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OSLAVY 740. VÝROČÍ ZALOŽENÍ MĚSTA POLIČKY
Ve dnech 2.-4. září se v Poličce uskutečnily
oslavy k 740. výročí založení města. Polička byla
v roce 1265 založena českým králem Přemyslem
Otakarem II. a stala se také věnným městem českých královen.

Oslavy začaly v pátek v Tylově domě, kde zahrál houslista Pavel Šporcl. Program pokračoval na
Palackého náměstí, kde zazněla keltská hudba a zahrála revivalová skupina Kabát. Spbotní program
byl zahájen slavnostním průvodem, v jehož čele
kráčela královna věnných měst Michaela Čapková
z Jaroměře v doprovodu starosty Miroslava Popelky
a místostarosty Jaroslava Martinů V sobotu se na
Palackého náměstí uskutečnil staročeský jarmark
a návštěvníky zaujala i mnohá hudební, kejklířská,
šermířská a divadelní vystoupení. Nechyběla ani
ohňová show a ohňostroj. Noční vystoupení dívčí
rokenrolové kapely Crazy Lady. Oslavy byly ukončeny v neděli vystoupením dechových kapel.
Úspěšné oslavy podtrhlo krásné letní počasí
a hojnost návštěvníků nejen z Poličky, ale i z blízkých i vzdálenějších měst.
Stanislav Sáňka,
tiskový mluvčí

Starostové partnerských měst Anne Meijer
a Miroslav Popelka při slavnostním zahájení
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MEZINÁRODNÍ ZASEDÁNÍ
V POLIČCE

Během prvního zářijového víkendu, který probíhaly oslavy 740. výročí, se uskutečnilo setkání Výkonného
výboru mezinárodní asociace Kruhu přátel hrazených
měst. Polička je členem od roku 1994 a schůzka členů
výkonného výboru se konala v Poličce poprvé od té
doby. Přijeli k nám představitelé měst: Chester, Tenby,
Denbigh a Conwy z Velké Británie, Valleta – Malta,
Carrickfergus - Irsko , Naarden – Nizozemí, Piran
– Slovinsko, ‚s- Hertogenbosch – Nizozemí, Drosendorf
- Rakousko , Plasencia - Španělsko , Ohrid – Makedonie, Verona - Itálie, Pecs – Maďarsko. Celkem hrazené
město Poličku navštívilo 32 představitelů z evropských
zemích.
V sobotu dopoledne se konalo jednání výboru
v malém sále Tylova domu, v odpoledních hodinách
měli naši hosté možnost navštívit jarmark. Pro zájemce
byla připravená návštěva hradeb a rodné světničky
Bohuslava Martinů.
V neděli dopoledně jeli na výlet do Litomyšle, kde
navštívili zámek a klášterní zahrady. Odpoledne se
konalo setkání představitelů hrazených měst a partnerských měst na hrade Svojanově. Na oslavy byla pozvána
partnerská města, pozvání přijala maďarská obec Ebes
a starosta nizozemského města Westerveld. Představitedospělé s několika tanečními výstupy. Skvělé tance
lé partnerských měst měli společný program se členy
byly provázány s originální bubenickou show dvou
výkonného výboru.
mladých hudebníků a završeny vzpomínkou na 70.
Členové výkonného výboru nadšeně hodnotili
léta v tanečním vystoupení skupiny Bijna Beroemd. organizaci akce a hlavně krásu a pohostinnost Poličky.
Průvodcem večera byl Ludzer van der Schors, vedou- Někteří již plánovali, že příští rok navštíví naše město
cí zahraničního výboru Westerveldu pro spolupráci
v rámci své soukromé dovolené.
s Poličkou a tlumočnicí slečna Eva Burdychová, které
bych chtěl tímto velmi poděkovat za milé tlumočení
z holandštiny, kdy si velmi dobře poradila i s „fríským dialektem“ průvodce večera a jeho nečekanými
žerty.
Přestávky mezi tanečními vystoupeními měla
původně vyplnit holandská školní kapela, která však
v pátek nepřijela kompletní. Záchranou byl tedy nápad Ing. Ivo Janečka, který během soboty odpoledne
připravil prezentaci Dnů Poličky ve Westerveldu
v roce 2003. Prezentace pak byla promítnuta v jedné
z přestávek potřebných k převlekům do kostýmů
a panu Janečkovi patří za to velké poděkování. Po
vystoupení se hosté se svými hostiteli podívali na
ohňostroj a následně strávili volný čas na programu
oslav na náměstí.
Nedělní dopoledne strávili hosté se svými hostitelskými rodinami a po obědě si prohlédli litomyšlský zámek. Večer strávili příjemnou párty společně
se svými hostiteli i dalšími zahraničními hosty na
Svojanově. Ve 20:00 hodin odjeli holandští přátelé
z hradu Svojanov domů do Nizozemí. Podle jejich
slov byli spokojení a šťastní, že zde mohli ve skvělé
atmosféře předvést svá vystoupení a vyjádřili poděkování hostitelským rodinám za milé přijetí a příjemně strávený čas v Poličce a jejím okolí.
V závěru bych chtěl poděkovat také zaměstnancům Tylova domu a jeho ředitelce Aleně Báčové za
zajištění výborných podmínek pro tuto akci, Petře
Martinů za zajištění rautu, paní Nadě Neřoldové, Lukáši Zrůstovi a také všem dalším, zde nejmenovaným,
kteří svým dílem přispěli, dle mého názoru, k vydařeným Dnům Westerveldu v Poličce 2005.
Mgr. Jan Matouš
vedoucí Informačního centra

DNY WESTERVELDU V POLIČCE 2005
Hosté z Westerveldu přijeli do Poličky v pátek
2. září v 16:00 hodin na parkoviště u Tylova domu.
Po přivítání v klubu a rozdělení do hostitelských rodin se zúčastnili Slavnostního koncertu k 740.výročí
města.
Druhý den v sobotu se naši holandští přátelé
s hostiteli zúčastnili průvodu městem a prohlédli si
město a jeho památky. Po obědě probíhaly ve velkém
sále Tylova domu zkoušky večerního programu. Kolem půl páté se na náměstí, v rámci programu oslav,
uskutečnilo taneční vystoupení holandské skupiny
Bijna Beroemd, které sklidilo velký potlesk diváků.
Jejich vystoupení bylo současně i pozvánkou na nizozemský kulturní večer.
Hlavní program, kulturní večer Westerveldu, proběhl od 19:00 do 21:10 hodin a shlédlo jej cca 300
diváků, což je od roku 1998 největší počet diváků
holandských dnů v Poličce. Během večera na pódiu
zazářily 4 skupiny děvčat od dvanáctiletých až po

Doprava v centru
.............
Zpráva o poldru
.............
Testy na drogy
.............
Povinná deratizace
.............
Sport
.............

NOVÝ PRAPOR MĚSTA POLIČKY
Existence městských korouhví se předpokládá
u královských měst již v předhusitské době a v době husitských válek je jejich existence považována
za jistou. Velmi dobře jsme informováni o podobě
korouhve královského města Ústí nad Labem díky
dvěma listinám z r. 1457 a 1476. Existence korouhve města Poličky není ničím doložena, nepochybně
však byla užívána.
Na žádost města udělil v roce 1997 Parlament
České republiky Poličce prapor s tímto popisem:
list praporu (o poměru stran 2:3) tvoří v žerďové
části dva svislé pruhy: červený a žlutý (každý široký

čtvrtinu délky listu) a ve vlající části dva vodorovné
pruhy: bílý a červený. V červeném žerďovém pruhu
je bílý dvouocasý lev se žlutou korunou, ve žlutém
pruhu půl černé orlice se žlutou korunou. Pod figurami dvě zkřížené sekery.
Městský prapor má právně závaznou podobu.
Vlajka, která odpovídá přesně praporu není připevněna na žerď, nýbrž je na stožár vytahována
lankem. Tak zvaná korouhev nevisí na žerdi, ale
za užší stranu na ráhnu, může mít libovolnou délku
a nemusí přesně odpovídat podobě praporu.
Oficiální městský prapor byl vyroben a poprvé
vyvěšen při příležitosti oslav založení města 2. září
2005. Dříve užívané prapory neměly podobu schválenou parlamentem.
Zjednodušeně lze prapor města Poličky popsat
tak, že v žerďové části je městský znak (tj. český
lev a polovice „císařského“ orla - původně se jednalo o orlici svatováclavskou, dole zkřížené sekery) a ve vlající části české zemské barvy (tj. bílá
a červená).
Otázka vývoje městského znaku je dosti složitá
a tak zájemci o bližší informace mohou použít publikaci: Bibliografie města Poličky, Muzeum Polička
2001, str. 142.
David Junek,
muzeum Polička
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BOROVÁ - VESNICE ROKU
Ve čtvrtek 22. září se v Borové uskutečnilo slavností
vyhlášení soutěže Vesnice roku 2005 v Pardubickém
kraji, ke které právě Borová získala první místo. Mezi
mnohými hosty nechyběl ani starosta Poličky Miroslav
Popelka. Ten si spolu se starostou Moravské Třebové Josefem Ošťádalem (první zprava) a dalšími zástupci měst
a obcí prohlédl například i místní základní školu. Město
Polička vykonává pro Borovou některé pravomoce na
svěřeném úseku státní správy.
Standa Sáňka

DALŠÍ OSUD
„KASÁRENSKÝCH“ BYTŮ
Na zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném
dne 15. 9. 2005 byl schválen převod dvou bytových
domů č.p. 983 – 984 na ul. Hegerova v Poličce v blízkosti bývalých kasáren do vlastnictví města Poličky.
Celkem je v těchto domech 20 bytových jednotek I.
kategorie (10 b.j. 3+1, 10 b.j. 2+1 a 8 garáží). S ohledem
na platné nájemní vztahy budou byty a bytové domy
převedeny spolu s nájemníky. Je reálný předpoklad,
že po podpisu smlouvy o převodu a provedení vkladu
vlastnických práv do katastru nemovitostí, se stanou
tyto objekty ještě letos majetkem města.
Jak s tímto majetkem město naloží, je na rozhodnutí poličského zastupitelstva. Již nyní však je možno
předeslat, že se uvažuje o prodeji získaných 20-ti bytů
a v tomto smyslu bude předložen před koncem roku
zastupitelům města tento záměr ke schválení. Lze tedy
očekávat, že v průběhu roku 2006 dostanou nájemci
bytů na ul. Hegerova č.p. 983 - 984 písemnou nabídku
na odkoupení bytu, který užívají.
Je předpoklad, že město bude postupovat v další
privatizaci bytového fondu v podmínkách nastavených při prodeji bytů na Sídlišti Hegerova č.p. 932-933
a ul. Střítežská č.p. 218. Byty budou oceněny znalcem
v oboru nemovitostí a kupní cena bude vycházet z hodnoty získané ze znaleckého posudku. Předpokládá se,
že zůstanou zachovány i další výhody, které byly dány
kupujícím při prodeji bytů v roce 2005, a to možnosti
bezúročného splácení kupní ceny bytů po dobu 10-ti
let, poskytnutí dalších slev při platbě v co nejkratší lhůtě, umožnění úhrady kupní ceny prostřednictvím stavebních spořitelen a další. Je totiž zřejmé, že podmínky
privatizace jsou nastaveny dobře, když z 51 prodávaných bytů v r.2005 jich bylo k dnešnímu dni prodáno
již 32! Konkrétní podmínky prodeje včetně kupní ceny
budou ještě předmětem schvalování na některém ze zasedání zastupitelstva města v příštím roce.
Ing.Škrabalová Sonja
vedoucí majetkoprávního odboru
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OKÉNKO MĚSTSKÉ POLICIE
Na malém neosvětleném motocyklu brázdil 21. 8.
v noci ulici Heydukova od příkopu k příkopu sedmnáctiletý mladík z Oldříše s 1,99 promile alkoholu
v dechu. Za to, že si nepolámal kosti v těle a neozdobil svůj obličej silničním lišejem, může poděkovat
strážníkům, kteří včas ukončili jeho jízdu.
Nástupu výkonu trestu odnětí svobody se celkem
úspěšně vyhýbal devětadvacetiletý muž ze Stříteže až
do 23. 8., kdy udělal fatální chybu a s přáteli odjel do
Poličky na předvíkendový nákup. Strážníci jej přistihli a nepomohlo mu ani schovávání se na zadních sedadlech vozidla. Nyní si již odpykává trest v zařízení,
které mu vybral okresní soud.
Prazvláštní výmluvy si někdy vymýšlejí řidiči, přistižení při dopravním přestupku. Například dvacetiletý mladík z Poličky, přistižený 29. 8. večer při jízdě
pod vlivem alkoholu, uvedl, že 1,33 promile alkoholu
v dechu si přivodil konzumací povidel….
Zboží pochybného původu i jakosti nabízela před
Plus discontem ještě pochybnější dvojice slovenských
občanů 23. 8. dopoledne. Samozvaní prodejci, očividně provozující očistu těla i šatstva pouze v sudých
letech, nejen že neprodali svoje zaručeně pravé zboží, ale jako bonus si z Poličky odvezli deset stokorunových pokutových bločků.
Jsou dny, kdy ryby prostě neberou a rybáři mají
u vody dlouhou chvíli. Někteří si dlouhé čekání na
záběr krátí důsledným dodržováním pitného režimu.
1. 9. si tak důkladně ředil krev alkoholem padesátiletý muž z Poličky, až se mu vytrousilo z paměti, že
pod vlivem alkoholu se nesedá za volant a sám uvízl
v síti strážníků. Nějaký čas bude muset za svým koníčkem vyjíždět na jízdním kole.
Děti dospívají čím dál rychleji. Zatímco dříve se
schovávaly se zapálenou cigaretou někde za stromem, dnes s klidem indiánského náčelníka kouří
v parku marihuanu. Povedenou partičku vyznavačů
konopí, z nichž nejmladší jsou žáky ZŠ, přistihli
strážníci 2. 9. večer u sochy B. Martinů, zahalených
oblaky vonného kouře. Případem se dále zabývá
Policie České republiky.
Galantnost prvorepublikových hrdinů stříbrného
plátna bohužel chyběla 6. 9. neznámému důchodci,
který v hotelu Poličan objednával devětašedesátileté
ženě z Poličky stopečky exportní vodky z východu.
Když se ženě udělalo z alkoholu nevolno, ponechal
ji lamač ženských srdcí jejímu osudu, personálu věnoval finanční odškodnění pro případ, že by bylo
nutno se o ženu postarat a s rychlostí, k jeho věku až
neuvěřitelnou, se po anglicku vytratil.
Krásného počasí babího léta si užívala 9. 9. partička mladých lidí v háječku poblíž sídliště Hegerova
ve společnosti poličského piva. Bohužel nikdo z osmičlenné party, labužnicky vychutnávající orosené
lahváčky, nepřekročil hranici plnoletosti a některé
mlsouny strážníci každé ráno vídají na přechodech
pro chodce, když spěchají zasednout do školních lavic základních škol. Po příjezdu strážníků byl piknik
předčasně ukončen a závěrečný účet rodičům dětí
vystaví až odbor sociální péče.
Pavel Lahodný
velitel městské policie Polička

BEZDRÁTOVÝ MĚSTSKÝ ROZHLAS V POLIČCE
V polovině měsíce září byla v Poličce dokončena
II. etapa výstavby městského bezdrátového rozhlasu.
Jedná se o výstražný a varovací systém, který je napojený na Integrovaný záchranný systém České republiky,
včetně propojení s Jednotným systémem výstrahy a vyrozumění obyvatelstva. „V případě nebezpečí jsou vyhlašovány varovné signály, ať již přímo z Prahy, Pardubic,
Svitav nebo z Poličky. Systém funguje tak, že pokud by
v rozhlase probíhalo nějaké místní hlášení, tak vyhlašování varovných signálů má přednost,“ uvedl Ing. Vladimír Bartoš, tajemník bezpečnostní rady města.
S výstavbou I. etapy bezdrátového rozhlasu
se začalo v roce 2003, kdy bylo zbudováno vysílací
pracoviště, v roce 2004 bylo ozvučeno centrum města
a Sídliště Hegerova, což je deset ozvučných míst s třiceti
reproduktory. Ozvučným místem se rozumí soustava
reproduktorů s náhradním zdrojem umístěná převážně
na sloupech veřejného osvětlení. V letošním roce bude
dozvučeno celé město.
Celkem se počítá s 29 ozvučnými místy s 90 reproduktory. V Poličce je pro bezdrátový rozhlas použita
nejnovější technologie, která zatím není nikde v republice. Z důvodu certifikace této technologie se prodloužila
výstavba právě do poloviny září. První etapa výstavby si
vyžádala finanční náklady ve výši 298 tis. korun, druhá
etapa 578 tis. korun. Našim žádostem o dotace nebylo
vyhověno. Veškeré finanční náklady jdou z městského
rozpočtu. V budoucnu se vybuduje i třetí etapa bezdrátového rozhlasu v integrovaných obcích Lezník, Modřec
a Střítež.
Pro provoz městského rozhlasu byl zpracován provozní řád, byly určeny také osoby, které budou obsluhovat vysílací pracoviště. „Tento městský rozhlas bude
sloužit zejména pro varování obyvatel města Poličky
v případě ohrožení jejich životů, zdraví a majetku z dů-

vodu přírodních katastrof, mimořádných událostí nebo
průmyslových či jiných havárií. Dále bude sloužit k podávání důležitých informací, které pro jejich neodkladnost nelze sdělit jiným způsobem. Každou první středu
v měsíci se vysílá i zkušební signál sirény. Po skončení
oznámí hlas, že šlo o zkoušku sirén,“ přibližuje využití
rozhlasu Ing. Vladimír Bartoš. Jak dále uvedl, v případě
mimořádných událostí bude městský rozhlas sloužit
k pravidelnému informování a varování, jeho provoz
bude řízen krizovým štábem města. Pokud by se měly
vysílat určité zprávy, které navrhnou občané, bude je
schvalovat starosta, místostarosta nebo tajemník úřadu.
Pokud se týká vlastního technického zařízení městského rozhlasu, jedná se o vysílací pracoviště, kterým
je počítač sloužící buď k přímému hlášení nebo přes
různé nosiče. Každé ozvučné místo s reproduktory má
svůj vlastní zdroj, který je neustále dobíjen a udržován
v provozu i za extrémních podmínek. „Proto je schopný
po určitou dobu vysílat i při výpadku elektrického proudu s tím, že vysílací pracoviště má svoji elektrocentrálu.
Je také možné zvolit oblast nebo i jednotlivá ozvučná
místa, kde se má hlášení vysílat. Určená osoba může
celý rozhlas ovládat i na dálku přes zabezpečovací kód
svým mobilním telefonem. Tato nová technologie dovoluje i dvousměrný provoz. To znamená, že lze zvolit
místa, kde mohou být rozmístěna různá zařízení a čidla, která mohou například hlásit zvýšení hladiny vodního toku, překročení přípustné normy čistoty ovzduší
a mnohé další skutečnosti. Další výhodou rozhlasu je to,
že se signál nepředává pouze přímo z antény na jednotlivá ozvučená místa, ale může se předávat i z jednoho
ozvučného místa na další. Tak městský rozhlas pracuje
i v místech, kde by nebyl normální dosah signálu z antény,“ dodal závěrem Bartoš.
-sáň-
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18. srpna našli strážníci MP tohoto psa a umístili ho
do nouzového kotce. Protože se do konce srpna nenašel jeho majitel, byl pes převezen do útulku v Pohodlí.
Majitel se o něj může přihlásit na městské policii.
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ZPRÁVY Z RADNICE
USNESENÍ
přijatá na 18. schůzi Rady města Poličky dne
22. 8. 2005
RM schvaluje uzavření mandátní smlouvy
s JUDr. Ilonou Chladovou, advokátkou AK Chladová
& Vybíral, Brno a s ní související udělení plné moci
JUDr. Chladové.
RM souhlasí s odesláním dopisu firmě Dufestav,
Brno, dle návrhu předloženého JUDr. Ilonou Chladovou v souvislosti s investiční akcí „Inženýrská
infrastruktura pro lokalitu Mánesova – jihovýchodní
okraj Poličky – I. etapa“ (odstoupení od smlouvy).
RM schvaluje smlouvu o dílo s firmou Skanska
DS a.s., Brno, jejímž předmětem je provedení živičných a souvisejících prací na stavbě „Pokládka
obrusné vrstvy na lokalitě Mánesova“.
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.
1074 04 - „Opláštění stěn zimního stadionu v Poličce“, předložený firmou PÁSEK – stavební firma spol.
s r.o., Polička, za předpokladu, že zastupitelstvo
města na svém zasedání dne 15. 9. 2005 schválí způsob financování této akce v roce 2005 a 2006.
RM schvaluje způsob vypracování a provedení
ankety dle předloženého návrhu s tím, že v pracovní
skupině bude i starosta, místostarosta a Ing. Martin
Kozáček.
RM určuje jako druhou místnost pro provádění
sňatečních obřadů aulu v budově Gymnázia Polička.
RM schvaluje uzavření mandátní smlouvy s AP
INVESTING s.r.o., Brno, jejímž předmětem je výběrové řízení na realizaci akce Odbahnění rybníků
Jakelský a Troubný a současně ruší své usnesení č.
241 z 11.7.2005.
RM schvaluje Základní škole Na Lukách, Polička, v souladu s § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,
školský zákon, pro školní rok 2005/2006 povolení
výjimky z počtu žáků ve 2 šestých třídách do počtu
32 žáků ve třídě. Povolení výjimky z počtu žáků
se schvaluje za předpokladu, že zvýšení nebude
na újmu kvality vzdělávací činnosti školy a budou
splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.
- přijatá na 19. schůzi Rady města Poličky
dne 5. 9. 2005
RM doporučuje ZM schválit předložený postup
prací na odstranění havarijního stavu hradebního
zdiva v úseku SO 22 – Na Valech, včetně vyčíslení
nákladů na realizaci akce.
RM schvaluje Dodatek č. 1 k Dohodě o stanovení
rozsahu a ceně činností s T.E.S., s.r.o. Polička dle
důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření mandátní smlouvy
s Ing. Miroslavem Skryjou, Žďár nad Sázavou, jejímž

NADACE PRAŽSKÉ DĚTI
V POLIČCE
V Poličce od čtvrtka 15. září do pátku 16. září jednali na výjezdním zasedání zástupci Nadace Pražské
děti. Její součástí je rada městské části Prahy 1 a rada
Sdružení pro obnovu a rozvoj řemeslných a uměleckých tradic (SPOR). V nadaci má zastoupení také
Polička. „Náplní nadace je činnost v rámci charity pro
děti, organizování rekreací pražských dětí, kulturní
výměna mezi Prahou a Poličkou. V rámci správní rady
Nadace Pražské děti se uskuteční schůze jak v Poličce, tak i na hradě Svojanov,“ uvedl starosta Miroslav
Popelka. V programu byla zahrnuta také prohlídka
města, aby se členové seznámili s jeho vývojem, historií a současností. „Naposledy bylo podobné setkání
v Poličce asi před sedmi lety. Tento termín návštěvy
se podařilo domluvit v podstatě v rámci vytíženosti
hlavně starosty Prahy 1. Jsem velice rád, že naše
město navštívili,“ dodal starosta Popelka.
-sáň-

předmětem je výkon technického dozoru nad odstraněním kolaudačních závad akce „Suchá retenční
nádrž Polička“ (Suchý poldr Polička) a zpracování
stanoviska pro závěrečné vyhodnocení této akce pro
Státní fond životního prostředí ČR.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou
Aqueko, spol. s.r.o., Velké Meziříčí, jejímž předmětem je odstranění kolaudačních závad stavby „Suchá
retenční nádrž Polička“ (Suchý poldr Polička).
RM schvaluje písemné vyhodnocení stavební
akce „Suchý poldr Polička“ a jeho předložení ZM.
- ze 4. zasedání Zastupitelstva města Poličky
konaného dne 15. 9. 2005
ZM schvaluje Rozbor plnění rozpočtu Města Poličky za I. pololetí roku 2005.
ZM schvaluje dvouletou úrokovou sazbu u hypotéčního úvěru na rekonstrukci Tylova domu
číslo smlouvy 115202139 s platností úrokové sazby
do 30. 9. 2007.
ZM schvaluje předložený postup prací na odstranění havarijního stavu hradebního zdiva v úseku SO
22 – Na Valech včetně vyčíslení nákladů na realizaci
akce.
ZM schvaluje rozložení finančních nákladů
na dokončení akce „Opláštění stěn zimního stadionu
v Poličce“ do roků 2005 ve výši Kč 780.000,-- a 2006
ve výši Kč 2.608.335,-- dle důvodové zprávy.
ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 3/2005.
ZM zřizuje příspěvkovou organizaci pod názvem
„Domov důchodců Polička“ s účinností od 1. 1. 2006
a schvaluje její zřizovací listinu. ZM pověřuje vedoucí
odboru sociálních věcí a zdravotnictví provedením
veškerých potřebných činností tak, aby s účinností
od 1. 1. 2006 byla nově zřízena příspěvková organizace plně funkční. ZM ukládá starostovi vyhlásit
výběrové řízení na ředitele příspěvkové organizace
„Domov důchodců Polička“.
ZM schvaluje zřizovací listiny jednotek Sboru
dobrovolných hasičů Polička - Modřec, Polička
- Lezník, Polička - Střítež na základě zákona č. 133/
1985 Sb., o požární ochraně v platném znění.
ZM neschvaluje usnesení, kterým by ZM vzalo
na vědomí zprávu o průběhu stavby „Suchý poldr
Polička“ (Suchá retenční nádrž Polička) a uložilo
RM průběžně informovat o dalších krocích v této
záležitosti.
(Pozn. redakce: text této zprávy přinášíme
na straně 10)
Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí
na sekretariátě starosty MěÚ.

DALŠÍ ANKETA O DOPRAVĚ
Rada města na svém zasedání 19. září schválila znění a způsob provedení ankety k dopravní
situaci ve městě v kombinaci bodů 1 a 3 dle předloženého návrhu. Anketu vypracovala pracovní
skupina, jejíž členové zastupovali různé zájmové
skupiny občanů, včetně zástupců A21. Po odborné stránce byly otázky posouzeny městskou policií a pracovníky odboru dopravy MěÚ Polička.
Anketa proběhne během měsíce listopadu
několika způsoby:
1. Bude uveřejněna v Jitřence a na internetovém zpravodajství.
2. Oslovením náhodných respondentů dotazovaných na ulici v několika dnech a různých
hodinách.
-sáň-

DOPRAVA V POLIČCE
POLITICKÝ PROBLÉM?!
Když byla, po letech pokusů a omylů, diskusí
a konfliktů, zhruba před rokem v návaznosti na zprovoznění kruhového objezdu a na studii zpracovanou
odborníky, poměrně razantně změněna koncepce
dopravního systému v centru Poličky, zvedla se vlna nevole ze strany ne nepodstatné části veřejnosti.
Prorokován byl kolaps systému během první zimy,
hovořilo se o nebezpečí nárůstu restriktivní moci
Městské policie, upozorňováno bylo na ztrátu ohledů
vůči menšinovým uživatelským skupinám – seniorům,
hendikepovaným, malým dětem. Někteří obchodníci
a poskytovatelé služeb – a nutno dodat, že mezi nimi
byli i ti, kdo před nedávnem označovali dopravní
omezení související s „pěší zónou“ za strůjce svých
podnikatelských problémů – naznačovali negativní
dopad uvolnění souvisejícího s „obytnou zónou“ na
vývoj svých zisků. Byla sepsána petice proti záměru
otevřít výjezd z Palackého náměstí u městské knihovny, občanské sdružení A21 nabídlo uživatelům internetu možnost vyjádřit se k dopravě prostřednictvím
ankety. S dotazníkovou kampaní přišlo i Město. Její
výsledky však nelze brát příliš vážně. Kladené otázky
byly zřetelně tendenční a důvěru respondentů (občanů bydlících v centru) nevzbudila ani prezentace
ankety prováděná strážníky Městské policie. Po městě
začal „ilegálně“ kolovat anonymní text parodující práci
starosty a jeho zástupce.
Zřejmě pod vlivem „městské nálady“ – dopravní
kulatý stůl pořádaný v rámci Dne Země vzbudil
v Poličce, jindy celkem netečné k věcem veřejným,
nebývalý ohlas – slíbilo Město občanům další anketu
připravenou ve spolupráci s A21. Dočkáváme se jí
poněkud absurdně ve chvíli, kdy si situace začíná „sedat“: Kruhový objezd je většinou motoristů hodnocen
jako funkční, chodci se učí užívat si výhod „obytné
zóny“, do města mohou vjet obchodníci i zákazníci
a za vcelku přijatelnou cenu zaparkovat na k tomuto
účelu vyhrazených místech, bezpečnost nemotorizovaných účastníků provozu je pojištěna retardéry – sice
esteticky jen těžko přijatelnými, ale ve většině případů
splňujícími účel, Městská policie tvrdí, že se chová
dle pravidel a proč jí nevěřit, zvláště když například
v městských novinách nenajdeme konkrétní námitku
proti postupu strážníků? S trochou selského rozumu
a dobré vůle dojdeme k názoru, že zvyšující se počet
aut, která využíváme k dopravě, službám, obchodování,… nezastaví ani sebezachovalejší hradební opevnění. Můžeme dlouze diskutovat, ale stejně dospějeme
k závěru, že má-li dopravní systém fungovat co
nejlépe – pružně, ekonomicky, bezpečně, ekologicky
šetrně,… - musí co nejlépe fungovat – přemýšlet, být
tolerantní, respektovat předpisy,…- VŠICHNI jeho
účastníci. K anketě přistupujme jako ke splněnému slibu a projevu dobré vůle, přivítejme možnost vyjádřit
se k věci veřejné a využijme ji k ovlivnění problémů,
které jsou (finančně, zákonně, prakticky) řešitelné
(za sebe zmiňuji: pohyb cyklistů po parku, nebezpečné keře zakrývající výhled na křižovatce u Tylova
domu, podobná situace o pár metrů výš směrem k firmě PONAS,…), a nedopusťme, aby se z rozdílnosti
našich názorů zrodila živná půda pro předvolební
sliby komunálních politiků.
-kazO autorovi: Bydlí v centru, nemá malé dítě, je
zdravotně hendikepován, na bicyklu nejezdí, automobil nevlastní, diskriminován vůči uživatelům bezplatných parkovišť v jiných obytných místech (sídliště)
města se tudíž necítí, jeho vztahy s Městskou policií jsou
korektní.
CO TO JE „OBYTNÁ ZÓNA“
Obytná zóna (dále OZ) je zastavěná oblast, jejíž
konec a začátek je označen příslušnými dopravními
značkami (OZ, Konec OZ). V OZ mohou chodci užívat komunikaci v celé její šířce, hry dětí na pozemní
komunikaci jsou dovoleny. V OZ smí řidič jet rychlostí
nejvýše 20 km v hodině. Musí přitom dbát zvýšené
ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit,
v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání vozidel
je v OZ dovoleno pouze na místech označených jako
parkoviště. V OZ musí chodci umožnit vozidlům jízdu.
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KDO CHCE PSA BÍT...
Nereagujeme často prostřednictvím tisku na člán- ku (a stát se to může každému) omluví se a jsou
ky, týkající se dopravy a činnosti městské policie s ní
připraveni nést zodpovědnost. Naproti tomu řidič
spojené. Cítíme však potřebu k článku „Ještě jednou – z našich zkušeností zejména místní , nebo z blízkého
doprava v Poličce“ připojit i náš pohled.
okolí - hledá chybu na straně strážníků nebo města,
Otevření centra města dopravě bylo, vzhledem
uráží, zastrašuje, vyhrožuje. V této souvislosti nelze
ke stálé kritice předchozího stavu, logickým krokem. hovořit o slušnosti a vzájemné toleranci mezi občany
Přes počáteční námitky občanů, především chodců, (jak píše p. Brabec). Pokud někdo navrhuje, aby byl
se dopravní situace stabilizovala a budoucnost ukáže, zrušen dohled nad dodržováním právních předpisů
že vymezení centra města jako obytná zóna, je pro
(i dopravních), dosáhne jenom toho, že silnější zvítězí
poličské poměry nejoptimálnější z daných zákonných
nad slabším, bezohlednější nad slušným a mocný nad
způsobů úpravy dopravní obslužnosti.
méně mocným.
Problémy, které strážníci MP řešili v prvních
měsících po otevření centra dopravní obslužnosti,
pramenily částečně z neochoty řidičů přizpůsobit
svoje chování za volantem povinnostem, které jim
nové dopravní značení ukládá, ale z velké části
se na nich podílely dezinformace, které různými
způsoby pronikly na veřejnost, z nichž nejzávažnější
byly informace o uvolnění dopravního režimu, bez
jakéhokoliv omezení. Některé mylné informace, které
se objevily v článku p. Brabce, se pokusíme uvést
na pravou míru.
Centrum Poličky je řešeno jako obytná zóna,
nikoli jako pěší zóna. (Pozn. redakce: Rozdíl mezi
obytnou a pěší zónou je, vysvětlen v jiném článku tohoto vydání Jitřenky). Smyslem obytné zóny,
Domníváte se, že toto dopravní značení v Hove vztahu k chodcům, bylo zlegalizovat jejich pohyb
landsku odrazuje turisty? Naším názorem je,
na pozemních komunikacích. Důvod je zřejmý – stav,
že odtažení vozidla po nezaplacení parkovapřípadně absence chodníků v centru města. Největcího poplatku je mnohem tvrdší postup, než
ším omylem pisatele článku je informace o absolutní
když na vozidle přestupce najde botičku.
přednosti chodců před vozidly. Absolutní přednost
chodců před vozidly neexistuje! Statistiky dopravních
nehod zahrnují i úrazy chodců, kteří uvěřili inforJako příklad bylo v článku použito Rakousko,
macím v médiích o jejich absolutní přednosti před
tedy členský stát Evropské unie. I my, s dovolením,
vozidly na přechodech pro chodce. Nepodsouvejme
použijeme jako příklad dvě země Evropské unie
chodcům mylné informace, které se jim mohou stát – Belgii a Holandsko. Holanďané jsou častými náosudnými!
vštěvníky Poličky a činnost strážníků je neodrazuje,
Ten, kdo se opravdu zajímá o činnost strážníků, protože jsou zvyklí dodržovat dopravní předpisy.
ví, že prevence, osvěta a pomoc občanům jsou sou- Fotografie dopravního značení pořízená v Holandsku
části pracovní náplně městské policie. Avšak od navr- naznačuje, že používání „botiček“, nebo odtahování
hované akce „citrón“ se distancujeme. Podobné akce
vozidel není posuzováno jako kampaň proti turistům
dopravní policie a škol, zvané „ jablko nebo citrón“, a dá se předpokládat, že i v Holandsku jsou policisté
jsou zaměřeny na dodržování rychlosti řidičů – jablko
placeni občany. Vyspělé země (a nejenom evropské),
tomu, kdo dodržuje určenou rychlost, citrón pro toho, považují vymahatelnost práva za samozřejmé. Neznákdo ji překračuje. Nebudeme „odměňovat“ citrónem
me žádné vyspělé země, kde se dopravní přestupky
toho, kdo projede centrem města. Vycházíme ze zá- přehlížejí.
kladního principu – co není zakázáno, je dovoleno,
Polemiky o tom, zda malé město jako Polička
byť se nám to nemusí líbit.
potřebuje městskou policii, ponecháváme na zaPan Brabec v článku použil formulaci „námi pla- stupitelích města. Chápeme, že ten, kdo nepracuje
cená městská policie“ a zřejmě tím chtěl dát najevo, ve veřejné správě, nemá přehled o tom, kolik věcí stát
že strážníci jsou povinni konat tak, jak se jemu líbí. „přehrává“ na města a obce.
Musíme připomenout, že je také placena těmi, co
Souhlasíme s názorem, že je potřeba do Poličky

Pro holandské turisty není problém zaparkovat na záchytném parkovišti, zaplatit parkovné a dojít do centra pěšky

Belgičtí měští strážníci. Na region Lochristi
čítající 20 tis. obyvatel dohlíží 70 (!) strážníků.
Je nasnadě si obě čísla vydělit dvěma pro
sronání s poličskými poměry.

mají zcela odlišný názor, než pisatel. Zmínka o tom, „přitáhnout“ více návštěvníků, hlavně zahraničních
že strážníci podnikli jakousi kampaň, která nepodpo- a nabídnout jim služby, na jaké jsou zvyklí z domova.
ruje turistický ruch, je (bez urážky) úsměvná.
Pokud nejsou se službami v Poličce spokojeni, nemá
S turisty (zvláště zahraničními) nemají strážníci
to spojitost s městskou policií.
žádné negativní zkušenosti. Zřejmě je to dáno moPolemizovat bychom mohli také o fotografii parrální vyspělostí občanů zemí, ke kterým směřujeme, kujících aut v Brémách. Velmi podobnou fotografii
možná (a mnohým se to nebude líbit) činností
bychom mohli pořídit na ulici Svépomoc v Poličce.
represivních složek těchto zemí. Řidiči jsou slušní
Dvě řady zaparkovaných vozidel v ulici, která není
a respektují dopravní značení. Dopustí-li se přestup- obchodním centrem s provozem dodavatelských

5

a zákaznických vozidel, ale zástavbou rodinných
domů. (Mimochodem i mezi občany bydlícími na ulici Svépomoc se ozývají hlasy, požadující omezení
parkování v této ulici).
Závěrem bychom chtěli připomenout, že údaje
o činnosti MP, které se objevily v tisku, byly převzaty z celorepublikové statistiky, která neměla za cíl
vyhodnotit, která MP je nejlepší, ale měla ukázat
vytíženost jednotlivých městských policií v oblasti
veřejného pořádku i v dopravě. Naše město nikterak
nevybočuje v počtu řešených přestupků. Je nám jas-

I takto lze řešit centrum města (nejsme zastánci
pěší zóny) a zřejmě nikdo nebude belgické občany podezřívat z totalitního myšlení, jak učinil
ve svém článku pan Brabec.
né, že informace si lze vyložit dle potřeby a i v tomto
případě platí, že kdo chce psa bít, hůl si vždycky
najde...
Městská policie Polička
(Ještě jeden názor k dopravě na str. 16)

SOUTĚŽ!
Záříjového kola soutěže o Poličce se zúčastnilo
celkem 29 soutěžících a poprvé byly všechny odpovědi správné.
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 zářijovou otázku
Barokní radnice na Palackého náměstí slouží pro
stálé expozice Městského muzea a galerie v Poličce
od roku 1994
Vítězové
Redakční rada vylosovala tyto výherce:
1.
Tomáš Peterka
500 Kč
2.
Junková Kateřina
300 Kč
3.
Dočekalová Iva st.
100 Kč
Vítězem zářijové soutěže se stal pravidelný
účastník Tomáš Peterka. Již několikrát byl odměněn
a první cenu získal i v srpnu.
Zadání na říjen
V Poličce si můžete prohlédnout jeden z nejcennějších evropských renesančních skupinových
portrétů. Kde se nachází a jak se jmenuje?

Dům dětí a mládeže,
nám. B. Martinů 85,
572 01 Polička,
tel. 461 725 352,
mobil: 736 664 229,
e-mail: ddm@unet.cz,
www.ddmpolicka.unas.cz,
vám nabízí:

KALENDÁŘ AKCÍ
města Polička
Říjen 2005
TYLŮV DŮM POLIČKA
4. října
19.00 hod.
malý sál TD
5. října
19.30 hod
velký sál TD

6. října
19.30 hod.
malý sál TD

7. října
19.00 hodin
Velký sál TD

10. října
16.00 hod.
malý sál TD
14. října
velký sál TD

14. října
19.00 hodin
Velký sál TD

16. října
16.00 hod..
velký sál TD
17. října
19.30 hod..
velký sál TD

21. října
17.00 hod.
Velký sál TD

22. října
17.00 hodin
Velký sál TD

23. října
19.30 hod.
velký sál TD

25. října
19.30 hod.
velký sál TD

KURZ BŘIŠNÍCH TANCŮ
starší 15ti let
následné termíny : 11., 18. října
Pierre Chenota : SOUSEDKA
abonentní cyklus A
hrají : L. Vaculík, H. Seidlová
Docela velké divadlo Litvínov
vstupné 150,- Kč
Večer s ... Miroslavem Částkem
CITADELA
Antoine de Saint-Exupéry, hudba a písně:
Zdeněk Pololáník. Meditace o smyslu
života. v podání Miroslava Gabriela Částka
vstupné 30,- Kč
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
přístupno veřejnosti pouze ve společenském oblečení
vstupné pro veřejnost- dospělí : 50,- Kč,
studenti a důchodci : 30,- Kč
KURZ BŘIŠNÍCH TANCŮ
zahájení - mladší dívky
následné termíny : 17., 24., 31. října
STRAŠIDELNÝ MLÝN
pořad pro MŠ a 1. stupeň ZŠ, Pohádkové
divadlo Julie Jurištové
8,30, 10,15 hod. - dopolední představení
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
I. PRODLOUŽENÁ
přístupno veřejnosti pouze ve společenském oblečení
vstupné pro veřejnost- dospělí : 50,- Kč,
studenti a důchodci : 30,- Kč
O PRINCEZNĚ MLSALCE
dětský abonentní cyklus. Pohádkový svět
Divadélko z pytlíčku, Chrudim
vstupné 50,- Kč
RŮŽE Z ARGENTINY
opereta Járy Beneše
hrají a zpívají : I. Dufková, J. Štědroň,
J. Přeučil....
vstupné 70,- Kč
KONCERT VÍTĚZŮ PÍSŇOVÉ SOUTĚŽE
BOHUSLAVA MARTINŮ
koncert pod záštitou starosty města Bc.
Miroslava Popelky
pořádá ZUŠ Bohuslava Martinů Polička
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
přístupno veřejnosti pouze ve společenském oblečení, vstupné pro veřejnost- dospělí : 50,- Kč, studenti a důchodci : 30,- Kč
A. Procházka : KLÍČE NA NEDĚLI
abonentní cyklus B
hrají : M. Dvorská, /J. Šulcová/, L. Olšovský
/Z.Pantůček/, I.Andrlová /O.Želenská/,
V.beneš /A.Procházka/, vstupné 150,- Kč
TÓNY NAD MĚSTY
koncert k výročí 28. října
v rámci IV. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Tóny nad městy, koná se
pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu
ČR Přemysla Sobotky a hejtmana Pardubického kraje Michala Rabase
vstupné 40,- Kč

28. října
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
19.00 hodin VÝCHOVY
Velký sál TD přístupno veřejnosti pouze ve společenském oblečení
vstupné pro veřejnost- dospělí : 50,- Kč,
studenti a důchodci : 30,- Kč
29. října
POLIČANKA
16.00 hod
k tanci a poslechu hraje poličská dechová
velký sál TD hudba Poličanka.
vstupné 30,- Kč
31. října
GENTLEMEN SINGERS
19.30 hod. koncert Kruhu přátel hudby
malý sál TD vstupné 65,- Kč,
důchodci a studenti 40,- Kč

TYLŮV DŮM POLIČKA
ZAHAJUJE
ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE pro mírně pokročilé od 17. října 2005
Skládá se ze 13 lekcí (vždy v pondělí od 18.30
hodin na malém sále TD)
Bližší informace získáte na první schůzce 17.
října.
Cena celého kurzu 780,- Kč.
Přihlášky a platba: do 17. 10. 2005, pondělí
a středa od 12.00 – 16.30 hodin – TYLŮV DŮM

KINO POLIČKA
pondělí
3. října
55,- Kč
19.00 hod.
pondělí
10. října
55,- Kč
19.00 hod.
středa
12. října
60,- Kč
19.00 hod.
úterý
18. října
55,- Kč
19.00 hod.

středa
19. října
55,- Kč
19.00 hod.
pondělí
24. října
60,- Kč
19.00 hod.

KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ
USA, drama, romantický, válečný, od
režiséra filmu Gladiátor.
české titulky, 145 minut
přístupné od 12 let
TLUMOČNICE
Velká Británie, USA, Francie, thriller, drama
české titulky, 128 minut
přístupné od 12 let
Pravda nepotřebuje překlad.
DŮM VOSKOVÝCH FIGURÍN
Austrálie, USA, horor
české titulky, 113 minut
přístupné od 12 let
KREV ZMIZELÉHO
ČR, drama, 126 minut
přístupné od 15 let
Výpravná historická sága s Vilmou
Cibulkovou a Ester Geislerovou v hlavních
rolích.
ROMÁN PRO ŽENY
ČR, komedie, romantický, 95 minut,
přístupné od 15 let
Román pro ženy je natočen podle stejnojmenného bestselleru Michala Viewegha.
OBČANSKÁ VÝCHOVA
Německo, Rakousko, komedie, drama,
romantický, krimi
české titulky, 127 min., přístupné od 12 let
Všichni jsme si rovni, někteří jsou si rovnější.

DEN ŽONGLOVÁNÍ
aneb ŽONGLUJE CELÁ RODINA
zábavné odpoledne pro děti i rodiče
žonglování s diabolem, floverstickem,
míčky, kruhy a kužely
exhibiční vystoupení s diabolem
workshop (vlastní pomůcky s sebou nebo
možnost zapůjčení)
večer po skončení programu na zahradě
ZŠ „Fire & light show“
termín: sobota 22. 10. od. 16 – 19,30 hod
cena: děti a studenti 25,- Kč,
dospělí 40,- Kč
místo: tělocvična ZŠ Masarykova Polička
upozornění: čisté! přezůvky do tělocvičny
s sebou
informace: Marie Hrstková
RYBIČKA Z POLYSTYRENOVÉ KOULE
- dílna pro děti ze ZŠ
termín: středa 5. 10. od 14.30 – 16.30 hod.
cena: 20,- Kč (zahrnuje pomůcky)
místo: DDM
informace: Zuzana Bulvová
MŮJ DOMÁCÍ MAZLÍČEK
- setkání dětí, kteří mají svého mazlíčka
– soutěž o ceny „O nejhezčího, nejšikovnějšího a nejoriginálnějšího mazlíčka“
v kategoriích pejsek, kočička a ostatní.
termín : pátek 14. 10. od 14.00 hodin
místo: DDM
informace: Richard Brabec
MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ
- výtvarná dílna pro studenty a dospělé
termín: pátek 21. 10. od 17.00 hod.
cena: 90,- Kč (zahrnuje hedvábný šátek
90x90 cm, pomůcky, barvy a kursovné)
místo: DDM
informace: Zuzana Bulvová
PODZIMNÍ PRÁZDNINY NA DOMEČKU
den plný netradičních her, zábavy a tvořivosti pro děti 1. – 4. tř. ZŠ
počet míst je omezen
termín: středa 26. 10. od 8.00 – 16.00 hod.
cena: 30,-- Kč (tělocvična, pomůcky, pitný
režim)
místo: DDM
informace: Zuzana Bulvová a Marie Hrstková
PODZIMNÍ VÝLET „ROZLOUČENÍ S LÉTEM“
- celodenní výlet vlakem i pěšky, návštěva
rozhledny, zajímavé výstavy, opékání
uzeniny, hry a soutěže v přírodě
termín: čtvrtek 27. 10.
(podzimní prázdniny)
cena: 60,- Kč (vlak a vstupné na rozhlednu)
Přihlášky a podrobné písemné informace :
Richard Brabec

TANEČNÍ KROUŽEK PRO DĚTI
Tylův dům nabízí taneční kroužek pro žáky
a žákyně 6. – 9. tříd.
Zahájení: ve středu 12. října 2005 v 15.30 hodin.
Kurz se skládá z 10 lekcí, vždy ve středu v 15.30
hodin na malém sále TD. Cena 300,- Kč.
Přihlášky a platba: do 12.10 2005, pondělí
a středa od 12.00 – 16.30 hodin – TYLŮV DŮM
Tylův dům zahajuje činnost dětského divadelního kroužku.
Bližší informace získáte v kanceláři TD.

6

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA
V KROUŽCÍCH
ŠACHY zač. 1 – 100 let
300,ŠACHY pokročilí 1 – 100 let
300,CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI 3 – 5 let
400,JÓGA PRO MLÁDEŽ 7. – 9. tř. + SŠ
300,JÓGA PRO DOSPĚLÉ
650,KARATE 13 – 99 let
1500,KARATE PRO POKR. ČLENY MSKA
1700,FLORBAL chlapci 6. – 9. t
ř.
500,COUNTRY TANCE děti ZŠ
300,MAŽORETKY pokročilí
500,MAŽORETKY předškolní – 2. tř.
400,MAŽORETKY 3. – 5. tř.
400,MAŽORETKY 6. – 9. tř.
400,AEROBIC 2. – 9. tř.
500,- (700,-)
VODÁCKO TURISTICKÝ 11 – 99 let
1000,KOPANÁ ročník 1995 – 1996
500,KOPANÁ – přípravka ročník 1997 – 1998
500,KOPANÁ – přípravka ročník 1999 a mladší
500,HÁZENÁ dívky 2. – 4. tř.
400,DOVEDNÉ RUCE 1. – 3. tř.
550,KERAMIKA pro pokroč.dospělí
2600,KERAMIKA pro pokroč. dospělí
2400,KERAMIKA pro zač. dospělí
2500,KLUBÍČKO 2,5 – 5 let
200,KORÁLKOVÁNÍ 3. – 7. tř.
500,PALIČKOVÁNÍ zač. i pokroč.
500,VESELE s PÍSNIČKOU od 3.tř.
300,DÁMSKÝ KLUB dospělí
1000,VÝTVARNÝ-PASTELKA 1.-9.tř.
500,MOPÍK 2. – 7. tř.
350,MOZAIKA 3. – 9. tř.
200,PRÁCE NA PC 1. – 4. tř.
350,PRÁCE NA PC 5. – 9. tř.
350,PŘÍRODOVĚDNÝ BRONTÍK
100,RYBÁŘSKÝ začátečníci 3. – 9. tř.
250,KLUB PŘÁTEL MAGIE 4. – 9. tř.
400,JEZDECKÝ KLUB DDM 1. – 9. tř.
300,ĀĀĀȀȀ̀ЀԀЀȀԀऀࠀ܀Ȁఀ܀ഀऀȀȀ܀ഀༀȀကЀऀᄀऀഀȀĀĀĀ
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STOMATOLOGICKÁ
POHOTOVOST
Oblast Litomyšl - Polička
5. - 6. 11.
MUDr. Kössler Pavel, Polička,
Haškova 445, 461724369
12. - 13. 11. MUDr. Kösslerová Jitka, Polička,
Haškova 445, 461724369
17.11.2005
MUDr. Králová Zdena, Litomyšl,
Družstevní 69, 461614727
19. - 20. 11. MUDr. Krpčiar Patrik, Litomyšl,
Mariánská 1137, 461614614
26. - 27. 11. MUDr. Kučerová Marta, Polička,
Smetanova 55, 461724635
3. - 4. 12.
MUDr. Oliva Vladimír, Litomyšl,
Mariánská 1137, 461614614
Ordinační doba: sobota, neděle a svátky od 8 do 11 hodin.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VZPOMÍNÁME
Dne 18. a 26. října vzpomeneme druhého výročí úmrtí našich
rodičů Marie a Aloise Hlouškových.
Vzpomínají syn Ladislav a dcery Marie a Eva

Dne 13. září tomu bylo 15 let,
co zemřel pan Václav Vrzal, zaměstnanec prodejny Stavebniny.
Za tichou vzpomínku děkuje
Manželka

Děkujeme všem za projevenou účast ať písemnou či ústní i všem, kteří věnovali tichou
vzpomínku naší mamince a babičce, paní Marii
Trojákové.
Zarmoucená rodina

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

VÝSTAVA OBRAZŮ KATEŘINY KUDOVÉ
ČTVRTEK 6. 10. – od 20.00 KLUBOVÉ KINO
Obchod na Korze - Československo, 1965,
128 min, Oscar 1 (1966): Cizojazyčný film
+ 1 nominace (1967): režie: Almar Kols,
Ján Kadár, hrají: Ida Kaminska HR, Jozef
Kroner…..
Vstupné: 30,- Kč
PÁTEK 7. 10. – od 21.00 JUNGLE NIGHT
Další ze série tanečních záležitostí.
Vstupné: do 22.00 25,- poté 40,- Kč
SOBOTA 8. 10 - od 21.00 HUDEBNÍ VEČÍREK
VYPSANÁ FIXA – kdo by neznal dnes již
skoro živoucí legendu Pardubického rocku
PRVNÍ POMOC - mladá a velice živá kapela z Lubné u Poličky
Vstupné: 130,-/100,-KčS
STŘEDA 12. 10. – od 20.00 KLUBOVÉ KINO
Rekviem za sen - USA, 2000, 102 min,
Oscar 1 nominace: Herečka HR - Ellen
Burstyn, režie: Darren Aronofsky, hrají:
Ellen Burtstyn, Jared Leto……
Vstupné: 30,- Kč
ČTVRTEK 13. 10. – od 20.00 JAZZOVÝ VEČER
ROBERT BALZAR TRIO (Praha)
Robert Balzar – kontrabas, Stanislav
Mácha – piano, Jiří Slavíček - bicí
Trio Roberta Balzara netřeba představovat.
To nejlepší z našeho jazzu opět v Poličce.
Vstupné :100,-/80,-KčS
PÁTEK 14. 10. – od 18.00
SETKÁNÍ TÁBORNÍKU Z DAMAŠKU
Po táborové sezóně PS Polička máte možnost potkat se, shlédnout táborové filmy
a zatančit si na své (táborové) diskotéce.
Vstupné: 0 KčS
SOBOTA 15. 10. – od 20.00 DIVADELNÍ VEČER
Českotřebovská divadelní společnost
TRIARIUS uvádí:
POPIS JEDNOHO ZÁPASU / Franz Kafka
a Laco Špajz
Vstupné:50,- Kč
ČTVRTEK 20. 10. – od 20.00 KLUBOVÉ KINO
Ztracená tvář - Komedie / Sci-Fi, Československo, 1965, 85 min, režie:Pavel
Hobl, hrají:Marie Vášová,F. Filipovský, V.
Brodský, J. Marvan…….
Vstupné: 30,- Kč
PÁTEK 21.10. – od 21.00 HUDEBNÍ VEČÍREK
BORON – po úspěchu na rockoupání čeká
i div. Klub na nářez ze Sokolova

CHÁTRA 76 – jedlovská partička od které
se také klidu nedočkáme
Vstupné: 90,-/70,- KčS
SOBOTA 22. 10. – od 20.00
PŘEHLÍDKA POLIČSKÝCH AMATÉRSKÝCH FILMŮ
Vstupné:20,- Kč
ČTVRTEK 27. 10. – od 20.00 KLUBOVÉ KINO
Všichni dobří rodáci - Československo,
1968, 114 min, režie:Vojtěch Jasný, hrají:
V. Brodský, R. Brzobohatý, V. Menšík,
W. Matuška...
Vstupné: 30,- Kč
*KčS – korun českých studentských

PO PRÁZDNINÁCH V DIVADELNÍM KLUBU
Divadelní klub v Poličce se pomalu, ale jistě stává
místem kam nejen každý víkend, ale i ve všední dny
míří lidé z Poličky a okolí za kulturními akcemi rozličných žánrů.
Doufám, že nadcházející poprázdninová sezóna
potvrdí zájem veřejnosti o možnost relaxace od každodenní všednosti a DK bude schopen uspokojovat
potřeby všech.
S podporou města jsme v loňském roce mohli
zakoupit novou aparaturu pro kvalitní ozvučení sálu,
která bude prověřena právě nadcházející sezónou,
podařilo se nám sehnat a zabudovat kino plátno
o rozměrech 3 x 7 metrů, které bude sloužit od října
pro pravidelné projekce „filmového klubu“, pracujeme
na zkvalitnění světelné techniky, byl vybudován druhý bar pro rychlejší odbavení návštěvníků při větších
akcích, divadelníci zde zkoušejí novou divadelní hru
pod vedením p. Matouše, která tu bude mít svoji
premiéru. Svůj účel plní i opravená zkušebna pro
místní muzikanty, kterou, jak doufám, postupem času
budeme schopni vybavit nezbytnými nástroji. Našlo
by se mnoho dalších věcí, které je potřeba udělat, ale
vše chce svůj čas a prostředky.
Jsem velice rád, že počáteční nedůvěra některých
se vytrácí a klub si získává příznivce v řadách všech.
Srdečně zvu každého, kdo je v Divadelního klubu
jako doma, i toho kdo zde ještě nikdy nebyl, neboť ne
každé město se může pochlubit takovouto scénou.
Pokud se chcete podílet na programu DK využijte
internetové stránky www.divadelniklub.cz , kde můžete zanechat svůj návrh, připomínku či přání. Jestliže
chcete dostávat program DK pravidelně elektronickou
poštou pošlete mail na lzrust@seznam.cz.
Za DK Lukáš Zrůst

DERNISÁŽ ANEB VYDAŘENÝ
VEČÍREK
O výstavě poličsko – pražského nakladatelství
ARGO jsme v Jitřence informovali, měli jste možnost vidět ji do 18. září. V předvečer jejího ukončení se v Divadelním klubu uskutečnila záležitost
v Poličce ojedinělá - o to zajímavější. Nakladatelství
přivezlo do Poličky dva ze svých autorů (M. Urban,
T. Míka) a ukázku z projektu „Listování“. Podobné
akce interně označuje jako „večírky“.
Přestože text „Rakovinu nevyléčíš“ byl čtením
pro hodně otrlé jedince, přestože spisovatel Miloš
Urban u mikrofonu nepůsobil, tak jak píše – tedy
jako mág slovem ovládající fantazii čtenáře, přestože doprovázející zpěvák trochu ráčkoval, přestože
básník více experimentoval, než básnil, přestože
se všude kolem povalovala oblaka cigaretového
kouře, takže vnímavější posluchač mohl být pod
vlivem výše zmíněného scénického čtení snadno
přesvědčen, že právě onemocněl zhoubnou chorobou, … přesto to byl dost dobrej večírek.
-kaz-

ODYSSEUS U CIMRMANA
Jedinečná šance pro mimopoličské: Pátek 7. 10.
v 1900 Žižkovské divadlo Járy Cimrmana
Na návštěvu další reprízy úspěšného hudebně
divadelního představení s názvem „Obrazy ze života Odyssea“ zvou současní i bývali studenti poličského gymnázia (www.zizkovskedivadlo-jc.cz).
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TÝDEN KNIHOVEN V MĚSTSKÉ
KNIHOVNĚ POLIČKA
V týdnu 3. 10. – 8. 10. připravila
knihovna v rámci celostátního Týdne knihoven, následující program
nejen pro své čtenáře.
3. a 6. října
Den otevřených dveří ve všech odděleních
knihovny
4. října – 18 hodin
Beseda se spisovatelem Janem Burianem
pro veřejnost v čítárně městské knihovny
5. října – 17 hodin
Člověk v ohrožení života
(praktický nácvik dovedností k obnovení základních životních funkcí), přednáší MUDr. Jílková
a sestry rychlé záchranné služby pro veřejnost v čítárně městské knihovny
3. října – 7.října
Registrace nových čtenářů zdarma
Prominutí sankčních poplatků
Senioři - neomezený počet minut na internetu
zdarma
Základní kurz internetu pro seniory
Aktivní čtenáři – 15 minut internetu zdarma
Anonymní vracení knih – do připravené skříňky
mimo půjčovnu
Výstava – Publikace a mapy Poličky a okolí
Dětské oddělení
3. října
Sladké pondělí
6. října
Losujeme o dárky z časopisů
3. října a 6.října
Soutěžní kvíz o ceny
Pro aktivní čtenáře 30 minut internetu zdarma
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POLIČKA VE FOTOGRAFIÍCH
JIŘÍHO HÁJKA
„…projdeme-li se Poličkou a přemýšlíme-li o ní,
dospějeme možná k poznání, že město je vlastně
dokonalá modelka: Krásná i ošklivá, skromná
i rozmarná, příjemná i nesnesitelná,… Má-li se
stát modelka inspirací, potřebuje k tomu především
jednoho člověka – dobrého fotografa. Při pohledu na
vystavené fotografie můžeme směle konstatovat, že
v případě modelky Poličky a fotografa pana Jiřího
Hájka došlo k osudovému setkání…“ (Z úvodního
slova k výstavě fotografií Jiřího Hájka).
Jiří Hájek představil v Tylově domě přes stovku
svých fotografií stylem, který je pro jeho tvorbu
charakteristický: Dokumentující snímky akcentující
profesionálně zvládnutou techniku přecházejí přes
záběry potvrzující vedle „rukodělnosti“ i schopnost zachytit emocionální výpověď fotografovaného objektu (detailu), až ke hříčkám (zčásti ovlivněným možnostmi digitálního věku) dokazujícím, že
i místa známá nám až k opomíjenosti mohou být
zobrazena se značnou mírou vtipu či sentimentu.
Do detailu vyladěná (nutno dodat, že především
vlastní zásluhou autora) vernisáž byla příjemným
a důstojným zahájením oslavného víkendu.
-kaz-
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ZAČÍNÁME ANEB JEDEME DÁL
Základní umělecká škola Bohuslava Martinů vstoupila do nového školního roku se 460 žáky ve čtyřech
oborech. Polovina žáků bude získávat nové znalosti
a dovednosti v hudebním, 70 žáků ve výtvarném, 115
v tanečním a zbytek v literárně-dramatickém oboru.
Při tom jim bude pomáhat 18 učitelů a dvě provozní
pracovnice. Tolik by se dalo říci v řeči čísel a prostých
faktů. Je však jasné, že výuka na umělecké škole není
jen v oblasti rozumu, nýbrž více o citu a prožitcích.
V tomto školním roce bychom chtěli do našeho barevného zajímavého světa plného nových vzrušujících
objevů pozvat také rodinné příslušníky našich žáků.
Rádi bychom realizovali několik projektů, ve kterých
budou mít zájemci právě z řad rodičů, babiček, strýčků… možnost spolupodílet se na tvůrčí činnosti svých
potomků a tím malým nahlédnutím do světa častokrát
již zapomenutého, si znovuobjevit krásu společného
činění.
Vyvrcholením společného snažení by alespoň pro
veřejnost měl být Jarní koncert (duben 2006 – Tylův
dům, Velký sál), na kterém bychom předvedli to,
že nám naše děti nejsou lhostejné, že nás zajímá čemu
se věnují ve volném čase a že se nebojíme sestoupit
z pozice velkého rádce do role kamaráda se stejnými
zájmy. Pokud se Vám zdá tato myšlenka dostatečně
bláznivá, aby se dala realizovat, tak se můžete informovat na ředitelství školy, případně u třídních učitelů
vašich dětí.
Na začátek naší práce v tomto školním roce vám
předkládám malou ukázku práce literárně-dramatického oboru, která možná překvapí. Dokládá již dávná
tvrzení paní učitelky Aigelové, která se žáky pracuje,
že tento obor není jen o recitaci básniček.
Renata Pechancová, ředitelka ZUŠ B.M.
MODLITBA ČERNÉHO SAFÍRU
Dívej se a uvidíš,
Naslouchej a uslyšíš,
Vzpomínej a nezapomeneš.
Dívej se a uvidíš, jak přichází spása a objevuje
se krása,
i ve ztemnělé noci bezesné a pamatuj,
že ticho je součástí tebe samého
a až jednoho dne odejdeš, ono zůstane.
Naslouchej a uslyšíš, jak ticho dosedá na dlaň
umírajícího a pamatuj,
že kdo neslyší ticho,
chybí mu kus srdce
a bez srdce není člověk člověkem.
Vzpomínej a nezapomeneš, jak se tě dotýkaly dětské
sny
a že utekly i dny kdy jsi stával před tabulí nebo před
přísnou maminkou
a pamatuj, že i ty budeš jednou ten umírající,
toužící po tichu, které mu dosedne na dlaň.
Dívej se a uvidíš,
Naslouchej a uslyšíš,
Vzpomínej a nezapomeneš.
UPLAKANÝ KRAJ
Lidé s deštníky, lidé v pláštěnkách,
stěrače stírající přední sklo a zamlžené okno.
Tak těchto pár věcí do sebe zapadává jako mozaika
a tvoří uplakaný kraj.
Uplakané počasí jak vzpomínka na ty, co došli
na okraj.
Uplakaný kraj utápím ve vzpomínkáchkam se poděly ty zářivé dny…
Utekly, a zůstali jsme tu jen my.
Autorkou obou básní je Michaela Ulrichová, žákyně 3. ročníku literárně-dramatického oboru ZUŠ
B. M. Polička. Přejeme hodně dalších nápadů.
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KOLÍN NAD RÝNEM 2005

ANEB PUTOVÁNÍ NA XX. SVĚTOVÉ SETKÁNÍ MLÁDEŽE SE SVATÝM OTCEM
Naše pouť se započala ve středu 10. srpna 2005 – Kašpar, Melichar a Baltazar. V národním centru jsme
ve 13.24 středoevropského času, když jsme nastupo- se pomocí audiovizuální techniky zaměřili na hledání
vali do vláčku motoráčku směr Hradec Králové. Po
a kroky krále čtvrtého. Podle legendy se čtvrtý král
prezentaci v Novém Adalbertinu následoval úvodní
Artapán rozhodl, že se vydá na cestu společně s ostatprogram. Dozvěděli jsme se, že správný poutník si
ními třemi. Prodal všechen svůj majetek a koupil
s sebou nezapomene vzít mrkev, aby lépe viděl na
rubín, safír a perlu pro toho, komu se chtěl poklonit.
papeže, a že pouť je obrazem našeho života – odně- Všichni čtyři měli domluvený sraz, ale Artapán ho
kud jsme vyšli, někam jdeme (naše cesta) a to vše má
zmeškal, když se staral o umírajícího Žida. Aby mohl
určitý cíl. Na naší cestě nás čekají věci krásné, ale
následovat kroky ostatních tří do pouště, koupil za
i nepříjemné. Po mši svaté a po požehnání od bisku- safír velblouda. Do Betléma přijel o tři dny později.
pa Dominika Duky se kola našich osmi autobusů ko- Našel zde jen Herodovy vojáky vraždící novorozeňata.
nečně dala do pohybu. Na delší dobu se zastavila až
Při tom běsnění se mu podařilo zachránit dítě, když
následujícího dne v Halle u františkánského komple- ho před jistou smrtí zachránil rubínem, kterým ho
xu, kde jsme načerpali informace o historii světových
vyplatil. Matka dítěte mu ukázala další směr cesty
setkání mládeže. Nechyběla mše a skromný oběd. – Egypt. V Alexandrii se dozvěděl, že král, kterého
A už jsme byli opět v pohybu. Z našeho autobusu se
hledá, bude mužem bolesti. Léta pomalu ubíhala
postupně vytrácely menší skupinky, které až do nedě- a Artapán hledal stále toho, jemuž se chtěl poklonit
le našly svůj nový domov v šesti farnostech. My jsme
a dát mu alespoň drahocennou perlu. Od počátku
prožili předprogram ve městě Lutherstadt Wittenberg. jeho putování uplynulo 33 let. Za tu dlouhou dobu
Jak už název napovídá, je to město proslavené Marti- potkal mnoho nemocných, kterým podal pomocnou
nem Lutherem, který zde na dveře Zámeckého kostela
ruku, trpících, které utěšil, ale jeho král byl stále v nepřibil svých 95 tezí. Bydleli jsme v německých rodi- dohlednu. Muž se na konci svých sil rozhodl, že se
nách vždy po dvou a měli jsme zde zcela zdarma jídlo
naposledy vydá do Jeruzaléma. Ztratil cíl a cítil, že
i ubytování. Společně s námi tu byli i mladí z Francie
nenalezl to, za čím celý svůj život šel. V Jeruzalémě cía ze Španělska. Obrovským překvapením pro mě
til zvláštní napětí. Blížil se čas Velikonoc. Dozvěděl se,
bylo, s jakou srdečností a štědrostí nás německé
že se chystá poprava dvou zločinců a Ježíše Nazaretrodiny hostily.
ského. Najednou ucítil, že je to Ježíš, za kým se před
33 lety vydal. Půjdu za ním a dám mu alespoň drahocennou perlu, řekl si v duchu. Tu kolem něho vedli
dívku, kterou měli prodat. Ta se na Artapána otočila
a prosila ho o pomoc. S těžkým srdcem vytáhl perlu
a vložil ji do rukou dívky. Ani teď neodmítl skutek
lásky. Tu nastalo veliké zemětřesení. Věděl, že Ježíš
umírá. 33 let jsem tě hledal a nikdy jsem tě nespatřil.
Vtom dostal odpověď: ,,Amen – pravím ti, cokoli jsi
udělal pro nejmenšího, pro mě jsi učinil.“ Artapánova
tvář se rozjasnila a zalila ho vnitřní radost. Věděl, že
jeho cesta skončila, že jeho dary byly přijaty.
V sobotu brzy ráno jsme se všichni přesunuli na
Marienfeld. Češi byli v sektoru nejblíže kopuli (papežská rádiovka) úplně vpravo. Tolik lidí pohromadě
jsem opravdu ještě nikdy neviděl. I ti, kteří zůstali
v Česku, mohli být s námi na vigilii prostřednictvím
V pátek jsme si prohlédli město a navštívili Lu- ČT2. Noc jsme přečkali pod širým nebem zachumláni
therhaus. Odpoledne jsme se rozdělili na dvě skupiny
do spacáků. Za celou dobu na nás nespadla ani kapv rámci sociálního dne. Jedna připravovala hry na
ka. Nedělního rána jsme viděli papeže opět při slavení
Strassenfestival a druhá prožila odpoledne v centru
mše svaté. Pak nás čekal už jen návrat do Kolína a dopro postižené – Augustinuswerku. V sobotu jsme se
mů. Na památku jsme dostali na krk hvězdičku, která
všichni vydali společně s německými přáteli do sídla
nám má připomínat, že se máme stávat hvězdou na
jejich diecéze Magdeburgu. V katedrále nás přivítal
cestě druhých lidí tak, jako vedla tři krále.
místní biskup Gerhard. Silným okamžikem při mši
Slávek Haman
sv. byl křest tří mladých lidí. Poté probíhal program
na náměstí u katedrály, v němž se představovaly
jednotlivé národy. Nechyběly workshopy, hudba,
španělský tanec, posílání pohlednic. Nedělní bohoslužba byla zajímavá svou mnohojazyčností. Každý si
při kázání přišel na to své, když slyšel kousek ve své
mateřštině. Sváteční odpoledne pak každý strávil ,,se
Okresní hospodářská komora Svitavy otevřela
svou rodinou“. Ve 3.30 pondělního času jsme vytáhli
v Poličce od měsíce července 2005 v pořadí třetí exkotvy a zamířili do Kolína nad řekou Rýnem. Pro
pozituru Informačního místa pro podnikatele. Expokluky se staly příbytkem školní třídy a pro děvčata
zitura sídlí v budově Hotelu Opus na ulici Družstevní
zimní stadión. Českým národním centrem se v Kolíně
893, v 1. patře v místnosti č. 107. Od 7. července 2005
stal kostel sv. Anežky, o který jsme se dělili s bratry
zde mohou podnikatelé konzultovat své problémy
z Taizé. Zde jsme si vyslechli jejich zpívané modlitby. osobně každý čtvrtek v čase od 8:00 do 12:00.
Každý den až do pátku zde v dopoledních hodinách
Od 12:00 do 16:00 hodin konzultantka navštěvuje
probíhal český program, v němž nechyběly rozcvičky, firmy z města a okolí. Konzultantku je možné konkatecheze, modlitby, písničky, mše, svědectví, křížová
taktovat telefonicky na č. 605 700 635, 724 613 968
cesta… Hlavním mottem celého setkání byl verš z Ma- nebo e-mailem: RMSvitavy@inmp.cz. V ostatní dny je
toušova evangelia: ,,Přišli jsme se mu poklonit.“ A tak
možné konzultantku kontaktovat na uvedené e-maijsme sledovali, kudy, jak a za kým šli naši tři králové
lové adrese, mobilním telefonu nebo v kanceláři RM
ve Svitavách na tel.: 461 568 239, fax: 461 568 240.
Expozitury InMP poskytují MSP bezplatně pomoc
VOLNÁ MÍSTA NA KURZECH
a obecné informace týkající se podnikatelského prostředí v ČR a EU, poradenství při zahájení podnikání,
ANGLIČTINY A NĚMČINY
informace týkající se legislativy ČR a EU, programů
podpory MSP na regionální a celostátní úrovni, vzděVzdělávací středisko při Městské knihovně
lávacích programů v rámci regionu a centra, produktů
v Poličce nabízí ještě několik volných míst v jaCentra pro evropskou integraci Hospodářské komory
zykových kurzech němčiny a angličtiny.
ČR, CEBRE, EuroInfoCentra, BusinessInfoCentra,
Bližší informace: tel.: 461 723 865, e-mail:
CzechTradu, ČMZRB a dalších institucí na podporu
ouretska@knihovna.policka.org
MSP.

NOVÉ INFORMAČNÍ MÍSTO
PRO PODNIKATELE V POLIČCE

DŮVODOVÁ ZPRÁVA PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA - ZPRÁVA O PRŮBĚHU STAVBY
SUCHÝ POLDR POLIČKA (SUCHÁ RETENČNÍ NÁDRŽ POLIČKA)
Na základě usnesení ZM č. 4 z 23. 6. 2005 a usnesení RM č. 304 z 5. 9. 2005 předkládám následující
zprávu o průběhu stavby Suchý poldr Polička:
1) 13. 2. 2004 - uzavření smlouvy o dílo (dále
SOD) s firmou DUFESTAV, spol. s r. o. - generálním
dodavatelem (dále jen GD) ; cena byla smlouvou stanovena na 9. 763. 842,90 Kč bez DPH, termín dokončení září 2004, (zahájení stavby - červenec 2004)
2) 2. 7. 2004 - uzavření smlouvy o stavebním
a geologickém dozorování stavby s Vodními zdroji
Chrudim, spol. s r. o. - zodpovědnost za přebírání
plnění díla včetně kontroly fakturace. Ve smlouvě
je jako zpracovatel za Vodní zdroje Chrudim, spol.
s r. o. uveden Ing. Lubomír Vlček a jako osoba
zodpovědná za kontrolu kvality funkčních zařízení
a objektů (výpusti a bezpečnostního přelivu) externí spolupracovník Vodních zdrojů Chrudim, spol.
s r. o. autorizovaný inženýr Ing. Pulda
3) 12. 7. 2004 - předání staveniště Městem
Polička GD
4) 26. 7. 2004 - uzavřen dodatek k SOD č. 1
- termín dokončení listopad 2004; v souvislosti se
změnou sazby DPH činí cena 11. 618. 973 Kč včetně
DPH.
10. 9. 2004 podpis smlouvy o dotaci se SFŽP ČR
- prodlení s vyhotovením a podpisem smlouvy byly
způsobeny nejprve chybným zařazením stavby jako
neinvestiční ze strany občanského sdružení ARISTAS
POLIČKA při vyplňování žádosti a následně administrativní chybou SFŽP ČR, který nepředal změnu
registrace (oprava na investici) na MŽP ČR první rozhodnutí ministra o neinvestiční dotaci bylo vydáno 5.
5. 2004 a opravné o investiční dotaci až 29. 7. 2005
25. 1. 2005 - uzavření dodatku k SOD č. 2 - termín dokončení stanoven 30. 4. 2005
5) 16. 12. 2004 uložilo ZM kontrolnímu výboru
ZM (dále KV) prověřit průběh výstavby poldru. KV
se zabýval stavbou poldru 12. 1. , 22. 2. a 5. 5. 2005.
Předseda KV Ing. Tesař vypracoval zprávu o průběhu
stavby při jednání KV 22. 2. 2005. V jejím závěru
konstatoval, že ve výběru dodavatele nebyly shledány
nedostatky, navrhl vypracování kontrolního rozpočtu
stavby za účelem zjištění oprávněnosti nároků GD na
navýšení ceny díla a dále navrhl, aby ZM pověřilo RM
sledovat průběh stavby s cílem splnit termín dokončení stavby a provést její kolaudaci. Zpráva nebyla KV
schválena kvůli nedostatku hlasů členů KV.
6) 20. 12. 2004 předložil GD na jednání s technickým dozorem požadavek na navýšení ceny díla
- jednání proběhlo bez účasti zástupce Města Poličky.
V dopisu ze dne 18. 1. 2005 GD Městu Polička zaslal
rozpočet, ve kterém vyčíslil vícepráce na 1. 985. 945,Kč bez DPH (tj. 2. 363. 274. 55 Kč vč. DPH). Tímto
krokem se GD odklonil od předchozích tvrzení svých
i občanského sdružení ARISTAS POLIČKA, že bude
respektován původní rozpočet, který byl součástí
projektu pro územní řízení zpracovaného Pavlem
Mattušem a byl i podkladem pro žádost o dotaci ze
SFŽP ČR a na jeho základě GD vypracoval cenovou
nabídku pro realizaci stavby.
7) 14. 4. 2005 předložil GD prostřednictvím
JUDr. Ladislava Hostýnka jiný požadavek na navýšení
ceny díla v celkové výši 2. 246. 305,- Kč - pravděpodobně se jedná o částku bez DPH, avšak z dopisu to
není zcela zřejmé. Dopis JUDr. Hostýnka se odkazuje
na jakýsi rozpočet ze dne 7. 2. 2005. Dle čl. 4. 2 písm
a) SOD měly být ovšem vícepráce „požadované objednatelem uvedeny ve stavebním deníku s vyčíslením
a navýšením prací a oběma smluvními stranami
písemně odsouhlaseny“. K písemnému ani ústnímu
odsouhlasení víceprací ze strany Města Poličky nikdy
nedošlo.
8) 21. 4. 2005 vzalo ZM na vědomí usnesení RM
z 21. 3. 2005, kterým bylo uloženo OKS nechat zpracovat kontrolní posouzení oprávněnosti víceprací.
9) 13. 6. 2005 byl zpracován kontrolní rozpočet stavby firmou STAVEXIS s. r. o. . Cena kompletního díla byla vyčíslena na 13. 111. 277,00 Kč a včetně
rámového propustku pod komunikací na Modřeckém
potoce pod poldrem na 13. 327. 283,42 Kč.

10) Průběh stavby je zaznamenán ve stavebním
psaný ze strany SFŽP bude schvalovat 19. 9. 2005 Rada
deníku a zápisech z kontrolních dnů 30. 4. 2005
města Poličky. Státní fond životního prostředí ČR je
převzal stavbu Ing. Vlček jako zástupce Města Po- srozuměn se způsobem odstranění vad a nedodělků
ličky zápisem o předání a převzetí stavby. V zápisu
a v případě, že vše proběhne podle plánu, nemělo by
je konstatována mj. změna technologie budování
nic bránit konečnému přiznání dotace.
bezpečnostního přelivu. To, že nebyla dodržena
17) 6. 9. 2005 byla podepsána smlouva na výkon
technologie stavby potrubí výpusti poldru, v zápisu
technického dozoru nad odstraněním vad a nenení zmíněno. Technické nedodělky jsou označeny
dodělků s Ing. Miroslavem Skryjou, autorizovaným
za velmi malé, které nebrání užívání díla a nemají
inženýrem v oboru vodohospodářských staveb.
vliv na jeho funkčnost, stabilitu a bezpečnost. Dle
Ing. Skryja vypracuje v souladu s dohodou se SFŽP
SOD měl GD zajistit provedení stavby dle projektové
ČR stanovisko projektanta pro závěrečné vyhodnocedokumentace i autorský dozor projektanta na stavbě. ní stavby místo firmy AGERIS s. r. o. . K této změně
Projektanta však na stavbu GD přizval až v samotném
projektanta došlo kvůli příliš vysokým finančním pozávěru stavby. Vodní zdroje Chrudim spol. s r. o. měly
žadavkům, kterými tato projekční firma podmiňovala
dle smlouvy o dozoru stavby zajistit provedení stavby
vypracování stanovisko projektanta pro závěrečné
mj. v souladu s SOD mezi Městem Polička a GD, tedy
vyhodnocení stavby.
včetně souladu s projektovou dokumentací.
18) Na závěr lze uvést, že hodnota stavby (staveb11) 9. 5. 2005 proběhlo kolaudační řízení, 25. 5. ních prací) dosáhne podle dosavadních předpokladů
2005 bylo vydáno kolaudační rozhodnutí (30. 5. 2005
částky 13. 098. 973,- Kč, tj. téměř shodné výše s cenou
nabylo právní moci), které stanovilo termín k odstra- dle znaleckého posudku firmy STAVEXIS s. r. o.
nění závad na 30. 7. 2005.
Přes popsané problémy s provedením stavby
Specifikace závad v kolaudačním rozhodnutí
ze strany GD, lze konstatovat, že stavba bude pro
vychází z vyjádření projektanta - Ageris s. r. o. Brno. Město Polička přínosem v tom smyslu, že zajistí dílčí
S termínem GD při jednání souhlasil a kolaudační
ochranu města před povodněmi, a to z větší části
rozhodnutí s výčtem závad převzal v písemné po- financováním z prostředků Státního fondu životního
době.
prostředí České republiky.
12) 28. 7. 2005 byl zpracován znalecký posudek
Bc. Miroslav Popelka, starosta
o posouzení kvality zhotovení poldru firmou
STAVEXIS s. r. o. Posudek vycházel mj. z radarového
průzkumu provedeného firmou KOLEJKONSULT
& servis a odhalil závažné nedostatky v provedení
betonářských prací. Stavba byla označena jako nebezpečná svému okolí.
13) Ve stanoveném termínu provedl GD pouze
Komise pro prevenci kriminality se v tomto
dílčí odstranění vad a nedodělků ve vztahu ke
roce zabývala podněty občanů, které se týkaly
schválenému projektu pro stavební řízení. V zápisu
toho, že i v našem městě jsou mládeží hojně užívány
o předání a převzetí odstraněných vad a nedodělků
omamné a psychotropní látky. Jedná se o mládež
ze dne 28. 7. 2005 podepsaném p. Dufkem za GD
ve věku 15 - 18 let. A právě v tomto věku je velmi
a Ing. Vlčkem jako zástupcem Města Poličky je kon- obtížné rozpoznat změny v chování, které jsou přístatováno odstranění vad a nedodělků ve smyslu pro- znakem užívání drog.
jektové dokumentace vypracované v červenci 2005
Proto se komise rozhodla dát rodičům prostředek
(tedy po kolaudaci!) Ing. Puldou.
k tomu, aby mohli zjistit, zda se jejich děti na růzPoužití této nové dokumentace nebylo Městem
ných akcích pouze nevinně baví či nikoliv. „Tímto
Polička ani vodoprávním úřadem schváleno. Jediný
prostředkem jsou testy na drogy, v našem případě
možný způsob jak odstranit vady a nedodělky ve
testy ze vzorku moči. Na trhu jsou ještě testy ze vzorvztahu k vodoprávnímu úřadu i SFŽP ČR spočívá
ku slin, které jsme 321,15 mmvšak zavrhli z důvodu
v uvedení stavby do souladu se schválenou doku- velmi krátké doby, kdy je možno drogu v těle zjistit.
mentací pro stavební řízení.
U těchto testů je to doba v řádu hodin. U testů pro
14) Město Polička zaslalo GD po konzultaci s Ad- které jsme se rozhodli, je tato doba mnohem další,
vokátní kanceláří Chladová & Vybíral několik výzev, v řádu dnů i týdnů,“ řekl předseda komise pro preve kterých žádalo po GD odstranění vad a nedodělků
venci kriminality Aleš Horníček. Příkladem je test
díla s tím, že pokud toto GD nezajistí, objedná Město
na marihuanu, který zjistí přítomnost látky v těle
Polička tyto práce u jiné firmy. Po uplynutí termínu
i po 80 dnech po posledním užití. Testy mají téměř
30. 7. 2005 zaslalo Město Polička dne 15. 8. 2005 GD
stoprocentní účinnost na zjištění daných látek v těle.
další dopis, ve kterém jej informovalo, že objednateli „Rozhodli jsme se pro testy na drogy, které jsou mezi
vzniklo v souladu s ust. § 439 odst. 1) obch. zák. právo
touto věkovou skupinou nejhojněji užívané. Jedná
na slevu z ceny díla výši 3. 793. 722 Kč, a že veš- se o marihuanu, extázi a pervitin,“ dodal Horníček.
keré škody, které vzniknou objednateli v souvislosti „Rozhodovali jsme se na základě zkušeností z Chrus opravami díla půjdou k tíži GD.
dimi, svitavští kolegové nastartovali podobnou akci
15) 5. 9. 2005 bylo RM schváleno uzavření
v průběhu prázdnin.“
smlouvy na odstranění vad a nedodělků s firmou
Součástí testů je návod na použití a prvotní
AQUEKO, spol. s r. o. , Lavičky č. p. 122, 594 01 Vel- kontakty na odborníky, kteří se touto problematikou
ké Meziříčí. Nabídková cena ve výši 1. 480 tis. Kč je
zabývají. Testy budou od poloviny měsíce září bezvýsledkem intenzivního jednání s touto firmou a je
platně a anonymně k dispozici v Informačním centru
hluboko pod rozpočtovou cenou prací, která byla
v Poličce. Nikdo ze zájemců o testy se nemusí bát,
vyčíslena na 3. 793. 722 Kč, respektive bez realizace
že bude někým na něco dotazován nebo že bude
rámového propustku pod tělesem hráze na částku
jinak zjišťováno o koho se jedná, případně pro koho
3. 577. 716 Kč. Takto bude i přes uvedené kompli- jsou testy určeny.
kace v jednání s GD stavba pořízena za cenu, která
odpovídá znaleckému posudku firmy STAVEXIS
s. r. o. . Způsobilost firmy AQUEKO, spol. s r. o. je
zřejmá z přiloženého soupisu referenčních zakázek
i ze zkušeností s prací prováděnými pro RS Vysočina
a pro Město Polička na stavbě rybníčku v Liboháji.
Tento dodavatel je kladně hodnocen i vodoprávním
Dne 5. 9. bylo v zahradě obytného domu na
úřadem.
Pasekách nalezeno starší dámské jízdní kolo modré
16) Termín závěrečného vyhodnocení pro
barvy.
SFŽP ČR byl ve smlouvě o dotaci stanoven na srpen
Majitel(ka) si může jízdní kolo vyzvednout na
2005. Vzhledem k rozsahu závad Město Polička vy- služebně MP.
jednalo se SFŽP ČR prodloužení termínu závěrečného
Pavel Lahodný
vyhodnocení na 30. 6. 2006 - návrh smlouvy podevelitel městské policie Polička
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NÁLEZ JÍZDNÍHO KOLA
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UŽ JSTE BYLI V DOMEČKU?
S novým školním rokem začíná i v Domečku
nový program. Každý den má své téma, které udává
ráz celodenně probíhajícím činnostem. K návštěvě
Domečku nepotřebujete žádné povolení, stačí jen
přijít. Při návštěvě lékaře, vyřizování na úřadech,
apod. Vám pohlídáme děti a zapojíme je do našeho
programu.
Dopolední program v Domečku je určen
převážně pro děti do 6 let, pro maminky na MD
a maminky dětí s handicapem. Mohou se zastavit
i babičky či dědové s vnoučkem.
Odpolední program není věkově omezen, volně
navazuje na naše prázdninové činnosti. Je určen
pro děti z MŠ i pro děti školou povinné. Čtvrteční
Klub Radost pamatuje na dospělé.
Ve spolupráci s KHK Pardubice poskytujeme
poradenství v oblasti návykových látek, ve spolupráci s našimi klienty nabízíme poradenství pro
maminky (bezlepková dieta, terapie, sociální pomoc, vztahy v rodině...).
Klub maminek dětí s handicapem vede Ing. H.
Svobodová.
Poskytujeme asistenci 7 dětem s handicapem
a jsme ochotni pomoci i dalším.
Aktivity Dětského informačního centra Polička
byly podpořeny KÚ Pardubice, MPSV ČR, MK ČR
jako aktivity , které jsou prospěšné občanům, vedou k integraci a k podpoře rodiny. Pomáhá nám
Úřad práce Svitavy, Chrudim, Praha a naši příznivci
a klienti.
PROGRAM

Hudební pondělí
Hrajeme si s písničkou
Pískáme na píšťalku – p. Pospíšilová
– 80 Kč/měsíc
Divadelní úterý
– p. Melíková (Divadélko JOJO)
– 160 Kč/čtvrtletí
Dopolední hrátky s říkankami
Odpoledne Hrajeme divadlo
Poznávací středa
Pozorujeme a poznáváme přírodu, věci
kolem nás – p.Pospíšilová
17:30 Angličtina pro pokročilé
Tvořivý čtvrtek
Vyrábíme z přírodních materiálů, malujeme
Šikovné ruce – p. Leitnerová, p. Kulhavá
Veselý pátek
Hry pro dobrou náladu, povzbuzení
nebo uklidnění
Šikovné ruce v říjnu:
Děti – 14-16 hod – příspěvek 15 Kč:
6. 10.
Dráčci z papíru
13. 10.
Malování na látku (přineste si plátno
30x30 cm)
20. 10.
Malování na kamínky (vzít si kamínky)
27. 10.
Výroba kytiček z papíru
3. 11.
Dýňový obličej (donést si okrasnou
dýni)
Maminky (dopoledne), lze i pro Klub
radost – příspěvek dle materiálu, cca
20 Kč:
6. 10.
Malování na sklo (vzít si skleničku)
13. 10
Malování na látku (přineste si plátno
30x30 cm)
20. 10
Malování na kamínky (vzít si kamínky)
27. 10.
Výroba obrázků z přírodních materiálů
(sušené listy, čočku, dýňová semínka
apod.)
3. 11.
Dýňový obličej (donést si okrasnou
dýni)
Bližší informace o našem programu a ostatních
námi nabízených službách - angličtina pro maminky s dětmi na MD, počítače, EEG Biofeedback, atd.
vám poskytnou naše asistentky v Domečku, denní
centrum Šaffova 110, Polička, za muzeem.
Otevřeno od 8 do 17 hod. , tel. č. 605 177 027.
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POLIČKA MÁ KRÁLOVNU
Ve středu 21. září se v Tylově domě uskutečnila
Volba královny věnného města Poličky 2005. Téma
večera bylo Z filmu do filmu. Do soutěže se přihlásily dvě dívky, a to studentka gymnázia Adéla
Jeřábková a budoucí kadeřnice Karolína Pavlíková,
které absolvovaly čtyři soutěžní disciplíny. V první
dívky představily sebe, v kostýmu své oblíbené
filmové postavy z české komedie město Poličku,
další soutěžní disciplína byla volná a poslední byla
zaměřena na zručnost, kdy dívky dostaly za úkol
ozdobit dort. Večer moderoval Zdeněk Vranovský
a písničkami jej vyplnil zpěvák Davide Mattioli.
Soutěžící hodnotila porota, ve které zasedl starosta Miroslav Popelka, dále módní návrhářka Beata
Rajská, miss ČR pro rok 2000 Michaela Salačová,
horolezec Radek Jaroš a Irena Smolková, která se
účastnila minulého ročníku Volby královny věnných měst. O doprovodný program se postaraly
studentky gymnázia, které předvedly břišní tance,
tanec si vybraly i dívky ze Střední odborné školy

a Středního odborného učiliště v Poličce. Po vyhodnocení soutěže porotou získala titul královny
věnného města Poličky 2005 Karolína Pavlíková.
-sáň-

foto: Petr Klein

„KRVAVÝ KOLENO“ NA DAMAŠKU
Již po deváté se naše základna rozezvučela hla- náka, Školku s kudličkou, Draky…“ a řadu dalších.
sy malých i větších táborníků. Prvních čtrnáct dnů
Noční hra se nesla ve znamení boje KGB, CIA, dvov červenci se jednalo o ryze dětský tábor.
jitých agentů, generála Mladočkina, bloudění v lese,
Letošní program se skládal z her předpočíta- no prostě klasika… Počasí se sice jaksi nevydařilo
čových generací. Měl-li někdo cestu kolem, mohl – trochu pršelo, no, docela dost, vlastně skoro pořád.
tak vidět děti hrající si např.: „Roztahovák, Ruskou
Většině to ale zas tak moc nevadilo, vždyť co dělat
schovku, Krvavý koleno, Město zvíře…, Sochy, Pa- v takovém počasí doma - počítač, video a televize.
Do konce prázdnin bylo přihlášeno už 20 táborníků na další rok. Tak snad – spokojenost.
Na počátku měsíce srpna pak proběhl další
tradiční tábor zvaný „Matky“ neboli tábor rodičů
s dětmi (až pubescenty). Trval týden a doufejme,
že rovněž ke všeobecné spokojenosti.
Na závěr bych rád poděkoval všem vedoucím,
kuchyňákům a podpůrným pracovníkům. Dále
pak Jiřímu Kynclovi, firmě Pásek a nadšencům
z Pomezí za výrobu ocelových konstrukcí ke stanům a Městu Polička za podporu.
Všechny táborníky a příznivce zveme v pátek
14. října na setkání do Divadelního klubu.
Za Pionýr Polička Petr Erbes

SKAUTI PRO VEŘEJNOST: REKORDY V BĚHU NA VĚŽ KOSTELA
V nenápadném odpoledni ve středu 14. 9. 2005
se v Poličce uskutečnilo první klání v běhu na věž
kostela sv. Jakuba ke světničce Bohuslava Martinů.
Padesátka účastníků si tak vyzkoušela za jak dlouho
se mohl Bohuslav Martinů dostat nejrychleji domů.
No, ve skutečnosti moc často asi Martinů tak rychle
neběhali, ale kondici na to jistě mít museli.
Aby si lidé mohli lépe ověřit, jak na tom jsou se
svojí kondičkou, vytvořili jsme šest kategorií podle
věku. Souběžně s během na věž probíhala tzv. Rozinková show. Chytač chytal do úst rozinku od vybraného nadhazovače. Měřila se vzdálenost a výsledky
budou porovnány i v celostátním vyhodnocení, neboť jsme se vlastně připojili k akci Hledá se rekordman,..., kterou pořádá Junák svaz skautů a skautek ČR
v celé republice. Další doprovodný program probíhal
v naší klubovně. Klubovna byla provoněná čajem
a vyzdobená fotografiemi z naší činnosti. Otevřená
byla i naše letní klubovna přímo v baště na hradbách
a i zde probíhal pokus o rekord v trhání papíru A4 na
co nejdelší proužek. A jak to tedy dopadlo?
Běh na věž kostela
Průměrný čas v běhu na věž je pouhá minuta
třicet šest sekund.
1. Kategorie 6-9 let: Aleš Urbánek, čas 1 minuta
23,81 s, průměr 1:53,73
2. kategorie 10-12 let: Jan Stifter, čas 1 minuta 3,41
s, průměr 1:50,9

3. kategorie 13-15 let: Robin Daodinh, čas 1 minuta
13,6 s, průměr 1:13,6
4. kategorie 16-20 let: Lukáš Schauer, čas 48,81 s,
průměr 1:09,81
6. kategorie 26-35 let: Stanislav Nožka, čas 45,56
s, průměr 0:55,40
7. kategorie 36-45 let: Jiří Šudoma, čas 1 minuta
29,86průměr 1:59,26
8.kategorie 46-55 let: Pavel Břeň, čas 59,03 s, průměr 1:05,96
Rozinková show
Nejvzdálenější rozinku chytil do úst Pavel Marko
ze vzdálenosti 4,5 m.
René Habrman

OHLÉDNUTÍ ZA LETNÍMI TÁBORY DDM POLIČKA
LETNÍ TÁBOR PUSTÁ RYBNÁ
Ve dnech 12. – 23. července léta páně 2005
se uskutečnil letní dětský tábor na základně DDM
Polička v Pusté Rybné.
Našeho tábora se zúčastnilo 30 dětí a 10 dospělých coby personál starající se o táborový program,
plné žaludky a spokojenost malých svěřenců.
Táborový program byl plný her motivovaných
knihou i filmem „Pán prstenů“. S Hobitem jsme
každý den prožili mnohá dobrodružství, drobná
zklamání a krásná vítězství. Například když jsme
luštili hobití písmo, prozkoumávali Elrondův dům,
bránili se před útokem skřetů či hledali cestu temným lesem a hlubokým hvozdem. Zůstalo nám ale
i trochu času na klasickou diskotéku, koupání v nedalekém jezírku a sbírání lesních plodů.
Děti po dvou týdnech z tábora odjížděli velmi
spokojené a už přemýšlely, čím je příští rok jejich
starší kamarádi překvapí.
Milan Matouš,
hl. vedoucí tábora

Již každoročně Dům dětí a mládeže v Poličce
pořádal pro děti letní tábory. Táborů se uskutečnilo
8, z toho jeden příměstský. Svůj volný čas zde strávilo 200 dětí a dospělých.
LETNÍ TÁBOR S AEROBIKEM
Prvních deset dní o prázdninách probíhal
na hájence v Pusté Rybné letní tábor s aerobikem.
Byl to ryze dívčí tábor, ale vůbec ničemu to nevadilo. Kvůli nepřejícímu počasí jsme cvičili málo,
ale vynahradili jsme si to celodenním a večerním
programem.
Děvčata si vyzkoušela atmosféru Superstar,
spolu s našimi kuchaři vařili jako v Prima vařečce,
samozřejmě nechyběli závody v aerobiku, výlet
do Skutče na koupaliště s tobogány, vysvobození
našich vedoucích, kteří byli uneseni sousedním
táborem, Miss aerobik se závěrečnou diskotékou a mnoho dalších. Největší zážitek jsme měli
z „Proměny“, kterou přijeli udělat Renata s Naďou
a přivezly s sebou Helenu Dostálovou, která česala
v Superstar.
Ráda bych ještě jednou poděkovala Zdenče,
Terce, Katce, Klárce, Michalovi, Tomovi a Mírovi
a všem co byli na táboře. Těším se na příští rok
a doufám, že se sejde opět perfektní parta jako
letos.
Zuzana Bulvová, odd. estetiky a spol. věd

LETNÍ PŘÍRODOVĚDNÝ TÁBOR
Letní přírodovědný tábor se uskutečnil ve dnech
1. – 12.srna 2005 na hájovně v Pusté Rybné. Zúčastnilo se ho 20 dětí.
Program kromě klasických táborových činností
jako jsou táborové ohně, karneval, diskotéky, sportovní hry a soutěže byl doplněn o přírodovědné
hry a soutěže, vycházky do přírody zaměřené
na poznávání zvířat a rostlin, půldenní výlety a celodenní výlet po zajímavých místech CHKO Žďárské vrchy.
Velmi pěknou akcí bylo sportovní klání se sousedním táborem, kde probíhal tábor rodičů s dětmi
a účast na oslavách 100 výročí založení hasičského
sboru v Pusté Rybné. Veškeré soutěže a hry byly
průběžně vyhodnocovány a účastníci tábora si odváželi domů řadu cen a diplomů.
Díky vedoucím budou mít všichni památku
v podobě CD s desítkami fotografií z veškeré táborové činnosti.
Richard Brabec,
oddělení přírodovědy, turistiky a techniky

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY ANEB ZA STRAŠIDLY
NA HRAD SVOJANOV
Hned začátkem prázdnin proběhly na DDM
v Poličce dva příměstské tábory, vždy od pondělí
do pátku.. První byl provozován pouze přes den,
děti chodily spát domů. Na druhém byly děti ubytovány přímo v DDM. Oba tábory byly motivovány
celotáborovou hrou, ve které jsme vysvobozovali
svojanovská strašidla, která musela strašit na hradě
Svojanově. K tomu bylo zapotřebí získat od ostatních strašidel čtyři kouzelné atributy. A úkoly to
nebyly opravdu lehké. Zkuste získat od bezhlavého holiče Kubíčka břitvu, od vodníky Tydlitána
kouzelnou vodu, od kostelníka Hadraby zpívající
střep a nakonec od baby Kalafuny kouzelné byliny
na lektvar, který konečné vysvobodí pana Hamrlíka a jeho ohnivou svini.
Děti ještě absolvovali celodenní výlet na hrad
Svojanov, táborák, stezku odvahy, hradní diskotéku, Miss a Missáka hradu Svojanova, batikovali si
oddílová trička, vyráběli papírové klobouky, závodili na dopravním hřišti...
Příprava i oba tábory byly pro všechny vedoucí
náročné, ale když jsme slyšeli, „za rok přijdu určitě
znovu, protože to bylo fajn“, museli jsme zase my
říci „stálo to za to“.
Marie Hrstková, odd. TVS
LETNÍ SPORTOVNÍ TÁBOR
Letní sportovní tábor letos proběhl v termínu
od 13. do 21. srpna stejně jako vloni v Trhové
Kamenici. Zúčastnilo se celkem 24 dětí ve věku
od 7 do 15 let. Náplň tábora byla samozřejmě
sportovní - děti hrály softbal, lakros, volejbal, fotbal, vyzkoušely si orientační běh a překonávání
různých lanových překážek. Došlo i na různé hry
a soutěže v klubovně, neboť dva dny nám nepřálo počasí a pršelo. Ke konci týdne se ale vyčasilo
i na koupání.
Petr Cihlář, hl. vedoucí

VODÁCKÝ TÁBOR
Koncem července se konal již tradiční vodácký
tábor. Tento rok jsme zamířili k našim sousedům
na Slovensko. K týdenní plavbě jsme si vybrali
známou řeku Hron. Zúčastnilo se 18 dětí, kteří pod
vedením zkušených instruktorů vodní turistiky
zdolávaly různé nástrahy.
Celý týden nás provázelo krásné slunečné počasí, které zapříčinilo malé množství vody. I přesto
nám řeka přinesla spoustu radosti, zábavy i překvapení. Kromě jiného i návštěvu překrásného
koupaliště v Bánské Bystrici. Všem se nám líbilo
a už se těšíme na příští rok. A vás všechny zveme
s námi.
Mgr. Vítězslav Fila

POZVÁNKA DPS PENZION
5. 10. nás navštíví obyvatelé DPS – Olomouc,
jídelna ve 14.00 hod.
6. 10. pořádá univerzita třetího věku zájezd
do elektrárny Chvaletice. Po obědě navštívíme
DPS.
12. 10. tvořivá činnost – výroba dráčků a draku,
vystřihování z papíru , papírové koláže na podzimní téma, otisky listů. Společenská místnost ve 13.30
hod.
19. 10. Když nám bude přát počasí půjdeme
pouštět draka. Sraz ve 13.30 hod. u Penzionu.
Náhradní program bude video – 6 000 km po Amazonce – největší a nejdelší veletok naší planety.
20. 10. pořádá charita Polička v Penzionu výstavu fotografií s názvem „Adopce na dálku“. Vernisáž
začíná v 17.00 hod. v jídelně Penzionu.
26. 10. Doc. Ing. Zdeněk Šmejkal CSc. – přednáška na téma – psychický teror mezi lidmi. Společenská místnost ve 14.00 hod.
Každé pondělí probíhá v Penzionu cvičení jógy.
Začátek v 17.00.hod. ve společenské místnosti. Karimatky a slabou přikrývku si přineste sebou.
Obyvatelům Penzionu karimatku zapůjčíme.
Vstupné na jedno cvičení je 10 Kč.
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POCHVALA
Vážená redakce,
včera (14. září) mě na autobusové zastávce
v Poličce překvapila naše mládež. Píše se o ní
leccos zlého i tragického nejen u nás, ale i v cizině.
Chtěl bych touto cestu pochválit Tomáše Neděleho
z Korouhve, který seděl se třemi spolužáky, rovněž z Korouhve, na lavičce v autobusové čekárně.
Po chvíli k mně přišel a pozval mě, abych si šel
sednout na jejich místo. Potom si sedli na betonový
obrubník.
Něco takového se mi nestalo 83 let mého
života. Proto jsem se rozhodl napsat do Jitřenky,
aby si ostatní z něho vzali příklad a jeho rodiče
i škola měli radost, že dobře vychovávají mládež
pro život.
Karel Jirgl, Bořiny

ONKO KLUB SE OPĚT SCHÁZÍ
Po prázdninové pauze, kdy jsme se vídaly (zatím
jsme stále v ženské sestavě) jen náhodně, obnovily
jsme v září pravidelné schůzky. Na zahajovací jsme
se vrátily k úspěšnému květnovému „Květinovému
dni“, kdy bylo z Poličky odesláno na konto „Ligy
proti rakovině“ 10. 121,- Kč. Děkujeme! O tom, jak
naložíme se zlomkem této částky, který nám bude
k dispozici, budeme samozřejmě informovat. Nejspíše finance použijeme na přípravu a propagaci
přednášek a besed.
I nadále vidíme hlavní smysl existence klubu
nejen v setkáváních, která přinášejí radost nám, ale
i v aktivitách, které mohou prospět dalším – i zcela
zdravým – lidem. O termínech těchto akcí budete
včas informováni! Zpět k našemu zářijovému programu: Společně jsme navštívily výstavu fotografií
Jiřího Hájka a zbytku slunečného odpoledne využily k procházce městem a posezení v zahradní
restauraci. Další setkání jsme věnovaly návštěvě
expozic radniční galerie a v neděli 25. září se připojily (volným vycházkovým krokem) k „Běhu
Terryho Foxe“.
Nechcete se k nám někdy přidat? Nejbližší
schůzka ONKO KLUBU se koná v pondělí 3. října
2005 od 14. 30 hodin v Kamínku (vchod od dopravního hřiště).
Zlata Kašparová

INDIE ZBLÍZKA
„Indie z blízka“ - tak zní název výstavky fotografií
Petra Hůlka z Dobrušky, kterou Farní charita Polička
zahájí dne 20. října 2005 v 17:00 hodin ve společenské
místnosti Domu s pečovatelskou službou „Penzionu“.
Otevření výstavky bude spojeno s promítáním
diapozitivů a přednáškou slečny Ivy Funketové věnovanou problematice „adopce na dálku“. Kulturní
složku vernisáže doplní vystoupení žesťového Kvintetu ze ZUŠ Bohuslava Martinů. Veřejnost je srdečně
zvána.
Nosným tématem kolekce fotografií pořízených
v říjnu roku 2003 v oblasti státu Karnataka na jihovýchodě Indie je každodenní život chudých rodin. Autor
na snímcích zachytil obyvatele v jejich přirozeném
prostředí při běžných činnostech a zejména se věnoval dětem. Mnoho z nich má totiž v České republice
své adoptivní rodiče, kteří každoročním příspěvkem
5000 Kč umožňují i těm nejchudším získat základní
a v některých případech i středoškolské vzdělání.
Diecézní katolická charita Hradec Králové tento
program zahájila již v roce 2000 a stala se prostředníkem adopce na dálku právě v belgaumské diecézi.
Fotografie vznikly při příležitosti návštěvy zástupců
královéhradecké diecézní charity v Belgaumu, kteří
se na místě přesvědčili o nesporných přínosech této
formy humanitární pomoci.
ŠD
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OBCHODNÍ UČILIŠTĚ MÁ NOVOU POČÍTAČOVOU UČEBNU!
Od nového školního roku 2005/2006 má SOU
obchodní a SOŠ v Poličce novou počítačovou
učebnu. Celá místnost, která původně sloužila jako
klasická učebna, byla během prázdnin kompletně
rekonstruovaná, od podlahy, přes nábytek, tabuli,
ozvučení a kabeláž až k počítačovému vybavení
učebny. Nachází se zde celkem 16 počítačů, jeden
pro učitele a 15 pro žáky. Jedná se o nové moderní
počítače s LCD monitory a rychlým připojením na internet. Dále je zde k dispozici moderní data-projektor
s dálkovým ovládáním, který je umístěný na stropě
učebny.
Až dosud byla k dispozici pouze počítačová učebna v domově mládeže, kde se nachází 9 počítačů.
Tento počet počítačů nebyl pro žáky vždy dostatečný, což byl jeden z důvodů, proč zřídit učebnu novou.
Nová učebna se nachází přímo v budově školy, což
je pro žáky jistě další plus. Navíc „stará“ počítačová
učebna v domově mládeže je stále v provozu, čímž
se navýšila kapacita počítačů.

Nová počítačová učebna nebude sloužit pouze
pro výuku výpočetní techniky, ale také pro potřeby
dalších předmětů. Učitelé tak budou moci využít její
potenciál pro zkvalitnění výuky a pro žáky se tak
každá hodina zcela jistě stane názornější a zajímavější.

OD IGNORANCE KE KATRINĚ
Když se ohlédnu za svými klukovskými lety, uvědomuji si, že nejraději vzpomínám na docela banální
věc: když bylo jaro, bylo jaro, když léto, tak léto,
podzim byl podzimem a zima zimou. Dnes to už,
bohužel, neplatí. Rozdíly mezi ročními obdobími se
stírají, mám pocit, že je pořád stejně. Říkám-li stejně,
myslím divně, nepatřičně. V létě abychom si občas
zatopili, v zimě často marně čekáme na sníh, když
napadne, je z něho vzápětí čvachtanice, v únoru
bývá jako na jaře.
Příčiny těchto změn jsou už dobře známé: je to
globální oteplování klimatu. Podle odborníků se
průměrná teplota na Zemi zvýšila během sta let o 1,4
až 5,8°C. V různých pramenech se uvádí, že se blíží
kritickému bodu, z něhož nebude návratu. Následovat budou dramatické, nepředvídatelné změny. Odhaduje se, že globální oteplování povede k zániku až
milionu živočišných a rostlinných druhů. Není těžké
pochopit, že začne-li tát věčně zmrzlá půda (permafrost - západní Sibiř, Aljaška, Arktida a Antarktida), už
ji nikdo nezmrazí...
To, že globální oteplování způsobuje činnost člověka, především produkce tzv. skleníkových plynů,
zejména kysličníku uhličitého (CO2), freonu, metanu
aj., dnes už ví každý, i malé dítě. Bohužel v jeho
silách není tento trend zastavit. O osudech lidstva
totiž rozhodují mocní tohoto světa, jejichž ignorance
nezná mezí. Když byl G. Bush dotázán, proč otálí

s přistoupením ke Kjótskému protokolu, odpověděl,
že po něm přece nemůže nikdo chtít, aby podřízl větev americké ekonomice, protože Amerika musí zůstat silná, neboť chrání demokracii a lidská práva ve
světě. Vládci dalších dvou zemí, největších světových
znečisťovatelů ovzduší, Ruska a Číny, se sice tak pregnantně nevyjádřili, ale razantní kroky k nápravě jim
taky jdou „jak psovi pastva“. (Čisté svědomí ovšem
nemají ani další země – některé kvůli ignoranci, jiné
kvůli ekonomické slabosti). Mimochodem – je spočítáno, že klimatické změny, které jsou důsledkem
globálního oteplování, už způsobily škody za 60
miliard dolarů. Škoda, že tyto peníze nesměřovaly
do ekologie!
A tak jsme svědky stále častějších hurikánů, tornád, vln tsunami, záplav rozsáhlých oblastí, úmorného vedra nebo naopak zničujícího sucha, tisíců
lidských obětí, materiálních škod... Jak v této souvislosti nezmínit tragedii New Orleansu, způsobenou
hurikánem Katrina! Hluboce se dotkla mnoha lidí,
řada zemí téměř okamžitě nabídla pomoc. Nelze
ovšem přehlédnout totální selhání americké administrativy, která situaci evidentně nezvládla, takže ještě
mnoho dní po události byly na životech ohroženy
tisíce obyvatel města. Pokud se přeživší budou ptát
na příčiny katastrofy a liknavého postupu při odstraňování jejích následků, odpověď nechť hledají
v Bílém domě.
-vra-

INFORMACE O POVINNÉ DERATIZACI
V souvislosti s převáděním městských bytů
do osobního vlastnictví se objevily pochybnosti
ohledně povinnosti provádění deratizace nemovitostí. Proto bychom chtěli informovat naše spoluobčany
o zákonné úpravě, která tuto problematiku řeší. Jedná se o § 56 - § 61 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů.
Zákon rozděluje deratizaci na běžnou a speciální.
Běžnou deratizaci je povinna provádět každá osoba,
a to jako součást čištění a běžných technologických
a pracovních postupů. Běžná deratizace směřuje
k předcházení vzniku infekčních onemocnění
a výskytu škodlivých epidemiologicky významných
hlodavců. Speciální deratizace je již odborná činnost
cílená na likvidaci původců a přenašečů infekčních
onemocnění a zvýšeného výskytu škodlivých a epidemiologicky významných hlodavců. Provedení
speciální ochranné deratizace může nařídit příslušný
orgán ochrany veřejného zdraví, pokud hrozí šíření
nákazy, zvýšený výskyt přenašečů infekčních one-

mocnění nebo šíření škodlivých a epidemiologicky
významných hlodavců.
Organizace, které v našem městě spravují bytový
fond, kanalizaci a veřejné plochy, zajišťují provádění
běžné deratizace odbornou firmou 2x ročně. Tím
je zabezpečeno, že zejména populace potkanů je
udržována na přijatelné úrovni a předchází se tak
škodám, které mohou potkani působit a také riziku
šíření infekčních onemocnění. Provádění deratizace
firmou, která je dobře obeznámena s danou problematikou má výhodu v tom, že její pracovníci vědí,
jaký druh nástrahy je třeba použít a jak ji umístit, aby
deratizace byla účinná. Dále je vhodné, aby deratizaci prováděla firma, která území dobře zná. Lze proto
doporučit, aby vlastníci bytů svěřili péči o provádění
deratizace správcům bytového fondu, kteří jsou
schopni zajistit provedení deratizace specializovanou
firmou komplexním způsobem na odborné úrovni.
Vedoucí odboru územního rozvoje a ŽP
Ing. Marta Mastná
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TRADIČNÍ PEKLO 2005
V sobotu 27. srpna uspořádalo Rybářské
sdružení Vysočina Polička tradiční rybářský
závod Peklo 2005. I tentokrát o něj projevila
zájem řada ctitelů Petrova cechu z okolí i vzdálených míst ČR. Zajímalo nás také, proč byl
termín závodu posunut o měsíc dříve. Hospodář sdružení pan Jaroslav Martinů nám k tomu
řekl:
„K posunutí termínu na srpen nás vedly jednak
zkušenosti s tím, že na konci září už přicházejí
ranní mrazíky - to nemají ryby rády a špatně berou.
Musím přiznat, že jsme se trochu obávali, aby se to
nepromítlo v nižší účasti, tím spíše, že se v tomto
období s podobnými závody „roztrhl pytel“, ale
nakonec všechno dopadlo dobře.
Přihlásilo se zhruba 100 závodníků, takže jsme
byli spokojeni, radost nám i jim ale pokazil fakt,
že ryby „trucovaly“ a moc nebraly, přestože bylo
do revíru nově vysazeno 1 600 kaprů a pstruhů
duhových. Chytilo se dohromady „pouze“ kolem
stovky kaprů, pstruzi duhoví nebrali skoro vůbec,
uloveno jich bylo jen sedm, takže „čest praporu“
zachraňovaly plotice.
Je ovšem potřeba říci, že sto ulovených kaprů
není až tak málo, protože bývaly roky, kdy jich bylo
chyceno i méně. Kladem bylo krásné, slunečné
počasí.
Nejlepší závodníci chytili kolem 10 metrů
ryb, první tři místa obsadili přespolní borci, naši
se umístili od pátého místa. Vítěz si odnesl barevnou televizi, pro vítěze v kategorii dětí do 15 let
bylo připraveno horské kolo.
Podaří se zabezpečit rekonstrukci rybníka?
Druhým důvodem pro přesunutí termínu závodu byl náš záměr uskutečnit nezbytnou rekonstrukci všech objektů rybníka Peklo.
Pokud by naše sdružení bylo úspěšné a získalo
státní dotaci, pustili bychom se do díla. Pravděpodobně by to znamenalo oželet jednu rybářskou
sezónu. Rekonstrukce je ovšem natolik nezbytná,
že se s tím musíme vyrovnat. Zahrnuje celkovou
opravu hráze, výpustě a vybudování bezpečnostního splavu pro stoletou vodu. Protože se vlivem
nánosů bahna (u výpustě kolem metru) zhoršuje
kvalita vody (začaly se v ní dokonce objevovat
sinice, k čemuž dříve nikdy nedocházelo), musí
se přistoupit k odbahnění dna (předpoklad 20 000
kubíků zeminy). O toto množství se pochopitelně
zvětší kubatura vody.
-vra-

TEXTOVÁ INZERCE
Účetní s 20letou praxí hledá práci. Znalost
Word, Exel. Tel: 737 480 400.
***
Prodám stáčecí jednotku na 5 druhů limonád +
soda. Levně! Tel. 603 379 142.
***
Provedeme nátěr vaší střechy a jejího příslušenství, dále opravy komínů, jejich nátěr proti
povětrnostním vlivům.
Nátěr střechy proti mechům a lišejníkům – vše za
nízké ceny. Tel. 737 879 008.
***
Provádíme výkup sušených hub: Směs hřibovitých 300 Kč/kg, hřib pravý sušený 400 Kč/kg, liška
sušená 300 Kč/kg. 603 379 142.
***
Pracovník Charity Poličky hledá podnájem
v garsonce nejméně na jeden rok. Spěchá! Tel.
736 635 009
***
Pracovní příležitost pro lidi, kteří chtějí podnikat v kosmetice a zdravé výživě. Tel. 603 843 698
***
Zavedená firma přijme spolupracovníky.
Možnost i pro studenty od 18. let. Tel: 605 292163

15

DOPRAVA V CENTRU – DALŠÍ NÁZOR
O dopravě v centru Poličky se již napsalo mnohé
a hodně našich spoluobčanů už nad tímto problémem
jen mávne rukou se slovy: „stejně s tím nemám šanci
nic udělat, lepší je mlčet.“ Donedávna jsem tento názor sdílela taky i přesto, že již roky bydlím v Šaffově
ulici, tudíž se mě uvedený problém bezprostředně
týká. Z letargie mě však vytrhl poslední příspěvek
pana Jiřího Brabce, obchodníka a člena dopravní
komise, který byl uveřejněn v Jitřence v září. Stačí
si jen poctivě přečíst celý článek a zamyslet se nad
některými absurditami. V jedné části zmíněný přispěvatel připomíná totalitní dobu, kdy bylo zakázáno
prakticky vše, s poukázáním na fakt, že zákazy nic
neřeší, neboť je nutné je důsledně kontrolovat jinak
pozbývají smyslu. O pár řádek dále však již navrhuje
jako řešení (i když krajní) umístění značky „Průjezd
zakázán“ od Tylova domu směrem do centra. Pokud
se nepletu i tato značka vyjadřuje „zákaz“, ale v tomto
případě je opodstatněný a nebude nutné jej kontrolovat? A tentokrát to není výraz bezradnosti, jak je psáno
na jiném místě článku? Mimochodem, jak asi policisté
poznají, zda řidič danou lokalitou jen projíždí nebo
někde po cestě zastavil. Neznamenalo by to snad rozestavění několika hlídek městské policie s vysílačkami,
aby bylo možné dávat si avízo o případných řidičích
a projíždějících autech? Pokud by řidič na jedné straně
ulice do náměstí vjel a tvrdil, že na parkovišti zastaví,
kdo jej bude kontrolovat? Myslím, že z autoškoly si
snad každý vzpomene na často doporučovanou „fintu“, týkající se právě značky „Průjezd zakázán“. Stačí
přeci do takto označené oblasti vjet, zastavit na pár
vteřin, vypnout motor automobilu, nastartovat a dále
pokračovat v jízdě. Zákaz tak nebude porušen a centru města se tím rozhodně neulehčí.
Velice zajímavé je i uvádění příkladů ze zahraničí
– ze „západní“ Evropy. To se mi jeví jako naprostý nesmysl. Mentalita našich lidí je poněkud jiná než například v uváděném Rakousku a bude hodně dlouho trvat, než se chodci, ale i řidiči naučí vzájemné toleranci.
Jak se říká, „zvyk je železná košile“ a u nás mi připadá,
že se národním sportem staly disciplíny „kdo vystraší
víc chodců rychlou jízdou“ případně „kdo zbrzdí co
nejvíce řidičů“. Co se týče údajně nadstandardního
řešení centra jako pěší zóny, nemusíme chodit pro příklad daleko. Zkuste si představit, že by v Brně po Náměstí svobody jezdila auta. Tam je také v celé oblasti
automobilům vjezd zakázán a jde to ke spokojenosti
všech. Není možné jako příklad fungování „otevřeného centra pro dopravu“ uvádět okolní města jako je Litomyšl a Svitavy. Zkuste se zamyslet nad tím, jaký tvar
mají náměstí v těchto městech, jak jsou dlouhá, jak
široké jsou tam silnice a porovnejte tuto situaci s Poličkou. A především: Po celé délce náměstí v uvedených
městech jsou chodníky!!! Přemýšlel pan Brabec nad

ĀȀ̀ЀԀȀऀࠀ܀

tím, že v našem městě nejsou jen obchodníci, ale také
staří lidé, maminky s dětmi, které před sebou tlačí
kočárky? Kudy mají chodit? Jen málokterý z řidičů dodržuje předepsanou rychlost 20 km/h. Mladý člověk
lehce před nebezpečným řidičem uskočí, ale zkuste si
to s holí nebo s kočárkem. Navíc když není mnohokrát
kam uskočit. V místech, kde chodníky jsou, bývají často zaplněné reklamními tabulemi obchodníků a chodci jsou tudíž stejně nuceni chodit po silnici. Skutečně
upřímně jsem se zasmála nad větou, kdy byl tento stav
věci označen jako „normální“.
Ještě bych se velice ráda zastala práce Městské
policie, kterou pan Brabec vidí jako „zbytečný luxus
a vlastně není ani potřeba“. V článku je velmi nevybíravě kritizována akce, kdy policisté rozdali velké
množství botiček. Tito muži nedělali nic jiného, než
že důsledně kontrolovali dodržování zákazu parkování mimo vyznačená místa a zákazy se přeci musí
dodržovat a kontrolovat, nebo ne? Městští policisté
jen poctivě dělali svou práci, za kterou jsou placení
a tudíž bychom je za to neměli kritizovat, ale naopak
chválit a proto vyhodnocení jako jedni z nejlepších
v republice si plně zaslouží.
S článkem jmenovaného obchodníka by se dalo
polemizovat ještě dlouho a dlouho, ale myslím, že nemá smysl dále čtenáře zdržovat problematikou, se kterou stejně obyčejný občan Poličky nemá šanci něco
udělat. Snad jen poslední věta: Ono se to krásně mluví
o dopravě v centru, když tam člověk pouze podniká
a večer se vrátí domů, kde má svůj klid a pod okny
mu neprojíždějí desítky aut.
Vendulka Lorencová,
obyvatelka centra, jen občan Poličky

Takovéto houby hned vedle DPS Penzion
našla jeho obyvatelka paní Růžena Bártová,
se kterými se ráda pochlubí veřejnosti.
Foto - Marek Marušin.
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*ἂᄀऀ!"᠀܀%"ᄀ
,ऀ᐀ࠀ̀Ȁఀ̀܀ᤀऀ᐀ጀఀ᐀ᔀ܀ఀᘀഀ$̀ᤀ
,ऀᨀ#᐀ᔀഀࠀ3̀ᤀऀ8᠀$ᬀ#ऀ/!;<

ČESKÁ INSPIRACE V CHEBU
Česká inspirace, sdružení 8 historických českých měst - Hradec Králové, Jindřichův Hradec,
Kutná Hora, Litomyšl, Polička, Telč, Třeboň a Cheb se představila při Valdštejnských slavnostech v novém
členském městě Chebu.
Dlouhodobá společná propagace s cílem nalákat do měst ČI více turistů zde byla orientována
na návštěvníky slavností, které kromě domácích
návštěvníků tvoří ve velké míře i sousedé z Německa. V rámci těchto slavností byla v křížové chodbě
Františkánského kláštera instalována výstava „Města
České inspirace“ a ne náhodou ji otevřel sám Albrecht
z Valdštejna se svojí chotí a početným doprovodem.
Živě se zajímal o dění ve všech městech a některými
otázkami snad napověděl těm, kdo se rozhodli vyřešit
připravený historický kvíz. Kvíz obsahoval tři otázky
z každého města a výherci získali upomínkové předměty z měst České inspirace – knihy, mapy, čepice,
trička, deštníky, tužky, hrníčky…
V Chebu se také sešel ke své pracovní schůzce
výkonný výbor, který připravuje tisk nových brožur.
Téměř hotový je již Kulturní kalendář na rok 2006,
po korektuře má i tzv. image brožura ČI a naprostou
novinkou je příprava brožury s názvem „Na kongres
i za poznáním do měst České inspirace“. Všechny
brožury, jejichž realizaci umožňuje státní dotace
ve výši téměř 590.000,- Kč, by měly být k dispozici již
na podzimních veletrzích cestovního ruchu.
Mgr. Jan Matouš
člen výkonného výboru ČI

ŘÍJEN V KAMÍNKU
Pondělí:
- Výtvarné práce s dětmi
- 11.00 – 11.30 Procházka s dětmi
- ve 14.00 onko klub
Úterý:
-9.30 – 12.00 klub maminek
-14.00 – škola Oldříš-výtvarné práce
- v 18.30 – 19.30 kalanetika
Středa:
- Situační hry
- 11.30 – 12.30 – procházka s dětmi
Čtvrtek:
- Písničky , říkanky , relaxace pro děti
+ hudebně pohybové hry
- 18.30 – 19.30 cvičení kalanetika
Pátek :
- 11.00 – 11.30 procházka s dětmi
- 10.00 výtvarný kroužek pro děti
Od října bude opět kosmetika pro maminky
i veřejnost, druhý týden začne opět kroužek vaření
a ostatní dle přání maminek. Výtvarná výchova
a další tj. aranžmá suchých květin...
Pracovní doba:
Pondělí – čtvrtek 7.30- 16.00 hod.
Pátek 7.30 – 13.00 hod do 16.00 sanitární úklid.
Počítače pro ženy a muže s malými dětmi
Sdružení rodičů a přátel postižených dětí „Kamínek“ připravuje ve spolupráci s počítačovou
školou IdeaHelp a Evropským sociálním fondem
bezplatný vzdělávací program obsluhy osobních
počítačů pro ženy a muže na rodičovské dovolené,
s malými dětmi předškolního věku, dlouhodobě
nezaměstnané případně hodlající podnikat. Pokud
se přihlásí dostatečný počet zájemců, mohly by
kurzy probíhat přímo v Poličce (jinak budou ve
Svitavách) a v Kamínku by zdarma pohlídali děti
po celou dobu výuky. Další podrobnosti a přihlášky dostanete v Kamínku.
Kde
va 401
hřiště ,
163 576

nás najdete ? SRPPD „Kamínek“ Švermo– ZŠ Na Lukách – vchod od dopravního
Polička , 572 01. Č. tel. 603108673, č. účtu
469/0600 Ge-Money Bank Polička.
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HASIČI Z POLIČKY, LUBNÉ A DESNÉ NA CESTĚ KOLEM SVĚTA ZA TŘI DNY
Třídenní putování kolem světa se základnou
ve staré škole na Březinách začalo ve středu
24. srpna 2005. Výpravy se zúčastnilo celkem 32
dětí a 13 vedoucích. Mladší žáci byli rozdělení
do dvou družstev s názvy Skopčáci a Mariňáci,
starší si názvy skupin zvolili takto: Fofráci, Maníci,
Piškoti a Anonymové.
Po úvodních hrách na seznámení jsme se přecpali gulášovkou, takže na těstoviny s mákem
byly naše žaludky málo objemné. A protože jako
správní ochránci zvířat myslíme na březinskou
drůbež, slepice zobou a zobou, a jestli neumřely, tak tam zobou dodnes. Jen ten mák jsme si
nechali…
A protože každý správný hasič má co do činění s vodou, odpoledne jsme se vydali obhlédnout
Milovský rybník a místní bahňák. Po naplnění
hladových žaludků na základně se rozběhly první bodovací soutěže. Veliký úspěch, především
se strany vedoucích, sklidila Kimovka (během
dvou minut si každý závodník musel zapamatovat co nejvíce z dvaceti předložených předmětů).
V této hře s přehledem zvítězil vedoucí Zinda
z Lubné, který si zapamatoval 18 věcí!!! Průměrný
výsledek byl ovšem až hluboko u třinácti předmětů. Po tak vysilující aktivitě bylo potřeba zcela
vypnout mozky, a tak jsme se přemístili k ohni,
kde jsme se patřičně navečeřeli ve stylu pravých
táborníků.
Při nástupu všechna družstva předvedla svůj
pokřik, nejlepší bezesporu vymysleli Mariňáci:
„Červená a bílá, to jsou barvy naše, nakopem jim
prdele a vítězství je naše.“ Z nástupu nás vyrušil
náhlý výpadek proudu a příchod bytostí z jiné
galaxie. Nakonec ale více útočily děti než strašidla…Večerka byla ohlášena na půl jedenáctou,
ve skutečnosti však chodba k záchodům vypadala jako jedna velká promenáda i po jedenácté
hodině.
Ve čtvrtek ráno všichni kromě vedoucích
ožili ještě před budíčkem. Ranní rozcvička téměř
všechny zmohla, ale na snad nejoblíbenější hru
„Zvířata“ jim síly zůstaly. Poté na všechny lovce
bodů čekal matematický závod. Běhejte si po lese,
počítejte a ještě ke všemu si pamatujte průběžný
výsledek… Z mladších se správně dopočítal jediný Tom Kovář ze Skopčáků, ve starších zvítězil
Kamil Vraspír z Fofráků. Nad počty některých
závodníků zůstává rozum stát… V průběhu dopoledne měl každý povinně škrábat brambory, i to
se započítávalo do celkového bodování.
Po obědě jsme všichni vyrazili na Čtyři palice,
kde nás čekal další úkol. Pro mladší luštění přesmyček a pro starší hlavolam. Cestou na Milovské
perníčky jsme hráli obdobu tiché pošty, jen zpráva byla poněkud delší a úseky mezi informátory
také…A tak z básně: Mrtvé úpalem a tichem bylo
letní odpoledne, uspávavě ševelily lesy kol dusného stanu nakonec vzniklo: V mrtvém úpalu lesy
ševelily a stany smrduly. Mladší posílali kratší
a jednodušší text, takže u nich jsme se tolik nepobavili. A potom přišel azimutový závod. Zde
se vedoucí přesvědčili, jak snadno se může ze hry
denní stát hra noční… Dvě družstva starších ztratila směr a už to vypadalo, že změní noclehárnu.
Nakonec se však všichni našli, takže k žádným
ztrátám nedošlo.

17

U hry nazvané Deformace informace se všichni smáli, až se za nacpaná břicha popadali.
Jednomu dobrovolníkovi byl přečten novinový
článek o přepadení mladé ženy, který obsahoval
i důležitý popis útočnice.
Zpráva se předávala dál a nakonec jsme se dozvěděli: „Že tam byla nějaká ženská, která si šla
na benzinku koupit ovocné bonbony a potom
ještě nějaká cikánka.“ Opravdu důležité informace. Takhle nějak se šíří drby - každý si něco
přidá, něco ubere a k vám se dostanou ovocné
bonbony…

se ještě nasnídat, aby měli sílu se rychleji uzdravit. Byli však i tací, kteří snědli i příděl druhého
z dvojice, protože co oči nevidí, žaludek nebolí…
Za nejlepší dvojici byli zvoleni Mařena a Tomajko, na které byla radost pohledět. Tato hra měla
docílit nejen spolupráce, ale hlavně měla pobavit
vedoucí, což se povedlo znamenitě.
Během dne jsme absolvovali ještě dvě bodovací soutěže, ale hlavně jsme museli uklidit…všechno jsme kupodivu zvládli ve stanoveném limitu,
takže nám ještě zbyl čas na závěrečný nástup.
Zde byla předána ocenění za nejrychlejší útěk

při noční hře pro Míšu Hápa a Dandu Kladivu.
V celkovém pořadí družstev zvítězili ve starších
Fofráci s náskokem dvanácti bodů a v mladších si
vítězství odnášeli Mariňáci, kterým určitě pomohl
jejich pokřik…
Následovalo ještě povinné focení v nových batikovaných tričkách a potom už hurá na autobus.
Sami jsme zjistili, že tři dny jsou málo, jen počkejte příští rok, Poličáci, Lubeňáci a Deseňáci!!!!
Za tým vedoucích „Pááája“ Vraspírová

TENIS V ZIMĚ
Všichni zalezli do spacáků a po Štěpánově
pohádce, která nebyla obyčejná, ALE HADÍ, tvrdě
usnuli. Ne však nadlouho, protože kolem půl dvanácté byli „krutě“ buzeni a vysíláni na noční hru.
Vedoucí se drželi hesla, že když to nejde po dobrém, musí se přejít k „vyklepávání“ ze spacáků,
a vzbudili skoro všechny až na „tuhé“ mladší žáky
z Poličky. Některým dalo práci vstát, některým jít
na cestu sami a některým se nepo… Všichni ale
do cíle došli v celkem dobrém psychickém stavu
a během chvilky zase spali.
Ráno nemohla být vynechána rozcvička
a po ní přišlo to, čeho jsme se všichni obávali.
Ošetřování zranění. Zvláštní bylo, že zranění byli
úplně všichni. Někomu jsme museli zavázat oči,
někomu svázat ruce, nohy, ruku k noze… zkrátka to vypadalo jako v polní nemocnici. A když
už lazaret, tak jsme se šli projít na hřbitov. No,
šli…Někdo poskakoval po jedné, někdo po obou,
další zase marně tápal rukama…Nakonec si ranění vytvořili dvojice a navzájem si pomáhali. Jeden
slepec však zůstal bez pomoci, a přes nedůvěru
vedoucích, že určitě vidí, každou chvíli narazil
do stromu nebo do jiného zmrzačence. Jenže
polní nemocnice nekončila na hřbitově. Museli

Nafukovací hala na tenisových dvorcích bude
v provozu od 3. října do 30. dubna. Tři antukové
kurty jsou otevřeny ve všední dny a v neděli od devíti do 22 hodin, soboty jsou zamluveny na turnaje.
Hodina stojí od 180 do 260 Kč, slevy se poskytují
při pravidelné rezervaci a při zakoupení permanentky. Informace na tel. 608 725 973 (Zdeněk
Jílek) a 604 155 378 (správce).

SLOVA K ZAMYŠLENÍ
Není mi jasné proč je v Poličce zaveden takový podivný zvyk. Na dveřích ordinací lékařů visí
cedulka „Přezouvejte se!“ Asi proto mají nějaký
důvod, ale mám zkušenosti z Nového Města, Brna
i dalších míst v republice a nikde jinde to nepožaduji.
Pro mladého člověka to není problém, ale když
stojíte před ordinací o dvou berlích nebo máte tak
oteklé nohy, že na ně těžko nasazujete boty, tak je i taková „drobnost“ jako přezouvání docela těžká věc.
Za ZO Svazu invalidů Růžena Leksová

POLIČSKÁ ATLETIKA PŘEDSTAVUJE MISTRA ČR
Tomáš Večeře se stal v podvečer 10. září 2005
na atletickém MR žactva na dráze v Jablonci historicky prvním Mistrem ČR z řad poličských atletů.
Tento titul vybojoval Tomáš na 1 500 m překážek
v nejlepším letošním žákovském čase, což jen dokazuje, že titul má toho správného majitele. V neděli připojil ještě stříbrnou medaili na 3 000 m, když
měl po sobotním výkonu problémy s dýcháním
po celou dobu běhu, ale vysoká morálka a dobrá
příprava přispěly k překonání těchto zdravotních
obtíží.
Tomáš tak navázal na úspěch z halového MR,
kde získal také stříbrnou medaili, čímž se stal
nejlepším poličským sportovcem současnosti. Tyto
úspěchy podložené tvrdou dřinou zajistili Tomášovi místo v českém reprezentačním družstvu A pro
mezinárodní soutěže.
I Tomáš dnes velmi dobře ví, že bez poctivé
přípravy nejsou úspěchy. Tolik chlapců a dívek by
také bylo rádo velmi úspěšnými, ale nejsou pro to
ochotni na sobě tak tvrdě pracovat. Mluvit, to ano,
ale máknout, to už je horší. Velmi pozitivní roli zde
sehrává rodina, neboť takové podpory od „celé“ rodiny se dostává jen málokomu.
S koncem roku Tomáš ukončí své úspěšné účinkování v žákovských kategoriích, kde získal mnoho

titulů Krajského přeborníka a bezpočet vítězství
v bězích mimo dráhu, a stane se dorostencem, ale
ještě by rád uspěl 26. listopadu na MR v přespolním
běhu v České Lípě. Držme palce tomuto sympatickému milovníku rockové hudby a výbornému kamarádovi, byť jeho nejdůležitějším cílem je úspěšné
zvládnutí Poličského gymnázia, kam nastoupil letos
1. září. .
-JarKa-

ve čtvrtek 6. října se koná od 6.00 hod.- 20.00
hod. 14. ročník soutěže „Plavecká soutěž měst 500
x 100m“
Zváni jsou srdečně všichni občané města Poličky
a okolí a školní mládež. Zájemci všech věkových kategorií se mohou přihlásit ve čtvrtek od šesti do dvaceti
hodin, vstup je zdarma. Každý příchozí si libovolným
způsobem zaplave trať dlouhou 100 m. Věříme, že se
soutěže zúčastní nejen školní mládež, ale i veřejnost.
Při vstupu do plaveckého bazénu si každý účastník
vyplní hůlkovým písmem účastnický lístek, který
odevzdá organizátorům. Po vyplnění změřeného
času za trať dlouhou 100 m obdrží diplom a malé
překvapení.
Naše město je přihlášeno v kategorii A – do 15.000
obyvatel. Každý čas za uplavanou vzdálenost 100m
v různé věkové kategorii muži a ženy je ohodnocen
body 0-25. Jak se naše město umístí, záleží na součtu
bodů za uplavané nejlepší časy.
KONTAKT: Plavecký bazén, Nádražní 775, 572 01
Polička, Kmošková Jitka, tel. 461 725 631, 737 867 342

FOTBALOVÉ NADĚJE V AKCI
Mistr ČR Tomáš Večeře
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Město Polička, Palackého nám. 160, 572 01 Polička

VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
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na obsazení 0,2 pracovního úvazku
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běrového řízení vyřazeny. Obálku uchazeč označí
Předpokládaný nejpozdější termín nástupu:
heslem „VŘ – domov důchodců“
1. 1. 2006
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Platové zařazení:
dle nařízení vlády č. 330/2003
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Náležitosti přihlášky:
Sb.
v platném znění: poměrná část platové třídy 10
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a) jméno, příjmení, titul,
Místo výkonu
práce: Domov důchodců Polička,
b) datum a místo narození,
Eimova 1020, Polička
c) státní příslušnost,
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d) místo trvalého pobytu /Ḁᔀ0ࠀᴀЀ
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e) datum a podpis uchazeče
pracovního poměru
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f) telefonický kontakt na uchazeče za účelem
a) státní občanství ČR nebo cizí státní občan
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přizvání k ústnímu jednání
s trvalým pobytem na území ČR starší 18 let
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b) způsobilost
k právním úkonům
ᴀ*!$̀ԀԀ/Ԁࠀ̀ༀἀ#Ḁἀ᐀.ἀࠀᄀༀ̀Ѐ#ᴀ"Ԁ/Ԁࠀ̀ༀ!ᰀ"ȀࠀሀᄀḀ
K přihlášce je třeba připojit:
c) bezúhonnost
a) strukturovaný profesní životopis s popisem
d) vysokoškolské
příp. úplné středoškolské
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4*ἀ vzdělání
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b) výpis z evidence Rejstříku trestu ne starší
e) praxe s řízením kolektivu
než 3 měsíce - lze doložit dodatečně nejpozf) znalost problematiky služeb sociální péče
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ději však při prvním pohovoru s uchazeči
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c) ověřenou kopii dokladu o nejvyšším
Písemnou přihlášku zašlou uchazeči nejpozději
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dosaženém vzdělání
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adresu: Město Polička, odbor
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d) lustrační osvědčení
sociálních
věcí a zdravotnictví,
p. Štaudová
Vlasta,
Nádražní
304, 572 01 Polička.
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V Poličce dne 26. 9.2005
Přihlášky lze doručit i osobně na podatelnu
Městského
úřadu nejpozději
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64 do 27. 10. 2005 do 12
Bc. Miroslav Popelka , starosta
hodin. Přihlášky doručené po termínu budou z vý-
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PLAVECKÁ SOUTĚŽ MĚST
500 X 100M
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Ve dnech 24. a 25. srpna 2005 se naši nejmladší
zástupci poličského fotbalu utkali s mužstvem
ČAFC PRAHA , které bylo v poličském fotbalovém
areálu na týdenním soustředění. Ve středu 24. srpna
se přípravné utkání pro nepřízeň počasí odehrálo
ve sportovní hale. Po velkém boji skončilo zaslouženou remízou 2:2. Ve čtvrtek 25. srpna se již hrálo
na hlavním travnatém hřišti a opět vyrovnané utkání skončilo remízou tentokráte 1:1. Tato 2 utkání
byla chlapcům odměnou za jejich celoroční poctivé
úsilí a trénování. V jejich další sportovní kariéře jim
trenéři nejmladší kategorie Roman Lajžner a Michal
Kozel přejí co nejvíce sportovních úspěchů.
SK Masokombinát POLIČKA – ČAFC PRAHA
2:2 a 1:1

SK Masokombinát POLIČKA – nejmladší
přípravka. Přední řada zleva: David LAJŽNER,
Michal KINCL, brankář z ČAFC Praha (zapůjčen), Tomáš VORÁČ, Jindra HEJL. Zadní řada
zleva: Roman LAJŽNER – trenér, David KOZEL,
Láďa MUŽÍK, Mikoláš TRKAL, Matěj ŠIMEK,
Jakub ŠIMEK, Michal KOZEL – trenér

TURISTÉ V ŘÍJNU
8. října - Slováckými vinohrady, společný zájezd odborů Poličky a Svitav na oblíbený pochod
do oblasti Mutěnic.
15. října – Pivnice – 35. ročník. Tradiční podzimní vycházka do oblasti Toulovcových maštalí
a kaňonu Pivnice. Sraz účastníků na nádraží ČD
Polička v 8.15 hod. Trasa asi 25 km.
Připravujeme:
5. listopadu – Spadaným listím kolem Svitav
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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SRPNOVÉ VOLEJBALOVÉ
MIXY
Poslední srpnovou sobotu 27. 8. ožily antukové
kurty u sokolovny opět turnajem neregistrovaných
4+2, a to již II. ročníkem. Sešlo se 7 družstev. Dvě
základní skupiny nabídly hráčům i divákům zajímavé volejbalové zákroky a umělecké prvky. Na hřištích se proháněly Velký úsměv, Kofoly, Noname,
Totok team, Zběř, V lese jako doma a My.
Mládí tentokráte převálcovalo zkušené pardály,
kteří vyrovnané boje nevydrželi fyzicky. Počasí
hráčům také přálo, bylo téměř volejbalové, ani
vedro, ani vítr.
Už při ranní prezentaci byl jasným favoritem
Totok team, který měl výraznou výškovou převahu,
ostatní družstva byla velmi vyrovnaná. Překvapení
se nekonalo, TOTOK TEAM zvítězil, potrápilo je
ve finále družstvo V lese jako doma, třetí skončila
Zběř. Nechyběl tradiční guláš od babičky a pivko,
které zahánělo žízeň. Letošnímu ročníku se bohužel nevyhnula zranění (dva výrony).
Oddíl odbíjené TJ Spartak Polička děkuje všem
zúčastněným a věří, že se opět potkají na některém
z turnájků: např. na sedmiboji, pyžamovém turnaji
či turnaji v deblech.
Lída Haraštová

KONDIČNÍ CVIČENÍ S HUDBOU
pořádá T. J. Spartak Polička vždy v úterý
18-19 hod. a ve čtvrtek 19-20 hod. v tělocvičně
ZŠ Masarykova.

ČINKA VÁŽILA 192,5 KG

TENISOVÝ TURNAJ
V pátek 9. září se na tenisových kurtech v Poličce uskutečnil turnaj ve čtyřhře. Pořádal ho starosta
Miroslav Popelka a mezi účastníky byli zástupci
poličských firem, podnikatelů z Litomyšle a nechyběli ani zástupci Policie České republiky z Hradce
Králové a Svitav.
„Smyslem akce je, abychom se potkali na jiném
poli, než u pracovního stolu. Abychom si zasportovali, odpočinuli si a popovídali si neformálně o tom,
co nás zajímá, případně trápí,“ uvedl starosta Miroslav Popelka.
Hráčům nekazil dobrý pocit z turnaje ani silnější vítr.
-sáň-

PROPAGAČNÍ TRIATLONOVÝ ZÁVOD SE VYDAŘIL
V neděli 4. září zakončil sportovní klub Triatlon
MiP Polička letošní úspěšnou sezonu uspořádáním
závodu v dětském triatlonu. Za netradičně pěkného, téměř letního počasí se na startu sešlo na třicet
mladých adeptů triatlonu. Závod byl součástí poháru
Pardubického kraje a také součástí oslav 740 let města
Poličky.
V jednotlivých kategoriích absolvovali 100 m
plavání, 5 km jízdy na kole a 800 m běhu předžáci
do 11 let, 200 m plavání, 8 km jízdy na kole a 1,5 km
běhu mladší žáci a 400 m plavání, 12 km jízdy na kole
a 2,2 km běhu starší žáci.
Zvítězili:
předžákyně
K. Troppová z Hradce Králové, čas 16:02 min.

Učitel hudby na ZUŠ B. Martinů v Poličce Petr
Kašpar (představili jsme ho v květnové Jitřence)
se konečně dočkal sportovního úspěchu. 28. srpna se v kategorii do 100 kg zúčastnil Podřipského
poháru v benchpressu (tlak v lehu na lavici), kde
zvedl činku vážící 192,5 kg, čímž si vytvořil nový
osobní rekord a hlavně dosáhl prvního vítězství
ve své sportovní kariéře. Pro zajímavost dodáváme,
že průměrný výkon netrénovaného muže je v této
disciplíně 57 kg.

ODEŠLA VÝRAZNÁ OSOBNOST
SILOVÝCH SPORTŮ
V září nás navždy opustil
úspěšný sportovec, typický
představitel mužných sportů,
kulturista, silový trojbojař
a zápasník Marcel Štěpánek.
Silově zaměřenému kulturistickému tréninku se věnoval
téměř 20 let. Jeho největším
sportovním úspěchem byl zisk
titulu juniorského mistra České republiky v roce 1994 a vicemistra ČR v roce 1997 v kategorii
mužů v silovém trojboji.
Marcelova obrovská touha a pevné odhodlání se prosadit ho dovedla v letech 1999-2001
k účasti v ultimátních zápasech, kde sice výraznějších úspěchů nedosáhl, ale v tomto sportovním odvětví se cení již samotná účast. Vyžaduje
totiž nadprůměrnou odvahu, protože se jedná
o velmi nebezpečný druh boje. Převážnou většinu jeho sportovní dráhy ho jako tréninkový
partner a nejlepší kamarád provázel úspěšný
silový trojbojař, stále aktivní kulturista a boxer
Igor Poliačik.
Marcel Štěpánek zemřel náhle 8. září 2005
ve věku 34 let. Spolu s ním odešla i část poličského silového sportu.
Jiří Štěpánek
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Na příjmu starosta M. Popelka Foto: -sáň-

předžáci
M. Holek, Nové Město na Moravě, čas 14:35 min.
mladší žákyně
P. Vachulková, Hora Sv.Kateřiny, čas 25:44 min.
mladší žáci
T. Kabrhel, DTC Litomyšl, čas 22:40 min.
starší žákyně
Z Vlčková, Triatlon MiP Polička, čas 37:56 min.
starší žáci
M. Dudek, Nový Věk Triatlonu Trusnov,
čas 38:32 min.
O velmi dobrou sportovní úroveň závodu se zasloužili především špičkoví závodníci, účastníci závodů Českého poháru v triatlonu. Dobré výkony ale podali i mladí závodníci, pro které byl především určen
jako náborový závod. Pozoruhodný byl především
výkon dětí předškolního věku. Prosadili se i závodníci z Poličky. Vítěznou starší žákyni Zuzanu Vlčkovou,
letos nejúspěšnější členku pořádajícího klubu, doplnil
v kategorii předžáků třetím místem Michal Komárek
a v kategorii mladších žákyň rovněž třetím místem
Adéla Valenová.
V celkovém pořadí závodů poháru Pardubického
kraje se umístila Zuzana Vlčková na druhém místě
a Petr Mohelník na místě třetím.
Děkujeme sponzorům závodu: Městu Polička
a poličským firmám MiP, Strefa, Medesa, Prima, Agricol, Masokombinát a Klein A&P software.
P. Mohelník

TRIATLON MIP POLIČKA
V měsíci srpnu pokračoval seriál závodů Českého poháru v triatlonu Velkou cenou Kovosvitu
Tábor. Náš oddíl zde reprezentoval pouze Lukáš
Tomášek a dal o sobě důrazně vědět ziskem stříbrné medaile. Poté následoval nejprestižnější závod
celé sezóny – Mistrovství České republiky v Nymburce. Na startu byla celá triatlonová špička. Naším
největším želízkem v ohni byla v kategorii starších
žákyň Zuzana Vlčková, která byla ve vynikající formě a celá naše výprava věřila, že může dosáhnout
met nejvyšších. Bohužel v průběhu závodu musela
Zuzka odstoupit z čelní skupiny pro defekt kola.
I to patří k velkým závodům.
V kategorii dorostu se Lukáš Tomášek tvrdě popral s konkurencí a s těsným odstupem za nejlepšími získal páté místo. 750 m plavání, 20 km na kole
a 5 km běhu urazil za 1h.1min.26,7 sek. V kategorii
mladších žáků se po absolvování 300 m plavání,
8 km kola a 2 km běhu v čase 35min.7,2 sek. Petr
Mohelník umístil na pěkném desátém místě.
V posledním závodě ČP v Brandýse nad Labem
Zuzana potvrdila svou skvělou formu a zvítězila
v čase 42min4,9 s. (objem 450 m plavání, 12 km
kolo, 3 km běh). Zazářil zde i Lukáš a to ziskem
bronzové medaile.

Celkově se v závěrečném bodovém pořadí Českého triatlonového poháru umístil Petr Mohelník
v kategorii ml. žáků na 13. místě, Zuzana Vlčková
v kategorii st. žákyň na 3. místě a Lukáš Tomášek
v dorostenecké kategorii na místě šestém.
V konkurenci tří až čtyř desítek závodníků
v jednotlivých kategoriích je umístění svěřenců
hlavního trenéra oddílu Miroslava Kmoška velkým
povzbuzením pro další sezóny.
P. Mohelník

ATLETICKÉ NOVINKY
V září vyvrcholily krajské přebory v soutěžích
družstev závěrečnými koly. Nejprve 4. září ukončilo soutěž družstvo starších žáků posledním kolem
na novém Městském atletickém stadionu v Moravské
Třebové, kde oslabený tým o neukázněné „sportovce“
neobhájil medailové ambice a v soutěži 10 družstev
krajského přeboru obsadil konečné 4. místo za týmy
ŠAK Pardubice, ŠAK Chrudim a Hvězda SKP Pardubice. Nejvýraznějšími osobnostmi byli Tomáš Večeře,
Martin Koutný a Jirka Šlosr. Tým měl rozhodně navíc,
ale!
Ve stejný den na stadionu ve Svitavách zápolili
muži ve svém předposledním kole krajských přeborů
a svým druhým místem s velkým bodovým ziskem
(215 bodů) si snad pojistili již před posledním kolem
celkové druhé místo za Hvězdou SKP Pardubice
B. Citelnou ztrátou byla neúčast zraněného Ládi Krále,
neboť při jeho startu mohlo družstvo zvítězit a ještě si
zachovat naději na celkové vítězství.
7. září měli opět v Moravské Třebové poslední
kolo v základní skupině mladší žáci, kteří si již v předchozích třech kolech vybojovali postup do krajského
finále v Litomyšli. V tomto kole chlapci v neúplné sestavě spíše testovali formu po prázdninách před finálovým kláním, proto snad skončili na druhém místě.
10. září ukončilo historickým úspěchem soutěž
družstvo dorostenců na Městském atletickém stadionu v Pardubicích, když obsadilo celkově druhé místo
za domácí Hvězdou SKP Pardubice a před AC Pardubice. Tímto umístěním si vybojovali chlapci postup
do semifinále MR dorostu 24.září v Jablonci.
11. září v Litomyšli mladší žáci ve finálovém zápolení nejlepších týmů Pardubického kraje vybojovali
zaslouženě stříbrné medaile, když od zlatých je dělilo
nakonec pouhých 10 bodů, což jsou například dvě
pátá místa, ale! Družstvo zaznamenalo o prázdninách

AVL ZAHAJUJE
Další ročník Amatérské volejbalové ligy Polička bude zahájen v průběhu listopadu. Přihlášky
družstev do VII. ročníku AVL bude možno podávat do 20. 10. e-mailem na adresu jkd@mail.cz.
Více informací na www.policka.cz/avl

ZAČÍNÁ BRUSLENÍ
Od 1. října bude zahájeno bruslení na zimním stadionu. Veřejné bruslení bude vždy
v sobotu a v neděli od 14 hod. do 15,30 hod.
a ve čtvrtek od 18,45 hod. do 20,15 hod. Případné změny budou vždy oznámeny na vývěsce u vchodu na ZS.

velmi citelné oslabení odchodem Ládi Havlíka do Pardubic, neboť s Jirkou Fajmonem byli nejvýraznějšími
osobnostmi jinak velmi vyrovnaného družstva.
Ve středu 14. září ukončili soutěže v základní
skupině i nejmladší žáci posledním kolem v Chrudimi, kde se podařilo děvčatům ze druhého a chlapcům ze třetího místa vybojovat postup do krajského
finále 25.září v Moravské Třebové.
Ve dnech 10. a 11.září se konalo v Jablonci
na zcela novém nejkrásnějším atletickém stadionu,
který připomíná orlí hnízdo na skále s výhledem

Družstvo starších žáků
na město, Jizerské hory a Krkonoše, MR žactva
na dráze, kam se splněním tvrdých limitů nominovali
4 poličští atleti, což je přes nejhorší podmínky nejvíce
ze všech atletických oddílů v okolí (Svitavy 2 dívenky, Litomyšl 2 chlapci, Moravská Třebová 1 chlapec).
Výprava skončila velmi úspěšně, neboť se vracela
s titulem Mistra ČR, stříbrnou medailí, dvěma šestými
místy a jedním sedmým. Největším překvapením byly
výkony Martina Koutného, který si v sobotním rozběhu na 800 m zlepšeným osobním rekordem vybojoval
nečekaně ze 3. místa postup do nedělního finále, kdy
se předpokládal jeho start na 1 500 m. V něm pak
ubral další 2 sekundy z osobního rekordu. Za svůj
sympatický a bojovný výkon dostal spolu s Tomášem
nominační dopis do reprezentačního družstva ČR.
Jirka Šlosr podlehl v soutěži výškařů vlastní nervozitě
více než soupeřům, neboť formu na bronzovou medaili určitě měl. Tomáš Večeře odjížděl v roli favorita,
což vrchovatě naplnil. I Filip Tománek po zranění
podal spolehlivý výkon.
Přehled výsledků: 10. – 11. 9. MR Jablonec výška
7. místo Jiří Šlosr 176 cm; 1 500 m překážek 1. Tomáš
Večeře 4:35,09; 800 m 6. Martin Koutný 2:05,51;
3 000 m 2. Tomáš Věčeře 9:54,96, 6. Filip Tománek
10:39,32.
V neděli 18. září pak Tomáš a Martin závodili
v mezistátním utkání v Hodoníně s chlapci ze Slovenska. Tomáš na překážkách opět s přehledem zvítězil
(4:35,88) a Martin opět doběhl na 6.místě (2:07,60).
- JarKa -

ĀȀ̀ЀԀऀࠀ܀ఀഀഀༀက

ĀȀ̀ЀԀࠀ܀Āऀ̀ఀഀ܀ЀĀĀༀఀကᄀሀȀĀఀĀጀఀ᐀ကᄀ
ĀȀ̀ЀԀ܀ĀࠀऀऀఀഀԀĀༀကഀᄀሀЀࠀഀऀĀሀጀ᐀ᔀሀᘀĀᜀ᠀ᤀᨀᬀᰀᄀ܀ༀᴀࠀఀḀᬀကഀᄀ

ఀࠀᔀఀఀఀఀఀఀᘀᜀᜀᜀఀ᠀ᤀᨀఀఀఀఀఀఀఀఀఀఀఀఀᘀఀᬀᘀᰀᴀḀఀἀ ఀఀఀఀఀఀఀఀఀఀఀఀఀࠀ܀"!܀Āఀࠀ#$ఀഀ܀Āጀ%
ᘀᜀᜀᘀఀ&ఀᘀᨀᬀᜀఀ᠀ᤀᨀఀఀఀఀఀఀఀఀఀఀఀఀᰀఀᜀᘀ'ᴀḀఀἀ
ᘀᨀᬀᘀఀ&ఀᘀ*ᬀᜀఀ᠀ᤀᨀఀఀఀఀఀఀఀఀఀఀఀఀᰀఀ+'*ᴀḀఀἀ
ᘀ*ᬀᘀఀ&ఀᰀᬀᜀᜀఀ᠀ᤀᨀఀఀఀఀఀఀఀఀఀఀఀఀ,ఀ-ᜀ,ᴀḀఀἀ
Ā./ఀఀఀఀఀᰀᬀᜀᜀఀ᠀ᤀᨀఀఀఀఀఀఀఀఀఀఀఀఀ'ఀ+,,ᴀḀఀἀ

ఀఀఀఀఀఀఀఀఀఀఀఀఀఀ᐀(က܀Ѐጀఀᘀ'ᘀᴀఀഀ)܀ሀἀጀ
ఀఀఀఀఀఀఀఀఀఀఀఀఀఀఀఀఀఀఀఀఀఀఀఀఀ,'ᘀఀ-ᰀᨀఀ-'*
ఀఀఀఀఀఀఀఀఀఀఀఀఀఀఀ'ᜀᬀఀ,-+ఀᰀ+-ᴀఀ'ᜀᬀఀᰀᬀ*ఀᜀ+ఀఀఀఀఀఀఀఀఀఀఀఀఀఀఀഀ܀ఀ&ఀഀጀఀఀఀఀఀ+ఀḀఀᘀᰀఀఀఀఀᘀᨀఀḀఀᘀ-

ROZVRH PLAVÁNÍ
PRO VEŘEJNOST ŘÍJEN 2005
1.
2.
3.

sobota
neděle
pondělí

14.00-20.00 hod.
zavřeno
6.00-7.30 hod.
12.00-13.30 hod.
18.00-20.00 hod.
4.
úterý
6.00-7.30 hod.
12.00-20.00 hod.
5.
středa
6.00-7.30 hod.
17.30-18.30 Aquaer.
18.30-19.30 VZP
19.30-20.00 h. kond. pl.
6.
čtvrtek
ŠTAFETA MĚST 500x100 m
6.00-20.00 hod. vstup zdarma
7.
pátek
6.00-7.30 hod.
12.00-13.00 hod.
14.00-20.00 hod.
8.
sobota
14.00-20.00 hod.
9.
neděle
zavřeno
10. pondělí
6.00-7.30 hod.
12.00-13.30 hod.
18.00-20.00 hod.
11. úterý
6.00-7.30 hod.
12.00-20.00 hod.
12. středa
6.00-7.30 hod.
17.30-18.30 Aquaer.
18.30-19.30 VZP
19.30-21.00 hod. kond. pl.
13. čtvrtek
6.00-7.30 hod.
14.00-20.00 hod.
14. pátek
6.00-7.30 hod.
12.00-13.00 hod.
14.00-20.00 hod.
15. sobota
14.00-20.00 hod.
16. neděle
zavřeno
17. pondělí
6.00-7.30 hod.
18.00-20.00 hod.
18. úterý
6.00-7.30 hod.
12.00-20.00 hod.
19. středa
6.00-7.30 hod.
17.30-18.30 Aquaer.
18.30-19.30 VZP
19.30-21.00 hod. kond. pl.
20. čtvrtek
6.00-7.30 hod.
14.00-20.00 hod.
21. pátek
6.00-7.30 hod.
12.00-20.00 hod.
22. sobota
14.00-20.00 hod.
23. neděle
zavřeno
24. pondělí
6.00-7.30 hod.
18.00-20.00 hod.
25. úterý
6.00-7.30 hod.
12.00-20.00 hod.
26. středa
6.00-18.00 hod.
18.00-19.00 VZP.
19.00-20.00 hod.
27. čtvrtek
6.00-20.00 hod.
28. pátek
svátek
14.00-20.00 hod.
29. sobota
14.00-20.00 hod.
30. neděle
zavřeno
31. pondělí
6.00-7.30 hod.
18.00-20.00 hod.
Případné změny budou zveřejněny ve vývěsní skříňce před plavecký bazénem v Poličce
POZOR: Ve středu mají možnost pojištěnci
VZP po předložení kartičky plavat zdarma. Je to
náhrada za již známé „plavenky“. Kapacita je
max. 55 návštěvníků.
PROVOZ SAUNY V ŘÍJNU:
stř. a pá.: muži od 16.30-19.30 hod., čt.: ženy
od 16.30-19.30 hod., so.: ženy od 15.00-17.00
hod., společná od 17.30-20.00 hod.
Saunu po objednání mohou využívat kolektivy
dětí s doprovodem pedagogů. Uzavřené kolektivy
se mohou objednat osobně nebo telefonicky na pl.
bazén 461 72 5631
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