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K OSLAVÁM 740. VÝROČÍ ZALOŽENÍ POLIČKY
Vážení občané a čtenáři,
v letošním roce si připomínáme 740 let od založení města Poličky. Město založil v roce 1265
český král Přemysl Otakar II.. Město během staletí
postupně měnilo svoji tvář, doby budování a rozkvětu střídaly válečné vřavy. Předci nám zde zanechali mnoho kulturních památek, žili zde mnozí
významní lidé.
V rámci tohoto výročí bude Polička ve dnech
2. – 4. září patřit oslavám. Přijedou k nám zástupci
partnerských měst, představitelé Pardubického kraje, zástupci výkonného výboru hradebních měst,
nebudou chybět ani další hosté.
Oslavy začnou v pátek 2. září koncertem houslisty Pavla Šporcla v Tylově domě, koncertovat

se bude i ve večerních hodinách na Palackého
náměstí. Hlavní oslavy vypuknou na Palackého náměstí v sobotu dopoledne. Náměstí bude plné stánků v rámci staročeského jarmarku, nebudou chybět
kejklíři, hudebníci nebo průvod městem, ve kterém
pojede i kočár s králem a královnou.
Připraven je i večer věnovaný našemu partnerskému holandskému městu Westerveld. Dozvuky
oslav budou v neděli. Bude toho samozřejmě daleko více, podrobný program oslav najdete na jiném
místě Jitřenky.
Užijte si oslav co nejvíce, dobře se bavte a alespoň na chvilku zapomeňte na problémy všedních
dní. A snad vyjde i počasí.
Stanislav Sáňka
tiskový mluvčí

ÚSILÍ V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ PŘINÁŠÍ OVOCE
Příprava lokality Mánesova a Wolkerova pro
výstavbu nových rodinných domů začala v loňském roce. Vznikl tak prostor pro 53 nových
rodinných domů. Bylo vydáno 22 stavebních povolení, v září loňského roku se začaly pokládat
první základy a letos v srpnu se začalo s kolaudací prvních domků. „V současné době probíhají
jednání s firmami, které by zde chtěly postavit 2
bytové domy.“ řekl místostarosta Jaroslav Martinů.
Bohužel je nyní město ve sporu s firmou Dufestav, kvůli dokončení inženýrské infrastruktury
této lokality.
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Nová výstavba v lokalitě Mánesova - Wolkerova

Také v průmyslové zóně se pilně staví. 11.
srpna zde bylo slavnostně otevřeno logistické
centrum firmy Medesa, které překvapuje rozsáhlou parkovou úpravou, příjemnou architekturou
a špičkovou kvalitou provedení stavby. Slavnostního zahájení se zúčastnili starosta Miroslav
Popelka, místostarosta Jaroslav Martinů, radní
Pardubického kraje Josef Janeček, zástupci obchodních partnerů, dodavatelů stavby, sponzorovaných organizací a mnoho dalších hostů. Ředitel
Medesy ocenil spolupráci s městským úřadem,
jehož vedení i úředníci dokázali pružně reagovat
na rychlý vývoj situace kolem budování průmyslové zóny jako celku i výstavbu firemního sídla,
jehož stavba trvala pouhých 10 měsíců. Poličskou
firmu Medesa představujeme na jiném místě
Jitřenky. Medesa nezůstává v průmyslové zóně
sama, naproti již vyrůstá další objekt.
Čilý stavební ruch panuje také u přehrady Pod
kopcem, kde vzniká nová chatová osada. První
chaty jsou již dokončené, další se staví. Pokud
jste zde nebyli v poslední době, tak se budete
divit, jak se celá oblast změnila.
V srpnu byla zahájena rekonstrukce Družstevní ulice v oblasti za kolejemi. Obyvatelé jedné
z nejzničenějších ulic se tak konečně po několika
desetiletích dočkají zlepšení situace. Oprava byla
zahájená výstavbou nových chodníků.

Nové sídlo firmy Medesa v průmyslové zóně

Chatová osada Pod kopcem

PRODEJ BYTŮ V POLIČCE
Zastupitelstvo Města Poličky schválilo v únoru
letošního roku prodej 51 městských bytů na Sídlišti
Hegerova čp. 932, 933 a v ulici Střítežská čp. 218. První
nabídka byla učiněna v dubnu t.r. stávajícím nájemcům,
kteří mají podle zákona šest měsíců na to, aby tuto nabídku přijali nebo z nějakých důvodů, ať již finančních
či jiných, odmítli. Po uplynutí této zákonné lhůty může
dosavadní vlastník, tj. Město Polička, nabídnout byt
i s nájemcem k prodeji jiné osobě s tím, že nájemní
vztah přejde na tohoto nového majitele.
Snahou města bylo, nastavit takové podmínky
prodeje, které by byly přijatelné pro většinu občanů
žijících v těchto domech. Byty byly oceněny znalcem
v oboru nemovitostí a prodejní cena byla stanovena
na úrovni 80 % hodnoty vyplývající ze znaleckého
posudku. Další výhody byly kupujícím dány možností
bezúročného splácení kupní ceny bytů po dobu 10-ti
let, poskytnutím dalších slev při platbě v co nejkratší
lhůtě, umožněním úhrady kupní ceny prostřednictvím
stavebních spořitelen a další.
O tom, že město vyšlo svými podmínkami občanům maximálně vstříc a že zvolilo správnou cestu při
prodeji bytů svědčí to, že začátkem srpna bylo prodáno
celkem 18 ze 40 bytů na Sídlišti Hegerova a 6 z 11 bytů
v domě na ulici Střítežská. Znamená to, že z celkového
počtu 51 bytů byla již téměř polovina prodána a další
kupní smlouvy se připravují!
Ing. Sonja Škrabalová,
vedoucí majetkoprávního odboru

HRADBY TURISTŮM
Hlavní činitelé v turismu se sešli v Praze, aby
zhodnotili dosavadní průběh cizineckého ruchu.
Zjištěné skutečnosti nejsou zcela uspokojující.
Cizí turisté svůj pobyt u nás krátí a zatím projevují jen malý zájem o jiné oblasti naší země než
výhradně Prahu.
K hodnocení byli proto přizváni i hejtmani
všech krajů a hledají se cesty, jak tento zjištěný stav zlepšit. Zcela stručně řečeno - jednou
z hlavních příčin je, že nedovedeme nabídnout
srovnatelné hodnoty, jaké jsou běžné v sousedních zemích.
Tato zpráva v tisku mi otevřela otázku, zda
my v Poličce jsme pro zvýšení turistického ruchu
učinili optimum možností. Budiž mi dovoleno říci
svůj názor snad nestranného pozorovatele.
Je nespornou skutečností, že ze všech poličských památek a pamětihodností jsou městské
hradby naši atraktivní jedničkou. Jen pár měst
v Evropě se může pochlubit tak ucelenou a zachovalou památkou, jakou jsou naše středověké
hradby. Během uplynulých cca třiceti let se v Poličce upravily 3 úseky hradebního opevnění, které
byly zpřístupněny k prohlídkám.
1) úsek severozápadní - od bývalé restaurace
Střelnice k farské zdi. Byl prvý upraven a zpřístupněn někdy v osmdesátých letech. Zahrnuje
v sobě tři bašty upravené tak, že mohly poskytnout i prostory pro mnohé historické památky
z doby, kdy hradby měly svůj funkční účel. Měl
jsem to štěstí, že jsem je jedenkrát mohl navštívit.
Pak ale došlo ke kuriózní — vpravdě kocourkovské historce. Město prodalo domek, jímž vedla
jediná přístupová cesta pro návštěvníky hradebního ochozu. Takže od okamžiku, kdy nový
majitel domku - prý protiprávně, ale zřejmě dosud
úspěšně - odmítá průchod svojí nemovitostí, tato
poličská památka se stala neupotřebitelnou.
Z nepochopitelného důvodu v letech jež následovaly, nepřišel nikdo s myšlenkou, vybudovat

tedy nový přístup na ochoz stejného řešení‚ jako
je dnes k oběma dalším hradebním úsekům.
2) úsek severovýchodní, zřejmě nejkrásnější,
disponující rovněž třemi průchozími baštami,
navíc s výhledem právě na střed města a na nové sportovní areály a krásnou uličku na Bídě,
dnes též jednu z populárních charakteristik
města. A zase ta vtíravá otázka: Proč je tak řídce
zpřístupňovaná? Proč dochází prý k měsíčnímu
střídání s třetím úsekem ? (Nevím, dle jakého
kalendáře se tato změna určuje, zatím je to však
třetí úsek, který je pro turisty otevřen v červnu
i červenci)
3) Třetí úsek na jižní straně města, dnes tedy
nejužívanější. Má jedinou baštu, sice jí lze projít,
ale na jednu stranu sotva kam vyjít. Návštěvníkovi
je tudíž nabídnut cca 60 metrový výběh po hradebním ochozu, aby byl na konci včas laťkovou
zábranou varován a nespadl na téměř už zbořenisko poslední z dosud neopravených poličských
bašt. A i zde zase otázka: proč naši městští památkáři opomíjejí dokončení tohoto úseku‚ ačkoliv po kouscích se někde na hradbách pokračuje.
Snad by si to poslední - druhá - bašta na třetím
nejfrekventovanějším úseku zasloužila.
Doporučuji průvodcům vmísit se mezi lid
turistický‚ který opouštěje prohlídku si postýskává „A tohle za 20 korun??2 Představme si, že tam
jde s manželkou a dětmi nad limit! Zde uviděl
jen výhled na Vale a záda domů v Masarykově
ulici. Myslím, že by bylo adekvátní k ceně vstupenky, aby hradby byly přístupny na všech třech
úsecích.
Turistická sezona pomalu končí a je tedy příležitost dosavadní poznatky posoudit, zhodnotit
a podrobit pozornosti i další problémy cestovního a turistického ruchu. Byl bych rád, kdyby moje
malá úvaha o hradbách přinesla i další připomínky od spoluobčanů.
Václav Rippl

PRVNÍ ÚPRAVY V LESOPARKU LIBOHÁJ DOKONČENY
Město Polička provedlo první úpravy v lokalitě
lesoparku Liboháj. V roce 2004 byl zpracován firmou FLORART Ing. Pavla Šimka projekt na celkovou regeneraci této lokality.
Součástí projektu byla výstavba rybníčku, který
vznikl pod budovou internátu SOU, jehož plocha
je 367 metrů čtverečních. Rybník začátkem srpna
dokončili pracovníci firmy Aqueko z Velkého Meziříčí. Jeho výstavba trvala tři týdny, celkové náklady
se pohybují okolo 340 tisíc korun.
Rybníček je napájen z pramene u kapličky a také pomocí povrchových vod. Okolí rybníčku bylo
upraveno a zatravněno. Celý projekt úprav Liboháje
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 byly použity právě na výstavbu
zmíněného rybníčku.

„Město si velmi váží podpory pivovaru za dar
250 tisíc korun. Zároveň vysoce hodnotíme kvalitu
odvedené práce firmy Aqueko. Při obdobných prací
je jednou z rozhodujících věcí právě solidnost dodavatelských firem,“ uvedl místostarosta Jaroslav
Martinů.
-sáň-

ČIŠTĚNÍ KORYTA POTOKA
V rámci dalších protipovodňových opatření
ve městě provedla začátkem srpna firma Aqueko
z Velkého Meziříčí vyčištění úseku koryta od soutoku Bílého a Baldeckého potoka až po konec
zatrubnění u mostu. „Město jde do této akce
i za situace, kdy správce tohoto potoka Zemědělská vodohospodářská správa Svitavy se na těchto
pracích nebude finančně podílet. I tak chceme dostát svému slibu občanům, kteří ve zmíněné oblasti
žijí, o zajištění protipovodňových opatření,“ uvedl
místostarosta Jaroslav Martinů.
-sáň-

MALÁ PROPAGACE
FESTIVALŮ?
Jedna z občanek města se obrátila na místostarostu Jaroslava Martinů s dotazem, zda je propagace festivalů, které se v Poličce konají, dostatečná.
Podle jejího názoru není. Proto odpovídám pomocí
Jitřenky. Musím říci, že pro propagaci všech festivalů, ale i dalších aktivit ve městě, dělám opravdu
maximum.
Někdy ovšem záleží přímo na médiích, zda získané informace zveřejní. Pravidelně o těchto akcích
informují noviny Právo, Mladá fronta Dnes, Noviny
Svitavska, Fakta Press, Haló noviny. Z rozhlasových
stanic Český rozhlas Pardubice, Rádio OK a Rádio
Černá hora. Některá média se pravidelně podílejí
na mediální spolupráci. Bohužel, co se zatím moc
nedaří, je přítomnost televizních štábů. Určitou výjimku tvoří televizní studio Comvision ve Svitavách,
které informuje o festivalech občany ve Svitavách
a Litomyšli. Občas přijel štáb České televize.
-sáň-

CHYBĚL KUS ZÁBRADLÍ

CHCETE STAVĚT GARÁŽ?
Městský úřad Polička oznamuje, že se uvolnily
tři pozemky na stavbu řadových garáží v lokalitě
sídliště B. Němcové.
Zájemci se mohou hlásit na majetkoprávním odboru MěÚ – 1. poschodí vlevo, dveře číslo 19. Telefon
461 723 812.

Strážníci Městské policie v Poličce při hlídkové službě v městském parku v nočních hodinách
ze soboty na neděli zaregistrovali u tamního bistra
A skupinku lidí. Skupinka, kterou tvořili dva dospělí, jedna nezletilá dívka a dva hoši ve věku 15 let,
se vydala směrem k mostu, který vede přes přítok
do Synského rybníka.
Strážníci za chvíli uslyšeli, že v místě pohybu
skupinky něco spadlo do vody. Po příchodu strážníků na místo nejstarší z „party“ tvrdil, že hodil
do vody velký kámen. Po odchodu „návštěvníků“
strážníci zjistili, že v místě pohybu skupinky je
vylomená část zábradlí, která se však v okolí nikde
nenacházela. Protože byla městským policistům
totožnost většiny zúčastněných známa, pokračovali
v odhalení činu v pondělí. V přítomnosti matky
byla dotázána nezletilá dívka, jak to doopravdy
v noci v parku bylo. Dívka uvedla a potvrdila
domněnku strážníků, že zmíněný kus zábradlí vylomil a následovně hodil do vody nejstarší z party.
Případ bude z důvodu dalšího šetření postoupen
OO PČR v Poličce.
-sáň-
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OKÉNKO MĚSTSKÉ POLICIE
Chováte-li nějakého čtyřnohého mazlíčka, chovejte se, prosím, k němu jako k plnohodnotnému členu
rodiny a nedělejte mu věci, které by se nelíbily vám.
Ušetříte mu útrapy, které si musel prožít pejsek jedné
svitavské rodiny, která jej 28. 7. zanechala v poledním horku v černém autě na přímém slunci, pouze
s centimetrovou skulinou na dýchání v okně dveří.
Teplota uvnitř vozu přesahovala 50 stupňů celsia,
před horkem chlupáč neměl kam uniknout a za svúj
život vděčí majiteli poličské galerie, který pohotově
zorganizoval záchrannou akci.
Řidiči samouci, kteří nechtějí marnit čas v autoškolách, se stávají běžnou součástí provozu na silnicích.
Opravdovou superstar je zřejmě jedenadvacetiletý
mladík z Korouhve, kterého přistihli strážníci za volantem 30. 7. dopoledne. Mladík opovrhuje nejenom
řidičským průkazem, ale také provozoval vozidlo,
v jehož technickém průkazu je uvedeno, že vozidlo
je nezpůsobilé k provozu, zfalšoval známku o provedené technické kontrole, nezaplatil povinné ručení
a na vozidle střídal dvě sady poznávacích značek.
S jistotou lze říci, že se mladík stane sponzorem
městské pokladny.
Nevšední zážitek si odnesla číšnice baru u vlakového nádraží 2. 8. Hodinu po poledni vstoupil do baru dvaapadesátiletý muž z Poličky. Zmožen požitím
alkoholu a horkem prvních srpnových dnů se beze
slova složil na podlahu mezi stoly a usnul jako batole.
Sny mu přerušila až přivolaná hlídka strážníků, která
jej odvezla domů a zinkasovala nocležné v baru.
Svátkem pro bezdomovce je den výplaty sociálních dávek. A svátek je potřeba pořádně zapít.
Oslava se ale může lidem na okraji společnosti vymknout z ruky tak, jako šestašedesátiletému muži
bez střechy nad hlavou 4. 8. odpoledne. Nejdříve
na vlakovém nádraží obtěžoval oplzlými řečmi cestující čekající na vlakové spojení, potom se bušením
pěstí do telefonní budky pokoušel přimět telefonní
automat k výdeji kávy se smetanou a nakonec, k jeho
velké lítosti, nechtěně vytrousil z tašky láhev piva a ta
se rozbila se před vchodem na nádraží. Jeho řádění
skončilo ve chvíli, kdy se na místě objevili strážníci
a bezdomovec pochopil, že se nepřijeli pobavit na jeho soukromou párty.
Svoji nenechavou ručku neuhlídala sedmapadesátiletá žena z Poličky v prodejně s drogérií v centru
města 6. 8. Pětiprstá šibalka vložila krabičku s vlasovými vitamíny do kabelky, zavěšené na nákupním
košíku. Trik neušel pozornosti prodavaček, které
přivolaly strážníky. Pozdní byla lítost i slzy a vykutálená zlodějka musela sáhnout hluboko do peněženky
pro oběživo, které jí strážníci vyměnili za pokutové
bloky.
Nemilé překvapení přichystal pro pracovníky
firmy LIKO třiašedesátiletý muž na ulici Havlíčkova
9. 8. ráno. Důchodce , který se ve svém domě rád
obklopuje nejrůznějšími průmyslovými, rostlinnými i živočišnými odpadky, si počíhal na průjezd
sběrného vozu a z okna domu vylil na automobil
nepříliš vonící tekutinu vyprodukovanou vlastním
tělem. Případem již mediálně známého sběratele
odpadků se bude zabývat komise pro projednávání
přestupků.
Trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí
si přivodil osmadvacetiletý muž z Poličky 15. 8. tím,
že řídil motorové vozidlo, ačkoliv mu byl kvůli hašení
žízně naším národním nápojem za volantem odebrán
řidičský průkaz. Jeho tvrzení, že si zákaz řízení neuvědomil, je hodno žáčka prvního stupně základní
školy a zřejmě neobměkčí ani okresní soud.

NÁLEZ JÍZDNÍHO KOLA
Dne 22. 7. bylo na Palackého náměstí nalezeno
pánské horské jízdní kolo zn. JOKO červené barvy.
Majitel si může jízdní kolo vyzvednout na služebně městské policie.
Pavel Lahodný,
velitel městské policie Polička

3

JEŠTĚ JEDNOU DOPRAVA V POLIČCE
Na můj článek v červencové Jitřence jsem měl
většinu kladných ohlasů a mám mnoho dalších
podnětů k současné nedořešené situaci. Negativní ohlasy pramenily hlavně z nepochopení
článku jako celku (možná příliš dlouhého, za což
se omlouvám). Návrhy některých na opětovné
uzavření centra bohužel ukazují, že v nás zůstalo
mnoho z totalitní doby, kdy bylo zakázané prakticky vše, ale zákazy se stejně nedodržovaly nebo
všelijak obcházely. Je třeba si uvědomit, že zákaz
je třeba stále a důsledně kontrolovat, jinak pozbývá smyslu. Každý zákaz je kontraproduktivní a je

policie byla za to kromě jiného vyhodnocena jako
jedna z nejlepších v republice rozhodně nepřispěla
k podpoře cestovního ruchu. V„západní“ Evropě
v městečkách jako Polička žádnou Městskou policii
nemají, protože je to příliš drahý luxus a vlastně
ji ani nepotřebují. Chceme-li do města „přitáhnout“
více návštěvníků, hlavně ze zahraničí, musíme jim
kromě jiného nabídnout služby minimálně na takové úrovni, na jakou jsou zvyklí u nich. A volný
vjezd a parkování k tomu patří.
Neslouží ke cti poličských občanů, že asi jediná atrakce, kterou máme - městské hradby, je pro

Retardéry s květinami (Dorum)
vlastně výrazem bezradnosti v dané situaci. Pokud
přestaneme zakazovat vjezd a parkování v centru
a přilehlých ulicích, zprostíme všechna parkoviště
vně centra poplatků, uvolníme tím Městské policii
ruce k jiné a snad i potřebnější činnosti, (prevence,
služba občanům a osvěta). Současná situace, kdy
je celé centrum řešeno jako „pěší zóna“, dává chodcům absolutní přednost před auty a umožňuje jim
pohyb po celé vozovce (je to nadstandardní, celé
centrum jsem takto nikde neviděl, běžné je pouze
omezení rychlosti na 30 km/h). Vzhledem k tomu,
je průjezd městem rozhodně pomalejší, než jeho
objezd. Jako krajní řešení se mi jeví dočasné umístění značky „Průjezd zakázán“ ve směru od Tylova
domu do centra. Dále může Městská policie například ve spolupráci se školami uspořádat několikadenní osvětovou akci, kdy bude smíšená hlídka dětí
a policie zastavovat řidiče projíždějící centrem. Těm
řidičům, kteří budou pouze projíždět, mohou děti
předat nějakou „cenu“ (např. citron) a vysvětlit jim,
že to rozhodně není rychlejší, než po hlavní silnici
a navíc tím zbytečně obtěžují chodce a občany zde
bydlící. Dále by měla M.P. kontrolovat dodržování
rychlosti na průtahu městem, kde lidé trpí dopravou, zvláště nákladní, daleko více než v centru .
Současná situace, kdy se stále staví další hypermarkety, vyžaduje od vedení města spíše podporu
obchodu a podnikání, jinak mohou nenávratně
zmizet mnohé obchůdky i služby, protože se prostě neuživí. Každý musí vydělat nejen na sebe, ale
i na nájem, případně na údržbu domu, pokud
je ve „svém“. Platby za energie a další poplatky
též stále stoupají a tržby většinou spíše klesají. Je
třeba ocenit, že se vedeni města rozhodlo ke znovuotevření města a návratu k normálnímu stavu,
ale některé kroky vypadají přinejmenším podivně.
Například kampaň za pomoci námi placené Městské policie turistický ruch rozhodně nepodporuje. Akce, při níž bylo „rozdáno“ velké množství
botiček zaparkovaným automobilům a městská

běžného návštěvníka z různých důvodů nedostupná. Pohledy z ochozů hradeb jsou nevšední a jistě
by jejich zpřístupněním získala Polička na atraktivitě. Stačí zajet do Litomyšle a podívat se do hojně
navštěvovaných Klášterních zahrad. Z ochozu je též
vidět lidem do dvorů a nikomu to nevadí.
Co se týká další připravované ankety k dopravě v centru, tak si myslím, že její vypovídací
hodnota nebude velká. Kromě obyvatel Poličky
bychom se totiž měli zeptat na názor i návštěvníků
ze spádových obcí a turistů, protože město je pro
všechny.
Ve svém článku jsem záměrně zvolil jako příklad dopravních řešení a zvyklostí v Rakousku,
protože si myslím, že to u nich funguje lépe i co
se týče dodržování předpisů a vzájemné ohleduplnosti. Koneckonců i kulturně k nim máme nejblíže,vždyť máme několikasetletou společnou historii.
Při nedávné návštěvě Brém a městeček na pobřeží
Severního oceánu jsem to viděl velice podobně
jako u našich jižních sousedů, tedy vše pro člověka
a jeho spokojenost.
Jiří Brabec, obchodník,
člen dopravní komise

Parkující auta v ulicích (Brémy)

ZPRÁVY Z RADNICE
USNESENÍ
- přijatá na 16. schůzi Rady města Poličky
dne 25. 7. 2005
RM bere na vědomí informaci o vývoji příprav
na místní kolo soutěže Královna města Poličky
2005. V případě, že v navrženém termínu nebude přihlášen dostatečný počet soutěžících dle
důvodové zprávy, souhlasí se zrušením místního
kola.
RM doporučuje ZM schválit vstup Města Poličky do Sdružení Východní Čechy.
RM v souladu s ustanovením § 4 odst. 1,
zákona č. 94/1963 Sb., o rodině v platném znění pověřuje členku zastupitelstva města paní
PhDr. Zlatu Pražanovou přijímáním prohlášení
o uzavření manželství a prováděním sňatečných
obřadů s účinností od 25. 07. 2005.
RM schvaluje výsledky bodového hodnocení
žádostí o byt na Městském úřadu Polička dle
schválených kritérií – stav k 1. červenci 2005.
Zároveň v souladu s ustanovením § 102, odst. 3,
zákona o obcích v platném znění pověřuje majetkoprávní odbor uzavíráním nájemních smluv
k uvolněným bytům.
RM doporučuje ZM schválit prodej domu č.
p. 4 na st.p. č. 46 včetně pozemku st. p. č. 46
o výměře 239 m2 a pozemku p. č. 171/5 o výměře 61 m2 v k. ú. Modřec formou veřejné dražby
s tím, že vyvolávací cena bude činit Kč 50.000,-.

- přijatá na 17. schůzi Rady města Poličky
dne 8. 8. 2005
RM neschvaluje návrh PhDr. Zlaty Pražanové
svolat mimořádné pracovní jednání ZM v záležitosti informovat členy ZM o aktuálním vývoji
situace stavební akce „Suchý poldr Polička“.
RM souhlasí s odesláním dopisu firmě Dufestav, spol. s r.o. Brno – Horní Heršpice dle návrhu
předloženého JUDr. Ilonou Chladovou v souvislosti s investiční akcí „Suchý poldr Polička“.
RM souhlasí s odesláním dopisu firmě Dufestav, spol. s r.o. Brno – Horní Heršpice týkající
se výzvy k dokončení díla „Inženýrská infrastruktura pro lokalitu Mánesova – jihovýchodní
okraj Poličky – I. etapa“.
RM schvaluje předložené stanovisko k žádosti
o řešení prostranství u Koryt – petici občanů
Lezníka.
RM pověřuje starostu vyhlášením výběrového
řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace
Městská knihovna Polička.
RM doporučuje ZM zřídit novou příspěvkovou organizaci pod názvem „Domov důchodců“
a ukládá starostovi předložit ZM na nejbližším
jednání návrh na schválení vzniku nové příspěvkové organizace „Domov důchodců“.
Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí
na sekretariátě starosty MěÚ.

NEBÁT SE, NEKRÁST A MAKAT
Poličská firma Medesa s.r.o. patří k největším
nizací a aktivit“ řekl Ota Klepárník, ředitel Medesy.
dodavatelům techniky a materiálů pro biologické „Sport mě naučil, že za každým poctivým úspěchem
laboratoře. Klíčovými odběrateli jsou nemocnice
je spousta tvrdé práce. Proto se řídím heslem „Nebát
po celé České republice.
se, nekrást a makat.“ Aby byl člověk úspěšný musí
Firma byla založena před deseti lety. V roce 1996
mít vizi a cíl, musí se stále učit, mít z podnikání rav ní pracovalo 7 lidí a měla tržby 18 mil. Kč. V roce
dost a přinášet užitek nejen sobě a měl by být také
2004 to bylo již 260 mil Kč, 37 pracovníků působí
pozitivním vzorem pro ostatní.“ řekl bývalý profev Poličce a pobočkách v Říčanech u Prahy a Komor- sionální sportovec. Díky tomu je Medesa úspěšná,
ní Lhotce na severní Moravě.
i když jejími odběrateli jsou zdravotnická zařízení,
MEDESA poskytuje komplexní vybavení a za- která mají díky situaci ve zdravotnictví velké problébezpečení provozu laboratoří s využitím přímých
my s platební morálkou. Přesto je firma významným
obchodních vztahů ke světovým výrobcům špičko- sponzorem charitativních, sportovních a dalších orvých technologií a s maximálním začleněním míst- ganizací nejen v Poličce, ale i na celostátní úrovni.
ního lidského a výrobního potenciálu. „K základům,
na kterých je vystavěn úspěch firmy patří spokojení
klienti využívající naše kvalitní služby, spokojení
pracovníci s podmínkami a odměnou umožňujícími důstojný život, spokojení dodavatelé a výrobci,
ekonomická stabilita, síla a vytvoření přiměřeného
zisku a rovněž podpora obecně prospěšných orga-

NEZLETILCI HÁZELI PETARDY
V úterý 2. srpna v odpoledních hodinách řešili
strážníci Městské policie v Poličce „zábavu“ dvou
nezletilých chlapců. Ti házeli petardy z balkónu panelového domu v Hegerově ulici. Jedna z petard dopadla vedle kočárku, ve kterém vezla maminka svoji
5,5 měsíční dcerku. Při výbuchu petardy se děvčátko
leknutím probudilo a začalo plakat. Lekla se i maminka. Chlapci házeli petardy i nadále, proto přítel
ženy zavolal městskou policii. Oba chlapci, ve věku
12 a 11 let, po příjezdu strážníků nejprve zapírali,
ale nakonec se přiznali. Jeden z chlapců měl u sebe
v batohu petardy a zapalovač. Strážníci dále zjistili,
že v okolí místa, odkud chlapci házeli petardy, jsou
zbytky přibližně patnácti petard. Případ byl postoupen odboru sociální péče městského úřadu. -sáň-

Interiér nového sídla Medesy

DNY WESTERVELDU
V POLIČCE
Ve dnech 3. – 4. září se po 4 letech v Poličce
opět uskuteční dny holandského partnerského
města Westerveld. Jedná se o již tradiční setkání
obyvatel spřátelených měst. V průběhu již čtrnáctileté spolupráce se uskutečnilo mnoho zajímavých
akcí a vzájemných návštěv. Poslední společnou
akcí se staly Dny Poličky ve Westerveldu na podzim roku 2003. Této akce se tehdy zúčastnila 56ti
členná skupina převážně dětí a studentů z Poličky
a okolí.
Westerveld (v překladu: západní pole) je nový
název nástupce původního partnerského města Poličky – Dwingeloo - které oficiálně zaniklo v roce
1998. V té době bylo, spolu s dalšími obcemi, spojeno do většího městského útvaru, nově nazvaného
Westerveld. Na Dny Westerveldu v Poličce k nám
přijede cca 60 členná skupina holandských přátel,
kteří budou ubytovaní v hostitelských rodinách
v Poličce i v jeho okolí. V rámci programu, který
přijedou předvést děti, studenti i dospělí tanečníci,
se uskuteční tato představení:
16:30 na Palackého náměstí
THE SEVENTIES (70. léta), pozvánka na večer
Westerveldu, taneční vystoupení na reprodukovanou hudbu zatančí skupina BIJNA BEROEMD
19:00 - 21:00 v Tylově domě
VEČER WESTERVELDU V POLIČCE
kulturní večer, během kterého se na pódiu
vystřídá několik tanečních skupin z partnerského
města Westerveld
Program:
• vystoupení 8 členné taneční skupiny GROEP I.
a 5 členné skupiny GROEP II.
• dvojvystoupení skupiny GROEP III.
• taneční skupina BIJNA BEROEMD - muzikál
„Chicago“ a představení „Big Spender“
Tímto si dovoluji co nejsrdečněji pozvat všechny
občany města na sobotní vystoupení nizozemských
tanečníků na náměstí a v Tylově domě.
Za přípravný výbor
Mgr. Jan Matouš, vedoucí IC

VÝROČÍ 21. SRPNA
JAK PRO KOHO
Každoroční připomínka „srpnových událostí“ po dlouhých 37 letech je pro mnohé již něco
jako „mnichovská zrada“ či „porážka na Bílé Hoře“.
Osobně nic z toho nezažili a tak je to nezajímá.
Jsou buďto příliš mladí a hloupí, nebo staří a také
hloupí. Historické okamžiky vlastního národa nejsou pro ně tak zajímavé jako třeba titulky a články
v Blesku. Další skupinu tvoří lidé, kteří na „srpnu“
a následné normalizaci jakkoliv profitovali. Třeba
jen tím, že rychle zašlápli prvotní pocity křivdy
a ponížení, ochotně přikývli na termín „bratrské
pomoci“ a již se přetahovali o uvolňované funkce
a funkcičky. Někteří svoji dosavadní neschopnost
a pocity méněcennosti mohli zrušit jak mávnutím kouzelného proutku tím, že vstoupili do sice
ztenčené, ale výběrové společnosti soudruhů, kde
si všichni byli rovni. Od pomocného dělníka po
ředitele. Naproti tomu soudruzi, kteří ve straně již
nějaký ten pátek byli, měli příležitost stát se „zdravým a tvrdým jádrem“ a tím si otevřít dveře k netušeným postupům. Chtělo to ale jednat bleskurychle.
Kdo zaváhal, stál již opodál. – Tito všichni nejenom
že nevzpomínají, ale tváří se jakoby nikdy sovětská
vojenská invaze ani nebyla, pozdější hospodářský
i morální marasmus neexistoval. Vzpomínkové pořady k tomuto výročí zásadně nesledují, o žádných
desítkách zastřelených, stovkách raněných a statisících později diskriminovaných nechtějí nic slyšet.
Svědomí chtějí mít kolébané časem.
K. Vondrák
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SOUTĚŽ!
Srpnového kola soutěže o Poličce se zúčastnilo
celkem 24 soutěžících. 2 odpovědi byly nesprávné.
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 srpnovou otázku
Objektem, na kterém se nachází nápis: „Oni dali
životy, vy dejte lásku“ je pomník k poctě vojáků
padlých v 1. světové válce - socha Vdova Josefa
Kadlece, rodáka z nedaleké Borové. Pomník byl
odhalen v poličském parku nedaleko nynější autobusové zastávky Na mostě 29. srpna 1926.

Vítězové
Redakční rada vylosovala tyto výherce:
1.
Tomáš Peterka
500 Kč
2.
Tomáš Štefka
300 Kč
3.
Aleš Urbánek
100 Kč
Vítězem červencové soutěže se stal její pravidelný
účastník Tomáš Peterka. Již několikrát byl odměněn,
ale první cenu získává poprvé.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S AMERIČANY OPĚT V POLIČCE
Již podruhé přijeli do Poličky Američani. Bylo
to 21 dobrovolníků z Oklahomy od náctiletých až
po sedmdesátileté. Jelikož jsme po zkušenostech
z loňska všichni věděli, jak asi bude týden od 1.
do 5. srpna probíhat, na obou stranách jsme se
těšili, jaký program bude a jak proběhne. Dětí se
přihlásilo a zúčastnilo více, jak minulý rok – 105.
Byly rozděleny podle věku do 10 skupin, které

což bylo úplně jiné než učení ve škole. A to je vlastně cíl celého tábora – naučit děti nebát se mluvit
anglicky byť s menšími gramatickými chybami, ale
hlavně se domluvit. Většina dětí pochopila, že angličtina není jen nudné učení ve škole, ale i velice
užitečná znalost v praxi.
Je třeba poděkovat všem, kteří se účastnili na
přípravě a provozu tohoto tábora – Američanům

Účastníci tábora při závěrečné nedělní bohoslužbě
nazvány podle indiánských kmenů – Ponca,
Cherokee, Choctow, Tonkawa, Osage… Celý
program tábora byl motivován indiánskou tradicí,
která je v Oklahomě velmi silná. Na to navazovaly
i činnosti na jednotlivých stanovištích, na kterých
se vždy po dvou skupinách děti střídali. Stanoviště
zůstala celý týden stejná, ale každý den byl připraven jiný program.
Ráno se začínalo v 9.00 hod. v evangelickém
kostele, kde jsme si řekli motto dne, zatančili si,
případně si poslechli pokřik jednotlivých „kmenů“
či stanovišť. Recreation probíhalo buď v tělocvičně či venku na zahradě a bylo zaměřeno na sportovní aktivity. Naučili jsme se zajímavé nové míčové
hry i si zopakovali rozpustilé házení nafukovacími
balónky naplněnými vodou. Zajímavé, když někdo
takový balónek nechytil! Další zastávka Snack bylo
povídání a poslouchání při čaji a svačině o zajímavostech a faktech Oklahomy i celé Ameriky. Na
stanovišti Drama jsme si nejen povídali, ale hráli
i malé scénky či hledací hry v prostorách školy
a taky se učili základní krok indiánských tanců.
Craft bylo další stanoviště, na kterém na kterém
se nedalo nudit, protože si každý vyráběl buď lapač
snů nebo indiánské boží oko, obrázek z nití, oblíbenou koženou záložku apod. Poslední stanoviště
bylo tajemné Mystery, kde jsme se učili country
tance, hry s kelímky, tvořili koláž o sobě či si povídali. Denní program končil zase v kostele, kde jsme
si zopakovali, co jsme se během uplynulých hodin

a dobrovolníkům, kteří ubytovali Američany ve
svých rodinách, další zajišťovali hostům snídaně
a večeře, jiní vlastními auty vzali Američany na
výlety či jinak zajišťovali odpolední program.
Další dobrovolníci ve svém volnu dělali vedoucí
u jednotlivých skupin či pomáhali na jednotlivých
stanovištích či jinak se starali o hladký chod tohoto
tábora. No a ten, který to „má vlastně všechno na
svědomí“ je evangelický farář Jan Dus a za to si
zaslouží zvláštní poděkování.
O tomto příjemném a nabitém týdnu by se dalo
napsat mnohem více, ale myslím, že nejlepší bude
dát slovo přímo účastníkům.
Zuzka: „Líbilo se mi to více než loni, bylo více
mladších lidí a nebáli jsme se s nimi hovořit.“
Magda (vedoucí): „Náročný a moc pěkný.“
Tereza: „Pěkný. Američani jsou milí. Snaží se
mluvit tak, abychom jim rozuměli. Děti i já jsme se
dozvěděli něco nového o USA a Oklahomě.“
Katka: „Supr. Výborný. Úžasný. Příští rok se to
musí opakovat, jinak budu mít zlomený srdce.“
Martin: „Opravdu to stálo za to. Nebyl dobrý
nápad dělat si z nich kamarády, protože mně budou
chybět.“
Vicki: „Very nice. The people in Polička, food
and everything“!!!?
Joy: „Wonderfull. I was expecting the week to be
good, but it was even better. I shall never forget the
people of Polička and their kindness. Thank you
from the bottom of my heart.“

Vystřihování koláží na stanovišti Mystery

Pyramida

naučili. Poté jsme hromadně odcházeli na oběd do
Školní jídelny na Rumunské. Musím pochválit, že
oproti loňskému roku bylo jídlo výborné a bylo
ho dost.
To nejdůležitější bych málem zapomněla zmínit.
O všem jsme si povídali anglicky a teprve v případě
nouze jsme si to překládali do češtiny. Na dětech,
které se účastnili tábora podruhé, bylo vidět, že se
již kratší dobu ostýchali použít cizí jazyk v praxi,

Jody: „It was very special week. The people have
welcomed us with so much. They are joyful and
helpful. We feel a part of their lives. Thank you.“

Zadání na září
Od kterého roku slouží barokní radnice na
Palackého náměstí pro stálé expozice Městského muzea a galerie v Poličce?

KAMÍNEK NA VÝLETĚ
Výletu se zúčastnilo 12 dospělých a 26 dětí.
I když bylo pod mrakem, výlet se nám velmi
vydařil. Ve Vápenném Podolu nám děti z tábora
pod vedením vedoucích připravily program, který
se všem líbil. Kuchařky připravily vynikající oběd
a potom jsme odjeli dál. Ve Zvole ve westernovém
městečku se děti povozily vláčkem, nakoupily
suvenýry a shlédly divadelní představení. Všem
se výlet velmi líbil a těšíme se na další.
Kde nás najdete: Z.Š. Na Lukách 401 Polička
(vchod od dopravního hřiště).
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Ptáte se na překlad? Zeptejte se absolventů
tábora! (Tak dobře - malé shrnutí: Američtí přátelé hodnotili celý týden ještě nadšeněji než čeští
účastníci)
Ing. Eva Janečková

VOLBA KRÁLOVNY VĚNNÉHO
MĚSTA POLIČKA 2005

KALENDÁŘ AKCÍ

Dívky starší 17 let mají stále možnost přihlásit
se do soutěže Volba královny města Polička 2005.
Soutěž proběhne 21. září 2005 v Tylově domě Polička v 19.00 hodin.

města Polička
Září 2005
KULTURNÍ SLUŽBY MĚSTA
POLIČKY - TYLŮV DŮM

2. – 4. září

SLAVNOSTI MĚSTA POLIČKY
oslavy k 740. výročí založení města Poličky

13. září
ABECEDA HVĚZD -VLADIMÍR HRON
19.00 hodin zpěvák, imitátor, bavič, moderátor, komik
Velký sál TD a herec vystoupí v dalším novém,
zábavném programu
vstupné : 140,- Kč
15. září
ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉHO
17.00 hodin ZASTUPITELSTVA
Malý sál TD
15. září
HRDÝ BUDŽES
19.00 hodin náhradní termín abonentního cyklu B z
Velký sál TD
16. září
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
19.00 hodin VÝCHOVY
Velký sál TD vstup veřejnosti ve společenském oblečení
vstupné pro veřejnost- dospělí : 50,- Kč,
studenti a důchodci : 30,- Kč
17. září
TRAVESTI skupina SCREAMERS
19.00 hodin SCREAMERS parodují spoustou hvězd
naší i světové populární hudby ve Velký
sál TD svém novém programu
vstupné : 140,- Kč
20. září
KURZ BŘIŠNÍCH TANCŮ
19.00 hodin, malý sál TD
21. září
VOLBA KRÁLOVNY VĚNNÉHO MĚSTA
19.00 hodin POLIČKA 2005
Velký sál TD večer s kulturním programem
vstupné : 50,- Kč
22. září
LOVU ZDAR
19.00 hodin abonentní cyklus A
Velký sál TD hrají : Vladimír Kratina, Jaroslava Obermaierová, Martina Hudečková...
přístavky : 150,- Kč
23. září
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
19.00 hodin VÝCHOVY
Velký sál TD vstup veřejnosti ve společenském oblečení
vstupné pro veřejnost- dospělí : 50,- Kč,
studenti a důchodci : 30,- Kč
24. září
DEN SENIORŮ
15.00 hodin odpoledne s kulturním programem, vystoupí J. Helán, L. Pantůček a M. Komosný
25. září
MRAZÍK
17.00 hodin velký pohádkový muzikál, zařazeno
Velký sál TD v dětském abonentním cyklu
v hlavní roli Jan Révai
vstupné 50,- Kč
27. září
KURZ BŘIŠNÍCH TANCŮ
Malý sál TD
30. září
KURZ TANCE A SPOL. VÝCHOVY
19.00 hodin vstup veřejnosti ve společenském oblečení
Velký sál TD vstupné pro veřejnost- dospělí : 50,- Kč,
studenti a důchodci : 30,- Kč

KINO POLIČKA

Téma večera bude Z FILMU DO FILMU.
1. soutěžní disciplína: soutěžící představí sebe
a město Poličku v kostýmu své oblíbené filmovépostavy z české komedie
2. soutěžní disciplína: volná, vystoupení dle vlastního výběru přizpůsobené české komedii
3. soutěžní disciplína: vědomostní
4. soutěžní disciplína: zaměřená na zručnost.
Večerem a kulturním programem provází moderátor Zdeněk Vranovský.

5. září
xXx NOVÁ DIMENZE
19.00 hodin USA, akční, krimi, thriller
65,- Kč
přístupno od 12 let
Režie: Lee Tamahori
7. září
KUNG-FU MELA
19.00 hodin komedie, akční, krimi, nejlepší kung-fu
film všech dob
65,- Kč
Čína, 90 minut
přístupné od 12 let
9. září
HITCH : LÉK PRO MODERNÍHO MUŽE
19.00 hodin české titulky, mládeži přístupný
65,- Kč
115 min, Dolby Stereo,
v hlavní roli : Will Smith
19. září
STAR WARS: EPIZODA III
19.00 hodin - Pomsta Sithů
akční, dobrodružný, sci-fi, mysteriozní
USA, 140 minut
přístupné od 11 let
27. září
SKŘÍTEK
19.00 hodin ČR, komedie, 90 minut
35,- Kč
přístupno od 12 let,
hrají : Bolek Polívka, Eva Holubová ,Tomáš
Vorel ml. Anička Marhoulová,Jiří Macháček, Marika Procházková, Ivana Chýlková,
Mary Angiolillo, Milan Šteindler,Tomáš
Hanák, Jan Kraus

KURZ TANCE
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Kurzy budou probíhat od 16. září 2005.
Vždy v pátek od 19.00 do 22.00 hod. (prodloužené
do 23.00 hodin) - ve velkém sále Tylova domu
v Poličce
Vyučuje: Taneční klub ELLIS Svitavy
Cena celého kurzu 950,- Kč
Hlásit se už mohou pouze chlapci.
Přihlášky a platba:
Tylův dům Polička, Vrchlického 53
od 20. 6.-1. 7. 2005 a 22. 8.-7. 9. 2005 ,
od 12.00—16.30 hodin
tel. : 461 725 204

TANEČNÍ PODVEČERY
PRO DŘÍVE NAROZENÉ
Tylův dům Polička zahajuje Taneční podvečery
pro dříve narozené každou středu od 12. října
2005. Vyučovány budou základy standardních a latinsko-amerických tanců s postupným přidáváním
náročnějších figur. Zváni jsou pokročilí, tak i začátečníci, podmínkou je mít tanečního partnera.
Cena činí 550,- Kč.
Tanečními podvečery budou provázet : Simona
Machalová a Jaroslav Trávníček.
Přihlášky a platba :
kancelář Tylova domu, Vrchlického 53, Polička,
od 5. – 16. září 2005 (13.00 – 17.00 hodin).

Úspěšné soutěžící budou odměněny
hodnotnými cenami.

ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE
A RELAXACE
Kurz břišního tance bude zahájen 20. září 2005.
Pro starší 15ti let v 19. hodin na malém sále Tylova
domu, skládá se ze 13 lekcí (každé úterý od 19.00
– 20.30 hod.) 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 od 22. 8.7. 9. 2005, od 12.00 – 16.30 hodin.

PRODEJ ABONENTEK
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
POHÁDKOVÝ SVĚT
Cena abonentky je 300,- Kč a můžete si ji zakoupit 29. srpna do 9. září 2005,
Po – Čt od 10.00 – 16.00 hodin,
v kanceláři Tylova domu.

STOMATOLOGICKÁ
POHOTOVOST
Oblast Litomyšl - Polička
3. - 4. 9.
MUDr. Zeman František, Litomyšl,
Smetanovo nám. 132, 461 613 827
10. - 11. 9.
MUDr. Adamcová Silva, Polička,
Smetanova 55, 461 725 987
17. - 18. 9.
MUDr. Adamec Stanislav, Polička,
Smetanova 55, 461 725 987
24. - 25. 9.
MUDr. Cacková Alena, Trstěnice 184,
461 634 157
28. 9.
MUDr. Dostálová Jarmila, Litomyšl,
Šmilovského 1122, 461 643 663
1. - 2. 10.
MUDr. Eliáš Adolf, Litomyšl,
Kpt. Jaroše 404, 461 612 733
Ordinační doba: sobota, neděle a svátky od 8 do 11 hodin.
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TYLŮV DŮM POLIČKA
KRUH PŘÁTEL HUDBY

DIVADELNÍ KLUB

Abonentní cyklus koncertů sezóny 2005-06

POLIČKA, zadní vchod Tylova domu
www.divadelniklub.cz

26. 9. 2005 v 19.30 hodin
Wallingerovo kvarteto (Brno)
Pavel Wallinger – 1. housle
Jan Vašta – 2. housle
Miroslav Kovář – viola
Jan Škrdlík - violoncello
Bohatý repertoár Walingerova kvarteta měli
možnost vyslechnout posluchači v koncertních
sálech Evropy, Ameriky i Afriky. Toto těleso,
které je komorním souborem Státní filharmonie Brno, realizovalo řadu nahrávek pro naše
i zahraniční vydavatelství a rádia.
31. 10. 2005 v 19.30 hodin
GENTLEMEN SINGERS
Vokální soubor Gentlemen Singers se sídlem
v Hradci Králové se řadí k nejmladším souborům svého druhu. Svým složením - devítičlenný ansámbl s věkovým průměrem 21 let
i repertoárem patří v České republice tak trochu
k unikátům.Vokální soubor je složen výhradně
z absolventů Českého chlapeckého sboru Boni
pueri.
28. 11. 2005 v 19.30 hodin
Adam Skoumal – klavírní recitál
Adam Skoumal patří k mladé generaci českých
klavíristů. Slyšelo ho publikum v USA, velké Británii, Francii, Španělsku, Německu, Holandsku,
Lotyšsku, Japonsku, Jihoafrické republice a jako
sólista hraje s předními českými orchestry.
27. 2. 2006 v 19.30 hodin
HOMMAGE A PAGANINI
Duo - Jana Nováková – housle
Václav Vonášek – fagot
20. 3. 2006 v 19.30 hodin
ENSEMBLE TOURBILLON
Um. vedoucí: Petr Wagner – viola da gamba.
Komorní hudba baroka v různých nástrojových
kombinacích.
25. 4. 2006 v 19.30 hodin
České klarinetové kvarteto
Tři klarinety a basklarinet, v některých
skladbách zpestřované Es-klarinetem nebo
mozartovským basetovým rohem, to jistě není
právě tradiční obsazení komorního souboru.
Zvukové variace, které taková sestava nabízí,
jsou zvláštní, hladivé i hutné, vláčné i vitální,
často překvapivé.
Cena abonentky 300 Kč (cena jednotlivých koncertů
50 Kč).
Jednotlivé vstupenky v předprodeji a prodeji v ceně
65 Kč
Předprodej abonentek : od 1. září do 23. září
v kanceláři Tylova domu v Poličce od 10 do 18 hod.
Předprodej vstupenek v Informačním centru v Poličce č.tel. 461 723 800
(změna programu a termínu vyhrazena)
Jestliže se rozhodnete stát se členy KPH, přijďte si
vyzvednout přihlášku, kterou do Tylova domu vyplněnou odevzdejte prosím, nejpozději do 23. září 2005

PŘIPRAVUJEME VÁNOČNÍ
INSPIRACI
Již tradičně připravujeme Vánoční inspiraci
s prodejem zboží s vánoční tematikou na neděli 27.
listopadu 2005 od 13.00 – 18.00 hodin.
Akce proběhne opět ve všech prostorách Tylova
domu. Kromě prodeje návštěvníci uvítají i oblíbené
ukázky výroby.
Nabízíme Vám prodejní plochu k prodeji:
stůl : 80x80 cm = 50,- Kč
stůl 120x80 cm= 75,- Kč.
Pokud si chcete včas rezervovat prodejní místo,
můžete tak učinit již nyní:
kancelář Tylova domu, Vrchlického 53, Polička,
tel. : 461 725 204, mail – tyluvdum@tyluvdum.cz
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PÁTEK 3. 6. - od 21.00 „WRY VINIL“ – DANCE PARTY
PENNY, DEVYB (Svitavy) + OUT – ON
(naplavenina)
Vstupné 20 Kč
VÝSTAVA OBRAZŮ ZDEŇKY LEŠTACHOVÉ
PÁTEK 2. 9. PRONÁJEM – IC POLIČKA
Příjezd a převzetí přátel z partnerského
města Westerveldu.
SOBOTA 3. 9 - od 23.00
DOPROVODNÝ PROGRAM SLAVNOSTÍ MĚSTA POLIČKY
Vstupné: dobrovolné
9. 9. nebo 10. 9. – od 21.00 BLUESOVÝ VEČER
Bude upřesněno na samostatných plakátech.
PÁTEK 16. 9. – od 21.00 SUSEDSTWO - Noc zlámaného rachotu
Pokračování doufejme, že tuto sezónu
ještě oblíbenějších Jungle night´s.
Dj´s:Penny, Devybt, Out-on.
Vstupné do 22.00 - 20,- poté 40,- Kč
SOBOTA 17. 9. – od 20.00 D E R N I S Á Ž
Čtení autorů nakladatelství ARGO
Miloš Urban, Tomáš Míka (a snad J. J. Gloser)
Lukáš Hejlík - Listování (scénické čtení)
Vstupné: dobrovolné

PÁTEK 23. 9. – od 20.00 JAZZOVÝ VEČER
JIŘÍ LEVÍČEK TRIO (Praha/Brno)
Jiří Levíček – piano, klávesy, Josef Fečo
– kontrabas, Josef Bagár – bicí
Moderní jazz v klasickém triovém obsazení
sice mladé, ale velmi nadějné pražsko-brněnské sestavy.
Jiří Levíček Trio - to je hudební nadhled,
šmrnc a pohoda.
Vstupné:80,-/50,- KčS
SOBOTA 24. 9. – od 21.00 PUNKOVÝ VEČÍREK
N.V.Ú. – jedna z předních českých punk
stálic
BRICKFIELD ( SK ) – kapela jednoho
ze členů legendární Zóny A
EX - TIP ( SK ) – slovenská punková klasika
Vstupné: 100,-/80,- KčS
PÁTEK 27. 9. – od 21.00 ROCKOTÉKA
Předsváteční hity od vás. Vstupné:20,- Kč
SOBOTA 30. 9. – od 21.00 HUDEBNÍ VEČÍREK
GAIA MESIAH - nezkrotnost, slova protestu, strhující rytmy v kombinaci s osvobozující libozvučností.
DESET OČÍ - časem osvědčený nekompromisní pop.
Vstupné: 130,-/100,- KčS
*KčS – korun českých studentských

PROGRAM MĚSTSKÉHO MUZEUM A GALERIE POLIČKA NA ZÁŘÍ
2. 7. - 18. 9. HORÁCKÉ SKLO
Výstava bude v měsíci září doplněna o doprovodný program „Život na staré huti“
9. 7. - 18. 9. KNIHY NAKLADATELSTVÍ
ARGO
V sobotu 17. 9. ve 20.00 hod. se uskuteční DERNISÁŽ výstavy v Divadelním klubu v Poličce. Pro
návštěvníky je připraveno čtení autorů nakladatelství Argo - Miloš Urban, Tomáš Míka, Lukáš Hejlík
- Listování. Výstava ve vestibulu muzea bude 17. 9.
přístupná do 19.00hod. a 18. 9. od 9.00 - 17.00 hod.
10. 9. POLIČKOU KROK ZA KROKEM
Akce v rámci Dnů evropského dědictví (7.ročník).
Procházka po městě se zastaveními u významných
architektonických památek a povídáním o osobnostech, kteří se v Poličce narodili nebo zde část svého
života strávili. Odchod od muzea ve 14 hod.

24. 9. 58. UMĚLECKÝ SALON
Výstava absolventů AVU v Praze. Vernisáž
se uskuteční v sobotu 24. 9. v 17.hod.
17. 9. CESTY ZA UMĚNÍM
Barokní komponovaná krajina Jičínska.
Odjezd v 6 hodin od pošty v Poličce, návrat
ve večerních hodinách. Potřebnou stravu a pití s sebou. Cena plného jízdného činí 240 Kč; pro studenty,
děti 140 Kč. Přihlášky a placení v muzeu předem
(sedadla v autobuse se obsazují dle data zaplacení)
Navštívíme vrchol sopky, vydáme se do středu
hory. Uvidíme dálkové osy v krajině i intimní prostory ke zbožnému rozjímání. Tajemstvím obestřená
hvězdárna naznačí astrologické vlivy na komponování krajiny… To je jenom několik momentů
putování krajinou Jičínska, při kterém nám bude
zasvěceným průvodcem Jaromír Gottlieb.

NABÍDKA DDM
KURZ PRÁCE NA PC
pro starší věkovou generaci až do 99 let
- 6 lekcí vždy v úterý od 17,30 do 19,00 hod.
(možnost pokračování dle zájmu účastníků)
Začátek: 20. 9. 2005
Místo: učebna ZŠ Na Lukách Polička
Cena: 450 Kč
Informace: Marie Hrstková

KURZY V SÍNI ŘEMESEL
Od září nabízí Síň řemesel v Poličce kurzy pro
jednotlivce i menší skupiny v oborech: paličkování,
patchwork, pletení z pedigu, práce s drátkem, malování porcelánu, zdobení velikonočních vajec. Pro
pokročilé nabízíme možnost individuálních konzultací, případně podle zájmu skupinová setkání
na tato témata. Tel 461 722 084, 732 432 708.
Těší se na vás tetičky paličky

DEN ŽONGLOVÁNÍ
- žonglování s diabolem, floverstickem,
míčky, kruhy a kužely
- exhibiční vystoupení s diabolem
- workshop (možnost zapůjčení nářadí)
- „Fire & light show“
Termín: 1. října 2005 - odpoledne
Místo: tělocvična ZŠ Masarykova Polička
Podrobnější informace naleznete na našich
plakátcích nebo v DDM.
Informace: Marie Hrstková
PLETENÍ Z PEDIGOVÉHO PROUTÍ
Pletení ošatky netradiční technikou
Termín: sobota 24. 9. 2005 v 9,00 hodin
Místo: DDM
Lektor: Zdeněk Luňák
Cena: 100 Kč (zahrnuje kursovné
i materiál)
Informace: Zuzana Bulvová

*555
Nenápadně začala letos tradiční multižánrová
přehlídka. Předfestivalově se představili mladí účastníci 10. ročníku Mezinárodních houslových kurzů,
které v Litomyšli pořádá prof. Milan Vítek. V Malém
sále Tylova domu jsme slyšeli mladé houslistky
a houslisty ze Švédska, Řecka, Dánska, Jižní Koree
a taky od nás. Už jsme si zvykli na to, že přestože jde
o mladičké interprety, jejich výkon je vyzrálý a nám
zbývá jen údiv nad vysokou houslovou technikou,
kterou jako samozřejmostí doslova oplývají, ale přece
jen – mimořádně zaujala provedením Allegra z koncertu pro housle P.I. Čajkovského Korejka Uli-Zoun
Hong a lehkostí s jakou hrál Allegro vivacissimo
z téhož díla David Bogorad z Dánska. Nás může těšit,
že stejného ocenění od posluchačů se dostalo poličské Tereze Přívratské, jejíž matka také absolvovala
na naší ZUŠ u prof. Aleny Kuklové. Musím vyjádřit
obdiv Marii Vigilante z Rakouska, která bravurně
doprovázela na klavír mladé adepty.
Oficielně, ale bohužel stejně nenápadně byl
festival * 555 otevřen zahajovacím koncertem, spíše
recitálem Shakespearových sonetů. Totiž: chybělo
potřebné zahajovací a uvítací slovo - harfenistka
Kateřina Englichová a mezzosopranistka Karolina
Bubleová – Berková, přestože zde nejsou poprvé,
sem přece jenom nejezdí každý víkend a jejich mezinárodní proslulost by si to zasloužila zrovna tak
jako recitátoři Ondřej Kepka a Eva Leinweberová.
Ale k sonetům: ze 154 byly vybrány ty, které se zabývají láskou a proto podtitul Obnov svou sílu lásko.
Vyslechli jsme něco kolem padesátky sonetů, o nichž
jsme v programu nezvěděli, kdo že je to přeložil, ani
kdo že je to zhudebnil; některé byl zhudebněny.
Bylo by dobré to vědět – u muziky nemůžu sloužit,
a zrovna tak se mohu zaručit jen u některých sonetů,
že jsou z pera Jana Vladislava, který před lety vyšel
v edici Máj. Můžeme se pyšnit tím, že je to absolvent
poličského gymnázia a že loni nechyběl při oslavách
jeho výročí. Známý a u nás zpívaný V. Matuškou
sonet 51 A proto odpouští má láska mému koni
na cestě od tebe tu jeho loudavost byl však tady
od jiného překladatele, snad od Milana Hilského
(Můj kůň s mou touhou neudrží krok…) Byla to pořádná porce veršů. Uměřený, civilní projev recitátorů
odpovídá současnému pojetí recitace, ale mně by víc
vyhovovalo dramatičtější pojetí, akcentující některé
pasáže a vedoucí pak posluchače bezpečně k cíli.
Takto jsem se přistihl, že se musím hlídat, aby se mi
ty krásné verše neproměnily ve slova, slova, slova.
Autoři recitálu nevynechali světově proslulý sonet 66,
který jako šíp letí staletími. Je namířen proti některým nejvyšším a ti by si jistě přáli, aby nebyl nikdy
napsán. Pro vaši potěchu ho uvádím:
Znaven ach znaven vším, já hledám smrt a klid,
Když vidím zásluhy rodit se u žebráka.
A bědnou nicotnost zas v nádheře se skvít,
A víru nejčistší zrazenou hořce plakat,
A zlatý vavřín poct na hlavách nehodných,
A dívčí něhu, cest servanou v okamžiku,
A dokonalost pak, budící už jen smích,
A vládu ve zchromlých pařátech panovníků,
A jazyk umění vrchností zmrzačený,
A blbost doktorsky radící rozumu,
A přímost, zvanou dnes hloupostí bez vší ceny,
A Dobro zajaté a otročící Zlu –
tím vším, ach, unaven, já zemřel bych už rád,
kdybych tím nemusel i lásce sbohem dát.
Než jsme došli na náměstí, už tam koncertoval
Radim Hladík se svým Blue Effectem. Hladík začal
profesionální dráhu v roce 1964 v Olympicu, pak
hrál v rhytm and bluesových Matadors a od roku
1968 je protagonistou skupiny Blue Effect, která
neztratila svůj umělecký profil ani pod vynuceně
přijatým názvem Modrý Efekt. Svůj poličský program
opřela jednak o stále svěží dřívější skladby a jednak
o skladby z posledního CD, kde je například Zapomenuté světlo, Sluneční hrob, Probuzení, Čajovna
a další. Ve skupině jsou dále J. Křižík, který toho
stihne hodně (zpěv, kytara, klávesy, ale i modero-

vání), P. Bohatý (zpěv, kytara, klávesy), Wojttech
(baskytara), V. Zima (bicí).
Úvodní koncert pod otevřeným nebem se vydařil
a nevěřícně jsme sledovali oblohu, že z ní nekape.
Tradiční věžní hudba se na rozdíl od loňského
roku konala, a na věž vystoupil Litomyšlský žesťový
orchestr, který svůj repertoár přizpůsobil tak, aby

foto: Petr Klein
zazněly skladby fanfárového charakteru. V Čechách
je z čeho vybírat; v archivech zámků se našly desítky
partitur hudby k loveckým slavnostem či k vítání
panstva. Před závěrem jsme slyšeli i slavnou Eurovizní znělku. Po doznění příjemné hudby, oceněné
dlouhým potleskem zaplněného náměstí B. Martinů
jsme přešli na náměstí Palackého a tam jsme měli
možnost přesně tak, jak praví upoutávka programového letáku, vyslechnout „koncert, který vás vrátí
o čtyřicet let zpátky do anglického Liverpoolu“. Naši
mládenci pocházejí z Kladna a mají dokonalý vzhled
svých vzorů: účes, oblečení, ale Paul Mc. Cartney
má taky opačný gard držení kytary a s Johnem
Lennonem se ve správné chvíli k sobě stočí k mikrofonu. Všechno, jak má být, ale už tady neomdlévají
šestnáctileté dívenky a nemusí zasahovat policie, aby
ochránila hudební hvězdy. Ty současné v The Beatles
Revival jsou odměňovány dlouhým a hlasitým potleskem a nebylo by správné připojit k tomu slůvko jen.
Kdo vydržel dál, stal se účastníkem půlnoční
show bláznivého projektu Slávka Jandy, kterého pamatujeme jako osobnost Skupiny Abraxas. Na pódiu
byli k vidění kromě něj ještě tři maníci v provedení
Maxim Turbulence a dva těžcí rockeři podporující
blýskavého Waldu s koltem u boku a především jeho
repertoárem. Ten byl předmětem parodického předvádění, které si vysloužilo u zbývajících vytrvalců několikeré vytleskávání bez ohledu na prošlou půlnoc.
V sobotu nás současně s jasným a úsměvným
nebem přivítala též malá slovácká dechovka Rozmarýnka. Křídlovka, eufonium, B tuba a akordeon
ozvučili náměstí nefalšovanou muzikou svého kraje
a táhlé písničky připomínající podáním Jožku Černého volali ke sklínce dobrého moravského vínka. Ale
to se spíš hodí na večer…
Po obědě se na pódiu představila world-muzic
skupina Cymbelin s roztodivným složením: Kytara, saxofon, harmonika, housle, bicí, zpěv. To, co
se linulo bylo příjemné a hodilo se k bezvětrnému
a slunnému odpoledni. Stánky s občerstvením vyzývají ke konzumaci všeho druhu a vypovídají také
o bezvadně zajištěné organizaci festivalu, nepodceňující ani tyto potřebnosti. Po nich vystupující Poutníci nabídli početným příznivcům folk. Dobře se to
poslouchalo, ale jakoby to byla skupina předskokanů

před slovenskou skupinou Boboš & Frozen Dozen.
Bratislavský bluesový zpěvák a hráč na foukací harmoniku Erich “Boboš“ Procházka není jen tak někdo:
znají ho posluchači v mnoha evropských zemích a je
oceňovaným účastníkem jazzových festivalů. Zásluhou jednoho z hlavních aktivistů letošního *555, pana
Karla Ettla jsme mohli doslova vychutnat tuto muziku
i my. “Boboš“ nebyl v Poličce poprvé – už zde vystupoval s Peterem Lipou. Vystoupení bylo přijato spontánně a není divu, že bylo přetaženo přes limitovaný
čas. Stálo to však za to!
Přiblížily se dva poslední koncerty večera, repertoárově podobné, ale pojetím odlišné. Cimbálová
muzika Slavičan přivezla z kraje sevřeného Beskydami a Luhačovicemi spoustu písní nejen odtud,
ale ve valné většině těch, které i na Poličsku běžně
zpíváme obvykle když se nám rozvazuje jazyk po nějakém tom pití a kdy mám dojem, že známe dobře
slovensky, slovácky i valašsky. A není divu, že dvě
sličné houslistky nemusely přepočetné publikum
nutit k paralelnímu zpěvu. Ogar u cimbála, zpěvák
i ostatní se ocitli uprostřed souznějícího posluchačstva, které ochotně „přešaltovalo“ z bobošovského
pojetí do valašských kopanic. A tento neubývající
dav bouřlivě za dvě hodiny nato přivítal svou Jarmilu
Šulákovou, která, jak známo, tu má svého synovce
a jehož opět nezapomněla po dvou letech z pódia
pozdravit. O vystoupení Fleretu s paní Šulákovou
jsem tehdy psal a pokud mám napsat něco nového,
tedy musím napsat, že ten zvonivý a krásný hlas zní
stále se stejnou záviděníhodnou vitalitou a jiskrou,
jak už ho známe desítky let a paní Šuláková nás
svým vystupováním opět umí strhnout a dodat nám
životní optimismus, ať už jsme jakékoliv „hudební
víry“. Dík za to.
Dvakrát jsem potkal Mistra Václava Hudečka
v jeho Audi, když projížděl Poličkou a hledal příjezd
k svatojakubskému chrámu. Ale našel jej... Přestože
přijel včas, začalo se později. Mistr Václav Hudeček
vysvětlil proč a byla v tom slova poděkování. Podle
jeho slov je Polička prvním městem, kde se zdržel
začátek proto, že došly lístky a musely se připravit
další. Už také proto na Poličku nikdy nezapomene.
Za doprovodu pianisty profesora Petra Adamce
jsme na uvítanou vyslechli Sonatinu G dur Bohuslava Martinů, jíž dle svých slov vzdal V. Hudeček
poctu poličskému rodáku. Před pár lety hrál Mistr
v Tylově domě Vivaldiho podzim a nyní Jarní sonátu
L. v. Beethovena. Dalo by se říci, že je to skladba
pro klavír a housle. Především v druhé neobyčejně
zpěvné větě jsme slyšeli rozjásanost ptactva a celé
přírody. Antonín Dvořák napsal nostalgickou vzpomínku na své děti v Čechách Sonatinu G dur. Bylo
to jeho jubilejní sté dílo a je světovými houslisty stále
obdivované a hrané. Mistr nám v krátkém komentáři
napověděl: „ Poslouchejte a poznáte, proč je tak oblíbené.“ Následoval Mazurek téhož autora. Po prvních
tónech si každý český posluchač uvědomí, že tuto
skladbu zná vlastně do poslední notičky - je to
jedna z nejhranějších Dvořákových skladeb. Jeden
z největších světových virtuózů, violoncellista, ale
také skladatel Španěl Pablo Casals věnoval Antonínu
Dvořákovi svou skladbu Cikánské melodie. Při této
skladbě už byl kontakt mezi námi a interprety takový,
jaký se nedá dopředu naplánovat, ale který vznikne
z kouzla okamžiku. A tak není divu, že jsme nepustili mistra hned po skončení programu, ale vyslechli
ještě dva přídavky, znějící zrovna tak jako předešlé
skladby ve vynikajícím akustickém prostředí přímo
čarovně. Potlesk ve stoje byl pro Václava Hudečka
a Petra Adamce zaslouženým oceněním.
Dovětkem úspěšného festivalu bylo odpolední
vystoupení naší, tedy poličské dechovky Poličanka,
která pod vedením svého kapelníka E. Cacka potěšila své příznivce a která udělala krásnou tečku za mimořádně úspěšným festivalem *555/2005. Různá
poděkování jsem už napsal, ale ještě jedno podstatné
– snad dojde na správnou adresu: Nádherné počasí
umocnilo celý průběh festivalu. Bez něj by nebyl tím,
čím byl.
Adolf Klein
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*555 V OBRAZECH

Rockový veterán Radim Hladík
(foto: Petr Klein)

Paul Mc.Cartney v Poličce?
(foto: Petr Klein)

Věžní hudba v podání Litomyšlského
žesťového orchestru (foto: Petr Klein)

Obrozený Blue Effect hrál jako o život
(foto: Petr Klein)

Zahajovací recitál Shakespearových sonetů
(foto: Petr Klein)

Jarmila Šuláková opět ukázala záviděníhodnou
vitalitu a krásný zvonivý hlas (foto: Tomáš Orel)

Lidová hudba zazněla v podání Poličanky
a Slavičanu (foto: Petr Klein, Tomáš Orel)
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Václav Hudeček koncertoval ve vyprodaném kostele
(foto: Petr Klein)
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KAMÍNEK V ZÁŘÍ

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 2005/2006 S KLUBEM ZDRAVÍ

- Výtvarné práce s dětmi
- 11.00 – 11.30 Procházka s dětmi
- ve 14.00 onko klub
Út
-9.30 -12.00 klub maminek
-14.00 –škola Oldříš-výtvarné práce
St
- Situační hry
- 11.30 – 12.30 – procházka s dětmi
Čt
- Písničky , říkanky , relaxace pro děti
+ hudebně pohybové hry
- 18.30 – 19.30 cvičení kalanetika
Pá
- 11.00 – 11.30 procházka s dětmi
- 10.00 výtvarný kroužek pro děti
V nejbližší době bude probíhat nový počítačový
kurz ve Svitavách. O tomto kurzu budeme podávat
informace v SRPPD Kamínek popřípadě v příštím
vydání Jitřenky a v internetových novinách. Absolventi obdrží mezinárodní osvědčení.
Ve sdružení Kamínek proběhne maškarní
karneval pro děti (masky si maminky vyrobí v Kamínku.) Koncem září se uskuteční pouštění draků!
Pro děti jsou připraveny ceny za nápaditost masek
i odvahu při pouštění draků.
Kde nás najdete ?
SRPPD „Kamínek“ Švermova 401 – ZŠ Na Lukách – vchod od dopravního hřiště, Polička, 572 01,
tel. 603108673

Tak, a letošní velké prázdniny jsou opět mi- ohledu na věk či dříve dosažené vzdělání účastnulostí. V letošním nepříliš záhřevném létě by
níků. proto zveme všechny, komu v dnešní stále
se mohlo zdát, že jich není až taková škoda. Ale
hektičtější a na „celého člověka“ svými důsledky
prázdniny dělí běžný rok na dvě nestejné části, dopadající době záleží na kvalitě i kvantitě života
z nichž ta, která právě nadchází, je ekonomic- i zdraví ve všech dimenzích, aby se také přišli
ky i jinak náročnější nejen kvůli chladu, který „zapsat“ do nového ročníku, v němž chceme natak výmluvně letos svým koncem oznamují. Už
vazovat na to, co už jsme spolu prožili a nabízet
teď se psychicky masíruji, jak budu opět zápasit
osvědčené vyučovací předměty, ale chceme nas mrazem zvenčí a svojí leností uvnitř sebe a pře- bídnout i podněty nové, které nás budou trochu
mlouvat svou nechuť denně zatápět nejsouc vlast- více burcovat z naší lenosti a nechuti příliš měnit
níkem pohodlného plynového kotle.
vyšlapané cestičky.
Ale jestliže je něco minulostí, pak něco nového
První poprázdninové setkání se uskuteční
začíná. A po prázdninách pro nás odjakživa začí- opět druhou středu v září, tj. 14. 9. 2005 od 18,00
ná školní rok. Pro někoho pravidelně odměřuje
hodin na známém místě, v hudebním sále Muzea
čas pracovního nasazení až k odchodu do velmi
Polička. Hlavním tématem bude přednáška na tézaslouženého důchodu (i když si to někteří ne- ma „Osteoporóza“, připravena bude i tradiční
myslí, práce zaměřená na vzdělávání druhých je
ukázka vhodného jídelníčku a recepty i cvičení.
velice náročná a někdy i vyčerpávající), pro jiné
Všechno je jednou poprvé, moje přítelkyně
je škola obdobím devíti, třinácti nebo osmnácti
o tom dokonce napsala krásnou báseň, která
let vzdělávání se za účelem povznesení ducha
bude přednesena na této schůzce. Ale takovou
vlastního i celé společnosti. V tomto školním roce
básní je i každý náš den, který je vždycky „pose mě to začíná jaksi více dotýkat, neboť moje
prvé“, neopakovatelný, popsaný vždycky novými
nejmladší dítě začíná svůj první školní pokus. příležitostmi i jejich řešeními a nenávratně ztraceNechci si všímat toho, jaké možnosti kde základní
ný v propadlišti času běžícího jen jedním směrem,
škola nabízí. Koneckonců stále platí, že důležitý
pokud jsme neměli komu věnovat svůj úsměv.
je vlastní pozitivní přístup a že se člověk učí
Náš nový ročník je také zatím nepopsaným lishlavně pro sebe – po celý život, nejen ve škole
tem, na nějž chci spolu s vámi psát naše společné
základní, střední, vyšší odborné nebo vysoké
představy, vysvětlení, důvody i důsledky, to vše
s dalšími možnostmi celoživotního prohlubování
proloženo a stmeleno maltou srdečnosti, optimizznalostí a vědomostí pro praxi. A tak se ukazuje
mu a vzájemné názorové tolerance, jež bude moži tady jako pravdivé, že „každý je svého štěstí
ná viditelně hraničit s láskou k bližnímu.
strůjcem.“
KLUB ZDRAVÍ Polička,
Je-li škola základ života, proč by to nemohlo
tel. 606 657 229, 461 729 107
platit i pro naši školu zdravého životního stylu, jíž
Klub zdraví chce koneckonců také být. A navíc,
Těším se na každého z vás,
také začínáme další ročník, již čtvrtý, a to bez
Hanka Ščigelová

Po

KARDIO KLUB V ZÁŘÍ
V sobotu 10. září se sejdeme na svitavském autobusovém nádraží. Odjezd v 9 hod. do obce Hradec
nad Svitavou. Nenáročný pěší pochod kolem koupaliště Žabky k Anežčině studánce. Trasy 5 a 7 km.
V neděli 25. září se odjíždí v 8 hod z poličského
nádraží do obce Telecí. Pěší vycházka údolím Svratky
do obce Krásné. Délka pochodu 5 a 7 km. Po odpočinku a občerstvení následuje odpolední část vycházky k Lukásově Lípě. Odjezd v 16 hod.
Za Kardio klub Svitavy zve
Jan Pokorný

PŘIPOMÍNKUJTE METODIKU
KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Koalice nevládek Pardubicka (KONEP) vyzývá zadavatele, poskytovatele a uživatele sociálních služeb
ke spolupráci při připomínkování metodiky komunitního plánování sociálních služeb. Cílem bude „upravit“
metodiku a získat připomínky od různých cílových
skupin uživatelů, počínaje lidmi po ukončené ústavní výchově (dětí a mládeže ohrožených rizikovým
vývojem), lidmi po ukončené léčbě závislosti, lidmi
po ukončeném výkonu trestu či zástupců romské komunity, osob s postižením, seniory či rodin pečujících
o seniora nebo o člena rodiny s postižením a další.
Co musí učinit zájemci, aby se mohli stát Vašimi partnery?
„Prvním krokem je přihlásit se Koalici nevládek Pardubicka, adresa malek@chrudimka.cz, tel.
603 991 003 . Na Poličsku se můžete přihlásit u zástupce Koalice - DiC Polička.“
Jaké budou následující kroky?
„Po přihlášení zpracujeme seznam, abychom zjistili
pokrytí nejenom v rámci oblastí, ale i územně. Poté
bude 8. srpna rozeslán elektronicky návrh metodik
k připomínkování a formulář připomínkového listu.
Na zpracování budou mít partneři téměř měsíc, což
je dostatečná doba.“
Co bude výsledkem a očekáváte i další spolupráci s partnery?
„Výsledkem bude řada připomínek za Pardubický
kraj, která bude zpracována s ostatními kraji Centrem
pro komunitní práci a předložena jako souhrn připomínek k zapracování.“
Kontakt pro Poličsko: DiC Polička, Denní centrum
Domeček, Šaffova 110, Polička, Ing. R. Vrabcová,
tel.775177027
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POZNÁMKA KE DNI - JAK JE DŮLEŽITÉ MÍT FILIPA
Autor skvělé komedie „Jak je důležité mít Filipa“
Oskar Wilde by měl z dnešních následovníků jistě
radost. Všichni se také soustřeďují na důmyslné zápletky, směřující k tomu, aby diváka „vtáhli do děje“, ovšem na rozdíl od Wilda nedbají na happy
end. Prostě a jednoduše řečeno: vývoj na naší politické scéně připomíná spíše souboj adolescentů,
nechci-li říci ignorantů.
Patřím k lidem, kteří nemají krátkou paměť a tak
mohu posloužit několika památnými výroky a počiny někdejších i dnešních politiků. Pamatujete si,
že pan profesor Václav Klaus na začátku devadesátých let prohlásil, že zakrátko u nás bude průměrný
plat 20 000 korun, a také že nezná pojem „špinavé
peníze“, a pokud o nich někdo něco ví, nechť to
nahlásí? Pamatujete si na „malou“ a „velkou“ privatizaci, která spíše než co jiného připomínala
„velkou vlakovou loupež“ po česku? Uvědomujete
si, že ODS vždy zablokovala všechna legislativní
opatření, směřující k prokázání legálnosti nabytých
milionů a miliard? Ovšem ČSSD nemá bilanci o nic
lepší. Neplní své předvolební sliby, utahuje nám
opasky daněmi, zdražováním, výší důchodů, vstupem do války v Iráku. Stále doplácíme na kiksy
legislativy, státní správy a výkonné moci.
Jsem tudíž vždy u vytržení, když se v televizi
sejdou představitelé ODS a ČSSD a během debaty
ukazují jeden na druhého, že právě jeho strana
je příčinou současného neutěšeného stavu v naší
zemi. Připomíná mi to kreslený fór v Dikobrazu
krátce po roce 1945, kdy v kruhu stojí nacističtí
pohlaváři, ukazují jeden na druhého a říkají: to já
ne, to on. Jisté je jedno: těžko u nás budete hledat
odvětví, kde to „šlape“. Všichni víme o těžkopádnosti a pochybeních státních úředníků, soudců
a policie, úplatkářských a tunelářských aférách
na všech úrovních, okrádání v obchodech a hospodách, činnosti mafií na našem území, lopotné
vymahatelnosti práva... Samostatnou kapitolou je

dění v Parlamentu a Senátu ČR. Přijetí potřebných
zákonů se tam táhne jak arabská guma, jen pokud
jde o vlastní platy jsou všichni čiperní jak veverky.
A pokud jde o naplňování státní pokladny?
Zatím to ve značné míře „táhnou“ občané. A tak si
dovoluji nabídnout některé další dosud nevyužité
možnosti. Jak to, že nikoho ještě nenapadlo zdanit
vzduch, který tak marnotratně dýcháme? A co takové světlo a teplo Slunce, díky němuž nemusíme
v létě tolik svítit a topit, také déšť, kropící nám pole
a zahrádky? Přitvrdit přece lze ve výši domovní
daně, dědických a darovacích poplatků a bůhví
kde ještě. Doufám, že si to současná vláda ČSSD,
respektive příští vláda ODS uvědomí. Protože nic
není důležitější než mít Filipa.
-vra-

Z ČINNOSTI DPS PENZION
13. 7. si obyvatelé Penzionu vyjeli na výlet
k jedlovským rybníkům a na Baldu. Z autobusu
si prohlédli rybníky, pozorovali přírodu. Na Baldě poseděli na lavičkách, prošli se, zašli do lesa
na houby. V kiosku si koupili občerstvení. Popovídali si a vychutnávali klid lesa. Z Baldy pokračovali
přes Pomezí domů.
20. 7. se konalo batikování a práce se senem.
Ze sena se vyráběli motýlci, šneci, myšky a panenky.
27. 7. se pokračovalo v batikování triček různými technikami a dodělávali se výrobky ze sena.
31.7. se v Lačnově u Borovnice konalo posezení
u rybníka. Obyvatelé Penzionu přijeli na zahradu
pana E. Střílka, kde je očekávala kapela Poličanka.
Při pěkných písničkách poseděli na lavičkách, zatancovali si a zazpívali. Bylo zajištěno občerstvení
uzené maso, klobásy. Výlet se vydařil.

DO NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

PRÁZDNINY UŽ BYLY

Vloni touto dobou vyšel v Jitřence článek, který
opatření, které je ve své podstatě velice rozumné
začínal řečnickou otázkou:
(za předpokladu, že bude splněno všemi do dů„Co by ti učitelé ještě chtěli?“ Pojednával o zvyšo- sledku!)
vání počtu žáků ve třídách
Na období 2004 – 2006 vyhlásila vláda úsporz důvodu nedostatku financí.
ný program ve státní správě: Každoroční snížení
Situace, která se nám vloni zdála neúnosná, stavu zaměstnanců o 2 %. Nakonec ve školství je
se bohužel letos ještě zhoršila.
to logické – žáků ubývá, je nutno „zeštíhlit“ učiZdá se, že v posledních letech ministerstvo
telské sbory. Ale zde se objevil zásadní problém
školství nepřiděluje finanční prostředky školám – proklamovaná 2% nekorespondují se stanovenými
podle jejich potřeb, ale naopak, podle potřeb mi- normativy (speciálně u velkých škol, jako je ta naše,
nisterstva (podle objemu financí), jsou stanovována
dochází ke značným disproporcím). I když jsme
pravidla, kterými se školy musí řídit. A že ta pravi- na naší škole vždy stanovené normativy splňovali,
dla jsou rok od roku tvrdší, je nasnadě! Jak bylo již
vzhledem k jejich každoročnímu zpřísňování jsme
ve zmiňovaném loňském článku řečeno, před ně- museli v roce 2004 snížit stav učitelského sboru ne
kolika lety se průměrné počty žáků na naší škole
o zmíněná 2%, ale hned o 5,9 % (tím by se zdálo,
pohybovaly mezi 20 – 25-ti žáky.
že je splněn požadavek na celé tři roky). Opak je
Nyní je to posunuto v průměru o 5 žáků výš, však pravdou. K 1.září 2005 dochází k další redukci
tedy 25 – 30 žáků ve třídě a protože školský zákon
našeho učitelského sboru (o 3,5 %), ale abychom
stanovuje, že třídy se naplňují maximálně do 30-ti
splnili stanovený normativ, musel by to být dvojžáků, dochází k paradoxní situaci: Musíme žádat
násobek: 7,9 % !
o výjimku, kterou ale vůbec nechceme – budeme
Tedy téměř 14 % za dva roky je skutečně moc
žádat o to, abychom mohli mít v jedné třídě 31 žáků
(v našem případě to představuje 6 učitelů). A aby
(na vysvětlenou: Jestliže se nám sejde v ročníku
toho nebylo málo, dozvěděli jsme se v dubnu
91 žáků, nemůžeme je z finančních důvodů rozdělit
na poradě z úst představitele Školského úřadu
do 4 paralelních tříd po 23 žácích, ale pouze do tří
Pardubického kraje, že v letošním roce se našemu
tříd, s počty 30, 30 a 31 žáků).
kraji jako celku nepodaří snížit stav zaměstnanců
Je pravda, že pro příští školní rok jsme v někte- ani o ta 2 % !!!
rých ročnících tato tvrdá pravidla neakceptovali, ale
Pochopitelně, že by se toto téma dalo rozebrat
znamená to, že od 1.června tr. se přestaly na naší
daleko podrobněji a zmínit další aspekty, které
škole vyplácet osobní příplatky, byť nám Školský
nás trápí, ale to podstatné bylo řečeno, takže si lze
úřad Pardubického kraje pro rok 2005 garantuje
jenom přát, aby se
vyplácení těchto příplatků v průměrné výši 6,5 %.
situace ve školství v této oblasti do budoucna
Samozřejmě, že finanční prostředky nejsou ani
zlepšila!
na mimořádné odměny.
Karel Neřold,
Na tyto restrikce se váže ještě jedno úsporné
ředitel Masarykovy ZŠ v Poličce

Každý rok se děti těší na velké prázdniny,
na dvouměsíční oddech od školních povinností,
krásné počasí, koupání v přírodě a spoustu dalších
aktivit. Ale ne vždy je počasí zrovna příznivé, koupat se dá jen pár dní a čas tak strašně letí.
To samé mohou říci i pracovnice školní jídelny,
na „prázdniny se také těšíme“,ale trochu jinak. Vždy
na nás čeká velký úklid provozovny, drobné opravy,
malování, výměny některých starých zařízení, která
již dosloužila a mnoho dalších drobností, jež nelze
zrealizovat během školního roku, kdy je jídelna
stále v provozu. Mezi tím se snažíme vybrat dovolenou, abychom si odpočinuly od každodenního
shonu právě uplynulého školního roku a načerpaly
síly do dalšího koloběhu.
Celý srpen jsme vařily pro letní tábory, vystřídaly
se tu tradičně plavecký tábor TJ Lokomotiva Trutnov, letní tábor občanského sdružení YMCA s Američany, tábory z Litomyšle a Prahy a další dospělí
strávníci, kteří využili naší nabídky na stravování
o prázdninách. Bylo radostí vařit pro děti, které
s chutí vše snědly a ještě si chodily přidávat.
V posledním srpnovém týdnu se už zase musí
vše připravit na nový školní rok, prodávají se stravenky, upravuje se program podle platné legislativy.
Nejnověji se mění kategorie dětských strávníků, kdy jsou vyhláškou o školním stravování č. 107/
2005 stanoveny kategorie dětí: od 7-10 r., 11-14 r., 1518 r., tzn, že děti, které dovrší v průběhu školního
roku (od l.9. do 31.8.) věku následné kategorie, budou zařazeny podle věku a ne podle třídy do které
chodí. Změnou kategorie dochází i ke změně ceny
oběda. Je tedy nutné u sporných věkových kategorii
(4 tř., 9 tř.) vyžadovat data narození, jinak nelze
strávníka zařadit do školního stravování.
Závěrem lze jen doufat, že se nám snad podařilo
vše připravit na nový školní rok tak, aby se k nám
strávníci po prázdninách zase rádi vrátili a chutnalo jim.
Helena Boháčová, ředitelka školní jídelny

OBNOVITELNÉ ENERGIE - CO ŘÍCI ÚVODEM?
Ve spolupráci s Městským úřadem Bystré zahajujeme volny seriál, který má občanům přístupnou
formou podat informace o obnovitelných energiích
z různých pohledů, přinést příklad využívání těchto energii a také dát prostor občanům pro jejich
názory a připomínky.
Co se vlastně skrývá za tím cizím slovem — alternativní nebo česky obnovitelné energie? Možná
to není přesné, ale podle mne stačí tak označit
všechny energie vznikající v našem regionu. Nepatří sem tedy benzin, elektřina, zemní plyn, uhlí, LTO,
PB a nafta, které kupujeme od dodavatelů a jejichž
výrobu a také ceny nemůžeme ovlivnit. U obnovitelných energii tomu může být jinak, ani tyto
energie nejsou zadarmo a potřebuji leckdy drahá
zařízeni, ale vznikají zde a pokud neprodáme jejich
zdroje, budou sloužit regionu.
Obnovitelné energie se u nás používaly i dříve,hlavně vodní mlýny a hamry (kovárny s vodním
kolem), daleko více se používalo lesní dříví včetně
odpadu. U Olešnice stála větrná elektrárna pro jednu samotu. Nová technika přináší např. spalování
biomasy, štěpkování a tepelná čerpadla.
Otázkou je, zda občané potřebují informace
o obnovitelných energiích. Uvedu příklad občana
se znalostmi energetiky z THT Polička, který propočítal přínos větrné elektrárny na 5 milionů korun
ročně a končil debatu povzdechem „To by byl džob,
kdyby takovou elektrárnu mohla provozovat obec.“
Prošel jsem internet a takovou obec jsem našel, ono
to provozovat jde přesně podle jeho názoru.
Ta obec se jmenuje Jindřichovice pod Smrkem,
starosta je tam pan Petr Pánek, obec má 600 obyvatel a 2 elektrárny, které byly vztyčeny v půlce
května 2003. Kolaudace se konala v půlce srpna
2003 po zkušebním chodu. Jindřichovice podle větrné mapy ČR mají srovnatelné podmínky s naším
regionem, to potvrzuje i sledování výkonu elektráren, které v letních měsících stojí, hlavní provoz je
od začátku podzimu do konce jara. Instalovaný

výkon je 1‚2 MW, jde tedy o třetinu projektované elektrárny VESTAS. Jindřichovice financovaly
stavbu ze státní dotace a bankovní půjčky, kterou
v současnosti dosud splácí. Přesto provoz elektrárny již nyní přináší obci zisk asi 1 milion Kč.
Porovnejme si tyto údaje např. s projektovanou
elektrárnou ELDACO u Počátek:

Elektrárna
Instalovaný
výkon
Výška elektrárny
Roční výroba
elektřiny
Tržba za prodej
2004
Náklady roku
2004
Čistý zisk roku
2004
Přínos pro obec

Jindřichovice
skutečnost
v roce 2004

ELDACO projekt
Pozn.
propočet

1,2 MW

4 MW

63 m

105 m

1:3

1 228 386 kWh

4094620 kWh

1:3

3 685 156 Kč

12 283 853 Kč

1:3

160 000 Kč

6:1

2 730 000 Kč
955 158 Kč
955 158 Kč

Z tohoto praktického příkladu vidíme, že informace mají skutečně velkou cenu a není jich dost.
Jindřichovice i přes splácení dluhu vydělávají na 3x
menší větrné elektrárně 6x více, než je projekt firmy ELDACO, takže ELDACO nebrat .Znamená to
minimálně potencionální zdroj zisku prodat pod
cenu, obratem elektřinu ze zásuvek draho kupovat
a platit za ni někomu cizímu stejně jako platíme
za benzín a naftu Arabům a za plyn Norům nebo
Rusům a nic z těchto peněz se do našeho regionu
nevrátí.
Možná tento příklad někoho neuspokojí a vytkne mi, že větrnou elektrárnu nemůžeme hodnotit
jen přes peníze a já s nim souhlasím. Obnovitelné
energie je nutné hodnotit i ekologicky. Já sám mám
naši přírodu rád, ale necítím se v tomto směru

kompetentní a rád nechám prostor jiným občanům,
kteří k této otázce mají větší předpoklady. Stačí napsat do redakce nebo na e-mail soka323@tiscali.cz.
Podmínkou je uvedení plného jména a adresy odesilatele. Pro zveřejnění můžeme Vaše jméno nahradit značkou, ale uvedené údaje potřebujeme.
Co připravujeme na pokračováni? Chceme
se věnovat praktickým zkušenostem z provozu
tepelných čerpadel, která nejsou ani vidět.
Ing. J. Peterka, tel./fax 461 741 549
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POLIČŠTÍ SKAUTI A VLČATA PROŽILI PRAVÝ SKAUTSKÝ TÁBOR
Po letech velkých střediskových táborů tábořily naše oddíly zvlášť na dvou táborech. Nabízím
vám pohled na tábor vlčat a skautů. Skautské tábory v Čechách fungují od roku 1911. „Nejtvrdší“
forma skautských táborů bývala velmi zajímavá,
tábory trvaly i dva měsíce a přijelo se na zelenou
louku, kde nebyla žádná stavba, jen hromada
krajinek na stavbu podsad.
Dokonce se na takové tábory i chodilo pěšky s žebřiňákem. A nemalé vzdálenosti, např.

se snažili pomocí lektvarů, pečlivě obalených
dřevěných mečů, sekyr a řemdichů porazit
v mnoha bitvách bandity, kouzla, ale i nebezpečné skřety a vysvobodit tak princeznu Ciry, která
do té doby dokázala zemi vést v míru a spokojenosti. Výuku v šermování, výrobu oděvů, zbraní
i zboží k obchodování střídaly výpravy do okolí
tábora či nedalekých Orlických hor, kde každé
klučičí srdce úplně jásalo v mnoha pevnostech
z dob příprav na válku s Hitlerem.

Osvěžení na výpravě
z Prahy až ke Světlé nad Sázavou! Takový náš
tábor nebyl, ale míra soběstačnosti a spolupodílení na chodu tábora vás možná až překvapí.
Samozřejmě vše bylo pod dohledem zkušených
a proškolených skautských vedoucích.
Přijeli jsme na louku u příjemného hájku
v bývalém pískovém lomu u Verměřovic nedaleko Letohradu. Všichni členové tábora si postavili
pro sebe svůj stan a vyrobili si postel, na které
dva týdny spali.
Ve službě v kuchyni se jednou za tři dny každá družina starala o stravu, chod tábora, nákupy,
ale i o noční hlídání. Žádná kuchařka, minimum polotovarů. Např. pouze dvě polévky byly
ze sáčku, aby se usnadnilo období stavby tábora.

Výroba postelí
Největší pochvalu si zaslouží družina Mustangů
se čtrnáctiletým rádcem Pavlem, kteří se o službu
dokázali postarat takřka úplně soběstačně. Žádné jídlo tábora však nedopadlo tak, že by se spálilo či nějak nepodařilo. K největším specialitám
patřilo kuře na vodním grilu či Setonův hrnec
(maso pečené v zemi).
Tábor však nežil jen službou a starostí o hladové krky svých spolutáborníků. Skauti a vlčata
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ročně pořádat „jarní hrátky“. Jenže v posledních
letech přibylo v tomto termínu několik podobných akcí.
Hledali jsme nějakou změnu a pomohlo nám
naše ústředí. Celostátně v září proběhne v mnoha městech akce „Hledá se rekordman ...“ Rekordmani se tedy budou hledat i v Poličce.
Máme připraveno zápolení v rekordech menších, větších – jako je třeba „Rozinková show“,
ale největší a nejzajímavější rekord bude v běhu

Pečení masa v zemi
na věž kostela sv. Jakuba. Doprovodný program
bude probíhat i v naší klubovně, přímo v hradební baště v ulici Parkány 252. Rekordy se budou
překonávat v několika věkových kategoriích
a účastnit se může prakticky každý.

Vaření oběda
Každý člen tábora si zaslouží velikou pochvalu, neboť reptání bylo vzácností a ačkoliv byl
oficiální budíček v 7.00 hod., tak se často kvůli
službám či výpravám běžně vstávalo i v 6.00
hod. Stala se z nás skvělá parta, nezlomila nás
bouře při které v noci spadly dva stany, ani letos vzácná 34°C vedra, ani často nezvyklé práce.
U závěrečného táborového ohně se po zahajovacím ceremoniálu ozval letošnímu táboru dlouhý
silný potlesk.
Možná byste nevěřili, že jsme na tomto táboře
měli i chlapce od 7 do 10 let. Ti sice měli na vše
k sobě dva dospělé, ale jejich snaha o to, aby vše
zvládli sami, byla úchvatná. Skautské tábory jsou
vždy vyvrcholením celoroční činnosti. Chlapci
se scházejí v šesti až osmičlenných družinách
v průběhu roku a stejné družiny pak fungují
i na táboře v programu i ve službě. Jde nám
o to, aby každý hoch získal nejen zábavu, ale
i všestranné dovednosti a pocit zodpovědnosti
a čestnosti.

Skauti přijímají nové členy do oddílu
vlčat
Z důvodu přechodu starších vlčat do skautských družin, přibíráme chlapce ve věku 7 – 9 let
do oddílu vlčat. Schůzky jsou pravidelně každou
středu od 15.30 do 17.45 hod. v klubovně v ulici
Parkány 252. Výprava či jiná akce bývá cca jedna
za měsíc.
Členský příspěvek vybíráme až po novém

Skauti chválí nový zásek do kalendáře

roce, na celý rok 2005 to bylo 350 Kč. Přihlášením se k Junáku v Poličce každý získává časopis,
úrazové pojištění na našich akcích, účast na akcích za režijní ceny (např. tábor na patnáct dní
za 1800 Kč) příspěvek na skautský kroj, …
Přihlásit se k vlčatům bude možné na akci
O rekord v běhu na věž kostela
„Hledá se rekordman“ či na schůzkách v klubovVe středu 14. 9. 2005 od 15.00 bude v Poličce
ně.
netradiční akce. V roce 1995 skauti začali každoRené Habrman

JAK POKRAČUJE PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY?
Když v červnu loňského roku padlo definitivní rozhodnutí, že bude zahájena za finanční
podpory státní dotace přístavba školní tělocvičny
u Masarykovy základní školy, tak se předpokládal
termín ukončení k 31.prosinci 2005 za značné
finanční spoluúčasti města.
Na jaře letošního roku požádalo vedení města
o přesunutí části nákladů ve výši 3 842 tisíc na
rok 2006, aby mohlo tyto prostředky použít na
další investiční akce města. Ministerstvo financí
této žádosti mimořádně vyhovělo, což mělo zá-

sadní vliv na harmonogram stavebních prací.
Konečné rozhodnutí znamenalo, že v letošním
roce bude dokončena tělocvična a nezbytné zázemí, aby mohla být předána škole k dočasnému
užívání, celá stavba pak bude dokončena v příštím roce, kdy bude také kolaudována.
Přesun značných prostředků na rok 2006, provozní potřeby a požadavky školy a technologické
postupy na stavbě značně zkomplikovaly činnost
dodavateli stavby, kterým je VCES a.s. Pardubice,
odštěpný závod Chrudim. Přes uvedené problémy

INZERCE

VZDĚLÁVACÍ A JAZYKOVÁ AGENTURA LIRA SLAVÍ
10. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ
Vzdělávací a jazyková agentura LIRA slaví 10.
výročí svého založení
Vzdělávací a jazyková agentura LIRA zahájila
svou činnost v září 1995. Zpočátku probíhala výuka pouze ve vlastních prostorách v Chocni, kde
je stálé sídlo firmy. Rozšiřování nabídky a zvyšující
se zájem o studium daly podnět k založení dalších
poboček – v Ústí nad Orlicí, Vysokém Mýtě a v Litomyšli.
Zabýváme se komplexní realizací jazykových
kurzů pro firmy, organizace a veřejnost, včetně
vypracování jazykového auditu a dále konzultační,
poradenskou a překladatelskou činností.
V současnosti zaujímáme stabilní pozici mezi
největšími institucemi v Pardubickém kraji, které
se zabývají výukou cizích jazyků jako nedílnou
součástí celoživotního vzdělávání. Ve srovnání s r.
1995, kdy v agentuře studovalo 80 posluchačů, v letošním roce jich je 1400.
Jsme členy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, Asociace jazykových škol a agentur,
Jednoty tlumočníků a překladatelů ČR, Asociace
podnikatelek a manažerek ČR a dalších asociací
sdružujících učitele cizích jazyků. Získali jsme certifikaci lektora vzdělávání dospělých a akreditaci
MŠMT ČR pro jednoleté pomaturitní studium.
Naše nabídka obsahuje široké spektrum jazykových kurzů anglického, německého, francouzského,
italského, španělského a ruského jazyka.
Posluchači si mohou vybrat skupinovou nebo
individuální výuku v kurzech základních, intenzivních, konverzačních, přípravných k jazykovým
certifikátům a jinak speciálně zaměřených. Individuální kurzy jsou považovány za velice úspěšný
typ studia, protože umožňují celkovou flexibilitu
časového i učebního programu. Lektor úzce spolupracuje s posluchačem a vytváří mu program
výuky podle jeho přání. Vychází ze speciálního
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individuálního učebního plánu včetně učebního
materiálu. Způsob učení i rychlost se přizpůsobuje
posluchači.
Účastníci skupinové výuky jsou rozděleni do
skupin podle jazykových úrovní s maximálním
počtem 12-ti účastníků. Rozdělení se provádí podle
evropských jazykových standardů vytvořených
Radou Evropy jako jednotný rámec pro hodnocení
jazykových znalostí členských zemí EU. Tyto jazykové standardy představují 6 úrovňových stupňů
v jazyce s označením A1-A2-B1-B2-C1-C2 (od
začátečníků po profesionála). Zvládnutí 1 stupně
představuje nejméně 140 vyučovacích hodin a usilovnou domácí přípravu.
Jednoleté pomaturitní studium angličtiny/
němčiny s možností kombinace studia dalších
jazyků je určeno čerstvým maturantům i všem
dalším zájemcům o intenzivní jazykové vzdělávání.
Studium má akreditaci MŠMT ČR. Výuka probíhá 4
vyučovací hodiny denně v dopoledních hodinách
od září do června. Studenti se cíleně připravují na
složení mezinárodních certifikátů a státních jazykových zkoušek.
Při realizaci jazykových kurzů pro firmy a organizace se snažíme vycházet z požadavků zadavatele. Provádíme analýzu potřeb dané firmy a nabízíme optimální řešení.

bude v průběhu září stavba předána škole tak,
aby mohla od října začít tuto moderní školní
tělocvičnu užívat.
Tato tělocvična nedosahuje rozměrů sportovních hal u gymnázia či druhé školy, ale svými
rozměry 29 x 19 školním potřebám plně vyhovuje.
Na ploše jsou standardní hřiště pro volejbal, basketbal a tenis. Vyznačeny budou i zmenšené hrací
plochy pro florbal, halovou kopanou či házenou.
Elektricky ovládaná předělovací stěna může rozdělit tělocvičnu na dvě samostatná sportoviště,
která budou pro potřeby hodin školní tělesné výchovy plně vyhovující, neboť každá tato polovina
je větší než stávající školní tělocvična. K tělocvičně patří i čtyři šatny se sprchami a špičková vzduchotechnika. Velkou předností je i velký balkon
po celé délce hrací plochy. Po úplném dokončení
stavby bude v patře učebna informatiky pro 30
žáků včetně kabinetu, která škole dnes citelně
chybí a víceúčelový sportovní salonek pro aerobik či gymnastiku.
-J.Kacálek-

SKAUTSKÁ PROSBA
Vážení čtenáři,
jako bývalý náčelník českých a slovenských
skautů v zahraničí, dávám dohromady knížku pro
naše děti, vlastně již pro naše vnuky o skautské organisaci v republice, abych dětem ukázal, že skauti
ve staré vlasti vždy stáli za svým slibem k prospěchu své domoviny.
Máme tady malé museum, kde máme asi 2600 ks
skautských odznaků ze staré vlasti ale i z celého
světa. Bohužel nám chybí odznáček vydaný ve
vašem městě.
A tady je moje přáni. Možná, že se někdo ze
starých členů organisace najde, který jej má někde
doma v zásuvce. Samozřejmě, že jsme ochotni jej
zaplatit.

Pro letošní rok 2005/2006 jsme připravili novinku – intenzivní pobytové kurzy AJ, NJ, FJ, ŠJ, IJ, RJ
které budou probíhat 1x za měsíc (pátek - neděle)
ve vybraném hotelovém zařízení. Kurzy jsou určeny posluchačům, kteří nemohou docházet do kurzů
pravidelně, potřebují rychle zlepšit svoji jazykovou
znalost a rozmluvit se. Výuka probíhá v malých
skupinách, které jsou rozděleny podle úrovní.
Tento typ kurzu je určen jak pro veřejnost, tak pro
firmy a organizace.
Další novinkou jsou speciální kurzy AJ, FJ, NJ
pro sekretářky – asistentky, které jsou zaměřené
na obchodní korespondenci, vyřizování telefonátů,
jednání s klienty atd.
V rámci desetiletého výročí jsme připravili
bonusy pro naše stálé i nové posluchače z řad
veřejnosti ve formě hodin zdarma, slevy pro rodinné příslušníky a účastníky více než jednoho
jazykového kurzu, možnost splátek kurzovného
pro nezaměstnané, ženy na MD, invalidní osoby
a pro posluchače intenzivních kurzů.
Pro zájemce zajistíme učebnice (učebnice nejsou zahrnuty v ceně kurzu).
Na konci prázdnin budou do všech domácností
distribuovány letáky s přihláškou. Přihlášení je
možné poštou, telefonicky, e-mailem nebo osobně
v kanceláři poboček, kde Vám rádi sdělíme všechny další podrobnější informace.
Mgr. Hana Ketzlová
majitelka a ředitelka agentury

Srdečný dík
Miloš Miltner
Webermühle 32
5432 Neuenhof
Schweiz
milos.miltner@gmx.ch
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TEXTOVÁ INZERCE
Prodáme:
- elektrický podlahový mycí stroj „Ruvatic double“
se dvěmi pracovními talíři, pracovní šířka 45 cm.
Menší stroj snadno ovladatelný vč. sací lišty a náhradními pady. Cena 5.000,-Kč.
- elektrickou sušičku prádla na 380 V, příkon 12
kW, výška asi 180 cm, šířka 80 cm, hloubka 50 cm.
Cena 1.000,-Kč.
Informace podá ředitel nebo ved. pečov. služ-

by DPS-Penzion Polička, osobně nebo telefonicky:
461 753 111.
***
Prodám ve Vyškově DB 3+1 panel, blízko
centra. Platba v hotovosti. Spěchá. T: 608 275 025,
737 960 590.
***
Zavedená firma přijme spolupracovníky.
Inf. 605 292 163

SBĚR JABLEK, HRUŠEK A ŠVESTEK
Oznamujeme občanům, že i letos bude probíhat
v Poličce sběr ovoce na slivovici. Z 11 kg můžete
získat 1 litr 50% destilátu za cenu 134,- Kč + obaly.
Výkup bude zahájen v úterý 13. 9. od 15.00 – 19.00,
v sobotu 17. 9. od 9 do 17 hod. a následně v úterý
a v sobotu do 1. října. Sběrna: U liboháje 64 Polička (nad fotbalovým hřištěm).
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TENISOVÉ AKCE V POLIČCE
Ve dnech 23. a 24. 8. se konal další turnaj s názvem HEAD CUP, tentokrát pro starší žactvo.
Turnaje se zúčastnilo 27 dětí, které přijely
z Poděbrad, České Třebové, Lomnice n. Popelkou,
Brna, Ústí nad Orlicí, Pardubic, Třebechovic p. O.,
Adamova, Hr. Králové‚ Světlé n. S. a ze slovenského
Púchova.
Výsledky:
Dvouhra chlapci - 1. Diviš Jakub Poděbrady, 2.
Marek Aleš Ustí n.O., 3. Vaško Matěj Polička
Čtyřhra chlapci - 1. Diviš Jakub - Černý Jiří Poděbrady, 2. Marek Aleš - Saňák Patrik Ústí/ Č. Třebová, 3. Vaško Matěj - Kadidlo Michal Polička
Dvouhra dívky - 1. Bašková Dagmar Púchov, 2.
Svobodová Barbora Světlá n. S.
Čtyřhra dívky - 1. Bašková Dagmar - Svobodová Barbora, 2. Teplá Michaela - Drábková Adriana
Pardubice/Hr. Králové, 3. Turbáková Katka - Báčová Adéla Polička
Děkujeme sponzorům, kteří připravili ceny pro
všechny hráče. Jsou to: Čokoládovna ORION, MIP
Polička, HEAD Vestec, Dřevozávod Pražan, Stavebniny Báča, Orfast s.r.o., Ovoce-zel. Vitamín D,
Ravensburger karton, ZŘUD masokombinát, Prima
sport, Agronea s.r.o., Ponas s.r.o., STP, D.A.S.
V pátek 29. 7. se naši nejmenší tenisté zúčastnili turnaje v MINITENISU v Litomyšli. Za velkého
vedra a účasti 11 hráčů sehráli každý 10 utkání
a obsadili v konečném pořadí
4. místo - Hejtmánek David 7 let
6.místo - Jílková Lucka 7 let, jediná dívka
v turnaji
8.místo - Mikulčák Dominik 6 let
9.místo - Tomšů Honza 6 let
Blahopřejeme našim nejmenšíma přejeme další
úspěchy v dalších turnajích.
Ve dnech 30. a 31.7. se konala na našich kurtech akce která nemá v historii poličského tenisu
obdoby. Bylo jí Mistrovství Pardubického kraje
neregistrovaných tenistů. Toto mistrovství se koná
ve všech krajích České republiky a vítězové každého kraje postupují na Mistrovství České republiky
neregistrovaných tenistů, které ještě doplní zahraniční účastníci z evropských zemí. Toto mistrovství

se bude konat ve dnech 9. - 11. 9. 2005 v Hradci
Králové. Záštitu nad naším turnajem převzali
hejtman Pardubického kraje p. Rabas a starosta
města Poličky p. Popelka. Mediálními partnery mistrovství jsou týdeník MF DNES a TV GALAXIE.
Mistrovství se konalo ve čtyřech kategoriích
s pořadím:
Dvouhra do 40 let – l. místo Rybišar Miroslav
Chrudim, 2.místo Vápeník Dušan Polička 3.místo
Chadima Radek Polička
Dvouhra nad 40 let - 1.místo Macoun Ivan
Pardubice, 2. místo Bendl Jan Chrudim, 3. místo
Uttendodský Karel Polička
Čtyřhra muži - 1.místo Bendl Jan - Prostřední
Martin Chrudim, 2. místo Krištof Mirek - Vápeník
Dušan Polička,
Dvouhra ženy - 1.místo Jílková Andrea Polička,
2. místo Pazlarová Alena Polička, 3. místo Janáková
Pavlína Pardubice
Zveme Vás na Halové mistrovství Pardubického
kraje nereg. tenistů, které se bude konat v nafukovací hale na kurtech TJ Spartak Polička v lednu
2006. Přesné datum, které bude teprve stanoveno,
včas oznámíme na plakátech zvoucích na tuto velkolepou akci.
V sobotu 6. 8. se konal přebor města Poličky
ve čtyřhrách veteránů nad 45 let.
Pořadí: l. místo Bendl Jan - Filip Miroslav Chrudim / Karlovy Vary, 2. místo Bonaventura Jan Ladislav Petr Hlinsko, 3. místo Scheib Ladislav - Feltl Jan
Polička / Svitavy
Tenisový oddíl oznamuje tenisové veřejnosti, že od pondělí 3. října bude v provozu
nafukovací hala, která bude krýt do konce dubna
2006 tři antukové dvorce. V povozu bude každý
den od 9 hod. do 22 hod. K dispozici všem hráčům
bude i budova tenisového oddílu, ve které se nachází sprchy, šatny, 2 kulečníky, šipky, televize
a bar s občerstvením. Ceník za pronájem dvorce,
bude zveřejněn v příštím čísle Jitřenky a na plakátovacích plochách T.E.S Polička. Již v září si mohou
zájemci rezervovat hodiny.
Za TO Zdeněk Jílek

SPLNĚNÉ PŘÁNÍ
Ve středu 20. července 2005 se celé osazenstvo
Denního stacionáře v Poličce vydalo na jednodenní výlet do nedalekého Stašova. Nebylo by na tom
nic zvláštního, kdyby se nejednalo o návštěvu
čtyřnohých kamarádů - mnohem větších, než
jsme my. Jezdecký klub nás totiž pozval, abychom
se seznámili s jejich krásnými koňmi a svezli
se na nich. Už dva týdny před termínem návštěvy
jsme byli všichni netrpěliví, někteří z nás nemohli
ani dospat.
Do Stašova jsme odjížděli třemi auty, poněvadž „posádka“ činila osmnáct členů. Brzy jsme
stáli u krásné nové jízdárny, která je využívána jak
členy jezdeckého klubu, tak i začátečníky, kteří
podlehli tomuto koníčku. Manželé Pletichovi a paní Hanna Hess už na nás čekali se dvěma osedla-

nými koňmi - byly to kobylky Komtesa a Evropa.
To byla krása!
Zvířata byla krásná, zpočátku v nás však budila obrovský respekt. Všichni si ale dodali odvahu
a postupně vystoupali po přistavených schůdkách,
aby mohli pohodlně nasednout na vznešeného
oře, který nám pak nabídl nepřekonatelný zážitek.
Většina z nás ještě nikdy na koni neseděla, proto
jízda byla pro nás nevšedním okamžikem. Některým se jízda na koni tak zalíbila, že chtěli jezdit
znova a znova. Vyzkoušeli jsme obě kobylky,
a pak jsme se s nimi donekonečna mazlili. Jako
poděkování za krásné zážitky od nás kobylky dostaly kousek chleba - to byla ale dobrota!
Manželé Pletichovi nás po projížďce provedli po pastvinách, kde se pásli i ostatní koníčci.
O zábavu se postarali i tři pejskové - Kim, Heda
a Caesar a také malý vnuk Pletichových - Filípek.
Po příjemně náročném dopoledni jsme byli pozváni ke krbu, kde jsme si opekli párky a strávili
společně další příjemné chvíle.
Odjížděli jsme unaveni, ale velice spokojeni.
Vždyť, kolik je mezi námi lidí, kteří by se nám
tak věnovali, jako právě členové jezdeckého
klubu. Získali jsme nové zážitky, ale především
kamarády, za kterými se budeme moc rádi vracet. Tímto mockrát děkujeme Jezdeckému klubu
Stašov a především Komtesce a Evropce za pohyb
a rozhled, který většině z nás není v běžném životě umožněn.
Denní stacionář Polička

VODÁCKÝ ODDÍL NA HRONU
Stejně jako každý rok i letos pořádal Vodácký
oddíl Pionýra v Poličce putovní vodácký tábor.
Po minulých letech, ve kterých jsme postupně
sjeli všechny velké české táborové řeky (Lužnici,
Vltavu, Berounku, Otavu, Sázavu a Ohři) jsme
se letos rozhodli splout slovenský Hron. A tak jsme
poslední červencový týden v počtu 27 účastníků
vyrazili vlakem a gazíkem do města Brezno, východiska naší plavby. Před samotným splouváním
jsme ještě vystoupali na nejvyšší vrcholy Nízkých
Tater - Chopok a Ďumbier. A i když nám počasí
příliš nepřálo, viděli jsme pouze mlhu, nelitovali
jsme ani na okamžik, že jsme se nenechali odradit.
Druhá skupina, které se nechtělo šlapat tak vysoko
navštívila v podhůří jeskyně Bystrá a prohlídla si
historické centrum města Brezno.
Druhý den jsme pak již vyrazili na vodu. Z počátku ji bylo vcelku dost – na letní období spíše
více, ovšem pak si ji na jednom jezu vypůjčila elektrárna a 6 km úsek řeky spíše připomínal turistický
výlet. Další dny to ale již bylo bez problémů. Užívali
jsme si peřejí a kamenitých prahů, které nás doprovázeli až do města Zvolen. Tam se již charakter
řeky změnil, tok se zpomalil, koryto rozšířilo, ale
i tak to bylo pěkné svezení. Možná až poněkud příliš rušné díky nedaleké rychlostní komunikaci.
Ještě nad Zvolenem jsme měli odpočinkový
den. Ten jsme využili k návštěvě koupaliště v Banské Bystrici a k prohlídce historické části města.
Ke konci týdne jsme ještě vylezli na zříceniny
hradů Šášov a Revištské Podzamčie a poté už utahaní pod vlnou veder a celého týdne na vodě jsme
pomalu dorazili do cíle naší plavby v Nové Bani.
Celkem jsme spluli 130 km.
Letošní rok je zároveň výročím 15 let od založení oddílu. Oslavy proběhnou na tradičních
vodáckých slavnostech koncem října na táborové
základně Pionýra v Pusté Rybné. Pokud by někdo
z Vás rodičů chtěl přihlásit své dítě do oddílu má
nyní možnost. 9. září v 17 hod. se koná zahajovací
schůzka nového oddílu v klubovně Pionýra v Pálené ulici. Podmínkou je věk alespoň 9 let.
Josef Vostřel,
vedoucí oddílu

POZVÁNKA DPS PENZION
5. 9.

Posezení u táboráku na přehradě
- k poslechu hraje pan F. Hladík odchod
od Penzionu 13.30 hod.
13. 9. Poezie z Vysočiny – z Březové nad
Svitavou přijede paní. Mgr. Zdena
Ducháčková - autorské čtení vlastních
básní, 14.30 hod. jídelna
21. 9. Promítání videa z programu Penzionu
Polička od prosince 2004 do června
2005, 14.00 hod. společenská místnost
27. 9. Návštěva výstavy „Příroda zakletá do
nití“, která se koná v Síni řemesel
v Poličce. Odchod od Penzionu
13.30 hod.
Zahájení třetího semestru Poličšké univerzity
třetího věku
1. 9.
– téma: poznávání historie a kultury
Poličky a okolí – 13.30 hod.
8. 9. – téma: zdravý životní styl
seniora – 15.00 hod.
od října
- kurz němčiny i angličtiny pro seniory
- počítače pro seniory

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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DALŠÍ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY POD KOPCEM
V sobotu 30. července se na vodní nádrži
Pod Kopcem uskutečnil další ze série závodů,
pořádaných letos Rybářským sdružením Vysočina
Polička, a to první ročník závodu Letní přehrada.
Hospodář pan Jaroslav Martinů nám k tomu řekl:
„Tento závod snad založil novou tradici, v níž
budeme pokračovat, pokud bude zájem, i v dalších letech. Byl to klasický jednodenní závod,
první poločas trval od 7 do 12, druhý od 13 do 18
hodin. Letos se přihlásilo na 120 zájemců ze všech
koutů republiky, takže jsme byli spokojeni, tím

BRAMBOROVÉ
VOLEJBALOVÉ LOUČENÍ
Družstvo juniorek TJ Spartaku Polička startovalo v letošní sezóně v krajském přeboru společně
s dalšími devíti družstvy. Hracím dnem byly neděle,
systémem soutěže byl tkz. Polák. S jedním družstvem jsme hrály v jeden den dva zápasy na tři
vítězné sety.
Kádr hned na začátku sezóny doplnila hráčka
Slovanu Moravská Třebová Petra Šařecová, která
zde hrála na farmářskou smlouvu. Všechny jsme
doufaly, že bude pro Poličku velkým přínosem,
tahounem družstva a že jejich služeb využijeme
k tomu, abychom se popraly o stupně vítězů.
Věděly jsme od samého začátku, že největší ambice na vítězství mají družstva Chocně a Svitav, proto jsme chtěly potrápit Letohrad, který byl hlavním
rivalem na konečnou třetí příčku v soutěži.
První polovina sezóny byla famózní a předčila
očekávání, neporadily jsme si pouze s favoritkami,
které nás přehrály svoji bezchybnou hrou. Třetí
místo bylo maximem našich volejbalových schopností. Družstvo bojovalo, hrálo kolektivně a dokázalo řadu ztracených setů i pětisetových bitev
s ledovým klidem vyhrávat.
Do druhé části nastoupilo úplně jiné družstvo.
Stalo se to, co si žádný sportovec nepřeje. Děvčata
začala marodit, ozvala se řada zranění. A tak jsme
musely sehrát řadu zápasů s mladšími žákyněmi
v sestavě. Pochopitelně jsme začaly ztrácet body
i s družstvy ze spodní poloviny tabulky. Tréninková docházka byla velmi špatná a šestka statečných
bojovala, jak mohla.
Před posledním zápasem se Svitavami jsme
byly na třetím místě, ale rival z Letohradu měl
v posledním kole mnohem hratelnějšího soupeře. Svitavačkám jsme sice sebraly dva sety, ale to
nestačilo. Přestože jsme Letohrad 4x v této sezóně
porazily, byly to právě tyto hráčky, které nám medaile uzmuly.

Poličské juniorky při posledním zápase
ve Svitavách
Hráčky se touto sezónou rozloučily s mládežnickým volejbalem a přešly do ženské kategorie,
kde to nebudou mít vůbec jednoduché.
Děvčata přešla i pod jiného trenéra a tak díky
Alčo, Adélo, Gábino, Míšo, Katko, Petro, Moniko,
Romčo, Lucko, Péťo, Lenko, Eliško, Evčo za nelehkých ale hezkých šest let strávených s Vámi.
Lída Haraštová

17

spíše, že se teď v okolí s podobnými akcemi „roztrhl pytel“. Závod byl pojat jako trojboj, soutěžilo
se v kategoriích: 1. o nejdelší rybu, 2. o největší
počet ryb (co ryba, to bod), 3. o největší počet
odebraných piv (takový spíše „sranda mač“). Pro
každou kategorii byla připravena sada pohárů. Byl
pěkný letní den, „při chuti“ byli nejen kapři, ale
i jiné druhy ryb.
K vyhlášení vítězů došlo v 19.00 hodin. V první kategorii zvítězil závodník z Ostravy, nejvíce
ryb nachytali rovněž „přespolní“, náš závodník
byl třetí. Pokud jde o počet odebraných piv, s převahou zvítězil borec hájící barvy Poličky.

účastní i děti odjinud. Pokud jde o vítěze, nepokládám za potřebné uvádět nějaká jména. Zvítězili
totiž všichni.“
xxx
Organizátor soutěží pro mládež pan Karel Netolický: „Rybářské sdružení Vysočina Polička letos
dále prohloubilo práci s mládeží. Kromě činnosti
kroužku začátečníků pod vedením pana Miroslava Zlevora se závodní družstvo dětí, pod mým
vedením, zapojilo do soutěže Malé ligy mládeže
o pohár starosty města Lanškrouna. V rámci těchto
aktivit byly v součinnosti s Domem dětí a mládeže
Polička organizovány v dubnu soutěže znalostí

Akce proběhla v bezvadné společenské atmosféře, počasí se vydařilo, ryby braly, takže všichni
účastníci byli spokojeni. To nás samozřejmě těší,
protože ti ze vzdálenějších míst v republice si to
jistě nenechají pro sebe a budou nám tak dělat
reklamu mezi svými přáteli, což by se mohlo
promítnout v účasti ve druhém ročníku Letní přehrady v příštím roce. Musím dodat, že tento závod
vlastně nahradil Velkou cenu Poličky, která pro
nás byla velice náročná, především po finanční
stránce, a museli jsme od ní ustoupit.
Na Letní přehradu pak navázal společenský
večer – Rybářská noc. Přes varování meteorologů
před bouřkami a přívalovými dešti jsme věřili,
že nádherné počasí nám vydrží i přes noc, ale
mýlili jsme se, předpověď se naplnila. Ve 22 hodin
do nás začaly bušit tak velké kroupy, jaké nepamatuji, takže polovička účastníků vzala do zaječích.
Ti zbývající se různě poschovávali a když krupobití přešlo, pokračovali v zábavě. Ne nadlouho.
Za půl hodiny přišel silný lijavec, který nepolevoval a definitivně Rybářskou noc ukončil.“
Aby naše zpravodajství bylo úplné, připomeňme ještě Prázdninový 24 hodinový závod mládeže
tříčlenných družstev, konaný ve dnech 16. - 17.
července.
J. Martinů: „Původně byl závod anoncován
pro tříčlenná družstva, ale nakonec to byla družstva dvoučlenná. Za Rybářské sdružení Vysočina
byl chtěl za jeho uspořádání poděkovat našemu
členovi ze Svitav panu Karlu Netolickému. Víme,
že s tím měl nemalé starosti. Také tento závod
proběhl úspěšně, přestože účast nebyla valná
(15 družstev), ale i s tím jsme spokojeni, tím spíše, že ryby braly a děti si přišly na své nejen při
rybolovu, ale i v dalších disciplínách (praktická,
teoretická část a vaření guláše), při nichž pan
Netolický uplatnil své bohaté znalosti z různých
oborů (rybařina, botanika, přírodověda, vaření).
Máme radost, že se této a dalších našich akcí

a zručnosti , v červnu soutěž Zlatá rybka v disciplinách lov ryb, poznávání rostlin, vláčecích nástrah
a umělých mušek – mladší sestra Zlaté udice, pořádané Českým rybářským svazem. Během července
a srpna to byl Prázdninový závod dvojic spojený
s lovem ryb, praktickou a teoretickou částí a přípravou buřtguláše. Jednotlivých akcí RS Vysočina
se účastní i děti z blízkých měst a obcí – Svitav,
Lanškrouna, Vysokého Mýta, Králík a dalších.“

A já dodávám: „jen houšť a větší kapky“. Chceme-li totiž hovořit o výchově mládeže, musíme
připomenout, že se na ní podílí především rodina
(která leckdy nepůsobí právě „výchovně“) a škola
(ta dělá, v rámci legislativních možností, co může).
V neposlední řadě ovšem jsou „ve hře“ také nejrůznější zájmové organizace. (Nehodlám rozvádět
podíl státu, který je finančně „na dně“ a tudíž
takovéto „prkotiny“ vypouští). Myslím, že stále
zůstává nedoceněn podíl Rybářského sdružení
Vysočina, které vede mládež k ušlechtilému využití volného času a předchází tak jejímu propadu
na dno společnosti, čehož jsme denně stále častějšími svědky.
-L. Vrabec-

FOTBALOVÝ DEN V POLIČCE
V sobotu 30. července se mohli jít podívat
příznivci poličského fotbalu na to, jak bude náš
tým hrát s mužstvem FC Kozlovna, které vede náš
slavný fotbalista Ladislav Vízek. A k vidění nebylo
jenom to.
Fotbalový den v Poličce zahájil modelový zápas mladších žáků SK POLIČKA. Nastoupili proti
sobě „MODŘÍ a ČERVENÍ“ s výsledkem 5 : 2 pro
MODRÉ. Branky stříleli Scheib 4x, Opina – Švec,
Dvořák. Utkání se hrálo na 2 x 20 minut za úmorného vedra pouze na polovinu hřiště. V obou týmech se představily ve velmi dobrém světle nové
tváře, které jsou u nás v létě na přípravě na zkoušce. Utkání se hrálo ve velkém tempu a mužstva
předvedla na začátku přípravy divákům velice
dobrý výkon. VPS DAS POLIČKA – ERA-PACK
CHRUDIM 4 : 3 (1:0) 5. Kovář, 25. Benko, 33. a 34.
Kučera - 31. Mrkva, 39. Rajnoch z p.k. , 40. Linhart
z p.k. Sestavy: DAS VPS Polička: Dittrich O. – Dittrich J. st., Benko, Falt, Červený, Kovář, Zaal, Kučera, Neumeister, Zvěřina trenér: Švec F. ERA-PACK
Chrudim: Hlouš – Linhart, Formánek, Rajnoch,
Horák, Meller, Mrkva, Dvořák; trenér: Stejskal
Další lahůdkou fotbalového poličského odpoledne bylo utkání MČR sálové kopané proti MČR
ve futsale. Na hřišti o rozměrech 40 x 20m bylo
před zaplněnou hlavní tribunou k vidění parádní
představení zásluhou obou týmů a diváci si přišli
na své. SK MK POLIČKA - FC KOZLOVNA Ládi
Vízka 7 : 3 (4:2) Branky: 9. David SOUKAL 1:0 10.
Ladislav VÍZEK 1:1 25. Ondřej KUČERA 2:1 27. Ladislav VÍZEK z p.k. 2:2 33. Jan BENKO 3:2 36. Vojtěch KRÁL 4:2 63. Pavol ZÁHORAN 5:2 71. Radek
MAUER 6:2 75. Jar. DITTRICH st.7:2 84. Ladislav
VÍZEK z p.k. 7:3
Sestavy:SK MK Polička: Šedivý – Červený,
Zahoran, Neumeister, Stoklásek – Opina, Benko,
Soukal D., Nikl – Kučera, V. Král (střídali: Kovář,
Nekvinda, Dittrich st., Falt, Čípa, Mauer)
FC Kozlovna : Klíma – Peclinovský, Margolius,
Lubas, Urban, Berger, Bittengel, Váňa, Vízek L.,
Fiala (Vízek M., Klouček)
Vyvrcholením fotbalového odpoledne v Poličce bylo utkání domácího týmu s mužstvem KOZLOVNY Ládi Vízka, která přijela až na M. Frýdka
v očekávaném složení. Mužstvo, které dle sdělení hlavního protagonisty a zakládajícího člena
Kozlovny Ladislava Vízka dva roky neprohrálo
si v Poličce vybralo špatný den. Již ve 3. minutě
centroval Opina a V. Král nádherným volejem
donutil reprezentačního brankáře futsalu Jana
Klímu k excelentnímu zákroku, jenž vytěsnil míč
na roh. V 6. minutě po přiťuknutí Kučery trefil
opět V. Král střelou tyč hostující branky a dorážku
likviduje opět Klíma. V 9. minutě po přihrávce
Kučery, David SOUKAL tvrdou ranou pod břevno
otevřel gólový účet zápasu - 1:0.
Ihned po rozehrání se snad poprvé dostali hráči Kozlovny blíže k naší brance a Ladislav VÍZEK
prokázal své zkušenosti a vyrovnal na 1:1. Další
velké chvíle přišli pro Davida Soukala v rozmezí
mezi 14. – 17. minutou, kdy nejprve tvrdě vystřelil
a protáhl Klímu a v 17. minutě po nádherné kombinační akci poloviny mužstva nepřesně zakončil.
Ve 25. minutě si útočná dvojice V. Král – Kučera
pohrála s hostující obranou a KUČERA z „první“
- 2:1. Ovšem hosté opět zapnuli na plné obrátky
a za dvě minuty bylo opět vyrovnáno, když penaltu proměnil sám faulovaný Ladislav VÍZEK – 2:2.
Do konce poločasu pak, ale přidali branky pouze
naši fotbalisté, nejdříve si ve 33. minutě srazil
střelu BENKA brankář Klíma do sítě – 3:2 a ve 36.
minutě opět tvrdě vystřelil Benko, Klíma tentokrát
bravurně vyrazil, ale dobíhající V. KRÁL protrhl
střeleckou smůlu a navýšil poločasový náskok
na dva góly – 4:2.
V nastaveném čase se pak ještě zaskvěl domácí brankář Šedivý jenž vytěsnil technickou střelu
Urbana na rohový kop. Hosté nechtěli každopádně prohrát a vysunutím Jana Bergra do zálohy,
chtěli být ve druhém poločase aktivnější směrem

dopředu. Ovšem již ve 48. minutě trefil V. Král
podruhé tyčku Klímovy svatyně. V 51. minutě
předvedlo naše mužstvo rychlý výpad ale D. Soukal po narážečce V. Krále nezakončil přesně. V 55.
minutě se v dobré pozici objevil J. Dittrich st. ale
přeloboval jak brankáře Klímu tak břevno. V 63.
minutě si na centr D. Soukala naběhl stoper Pavol
ZAHORAN a krásnou hlavičkou upravil už na 5:
2. V 70. minutě prokázal své fotbalové kvality
současný trenér reprezentační „19“ Josef Pešice
a technickou střelou protáhl Šedivého. Ihned na to
předvedlo v té době útočné duo domácích J. Dittrich st. – Mauer rychlou akci a Radek MAUER
vsítil šestý gól – 6:2.
V 75. minutě přišel ke slovu i Jarda DITTRICH
st. když si vychutnal brankáře Klímu a elegantně
rozvlnil síť Kozlovny posedmé – 7:2. V závěru
utkání nejprve Vízek z trestného kopu ještě nepřekonal Šedivého, ale v 87. minutě po nařízeném pokutovém kopě snížil hrozivé skóre Ladislav VÍZEK
na 7:3. Hrálo se velice slušně za úmorného vedra
a na perfektním pažitu. Rozhodčí GEBA, JERMAN
a KUČERA. Utkání a celé odpoledne sledovalo 250
spokojených diváků.
Hlasy po utkání:
Ladislav VÍZEK: „Domácí nás přehráli, neříká
se to lehce, ale s týmy krajských přeborů za normálních okolností vyhráváme. Dneska bylo ale
strašné teplo. Ani můj hattrick nestačil na lepší
výsledek. Musím podotknout nádherné fotbalové
prostředí a perfektní hřiště. Příště do Poličky jedině
se mladým Šmícou, ale to v jiném termínu!“
Jan BERGER: „Po minulém roce, kdy jsem
na tomto hřišti hrál se sparťanskou starou gardou
jsem opět rád zavítal na útulný stadiónek do Poličky. Už vloni jsem obdivoval kvalitu trávníku a letos
to snad bylo ještě lepší. Domácí mají velmi kvalitní
tým a dnes to opět prokázali. Do Poličky přijedu
rád zase!“
Václav Obolecký
Poličské internetové zpravodajství

KAPITÁLNÍ SUMEC
Sumec, kterého jsem ulovil dne 3. 7. 2005
na Pekle měřil 156 cm a vážil 26 kg. Byl chycen
ve 21 hod. na žížalu a malý háček a síla vlasce
0,22 mm. Jeho vytažení na břeh trvalo 50 minut
za značné pomoci Lukáše Hlouše z Korouhve.
Miroslav Dytrt ml., Modřec 12

CYKLISTICKÁ SEZÓNA JANA
FALTÝNKA VRCHOLÍ
Koncem června se Jan Faltýnek zúčastnil mistrovství republiky, kde skončil devátý. „Závod byl
ovlivněný taktikou. Jel se na závodním okruhu
v Hořicích. Ze začátku odjeli závodníci, se kterými
se moc nepočítalo a později je favorité nedokázali
stáhnout. Někteří raději skončili, ale já jsem chtěl
dojet,“ řekl Jan Faltýnek.

Jan Faltýnek si jede pro žlutý trikot
V červenci jela stáj PSK Whirpool několik závodů v Itálii a na Slovensku a 26. - 30. července etapový závod „Dookola Mazowska“ v Polsku. Tam se
podařilo Janu Faltýnkovi vyhrát 1. etapu a obléct se
do žlutého trikotu. Postupně však ztrácel a nakonec
skončil na čtvrtém místě. „Závod se jel po rovině
a tak se rozhodovalo většinou ve spurtu, kde měli
Poláci ostřejší lokty. Pro náš tým to byl dobrý výsledek – druhý žluťák po jarním závodu Jadranská
magistrála a celkové vítězství v soutěži družstev“
řekl závodník.
„Naopak Małopolski Wyścig Górski se jel v horách, což mi vyhovuje. V poslední etapě jsem
skončil druhý. Pomohli mi kolegové z týmu, kteří
mi dobře rozjeli spurt.“
Začátkem září se chystá PSK Whirpool na Tour
de Slovakia, který startuje v Košicích 1. září. Jede
se na 6 etap (z toho jedna časovka), délka je takřka
800 km a zúčastní se ho týmy ze Slovenska, Slovinska, Holandska, Norska, Japonska, Řecka, Egypta
a dalších. Bude pro Jana Faltýnka posledním etapovým závodem v letošní sezóně.
Závodníci PSK Whirpool se většinou připravují
individuálně podle pokynů týmového trenéra. Trénují i závodí na kolech značky Author.
Úspěchy Jana Faltýnka jsou jistě dobrým poděkováním sponzorům, kterými jsou MEDESA,
Masokombinát, Šenk nožíře Dobroty a svitavské
firma JHJ SVITAP.

DIC NA SVOJANOVĚ
Dne 20. 7. 2005 jsme se s dětmi rozhodli,
že se vydáme na výlet. Bylo krásné počasí a dobrá
nálada. Tak proč ne?
Našim cílem se stal hrad Svojanov. Cesta
na Svojanov ubíhala rychle. Autobus nám zastavil
přímo pod hradem a na nás čekal výstup do velkého kopce. Musím uznat, že ten den s námi jeli asi
budoucí horolezci, protože než jsme se nadáli, stál
před námi hrad.
Už z dáli byla slyšet hudba. Byli jsme zvědaví, co
se uvnitř děje. Překvapilo nás, že je okolo i uvnitř
hradu spousta dětí. Vysvětlení přišlo hned. Prázdniny zde trávily děti z Čech i ze zahraničí. To vše
pod záštitou pardubického Klubu hurá kamarád.
Všichni byli velice hodní, příjemní a velice
ochotně nás vzali mezi sebe. Děvčata nacvičovala
pravý cikánský čardáš. Kluci dělali živou pyramidu.
Stále bylo na co koukat. Den na hradě nám tak
rychle utekl, že se nám nechtělo ani na autobus.
Rozloučili jsme se s tím, že pokud se bude toto
setkání konat i příští rok, jsme zvanými hosty.
Věra Pospíšilová - Domeček, DiC Polička
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BĚH TERRYHO FOXE 2005
Maratón naděje odstartuje 25. září ve 14 hodin na
Palackého náměstí v Poličce.
Prezentace od 12 hodin na místě startu.
Lze absolvovat:
na kole, kolečkových bruslích, vozíku,
během, procházkou, s kočárkem, se psem
Po ukončení Běhu Terryho Foxe čeká každého
občerstvení.
Těší se na vás pořadatelé:
Křesťanská demokratická unie – Československá
strana lidová (KDU-ČSL)
Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí(SJ)
Za významné podpory Městského úřadu v Poličce
Děkujeme sponzorům BTF:
Foto Jiří Hájek, Město Polička, KDU-ČSL, T.E.S.,
Masokombinát Polička,
Svatojosefská jednota Polička

POLIČSKÁ ATLETIKA PŘEDSTAVUJE
Ústřední postavou poličské atletiky je již téměř
tři desetiletí Miloslav Červ. Tento rodák z kraje
Josefa Lady svá nejlepší sportovní léta obětoval
cyklistice, kde závodil v barvách oddílu z Vlašimi.
K závodní atletice se dostal až po příchodu do našeho kraje,s rodiči když nastoupil na „červenou
školu“ coby učitel tělocviku.
Po prvním oťukávání přišel zlom, když Ing. Václav Zámečník mu rázem předal pomyslné žezlo
vůdce poličské atletiky. Od té doby prošlo pod jeho
vedením oddílem více než tisíc mladých sportovců,
z nichž někteří dosáhli v rámci republiky i na mety
nejvyšší. Jen namátkou připomeňme Jirku Macha,
Pavla Klodnera, Martina Červa, Pepu Vopařila, To-

ÚČASTNIL SE TURISTICKÉ
OLYMPIÁDY
Ve dnech 28. – 31. července se v Plzni uskutečnil 9. ročník Světové turistické olympiády. Jedním
z účastníků byl i Roman Škorpík, který je členem
Klubu českých turistů v Poličce. Jak uvedl, o účast
na olympiádě měl veliký zájem.
„V Plzni se sešlo kolem pěti tisíc účastníků ze třiceti zemí. Nechyběli například zástupci Nového
Zélandu nebo Saudské Arábie,“ řekl nám Roman
Škorpík. Podle jeho slov měli největší zastoupení
turisté z Německa, kterých přijelo 814, domácích
bylo 740. Roman Škorpík během olympiády absolvoval disciplíny v pěší turistice.
Prošel například trasy v délce 11, 20 a 22 kilometrů. Absolvoval také maraton. Trasu o délce 42
kilometrů ušel za 8,5 hodiny čistého času.
„Olympiády mi dala hodně. Bylo to první velká
mezinárodní akce, které jsem se účastnil. Na druhou stranu jsem chtěl také zjistit, co ve mně je,
jestli mám na delší tratě. Jsem na sebe hrdý, že jsem
v pohodě zvládl hlavně ten maraton. Nyní si věřím,
že kdybych měl například ujít i padesát kilometrů,
tak je v pohodě ujdu,“ dodal Roman Škorpík.
Text a foto -sáň-

Roman Škorpík si z Plzně dovezl
mimo diplomů také medaili.

TURISTICKÉ AKCE V ZÁŘÍ
16. – 18. září
Kokořínsko – České Středohoří.
Společný zájezd odborů Mor. Třebová, Svitavy
a Polička
24. září – Cyklovýlet,
Trasa asi 80 km. Vedoucí akce: Mil. Štefka
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační skříňce KČT na budově hostince u Mrštíků
v Tyršově ulici a nebo na internetové adrese
www.policka. cz/kct
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Míla na dráze

Míla mezi atlety
máše Lorence, Mirka Jílka, Karla Sejkoru či Tomáše
Večeře.
Největší úsilí ale věnuje družstvům mladších
a starších žáků, kteří pod jeho vedením získali několik titulů Krajských přeborníků či dalších medailových umístění v rámci kraje. V roce 2001 družstvo
mužů pod jeho vedením vybojovalo postup do II.
ligy, kterou sice po ročním působení v roce 2002
opustilo, ale již minulém roce opět bojovalo v Nýřanech o postup do této soutěže.
Ve veteránských kategoriích dosáhl svých
největších osobních sportovních úspěchů, když
vybojoval 3. místo v Českém běžeckém poháru
běhu do vrchu a přivezl si i bronzovou medaili
z MR veteránů na 3 000 m překážek. V rámci východočeského regionu patří ve své věkové kategorii
k nejlepším vytrvalcům.
V posledních letech přes dvě závažné zdravotní
komplikace se vždy s vůli sobě vlastní dokázal
opět vrátit k závodění. Naposledy tomu bylo 15.
srpna v Černovírském krosu, kdy přesně po půlroční pauze absolvoval 4 770 m náročného krosu.
-JarKa-

POLIČSKÉ VOLEJBALISTKY POŠESTÉ V ČESTICÍCH
Letošní volejbalové soustředění mládežnických
družstev TJ Spartaku Polička se opět uskutečnilo
v Česticích u Kostelce nad Orlicí. Máme zde potřebné
zázemí v podobě sedmi antukových hřišť, ke kterým
letos přibylo i jedno s umělým povrchem. V případě
nepříznivého počasí lze využít nově postavenou sportovní halu. Téměř 60 účastnit se jelo celý týden poprat
se svoji fyzickou kondicí a tréninkovými dávkami.
Všechny doufaly, že si vylepší své volejbalové údery
a vzorně se připraví na nadcházející sezónu. Popravdě
jsme se také praly s počasím, které v letošním léto
sportovním aktivitám příliš nepřeje. Mokrosuchý
studený týden jsme přečkaly bez větší újmy. Poprvé
neodjela nejstarší děvčata – juniorky (dala přednost jiným aktivitám) a tak složení kadetky, st. a ml. žákyně,
přípravka a minipřípravka bylo velice mlaďounké (věkový průměr účastnic byl 12 let). Polovina hráček absolvovala své úplně první soustředění. Minipřípravka
si spíše hrála s míčem, skákala, běhala, nejvíce děvčata bavila zábavná cvičení a turnaj trojek, kdy v každé
dvojici s pinďaty nastoupil jeden dospělý. Přípravka
se seznamovala s hrou čtyřek na zmenšeném hřišti
a pilovala základní údery. Ml. žákyně trénovaly bagr
a „prsty“ a myslely si, že jim to náramně jde. Záhy se
přesvědčily o opaku. Děvčata se velice snažila a udělala obrovský pokrok.
St. žákyně nabíraly fyzičku a kadetky pilovaly hru
s jedním nahrávačem. Všechna družstva absolvovala
řadu turnajů a v podvečerním šeru se dočkaly i trenérky, které si to rozdávaly v deblech. Všichni věříme,
že náročný týden děvčata zúročí ve svých soutěžích.
Ohlasy účastnic: Moc se mi to líbilo, ale nevyšlo
počasí. Kamarádky byly perfektní. Trenéři nám dávali
zabrat, určitě nám to k něčemu bude. Po každém tréninku jsem upachtěná a mám namožené svaly. Už se
těším na další soustředění. Sába

Nejvíce mě bavila hra debl, s holkama jsme se
hodně skamarádily. Trenéři jsou fajn. Dost nás toho
naučili. Jen večerka by mohla být dýl. Pajik-Marťas
Absolvovala jsem své první soustředění. Líbilo se
mi vše, jen jsme mohly běhat kratší vzdálenosti. Příští
rok pojedu zase. Denisa
- har-

Družstva minipřípravky a mladších žákyň

KURZY PLAVECKÉ ŠKOLY
Pondělí:

15 - 16 hod. přípravka oddíl ORKA,
Lukáš Kmošek
15 - 17 hod. plavecký oddíl ORKA
16 - 17 hod. zdokonalovací kurz-ml.
žáci,žákyně, Lukáš Kmošek
17 - 18 hod. triatlon MIP, zdokonal. kurz
- starší žáci, žákyně, Lukáš Kmošek
14.45-17.00 hod. plavání koj. a batolat,
Zdena Šemberová
17.00-18.00 hod. rodičů s dětmi – věk 23 roky – velký bazén, Zdena Šemberová
Středa:
12.00 - 13.00 hod. plavání pro těhotné
Aquagravidibic, Romana Švecová
12 - 17.30 hod. plavání kojenců a batolat
malý bazén, Jitka Kmošková, Romana
Švecová, Martina Jiráňová
13.45-14.30 hod. rodiče s dětmi – věk
1,5-2 roky - velký bazén
14.00-15.00 hod. přípravka ORKA
15 - 17 hod. pl. oddíl ORKA
15 - 16 hod. plavání hrou od 5 let
15 - 16 hod. zdokonal. kurz
16 - 17 hod. rodiče s dětmi – věk 3-5 let
- velký bazén
17.30 - 18.30 hod. cvičení ve vodě
Aquaerobic, Romana Švecová
Plavecký oddíl vede: Zdeněk Jandík, Lukáš
Kmošek, Martina Jiráňová, Jitka Kmošková

Důležité upozornění
Při první návštěvě pl. kurzu si každý účastník
zakoupí jednu permanentku na patnáct vstupů.
Má-li předplaceno z loňského roku nebo ví, že nevyčerpá všechny do konce školního roku, oznámí
to v pokladně a zaplatí o to méně. Po ukončení
permanentky si může koupit další a pokračovat po
celý školní rok.
POZOR: důležité upozornění
pro pojištěnce VZP.
Děti do tří let věku, které jsou pojištěny u VZP
mají po předložení kartičky plavecké kursy do konce roku 2005 ZDARMA.
Tato nabídka platí pro kurzy:
Plavání kojenců a batolat,
Plavání rodičů s dětmi
Srdečně zveme začátečníky i pokročilé, přijďte
mezi nás, vyberte si z naší nabídky. Těšíme se na
každého.
Informace podá vedoucí plaveckého bazénu
Jitka Kmošková, tel. 461725631, 461722284, mob.
tel. 737 867 342.
Případné změny budou zveřejněny ve vývěsní
skříňce před plaveckým bazénem.
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ROZVRH PLAVÁNÍ
PRO VEŘEJNOST ZÁŘÍ 2005
1.
2.

čtvrtek
pátek

6.00-20.00 hod.,
6.00-7.30 hod.
12.00-20.00 hod.
3.
sobota
14.00-20.00 hod.
4.
neděle
zavřeno
5.
pondělí
6.00-7.30 hod.,
12.00-13.30 hod.,
15.00-20.00 hod.
6.
úterý
6.00-7.30 hod.,
14.00-20.00 hod.
7.
středa
6.00-7.30 hod.,
12.00-18.00 hod.
18.00-19.00 VZP,
19.00-20.00 hod. kond. pl.
8.
čtvrtek
6.00-7.30 hod.,
14.00-20.00 hod
9.
pátek
12.00-20.00 hod.
10.
sobota
14.00-20.00 hod.
11.
neděle
zavřeno
12.
pondělí
6.00-7.30 hod.,
12.00-13.30 hod.,
18.00-20.00 hod.
13.
úterý
6.00-7.30 hod.,
12.00-20.00 hod.
14.
středa
6.00-7.30 hod.,
17.30-18.30Aquaer.,
18.30-19.30 VZP,
19.30-21.00 hod. kond.pl.
15.
čtvrtek
6.00-7.30 hod.,
14.00-20.00 hod.
16.
pátek
6.00-7.30 hod.,
12.00-20.00 hod.
17.
sobota
14.00-20.00 hod.
18.
neděle
zavřeno
19.
pondělí
6.00-7.30 hod.
12.00-13.30 hod.,
18.00-20.00 hod.
20.
úterý
6.00-7.30 hod.,
14.00-20.00 hod.
21.
středa
6.00-7.30 hod.,
17.30-18.30Aquaer.,
18.30-19.30 VZP,
19.30-21.00 hod.kond.pl.
22.
čtvrtek
6.00-7.30 hod.,
14.00-20.00 hod.
23.
pátek
6.00-7.30 hod.,
12.00-20.00 hod.
24.
sobota
14.00-20.00 hod.
25.
neděle
zavřeno
26.
pondělí
6.00-7.30 hod.
12.00-13.30 hod.,
18.00-20.00 hod.
27.
úterý
6.00-7.30 hod.,
14.00-20.00 hod.
28.
středa
svátek
14.00-18.00 hod.,
18.00-19.00 VZP,
19.00-20.00kond.pl.
29.
čtvrtek
6.00-7.30 hod.
14.00-20.00 hod.
30.
pátek
6.00-7.30 hod.,
12.00-20.00 hod.
1. 10. sobota
14.00-20.00 hod.
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“.
PROVOZ SAUNY V ZÁŘÍ v Pá.: 16/9,23/9,30/9
muži od 16.30-19.30 hod., v So.: 17/9,24/9,1/10 ženy
od 15.00-17.00 hod., společná od 17.30-20.00 hod.
KOUPALIŠTĚ: od září si můžete na koupališti rezervovat PLÁŽOVÉ HŘIŠTĚ osobně nebo telefonicky
na plaveckém bazénu 461 725631 nebo 737 867 342
pí. Kmošková, vedoucí plaveckého bazénu. Vstupné
v září je 25,- Kč na l hod.
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