů, pobočka č. 73
v Litomyšli, ve výši 3.000 Kč, na činnost

SÍŇ ŘEMESEL

Výstava „Příroda zakletá do nití“ stále trvá až do
září. Návštěva je možná na zavolání i o víkendu.
V týdnu 18. - 23. 7. bude předvádění výšivek
hlavně Richelieu a háčkování s možností zakoupení výrobků. Možná přijde i řezbář.

Spolek přátel a absolventů Masarykovy ZŠ, ve výši
5.000 Kč, na výměnný pobyt žáků
Okresní výbor Českého svazu bojovníků za svobodu, Základní organizace Polička, ve výši 5.000 Kč,
na zájezd a činnost
Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí, ve výši
7.500 Kč, na Běh Terryho Foxe a účast na XX. dni
mládeže
ZO ČSOP Zelené Vendolí, ve výši 15.000 Kč, na
provoz a péči o zvířata
“Lávka“, Pomezí, ve výši 15.000 Kč, na dobudování
letního kina
YMCA Polička, ve výši 10.000 Kč, na týden s Američany
Oblastní charita Červený Kostelec, ve výši
2.000 Kč, na činnost
Sjednocená organizace nevidomých a zrakově
postižených České republiky, Česká Třebová, ve výši
1.000 Kč, na zakoupení pomůcek
Naděje - Potravinová banka Litomyšl, ve výši
5.000 Kč, na činnost
Canisterapeutický svaz, canisterapeutická skupina
Polička, ve výši 10.000 Kč, na činnost
Sdružení pro životní prostředí zrakově postižených v ČR – středisko sociálních služeb SALVIA Svitavy, ve výši 2.000 Kč, na činnost
Navrátilová Eva, Polička ve výši 1.000 Kč, za postižené osteoporozou, na činnost
Společnost pro ranou péči, Středisko rané péče
Brno, ve výši 3.000 Kč, na péči o postiženého klienta
z Poličky
Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, okresní výbor, Svitavy, ve výši 6.000 Kč, na zájezd
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR,
základní organizace Polička, ve výši 10.000 Kč, na
činnost
SRPŠ při Gymnáziu v Poličce, ve výši 2.000 Kč na
protidrogový program
Dětské informační centrum Polička, ve výši
15.000 Kč, na činnost
Hana Pavlišová, Lezník, ve výši 3.000 Kč, na Dětský den, turnaj
Ekocentrum Skřítek, Polička, ve výši 1.000 Kč, na
ekologickou výchovu
Český svaz ochránců přírody, Polička, ve výši
13.000 Kč, na úpravy klubovny
Pionýrská skupina Polička, ve výši 15.000 Kč, na
nákup stanů
Česká tábornická unie T. O. PEKLO Polička, ve
výši 3.000 Kč, na setkání s Junákem
Český svaz zahrádkářů, Polička, kolonie Višňovka,
ve výši 4.000 Kč, na opravu příjezdové komunikace
Myslivecké sdružení Polička, ve výši 4.000 Kč, na
činnost
ZO Českého svazu chovatelů Polička, ve výši
4.000 Kč, na opravy a úpravy, nákup klecí
A21 Polička, ve výši 4.000 Kč, na publikaci a naučnou stezku
Český kynologický svaz, základní kynologická
organizace 525 Polička, ve výši 4.000 Kč, na činnost
a dostavbu sociálního zařízení.
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí finančních
příspěvků ve výši nad 20.000 Kč pro:
Sportovní klub Masokombinát Polička, ve výši
43.000 Kč, na činnost
Tělovýchovná jednota Spartak Polička – oddíl
lyžařský, ve výši 15.000 Kč, na činnost
Tělovýchovná jednota Spartak Polička – ASPV, ve
výši 4.000 Kč, na činnost
Tělovýchovná jednota Spartak Polička - oddíl ledního hokeje, ve výši 75.000 Kč, na činnost
Tělovýchovná jednota Spartak Polička – oddíl stolního tenisu, ve výši 20.000 Kč, na činnost
Tělovýchovná jednota Spartak Polička – oddíl
odbíjené, ve výši 55.000 Kč, na činnost
Atletika Polička, ve výši 42.000 Kč, na činnost

SK D.A.S. KOMETA Polička, ve výši 25.000 Kč, na
činnost
Divadelní spolek TYL Polička, ve výši 10.000 Kč,
na nastudování dvou her
Sdružení rodičů a přátel postižených dětí Kamínek, Polička, ve výši 15.000 Kč, na činnost
Farní charita Polička, ve výši 138.000 Kč, na činnost
Junák – svaz skautů a skautek České republiky
středisko Polička, ve výši 15.000 Kč, na činnost.
RM neschvaluje poskytnutí finančních příspěvků
pro:
Boštík Stanislav, Lezník ve výši 1.000 Kč, na nohejbalový turnaj
Střední odborné učiliště obchodní a Odborná škola Svazu českých a moravských spotřebních družstev,
Polička, ve výši 10.000 Kč, na stůl na stolní tenis
Hana Ščigelová, Pomezí, ve výši 6.000 Kč, za Klub
zdraví Polička na zdravotní osvětu
Josef Jílek, Lezník ve výši 15.000 Kč, za Sdružení
za záchranu památek Lezník na opravu dveří kaple.
RM doporučuje ZM neschválit poskytnutí finančních příspěvků pro:
Tělovýchovná jednota Spartak Polička – oddíl
tenisový, ve výši 50.000 Kč, na činnost
Aeroklub Polička, ve výši 180.000 Kč na investice
do nemovitostí.
RM doporučuje ZM schválit změnu termínu jednání Zastupitelstva města Poličky následovně: původně
schválený termín 8. 9. 2005 se přesouvá na den
15. 9. 2005 a původní termín 15. 12. 2005 se přesouvá
na den 8. 12. 2005.
RM doporučuje ZM zrušit v čl. II. Zřizovací listiny
příspěvkové organizace Kulturní služby města Poličky
název organizace Kulturní služby města Poličky.
RM doporučuje ZM schválit v čl. II nový název
organizace, který zní: Tylův dům.
RM doporučuje ZM schválit prodej bytu č. 9, velikosti 1+0, I. kat., v domě č.p. 218 na ul. Střítežská
v Poličce formou veřejné dražby s tím, že vyvolávací
cena bude činit Kč 175.000.
RM doporučuje ZM schválit nový název ulice pro
průmyslovou zónu na ul. T. Novákové v Poličce – Na
Vyšehradě.
Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na
sekretariátě starosty města.

HONIČKA SKONČILA
HAVÁRKOU
V úterý 14. června v nočních hodinách zahlédla
hlídka Městské policie v Poličce na křižovatce u Tylova domu vozidlo Škoda Favorit, které přijíždělo z centra města, od ulice Riegrova. Vzhledem k tomu, že
zmíněná ulice je ze směru od Tylova domu do centra
jednosměrná, řidič vozidla byl důvodně podezřelý ze
spáchání přestupku. Vozidlo při příjezdu ke křižovatce mělo zapnutou levou směrovku, ale když si řidič
všiml služebního automobilu městské policie, náhle
změnil směrovku vpravo a vjel do ulice Vrchlického.
Strážníci se proto za vozidlem vydali. V ulici Betlém
řidič u vozidla vypnul světlomety, odbočil do další
ulice a pokračoval přes ulici Smetanova, kde u polikliniky odbočil na účelovou komunikaci, která vede
k zadní části prodejny Plus diskont. Za prodejnou
však řidič nezvládl řízení a přední částí vozidla narazil do plotu, který ohraničuje zimní stadion. Strážníci
zjistili, že řidičem byl třiadvacetiletý muž z Korouhve.
Mladík se strážníkům přiznal, že před jízdou požil
alkoholické nápoje. Celou věc si následně převzala
hlídka Policie ČR v Poličce.
-sáň-
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SOUTĚŽ!
Červnového kola soutěže o Poličce se zúčastnilo celkem 26 soutěžících. Všechny odpovědi byly
správné.
Někteří účastníci se snažili doručit své odpovědi
po uzávěrce soutěže, která je vždy 15. v měsíci, tyto
odpovědi byly vyřazeny. Připomínám, že jediné
místo, kam lze doručit odpovědi, je krabička umístěná v Informačním centru vždy od 1. do 15. dne
v měsíci.
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 červnovou otázku
Vstup do města umožňovaly 4 hranolové brány
– Litomyšlská, Limberská, Kamenecká a Starohradská (Novohradská).
Pro úplnost dodávám, že v hradbách byly rovněž
dvě malé branky – fortny.
Vítězové
Redakční rada vylosovala tyto výherce:
1. Kateřina Junková
500 Kč
2. Michal Lorenc
300 Kč
3. Iva Teplá
100 Kč

Vítězka červnové soutěže Kateřina Junková
Zadání na červenec
Ve kterém roce vybudoval bruslařský oddíl
Sokola původní altán na břehu Synského rybníka, který sloužil jako ohřívárna pro bruslaře
(nyní „Áčko“)?

FINANČNÍ ÚŘAD
NA INTERNETU
Finanční úřad ve Svitavách má od 1. června 2005
nové internetové stránky na adrese www.fusvitavy.cz. Na stránkách lze nalézt mnoho užitečných
informací o chodu a organizaci finančního úřadu,
odkazy na stránky zaměřené na daňovou legislativu a jsou zde ke stažení vzory různých žádostí pro
daňové subjekty. Všechny zveřejněné informace
jsou samozřejmě pravidelně aktualizovány.
Staré stránky provozované na serveru mujweb.cz budou v horizontu cca 2 - 3 měsíců zcela
zrušeny (v současné době je návštěvník starých
stránek automaticky přesměrován na nové).
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DOPRAVA V POLIČCE Z JINÉHO ÚHLU
(pokr. ze str. 3) Neexistovali ani žádní živnostníci,
kteří by poskytovali služby. Do této doby se snad většina rozumných lidí nechce ani vzdáleně přiblížit.
Centrum města musí žít svým přirozeným životem
s minimem různých omezení, funkci klidové zóny
mají plnit parky a různá zákoutí s lavičkami spíše
mimo střed.
Město je tak bohaté a hezké, kolik má bohatých
občanů. Množství pěkných a dobře zásobených ob-

občanů o věci, které se více či méně týkají každého.
Věřím, že naši zastupitelé s vedením města „dotáhnou“ řešení dopravní situace v Poličce ku prospěchu
většiny. Případné věcné a konstruktivní ohlasy (i nesouhlasné) uvítám na: bazar@hifi-bazar.cz.
Příspěvek i s mnoha fotografiemi Freistadtu
najdete na: www.policka.cz, též se lze podívat na
stránky města www.Freistadt.at.
Jiří Brabec, člen dopravní komise

Náměstí ve Freistadtu

Část parkánového příkopu

chodů více láká návštěvníky (kupující) a tím se celý
okruh uzavírá. Čím méně různých omezení, tím více
turistů a naopak. V Rakousku to pochopili a funguje
to ku prospěchu všech. Na počet obyvatel sem jezdí
nejvíce zahraničních turistů v celé Evropě.
Dovolím si ještě malé odbočení - nedávno jsem
projížděl městečkem Golčův Jeníkov, kde před několika lety vznikl obchvat. Přesto, že je to na náměstí
asi 500 metrů, lze tam vjet bez omezení a bezplatně
parkovat, působilo na mne smutným dojmem - několik zavřených obchodů, začíná převládat stánkový prodej. Zašel jsem do jednoho z mála hezkých
obchůdků, kde mi však majitelka řekla, že pobírá
důchod, jinak by již dávno zavřela, protože ji obchod
neuživí. Dalších, kteří zavřou, je prý více, protože
je místní „neuživí“a turisté či náhodní projíždějící
do centra přestali jezdit. Myslím, že toto by reálně
hrozilo i Poličce, pokud by se město více neotevřelo.
Potenciálním návštěvníkům nemáme bohužel mnoho co nabídnout - hradby jsou uzavřené, světnička
B. Martinů je těžko přístupná, kašna bez vody (Šaffova ul.)...!?
Na závěr si dovolím uvést několik námětů, které
dle mého názoru povedou ke zlepšení dopravy:
1. Ke stávajícím značkám *Obytná zóna* doporučuji přidat značku *max. rychlost 20km*, protože
drtivá většina řidičů neví, že zde může jet maximálně
touto rychlostí (mám zjištěno). Pozornost policie zaměřit na kontrolu jejího dodržování.
2. Vzhledem k tomu, že si někteří řidiči zkracují
cestu od divadla na kruhový objezd (i když časově
to rozhodně není kratší), doporučuji umístit několik
překážek do vozovky, aby je bylo nutno objíždět
(např. velké květináče) místo retardérů přes vozovku,
které mohou působit chvění domů a stejně nejsou
mnoho účinné.
Ještě je možnost do centra vjíždět ulicí Šaffova
a naopak vyjíždět z centra ulicí Riegrovou, což zcela
přirozeně omezí pouhý průjezd centrem.
Dva vjezdy a dva výjezdy jistě situaci zklidní,
neboť každý bude moci vyjet nejbližším výjezdem
a provoz se tak přirozeně rozdělí do více ulic.
3. Snížit chodník u kruhového objezdu a vyčlenit
zde jízdní pruh pro cyklisty, což bude bezpečnější,
neboť v současnosti zde stejně část cyklistů od Pomezí jezdí, další však kříží silnici a vjíždějí do města
výjezdem u prodejny Kelvin, což je jak pro ně, tak
pro auta jedoucí z kruhového objezdu velmi nebezpečné.
4. Zvýšit počet parkovacích míst v centru, hlavně
v bočních jednosměrných ulicích okolo náměstí. Zamezí se tím i nešvaru, kdy mnozí řidiči zastaví před
obchodem, kde nelze stát, nechají běžet motor a tím
zbytečně zamořují ovzduší.
Chtěl bych tímto článkem vzbudit větší zájem

MALÁ POZNÁMKA
K DOPRAVĚ VE MĚSTĚ
Minulý týden mi volali dva mladí lidé ze Svitav,
zda bych jim vyrobil dvě malé vitráže do kuchyňské linky. Domluvili jsme si návštěvu v mé provozovně v Šaffově ulici. Když jsme tam dohodli vše
potřebné, vyrazili jsme pro rámečky na parkoviště
k Tylovu domu. Šaffova a Pálená ulice zeje prázdnotou, ale zaparkovat zde na dobu 1 hodiny není
možné.
Cestou se mi svěřili, že se museli několikrát
ptát na cestu, přestože jsem jim telefonicky polohu mé provozovny sdělil. Poličku neznají, nejezdí
sem a pokud by měli možnost zadat tuto zakázku
ve Svitavách nebo Litomyšli, do Poličky by nikdy
nejeli.
Ptáte se na důvod? V Poličce nebylo nikdy možno zajet autem do centra a bez problémů zaparkovat. Zpoplatněna jsou i parkoviště mimo centrum.
Polička prostě pro cizí návštěvníky není přátelská
a jezdí k nám jenom v případě nutnosti. Tento poznatek není pro mě samozřejmě žádnou novinkou,
ale tato nejnovější příhoda mě přiměla sednout si
a napsat tuto poznámku. Jistě všichni chceme, aby
Polička byla pěkné, atraktivní a bohaté město.
To však nedocílíme věčnými zákazy, omezováním a pokutováním těch, kteří se k nám, ať již z důvodů turistiky nebo obchodních, rozhodli přijet.
Vše by se mělo vyřešit rozumně, bez emocí a maximálně vstřícně vůči návštěvníkům našeho města.
Vladimír Gracias

RETARDÉR
Mnohdy se stává, že se o problému dlouho hovoří a nakonec - bez jakéhokoliv řešení – se na něj
radši zapomene. Tento přístup je běžný na mnoha
místech. Je totiž nejjednodušší.
Problém, na který jsem pana Lahodného
z Městské policie v Poličce upozornil, byl retardér
u pošty. Sjízdný pro auta, obejitelný pro chodce,
nepřekonatelná překážka pro vozíčkáře. Během
14 dnů problém zmizel. Retardér sice zůstal, ale
s průjezdnou střední částí. I tak lze řešit problémy.
Rychle, stručně, bez zbytečných průtahů. Chce to
jen kladný vztah k městu a jeho obyvatelům. A ten
pan Lahodný má. Děkuji.
Jiří Schulz, ZO Vysočina Polička

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

Červenec 2005
KULTURNÍ SLUŽBY MĚSTA
POLIČKY - TYLŮV DŮM
3. července KONCERT LAUREÁTŮ MEZINÁRODNÍ
10.30 hod. SBOROVÉ SOUTĚŽE
velký sál TD IV. ročník Mezinárodního festivalu Bohuslava Martinů 2005 pod záštitou hejtmana
Pardubického kraje Ing. Michala Rabase,
primátora města Pardubice Ing. Jiřího
Stříteského a České komise UNESCO
sbory: Česká republika, Estonsko, Švédsko,
Německo, jižní Afrika, Rusko, Slovinsko,
Slovensko, Tchaj-wan
vstupné dobrovolné
14. července KONCERT VYSOČINA
19.30 hod. Aldo MANCINELLI – Itálie – USA – klavír
Malý sál TD skladby L. van Beethovena, J. Brahmse,
F. Chopina
vstupné 40,- Kč
20. července KONCERT ORCHESTRU A SBORU LIN
19.30 hod. COLNSHIRE
velký sál TD 90 členný dětský orchestr a sbor 30 zpěváků (účinkující ve věku 11 – 19 let)
zazní skladby: Čajkovského, Sibelia, Cesara
Francka, Borodina, Holsta, Verdiho
vstupné 40,- Kč

KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
V září zahajujeme Kurz tance a společenské výchovy: 13 lekcí po 3 vyučovacích hodinách, z toho
2x prodloužená a věneček.
Kurzy budou probíhat od 16. září 2005
Vždy v pátek od 19.00 do 22.00 hodin (prodloužené do 23.00 hodin) - ve velkém sále Tylova domu
v Poličce
Vyučuje: Taneční klub ELLIS Svitavy
Cena celého kurzu: 950,- Kč.
Hlásit se mohou páry i jednotlivci.
Podmínkou je dovršení 16 let účastníků!
Naučíte se základům standardních, latinsko
-amerických, džezových, diskotékových tanců a tanečním hrám, získáte nové znalosti a nové přátele,
stanete se suverénními mladými lidmi, schopnými
dobře se chovat při každé příležitosti.
Kurzy jsou přístupné veřejnosti.
Přihlášky a platba: Tylův dům Polička, Vrchlického 53 od 20. 6. do 1. 7. 2005 a od 22. 8. do 7. 9.
2005 od 12.00 do 16.30 hodin, tel.: 461 725 204

KRUH PŘÁTEL HUDBY
V roce 2005/2006 opět zahajujeme koncerty
Kruhu přátel hudby. Plánujeme šest koncertů: Wallingerovo kvarteto, Večer komorní písňové tvorby
(Zdena Kloubová, Jitka Čechová), HOMMAGE
A PAGANINI, Adam Skoumal – klavírní recitál, ENSEMBLE TOURBILLON (komorní hudba baroka),
GUARNERI TRIO.
Přihlášky a bližší informace v kanceláři Tylova
domu, Vrchlického 53, tel.: 461 725 204.

KURZ BŘIŠNÍCH TANCŮ
pod vedením zkušené lektorky
paní Adriany Morávkové

POHÁDKOVÝ SVĚT
V novém školním roce 2005/2006 zahajují Kulturní služby města Poličky abonentní divadelní
pohádkový cyklus pro děti - POHÁDKOVÝ SVĚT.
Bude uvedena jednou měsíčně, většinou v sobotu
nebo neděli odpoledne, pohádka pro malé i ty větší.
Cena abonentky je 300,- Kč a můžete si ji zakoupit
od 29. srpna do 9. září 2005:
Po – Čt od 10.00 – 16.00 hodin,
v kanceláři Tylova domu.
Co získáte zakoupením abonentky?
• levnější vstupné na představení
• sedadlo, které si vyberete
• průkazka je přenosná
Pokud si abonentku nezakoupíte, můžete si samozřejmě koupit vstupenku na jednotlivá představení.
Těšíme se na Vás a na setkání v pohádkovém světě.

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

OZNÁMENÍ

HRDÝ BUDŽES - Náhradní termín pro představení divadla HRDÝ BUDŽES abonentního cyklu
B je 15. září 2005 v 19.00 hodin - velký sál Tylova
domu.

Začátek kurzu: pátek 2. 9. 2005
10 lekcí / 1,5 hodiny
cena 1 000,-Kč
začátečníci v 15,30 hodin,
mírně pokročilí v 17,00 hodin
Místo konání:
tělocvična Gymnázia (vchod zezadu)
Přihlášky přes prázdniny
na telefonu 736 752 624
nebo na adrese ddm.novotna@unet.cz
Krásné prázdniny přejí všichni z DDM.
Nabídku zájmových kroužků a kurzů
na nový školní rok najdete od 1. 7. 2005 na
www.ddmpolicka@unas.cz nebo na stránkách
Jitřenky. Od 1. 9. 2005 přímo v Domě dětí a
mládeže.
Těšíme se na vás.

VÝSTAVA HORÁCKÉHO SKLA
Na letní měsíce tohoto roku připravuje Městské
muzeum a galerie Polička výstavu s názvem „Horácké
sklo – z muzejních sbírek XIV“. Jak už samotný titul
a podtitul napovídá, bude se jednat o představení
muzejních sbírek, konkrétně o část souboru horáckého skla, který je jedním z nejvýznamnějších svého
druhu v celé České republice. Veřejnost bude moci
shlédnout množství skleněných výrobků z produkce
horáckých skláren (Milovy, Herálec, Bradlo, Pustá
Rybná....) z 19. století. Výstava bude zaměřena na prezentaci různých typů výroby a zdobení skla používaných sklářskými mistry na Horácku. Mimo vlastní sklo
bude k vidění též sklářské nářadí a materiál potřebný
pro samotnou výrobu skla.
Aby si návštěvník mohl výstavu prohlédnout nejen
očima, ale i rukama, bude její součástí řada interaktivních prvků - malování, zdobení imitací skla technikou
rytí, probrušováním, hry s obrysy vystavených nádob
a jejich stíny, variace s barevnými foliemi.

ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE
A RELAXACE
Přijďte se odreagovat od každodenních starostí.
Břišní tanec vám pomůže fyzicky, psychicky i zdravotně. Zlepší pohyblivost a držení těla, zbaví bolesti
páteře a podpoří cit pro rytmus. Je velmi blahodárnou
duševní terapií. Je vhodný pro každou ženu, mladou
i starší, štíhlou nebo silnější. Staňte se alespoň na
chvíli Šeherezádou a poddejte se působivému cinkání
penízkových šátků a podmanivé orientální hudbě.
Kurz břišního tance bude zahájen 20. září
2005.
Pro starší 15 let v 19 hodin na malém sále Tylova
domu, skládá se ze 13 lekcí (každé úterý 19.00 - 20.30
hodin) pod vedením paní Jindrové, cena 780,- Kč.
Pro dívky 6. - 9. třída od 17.30 hod. na malém sále
Tylova domu, 10 lekcí pod vedením Pavlíny Sionové,
cena 150,- Kč.
Přihlášky a platba v Tylově domě 22. 8. - 7. 9.
2005, 12.00 - 16.30 hodin.

STOMATOLOGICKÁ
POHOTOVOST
Oblast Litomyšl - Polička
2. - 3. 7.

MUDr. Kopecká Eva, Bystré,
nám. Na Podkově 25, 461741654
5. 7.
MUDr. Kossler Pavel, Polička,
Haškova 445, 461724369
6. 7.
MUDr. Kosslerová Jitka, Polička,
Haškova 445, 461724369
9. - 10. 7.
MUDr. Krpčiar Patrik, Litomyšl,
Mariánská 1137, 461614614
16. - 17. 7.
MUDr. Zeman Oldřich, Polička,
1. Máje 606, 461724401
23. - 24. 7.
MUDr. Švecová Dagmar, Litomyšl,
Šmilovského 1122, 461613663
30. - 31. 7.
MUDr. Sejkorová Jitka, Polička,
Husova 25, 461725946
Ordinační doba: sobota, neděle a svátky od 8 do 11 hodin.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

NOVINKY V KNIHOVNĚ
NOVÉ KNIHY PRO DOSPĚLÉ
BELETRIE
Druhá šance (Patterson, James)
Děsivé vraždy, které otřásly San Franciscem nemají na první pohled nic společného, pojítkem je
pouze mimořádná brutalita.
Zaslíbené město. Zrození Golema. (Štorkán, Karel)
Rabbi Löw se rozhodl stvořit Golema, aby bránil
obyvatele židovského města před nebezpečím.
Ztracená (Fieldingová, Joy)
Cindy zmizí dcera Julie, policie jí pomáhá pátrat.
Smrt šípkové Růženky (Ströbinger, Rudolf)
Na ostrově Baltrum dojde k vraždě české turistky,
ke spolupráci jsou přizváni čeští kriminalisté, trávící tam dovolenou.
Mraky nad rájem (Dyke, Tom Hart)
Pravdivý příběh o dobrodružství a přežití v nemilosrdné přírodě.
Zlomená křídla (Andrewsová, V.C.)
Osudy tří rozdílných dívek se náhle protínají.
Jejich poslední nadějí na nový začátek se má stát
internátní zařízení se zvláštním režimem.
NAUČNÁ LITERATURA
Tajemství šifry mistra Leonarda (Urresti, Mariano
Fernández)
Záhady z dob počátků křesťanství stále vzbuzují
živý zájem a nutí k zamyšlení.
Medicinmani a ti druzí (Pafko, Pavel)
Životopis mediálně známého lékaře Pavla Pafka.
Život na nitích (Štáchová, Helena)
Vyprávění Heleny Štáchové o loutkovém divadle.
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 :
Láska se zakazuje! (Flegelová, Sissi)
Dívčí román.
Slonisko a Medvídek Pú (Disney, Walt)
Pohádkový příběh.
Detektiv Sventon se ujímá případu (Holmberg, Abe)
Vtipné příběhy o soukromém detektivovi.
Samota ve dvou (Kadeforsová, Sara)
Dívčí román.
Darebák David (Simonová, France)
Příběh o zlobivém klukovi.
Kletba egyptské mumie (Stine, R.L.)
Dobrodružný román.
Hry s míčem pro děti (Tůma, Martin)
Kniha je určena pro ty, kteří si rádi hrají s míčem.
Děsní dinosauři (Oliver, Martin)
Čtení o dinosaurech a záhadách kolem nich.
Hračky a masky z papíru (Smolíková, Klára)
Jednoduché návody na výtvarné práce z papíru.
Asterix a Gótové (Goscinny, René)
Dobrodružný příběh oblíbeného hrdiny.
Hrajeme si doma i venku (Adamsová, Susan)
Kniha obsahuje mnoho zajímavých nápadů na
hry, malování, vaření a vyrábění.
Příběhy z měsíční houpačky (Müllerová, Else)
Čtení pro relaxaci a snadné usínání.

VZPOMÍNÁME
Dne 3. července 2005 uplyne 10 let ode dne, kdy nás navždy opustil manžel, tatínek a dědeček pan Eduard Soukal. Kdo jste ho znali, věnujte mu s námi vzpomínku.
Manželka Eva, syn Jaroslav s rodinou a syn Miloslav

FOTOREPORTÁŽ Z LETOŠNÍHO MARTINŮ FESTU
8. ročník Martinů festu byl pořádán jako součást
Českých kulturních slavností pod záštitou Ministerstva kultury České republiky
1. fotografie
Po slavnostním zahájení starostou města Miroslavem Popelkou a dramaturgem festivalu Janem
Páleníčkem vystoupily za onemocnělou Gabrielu
Beňačkovou obětavě a úspěšně sopranistka Zdena
Kloubová a klavíristka Jitka Čechová
2. fotografie
Pro studenty středních škol vystoupili s pestrým
programem japonská pianistka Yukie Ichimura
a violoncellista Petr Nouzovský. Průvodní slovo měl
ředitel Českého rozhlasu 3 Vltava Lukáš Hurník.
3. fotografie
Účastník Pražského jara klavírista Yukio
Yokoyama předvedl své umění v náročných interpretacích děl L. van Beethovena, B. Martinů
a F. Chopina

4. fotografie
Reminiscencí na Francii a B. Martinů byl koncert v chrámu sv. Michaela cembalistky Moniky
Knoblochové, flétnistky Žofie Vokálkové a houslistky Silvie Hessové
5. fotografie
Závěrečný koncert v zaplněném chrámu sv.
Jakuba byl svěřen Českému nonetu, které svým originálním nástrojovým složením předvádí vrcholné
umění, tentokrát interpretací Nonetu č. 2. B. Martinů a Oktetem Es dur Ant. Rejchy
6. fotografie
Geraldina Muchová – snacha malíře Alfonse
Muchy a manželka spisovatele Jiřího Muchy s potěšením přijala pozvání poličských Kulturních
služeb a jako čestný host Martinů festu se zapsala
do pamětní knihy
Text A. Klein,
foto P. Klein (1, 2, 4),
T. Orel (3, 5, 6)
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PROGRAM MĚSTSKÉHO
MUZEA
14. 5. – 3. 7. Kostýmové a scénické návrhy jevištních děl Bohuslava Martinů
2. 7. – 18. 9. HORÁCKÉ SKLO
- vernisáž v sobotu 2. července v 17. hod.
- na vernisáži vystoupí s hrou na sklenice student JAMU Ladislav Šiška, úvodní slovo pronese
Mgr. Ivo Křen kurátor sbírky skla ve Východočeském muzeu v Pardubicích
9. 7. – 18. 9. Výstava knih nakladatelství Argo
- vernisáž v sobotu 9. července v 17. hod.
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„BYLO TO ÚŽASNÝ, DO TAKOVÝ ŠKOLY BYCH I CHODILA.“
Takto a podobně se vyjadřovali návštěvníci „Školy jinak aneb dílny neobyčejného poznání“, kteří
v sobotu 4. června 2005 v noci procházeli budovou
Masarykovy základní školy. Putovali napříč školou
a nechávali se zvolna vtáhnout do atmosféry jednotlivých velmi různorodých témat zpracovaných žáky
a učiteli naší školy. Prožili pohádkové jaro v podání
prvních a druhých tříd a nahlédli do tajemné jeskyně. Spolu s 5. A a 5. B si ujasňovali rozmanitosti
přírody v souvislostech s učivem z češtiny a výtvarné
výchovy. Vesmírné stroje, pohádková zvířata, draci
a chiméry kontrastovali s živými obrazy ve 4. třídách,

Vzdělávací středisko při Městské knihovně v Poličce připravuje pro školní rok 2005-2006 výuku
v kurzech:

Foto Petr Klein
a melodii v barvě. Toto vše tvořilo nesmírně působivý celek, který dojímal. Spontánní ohlasy poutníků
byly emotivní, příznivé a plné uznání. Projevilo se to
i v návštěvnosti, neboť expozici zhlédlo v sobotu asi
1500 návštěvníků a v dalším týdnu školou procházeli
žáci poličských škol. I za denního světla a bez některých exponátů měla výstava specifické kouzlo.
Domníváme se, že si pochvalu zaslouží žáci
i všichni učitelé, kteří se na realizaci celého projektu
podíleli. Zvláště je třeba ocenit kreativitu paní učitelky Češkové, která byla „duchovní matkou“ celé
výstavy. Výsledný dojem důstojně reprezentoval
mnohahodinové úsilí, které bylo nutné k přípravě takovéto akce. Poděkování patří i vedení Tylova domu
za ochotné zapůjčení osvětlovací techniky.
Doufáme, že neobyčejné zážitky z „Masaryčky“
přispějí ke sblížení školy s poličskou veřejností, neboť jasně ukázaly, že děti nejsou jen agresivní a nevychované bytosti, ale že mají citlivou duši, která,
když dostane patřičnou péči a vedení, umí potěšit,
pohladit a dodat krásu do všedních dnů.
JF

které zachycovaly dobu „největšího Čecha“ Karla
IV. Dále se prodírali záhadnou říší rostlin, vnímali
tajemné cvakání optických přístrojů v učebně fyziky,
aby pak z říše poznání světa prostřednictvím vědy
s tajným písmem v chemické laboratoři přešli do říše
duše – náctiletých a žasli nad jejich touhami, představami a tvořivostí. Po cestě zpět z II. patra do přízemí
se ještě setkali se ztvárněním architektury a oblečení
v průběhu staletí a byli seznámeni s dětským vnímáním světla a barev. A to vše za doprovodu nevtíravé
hudby a nádherně snového osvětlení, které v setmělých chodbách školy vytvořilo neopakovatelnou
atmosféru. Celá výstava byla doplněna videosekvencemi se znázorněním toho, jak děti cítí rytmus

Jazykové kurzy
Angličtiny pro předškolní děti
Angličtiny pro začátečníky
Angličtiny pro mírně pokročilé
Angličtiny pro pokročilé
Angličtiny pro pokročilé
– konverzační kurz
Němčiny pro předškolní děti
Němčiny pro děti základních škol
Němčiny pro začátečníky
Němčiny pro mírně pokročilé
Němčiny pro pokročilé
Kurzy jsou rozděleny podle stupně znalostí.
Jednotlivé lekce obsahují:
1) gramatická cvičení
2) základní konverzační témata
3) procvičování a rozšiřování slovní zásoby
Zájemci o jednotlivé kurzy si mohou vyzvednout přihlášku v Městské knihovně, Palackého
náměstí 64 v Poličce v termínu od počátku srpna
do 20. září. Součástí závazné přihlášky je úhrada
zálohy na kurz ve výši 300,-Kč.
Zahájení kurzů je podmíněno dostatečným počtem zájemců.

KNIHOVNA O PRÁZDINÁCH
Městská knihovna Polička upozorňuje na změnu
půjčovní doby o letních prázdninách:
Oddělení pro dospělé a studenty
Po
8.00 - 11.30
13.30 - 17.00
St
8.00 - 11.30
Čt
8.00 - 11.30
13.30 - 17.00
Pá
8.00 - 11.30
V oddělení pro dospělé se středeční půjčování
přesouvá na dopoledne, přes poledne bude oddělení zavřené a sobotní půjčování se v době prázdnin
ruší!!!

Neobyčejný zážitek - harmonikář v knihovně

ŠKOLA PLNÁ SKŘÍTKŮ
Je to pět měsíců, co jsme my, školní skřítci, vítali
na „základce“ Na Lukách budoucí prvňáčky. Řádně
jsme se od té doby ve škole zabydleli a spolu s dětmi se učili, lumpačili a připravovali se na chvíli, kdy
bude škola naše.
Konečně se to povedlo! Je sobota 4. června,
v Poličce Noc neuvěřitelných zážitků, a náš sen se
splnil. Sedíme, hrajeme si a při tom docela zíráme,
kolik lidí se na nás přišlo podívat. Děti si s našimi
kamarády hrají hru Skřítku, nezlob se!, klouzají se
na klouzačce, kreslí po tabuli nebo z písmen staví
slova. Pozorně si nás prohlížejí, a tak se tváříme,
jako že se učíme. Určitě si všichni všimli i výtvarných prací dětí ze školy.
Blízko nás jsou stále naše „maminky“ Jana
a Lucka (zdejší paní učitelky Jana Bicanová a Lucie
Švandová), a tak se vůbec nemusíme ničeho bát.
Když se venku zešeří, rozezvučí se zvuky lidského světa a tajemně se rozzáří lampy, pak teprve
všichni prožíváme ty správné neuvěřitelné pocity
a zážitky.

KURZY V KNIHOVNĚ

Je jenom škoda, že ještě neumíme číst, abychom
věděli, co nám vzkázali někteří návštěvníci!
Zase někdy příště na shledanou se těší školní
skřítkové i učitelé a děti 1. stupně ZŠ Na Lukách
v Poličce .
B. Benešová, ZŠ Na Lukách

Oddělení pro děti
Po
13.30 - 17.00
Čtvrteční půjčování se v oddělení pro děti přes
letní prázdniny ruší!!!
Internet pro veřejnost
Po
8.00 - 11.30
13.30 - 17.00
St
8.00 - 11.30
Čt
8.00 - 11.30
13.30 - 17.00
Pá
8.00 - 11.30
Internet pro veřejnost bude zpřístupněn pouze
v oddělení pro dospělé.
Čítárna-Studovna
V době prázdnin bude otevřena letní čítárna ve
dvoře knihovny.
OD 18. 7. DO 22. 07. 2005
BUDE KNIHOVNA PRO VEŘEJNOST
UZAVŘENA !!!

NÁLEZ JÍZDNÍHO KOLA
Dne 5. 6. v ranních hodinách bylo pod zaparkovaným vozidlem na Palackého náměstí nalezeno
pánské horské jízdní kolo modré barvy. Majitel(ka)
si může jízdní kolo vyzvednou na služebně MP.
Pavel Lahodný
velitel městské policie Polička
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O NEOBYČEJNÝCH
ZÁŽITCÍCH
Těžko říct, kdo z těch dvou si odnesl „neobyčejnější“ zážitek… Zdomácnělý ježek, kterému
jeden z exponátů průjezdové výstavy posloužil
jako vítaný doplněk běžného jídelníčku nebo chlapeček, který si během jediného večera na vlastní
kůži vyzkoušel pobyt v imaginární hrobce egyptského faraona a ve zcela reálné psí boudě?
Po loňském střídmě komponovaném ročníku
potvrdil letošní „Čas pro neobyčejné zážitky“ pověst události, která spolehlivě dokáže zaujmout.
Podle hrubého odhadu „obešlo“ v sobotu 4. června pozdně večerní město 1 500 poutníků.
Na trase převažovala letos „výtvarná“ zastavení.
Městské muzeum nabídlo volný vstup do radniční
galerie i aktuálních expozic. Příležitost pro všechny, kdo ještě neviděli lehce šokující „upírskou“
záležitost „Ty mrtvý lež a nevstávej“ a příjemně
uvolněnou připomínku jevištní tvorby B. Martinů.
V režii muzea proběhl i jedinečný výtvarný zážitek „pohled z kostelní věže na usínající město“.
6. ročník „Času pro neobyčejné zážitky“ byl založen na prezentaci místních škol. Idea „ukaž, co
umíš“ se ukázala jako inspirativní. Základní škola
Na Lukách se představila jako pohádkové místo
obydlené skřítky, laskavé k dětem, připravené ke
hře. Práce studentů gymnázia zaujaly střídmostí,
kultivovaností. Frekventanti Základní umělecké
školy využili prostor DPS „Penzion“ k realizaci
zábavné hříčky o smyslu a výkladu mnohdy zcela bezmyšlenkovitě používaných slov. Speciální
školy zabydlely průjezd starého domu dílky žáků
vytvořenými v rámci výtvarné a pracovní výchovy.
Základní škola T. G. Masaryka vytvořila do detailu
promyšlenou kompozici: „Originální, nápadité,
plné atmosféry“ – tak zněly nejčastější komentáře
návštěvníků.
K výtvarným složkám programu náleželo
i představení modelů z místního salonu. Přehlídka módních kreací doplňovala v Divadelním
klubu cestopisnou přednášku o Thajsku. Ta,
spolu s „duševní občerstvovnou“ v soukromé galerii, zastoupila v „Čase pro neobyčejné zážitky“
mluvené slovo. Toho by možná příště neškodilo
o „slabiku“ více.
Hudební žánr byl zastoupen vystoupením
harmonikáře v městské knihovně a poněkud
improvizovanou – když nedorazili nasmlouvaní
profesionálové – kytarovou produkcí u ohně ve
dvoře sousedního domu.

Pes bezdomovec - jeho bouda se také stala
exponátem Času pro neobyčejné zážitky
Na hradbách se procházeli poutníci, pod hradbami řinčely středověké zbraně. V síni řemesel
se předváděla stará řemesla, cukrárny nabízely
občerstvení.
Ježkův komentář k vydařenému večeru se nám
bohužel nepodařilo získat. Vyjádření chlapečka
uvelebeného ve psím příbytku, jenž se stal zcela
neplánovaně jedním z exponátů, znělo zcela jednoznačně: „Domů nejdu, všechno je to super!“
6. ročníku „Času pro neobyčejné zážitky“ předcházela precizní propagační kampaň, výjimečné
zaujetí aktérů a nakonec i přízeň počasí. Laťka pro
příští ročník je nastavena vysoko …
–kaz-
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LABYRINT SVĚTA, NEOBYČEJNÝ ZÁŽITEK A RÁJ SRDCE
To když po staletích těch mnohých, národ můj
zas za jednoho z deseti vyvolených mne určil sobě,
item navštívil jsem tu zemi svou, než, Všudybud bez
růžových brýlí mámení mně do noci zážitkův - jak
praveno – dovedl a pak ke mně řknul, že mi Schola
ludus učiněna skutkem bude. I byla to škola krásně
zvedená pro žactvo obecné nad rybníkem se pnoucí.
A aj: to když já mluvím, počne mi se větší ještě světlo
dělati a spatřím obrázky ty, kteréž jsem prv popatřil
u příležitosti onačejších a tu celé a patrné, a krásné,
i hýbati se před očima mýma začíná.

jeskyni, či kryptu egyptského faraóna, kde pocit reálna byl umocněn případnou hudbou. Odcházím na
chodbu - ta je zakončena antickými sloupy: dórským,
iónským, korintským a to v plné délce od stropu až
k podlaze. Zdaleka nestačím prohlédnout vše, ale
krátce: kdybych u každého exponátu pobyl jen minutku, nestačila by mi ani celá noc.
Odcházím se podívat do gymnázia. Studenti hned
u vchodu ozařují schodiště desítkami svíček a vytvářejí tajemnou iluminaci. Opět vidím výtvarné práce
studentů, kde obsahová a formální stránka jejich děl

foto A. Klein

foto IJ

Fakt je, že duch Komenského byl na ZŠ Masarykova přítomen. Jeho vize školy hrou byla soustředěna ve všech prostorách školy. Hned u vstupu nás
vítá spousta vystřižených květin, ovečky a beránci
a v takto navozeném přírodním prostředí přijímáme
uvítání těch nejmladších žáků a jejich pánů učitelů,
přesněji učitelek. Sotva vyjdeme do přízemí, musíme
dát pozor – po zemi se plazili různí známí i neznámí
živočichové. Vytvořené objekty z makulatury ležely
v sousedství běsem postihlých divoženek v životní
velikosti. U schodiště do prvního podlaží jsme nemohli přehlédnout přepestrou mozaiku maleb souvisle pokrývající celou stěnu mezaninu. Než jsem se však
nadál, byl jsem pozván do jedné třídy, abych usedl do
žákovské lavice. V roli examinátora mi žákyně kladla
otázky, jež mi zprvu zněly záludně: Jaké druhy slov
znám? Když jsem si po chvíli ujasnil, co že se to po
mně chce, váhavě jsem zkusil první pokus – slovesa?
A když mi bylo přikývnuto, už s větší odvahou jsem
jmenoval další. Vyjmenovat všechna vyjmenovaná
slova už bylo těžší. U vzorů ženského rodu jsem
trval na nůši, a tím jsem dívenku uvedl do rozpaků.
Jednak nevěděla, co to nůše je, jednak mi ze slušnosti
nechtěla odporovat. U vedlejšího stolku s fotografiemi
různého zvířectva jsem se už orientoval snáze a uposlechl výzvy pojmenovat je anglicky a německy. Jako
v Komenského Orbis pictus.U jiného stolku pak jsem
spíš hádal, než určoval názvy různých bylin či květů.
To, co před několika málo lety budilo úžas na
Benátském bienále, dnes předvádějí žáci. Ano, jde
o počítačovou grafiku, kterou jsme sledovali při
dataprojektorové prezentaci. Ta byla instalována na
dvou místech. Kromě ortodoxní grafiky byly k vidění i různé transformační hrátky, jejichž objekty či
subjekty byli samotní žáci. Nešlo jen o vnější efekt,
například variace pospojovaných rukou zapůsobila
svou promyšleností. Pár kroků dál na řadě zavěšených
portrétech se Otec vlasti Karel IV. tváří vlídněji, než na
stokorunové bankovce a Matka sedmibolestná, taktéž
v několika zpodobeních má skutečně výraz, svědčící
o zvládnutí malby mladými tvůrci. Mohl jsem navštívit

tvoří jeden celek. Každá práce má svou myšlenku,
perfektní provedení. I zde se objevuje motiv rukou,
tentokrát na velkých fotografiích a i zde si uvědomuji,
jaká sdělnost je v těch různých gestech a jejich polohách. Ani móda nepřišla zkrátka a musím ocenit
originalitu nápadů i eventuální nositelnost modelů.
Před lety studenti překvapili své holandské kolegy
malováním po vlastním těle a díky fotografiím jsme
mohli ocenit i teď tento vtipný nápad. Studenti si
však troufnou i na portréty svých kolegů – vidíme je
na formátu A3 jako kresby či grafiky v suché jehle.
A vím, že kdybych je potkal živoucí, podle portrétu
bych je poznal.
Spěchám, abych nepropásl slovní a vizuální hříčky výtvarného oddělení Základní umělecké školy
B. Martinů. V jídelně Penzionu DPS, kde expozice
byla, nesmí chybět svíčková: Na talíři se servírují
svíčky. Zapíjí se psím vínem – láhev má na etiketě
psa. Případný pochlebovač má portrét z chleba. To
konzervatorista má obličej z konzerv a pokud má botanickou zahradu, stačí mu k tomu bota, do které dá
kytky. Pokud by byl kleštěnec, pak by jeho figura byla
tvořena sadou kleští. Nápadů několik desítek – vždy
v pěkném dřevěném rámu s příslušným atributem.
Ještě namátkou: Zavírací špendlík – klika od dveří
plus špendlíky; Vyhořelá učitelka - oči, ústa a další
části z vypálených zápalek; Mobilizace – mobily ve
vojenské čepici; Krémový dort – Nivea plus svíčky,
atd., atd.
Dílka ta drobná ručkami svými tvoří tu z hlíny, tu
z papíru, a pak k potěše své i rodičův a známých sluch
a srdce oblažují. A tu mi na mysl příjde. Musím růžové
brýle mámení sejmouti, však Všudybud takto ke mně
praví: Nemaje jich, není čeho sejímati, leč snad k těm
co potěšení ta pro nás připravili, item mladicím a mladíkům, tolik jim pravím: Rozkoší vždy víc a více jímán
jsa krásou a spanilostí jedné za druhou, co výtečného
se namanulo, rád zase budu se vracet v místa tato.
Text A. Klein s použitím úryvků J. A. Komenského Labyrint světa a ráj srdce

STUDENTSKÝ FILM GYMNAZISTŮ ČTVRTÝ V REPUBLICE
O tom, že život studenta poličského gymnázia není pouze o poučkách a složitých vzorcích,
přesvědčují již pár let tři úspěšní filmaři - David
Hesoun, Filip Mareš a Tomáš Paclík Natočili přírodovědný dokument, kde jim jako inspirace sloužily
dokumenty BBC od Davida Attenborougha, film
k zamyšlení o posledních dnech života Jiřího Ortena a životopisný film o Marii Curie Sklodowské.
Film vypráví o životě slavné laureátky Nobelovy
ceny, je protkán vtipnými dialogy, alegorickými scénami a celkový dojem je dokreslen hudbou, která
pomáhá vstřebávat historická fakta skutečně každému divákovi. Postavu Marie Curie Sklodowské
ztvárnil Tomáš Paclík, role Pierra Curie příslušela
Filipu Marešovi a za kamerou snímku stál David
Hesoun.

a v republikovém finále, kde obstál v konkurenci
sedmnácti prací, obsadil výborné čtvrté místo.
Porotci zřejmě neodolali milému humoru, výborně
použité hudbě a řadě alegorických obrazů (např.
Mariin vědecký růst je přirovnán k vývoji běžce,
spolupráce s Pierrem Curie k běhu ruku v ruce
okolo stadionu).
Dokument, který původně vznikl jako pouhý referát do chemie, dosáhl opravdu nevídaného úspěchu. Do Středoškolské odborné činnosti tedy není
nutné posílat pouze tlusté svazky prací o složitých
jevech, stačí se jen zamyslet, najít vhodný námět,
vhodné tvůrce a mít notnou dávku talentu. David,
Filip a Tomáš v této zkoušce bezesporu obstáli.
Ve filmu Marie pronese: „Jdu tomu světu ukázat.“ Tvůrci filmu světu ukázali.

Sami tvůrci o svém filmu řekli:
David: „Skloubení učení, zábavy a zamyšlení.“
Tomáš: „Bomba.“
David: „Je pravda, že film pobavil především
lidi, kteří nás znají.“
Filip: „Nechtěli jsme studenty ještě více otrávit
už i tak obrovským množstvím teorie, která je doslova zasypává dennodenně z výkladů jak učitelů,
tak z přednesených referátů samotných studentů.
To byl cíl naší práce - zábavnou, ale dostatečně
informativní metodou vzdělat a pobavit naše kamarády i učitele.“
Film Marie Curie Sklodowská získal třetí místo
v okresním kole SOČ v kategorii teorie kultury,
umění a umělecké tvorby, zvítězil v kole krajském

KDU-ČSL V LÉTĚ
23. 7. sobota 20.00 Zábava na Zahradě u mlýna
- pouťová, pořádá KDU-ČSL
5. 8. pátek 20.00 Zábava na Zahradě u mlýna
- dozvuky, pořádá KDU-ČSL
28. 8. neděle 14.00 Dětský den na Zahradě
u mlýna, pořádá KDU-ČSL za podpory SJ
25. 9. neděle od 12.00 prezentace a ve 14.00
START Běh Terryho Foxe - Palackého náměstí, pořádá KDU-ČSL a SJ

Poslední květnový víkend navštívil Poličku
vzácný host – neteř Charlotty a Bohuslava Martinů,
paní Colette Lemaire. Jedna z posledních žijících
příbuzných manželů Martinů, která žije v jihofrancouzském Marsillargues, se do rodného města
svého strýčka podívala již poněkolikáté.
Při svých předchozích pobytech se zúčastnila
například pohřbu Charlotty Martinů (1978), převozu ostatků Bohuslava Martinů do Poličky (1979)
či odhalení sochy Buhuslava Martinů v poličském
parku (1991). Tentokrát přijela se svou dcerou Francine Jolibois. Zde je jejich vzkaz z muzejní Knihy
návštěv:

Překlad: S veškerou úctou přijměte díky za pocty
poskytované osobě našeho strýce. 28. 5. 2005 C. Lemaire, F. Jolibois.
Lucie Jirglová

KALENDÁŘ KRAJE
SMETANY A MARTINŮ
Film si tvůrci pokřtili sami

A21 POLIČKA JE PRO JIŽNÍ VARIANTU R 35
Donedávna probíhala v Pardubickém kraji rušná
debata a bylo cítit určité napětí. 16. 6. 2005 se rozhodovalo, jestli povede rychlostní komunikace R35
Pardubickým krajem severní či jižní variantou.
Zatímco při jiných dopravních stavbách často
slýcháme, že varianta lepší pro přírodu bývá dražší
a může se odsunout až o desetiletí, v našem kraji to
je jinak.
V roce 2006 má být dostavěna dálnice D11 do
Hradce Králové a Pardubic. Pokud někdo chce jet na
Moravu, bude muset z dálnice sjet na staré silnice a na
další dálnici se napojí až v Mohelnici.
V tomto prostoru má vzniknout rychlostní silnice
R35, v podstatě dálnice. Navrženy jsou dvě základní
varianty - jižní, která vede převážně rovinou od Vysokého Mýta přes Litomyšl, Svitavy do Moravské Třebové, a varianta severní, která vede členitou krajinou
přes Ústí nad Orlicí a Českou Třebovou.
Donedávna se uvádělo, že jižní varianta je asi
o 4 miliardy Kč levnější, nedávno se to změnilo
díky objevu, že se bude muset postavit jeden dlouhý
tunel, který variantu prodraží více než severní. Je to
samozřejmě velký rozdíl, ovšem s různými posudky
již máme své zkušenosti. Ve skutečnosti může být
všechno jinak. Cena jižní varianty mohla být zvýšena na objednávku. Při severní variantě by totiž mělo
vyrůst několik tunelů a velkých mostů. Cena také asi

NETEŘ BOHUSLAVA MARTINŮ
V POLIČCE

není příliš rozhodující, neboť předloni to při hlasování
vyhrála také severní varianta, ačkoliv byla dražší.
Každopádně se předpokládá, že na jižní variantu
by se mohly peníze najít dříve, lze ji stavět v etapách,
severní varianta se může začít stavět až v příštích
desetiletích.
Pro jižní variantu
• nepoškodí tolik přírodu, jako by poškodila
severní varianta
• donedávna byla levnější (je zde obava z účelové
manipulace)
• jednodušší údržba v zimním období
• existuje i obava, že se bude v případě dostavby
severní varianty stejně využívat současná silnice (pro
výhodnější terén)
• ministerstvo dopravy nejdříve podporovalo severní variantu, po bližším seznámení se situací se ale
nyní přiklání k jižní variantě
• k R 35 by se připojily přivaděč z Kralicka přes
Lanškroun, Českou Třebovou a Ústí nad Orlicí - sever
by tedy nebyl ochuzen.
• stavba silnice by mohla začít podstatně dříve
• proti severní variantě je poměrně silný odpor
a budou s tím komplikace
Pro severní variantu
• podle současných odhadů je levnější než jižní
varianta
• prý přinese dopravu pro oživení severní části
kraje (faktem ovšem je, že současná rušná silnice 35
ve Svitavách či v Moravské Třebové příliš s nezaměstnaností nepomohla)
• pokud vyhraje jižní varianta, mohlo by se stát,
že se budou bouřit i obce na jihu

Informační centra Polička a Litomyšl po vzájemné spolupráci vydala Kalendář Kraj Smetany
a Martinů na rok 2006.
Kalendář je nástěnný o velikosti 47,5 x 33 cm
a na 12 listech obsahuje 24 fotografií z oblasti
Poličska a Litomyšlska. Každé z obou měst zde má
šest fotografií.
Mezi snímky mají své místo záběry na hrad
Svojanov, zámek Nové Hrady, Toulovcovy Maštale,
nebo z oblasti Žďárských vrchů apod. Kalendář
jsme vydali s předstihem před letní turistickou
sezónou tak, aby si jej mohli zakoupit i návštěvníci
a turisté, kteří do oblasti zavítají na dovolenou nebo
na výlet.
Náklad kalendáře je ve vztahu k době vydání
a jeho platnosti limitován a v případě zájmu o něj
se vyplatí jej zakoupit včas.
Mgr. Jan Matouš
vedoucí Informačního centra

Krajské zastupitelstvo se rozhodlo pro variantu
severní. Zastánci severu svým voličům asi špatně
vysvětlili výhody severní varianty, nebo jsou pravé
důvody úplně jiné než pro občany. Majitelé pozemků,
obyvatelé a starostové obcí totiž prohlašují, že budou
severní variantu maximálně brzdit a budou se ji snažit
zrušit. A21 Polička by hlasovala pro variantu jižní.
René Habrman
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POLIČKA HOSTÍ ŽÁKY
Z MAĎARSKA
Na týdenní návštěvu Poličky přijelo v neděli 19. 6.
32 žáků ze Základní školy Ebes v Maďarsku. Ebes
patří mezi jedno z partnerských měst Poličky. Žáci se
ubytovali v Základní škole Na Lukách, která pro ně
připravila bohatý program. Maďarské žáky přijal v zasedací místnosti městského úřadu i starosta Miroslav
Popelka, poté hosté absolvovali prohlídku města, jeho
památek a nechyběla ani návštěva gymnázia nebo
Středního odborného učiliště obchodního. Během
pobytu maďarští žáci navštívli i vyučování ve třídách,
připraveno bylo také sportovní vyžití. Hostitelská škola představila hostům i Toulovcovy maštale, Litomyšl,
hrad Svojanov a nechyběl ani výlet do Prahy. V pátek
večer 24. 6. se v prostorách tělocvičny uskutečnilo
oficiální rozloučení, spojené s diskotékou. Do Ebese
žáci odcestovali v neděli ráno.
-sáň-

AKADEMIE MŠ LUČNÍ
Zavzpomínat si na dětská léta nebo spoluprožít
s vlastními dětmi milé chvíle jsme mohli na slavnostní akademii Mateřské školy Luční, která si připomínala 25. výročí od svého vzniku. V podvečer
25. května se zaplnil velký sál Tylova domu dospělými i dětmi, kteří nedočkavě očekávali, co přijde.
A bylo se na co dívat.
Jednotlivá oddělení si připravila krátká vystoupení, představily se také pěvecký, anglický kroužek
či děti s flétničkami. Mohli jsme se pobavit roztomilým vystoupením Včelích medvídků, účastnit
se pohádkové výpravy „Od pondělka do pátku“ či
shlédnout pohádku „O perníkové chaloupce“. Že
příprava tohoto bezmála dvouhodinového vystoupení stála pedagogický sbor MŠ mnoho sil a energie, není pochyb. Patří jim za to velké poděkování
nás rodičů, kteří své děti svěřujeme do péče právě
této mateřské škole.
Slavnostní akademie však byla jenom třešničkou
na dortu – toho, co ochotné a obětavé paní učitelky
pro naše děti dělají a čím je utváří. To, že respektují
někdy dost silné osobnosti našich dětí a ke všem

přistupují individuálně a s citlivostí, není jenom
otřepaná fráze, ale naše osobní zkušenost rodičů,
čehož si velmi ceníme.
Markéta a David Šafářovi

Školku navštívili starosta Miroslav Popelka
a místostarosta Jaroslav Martinů

OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM V ZUŠ B. MARTINŮ

Žáky z maďarského Ebese přivítal na městském úřadě starosta Miroslav Popelka.
Foto: Stanislav Sáňka

OBČANÉ SE NECÍTÍ V PARKU
BEZPEČNĚ
V poslední době upozorňují obyvatelé Poličky na
zhoršenou bezpečnostní situaci v městském parku.
Týká se to například vulgárností vůči návštěvníkům
parku a mnohdy i fyzických napadání, nepořádku
nebo vandalizmu. Kontroly veřejného pořádku zde
provádí jak strážníci městské policie, tak policisté
z Obvodního oddělení Policie ČR v Poličce.
„Z informací od občanů víme, že k těmto negativním jevům dochází i přesto, že se obě bezpečnostní
složky problematice parku věnují. Bohužel, informace od občanů přicházejí s časovou prodlevou řádově
v počtu hodin až dní nebo nepřicházejí vůbec. K efektivnějšímu vyřešení problémů v městském parku by
přispěla těsnější spolupráce veřejnosti s bezpečnostními složkami, zvláště včasné oznamování negativních
jevů, kterých jsou občané svědky,“ uvedl k problematice Pavel Lahodný, velitel městské policie.
Při zkoumání příčin negativních jevů v městském parku se došlo k závěru, že vzrostlé okrasné
keře a košaté stromy vytvářejí anonymní prostředí
pro kriminálně závadové skupiny osob, pro osoby
nadměrně konzumující alkohol i narkomany. Ti využívají nepřehlednosti vzrostlých dřevin k obtěžování
návštěvníků parku a páchání přestupků i trestných
činů.
Proto bylo vedení Města Poličky doporučeno, aby
se upravil vzrůst dřevin v parku a tím se odstranila
anonymita míst a zákoutí, kam není dobře vidět. „Tím
by se výše uvedeným rizikovým skupinám osob ztížilo
jejich závadové jednání,“ doplnil Lahodný.
Podle jeho slov tak budou návštěvníci chráněni
před pachateli, kteří na ně útočí, ať již verbálně nebo
fyzicky, z úkrytů v křovinách nebo pod větvemi
stromů sahajících až k zemi. Situací se také zabývalo
vedení a rada města.
„Celý problém je v řešení, dali jsme úkol Technickým a energetickým službám v Poličce a našemu
odboru územního rozvoje a životního prostředí, aby
se provedla úprava zeleně v parku,“ uvedl starosta
Miroslav Popelka.
-sáň-
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Deset měsíců uteklo jako voda a opět můžeme
hodnotit další školní rok Základní umělecké školy
Bohuslava Martinů v Poličce. Již 57 let je vzděláváno poličské mládí v uměleckých oborech a tak jak
se postupně měnily názvy naší školy, tak se postupně proměňovala i škola sama. Zavzpomínejme
společně na školní rok 2004/2005.
V tomto roce navštěvovalo Základní uměleckou
školu Bohuslava Martinů 456 žáků v hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém oboru.
Tato spousta dětí a mládeže nejen pilně pracovala
se svými učiteli na získávání nových vědomostí
a dovedností, ale snažila se prezentovat nově naučené také na veřejnosti. V hudebním oboru jsou
prubířským kamenem takzvané interní koncerty,
které se pořádají v sále ZUŠ a mají na nich možnost
vystoupit i ti nejmladší. Získávají tak první zkušenosti s veřejným vystupováním, naučí se poprat
s trémou i s různými dalšími záludnostmi vlastní
prezentace. Pro rodiče je to možnost, jak se co možná nejblíže setkat s prací svých ratolestí. Ve školním
roce 2004/2005 se uskutečnilo těchto, jak my říkáme Žákovských hudebních večírků, celkem 9.
Široké veřejnosti se žáci ZUŠ Bohuslava Martinů
představili na 27 akcích! Vzpomeňme pravidelný
Adventní koncert v prosinci minulého roku konaný
v Evangelickém kostele, čtyři taneční vystoupení
v rámci pořadu Tancem od města k městu konaná
ve Svitavách, Moravské Třebové, Litomyšli a v Poličce, dvě malá, ale významná samostatná vystoupení
žesťového kvintetu v prostorách poličské Radnice,
vystoupení dechového orchestru v Širokém Dole.
Členům Společnosti Bohuslava Martinů se jistě
vybaví prosincový komponovaný pořad B. Martinů a my, vystoupení na setkáních členů poličské
a pražské pobočky, nebo koncert Mládí a Bohuslav
Martinů uváděný jako doprovodný program 8. ročníku Martinů festu. Spoustu hezké hudby přinesly
i koncerty s názvy Jarní koncert, který byl věnován
smyčcovým souborům, nebo Májový koncert, který
se konal v Uničově a na kterém naše škola měla půl
programu jako „oplátku“ za koncert v Poličce, kdy
vystoupily společně ZUŠ Uničov a Polička. Čtyři
koncerty patřily absolventům hudebního oboru.
Pro dva jsme měli možnost vyzkoušet prostor auly
poličského Gymnázia s novým klavírním křídlem
a dva se konaly v sále ZUŠ. Velkému zájmu se těšila
již tradiční celovečerní vystoupení tanečního oboru
s názvy „Ta naše písnička česká, aneb…“ a toho,
který máte jistě v čerstvé paměti „Z pohádky do
pohádky“.
Spolupráce s místními institucemi i spolky
byla také čilá. Tak jsme mohli například shlédnout

naše programy hudebního, literárně-dramatického
a výtvarného oboru v místním Penzionu, měli
jsme možnost doplnit hudebními čísly Podvečerní
hodinku s poezií pořádanou Divadelním ochotnickým spolkem Tyl nebo vzpomeňme pravidelnou
spolupráci Muzea s výtvarným oborem naší školy.
Samozřejmou součástí života ZUŠ Bohuslava
Martinů je také účast na soutěžích. Úspěšným je
výtvarný obor s 12 oceněnými v celostátní soutěži
pod názvem „Okapi“, nebo v soutěži ZUŠ vítězstvím
v krajském kole (práce pod názvem Logoart a eko
-objekty ) s postupem do celostátního kola, které
se uskuteční na začátku příštího školního roku ve
Šternberku. Žáci hudebního oboru se také snažili, o čemž svědčí pět postupů do krajského kola
soutěže ZUŠ. Zde všichni získali ocenění, dokonce
se ziskem jednoho prvního místa a to je v tvrdé
konkurenci velkým úspěchem. Pokud nebudeme
připomínat přijaté žáky na pedagogicky zaměřená
studia, na která také naše škola žáky připravuje, je
potřeba alespoň připomenout přijetí tří našich žáků
na střední školy uměleckého zaměření (1 Konzervatoř Pardubice a 2 Taneční centrum Praha ).
Ani se nechce věřit, že jsme to všechno zvládli
v jednom školním roce. Věřte, že je to spousta
práce, ale je to práce tvůrčí a vesměs radostná,
pokud máte vedle sebe lidi, kteří kromě toho, že
jsou dobrá parta, umí „zabrat“ a rodiče, kteří vám
věří a s tou důvěrou vám svěří své děti a pak také
se školou tzv. žijí. Teď mně nezbývá než všem
poděkovat a popřát jim příjemně strávenou dovolenou, ale kdybyste chtěli vědět, tak další školní rok
připravujeme…
Renata Pechancová,
ředitelka ZUŠ B. M. Polička
SRPPD „Kamínek“ vás srdečně zve na krásný výlet

VÝLET DO VÁPENÉHO PODOLU
A WESTERNOVÉHO MĚSTEČKA
1. Odjezd 21. 7. v 8:00 (sraz v 7:30 v Kamínku)
2. Příjezd do pionýrského tábora, kde bude připraven
program pro účastníky výletu
3. Hypoterapie (jízda na koních)
4. Návštěva westernového městečka
Zájemci se mohou hlásit osobně, nebo na tel:
603 108 673 do 15. 7. 2005.

OHLÉDNUTÍ ZA SLAVNOSTNÍM OTEVŘENÍM
DENNÍHO STACIONÁŘE
Páteční 20. květen znamenal pro poličskou Charitu velkou událost. V dopoledních hodinách se sešli klienti, jejich blízcí a významní hosté k slavnostnímu otevření nové budovy Denního stacionáře.
Občané byli již v červnovém vydání Jitřenky informováni o této slavnostní události, nicméně zřejmě nedopatřením došlo k chybnému uvedení vzácných hostů – slavnosti byl přítomen nikoli hejtman
Pardubického kraje Ing. Michal Rabas, ale jeho 1.
náměstek Ing. Roman Línek. Především jeho zásluhou byla v loňském roce, kdy ještě zastával funkci
hejtmana, zajištěna pro poličskou charitu investiční
dotace z rozpočtu Kraje ve výši 1 milionu Kč, díky
níž mohla proběhnout dostavba stacionáře. Rádi
bychom na tomto místě uvedli kromě Ing. Romana Línka také jméno radního pro sociální oblast
a neziskový sektor Bc. Miloslava Macelu, neboť se
o naše zařízení zajímají a pomáhají nám získávat finanční prostředky na úrovni Kraje. Této podpory si
velice vážíme a vyjadřujeme jim své poděkování.
Jako ohlédnutí za událostmi květnových dní
v poličské Charitě Vám nabízíme příspěvek jedné
z klientek Denního stacionáře.
Mgr. Markéta Šafářová, ředitelka
SLÁVA, NOVÝ STACIONÁŘ FUNGUJE!
„Sláva, máme nový stacionář,“ je možné slyšet
z úst klientů i personálu Denního stacionáře pro
dospělé s mentálním a kombinovaným postižením
v Poličce.
Ano, od 20. května 2005, kdy byl stacionář
slavnostně otevřen, žijeme, pracujeme a bavíme
se v nové budově. Slavnostního otevření se zúčastnili přední představitelé Pardubického kraje:
Ing. Roman Línek – vícehejtman a Bc. Miroslav
Macela – radní, dále pan Jaroslav Martinů – zástup-

ce starosty města Poličky, ředitel Diecézní charity
v Hradci Králové – RNDr. Jiří Stejskal i Mons. Josef
Suchár, který novou budovu vysvětil, příbuzní klientů a úzká veřejnost.
Krátce po otevření jsme se mohli pochlubit novými prostorami při Dni otevřených dveří 25. května. Při této akci se doslova dveře netrhly! Už od 9
hodin jsme mohli přivítat první hosty. Byli to většinou kamarádi a známí klientů a personálu, dále zástupci různých zařízení, studenti škol (např. některé
třídy gymnázia, SOŠ, speciální školy v Poličce)
a s několika svými klienty se přijel podívat i ÚSP
v Bystrém. Dveře se otevřely i pro řadu náhodných
návštěvníků, kteří byli zvědaví, jak to v nové budově vypadá. Své dojmy mohli pak zvěčnit ve formě
příspěvků do nové kroniky stacionáře.
Hostům se věnovali klienti, vychovatelé, vedoucí stacionáře Bc. Ludmila Chadimová a ředitelka
Farní charity Mgr. Markéta Šafářová. Seznámili je
s veškerým zařízením budovy. Mohli si prohlédnout
nové dílny: keramickou, dřevařskou a výtvarnou,
odpočinkovou a rehabilitační místnost, zařízení pro
vozíčkáře - schodišťovou plošinu, která je bude vozit do prvního patra, bezbariérové toalety, kuchyň
a společenskou místnost. Pro hosty bylo připraveno
malé pohoštění.
Pak začal „obyčejný život“. Rozhlížíme se v nové budově, zkusili jsme si práci v dílnách a různé
jiné činnosti, které jsme ve staré budově nedělali,
např. zalévání květin, žehlení, pomoc v kuchyni,
úklid dílen. Další činnosti, kterých se účastníme,
jsou canisterapie, logopedie, muzikoterapie, tělesná
a relaxační cvičení. Plánujeme výlety do okolí
a procházky do přírody.
Takže můžeme říci: „Sláva, nový stacionář
funguje“.
Za Denní stacionář Jana Pitoňáková

VÝZVA MĚSTA POLIČKY
DNY WESTERVELDU
V POLIČCE
V sobotu 3. září 2005 se v Poličce po 4 letech představí s novým kulturním programem
skupina holandských přátel z partnerského
města Westerveld.
Tato pravidelná výměna se odehrává v současnosti v periodě 2 let. Jedenkrát za dva
roky se v Nizozemí konají Dny Poličky ve
Westerveldu a za další dva roky jsou to u nás
Dny Westerveldu v Poličce. Již dlouhou tradicí
podobných výměn mezi partnerskými městy
je ubytování v rodinách, které směřuje k vzájemnému poznávání, inspiraci a dozvídání se
o životě v Nizozemí i navázání přátelských
vztahů s možností budoucích vzájemných
návštěv.
Ve dnech 2. – 5. září 2005 za tímto účelem
navštíví Poličku cca 70 členná skupina holandských hostů, převážně studentů. Jedná se
o početnou skupinu, kterou můžeme ubytovat jenom s přispěním obyvatel města Poličky,
kteří nabídnou poskytnutí ubytování a stravy
po dobu jejich pobytu v Poličce (od pátku
večer do pondělí ráno). Stejně tak to zajišťují
i hostitelé ve Westerveldu při návštěvě skupiny z Poličky.
V současnosti již máme pro cca 45 hostů
ubytování zajištěno v rodinách studentů
a dětí (i mimopoličských – Borová, Bystré,
Jimramov,…), kteří se zúčastnili Dnů Poličky
ve Westerveldu v roce 2003. Stále nám však
schází ubytovat cca 25 účinkujících.
Město Polička se proto obrací na všechny,
kteří by chtěli pomoci a měli zájem ubytovat
holandské hosty, aby se co nejdříve (nejpozději do 30. července) přihlásili v Informačním
centru, kde obdrží předběžný program pobytu skupiny z Westerveldu v Poličce.
Děkuji za jakoukoliv kladnou odezvu
Mgr. Jan Matouš,
člen zahraniční komise

PIONÝŘI NA REPUBLIKOVÉM SETKÁNÍ

CO SE DĚLO V KAMÍNKU
Dne 14. 6. 2005 se maminky s dětmi vypravily
na výlet do Pusté Kamenice. Vydařilo se nám počasí a tak jsme si to užily. Nikdo nezapomněl přibalit dobrou náladu. Lenka Ondráková si přibalila
i kytaru a krásně nám zahrála, tak jsme si i hezky
zazpívali. Domů se nikomu nechtělo a již se těšíme
na další výlety.
Maminky s K.C.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji touto cestou paní Hejtmánkové, ředitelce Mateřské školy na Palackého náměstí, a paní
učitelce Střílkové za celoroční práci s dětmi,
které vyvrcholilo krásným vystoupením a rozloučením s dětmi, které odcházejí na základní
školu, v hudebním salónku muzea ve čtvrtek
2. června.

Ve dnech 3.-5.6. 2005 se konalo celorepublikové
setkání všech pionýrských oddílů v České republice. Do Jinolic u Jičína se sjelo přes 600 lidí aby
se zde pobavili, navázali spoustu nových přátelství
a také se dozvěděli mnoho zajímavého.První den
jsme viděli představení Legenda meče.
Večer se jednotlivé oddíly seznámily se zdejším
prostředím. Druhý den byl připraven program na
celé odpoledne (šermíři‚ hudba, tanec, turnaje,
koně‚ lodičky, výlety do tajemných míst,...). Jedním
z nich byly i zdejší Prachovské skály, ve kterých se
objevuje mnoho zajímavostí a tak jako Krakonoš
patří ke Krkonoším, Rampušák k Orlickým horám,
Muhu k Jizerským horám, tak Prachovské skály
mají svého ochránce a strážce těchto skal, kterým
je Pelíšek.
Protože bylo nepříznivě deštivé počasí všechny
oddíly se nezúčastnily všech soutěží a hlavně lodiček na které jsme se tolik těšili. Ale v podvečer
se počasí umoudřilo a všichni se mohli odvázat
a pobavit na večerní diskotéce, která trvala takřka
do půlnoci.
V neděli jsme se v Jinolicích u Jičína rozloučili,
sle protože ještě pár lidiček toho nemělo dost tak se
jelo do aqaparku, kde se všichni vyřádili dosytnosti.
Po velké vodní spršce se všichni vydali na nádraží
kde už čekal vlak, který nás rozvezl do všech koutů
České republiky.
Kim Andrlíková
a Lusi Fendrychová
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CESTA KOLEM SVĚTA
Dům dětí a mládeže a MŠ Čtyřlístek uspořádal
v neděli 29. 5. 2005 na hasičské zahradě v Poličce
DEN DĚTÍ aneb CESTU KOLEM SVĚTA.
Vzhledem k hezkému slunečnému dni přišlo na
tuto akci 270 dětí s rodiči, kteří mohli za pár hodin
obletět celou zeměkouli. V Rakousku si děti zopakovaly MS v hokeji, v Austrálii skákaly jako klokani,
v Indii nosily na hlavě mísu s ovocem, v Africe stavěly pyramidy, v Číně se pokoušely jíst tyčinkami
lentilky... Za každou soutěž byla sladká odměna.
Po dlouhé a namáhavé cestě děti mohly navštívit skákací hrad a pohrát si s kouzelníkem. Rodiče
odměnili potleskem vystoupení dětí ze zájmových
kroužků DDM – aerobic, mažoretky a karate, vystoupení dětí z MŠ Čtyřlístek a hudební skupinu
Kerberos pod vedením Ivety Škorpíkové.
Těšíme se na vás na dalších akcích pořádaných
DDM v Poličce.
Zuzana Dostálová
ved. odd. estetiky a spol. věd

DENNÍ CENTRUM DOMEČEK
Nejsme zodpovědni jen za to, co děláme, ale i za
to, co neděláme. (Voltaire)
Dětské informační centrum Polička připravilo
prázdninový program pro děti složený z aktivit
v Domečku a jednodenních výletů. Program a výlety budou přizpůsobovány věku a schopnostem
dětí. Termíny aktuálně zveřejňujeme ve výloze
Denního centra Domeček, Šaffova ulice 110, Polička. Informace vám poskytnou na téže adrese i naše
asistentky.

Asistence pro děti s handicapem, pomoc rodinám, poradenství, ….
• probíhá celoročně v čase dle dohody s klientem
• rádi pomůžeme i Vám, naší prioritou jsou
šťastné děti

Výlety jsou vhodné i pro menší děti, pro maminky s kočárkem, rodiče i dospělé.
Uvítáme pomoc při organizování akcí.

Děkujeme:
• paní Erbesové – Pionýr Polička, za vedení
kurzu první pomoci v našem Denním centru. Její
profesionální výklad, srozumitelný i laikům, nás
přesvědčil o nutnosti znát základy poskytování
první pomoci.
• panu Lahodnému – Městská policie Polička,
za úpravu retardéru u pošty

Prázdniny v Domečku:
• otevřeno denně od 8 do 17 hod
Klub Radost pro dospělé:
• čtvrtek od 16 do 19 hod.
• v červenci ubrouskování, v srpnu malujeme
na sklo

Bližší informace o nabídkách služeb sdružení
Vám poskytnou naše asistentky v Denním centru
Domeček, Šaffova ulice 110, Polička – za muzeem,
nebo na tel. 775 177 027, 605 177 027
Radka Vrabcová,
DiC Polička

ČESKÉ DRÁHY ROZŠIŘUJÍ SLUŽBY PŘI PŘEPRAVĚ JÍZDNÍCH KOL
Největší český poskytovatel služeb v oblasti cestování s jízdním kolem, České dráhy, a.s., rozšířily
od 12. června své služby cykloturistům. Umožňují
rezervaci míst pro přepravu kol ve více než stovce
vlaků s úschovou během přepravy. České dráhy přitom nabízejí přepravu jízdních kol ve všech přibližně 6 tisících osobních a spěšných vlaků, ve velké
části rychlíků a také ve vybraných spojích EuroCity
a InterCity. Ve spolupráci se zahraničními partnery
nabízejí cestování vlakem s jízdním kolem do SRN,
Rakouska, na Slovensko a v letní sezóně také k Jaderskému moři. V letní sezoně cestuje s Českými
drahami denně několik tisíců cykloturistů.

PODĚKOVÁNÍ
Výchova dětí je věc velmi náročná ‚ zodpovědná
a hlavně v případě, že je dobrá, má i zpětnou vazbu.
U dětí normálně se vyvíjejících‚ ale i u dětí jakýmkoli
způsobem postižených, je při výchově nutná láska,
pochopení a úsměv.
Tohle všechno se dostává dětem v mateřské školce na Luční v oddělení D. Tímto chceme poděkovat
paní učitelce Zdeně Jíňové, paní učitelce Marušce
Stodolové, paní asistentce Vlaďce Bobkové i paní
ředitelce Ludmile Seidlové.
Zároveň jim chceme popřát do dalších let hodně
nadšených a šťastných dětí, jako jsou ty naše Eliška
a Pepíček.

Rodina Vášova a Jedličkova

POZVÁNKA DPS PENZION
13. 7. Výlet do Jedlové k rybníkům a na Baldu.
Odjezd od Penzionu v 13.30 hod.
20. 7. Batikování a výrobky ze sena. Program
povedou studentky J. Flídrová ze Speciální školy
Polička a L. Dostálová ze Základní Masarykovy
školy Polička. 14.00 hod. prac. místnost
27. 7. Batikování a strašáci. 14.00 hod. prac.
místnost
30. 7. Posezení u rybníka v Lačnově u p. Střílka
s hudbou. Odjezd od Penzionu ve 14.00 hod.
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V rychlících je možná rezervace místa
pro kolo
Od 12. června mohou cykloturisté využít nabídku rezervace míst pro jízdní kola v dálkových
vlacích Českých drah se službou úschova během
přepravy. V rámci ověřování rezervačního systému pro úschovny během přepravy si mohou
cykloturisté zajistit místo ve vlaku pro své jízdní
kolo ve stovce rychlíků. Tato možnost byla dosud
pouze u mezinárodních vlaků EuroCity a vlaku NZ
Kopernikus do Dortmundu. Každý z rychlíků, ve
kterých bude služba ověřována, nabízí 8 míst pro
kola vyhrazených pro rezervaci. Úschovna během
přepravy bude nadále nabízet přepravu kol i pro
cestující bez rezervačních dokladů a to do vyčerpání své kapacity. Cena za úschovu během přepravy
je 20 Kč a cena rezervace je jako u míst k sezení 30
Kč. Rezervaci je možné zajistit ve všech železničních stanicích vybavených moderním on-line systémem prodeje jízdenek a rezervací UNIPOK. Vlaky
s nabídkou této služby budou v provozu na tratích
Ostrava – Praha, České Budějovice – Praha, Praha
– Cheb, Plzeň – České Budějovice – Jihlava – Brno
– Ostrava, Břeclav – Brno – Praha, Liberec – Cheb,
Ostrava – Brno, Praha – Děčín, Brno – Olomouc
– Jeseník a na dalších vybraných tratích.
Včasná rezervace místa pro jízdní kolo zajistí jistotu místa i ve dnech zvýšeného zájmu cykoturistů
o přepravu vlaky. Tuto možnost České dráhy dosud
nenabízely, a tak nebylo možné vyloučit odmítnutí
přepravy ve dnech zvýšeného zájmu o přepravu,
kdy se u jednoho vlaku sešlo i víc než padesát cyklistů. Nově tedy těm, kteří si včas zajistí rezervaci,
nabízíme ve vlaku garantované místo pro kolo.
Úschova během přepravy (symbol kufr)
V tomto případě je kolo přepravováno ve služebním voze nebo oddíle pod dozorem zaměstnance ČD. Vlaky s nabídkou úschovy během přepravy

jsou nyní označeny symbolem „kufr“ (dosud symbol „K“ v kroužku). Je jím označen také služební
vůz nebo oddíl, kde lze kolo k přepravě podat.
Cestující kolo předává zaměstnanci ČD přímo
u vlaku a také si ho přímo u vlaku vyzvedává. Za
službu se platí částka 20 Kč/vlak. Jízdní kola jsou
pro přepravu přijímána až do vyčerpání kapacity
služebního vozu nebo oddílu.
Přeprava jízdního kola jako spoluzavazadla
(symbol kola)
Tímto nejrozšířenějším a nejoblíbenějším způsobem lze přepravit jízdní kolo za 20 Kč/vlak ve všech
vlacích označených symbolem „jízdní kolo“ na prvním a posledním představku a ve všech osobních
a spěšných vlacích i v případě, že nejsou tímto symbolem označeny. V rychlících a vlacích vyšší kvality
je možná přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel
pouze ve vozech označených pro přepravu jízdních
kol. Přeprava na posledním a prvním představku
nebo v jiném než označeném prostoru je zakázána.
Částku za přepravu kola je možné zaplatit bez dalších poplatků u průvodčího ve vlaku.
Vlaky označené symbolem jízdního kola mají
zařazeny vozy se zvětšeným prostorem pro přepravu jízdních kol. Jde například o rozšířený nástupní
prostor nebo speciálně upravený oddíl. V osobních a spěšných vlacích, které nejsou zmíněným
symbolem označeny, je kapacita pro přepravu kol
omezena. O počtu přepravených kol pak vždy
podle aktuálních provozních podmínek rozhoduje
průvodčí ve vlaku.
Cestující si v tomto případě zajišťuje nakládku,
překládku a vykládku jízdního kola u jednotlivých
spojů sám. Kolo má trvale pod svým dozorem
a odpovídá také za případné škody, které způsobí
spolucestujícím (např. poškození oblečení).

KAMÍNEK
O PRÁZDNINÁCH
Vážení rodiče,
SRPPD“Kamínek“ je v provozu od 4. 7. 2005 po
celé prázdniny od 7:30 do 16:00 hod.
Po domluvě možnost i dřívějších nástupů.
Pohádkový les v Liboháji
Dne 12. 7. pořádáme „Pohádkový les“, sraz
v Kamínku v 9 hod, přesun do Liboháje.
Program: Soutěže dětí i maminek. Opékání špekáčků(vzít si sebou). Hledání pokladu.

INFORMACE Z 1. STUPNĚ ZŠ NA LUKÁCH V POLIČCE
Atletický čtyřboj
3. 6. 2005 proběhl na naší škole 6. ročník atletického čtyřboje žáků 1. – 5. tříd. Akce se zúčastnili všichni žáci v každém ročníku, takže závody
absolvovali i ti, kteří by jinak v žádném sportu
nesoutěžili.
Proběhly soutěže v tradičních disciplinách: skoku dalekém, hodu kriketovým míčkem, sprintu na
50 m a ve vytrvalostním běhu na 400 – 800 m (podle
věku dětí). Závod byl vyvrcholením celé jarní atletické přípravy žáků.
Z vítězů a druhých v pořadí byla vytvořena dvě
družstva, která reprezentovala naši školu v oblastním kole atletického čtyřboje.
Dětský den
Den dětí je každoročně příležitost užít si pěkné
chvíle. Na naší škole již několikátý rok připravují
dopoledne soutěží pro ostatní děti žáci 5. tříd. Tak
tomu bylo i letos.
V pátek 27. května bylo na hřišti a družinové
zahradě připraveno ke dvaceti stanovištím s nejrůznějšími soutěžemi: střílení šípem, sestřelování kelímků vodou, překážková dráha, kolo štěstí, střelba
na branku a spousta dalších.
Děti 1. - 4. tříd nadšeně plnily jednotlivé disci-

pliny, získávaly „škudlíky“ a ty si vyměňovaly za
sladkosti.
Počasí celé akci přálo, dopoledne příjemně
uběhlo a autoři soutěží a zároveň organizátoři –
páťáci – byli sice unaveni, ale nadmíru spokojeni.
Veselé psaní
Co si pod tímto názvem představit? To už
ví 12 předškoláčků, kteří se pravidelně každý
čtvrtek scházejí ve své budoucí škole Na Lukách
v Poličce.
Paní učitelky Švandová, Bicanová a Benešová
připravily už třetí kurz rozvoje grafomotoriky dětí
pod názvem Veselé psaní.
Jednotlivé lekce, kterých je celkem šest, obsahují základy pro správné držení psacího náčiní
a cviky pro rozvoj motoriky ruky. Účelem je seznámit rodiče se správným postupem, který musí,
pokud mají být výsledky, doma procvičovat. Veškerý nácvik je postaven na účinné motivaci, která
děti zcela vtáhne do činnosti.
Pozitivní je i to, že budoucí žáčci si zvykají
na prostředí své třídy i na svou budoucí paní
učitelku.
Blanka Benešová
ZŠ Na Lukách

ŽIVNOSTNÍCI MUSÍ OD ČERVENCE VYDÁVAT
DOKLADY O ZAPLACENÍ
Podle novely zákona o živnostenském podnikání
musí od 1. 7. 2005 všichni podnikatelé, kteří podnikají na základě živnostenského oprávnění, vydat
zákazníkovi doklad o prodeji zboží nebo poskytnuté
službě, a to pokud přesahuje platba výši 50 Kč. Zákon o živnostenském podnikání nerozlišuje, zda se
jedná o doklad z elektronické pokladny, či doklad
vypsaný ručně.
Zákon o registračních pokladnách povinnost
vydávat doklady o zaplacení ještě upřesňuje. Od
1. 7. 2005 každý daňový subjekt, který provozuje
maloobchodní nebo hostinskou činnost na základě
živnostenského oprávnění a který používá jakoukoli
elektronickou pokladnu, která tiskne pokladní blok,
má povinnost oznámit v každém pokladním místě
svoji identifikaci a umístit upozornění o tom, že je
povinen za provedenou platbu vystavit a předat
zákazníkovi potvrzení o platbě za maloobchodní
prodej zboží nebo poskytnutí hostinské činnosti,
přesáhne-li platba 50 Kč. Potvrzením o platbě bude
doklad tištěný touto elektronickou pokladnou.
Zákazníkovi bude v každém pokladním místě
viditelným způsobem oznámeno, že prodávající
provozující maloobchodní nebo hostinskou činnost
je povinen mu vydat doklad o platbě. Zákon o registračních pokladnách přímo předepisuje text tohoto
oznámení:
„Zákon o registračních pokladnách ukládá prodávajícímu povinnost předat o provedené platbě pokladní blok vystavený pokladnou tohoto pokladního místa
nebo očíslovaný paragon, popřípadě pokladní blok
vystavený záložní pokladnou, v případě její poruchy.“
Tyto povinnosti se nevztahují na ty živnostníky,
kteří provozují maloobchodní či hostinskou činnost

a elektronickou pokladnu nepoužívají, nemusí tuto
pokladnu k 1. 7. 2005 pořizovat. Nemusí mít v prodejním místě umístěno ani oznámení o povinnosti
vydat doklad o platbě. Tyto a další povinnosti vyplývající ze zákona o registračních pokladnách musí
splnit nejpozději od 1. 1. 2007. Doklad o prodeji
zboží či služeb nad 50 Kč však musí prodávající vydat
v souladu s novelou zákona o živnostenském podnikání, byť by to byl paragon vypsaný ručně.
Výrobci a dovozci pokladen
Od 1. 7. 2005 mohou výrobci nebo dovozci,
kteří mají v úmyslu na český trh dodávat pokladny splňující funkční a technické podmínky, které
zákon o registračních pokladnách stanoví, podat
Ministerstvu financí návrh na certifikaci určitého
typu registrační pokladny s fiskální pamětí nebo na
certifikaci postupu, kterým bude funkční registrační
pokladna doplněna fiskální pamětí. Na základě tohoto návrhu podaného do 31.10. 2005 Ministerstvo
financí rozhodne o certifikaci typu pokladny nejpozději do 31. 12. 2005. Pokud tento návrh podá od 1.
11. 2005, rozhodne Ministerstvo financí o certifikaci
nejpozději tři měsíce od podání návrhu. Stejné lhůty
platí i pro správní řízení při rozhodování o autorizaci
servisního střediska.
Kontaktní místo - kontaktním místem pro podání návrhu na certifikaci určitého typu registrační
poklady s fiskální pamětí nebo na certifikaci postupu, kterým bude funkční registrační pokladna doplněna fiskální pamětí je Ministerstvo financí, Ústřední
finanční a daňové ředitelství, Lazarská 7, Praha 1.
Dotazy k registračním pokladnám je možné
zasílat na e-mailovou adresu: registracni.pokladny@mfcr.cz

Z ČINNOSTI DPS PENZION
4. 5. zahájila ředitelka Základní umělecké školy
B. Martinů paní R. Pechancová ve vestibulu Penzionu
vernisáž prací výtvarného oboru. Žáci školy pod vedením paní učitelky Smolkové připravili práce, které
nutí k zamyšlení a ocenění nápadů žáků. Po vernisáži
zahájil pan ředitel P. Brandejs program ke Dni matek.
Žáci umělecké školy zahráli na hudební nástroje a zazpívali. Babičky dostaly na památku malé dárečky
z papíru. Po ukončení programu následovala prohlídka prací žáků umělecké školy.
4. 5. navštívil pěvecký kroužek Penzionu Poupata
Domov důchodců v Poličce, kde se konal Den matek.
Pod vedením pí. M. Štaudové a paní M. Fritschové
vystoupil s pásmem písniček o jaru a pro maminky.
Zpíval za doprovodu pana F. Hladíka. Zpěvačky přinesly do domova nejen dobrou náladu, ale i malou
pozornost, kytičku pro každou babičku. Pěvecký
kroužek děkuje vedení domova za pozvání, kde hraje
a zpívá vždy s chutí a radostí.
17. 5. pořádala univerzita třetího věku zájezd na
zámky Žleby a Kačinu. Posluchači univerzity a obyvatelé Penzionu navštívili zámek ve Žlebech. Zaujaly
nás hlavně zbraně a velká prostorná kuchyně, ve které se vařilo pro šlechtu. Ze Žlebů jsme pokračovali
do Kačiny. Zámek Kačina patří mezi nejvýznamnější
stavby empírové architektury v Čechách. Zámek je
obklopen přírodním parkem. Po prohlídce zámku
následoval oběd v restauraci U Husy a odjezd domů.
23. 5. si obyvatelky Penzionu udělaly procházku
do města. Navštívily restauraci THT. Pobesedovaly
u kafíčka, lívanečků a bramboráčků. Při zpáteční
cestě si poseděly v parku u sochy B. Martinů a vychutnávaly klid, přírodu a sluníčko. Tentokrát se
s námi vydaly na procházku i obyvatelky, které do
města pěšky nedojdou.Vezly se na vozíčcích a byly
opravdu vděčné za toto pěkné odpoledne.
31. 5. se konalo posezení u táboráku na přehradě. Opékaly se buřty, zpívalo se, besedovalo. Na
harmoniku hrál pan Hladík a na kytaru pan Otepka.
Posezení v přírodě na čerstvém vzduchu při pivečku,
vínečku a pěkných písničkách bylo prima.

BESEDA O PRVNÍ POMOCI
SENIORY ZAUJALA
V prostorách i na zahradě Domu s pečovatelskou službou Penzionu v Poličce se v úterý 14.
června uskutečnila beseda, která byla zaměřena na
základy poskytování první pomoci.
Besedu spojenou s praktickými ukázkami vedla
PhDr. Zlata Pražanová, ve spolupráci se žákyněmi
Střední zdravotnické školy ve Svitavách. Přítomní
senioři předvedli své dosavadní znalosti z první pomoci v připraveném testu, v praktických ukázkách
si vyzkoušeli umělé dýchání na figuríně, obvazovou
techniku, nechyběly ani informace o pomoci při
infarktu, bezvědomí či jak se zastavuje krvácení.
Mnozí si nechali také změřit tlak a zjistit hladinu
cukru v krvi. Mezi účastníky byla i Zdenka Honzátková, která se akce zúčastnila i z toho důvodu, že
dříve pracovala ve zdravotnictví. „Myslím si, že každý člověk by měl znát základy první pomoci a není
na škodu si je zopakovat,“ uvedla Honzátková.
-sáň-
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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
Od 7. 7. 2005 bude v Poličce u kruhového
objezdu otevřena nová prodejna textilu - DŮM
DĚTSKÉ MÓDY, kde najdete široký výběr oblečení
pro děti a mládež.
Těšíme se na Vaši návštěvu a věříme, že Vás překvapíme příznivými cenami.

VÝZVA PRO DOBRÉ
ZPĚVÁKY
A MUZIKANTY
Nově vznikající malý vokální soubor hledá
dobré muzikanty, kteří mají praxi v oblasti
zpěvu. Hledám mužské i ženské hlasy. Repertoár bude pestrý, ale budou převládat
skladby moderního charakteru, pop, jazz,
spirituály a něco málo klasiky. Praxe ve
sboru vítána.
Před pěti lety jsem se přistěhoval do Poličky ze Žďáru nad Sázavou, kde jsem se věnoval 25 let vedení hudebních souborů. Byly
to folkové, dechové, rockové, jazzové kapely
a vokální sbory. Já sám jsem byl do roku 2002
členem komorního smíšeného sboru, který se
několikrát umístil na předních místech v rámci
evropských soutěží a se svým gymnasijním
sborem jsem absolvoval mnoho úspěšných
koncertů doma i v zahraničí. Sólově jsem se
věnoval klasické, moderní a lidové hudbě
a postupně jsem získal praxi v nahrávacích
studiích, kde jsem natočil 11 CD.
Rád bych tyto zkušenosti zhodnotil spolu
s těmi, kteří hledají ve zpěvu radost a něco
víc.
Pokud máte zájem, volejte:
Oldřich Růžička tel. 777 230236.
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ŽÁCI MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DALI O SOBĚ VĚDĚT
Závěr školního roku je na každé základní škole
velmi náročným obdobím, neboť většina žáků dohání výpadky v prospěchu motivována přislíbenou
odměnou či naopak trestem, žáci devátých tříd
přemýšlí nad zbytečností povinné školní docházky,
neboť se už vidí na vybraných středních školách,
k tomu se připojí školní výlety a velké množství
soutěží, jako by školní rok trval pouhé dva měsíce.
V tomto období také škola řeší největší počet výchovných problémů.
Přes výše uvedené problémy naši žáci dokázali
potěšit výbornými výsledky v mnoha soutěžích..
Nelze zde uvést přehled všech předních umístění
v obvodě či okrese - tedy alespoň několik příkladů
za všechny. S oceněním z okresního kola recitace
se vrátili Katka Sobolová, Vojta Skoumal, Míša Pospíšilová, Anita Kozáková a Eva Spilková.
V okresním kole Fyzikální olympiády patřilo
v kategorii F 3. místo Martinu Havranovi a v kategorii E 2.místo Votjtěchu Bednářovi.
Honza Onesork v krajském kole konverzační
soutěže v anglickém jazyce se umístil na 2.místě,
čímž potvrdil dobrou kvalitu výuky jazyků na naší
škole.
V náročné Matematické olympiádě v kategorii
Z6 patří 2. místo Martinu Vrátnému, v kategorii Z7
se dělí o 1. až 4. místo Lukáš Trnka a kategorii Z8
o 1. a 2.místo Eva Spilková a o 3. a 4. místo Martin

Úspěšný tým s tofejemi z McDonald´s Cupu

Havran. V krajském kole Chemické olympiády byl
Martin Lapáček 2. a Vojta Bednář 5., ve stejném kole
Fyzikální olympiády byl Vojta Bednář 3. a Magda
Stodolová 5., ale neméně potěšil postup literárních
prací Lucky Trnkové, Honzy Onesorka, Miši Portlové a Kuby Novotného do národního kola soutěže
Evropa ve škole.
Na pomyslném žebříčku výsledků nejvýše asi
stojí sportovní výkony našich reprezentačních družstev, neboť postavit dobré družstvo se obtížněji, než
připravit jedince. Výborně si vedlo družstvo chlapců 4. - 5. tříd ve vybíjené, které postoupilo až do
krajského kola. Tým chlapců ve složení Filip Švec,
Ondra Klein, Tomáš Mihulka, Marti Navrátil, Petr
Scheib, Vojta Ficek, Jirka Šlosr, Marek Leinweber,
Honza Karmaš, Jakub Fajmon, Láďa Demeter, Jirka
Mužík, Kuba Mužík, Víťa Bartoš, Honza Chvála,
Honza Dubský, Jakub Dvořák, Martin Koutný a Lukáš Zavadil dělily pouhé dva zápasy od postupu
do celostátního finále Coca Cola Cupu. To tým
mladších žáků ve složení David Houska, Richard
Mach, Petr Mach, Honza Scheib, Marek Kovář, Tomáš Hemerka, Petr Klíma, Pepík Hejtmánek, Martin
Zavadil, Honza Boháček, Erik Vápeník a Jakub
Dvořák se probojoval až do republikového finále
McDonald´s Cupu v minifotbalu, které se konalo ve
dnech 9. a 10. června v Praze, kde mu v konečném
pořadí patřilo mezi 16 nejlepšími týmy republiky
pěkné 12. místo. Poslední dva uvedené úspěchy
jsou především zásluhou dobré práce s mládeží
v místním fotbalovém oddílu.
Dařilo se tradičně i atletům, kde všechna čtyři
družstva postoupila do krajského finále Poháru
rozhlasu do Pardubic, odkud si dokonce mladší
žáci přivezli ocenění za 1. místo a starší žáci za
2. místo. Nejlepšího umístění v rámci republiky dosáhlo družstvo chlapců ve složení Vojta Ficek, Jirka
Šlosr, Tomáš Čermák, Lukáš Trávníček a Petr Scheib
v republikovém finále atletického čtyřboje ve dnech
17. a 18. června v Litomyšli, když v konečném pořadí skončilo na 9. místě. Výsledek mohl být výrazně
lepší, když v týmu chyběli pro nemoc či zranění klíčoví závodníci Luboš Chládek a Honza Chvála, který je 2. vícebojařem našeho kraje. V hodu míčkem

Tomáš Čermák výkonem 82,96 m dokonce zvítězil
a Jirka Šlosr ve výšce výkonem 171 cm byl 4.
Vedení školy děkuje rodičům a zákonným zástupcům za pomoc a podporu, vyučujícím a asistentkám za přípravu dětí, organizaci a zabezpečení
účasti v jednotlivých soutěžích a především svým
žákům za dobrou reprezentaci školy a města Poličky.
-J. Kacálek-

SETKÁNÍ S HOKEJBALISTY
Ve středu 1. června se místostarosta Jaroslav Martinů setkal se členy hokejbalového mužstva mladších
žáků SK Kometa Polička.

Na snímku je mužstvo hokejbalistů mladších
žáků SK Kometa Polička, které bylo přijato
místostarostou Jaroslavem Martinů (vpravo)
Mladší žáci se 20. až 22. května zúčastnili závěrečných bojů o titul mistra České republiky v Praze
pro sezonu 2004/2005. Zde získali 3. místo. „Město si
tohoto úspěchu velice váží, máme z něj radost. Poděkovat musíme i rodičům a trenérům. Tento významný
sportovní úspěch je o to cennější, že vznikl ve skromných materiálních a finančních podmínkách,“ řekl
místostarosta Jaroslav Martinů. Ten si prohlédl diplom
a pohár a také hráčům předal drobné dárky.

ÚSPĚŠNÝ 7. ROČNÍK RYBÁŘSKÉHO ZÁVODU
POHÁR POLIČSKÝ KAPR
Ve dnech 4. - 5. června se v areálu Pod Kopcem
konal již 7. ročník rybářského čtyřiadvacetihodinového závodu dvojic Pohár Poličský kapr. I tentokrát
se jej zúčastnilo velké množství zájemců ze všech
koutů republiky.
Hospodář pořadatelské organizace Rybářského
sdružení Vysočina Polička pan Jaroslav Martinů
nám k tomu řekl: „Závodu se zúčastnilo 100 dvojic,
přijeli například rybáři z Karlových Varů, Trutnova,
Prahy i výprava ze Slovenska. To nás samozřejmě
těší a současně je to pro nás velký závazek do
budoucna, abychom dosavadní úroveň závodu zachovali a podle možností dále zvyšovali. Jen to je
zárukou, že nám zájemci i nadále zachovají přízeň
a budou se sem rádi vracet. Na tom také závisí další
osud závodu. Myslím, že letos opět vládla všeobecná spokojenost, z čehož máme radost.
Počasí nám přálo, až na sobotní odpolední
dvouhodinový déšť (což ovšem rybáře nevyvede
z míry), kapři brali. To dokládá i skutečnost, že
vítězná dvojice nachytala za 24 hodin 92 kaprů.
(Pro srovnání: v prvním ročníku stačilo na vítězství
16 kaprů). Největší ulovenou rybou byl kapr 83 cm,
další měřil 80 cm, celkem bylo chyceno 1 400 ryb
ve váze od 2 do 8 kg. Přispělo k tomu pochopitelně
kvalitní zarybnění - ke stávající osádce jsme přidali
dalších 4 000 kaprů o váze 100 metráků.
Dodáme, že součástí závodu Pohár Poličský
kapr byly Rybářské taneční večery konané ve dnech
3. a 4. června, které rovněž přispěly k dobré náladě
účastníků i příchozích.

Červencové akce rybářů
Také na červenec připravilo Rybářské sdružení
Vysočina tři zajímavé akce.
První z nich se uskuteční ve dnech 16. - 17. 7.
(sobota, neděle) a je určena dětem: Prázdninový
24 hodinový závod mládeže - tříčlenných družstev.
Druhý závod je jakýmsi pokračováním na jaře
zahájené tradice - I. ročník závodu Letní přehrada (sobota 30. 7.), k jejímuž koloritu jistě přispěje
i společenská akce - Rybářská noc.
-vra-

Místostarosta Jaroslav Martinů poděkoval
mladým hokejbalistům za reprezentaci města

Vítězové VII. ročníku Poháru Poličský kapr
(zleva) 2. Kortyš-Daňsa Litomyšl, 1. Lišáci-Blešáci Svitavy, 3. Žraloci Polička. Foto Petr Fejt

Úspěšný tým mladších žáků vede tři a půl roku
trenér Pavel Dvořák a po celý rok mu pomáhali Milan Šrámek a Jiří Tobiáš. O velký úspěch poličského
hokejbalu se postarali Aleš Buben, Ondřej Slaný,
Jan Boháček, Marcel Dvořák, Ladislav Havlík, Josef
Hejtmánek, Tomáš Hemerka, Tomáš Navrátil, Jiří
Tobiáš, Jiří Kašpar, Petr Škaroupka, Vojtěch Tobiáš,
Jonáš Dvořák, Břetislav Tocháček, Kristián Drahoš,
Petr Koníček a Tomáš Poul. Navíc v základní části
Petr Klíma.
Všichni hráči, včetně trenéra, se po vítězství nechali obarvit na blond. Na setkání se také hovořilo
o současné situaci kolem hokejbalového hřiště. To
nyní plně neodpovídá rozměrové normě, zatím mu
proto byla udělena výjimka. Rekonstrukce hřiště je
však nutná, aby v Poličce mohl hokejbal pokračovat.
Místostarosta Jaroslav Martinů přislíbil v této souvislosti od města pomoc.
Text a foto: -sáň-
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ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ A-DRUŽSTVA ŽEN
Do sezóny 2004 – 2005 vstupovalo A-družstvo
žen se značně obměněným kádrem. Většina hráček ukončila svoji činnost a tak se vlastně začínalo
s budováním nového celku, kde několik zbylých
mohykánek bylo doplňováno juniorkami. Velkým
nedostatkem ve výkonech byla skoro nulová tréninková docházka, nesehranost a malá psychická
odolnost. Výsledkem bylo 14 porážek v jedné řadě
a poslední místo v tabulce soutěže s hrozivým odstupem na ostatní po polovině soutěže.
V polovině října začala příprava na jarní část,
cílem bylo především zlepšení herního projevu,
zapojení dalších mladých hráček do družstva
a stabilizace kádru. To vše vycházelo až do vánoční přestávky. Potom však družstvo zasáhly
neskutečné zdravotní problémy, v jednu chvíli
bylo mimo až 8 hráček a nepodařilo se tréninkový plán splnit. Herními prověrkami pro nás byly
především turnaje Poháru hejtmana Pardubického
kraje, kde se nám zčásti výkony, zčásti i štěstím
podařilo nakonec vybojovat nádherné 3. místo.
Poslední přípravou před mistrovskými zápasy byl
Velikonoční turnaj v Chocni, kde obsazujeme třetí
místo za dvěma celky pořádajícího oddílu.
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Pokusem o nemožné – zachránit krajskou soutěž i pro další rok - jsme šli do mistrovských zápasů. První duely v Moravské Třebové naznačovaly
dobrou formu, ale chybí nám kousek štěstíčka
a také širší kádr na lavičce.
Druhé kolo hrajeme doma s Chocní a překvapivě získáváme tři body za výhru a těsnou porážku v odvetě. Po tomto zápase zavládlo až přílišné nadšení a výsledkem byl výprask v Dolním
Újezdě, kde hrajeme nejhůř za celé jaro. Hned
další týden ale šest odvážných bojovnic bojuje
s Vysokým Mýtem v tropickém vedru a získáváme další výhru.
Páté kolo hrajeme proti Hlinsku předvádíme
asi nejlepší hru na jaře. Soupeřky na nás nemají
v žádné herní činnosti a získáváme další čtyři
body. Zadarmo nedáváme kůži ani v Žichlínku, kde sice prohráváme, ale hra už má jakýsi
řád, chybí nám však více zkušeností ze zápasů
s těžkými soupeři. Poslední kolo v derby zápase
se Svitavami je spíše větrnou ruletou, ale i tady
bodujeme.
I když jsme se nedokázali posunout v tabulce
z posledního místa, nakonec se nám podařilo

lepším poměrem setů zachránit a tak se bude
hrát krajská soutěž v Poličce i na podzim a to je
jenom dobře. Děvčata potřebují hrát s kvalitními
soupeři, což by v případě sestupu do okresním
přeboru rozhodně nebylo. Jedině těžké zápasy
a poctivý přístup k tréninkům vedou k tomu,
aby se volejbal žen v Poličce vrátil tam, kam patří
a dočkal se úspěchů v dalších sezónách.
Vytváří se zde mužstvo, které má velice nízký
věkový průměr, ale kde se daří skloubit zkušenosti starších hráček a dravost mládí. Tím, že se
rozšířil kádr, jsou hráčky nuceny bojovat o dres,
nikdo nemá nic jisté, o sestavě bude rozhodovat
především výkonnost.
K hodnocení jednotlivkyň – daří se odbourávat výpadky hráček ve hře, ale jde to velice
pomalu. Každá si dokáže vybrat slabší chvilku
a vzápětí zazáří. Velkou výhodou je, že většina
hráček je schopna vystřídat více postů v sestavě,
není tak úzká specializace. To prokazovaly dvě
z nejzkušenějších – Lenka Flídrová a Lída Teplá.
Lenka Flídrová jako kapitánka družstva se stává
vůdčí osobností týmu, dokáže spoluhráčky vyburcovat k lepším výkonům a je pro ostatní příkladem svým přístupem k přípravě i k zápasům.
Lída Teplá i přes zdravotní problémy odehrála
výbornou sezónu, dokáže uplatnit zkušenosti
z vyšších soutěží a pro hru družstva je nepostradatelnou.
Další tahoun družstva Jana Škrábková se s největší pravděpodobností s družstvem rozloučí,
odchází hrát vyšší soutěž do Pardubic. Její místo
blokařské jedničky se bude jen těžko nahrazovat,
přece jen zkušenosti mladým hráčkám chybí. Velký pokrok ve výkonnosti prokázala Lenka Korábová na postu nahrávačky, ale ještě ji hodně práce v tréninku čeká, stejně ale tak i ostatní. Dobré
výkony předváděla i Bára Petříčková, škoda jen,
že sehrála minimum zápasů.
Zbytek družstva tvořily juniorky. Z nich se zatím nejlépe předvedla Gábina Doležalová, která
se dokázala prosazovat nejen razancí, ale i chytrostí. Katka Kudová hraje maximum, ale chybí
jí trénink, stejně tak jako Míše Kárské, výkony
obou by mohly být ještě lepší. V ohromné pohodě hrála na postu libera Alča Grubhofferová, který je přesným odrazem toho, jak vypadá výkon
po poctivém tréninku. Klid a jistotu vnáší do hry
týmu Eva Dobešová, ovšem čtyřměsíční výpadek
ze zdravotních důvodů udělal na jaře své.
Velkým příkladem pro ostatní v tréninkové
docházce je Lucka Nešická, které chybí jen větší
průbojnost a snaha poprat se o místo v základní
sestavě. Romana Nárožná zatím dohání tréninkové manko, ale i ona má možnost bojovat o místo
na hřišti. Do přípravy se po zranění zapojila už
i Petra Kozlová, která musí především dohnat
manko ve fyzické přípravě. Dalším dlouhodobým marodem je Adéla Jeřábková, která neustále
bojuje s nemocemi a zraněními. Doufejme, že od
srpna už se zapojí do přípravy.
No a poslední dvě - Pavla Kalášková a Andrea
Librová – hrály minimálně kvůli pracovnímu vytížení. Do kádru ještě patří Lída Haraštová, která
je momentálně na mateřské dovolené.
Družstvo jako celek pokročilo ve výkonnosti
o značný kus vpřed. Stále je ale co zlepšovat. Musíme zapracovat na fyzičce a rychlosti, zlepšit hru
na síti ve všech činnostech (útok, blok, vykrývání). Hlavně ale musíme odbourat chyby v postavení a při hře v poli, naučit se trestat každou
chybu soupeře a naopak být psychicky odolnými
v okamžiku, kdy se nedaří a soupeř je lepší.
Přesto věřím, že se podaří stabilizovat kádr,
zlepšenou tréninkovou morálkou půjdou výkony
všech ještě nahoru a družstvo bude hrát líbivý
volejbal v horních patrech tabulky. Předpoklady
pro to všechny hráčky mají, ale záleží jen na nich,
čeho samy chtějí dosáhnout a co dokáží obětovat
ve prospěch kolektivu.
Trenér Pavel Přibyl

STARŠÍ ŽÁKYNĚ NA PŘEBORU ČESKÉ REPUBLIKY
VE VOLEJBALU
V lednu byla zahájena druhá část krajského přeboru starších žákyň. Šest družstev (Lanškroun, Dolní
Újezd, Choceň, Chvaletice, Česká Třebová a Polička)
bojovalo o titul „Přeborník Pardubického kraje“. Hrálo
se tradičně turnajovým systémem každý s každým
a až do posledního šestého kola bylo umístění na
prvních dvou místech otevřené. Opakovala se situace
z loňského roku, kdy si tato místa mezi s sebou rozdělila družstva Poličky a Lanškrouna. Naše soupeřky po
loňském druhém místě neponechaly však nic náhodě,
na poslední zápas se velice dobře zkoncentrovaly
a jejich větší herní zkušenosti a snad i naše svázanost
možným získáním druhého titulu, rozhodly o tom, že
se zlaté medaile v tomto roce předávaly v Lanškrouně. Bohužel, od vysněného prvního místa nás nedělil
celý prohraný zápas, ale pouze jeden jediný set.
Avšak i druhé místo nám zajistilo postup na „Přebor České republiky“.
32 postupujících družstev bylo rozděleno do čtyř
skupin, které sehrály svá utkání o post nejvyšší ve
čtyřech různých městech. My jsme odjížděly v pátek
8. dubna do Nového Jičína. Čekaly nás zde soupeřky
nám dobře známé ze soutěže Český pohár žákyň, ale
současně také družstva, která se v konečném pořadí
této soutěže umístila lépe než my.
Během dvoudenního turnaje jsme odehrály sedm
zápasů a ve výsledném součtu bodů na nás zbylo 7.

místo a tím se nám uzavřela cesta mezi 16 nejlepších
celků v naší republice. Výsledné umístění pro nás
nebylo ale zklamáním, protože jsme věděly, že herní
úroveň zúčastněných družstev bude velmi dobrá a jely jsme hlavně „na zkušenou“.
A co říci na závěr letošní herní sezóny? Byl to pro
naše družstvo rok úspěšný, kdy se děvčata probojovala do dvou nejvyšších soutěží v naší republice a jejich
herní projev byl hodnocen zkušenými trenéry kladně. Velkým přínosem do dalšího období je získání
nových herních zkušeností i teoretických poznatků,
konfrontace s nejlepšími družstvy v naší republice
a především výborná parta a stmelený kolektiv, neboť
bez toho by dosažení těchto výsledků nebylo jistě
možné.
Hráčka B. Skalská byla vybrána do širšího reprezentačního kádru a v současné době se zúčastnila
úvodních soustředění a čtyři hráčky, členky KCM
Pardubice, (K. Tomanová, B. Skalská, Ž. Štrofová,
Z. Petříčková) odjely 21. června na Olympiádu mládeže s Orbitem do Brna, kde budou reprezentovat
Pardubický kraj.
Za dosažené výsledky bych chtěla poděkovat
i našim sponzorům, firmě PONAS, firmě MEDESA,
Městu Polička, ředitelství Gymnázia Polička a panu
O. Báčovi.
J. Petříčková

ZLATÉ MEDAILE PUTUJÍ DO POLIČKY
Po velice úspěšné loňské sezóně, kdy se staly
mladší žákyně a kadetky Přebornicemi Pardubického
kraje, jsme letos navázaly dalším úspěchem, a to v kategorii nejmladších volejbalových nadějí – v přípravce
děvčat, titulem Přebornice Pardubického kraje. V této
kategorii krajského přeboru se děvčata zúčastnila 8
turnajů. Družstva jsou čtyřčlenná a hrají na hřišti
7x7 m.
V celé soutěži bylo 11 družstev, která se v prvním
rozřazovacím kole rozdělila do dvou skupin. Vždy
poslední dva ze skupiny A padaly pro příští turnaj do
skupiny B. První dva ze skupiny B naopak postupovaly do skupiny A. Poličské družstvo ani jednou nesestoupilo do B skupiny. Celková bilance 5 vítězství, 2x
druhé místo a 1x třetí ve skupině A vynesla družstvo
až na samý vrchol.
Výrazněji lepší výsledky podávala děvčata v první
části soutěže, druhá polovina byla velkým bojem
s družstvem Dolního Újezda.
Od prvního turnaje bylo zřejmé, že budeme bojovat o některou z medailí, že to bude zlatá, jsme si
zajistily již v předposledním turnaji. Proto v závěru
mohla nastoupit děvčata z minipřípravky, která tuto
soutěž budou hrát příští sezónu.
Největším tahounem byla pro mužstvo kapitánka
Markéta Chalupníková, která prokázala velkou bojovnost a rozhodnost v okamžicích, kdy se družstvu
příliš nedařilo. Do příští sezóny musí ještě vylepšit
podání, aby získala potřebnou jistotu.

Stojící zleva Petra Navrátilová, Bára Krajíčková, Vítek Zdvořilý, Lenka Teplá, Řada dole
zleva: Bára Šudomová, Markéta Chalupníková, Klára Eltschknerová

V sestavě se objevily Petra Navrátilová, Bára Krajíčková, Bára Šudomová, které společně s kapitánkou
tvořily základní sestavu.
Od KVS KM Pardubického kraje jsme pro letošní
soutěž dostaly výjimku a za družstvo děvčat mohli
nastoupit i naši tři chlapci – Vítek Zdvořilý, Ondra
Bukáček a Tomáš Navrátil. Na turnajích jsme ještě
zkoušely dívky z minipřípravky. Zahrály si: Šárka
Navrátilová, Markéta Uttendorfská, Laura Štěpánková,
Klára Eltschknerová a Lenka Teplá. Družstvu i přes
jejich vítězství lze vytknout, že se příliš soustředilo
na zápasy s největším rivalem z Dolního Újezda a se
slabšími soupeři se jeho volejbalový um vytrácel. Znatelně chyběla v těchto zápasech motivace.
Třicítka děvčat ze stávající minipřípravky nahradí své úspěšné spoluhráčky z oddílu a poperou se
o možnost hrát krajský přebor přípravek pro sezónu
2005/2006. Medaile a pohár KVS byl předán na posledním turnaji 12. 6. na poličských kurtech U Javoru.
Mnoho zdaru i pro příští sezóny!!!
-har-

JOSEF CHMELÍK PÁTÝ
NA MISTROVSTVÍ ČR
Skvělého úspěchu dosáhl svratecký Josef Chmelík
(Atletika Polička), když v maratonském mistrovském
závodě doběhl pátý a celkově obsadil v poli téměř
4000 běžců 17 .místo.
Na start prestižního Pražského mezinárodního
maratonu se v neděli 22. 5. postavilo i 33 TOP-vytrvalců v čele s atlety z Keni. Ale i mezi Evropany byla
velmi známá jména s vynikajícími osobními rekordy
okolo 2:10hod. Maratonci se museli kromě zatáček
a dlažby letos vypořádat i s horkem, na které doplatil
nejeden favorit.
Josef Chmelík si rozložil své síly kvalitně a postupně se asi z 50. místa prokousával vpřed. Na občerstvovacích stanicích poctivě pil a chladil se vodou.
I to mu zřejmě pomohlo překonat sálající teplo, které
se tetelilo nad asfaltem. V závěrečných kilometrech
na Kampě a v uličkách Starého Města už byl značně
vyčerpaný, ale dokázal držet své tempo a předběhnout další závodníky.
K velkému úspěchu gratulujeme!!
Pavel Novák, trenér

POLIČŠTÍ HASIČI TŘIKRÁT
BRAMBOROVÍ
Poličští hasiči se letos zúčastnili několika postupových soutěží - mladí hasiči okresního a muži
okrskového kola.
Okresní kolo hry Plamen a dorostu se konalo poslední květnový víkend v Sádku u Poličky.
Všichni včetně dětí očekávali dobrý výsledek,
protože natrénováno bylo a výsledek z podzimní
části soutěže dával tušit dobré šance na medaile.
Mladším žákům se však lepila smůla na paty
a ve dvou velice silných disciplínách obdrželi
nešťastných 10 trestných sekund, což je stálo
medailové pozice. Ve štafetě 4x60 m je však nic
nezastavilo a vybojovali zde druhé místo. Od konečného třetího místa je dělil pouhý bod, což je
jen pro představu např. jedna sekunda ve štafetě
400 m CTIF.

Starší žáci předvedli vyrovnané výkony, které
opravdu konečnému pátému místu odpovídaly.
V požárním útoku obsadili druhé a v požárním
útoku CTIF třetí místo.
V dorostenecké kategorii soutěžilo i několik
starších žáků, kteří se ale mezi staršími soupeři
neztratili. Ve štafetě 4x100 m předvedli výborný
čas 74,65 s, který znamenal třetí místo v této disciplíně. V přeboru jednotlivců v běhu na 100 m
s překážkami se nejvíce dařilo Štěpánu Vlčkovi,
Lukáši Hlavsovi a Tomáši Paclíkovi. V součtu čtyř
časů z této disciplíny obsadili také 3. místo. Dorostenci věděli, že pokud se jim podaří požární
útok, ještě mohou dosáhnout na medaile. Útok se
sice podařil, ale po přeměření hadic byl družstvu
udělen neplatný pokus z důvodu nedostatečné
délky hadice. Poličský kolektiv si tedy odnášel
další nevděčnou bramborovou pozici.
Družstvo mužů posílené o dorostence a starší
žáky si s ostatními poměřilo síly 11. června na
okrskové soutěži v Květné. Štafetu 4x100 m zaběhli s časem 73,47 s, což je jejich nový rekord.
V přeboru jednotlivců se nejvíce dařilo Milanu
Hermonovi s časem 21,34 s a Lukáši Hlavsovi
s časem 21,4 s. Požární útok se povedl bez větších
problémů a v konečném součtu časů obsadili poličští muži čtvrté místo, přičemž na prvních třech
pozicích se již pár let pořadí nemění.

BAZÉN PATŘIL DĚTEM
V pondělí 20. června se v plaveckém bazénu
v Poličce uskutečnil v dopoledních hodinách Den
plný her.
Pracovníci bazénu připravili pro děti z mateřských škol a žáky základních škol několik soutěží
a her. „Děti z mateřinek musejí například sbírat
z hladiny zvířátka, jít po plovoucím mostě nebo sjet
ze skluzavky,“ přiblížila náplň her vedoucí bazénu
Jitka Kmošková.
Pro žáky ze základních škol byly disciplíny
o něco obtížnější, kdy například sbírali předměty
ze dna bazénu.
Jako první se do soutěže zapojili děti z Mateřské
školy Luční.
-sáň-
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JARNÍ PLAVECKÉ ÚSPĚCHY
Plavci z oddílu Orka Polička se zúčastnili krajských závodů mladšího a staršího žactva 21. - 22. 5.
2005 v Trutnově. Změřit síly s ostatními účastníky jeli
Václav Werner a Petr Erbes.
Vašík Werner závodil v šesti disciplinách: 100 m
znak, 50 m volný způsob, 100 m volný způsob, 200 m
volný způsob, 100 m znak a 200 m polohový závod.
Ve čtyřech disciplinách se umístil na 2. místě, dále
získal jedno třetí a jedno páté. V celkovém hodnocení ročníku 1993 měl Vašík druhý nejlepší výkon
přeborů dosaženým časem 2:39,0 v závodě 200 m
volný způsob. Petr Erbes plaval ve třech disciplinách
a umístil se na desátém, jedenáctém a patnáctém
místě.
Všichni jim přejeme hodně úspěchů v dalších
závodech. Sportu zdar
Plavci a trenéři Plavecké oddílu

ZIMNÍ STADION JE VYUŽÍVÁN
I V LETNÍCH MĚSÍCÍCH
Dne 28. 5. 2005 se uskutečnil na zimním stadionu
turnaj v hokejbale. Do turnaje se přihlásila 4 družstva: Božkov team, Stašov, Dorost team a Kometa
Polička.
Výsledky jednotlivých zápasů: Božkov - kometa
2:0, Stašov - Dorost 1:3, Božkov - Dorost 4:0, Stašov
- Kometa 0:11, Božkov - Stašov 4:0, Dorost - Kometa
0:3.
Konečné pořadí: 1. Božkov team, 2. Kometa Polička, 3. Dorost team, 4. Stašov.
Musím všem přítomným hráčům poděkovat
za předvedené výkony a za hladký průběh celého
turnaje. Zápasy byly dramatické a pro diváky atraktivní, při utkáních byla vždy velice dobrá divácká
atmosféra. Jako organizátor bych chtěl poděkovat
panu místostarostovi Martinů že přijal naše pozváni
a vítězným družstvům předal poháry.
Dne 11.6.2005 byl uspořádán i 1. ročník malé
kopané o pohár Sport bar Kréta. Bylo přihlášeno
6 družstev: Božkov team, Popelka team, Sport bar
Kréta, Dorost team, Stašov, Jedlová. Je škoda,že
nakonec se turnaje družstva Stašova a Jedlové nezúčastnila.
Výsledky jednotlivých zápasů: Božkov team
- Popelka team 4:3, Sport bar Kréta - Dorost team
2:4, Božkov team - Dorost team 9:3, Sport bar Kréta
- Popelka team 1:10, Božkov team - sport bar Kréta
6:3, Dorost team - Popelka team 1:7
Konečné pořadí: 1. Božkov team, 2. Popelka
team, 3. Dorost team, 4. Sport bar Kréta
Hrací systém turnaje musel být upraven z důvodu
neúčasti Stašova a Jedlové, ale všichni další přítomní
hráči se shodli na tom,že si dobře zahráli a už nyní
se těší na další ročník. Věřím, že v příštím ročníku
bude více družstev.
Závěrem bych chtěl poděkovat hlavnímu sponzorovi Sport bar Kréta jmenovitě panu Dufkovi.
Vedoucí zimního stadionu, Miloš Grubhoffer

Dne 23. 7. se uskuteční plážový volejbalový
turnaj Poličský bagr na pískovém hřišti místního koupaliště. Přihlášky přijímáme do 10. 7. na
e-mailové adrese policskybagr@nastrankach.cz.
Počet družstev je omezen na dvanáct.
Přijďte nás podpoři, rádi vás uvidimíme.
Dívky a ženy jsou obzvláště vítány.
Za ASPV - volejbal
J.K. Dvořák, Jan Mlynář
policskybagr.nastrankach.cz
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TURNAJ PRO DĚTI ZÁKLADNÍCH ŠKOL V SOFTBALLU
V pondělí 13. června 2005 proběhl další turnaj
pro děti základních škol v softballu. Termín nebyl
vybrán náhodně – na toto datum totiž připadá
„Světový den softballu“. Uspořádáním tohoto turnaje jsme se tedy i my společně se zúčastněnými
dětmi připojili k akci podporující zachování softballu na olympijských hrách. Neméně důležitá je
i skutečnost, že se daří k softballu přitáhnout stále
více dětí a mládeže, takže svůj volný čas potom
tráví sportem.
Turnaje se tentokrát zúčastnilo sedm družstev:
tři ze Základní školy Masarykova, 3 ze Základní
školy Na lukách a jedno z Gymnázia. Bohužel
tentokrát nedorazila družstva ze Základní školy
Jimramov, která jsou v poslední době pravidelným
hostem na těchto turnajích. Také se zúčastňují Školní ligy v softballu, dokonce letos uspořádali i jeden
turnaj v Jimramově. Jejich neúčast byla pro nás malým zklamáním, turnaj by byl jistě zajímavější.
Po přivítání družstev a zběžném připomenutí
turnajových pravidel došlo k rozlosování do skupin,
kde se družstva utkala každý s každým:
Konečné pořadí bylo následující:
1.
ZŠ Masarykova „A“
2.
ZŠ Masarykova „B“
3.
ZŠ Na lukách „9“
4.
Gymnázium
5.
ZŠ Masarykova „C“
6.
ZŠ Na lukách „7“
7.
ZŠ Na lukách „8“

Turnaj se i díky příznivému počasí velmi vydařil,
děti soupeřily s velkým zápalem a nadšením. Nakonec si všichni odnesli hodnotné ceny a softballové
vybavení, aby se mohli věnovat tomuto sportu i na
školách. Chtěl bych tímto poděkovat vedení všech
zúčastněných škol za podporu této zajímavé sportovní akce a doufám, že nadále zůstanou softballu
nakloněna. Velký dík si zaslouží také rozhodčí,
kteří celý turnaj velmi dobře „odpískali“ - Jan Neřold
a Petr Eltschkner; a samozřejmě i ostatní pořadatelé. Doufám, že se na sportovních akcích budeme
s dětmi a mládeží vídat i v budoucnu. Nejbližší příležitost je stále ještě otevřená – Letní sportovní tábor
v Trhové Kamenici v termínu 13. – 21. srpna.
Petr Cihlář

TRIATLON MIP POLIČKA
Závodníci oddílu Triatlon MIP Polička úspěšně
zahájili letošní sezónu v Českém poháru duatlonu
a triatlonu. Zatím největšího úspěchu dosáhla Zuzana Vlčková, která získala stříbrnou medaili na Mistrovství České republiky v duatlonu ve Stráži pod
Ralskem. Pro bližší představu – v kategorii starších
žákyň zvládla náročnou trať, skládající se ze 3 km
běhu, 12 km jízdy na kole a dalšího běhu na 1,5 km,
ve vynikajícím čase 40 min. 51,5 s.
Lukáš Tomášek zde v kategorii dorostu obhajoval loňský titul mistra republiky. Vzhledem ke zdravotním problémům se mu však nepodařilo loňský
úspěch zopakovat, přesto dosáhl skvělého 4.místa.
Nejmladší zástupce oddílu Petr Mohelník se umístil
na pěkném 10. místě v kategorii mladších žáků.
V Triatlonovém poháru získal zatím stříbro Lukáš Tomášek v I. závodu Českého poháru v Praze.
V dalším závodě Českého poháru v Jablonci nad
Nisou se Zuzana umístila na 4. místě, Lukáš získal
9. příčku a Petr 13. místo. Lukáš zde uplaval 750 m,

ujel 20 km a 5 km běžel v čase1 hod. 06 min. 15 s.
V současné době se závodníci připravují na
další závody, včetně Mistrovství České republiky
v triatlonu v Táboře, o jejichž průběhu vás opět
budeme informovat.
P. Mohelník

VÝSLEDKY MISTROVSKÝCH FOTBALOVÝCH ZÁPASŮ
Starší žáci stále nenašli na jaře přemožitele ... Nekompletní mladší žáci povinně zvítězili s posledním
týmem tabulky ... Mladší i starší dorostenci prohráli
svá utkání s dobrým Hlinskem ... „Béčko“ sehrálo vyrovnanou partii v Dolním Újezdě, ale chybělo štěstíčko ... „Áčko“ porazilo Lanškroun i díky „víkendovému
střelci“ J. Dittrichovi.
SOBOTA 21.05.2005
MLADŠÍ ŽÁCI:
SK POLIČKA – TJ LANŠKROUN 2 : 0.
Branky : Houska, Holeš
V utkání s posledním týmem tabulky jsme opět
nastoupili bez pětice hráčů základní sestavy. Hned od
úvodního hvizdu jsme si vypracovali převahu a gólové příležitosti, ale s jejich proměňováním jsme byli na
štíru. Branku tak vsítil Houska hlavou po předchozí
střele Scheiba. Soupeř ovšem několikrát zle zatápěl
v naší šestnáctce. I ve druhém poločase jsme měli
herně navrch a spoustu šancí a soupeř hrozil rychlými

brejky. Šest minut před koncem ovšem Holeš po rohovém kopu přidal gólovou pojistku. Mužstvo předvedlo
řadu hezkých kombinačních akcí a oproti minulému
zápasu v Hlinsku podalo celé mužstvo velice solidní
výkon a patří mu pochvala. Velmi dobrý výkon podali
zejména Štěpánek, Kovář, Houska, Švec a Dostál.
STARŠÍ ŽÁCI:
SK POLIČKA – TJ LANŠKROUN 2 : 0
Branky: Ptáček, Zavadil
MLADŠÍ DOROST:
FC HLINSKO – SK POLIČKA 3 : 1
STARŠÍ DOROST:
FC HLINSKO – SK POLIČKA 7 : 1
MUŽI B: DOLNÍ ÚJEZD – SK POLIČKA „B“ 3 : 1
Branka: J. Dittrich st.
NEDĚLE 22.05.2005
MUŽI „A“: SK POLIČKA – TJ LANŠKROUN 3 : 0
Branky: 6. Petr, 84. a 87. Dittrich st.
Václav Obolecký

ATLETICKÉ NOVINKY

ROZVRH PLAVÁNÍ

PRO VEŘEJNOST ČERVEN 2005
Konec května a červen jsou vždy obdobím s největší koncentrací atletických soutěží, kdy vrcholí jarní
část soutěží krajských přeborů družstev, konají se
krajské přebory jednotlivců na dráze pro jednotlivé
věkové kategorie, probíhá řada významných dílčích
závodů a současně se konají jednotlivá mistrovství
republiky. Nelze uvést úplný přehled úspěšných výsledků poličských atletů, proto jen krátce.
V jednom z nejkvalitnějších maratónů světa
Pražském maratónu, který je i mistrovským závodem
pro české maratónce startovali dva zástupci poličské
atletiky. Jirka Myška závod pro zdravotní potíže

nedokončil, ale Pepa Chmelík dosáhl historického
úspěchu poličské mužské atletiky, když obsadil 5.
místo v MR. Na veřejných závodech v Praze dosáhl
dalšího historického výsledku Lukáš „Eda“ Kvapil,
neboť se stal prvním mužským atletem, který se nominoval v disku výkonem 43,64 m na MR jednotlivců
na dráze. V krajských přeborech v atletice žactva
získali členové oddílu 12 medailí a Jirka Fajmon ziskem 3 přebornických titulů se zařadil mezi atletickou
špičku kraje. V krajských přeborech na dlouhých
překážkách získali zástupci poličské atletiky 2 tituly
a další 4 medaile.

Datum
1.
2.
3.

den
pátek
sobota
neděle

4.
5.
6.

pondělí
úterý
středa

7.
8.
9.
10.

čtvrtek
pátek
sobota
neděle

11.
12.
13.

pondělí
úterý
středa

14.
čtvrtek
15.
pátek
16. – 31.

6.00-20.00 .
14.00-20.00
zavřeno
6.00-20.00
14.00-20.00
14.00-18.00,
18.00-19.00 VZP,
19.00-20.00 kond. plavání
6.00-20.00
6.00-20.00
14.00-20.00
zavřeno
6.00-20.00
6.00-20.00
6.00-18.00,
18.00-19.00 VZP,
19.00-20.00 kond. plavání
6.00-20.00
6.00-20.00
zavřeno

Případné změny budou zveřejněny ve vývěsní
skříňce před pl. bazénem v Poličce
POZOR: Ve středu mají možnost pojištěnci VZP
po předložení kartičky plavat zdarma. Je to náhrada
za již známé „plavenky“.
SAUNA JE V ČERVENCI UZAVŘENA
PROVOZ FITCENTRA DO 15. 7. 2005

ZAHÁJENÍ SEZONY
NA KOUPALIŠTI
David Beneš nad laťkou

Dne 28. 5. se konal na antukových hřištích
u sokolovny I. ročník amatérského volejbalového
turnaje Poličský out. Turnaje se zúčastnilo celkem
pět družstev. Ve velkém parnu se podařilo získat
první místo družstvu Drink Team a druhé týmu
Lachtan Klub. Třetí skončili Bukvičky, na čtvrtém
místě Borová a poslední družstvo Raketa.
Naše podědování patří firmám Masokombinát Polička, Bartosh s.r.o. - kancelářská technika a Tiskárna Polička za jejich sponzorský
příspěvek.
Kompletní výsledky naleznete na webové adrese policskyout.nastrankach.cz.
J.K. Dvořák

Velmi úspěšná byla vystoupení družstev. Družstvo nejmladších žáků se dočkalo 1. června prvního
úspěšného startu v historii v Ústí nad Orlicí za pomoci některých rodičů, kteří se podíleli na přepravě
dětí. Stejně tomu bylo i 16. června při druhém startu
v Chocni.
Přes značnou nervozitu začínajících atletů, jsou
výsledky velmi povzbudivé, ale až poslední podzimní kolo rozhodne o celkovém umístění a případné
účasti ve finále 25. září v Moravské Třebové. Družstvo mladších žáků dokázalo zvítězit ve své skupině
25. května v Litomyšli i 8. června ve Svitavách, čímž
si zajistilo již definitivně postup do boje o medaile
v zářijovém finále družstev, které se uskuteční v neděli 18. září v Litomyšli na Městském stadionu Černá
Hora. Starší žáci se ve druhém kole 5. června dokázali probojovat v dramatickém boji na třetí místo za
silné týmy ŠAKu a Hvězdy Pardubice, čímž si posílili
naději na zisk medailí v konečném hodnocení, ale do
konce soutěže chybí ještě 2 důležitá kola. Ve stejný
den družstvo mužů v Pardubicích ve společných
přeborech pro Pardubický a Královéhradecký kraj
ziskem druhého místa přes absenci největší opory
Ládi Krále posílilo medailové ambice. V neděli 19.
června nepočetné družstvo dorostenců v Nové Pace
opět ve společných přeborech vybojovalo 2. místo za
Hvězdou Pardubice a semifinále MR je již na dosah.
V úterý 21. června odcestovali na Olympiádu dětí
do Brna Jirka Fajmon, Tomáš Večeře, Jirka Šlosr a na
triatlon Zuzka Vlčková. Na MR dorostu a juniorů
v Pardubicích ve dnech 25. a 26. června si vybojovali
postup splněním náročných limitů Karel Sejkora,
Kuba Červ, Jarda Kacálek a Lenka Schauerová.
-JarKa-

Letošní sezona na koupališti v Poličce byla zahájena již ve středu 22. června a koupaliště bude
otevřeno až do středy 31. srpna.
Provozní doba je od 9 do 19 hodin. Děti do tří
let mají vstup zdarma, do 15 let zaplatí 10 korun,
vstupné pro dospělé je 25 korun.
U koupaliště je k dispozici parkoviště, za osobní
automobil se platí 5 korun. V areálu koupaliště je
k dispozici stánek s občerstvením, nechybí ani hřiště pro plážový volejbal.
Případné změny budou zveřejněny na informační tabuli na koupališti. Do 15. července bude ještě
pro veřejnost otevřen krytý plavecký bazén.
-sáň-

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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