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OPRAVA POLIČSKÉ SOKOLOVNY
Tělovýchovná jednota Spartak Polička převzala
budovu sokolovny do vlastnictví smlouvou s ČSTV
Praha v prosinci 1995. Budova byla postavena v letech 1910 – 1911 a za celou dobu neprošla výraznějšími opravami nebo rekonstrukcí. Prostory byly již
zastaralé a nevyhovující. Proto výbor TJ v roce 1996
nechal vypracovat studii a rozpočet oprav, které
představovaly částku 6 586 tisíc korun. Současně
rozhodl o postupném provádění oprav podle prostředků a důležitosti. Cílem bylo zajištění takového
stavu budovy a jejího zařízení, aby odpovídaly
současným hygienickým podmínkám a bezpečnosti
provozu.
TJ tvoří šest oddílů, ve kterých je organizováno
1057 členů, z nichž je více než 40% mládeže. Většina oddílů využívá budovu sokolovny k tréninkům,
cvičením, soutěžím a turnajům. Současně tělocvičny
využívají SOŠ a SOU zemědělské.

KVĚTNÁ ZAHRADA
Koncem září podepsali zástupci měst Moravská
Třebová, Litomyšle, Svitav a Poličky, společně se
starostou obce Květná, Prohlášení o partnerství
s občanským sdružením Květná zahrada. Prohlášení deklaruje a ošetřuje spolupráci uvedených měst
a obce s občanským sdružením Květná zahrada,
jehož náplní je zajištění ubytování a nabídky zemědělských prací a pomoci při chovu zvířat až 15 mla-

Za finanční podpory města Polička a Pardubického kraje byly v období od roku 1998 – 2004 provedeny následující opravy a modernizace:
- zrušení kotelny na tuhá paliva, stavba plynové
- komplexní výměna ústředního vytápění
- modernizace sociálních zařízení
v přízemí budovy
- celkové provedení nové elektroinstalace
budovy
- oprava střechy a venkovních balkonů
- provedena venkovní kanalizace kolem budovy
- oprava bytu a výměna venkovních oken i dveří
V roce 2005 jsme obdrželi na zajištění oprav
budovy, přes ČSTV Praha, dotaci ze státního rozpočtu ve výši 2 500 000,- Kč a příspěvek od města
850 000,- Kč. Prováděny jsou v souladu s projektem
stavební úpravy suterénu po likvidaci kotelny na
tuhá paliva, šaten, vstupu do půdních prostor. Prováděny jsou rovněž obnovy podlah v tělocvičnách, šatnách a nové položení dlažeb ve vestibulu, v přízemí
a v prvém poschodí. Jsou prováděny opravy všech
schodišť, vnější fasády a zpevnění soklu.
Získané prostředky plně nepokrývají rozsah
prací na budově, proto musíme řešit dofinancování
vlastními prostředky TJ a za pomocí sponzorů. Cílem našeho snažení je zajištění kompletní opravy
budovy v letošním roce. V roce 2006 bychom chtěli
dokončit venkovní úpravy, opravy plotu, výměnu
bran a přístupové cesty.
To, že jsme obdrželi dotaci ze státního rozpočtu
i příspěvky od města i kraje je zásluhou všech oddílů, trenérů, cvičitelů i funkcionářů pokr. na str. 2

VLASTIMIL TLUSTÝ NAVŠTÍVIL
POLIČKU

Úpravy čekají i prostory v prvním patře statku.
Foto: Stanislav Sáňka

V pondělí 10. října zavítal do Poličky předseda
poslaneckého klubu ODS Vlastimil Tlustý, kterého
doprovázel poslanec Václav Nájemník. Vlastimil
Tlustý se za doprovodu starosty Miroslava Popelky
a místostarosty Jaroslava Martinů setkal na gymnáziu se studenty, kde hlavním programem besedy
byly finance. Návštěva pak pokračovala ve společnosti ZŘUD Masokombinát Polička, kde si hosté za
doprovodu ředitele prohlédli výrobu.
-sáň-

dým lidem, kteří dosáhli plnoletosti a opouštějí dětské domovy. Tito lidé tak mohou pracovat na statku,
který občanské sdružení Květná zahrada vlastní
v katastru obce. Prohlášení bylo již dříve signováno starostou Svitav Václavem Koukalem a Poličky
Miroslavem Popelkou. Poličku na slavnostním aktu
zastupoval místostarosta Jaroslav Martinů, dále
byly přítomny pracovnice odboru sociálních věcí
a zdravotnictví Zdena Štifterová a Martina Černíková a nechyběl ani předseda komise pro prevenci
kriminality Aleš Horníček. Po podpisu si přítomní
hosté prohlédli za doprovodu předsedy občanského sdružení Květná zahrada Ferdinanda Raditsche
prostory statku, který je určen pro klienty.
-sáň-

Fotografie je ze setkání se studenty.
Foto: Stanislav Sáňka
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PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ STAROSTŮ
Ve středu 19. října se na Městském úřadě v Poličce
uskutečnilo setkání starostů měst svitavského regionu.
Pozvání poličského starosty Miroslava Popelky přijal
starosta Svitav Václav Koukal, Litomyšle Jan Janeček
a Moravské Třebové Josef Ošťádal. Přítomni byli i vedoucí odborů dopravy v Poličce a Svitavách a zástupci
z Krajského ředitelství Policie ČR. Starostové se na
setkání hovořili o tématech, které se týkaly dopravy,
jako například přestupky nebo agenda. Během setkání
si starostové předali i zkušenosti v této oblasti ve svých
městech.
-sáň-

Zleva starosta Litomyšle Jan Janeček,
Moravské Třebové Josef Ošťádal, Svitav Václav
Koukal a Poličky Miroslav Popelka.
Foto: Stanislav Sáňka

OPRAVA POLIČSKÉ SOKOLOVNY
pokr. na str. 1
TJ, kteří zejména u mládežnických kategorií docilují velmi dobrých výsledků a tím
i dobré prezentace celé TJ i města. Touto cestou
bych jim chtěl všem poděkovat za jejich práci.
Současně děkuji radě i zastupitelstvu města
a sponzorům za jejich podporu a finanční pomoc.
Předseda TJ Spartak Polička
Bohuslav Chvála
Slovo místostarosty Jaroslava Martinů:
„Chtěl bych ocenit krásnou rekonstrukci historické
budovy sokolovny. Stále platí, že největší bohatství je
práce a aktivita lidí. V tomto případě to je několikaleté úsilí Tělovýchovné jednoty Spartak Polička, v čele
s panem Bohuslavem Chválou, o získání finančních
prostředků na tuto zásadní opravu. Osobně jsem
velice rád, že i zastupitelstvo města učinilo moudré
rozhodnutí a přispělo i v tomto roce finanční částkou
v rámci možností z rozpočtu ve výši 750 tisíc korun.
Hlavní část 2,5 milionu korun poskytlo ministerstvo
školství a zbytek hradí TJ Spartak. V této souvislosti
musím poděkovat i firmě Báča, která při této akci
potvrzuje svoji schopnost, zručnost a rychlost, což
bylo vidět i při pracích na budově vily bývalé Hedvy.
Pochválit je třeba i projektanta Jiřího Mihulku.Výsledkem bude nádherný vzhled této historické budovy.
Myslím, že toto je další velký důkaz obrovského
přínosu občanských sdružení, a to jak kulturních,
sportovních a mnoha dalších, pro kvalitu života
v našem městě. V minulosti se podobné veliké věci
uskutečnily i na jiných akcích. Týká se to například
rekonstrukce víceúčelového klubu v Tylově domě divadelním spolkem, oprava budovy Jordán, výstavba
kurtů pro volejbal, hřiště na minigolf, tenis, příprava
zastřešení zimního stadionu pomocí finančních
darů, sjezdovky, fotbalových kabin SK Masokombinát a mnoho dalších věcí. Na všech těchto úspěšných
akcích je dokázáno, že i poměrně rozsáhlé akce se
dají financovat na bázi partnerství. To znamená,
že Město Polička nemusí celou finanční zátěž nést
samo. S pomocí aktivit našich občanů lze dosáhnout
významných věcí s relativně skromným finančním
příspěvkem města. Jsem velice rád, že současné zastupitelstvo se snaží svým rozumným rozhodováním
většinu těchto aktivit v rámci skromných možností
našeho rozpočtu podpořit.“

JEDNÁNÍ SE ZÁSTUPCI
SPOLEČNOSTI B PLUS TV
Vedení města v úterý 18. října jednalo se zástupci
společnosti B PLUS TV Klimkovice. Tato společnost
nyní v republice provozuje zhruba 60 televizních vysílačů, z nichž na 17 je terestricky (pozemně) šířen
program lokálních televizí, které obce využívají pro
vysílání místních zpráv a informací. V současné době
firma přichází s nabídkou pro obce a města na dodání
a vybudování technologie pro lokální televizní vysílání,
a to v mikrovlnném pásmu. „Požádali jsme je o vypracování cenové nabídky na dodání technologie na
možnost pokrytí signálem místní televize a vysílání do
domácností na území města Poličky. Až bude tato nabídka předána, bude se jí zabývat rada a zastupitelstvo
města, abychom zvážili, zda toto vysílání zřídit nebo ne,“
uvedl starosta Miroslav Popelka.
-sáň-

DUFESTAV K LOKALITĚ MÁNESOVA - WOLKEROVA
Vážení stavitelé rodinných domů v lokalitě
Mánesova,
přijměte prosím vysvětlení, proč došlo ke zpoždění se zhotovením díla inženýrských sítí v této
lokalitě ze strany dodavatele. Celá stavba inženýrských sítí nebyla připravena ze strany investora
Města Poličky. Naše společnost neprováděla výstavbu všech inženýrských sítí, a proto špatnou přípravou projektu a následnou inženýrskou činností
ze strany investora vázla na stavbě technologická
návaznost jednotlivých objektů.
Nepřipravenost stavby z hlediska inženýrské
činnosti investora se prokázala nejvíce u dvou sítí,
které nebyly součástí naší dodávky a to el. rozvodů nízkého napětí a telekomunikačního kabelu.
Přes již námi položený materiál (plynové přípojky,
obrubníky a přídlažby) se prováděla pokládka
těchto dvou sítí. Objekt STL plynu nebyl předán
investorovi z důvodu neustálého předělávání přípojek v důsledku špatné přípravy stavby. Poslední
přípojka byla dokončena v červenci 2005 z důvodu
nepřipravenosti stavby investorem.

V důsledku změn v prováděcí projektové dokumentaci oproti dokumentaci pro výběr zhotovitele
došlo k navýšení rozpočtu o vícepráce, na které
jsme investora několikrát upozorňovali a žádali
o řešení, protože tyto vícepráce nebyly součástí
ceny o dílo. Město Polička se ale rozhodlo řešit tuto situaci odstoupením od smlouvy o dílo
v srpnu letošního roku. Ani po několika našich
výzvách investor do dnešního dne nezaplatil za
navýšení díla o vícepráce v celkové hodnotě cca
6 mil Kč. Vícepráce byly stvrzeny geodetickým
zaměřením a některé také usnesením Policie ČR.
Vzhledem k tomu, že investor tuto situaci nechce
řešit, rozhodli jsme se na něho podat žalobu. Naši
subdodavatelé dostali zaplaceno do původní výše
ceny smlouvy o dílo a zároveň společně požádají
starostu města o řešení této situace.
Na závěr: když si vyberete auto v určité hodnotě
a poté žádáte jeho lepší vybavení, musíte ho také
zaplatit.
Za společnost Dufestav spol. s r.o.
Dalibor DUFEK

STANOVISKO TDI K DOPISU PANA DALIBORA DUFKA A K VÝSTAVBĚ
„INŽENÝRSKÉ INFRASTRUKTURY LOKALITY MÁNESOVA – I.ETAPA“
Obecně lze konstatovat, že všechna vyjádření
5) Dne 7. 6. 2004 zjištěny výrazné odchylky u již
v tomto dopise jsou mírně zkreslující a nepřesná. Je
položených šachet splaškové i dešťové kanalizace. Dle
pravdou, že projektová příprava na tuto akci byla pro- zápisu do stavebního deníku zahájeny práce na opravedena v časové tísni. Bylo to ale z důvodu optimaliza- vě šachet a potrubí mezi nimi. Dokončeny dne 18. 6.
ce rozdělení území za účelem maximálního využití této
2004. V této době již mělo probíhat předání a převzetí
lokality z hlediska její ekonomické výtěžnosti.
stavby.
Ze strany objednatele Města Poličky však po celou
6) Dne 15. 6. 2004 zahájena montáž bednění pro
dobu výstavby bylo generálnímu dodavateli posky- betonáž připojovacích objektů. Bylo zahájeno jednání
továno maximální spolupůsobení a servis. Lze kon- o prodloužení lhůty výstavby o jeden měsíc do 31. 7.
statovat, že zpoždění na výstavbě lokality Mánesova
2004.
bylo zaviněno několika faktory. Svoji negativní roli zde
7) Dne 28. 6. 2004 zahájena montáž betonových
v průběhu stavby sehrály špatné klimatické podmínky, obrubníků ABO a krajníků ABK!
hydrogeologické poměry v lokalitě i tlak stavebníků
8) Dne 2. 7. 2004 dokončena pokládka a montáž
rodinných domků, zahájit individuální výstavbu co
hlavních řadů splaškové a dešťové kanalizace, včetně
nejdříve. Nebylo šťastné ani pozdní zahájení kabeláží
přípojek a koncových šachet Uponal 300.
elektrických rozvodů NN, rozvodů Českého Telecomu
9) Dne 8. 7. 2004 zahájeny zemní práce na plynoa rozvodů veřejného osvětlení. Nicméně vše se dalo
vodu.
řešit, řešilo se a stavba mohla být nejpozději do po10) Dne 20. 7. 2005 uzavřen Dodatek č. 1 – úprava
loviny tohoto roku řádně dokončena firmou Dufestav
termínu dokončení do 31. 8. 2004
spol. s r.o. a zkolaudována Stavebním úřadem v Po11) Dne 26. 7. 2004 byly po prohlídce výsledků
ličce. Že se tak nestalo a některé práce se dokončují
kamerové zkoušky a po škodách, způsobených celoještě v těchto dnech, za tento stav nenese vinu pouze
denními dešti v předcházejících dnech, zahájeny práce
projektant, stavební dozor nebo investor. Naopak bych
na opravách koncových šachet splaškové a dešťové kachtěl v následujících stručných bodech ukázat na fakt, nalizace a šachet Uponal – ukončeny po 14-ti dnech!
že generální dodavatel měl možnost a mohl prezento12) Dne 29. 7. 2004 zahájeny montážní práce na
vat na této stavbě své schopnosti a dovednosti a Město
veřejném STL plynovodu. Jednání o Dodatku č. 2
Polička se svými zástupci mu byli korektními partnery, – prodloužení termínu lhůty výstavby. Tento dodatek
kteří měli pouze velký zájem na tom, aby výstavba
byl uzavřen až 28. 2. 2005 - úprava termínu dokončení
proběhla v souladu s výběrovým řízením a smlouvou
do 28. 2. 2005 a ceny o vícepráce ve výši 1,2 mil. Kč.
o dílo s firmou Dufestav spol. s r.o.
Dodatek byl uzavřen s těmito termíny takto proto, aby
K harmonogramu výstavby a k přístupu generál- generální dodavatel co možná nejdříve dokončil stavbu
ního dodavatele k výstavbě „Inženýrské infrastruktury
a řádně ji předal objednateli. Nesplněno až do termínu
– lokality Mánesova – I. etapa“ pouze stručně toto:
rozvázání smlouvy o dílo.
1) Dne 21. 4. 2004 bylo předáno a převzato
13) Dne 30. 7. 2004 zahájeny práce na stavbě TS
staveniště pro „Inženýrskou infrastrukturu lokality
a přípojce VN firmou Pásek – stavební firma spol.
Mánesova - I. etapa“. Byly zahájeny stavební práce na
s r.o.
oplocení pozemku a na skrývce ornice pod budoucími
14) Dne 3. 8. 2004 dokončena montáž hlavních
komunikacemi.
řadů splaškové a dešťové kanalizace, kontrolních ša2) Dne 23. 4. 2004 bylo předáno a převzato sta- chet, přípojek k domům a koncových šachet Uponal
veniště pro stavbu SO-04, „Veřejný vodovod a oprava
300. Ve dnech od 25. 8. do 28. 8. byly dokončeny práce
výtlačného řadu“ firmě VHOS a.s. Moravská Třebová, na montáži uličních vpustí!
která stavbu bez problémů a v dohodnutých termínech
15) Dne 23. 8. 2004 bylo předáno staveniště firmě
provedla.
VČE – montáže Pardubice. 24. 8. – 26. 8. bylo zahájeno
3) Dne 26. 4. 2004 byla projektanty předána reali- navážení materiálu.
zační projektová dokumentace na SO-02, 03, 04 a 05,
16) Dne 1. 9. 2004 zahájeny zemní práce pro uložetzn. na kanalizace, vodovod a komunikace.
ní podzemního vedení elektro NN, veřejného osvětlení
4) Do 31. 5. 2004 nebyly dokončeny práce na
a sdělovacích kabelů Českého Telecomu. Dokončeno
položení splaškové a dešťové kanalizace tak, jak bylo
24. 9. 2004. I přes každodenní upozorňování nezajistil
dohodnuto s jednatelem firmy Dufestav spol. s r.o.. generální dodavatele spolupůsobení a kontrolu nad
Nebyla dokončena montáž a položení veřejného vodo- prováděním těchto prací. Mimo jiné i z tohoto důvodu
vodu, je hotový pouze výtlaku na PoS. Firma Dufestav
došlo pochopitelně na několika místech k poškození
spol. s r.o. byla poprvé důrazně upozorněna na výraz- již provedených prací.
né odchylky od harmonogramu výstavby.
17) Dne 6. 9. 2004 zahájena pokládka obalovaného
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kameniva OKH II tl. 70mm a asfaltového betonu hrubého ABH tl. 50mm.
18) Dne 10. 9. 2004 dokončena stavba trafostanice.
19) Dne 18. 10. 2004 zahájeno vyzdívání připojovacích objektů!!!
20) Dne 26. 10. 2004 zahájena kompletace připojování pilířů VČE – montáže.
21) Dne 19. 11. 2004 dokončena kompletace a připojování pilířů VČE – montáže a.s..
22) Dne 30. 11. 2004 se uskutečnila prohlídka
staveniště za účasti pana Kováře a Řeháka (VČE a.s.)
za účelem kontroly zásypů kabelových rozvodů a kompletace připojovacích objektů. Bylo konstatováno, že
není možné z důvodu nepřipravenosti těchto prací
zprovoznit elektroinstalaci!
23) Dne 2. 12. 2004 proběhlo předání a převzetí SO
06 – Plynovod STL za účasti pana Paclíka a pana Dufka. TDI předal GD seznam revizí, zkoušek a ostatních
dokladů, které od nich bude požadovat ke kolaudaci
stavby. Po prohlídce staveniště byly konstatovány vady
a nedodělky, které byly sepsány a dne 3. 12. 2004
předány GD.
24) Dne 6. 12. 2004 zahájeny práce na odstranění
vad a nedodělků STL plynovodu. Závady a nové přípojky provedeny a dokončeny dne 11. 1. 2005. Opravami
vyvolány zásahy do komunikací ze živice i z betonové
dlažby. Tyto následné opravy bude nutné za příznivých
klimatických podmínek co nejdříve provést.
25) Dne 7. 12. 2004 proběhlo za účasti zástupců
generálního dodavatele D. Dufka, J. Paclíka, starosty
M. Popelky, místostarosty J. Martinů a TDI M. Kozáčka
jednání za účelem rekapitulace víceprací a dohody na
dalším finančním a pracovním harmonogramu. Z jednání byl sepsán zápis podepsaný všemi přítomnými.
26) Dne 17. 1. 2005 proběhlo za účasti zástupců
VČE a.s. pana Kováře, zástupců GD firmy Dufestav
spol. s r.o. pana Dufka a pana Paclíka a TDI jednání
za účelem spuštění elektrické energie do připojovacích
objektů.
27) V průběhu V. a VII. 2005 měl generální dodavatel na stavbě pouze 2 – 4 pracovníky, se kterými se

pokoušel dokončit nedodělané práce, případně vady
a nedodělky. V průběhu těchto měsíců byla firma
Dufestav spol. s r.o. několikrát opakovaně vyzývána ke
splnění díla a jeho dokončení.
28) Protože firma Dufestav spol. s r.o. dílo nedokončila a řádně nepředala, bylo jí dne 25. 8. 2005
doručeno odstoupení od smlouvy o dílo.
29) Od 22. 8. 2005 byly náhradními firmami
(VHOH Polička, T.E.S. Polička a R. Toráčem) prováděny úpravy a opravy uličních vpustí, revizních šachet,
obrubníků a betonové dlažby. Všechny práce byly provedeny v termínech a cenách dle dohody.
30) Dne 17. 8. 2005 proběhlo jednání se zástupci
firmy SKANSKA a.s. o provedení poslední vrstvy
asfaltového betonu – ABS I. Bylo dohodnuto, že by
tyto práce proběhly na dvě etapy v termínech 26.-27. 8.
2005 a 2.-3. 9. 2005.
31) Dne 26.-27. 8. a ve dnech 2.-3. 9. 2005 provedena poslední vrstva ABS I. v tl. 5cm. Cena za tyto práce
a termíny byly dodrženy a práce takto ukončeny.
32) Dne 10. 10. 2005 osazeny na připojovací objekty
poslední 3 betonové stříšky firmou T.E.S. Polička a dokončeny poslední opravy betonové zámkové dlažby.
Závěrem mohu dodat pouze to, že přístup a nekorektní jednání majitele firmy Dufestav spol. s r.o. pana
Dalibora Dufka bylo pro mne velkým zklamáním.
Osobně se domnívám, že právě tento aspekt sehrával
v plnění řádně podepsané smlouvy o dílo tu zásadní
negativní roli. Způsob vedení stavby a odbornost při
provádění jednotlivých prací byly dány schopnostmi
jednotlivých stavebních skupin, které se na výstavbě
podílely.
Dokončením záměru města mohla být nastartována výstavba individuálních rodinných domů, kterých
je nyní 20 rozestavěno ve fázi dokončené hrubé
stavby. Ve čtyřech domech se již bydlí, z 53 parcel je
již 51 prodáno. A pokud si uvědomíme, že celá akce
byla realizována bez úvěru a bez státní dotace, pouze
z finančních zdrojů města, je nutné konstatovat, že je
úspěchem všech, kteří se na realizaci podíleli.
Martin Kozáček (TDI na této výstavbě)

A21 POLIČKA K ANKETĚ A K DOPRAVĚ V CENTRU POLIČKY
V minulých měsících proběhlo několik náročných
jednání se zástupci rady města a dopravního odboru
Městského úřadu v Poličce. Snažili jsme se dohodnout, aby se doprava v centru města mohla upravit
podle přání co největšího množství lidí. Není to
jednoduché i proto, že se člověk musí držet v mezích
zákonů o dopravě. Přesto se nám podařilo dát dohromady soubor otázek a možných odpovědí, pomocí
kterých můžete dopravu v centru ovlivnit.
Z historie našeho jednání
Stručně k historii postupu A21 Polička. Před
rokem se centrum města pro většinu lidí nečekaně
otevřelo dopravě. Vzbudilo to velkou nevoli, aspoň
podle ohlasů, které se k nám dostaly. Veřejnost se
zaktivovala zejména úmyslem otevřít křižovatku
u knihovny, proti čemuž vznikla i petice. V zimě se
v centru po napadání sněhu doprava v centru prakticky zhroutila. A21 Polička se snažila vymyslet úpravy
dopravy tak, jak by to mohlo být lepší. Vytvořili jsme
anketu, abychom zjistili názor občanů a hájili ho na
kulatém stole u příležitosti Dne Země v Poličce. Město si vytvořilo také svoji anketu a na kulatém stole
jsme se dohodli, že se budeme snažit spolupracovat
na řešení situace. Spolupráci nám nabídlo i Centrum
dopravního výzkumu při ministerstvu dopravy (CDV)
a dopravní fakulta ČVÚT.
K současné anketě
Později jsme se dohodli, že anketa, kterou chtěla
rada města uspořádat na podzim bude ve spolupráci
s A21 Polička. Přes určité problémy nakonec vznikla
komise lidí z různých zúčastněných stran. Výsledek
ankety by měl být závazný pro další postup. Aby
nedošlo k jakémukoliv napadení, konzultovali jsme
otázky i způsob jednání se sociologem z CDV. Ná-
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zory byly velmi protichůdné a některé naše otázky se
musely díky většinovému hlasování škrtnout. Přesto
si myslím, že vznikla kvalitní anketa, která umožní
veřejnosti říct svůj názor. Tento názor bude směrodatný i pro další jednání A21 Polička. Přišli jsme
s několika návrhy, jak dopravu v centru zdokonalit,
na některých bodech jsme se již i shodli s vedením
města a s dopravním odborem. Nyní to bude na Vás.
Aby výsledek byl objektivní, bude se muset zúčastnit
alespoň cca 500 lidí.
Návrhy A21 Polička k možnému řešení dopravní situace v centru
• omezit vjezd automobilů, např. zpoplatnit vjezd
do města, vjezd může být různě drahý v různou dobu,
nebo zvýšit parkovné, nebo
• povolit vjezd jen obyvatelům, dopravní obsluze, ...
• záchytná parkoviště zdarma, vybavit parkoviště
WC, hlídání kamerovým systémem, vyhradit parkoviště pro autobusy
• výrazně navádějící značky pro záchytná parkoviště
• problém vjezdu cyklistů do města u kruhového
objezdu, řešit cyklistickou dopravu celkově
• pamatovat na bezbariérové přístupy na chodník
• křižovatku u knihovny nechat zavřenou. Pokud
je nutný druhý výjezd z města pro případ havárie,
mohl by zde být uzamykatelný sloupek, který by šel
v nouzi oddělat.
• nahradit současné příčné prahy jiným řešením,
uvážit, kde jich je málo či kde jsou zbytečné
• omezit parkování na náměstí např. na stejnou
míru jako před změnou. Auta okolo náměstí kazí dojem hezkého města. René Habrman – A21 Polička

OKÉNKO MĚSTSKÉ POLICIE
Nezvyklou polohu pro odpočinek zvolil jedenapadesátiletý muž z Pohledů 12. 9. večer v parku
za autobusovou zastávkou. Strážníci jej nalezli na
kolenou, s kalhotami a spodním prádlem spuštěnými
proklatě nízko, kterak s čelem opřeným o zem velmi
detailně studoval život hmyzu v trávě. Z jeho dechu,
na který by mu měl být vydán zbrojní pas, bylo
zcela zřejmé, že široké spektrum zkonzumovaných
destilátů ovládlo naprosto jeho krevní oběh. Strážníci se postarali o převoz badatele do protialkoholní
záchytné stanice.
Stane-li se vám, že za stěračem svého auta najdete
„parkovačku“, držte se uvedených pokynů a raději se
dostavte na služebnu MP k projednání. Rozhodně si
neberte příklad z osmadvacetiletého řidiče, který si
na sídlišti Hegerova z místa vyhrazeného pro vozidla
integrovaného záchranného systému udělal soukromé parkoviště. Tak dlouho házel do koše vzkazy
strážníků, až si 13. 9. večer počkali před domem
na jeho příjezd. Na upozornění strážníků, že riskuje
odtažení vozidla, reagoval siláckými slovy: „Jednou
to uděláte a druhý den jste bez odznaků.“ Vyhrožovat
se nemá a zvláště, když se řidič vrací domů poté,
co uhasil žízeň pivem. Při jeho slovním projevu byl
požitý alkohol cítit, což následně potvrdila dechová
zkouška. Ale jak se říká – tak dlouho se chodí se
džbánem, až se ucho utrhne…
Jako na dětském táboře si připadali strážníci
16. 9. při kontrole hostince poblíž kruhového objezdu. Děti, některé i školou povinné, zcela evidentně
plnily bobříka v požívání alkoholu. Vítězného bobříka si odvezl do Telecího šestnáctiletý mladík s 1,18
promile alkoholu. Rodiče mladistvého však jeho
vítězstvím potěšeni nebyli a zřejmě nedošlo ani na
rodinnou oslavu uloveného bobříka.
Anglickou slaninou, zapíjenou horkou instantní
kávou, chtěl ukojit svoje chuťové buňky osmašedesátiletý muž z Poličky 20. 9., když v prodejně Plus discontu vybíral zmíněné dobroty. Škoda jen, že si spletl
nákupní košík s rukávy bundy, kam nepochybně
omylem zboží uschoval a prošel s líbezným úsměvem
kolem pokladní. Jeho úsměv však neopětoval detektiv, který na lapku čekal za pokladnou. Vykutálený
důchodce bude muset svoje chuťové buňky pár týdnů
šidit, než se finančně vyrovná s úbytkem peněz, které
vyměnil za bločky s razítkem města Poličky.
Sýry, salám, krabičku čaje, ovocné nápoje, želatinové bonbóny. Všechno vyjmenované zboží se snažil
schovat v kapsách a pod bundou dvacetiletý mladík
z Oldříše 20. 9. odpoledne v prodejně Plus discontu.
Není divu, že postava, připomínající kosmonauta ve
skafandru, neušla pozornosti detektiva. Po zjištění, že
zboží je možno si za peníze koupit, mladík kupodivu
nic nechtěl.
Drze si přijel do Poličky 23. 9. čtyřiadvacetiletý
muž z Hodonína vozem, který odcizil své přítelkyni. Na sídlišti Hegerova ale vozidlo, po kterém bylo
vyhlášeno pátrání, neuniklo pozornosti strážníků
a když muže zadrželi, vyšlo najevo, že nejenom po
vozidle, ale i po něm touží moravští kriminalisté.
Důvod, proč po jeho osobě policie vyhlásila pátrání,
muž z vrozené skromnosti nechtěl strážníkům prozradit. Případem se zabývá Policie České republiky.
Rčení, že hlad je převlečená žízeň, si chtěla
ověřit devětačtyřicetiletá žena z Poličky 24. 9. před
polednem. Zjištění, že lihovinou kručení v žaludku
nezažene, se dostavilo bohužel až ve chvíli, kdy se
nohy rozhodly stávkovat a odmítly dopravit ženu
domů. Vše se odehrálo před zraky kolemjdoucích,
kterých v sobotním dopoledni nebylo málo a k dovršení prekérní situace se na místě objevili i strážníci,
kterým bylo při pohledu na ženu jasné, že sobotní
oběd zřejmě rodině neuvaří.
Snad skrytá touha a vřelé city k některé ze
soudkyň Okresního soudu ve Svitavách vedou šestadvacetiletého muže z Poličky k tomu, že se neustále
dopouští trestné činnosti. Naposledy jej přistihli
strážníci 1. 10. při řízení motorového vozidla pod
vlivem alkoholu. Tajný ctitel se tak může těšit na další
setkání se svojí milovanou soudkyní.
Pavel Lahodný, velitel MP Polička

ZPRÁVY Z RADNICE
USNESENÍ
- přijatá na 22. schůzi Rady města Poličky
dne 3. 10. 2005
RM bere na vědomí rezignaci pana Miloslava
Červa na funkci člena Zastupitelstva města Poličky
a vydání „Osvědčení o nastoupení do funkce člena
Zastupitelstva města Poličky“ panu Jiřímu Hejtmánkovi.
RM souhlasí s podáním návrhu na zapsání božích muk POKLONA na ul. Hegerova v Poličce do
Ústředního seznamu kulturních památek.
RM bere na vědomí udělení tří plných mocí
JUDr. Iloně Chladové, Advokátní kancelář Chladová
& Vybíral, Brno ve věci zastupování Města Poličky
v záležitosti „Inženýrská infrastruktura pro lokalitu
Mánesova – jihovýchodní okraj Poličky – I. etapa“.
RM schvaluje předloženou Smlouvu o dílo č.
259034 na odstranění havarijního stavu hradebního
zdiva v úseku SO 22 – Na Valech a pověřuje starostu
jejím podpisem.
RM schvaluje:
1) Zřizovací listinu Školské rady při Masarykově
základní škole, Polička
2) Zřizovací listinu Školské rady při Speciálních
školách, Polička, okres Svitavy.
3) Volební řád školské rady pro základní školy
zřizované Městem Polička.
RM doporučuje ZM zrušit zřizovací listinu Rady
školy Na Lukách, Polička.
RM bere na vědomí informace místostarosty
o připravované dopravní anketě v centru města
Poličky.
- přijatá na 23. schůzi Rady města Poličky
dne 17. 10. 2005
RM bere na vědomí informace zástupců sportovní komise Mgr. Petra Zaala a Ing. Josefa Baláše,
Ph.D, ohledně návrhu koncepce sportu a volnočasových aktivit v Poličce.
RM souhlasí se jmenováním členů komise pro výběrové řízení na ředitele Městské knihovny Polička
dle důvodové zprávy.
RM schvaluje Nařízení města Poličky č. 1/2005,
kterým se vymezují úseky silnic II. a III. třídy ve
správním obvodu města Poličky, jako obce s rozšířenou působností, na kterých se pro jejich malý
dopravní význam nezajišťuje zimní údržba.
RM doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu
č. 4/2005 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků
pro:
Miniatur Golf Club Polička, ve výši 10.000,- Kč,
na činnost a provoz hřiště
Římskokatolická farnost děkanství Polička, ve
výši 20.000,- Kč, na zakoupení varhan pro koncerty
Sdružení pro pomoc mentálně postiženým Svitavy, ve výši 2.500,- Kč, na rehabilitační pobyt
Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených v ČR, středisko SALVIA Svitavy, ve výši 7.000,Kč, na telefonní seznam pro nemocné
Občanské sdružení Život a zdraví – Hana Ščigelová, Pomezí, ve výši 3.000,- Kč, na přednášky
zdravotní osvěty
RM neschvaluje poskytnutí finančních příspěvků
pro:
Svaz postižených civilizačními chorobami, ve
výši 8.000,- Kč, na léčebné koupání v Losinách
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí finančních příspěvků ve výši nad 20.000,-- Kč pro:
TJ Spartak Polička – tenisový oddíl, ve výši
30.000,- Kč, na činnost
TJ Spartak Polička – oddíl odbíjené, ve výši
30.000,- Kč, na mládežnické sportovní turnaje
TJ Spartak Polička – oddíl ledního hokeje, ve výši
30.000,- Kč, na činnost
Divadelní spolek Tyl, ve výši 30.000,- Kč, na
jazzové večery
Sdružení Kamínek v Poličce, ve výši 25.000,- Kč,
na činnost – práce s dětmi
Sdružení Kamínek – Onko klub Polička, ve výši
3.000,- Kč, na činnost a odborné přednášky
DiC Polička, ve výši 20.000,- Kč, na sociální pomoc handicapovaným
RM doporučuje ZM neschválit poskytnutí finančních příspěvků pro:
Aeroklub Polička, ve výši 80.000,- Kč, na rekonstrukci sociálního zařízení
RM souhlasí se jmenováním členů komise pro
výběrové řízení na ředitele Domova důchodců v Poličce dle důvodové zprávy.
RM bere na vědomí informace Domu dětí a mládeže, Polička ohledně projektu „Klub pro mládež
Spirála“.
Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí
na sekretariátě starosty MěÚ.

PROJEKT „PROPAGACE TURISTICKÉ OBLASTI SVITAVSKO“
Svazek obcí Kraj Smetany a Martinů (KSM) získal
pro turistickou oblast Svitavsko grant na podporu propagace této oblasti v cestovním ruchu. Projekt ve výši
522.230,- Kč bude jako jeden z prvních spolufinancován z prostředků Evropské unie - ze společného
regionálního operačního programu (SROP) a prostředků Pardubického kraje. Aby mohl být projekt realizován, je předfinancován z rozpočtu Kraje Smetany
a Martinů a příspěvků obcí Polička, Litomyšl, Svitavy,
Moravská Třebová a Proseč. Po dokončení projektu
bude z dotace proplaceno 90% nákladů. Záměrem
projektu je zvýšení propagace, návštěvnosti a povědomí o turistické oblasti Svitavsko, která se územně
shoduje s rozlohou okresu Svitavy. Projekt je zaměřen
na přípravu a zhotovení řady propagačních materiálů,
vč. jejich distribuce. Z jedné části se jedná o materiály
mapující celou turistickou oblast Svitavsko a z druhé
části o materiály turistické zóny Kraj Smetany a Martinů. Pro realizaci záměru byl sestaven tzv. projektový
tým. Manažerem projektu je Mgr. Jan Matouš, ředitel
svazku obcí KSM a Informačního centra v Poličce.
Členy projektového týmu jsou kromě manažera Re-

nata Pavlíková, vedoucí Informačního centra Svitavy,
Mgr. Libuše Gruntová, referent propagace a mluvčí
města Moravská Třebová, Ivona Líbalová, vedoucí
Informačního centra Litomyšl a Jan Machek, ředitel
sdružení Východní Čechy.
V období od října do prosince 2005 bude pro
oblast Svitavska vytištěna mapka sloužící k rychlé
orientaci turistů v oblasti, brožura o turistických
atraktivitách (památky, zajímavosti, příroda), brožura
s tipy na výlety Svitavskem a motivační plakáty. Pro
zónu Kraje Smetany a Martinů bude vydána brožura
Na kole krajem Smetany a Martinů, cizojazyčný informační katalog a multimediální CD. Některé propagační materiály budou vydány pouze v češtině a některé
také v angličtině, popř. dvojjazyčně (mapka). V lednu
až březnu 2006 budou materiály distribuovány na
veletrzích cestovního ruchu a dlouhodobě až do úplného rozdání v Informačních centrech a ubytovacích
zařízeních naší oblasti a regionu Východní Čechy, při
prezentačních akcích, konferencích apod.
Mgr. Jan Matouš,
ředitel svazku obcí KSM

POLITIKEM Z PŘESVĚDČENÍ!
MYSLÍTE TO VÁŽNĚ?!
Ty tam jsou doby, kdy do politiky vstupovali
vážení a finančně zabezpečení občané. A vstupovali tam právě ze svého vnitřního přesvědčení pro
správnou věc a nikoli za vidinou skvělého výdělku.
Jak máme potom nabýt přesvědčení, že takovýto
politik jedná ve prospěch nás běžných občanů.
Kdosi by mohl namítat: Politikovi se věří, vždyť
koná v zájmu obyvatel a je prost jakékoli chyby!?
Že by se mohl mýlit?! Ale jděte… Přece není možné
aby se politik špatně orientoval, nebo nedej bůh, že
by měl osobní či jiný důvod být zlý, nebo by snad
chtěl získat úspěch na úkor jiných?! Ješitnost a chuť
po pomstě je mu cizí.
… no a teď tu o Červené Karkulce. Ta je taky
dobrá.
Politika proto posuzujme jen podle „bezchybně“
odvedené práce. Protože jedině touto selekcí bude
těch špatných ubývat. Jinak, vážení, bude hůř!!!
Občanské sdružení ARISTAS POLIČKA,
Romana Gubová

KALENDÁŘE NA ROK 2006
MIZÍ Z PULTU
V červnu letošního roku jsme spolu s Informačním centrem Litomyšl vydali kalendář Kraj Smetany a Martinů na rok 2006. Kalendář je nástěnný
o velikosti 47,5 x 33 cm a na 12 listech obsahuje 24
fotografií z oblasti Poličska a Litomyšlska. Každé
z obou měst zde má 6 fotografií. Mezi snímky mají
své místo záběry na hrad Svojanov, zámek Nové
Hrady, z Toulovcových Maštalí, z oblasti Žďárských
vrchů apod. Během léta jsme již prodali více než
třetinu nákladu určeného do prodeje, což je zhruba
2x více, než kdy před tím za dobu celého prodeje.
Vzhledem k velkému zájmu o něj v období letní sezóny odhadujeme, že pokud se zájem nesníží, měli
bychom poslední kusy vyprodat již v listopadu.
Ten, kdo má o kalendář zájem, by tak neměl letos
vyčkávat až do posledního okamžiku.
Mgr. Jan Matouš
vedoucí Informačního centra

„TICHOUNCE PŘI SVÍČKÁCH“
benefiční koncert Farní charity Polička

na podporu provozu Denního stacionáře pro
mládež a dospělé s mentálním postižením
a Charitní ošetřovatelské a pečovatelské
služby pro Poličku a okolí se uskuteční
v sobotu 12. listopadu 2005 v 17 hodin
v kostele sv. Michala
V případě zahájení plánovaných oprav varhan v kostele sv. Michala se koncert přesune
do kostela sv. Jakuba. Konečné místo konání
benefice bude upřesněno na plakátech.
Účinkující:
Litomyšlský oktet vedený varhaníkem Petrem Jiříčkem
a
Křesťanská mládež Polička
vedená Stanislavem Popelkou
svojí hudbou a písněmi přispějí k navození
klidné, lehounce nostalgické „dušičkové“
atmosféry, rozjímavého předstupně pro nadcházející adventní dobu.
Pořadatel:
Farní charita Polička
Vstupné dobrovolné
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OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM
ROKEM 2004/2005 NA ܀%ഀᜀ*܀ఀሀᨀЀ᠀ጀက܀ကࠀࠀ܀ԀȀऀ܀ጀᬀ܀Ѐጀ+ᘀ܀Ԁက᠀ᬀ:Ȁఀᄀ+ᘀ
GYMNÁZIU POLIČKA
Loňský školní rok byl pro naši školu významný
hlavně tím, že jsme si připomněli 85. výročí založení
Gymnázia Polička. Oslavy, které proběhly 4. září 2004,
se vydařily po všech stránkách, čehož důkazem byla
nejen velká účast bývalých absolventů, ale i ostatních
obyvatel Poličky.
Po slavnostním úvodu školního roku však nastaly
všední dny naplněné prací. Pro maturanty to znamenalo nejen složení maturitní zkoušky, ale i přijímacích
zkoušek na vysoké školy. Na vysokých školách začalo
v roce 2005/2006 studovat 90 procent absolventů a na
vyšších odborných školách zbývajících 10 procent absolventů. Doufáme, že zúročí své dovednosti a znalosti
získané na naší škole a že se z nich stanou odborníci ve
svých oborech.
Kromě klasické výuky se naši žáci účastnili i mnoha soutěží i dalších akcí, které souvisí s jejich zájmem
o nějaký obor, ale i s jejich zálibami. Uvedeme alespoň
krátký přehled výsledků některých soutěží a některých
akcí.
Ve dnech 30. 11. – 30. 12. 2004 se naši studenti zúčastnili programu Euroscola ve Štrasburku. Do tohoto
projektu byli vybráni spolu se studenty Gymnázia
v Litomyšli a na jeden den se ocitli v roli europoslanců.
Mohli se seznámit nejen s prací evropského parlamentu,
ale také setkat se v diskusi se studenty mnoha zemí
a prezentovat svou školu a město a zemi.
Projekt byl pro studenty velmi zajímavou zkušeností.
Ve dnech 2.–7. 6. 2005 strávily třídy 7.P a 3.A několik
krásných dní cestováním po Anglii a Francii. Přestože
největší část pobytu byla věnována Londýnu a jeho
mnoha pamětihodnostem, měli studenti také příležitost
vidět krásná místa anglického venkova. Na zpáteční
cestě pak navštívili ještě Paříž.
Základní jazykovou zkoušku z anglického jazyka
úspěšně absolvovali. 4 studenti a z německého jazyka
3 studenti.

᐀ጀ᠀ᜀ᐀ᄀऀက
9܀ȀԀఀᬀЀ܀ԀȀऀȀ܀ጀᬀ܀Ѐ᠀Ȁऀᔀ᠀܀ᬀᄀЀᬀ*܀ఀሀᨀЀ᠀ᬀጀ܀ጀ܀Āᄀ᠀Ȁᔀࠀऀᄀ ܀7܀Ԁက᠀ᬀ:Ȁఀᄀᄀ܀E<܀ഀऀȀ*܀ఀሀᨀЀ᠀ጀȀ܀ကࠀࠀ܀ԀȀऀ
Tři studentky se o prázdninách zúčastní celo- na konci prázdnin, kde si rozšířil své znalosti z ekono᠀ᴀᬀ᠀
státního soustředění nejlepších biologů v Běstvině
mie za přítomnosti kvalifikovaných našich a zahranič܀3ጀԀ܀ကࠀࠀ܀ԀȀऀ܀ጀ*܀Ȁᔀ#+ᔀ܀ༀఀȀЀ᠀ᴀᬀ*܀᐀ЀԀကऀ܀ༀȀ
u 9܀ȀԀఀᬀЀ܀ԀȀऀȀ܀EP܀ጀ܀Ȁ*ഀᰀᬀ&*܀ጀᬀԀ
Chrudimi.
ních přednášejících.
ጀఀȀጀက&ᔀ܀ഀȀᰀᄀ(܀
܀ᔀЀ᠀Ȁ
V tomto školním roce
proběhl další ročník mateCo se sportovní reprezentace školy týče, uvádím
9܀8 ܀ԀȀऀȀ܀4ሀ᠀ЀကऀȀጀ&ऀ܀ᄀ:
matického
korespondenčního܀$Ȁ*܀ጀȀሀ܀ጀ᠀ᜀ᐀+ᘀ܀ԀȀऀᬀ+ᘀ᠀&᠀܀Ȁ܀ЀȀሀ᠀ᜀᨀᬀ܀ȀഀЀက*ᄀऀᄀ܀ကࠀᄀ܀+ᘀऀကༀ+ᄀ᠀܀܀ᴀᬀ᠀
semináře MATES, který
několik výsledků:
pořádali
studenti kvinty a sexty pro žáky 6. a 7. tříd
– okresní kolo přespolního běhu. Nejúspěšnější
ᔀЀ᠀Ȁ܀က܀ഀऀᄀ܀᐀*܀ကऀࠀ܀ЀȀሀ᠀ᜀᨀᬀ܀ጀᴀက᐀ᬀᄀ
ZŠ9܀ȀԀఀᬀЀ܀ԀȀऀȀ܀ጀᬀ܀ጀȀऀᬀᰀഀကऀᬀ܀ᨀ#Ԁ,܀က܀ᨀ#Ԁ̀܀Ḁ
a odpovídajících tříd gymnázií. Řešilo jej asi 120
byly܀$Ȁ܀ጀ᠀ᜀ᐀Ѐ᠀ጀ܀ጀ܀ȀഀऀကЀ᠀ᔀ܀ԀȀऀᬀ܀ༀȀЀ᠀Ȁሀༀᄀऀက
Z. Vlčková a L. Schauerová, které ve své kategorii
܀Q܀1 ᠀܀ᴀ*
žáků
nejen z našeho okresu. Součástí semináře bylo
zvítězily
Ȁഀᜀ܀ကࠀᬀ*܀ఀሀᨀЀ᠀ጀက*܀Ȁ܀ȀԀఀᬀЀᘀȀ܀ԀȀऀကᤀ܀Ԁ*ᬀ*܀ఀሀᨀЀ᠀ጀȀ*܀ጀᬀԀ܀ȀഀЀက*ᄀऀȀ(܀
܀ᔀЀ᠀Ȁ܀က*܀ఀሀᨀЀ᠀ጀȀ܀+ᘀऀကༀ+,
též zábavné dopoledne a pro 30 nejlepších řešitelů
– okresní kolo SH v kopané v Litomyšli. Po dobrém
8 ܀ᔀЀ᠀Ȁ
bezplatné třídenní soustředění na Baldě u Poličky, výkonu získali naši borci 3. místo.
7!ᬀ᠀*܀ကऀࠀ+ᘀ܀ကԀ᠀ᄀጀᄀ᠀܀က܀ሀᔀЀ᠀ᜀ܀ጀ܀ЀȀሀ᠀ᜀᨀ+ᘀ܀ഀ܀ഀऀ܀ᰀᬀࠀ᠀ᜀ܀ጀᬀऀᔀᄀऀ*܀Ȁሀᘀ
܀%ᔀऀȀሀጀ#ᔀ܀Ѐᬀ܀ༀఀȀ᠀Ȁ
které
bylo věnované nejen matematice, ale i zábavným
– okresní kolo v plavání žáků
ZŠ a SŠ. Mladší žákyně
܀6ጀ#*ᔀ᠀܀ᬀ*܀ᰀᬀ܀ༀᴀᬀᘀऀᬀ*܀ᬀᰀऀᬀༀࠀ+ᘀ܀ጀЀऀᬀ*Ԁ,O
a ጀࠀᬀᔀᤀ܀Ȁ܀Ԁ᠀ᬀఀ+ᘀ܀ᰀЀᬀᔀ܀Ѐᬀ܀ᬀ᐀ᔀᄀऀ
sportovním hrám.
naší školy vybojovaly 2. místo.
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SOUTĚŽ!
Říjnového kola soutěže o Poličce se zúčastnilo
celkem 26 soutěžících a všechny odpovědi byly
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 říjnovou otázku
Obraz Zahradní hostina rodu Hohenemsů je
umístěn ve stálé expozici Městského muzea a galerie
v radnici.
Vítězové
Redakční rada vylosovala tyto výherce:
1.
Zdeněk Pohl
500 Kč
2.
Iva Teplá
300 Kč
3.
Marie Šafářová
100 Kč
Zadání na listopad
Jedna z ulic v Poličce je pojmenována podle
zakladatele českého těsnopisu. Uveďte jeho celé
jméno.
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V celostátní matematické soutěži družstev gymnázií
– okresní kolo v šachu družstev žáků ZŠ i SŠ. Obě
IကԀ܀ᰀᬀ܀᐀܀ሀጀᬀ*ᬀ&ᘀȀ܀ጀ᠀!ሀ܀ༀက᠀ఀ&ᤀࠀ܀ԀȀऀက܀ᬀᰀᬀ܀ༀᴀᄀༀఀကጀሀᰀᬀ܀Ѐ᠀ሀ*ᬀ᠀܀Ԁ*܀ကऀࠀᔀሀ܀Ѐ᠀ሀ*ᄀሀᤀ܀ကऀᬀ܀ကጀ+
NÁBOJ
obsadilo naše družstvo v konkurenci prestiž- družstva naší
ఀᬀༀఀᬀ᐀ᬀ᠀ሀᰀᬀ܀ᬀᰀᬀ܀Ѐကᔀက܀Ѐᬀഀᬀᤀ܀ကऀᬀ܀ᄀ܀+ᬀऀȀሀ܀ȀഀऀကЀ᠀܀$Ȁऀᄀ!ЀԀက
 ܀školy ve svých kategoriích zvítězila.
ních
škol pěkné 9. místo.
– okresní kolo ve stolním tenise družstev v Litomyšli.
3ᜀԀሀᰀᄀ܀ༀఀȀ᠀Ȁ܀ጀࠀᬀᔀ܀ሀ!ᄀ᠀ᬀऀ,ᔀᤀ܀Ԁ᠀ᬀᴀ܀Ѐᬀ܀က᠀܀ᜀ+ᘀ᠀Ȁ܀ကԀ++ᘀ܀ༀȀ*ऀᬀऀᄀᤀ܀ఀȀ*ᄀ!ȀጀЀԀ&܀Ȁఀ:ကᄀ᐀က+ᄀ܀က
U příležitosti oslav založení školy byla v prostorách
V kategorii SŠ bylo družstvo naší školy třetí.
ЀༀȀ᐀Ȁఀ,ᔀ܀᐀က܀ᔀက᠀ᬀఀᄀ#ऀ܀᐀ကᰀᄀࠀ᠀ᜀ᠀܀ᜀ+ᘀ᠀Ȁ܀ကԀ᠀ᄀጀᄀ᠀
muzea uspořádána výstava o historii školy. Představily
– okresní kolo SH v odbíjené dívek. Dívky naší
se=:ఀ
zde i=܀ᄀऀȀЀऀကጀ܀EጀȀഀȀ*ကᤀ
výtvarné práce studentů všech ročníků a ma- školy v domácím prostředí získaly po vyrovnaném
ᴀᬀ*ᄀ᠀ᬀऀࠀ܀ԀȀऀ܀܀
turitní
výtvarné práce z posledních let. Některé práce
boji 2. místo.
zdobí i prostory jídelny LDN v Poličce.
– 3. kolo futsalové ligy. Po dvou vítězných kolech této
Ke konci kalendářního roku 2004 se podařilo získat
soutěže obsadili naši chlapci třetí místo a byli z další
do prostor auly nové mistrovské křídlo zn. Petrof. Po
soutěže vyřazeni.
jeho usazení tak mohly proběhnout dva koncerty žáků
– okresní kolo ve volejbale žáků a žákyň 8. - 9. tříd.
ZUŠ B. Martinů.
Po vítězství v oblastním kole postoupila obě naše družBěhem Majálesu kromě hudebního vystoupení žáci
stva do okresního kola, kde družstvo dívek obsadilo 2.
kvinty připravili loutkovou pohádku na motivy J. Žáčka
místo a družstvo chlapců 3. místo.
„Kašpárek v pekle.“
Výčet dalších aktivit a umístění v soutěžích by byl
Koncem školního roku se uskutečnil dvoudenní
ještě velmi dlouhý. Omlouvám se proto všem, o kterých
kytarový seminář na Damašku v Pusté Rybné.
jsem se nezmínil. Uvádím tedy jen přehled nejlepších
Studenti též nacvičili divadelní představení „Obrazy
výsledků: (viz tabulka)
ze života Odyssea“, jehož premiéra proběhla v rámci
Jak je z uvedeného výčtu patrné, škola nejen připraoslav školy v Divadelním klubu v Poličce. Toto předsta- vuje studenty k dalšímu studiu, ale navíc reprezentuje
vení se hrálo nejen v Poličce, ale také v Brně a v Praze.
nejen sama sebe, ale i celou oblast Poličska.
V Ústavu sociální péče v Bystrém se zúčastnili
studenti sexty a 2.A generální zkoušky vánoční besídky,
Děkuji proto všem učitelům, kteří se na těchto
při které poznali nelehkou práci zaměstnanců tohoto
akcích podíleli, rodičovské organizaci a sponzorům za
ústavu.
materiální zajištění těchto aktivit.
Student z naší školy se též zúčastnil týdenní Letní
Mgr. Miloslav Svoboda,
školy Liberálního institutu, která probíhá každoročně
ředitel školy

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
Listopad 2005
TYLŮV DŮM POLIČKA
úterý
1. listopadu
15.00 hod.
středa
2. listopadu
9.00
a 10.30 hod.
velký sál
středa
2. listopadu
19.30 hod.
velký sál
čtvrtek
3. listopadu
17.00 hod.
malý sál TD
čtvrtek
3. listopadu
19.30 hod.
velký sál

KONCERT ŽÁKŮ PARDUBICKÉ
KONZERVATOŘE
H. CH. Andersen : MALÁ MOŘSKÁ VÍLA
školní představení pro MŠ a ZŠ
Divadelní společnost Josefa Dvořáka
pro veřejnost vstupné: 35,- Kč
ČOCHTAN VYPRAVUJE
Divadelní společnost Josefa Dvořáka
v hlavní roli Josef Dvořák
vstupné: 150,- Kč
ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉHO
ZASTUPITELSTVA

čtvrtek
10. listopadu
19.30 hod.
malý sál
pátek
11. listopadu
19.00 hod.
velký sál

pátek
18. listopadu
19.00 hod.
velký sál

E. Vilarová: ŽÁRLIVOST
abonentní cyklus B
hrají: J. Hlaváčová, H. Maciuchová,
L. Matoušková/J. Moučková
vstupné: 150,- Kč
pátek
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
4. listopadu VÝCHOVY - II. PRODLOUŽENÁ
19.00 hod. přístupno veřejnosti ve společenském
velký sál
oblečení
vstupné pro veřejnost- dospělí: 50,- Kč,
studenti a důchodci: 30,- Kč
neděle
PIRÁTSKÁ POHÁDKA
6. listopadu dětský abonentní cyklus Pohádkový svět
16.00 hod. Divadýlko Mrak Havlíčkův Brod
velký sál
vstupné: 50,- Kč

čtvrtek
24. listopadu
velký sál
19.30 hod.

pondělí
7. listopadu
19.30 hod.

neděle
27. listopadu
13.00 hod.
pondělí
28. listopadu
19.30 hod.
malý sál TD

CESTA ANEB PÍSNĚ, KTERÉ ZMĚNILY
SVĚT....
koncert skupiny TRAVELLERS
V programu zazní písně Chucka Berryho,
Elvise Presleyho, Beatles, Rolling velký
sál Stones, Kinks, Doors, Cream, Jimiho
Hendrixe, Led Zeppelin ...
vstupné: 45,- Kč
2. stupeň ZŠ Na Lukách Polička
2. stupeň ZŠ Masarykova Polička

8.15 hod.
10.15 hod.
8. listopadu
8.15 hod.
SOU obchodní a SOŠ SČMSD Polička
10.15 hod.
SOU a SOŠ Polička
dopolední představení je přístupno i veřejnosti, vstupné 35,- Kč

PŘIPRAVUJEME VÁNOČNÍ
INSPIRACI
Již tradičně připravujeme Vánoční inspiraci
s prodejem zboží s vánoční tematikou na neděli
27. listopadu 2005 od 13.00 – 18.00 hodin. Akce
proběhne opět ve všech prostorách Tylova domu.
Kromě prodeje návštěvníci uvítají i oblíbené ukázky výroby.
Nabízíme Vám prodejní plochu k prodeji:
stůl 80x80 cm = 50,- Kč,
stůl 120x80 cm= 75,- Kč.
Pokud si chcete včas rezervovat prodejní místo,
můžete tak učinit již nyní:
kancelář Tylova domu, Vrchlického 53, Polička,
tel.: 461 725 204, e-mail: tyluvdum@tyluvdum.cz.

pátek
25. listopadu
19.00 hod
velký sál

sobota
26. listopadu
16.00 hod.
velký sál

Večer s .... PEPOU FOUSKEM
klubový pořad s hercem, písničkářem,
textařem, básníkem a humoristou
vstupné: 75,- Kč
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
přístupno veřejnosti ve společenském
oblečení
vstupné pro veřejnost - dospělí: 50,- Kč,
studenti a důchodci: 30,- Kč
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
přístupno veřejnosti ve společenském
oblečení
vstupné pro veřejnost - dospělí: 50,- Kč,
studenti a důchodci: 30,- Kč
VOJTA „KIĎÁK“ TOMÁŠKO
folkový zpěvák, jeho písničky mají v repertoáru i Věra Martinová, Fleret
a mnoho dalších
vstupné: 60,- Kč
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY - III. PRODLOUŽENÁ
přístupno veřejnosti ve společenském
oblečení
vstupné pro veřejnost - dospělí: 50,- Kč,
studenti a důchodci: 30,- Kč
BEKRAS – sobotní odpoledne
s dechovkou
k tanci a poslechu hraje litomyšlská
dechovka
vstupné: 30,- Kč
VÁNOČNÍ INSPIRACE
7. ročník tradiční vánoční prodejní výstavy
ADAM SKOUMAL – klavírní recitál
koncert Kruhu přátel hudby
světově proslulý klavírista, jako sólista
hraje s předními českými orchestry
I. adventní koncert
vstupné: 65,--Kč, studenti a senioři: 40,- Kč.

„NEBOJTE SE STRAŠIDEL“
- večer plný kouzel a strašidel inspirovaný
Halloweenem
- ohnivá show, opékání buřtů, úkoly pro
malé i velké odvážlivce
termín:
pátek 4. listopadu v 18,00 hod.
místo:
lesopark Liboháj, začátek trasy – hl. brána
stadionu SK Polička
podrobnější informace získáte na plakátech a letáčcích
STRAŠIDÝLKA Z VLNY
- výtvarná dílna pro děti
termín:
středa 9. listopadu ve 13,30 hod.
místo:
DDM
cena:
20,- Kč
informace: Zuzana Bulvová
VYROB SI SVÉ PTAČÍ KRMÍTKO
- podzimní dílna pro děti
termín :
čtvrtek 10. listopadu v 15,00 hodin
místo :
DDM
cena :
20,- Kč
informace : Richard Brabec
ZDOBENÍ SKLA – frostovací technika
- výtvarná dílna pro děti
termín:
středa 23. listopadu ve 13,30 hodin
místo:
DDM
cena:
20,- Kč ( láhev nebo skleničku s sebou)
informace: Zuzana Bulvová
COUNTRY DISKOTÉKA
- dětské odpoledne plné her, soutěží
a country tanců
- děti vstup v kostýmech „divokého západu“
termín:
pátek 25. listopadu 2005, 16,00 hodin
místo:
Divadelní klub
cena:
20,- Kč
VÁNOČNÍ FLORISTIKA
- adventní věnce - dílna pro studenty
a dospělé
termín:
pátek 25. listopadu 2005 v 17,30 hodin
místo:
DDM
lektor:
mistryně ČR ve floristice 2005 K. Makovská
cena:
120,- Kč
přihlášky: do 20. listopadu
informace: Zuzana Bulvová

KINO POLIČKA

ČINNOST KURZŮ A KROUŽKŮ :
pondělí: malý sál
Orientální břišní tance pro dívky
(od 16.00 hod.)
Divadelní kroužek (od 17.00 hod.)
Orientální břišní tance pro mírně pokročilé
(od 18.30 hod.)
úterý: malý sál
Orientální břišní tance pro začátečnice
(od 19.00 hodin)
středa: malý sál
Taneční kroužek pro děti (od 15.30 hod.)
Taneční podvečery pro pokročilé
(od 18.00 hod.)
čtvrtek: malý sál
Orientální břišní tance pro začátečnice
(od 17.00 hod.)
VÝSTAVA
Vendulka Lorencová „Okno do mé duše“ - výstava
fotografií a obrazů
Sál B. Martinů,
pondělí – čtvrtek od 10.00 – 15.30 hodin

pondělí
14. listopadu
18.00 hod.
60,- Kč

KARLÍK A TOVÁRNA NA ČOKOLÁDU
rodinná komedie, dobrodružný
USA, Velká Británie, 115 minut,
české znění
Připravte se na sladkou příchuť dobrodružství
8.15 a 10.30 hod. pro ZŠ, vstupné 35,- Kč
středa
SLAVÍCI V KLECI
16. listopadu drama, romantický
19.00 hod. Francie, 95 minut, české titulky
30,- Kč
Film o škole, který ve Francii překonal
návštěvností i Harryho Pottera.
8.15 hod. pro SOU obchodní a SOŠ SČMSD
Polička
11.00 hod. Gymnázium Polička, vstupné
30,- Kč
pondělí
LEGENDY Z DOGTOWNU
21. listopadu drama. akční
19.00 hod. USA, Německo, 107 minut, české titulky
70,- Kč
Skateboarding se pro ně stal životním
stylem.
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Kladenský rebel Pepa Fousek je člověk se
srdéčkem na dlani, v jehož společnosti se každý
cítí moc dobře. Dokáže si totiž v několika minutách
získat na svoji stranu téměř každého člověka, protože z něj vyzařuje cosi, co má jen málokdo z nás:
nepřekonatelné charisma.
Když se v roce 2003 objevil na country scéně
Pepa Fousek, jen málokdo tušil, jaké pozdvižení
nastane a jak výborná volba to byla. Písničkář,
spisovatel a fotograf zahrál první písničku asi až po
dvanácti minutách. Do té doby diváci brečeli smíchy. Ještě nikdo za posledních několik let nesklidil
tak obrovský aplaus, kdy diváci ve stoje děkovali za
výborné vystoupení.
Josef Fousek se narodil 12. 3. 1939 na Kladně.
Už ve 14ti letech zveřejnil ve škole na tabuli báseň
„Největší však voly, dělaj z lidí školy!“, zahodil tašku
s učením a začal pracovat. Nejdříve v POLDI Kladno a potom jako pastevec ve Strážném na Šumavě.
Po vojně opět v hutích a nakonec ve Středočeských
plynárnách. Mezitím se stal přeborníkem Středočeského kraje v boxu ve váze střední a absolvoval
Lidovou konzervatoř v oboru umělecké fotografie
u prof. Jána Šmoka.
První výstavu fotografií měl v roce 1965 a v roce
1979 začal pravidelně vystupovat v Semaforu a později v Divadle Jiřího Grossmanna jako host v pořadech Miloslava Šimka, která trvala až do roku 1998.
Od září téhož roku vystupuje sám nebo se synem
Tomášem v klubových pořadech, s kterými opakovaně navštívil i Německo, Rakousko, Švýcarsko,
Austrálii, Kanadu a USA.
Nenechte si proto ujít koncert a všechny Vás
srdečně zveme na toto atraktivní představení, které
se koná v Poličce v Tylově domě ve čtvrtek 10. listopadu 2005 v 19.30 hodin.

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ A OBRAZŮ
VENDULKY LORENCOVÉ
V listopadu můžete v Tylově domě navštívit výstavu fotografií a obrazů Vendulky Lorencové.
Vendulka Lorencová, rodačka z Poličky, vystudovala Obchodní akademii ve Svitavách a jazykovou školu v Brně. Umění v různých podobách se ve
volných chvílích věnuje již řadu let.
„Nikdy jsem malbu ani fotografii nestudovala
a cítím se amatérem. Vystavuji proto, že chci přátelům, známým a vůbec všem spoluobčanům ukázat,
že i obyčejný člověk má v našem městě možnost
seberealizace. Budu ráda, když se v dnešním uspěchaném světě na okamžik zastavíte a zamyslíte se
nad mými dílky. Pokud vás osloví alespoň jedno
z nich, pak tato výstava získala svůj smysl,“ sdělila
autorka výstavy.
Výstavu s názvem „Okno do mé duše“ můžete
zhlédnout od 1. do 30. listopadu 2005, pondělí
- čtvrtek , od 10.00 do 15.30 hodin v Sále Bohuslava
Martinů.

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.
MUDr. Králová Zdena, Litomyšl,
Družstevní 69, 461614727
19. - 20. 11. MUDr. Krpčiar Patrik, Litomyšl,
Mariánská 1137, 461614614
26. - 27. 11. MUDr. Eliáš Adolf, Litomyšl,
Kpt. Jaroše 404, 461612733
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

e

PEPA FOUSEK V POLIČCE

Oči se slzami zarosily, zaplakaly bolem,
když jsme ti tatínku dávali sbohem.
Dotlouklo srdce, umlkl hlas;
tak rád jsi měl život, práci i nás.
Dne 14. 11. 2005 uplyne 5 let, kdy nás opustil pan Jaroslav Knettig.
Děkujeme všem, kteří na něho nezapomněli.
Zarmoucená rodina.
Dne 22. října 2005 uplynulo
5 let ode dne, kdy nás navždy
opustil manžel a tatínek pan
Květoslav Němec z Korouhve
166. Kdo jste ho znali, věnujte
mu s námi vzpomínku.
Manželka Lenka, synové
Květoslav, Miroslav a Jiřík

Dne 12. 11. 2005 by se dožil
80 let pan Stanislav Nešický.
Vzpomínáme.
Manželka Milada a dcera
Dagmar s rodinou

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

VÝSTAVA OBRAZŮ MARTY MAŠKOVÉ
STŘEDA 2. 11. – od 20.00 JAZZOVÝ VEČER
JAROMÍR HONZÁK QUARTET (ČR, Polsko) Michal Tokaj – piano, David Dorůžka
– kytara, Lukasz Zyta – bicí,
Jaromír Honzák – kontrabas
Vstupné: 100,-Kč/80,- KčS
PÁTEK 4. 11. – od 21.00 HC VEČÍREK
BORON – hard n´ heavy ze Sokolova
HIV POSITIV - trash core
DESOLATED – hard core
Vstupné: 90,-Kč/60,- KčS
SOBOTA 5. 11. - od 18.00 MODRÁ JE DOBRÁ - BLUEGRASS FEST
„Počkejte!“ - Polička , Blue Sail´s – Letohrad, Johnie Walker band - Semily,
Pendl - Litomyšl, Fofr - Lanškroun a Brayband - Česká Třebová.
Vstupné:60,- Kč
PÁTEK 11. 11. – od 21.00 HUDEBNÍ VEČER
NIKDE NIKDO – příjemné rozehřátí ze
středních Čech
WOHNOUT - jedna z nejrespektovanějších
kapel tuzemské klubové scény
Vstupné: předprodej 150,-Kč/na místě
180,-Kč
SOBOTA 12. 11. – od 20.00 JAZZOVÝ VEČER
JAZZ EFTERRÄT (Praha)
Jazz Efterrät vznikl v Praze v roce 1998.
Hudbu lze žánrově zařadit na rozhraní
jazzu, funky a soulu.
Před koncertem zahraje poličská písničkářka IVETA ŠKORPÍKOVÁ
Vstupné: 80,-Kč/50,-KčS
PÁTEK 18. 11. – od 21.00 HUDEBNÍ VEČÍREK
BUDE UPŘESNĚNO NA SAMOSTATNÝCH
PLAKÁTECH a www.divadelniklub.cz
Vstupné: KčS
SOBOTA 19. 11. – od 21.00 METALOVÝ VEČÍREK
BIO NAFTA – na tento večer neexistuji jiná
poličská předkapela
DEBUSTROL – od r. 1986 po současnost
– metalová legenda na Masakr tour 2005
Vstupné:100,-Kč/80,-KčS
PÁTEK 25. 11. – od 20.00 KOMPONOVANÝ VEČER
- DERNISÁŽ
Cestovatelská beseda P. Pražana a jeho
přátel z cest po Albánii + ALBÁNOTÉKA
Vystoupení rodinné kapely NAVRÁTIL
BAND s jejich hosty.
Dernisáž výstavy obrazů Marty Maškové

a jiná překvapení.
Vstupné: 20,- Kč
SOBOTA 26. 11. – od 21.00 JUNGLE NIGHT
– PROJEKT TYL II
Bomb da base a JD Bass ( jungleradical
crew ), Castus ( prague city ).
Vstupné: do 22.00 25,-Kč, poté 45,- Kč
*KčS – korun českých studentských
PROSINEC: pravidelná čtvrteční klubová kina, dětská
porta, Neočekávaný dýchánek, metalfest,
Více než koledy – předvánoční hud.přehlídka...

KLUBOVÉ KINO - LISTOPAD 2005
ČTVRTEK 3. 11. – od 20 00
Crash – Drama, USA / Německo, 2004, 100 min.
režie: Paul Haggis hrají: Sandra Bullock, Don
Cheadle, Matt Dillon...
Zajímavé, silné a nepředvídatelné drama Crash
odvážně zkoumá šedé místo mezi černou a bílou,
místo mezi obětí a agresorem a nenachází žádná
jednoduchá řešení. (oficiální text distributora)
ČTVRTEK 10. 11. – od 20 00
Údolí včel – Historický / Drama, Československo, 1967, 97 min.
režie: František Vláčil, hrají: Petr Čepek, Jan
Kačer, Věra Galatíková, Josef Somr ……
Historický příběh z druhé poloviny 13. století,
kdy Ondřej, potomek českého zemanského rodu,
prchá z hradu řádových rytířů. (oficiální text distributora)
ČTVRTEK 17. 11. – od 20 00
Der Lebensborn – Pramen života – Drama /
Romantický / Válečný, ČR, 2000, 107 min.
režie: Milan Cieslar, hrají: Monika Hilmerová,
Michal Sieczkowski, Johanna Tesařová…….
Silný a strhující příběh české dívky Grétky
Weisserové odkrývá skrytou tvář zrůdného programu Lebensborn, kterým chtěl druhý muž Třetí
říše H. Himmler zajistit vůdci dokonalé, rasově čisté
potomky.
ČTVRTEK 24. 11. – od 20 00
Případ pro začínajícího kata – Drama, Československo, 1969, 102 min.
režie: Pavel Juráček, hrají: Jiřina Jirásková, Eduard Dubský, Radovan Lukavský, Jiří Hrzán….
Případ pro začínajícího kata je originální směsí
absurdity, černého humoru, symbolů, satiry, ironie
a grotesknosti.
Vstupné na každou projekci: 30,- Kč

ROBERT BALZAR TRIO

KNIŽNÍ NOVINKY

Odpoledne jsem věděl, že na 31. jazzové setkání
chuť. V druhé skladbě – Lady behind the Window
rozhodně půjdu. Přiblížil se večer a z jasného dne - táhlé úvodní tóny basového smyčce navozují atse začal klubat nevlídný čas. To už jsem věděl, že
mosféru Bachova 2. braniborského koncertu, jeho
se mi nikam nechce. Vždyť taky hlásili na dnešek
druhé věty: to co slyšíme, je koncert tří hudebních
bio 2 a v práci? Spíš šedivý podprůměr. Nejít ale, individualit, které však hrají skladby podle promyšto bych to řešil jako spousta těch, kteří sedí doma
leného fiktivního partu, a kde souzvuky nejsou
a kterým to pak vyčítám. Navíc nepříjemně popr- dílem náhody, ale dokonalé sehranosti. O skladbě
chává. Nedá se nic dělat, půjdu.
možno říci: má vše. Reminiscenční skladbou Vinohradská 32 autor Robert Balzar vzpomíná na chvíle
strávené na oné adrese a já zase na tutéž třídu, kdy
jsem tam jako student chodil tančit do Radiopaláce
nebo, jak se tomu tenkrát říkalo, na nedělní odpolední čaje do Stavobetu. Skladba je také uvedena
na předposledním CD skupiny. Nebylo ani nutné
představovat kantilenní skladbu ze Sněhurky, věřící,
že jednou přijde vytoužený princ. Píseň stále patří
zamilovaným, kteří se mohou dlouze dívat do očí
a snít, ale i nám. Utvrzuje nás, že muzika bez melodie a hraná bez citu nemá sílu povznést člověka
nad denní všednosti, což bychom však v této době
potřebovali stále víc a víc. Zdá se mi, že zvukové
útoky, linoucí se ze všech prostředků mají naopak
vědomě cíl opačný. (Pardon.) A tak večer plynul
v hudbě různých autorů, kde však nepřehlédnutelVcházím do vyhřátého Divadelního klubu. ným skladatelem je šéf skupiny Robert Balzar. Jeho
Támhle je jeho vedoucí a povzbudivě se na mne
Portissimo zaslouženě věnoval manželům Tomanousmívá, zde permanentní jazzový tým mladých
vým. V Coltrainově skladbě Moment’s Notice bylo
doktorů a u stolu hlavní strůjce setkání s Balzar
zážitkem slyšet z ničeho nic vzniklé jednotaktové
triem, MUDr. J. Toman. Také on mě vidí a už si
téma, nepočitatelně opakované, stále gradující a po
nepřipadám tak ztracený.
kratičké synkopické pauze končící usmiřujícím
Jeho zahajovací slovo nás vrací o rovných pět
akordem. Takových zážitků bylo více. Skladba
let zpátky: vzpomíná na první jazzové setkání v hu- Night – Noc působí zpočátku zasmušile, ale autor
debním salónku Městského muzea právě s dneš- R. B. ji postupně rozehrává do širokého rejstříku,
ními hosty. Netušil tehdy, že nastartovává tradici, kde umožňuje pianistovi J. Slavíčkovi a M. Máchovi
která se úspěšně udrží. Právě dnešní koncert je už
u bicích, aby rozehráli a předvedli uchu lahodící
jedenatřicátým. Upozorňuje, že k jazzovému živo- dlouhé sólové sekvence. Přídavek Moon River
tu v Poličce také přispívá nově zavedená webová
ukončil krásné setkání s Balzarovci.
stránka, dosažitelná přes oficielní poličský web
Šel jsem domů, příjemně mžilo. Světelné kous lomítkem jazz.
le se snažily prorazit mlžným oparem a opatřily
Koncert začíná a sálem se nese úvodní skladba
ztichlé poličské náměstí kouzlem mizícího večera
Green Dolphin street, která svou pestrobarevností
a začínající noci.
navozuje hned od počátku tu správnou jazzovou
Text a foto A.Klein

NOVÉ KNIHY PRO DOSPĚLÉ
BELETRIE
Když ptáčka lapají (Váňová, Magda)
Jordana se nevyzná v mužích a do manželství se
nechala lapit.
Dvě dámy s ruksakem (Klimtová, Vítězslava)
Veselé příběhy, které zažívají dvě více než svérázné dívky, jež jsou postrachem místních usedlíků
a pravidelnými návštěvnicemi trampských sezení.
Mamon (Corman, Avery)
Podnikatel Nick Leary musí bránit svůj majetek
i svou rodinu.
Vilémova žena (Plaidy, Jean)
Historický román, který vypráví o provdání Marie
za Viléma. Marie je poslána do Haagu ke dvoru plnému intrik a zrady.
Dokonalý rozvod (Corman, Avery)
Román, který se zabývá citlivou problematikou
manželských krizí a rozvodů.

PŘEDVÁNOČNÍ ATMOSFÉRA
V SÍNI ŘEMESEL
Síň řemesel nabízí stále možnost zhlédnutí
vystavených výrobků a postupů jejich zhotovení
i vyprávění o nich (předení, tkaní, patchwork, řezbářství pletení z pedigu, apod.). Můžete si také sami
namalovat hrneček podle vlastní fantazie.
Od listopadu zde bude panovat vánoční atmosféra – i výroba bude zaměřená k tomuto tématu.
Školy i školky se mohou objednávat na tel. čísle 461 722 084, 732 432 708. Připomínáme stálou
možnost výuky řemesel, která zde předvádíme a to
jednotlivě i pro skupinky.
Děkanský úřad sv. Jakuba v Poličce
a chrámový sbor sv. Jakuba vás zvou na

ADVENTNÍ KONCERT
neděle 4. 12. 2005 v 16 hodin
kostel sv. Jakuba v Poličce
Dobrovolné vstupné bude věnováno
na opravu varhan u sv. Michala v Poličce

NÁLEZ JÍZDNÍHO KOLA
Dne 11.10. bylo v ulici Růžová nalezeno nezajištěné starší dámské jízdní kolo modré barvy. Majitel(ka)
si jej může vyzvednout na služebně městské policie.
Pavel Lahodný
velitel městské policie Polička

PÍSNIČKÁŘ JAN BURIAN
Gymnázium ve spolupráci s Městskou knihovnou v Poličce uspořádaly 4. října 2005 v aule
poličského gymnázia besedu se známým písničkářem, spisovatelem a hudebním skladatelem Janem
Burianem na téma „Zhudebněná poezie českých
i světových básníků“.
Jan Burian studentům vyšších ročníků gymnázia zazpíval za doprovodu klavíru zhudebněné
básně Christiana Morgensterna, Františka Halase,
Ivana Wernische, Viktora Dyka, Ericha Kastnera,
Konstantina Biebla a dalších autorů. Obecenstvo
si Burian získal svojí bezprostředností, upřímností,
vtipem a chytrostí vlastních písniček a snad i tím, že
je propagátorem kontroverzního hesla „Kopírování
zachraňuje hudbu!“.
V době, kdy všichni písničkáři hráli na kytaru,
hrál na piáno. Když se všichni hrdě hlásili k tomu,
že jsou folkaři, odmítal toto označení. Od roku 1970
vystoupil na více než 3400 koncertech a festivalech
a vydal více než deset knih. Píše především písňové
texty, fejetony, vlastní paměti, články pro rozhlas
a knihy, zabývající se cestováním a poznáváním
různých cizích kultur (např. Island, Dánsko, Chile...).
Spolupracoval mimo jiné s Jiřím Dědečkem, Danem
Fikejzem, Petrem Skoumalem, Janem Jeřábkem,
Františkem Jančem, Petrem Skoumalem a Janem
Vodňanským...
Jan Burian je umělcem velmi tvořivým, nápaditým a oblíbeným, což dokazují i jeho „Ranní fejetony
českého vysílání rozhlasové stanice BBC“ a vlastní
televizní talk show „Posezení s Janem Burianem“.
Aneta Klepárníková,
sexta, Gymnázium Polička

NAUČNÁ LITERATURA
Ostrovy, majáky a mosty aneb Podivuhodná
dobrodružství suchozemce v Baltském moři (Burian,
Jan)
Cestopisná vyprávění - Baltské moře.
Chilský deník aneb cautiverio (Burian, Jan)
Cestopisná vyprávění – Chile.
Poznej sám sebe i druhé (Wirth, Bernhard P.)
Pravopis a řeč těla. Umění správně jednat s lidmi.
Opravy poškozených stěn a podlah (Direktor,
Max)
Postupy krok za krokem.
Pod peřinou (Uzel, Radim)
Radim Uzel otevřeně a s charakteristickým smyslem pro humor odpovídá na dotazy posluchačů, kteří
hovoří o choulostivých a mnohdy i kuriózních záležitostech lidské sexuality.
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ :
Alchymistův syn (Booth, Martin)
Dvanáctiletý alchymista čelí zlu z dávných věků.
Působivé scoubidou
Kniha obsahuje návody na zajímavé výrobky.
Lidové písničky a hry s nimi (Šimanovský, Zdeněk)
Soubor známých lidových písniček doplňují náměty ke hrám, které na písničky navazují.
Zoubek se vrací (Holeinome, Peter)
Pohádkový příběh.
Králíčci
Knížka pro malé čtenáře k prohlížení, ke čtení
a vyrábění.
Všude dobře, doma nejlíp (Wilsonová, Jacqueline)
Nový příběh Tracy Beakerové, který vás určitě
nejen pobaví, ale i dojme.
Golem a elixír lásky (Steklač, Vojtěch)
Příběh gymnazisty a jeho zvláštního přítele – Golema.
Bella a strašidlo (Friedrich, Joachim)
Druhý díl z abecedy detektivních příběhů.
Kouzlíme s papírem (Owenová, Cheryl)
Nápadité dekorace a dárky z papíru.
Dobrý den, medvídku (Winklerová, Dana)
Pohádkový příběh.
Čarodějové (Dedopulos, Tim)
Putování světem kouzel a čar.
Jak si upravit pokoj, aby vypadal dokonale (Sutherlandová, Gill)
Kniha obsahuje praktické návody, jak si vylepšit
svůj pokoj.

VÁNOČNÍ VÝSTAVA
V KNIHOVNĚ
Máte zajímavé nápady na vánoční výzdobu
nebo dárek? Pro adventní čas připravujeme výstavku ručních prací nejen našich čtenářek. Pokud se
chcete účastnit, přineste vaše inspirativní výrobky
do 24. 11. do Městské knihovny.
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Studenti, vyučující a ředitelství školy srdečně zvou všechny žáky základních škol
i širokou veřejnost na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
na Gymnáziu Polička
ve středu 23. listopadu 2005
od 14 do 17 hodin.
Žákům 9. ročníku základní školy, kteří se
spolu s rodiči zamýšlejí nad tím, jakou mají
zvolit střední školu pro budoucí studium, bychom chtěli toto rozhodování usnadnit. Zveme
je proto k nám do školy, do Gymnázia Polička, aby se osobně seznámili se školou, kde by
mohli realizovat své středoškolské studium.
Rovněž tak zveme žáky 5. ročníku základních
škol, kteří mají vážný zájem o studium na osmiletém gymnáziu, aby se spolu s rodiči přišli
podívat do školy. Zde se budou moci seznámit
nejen s prostředím školy, ale i s požadavky
k přijímacím zkouškám.
Rádi Vás uvítáme ve škole, která byla postavena před sto lety a která, jak jste si mnozí
povšimli, byla rozšířena a zmodernizována.
Naše pozvání platí i pro širší poličskou
veřejnost. Bývalí absolventi si mohou přijít
zavzpomínat na léta strávená ve školních
lavicích a podívat se, co všechno se od jejich
maturity změnilo. Ostatní se mohou přijít podívat třeba jen ze zvědavosti.
Mgr. Miloslav Svoboda,
ředitel školy

NOVOBYDŽOVSKÁ „VOLBA KRÁLOVNY“
V sobotu 15. října se v Novém Bydžově uskutečnila volba královny královských věnných měst. Poličku
zde skvěle reprezentovala slečna Karolína Pavlíková.
Přípravy na večerní program začaly již dopoledne
kolem půl desáté. Zkoušela se vystoupení soutěžících a jednotlivé vstupy – scénky, filmové záběry,
nasvícení, zvuk apod. Vlastní soutěž začala v 19:00
hodin a moderátory byli tentokrát dva novobydžovští
ochotníci - on a ona - kteří během večera předvedli
mnoho scének z filmových komedií. Jejich vystoupení a moderování byla obohacena sestřihem řady
filmových ukázek a gagů.
Vlastní soutěž byla postavena na 4 disciplínách.
Soutěžící měly:
1. představit sebe a své město v kostýmu své oblíbené filmové postavy
2. předvést libovolné vystoupení dle vlastního
výběru přizpůsobené jakékoli české komedii
3. otočeny zády k plátnu s filmovou klapkou v ruce uhodnout, pouze podle toho co slyší, z kterého
filmu je právě pouštěná ukázka
4. z keramické hlíny vymodelovat „českého lva“,
ocenění předávané nejlepším filmům
Naše soutěžící Karolína statečně prošla přes
všechny soutěže. První disciplínu velmi pěkně zvládla
v roli Švejka, v druhé zaujala krásným zpěvem ústřední melodie filmu „S tebou mě baví svět“, ve třetí disciplíně měla větší úspěch ta děvčata, která častěji sledují
filmy a televizi (ukázky bylo někdy těžké poznat i na
filmovém plátně) a ve čtvrté disciplíně bylo nadmíru

výhodné znát podobu ceny „Český lev“, protože cena
byla na plátně ukázána až po soutěži. Soutěžní klání
bylo tentokrát velmi vyrovnané a až do verdiktu poroty velmi nejasné, která ze soutěžících se na jeden
rok stane královnou věnných měst. Porota, složená
ze zástupců měst (starostů a místostarostů), nakonec rozhodla o tom, že titul královny královských
věnných měst bude v příštím roce užívat studentka
Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Od
každého z přítomných zástupců měst dostala královna dárek v hodnotě cca 1.500 Kč, pozvání do měst, vč.
víkendového ubytování a využívání volných vstupů
do městských zařízení, na akce a festivaly.
Mgr. Jan Matouš
vedoucí Informačního centr

ZPRÁVA O EXHUMACI BOHUSLAVA MARTINŮ
KLUB VE STŘÍTEŽI ZAHÁJIL
PODZIMNÍ SEZÓNU
V pondělí 17. října byla zahájena podzimní
činnost Klubu pro děti a mládež ve Stříteži. Tuto
novou „klubovnu“ zřídilo a financuje z prostředků
EU jedno z pěti zařízení pardubického občanského sdružení Klub hurá kamarád - Otevřený klub.
Občanské sdružení Klub hurá kamarád pracuje
s dětmi a mladými lidmi a především jim pomáhá
v jejich obtížných životních situacích. Otevřený
klub provozuje v Pardubicích „Nízkoprahový klub
pro děti a mládež“, „Nespecifickou terénní práci
s dětmi a mladými lidmi“ a „Komunitní a programový klub“. Letos rozšířil nabídku svých aktivit
i do Poličky, konkrétně do bývalé prodejny potravin ve Stříteži.
Během zahajovacího dne si děti zahrály stolní
tenis, zasoutěžily si, pobavily se u her a shlédly
divadlo místní dětské divadelní skupiny. Celé
odpoledne pro ně připravil tým dobrovolníků,
kteří v současné době v klubovně s dětmi pracují.
Nakonec všichni ochutnali brambory upečené na
žhavém kameni na ohni před klubem. Klub bude
fungovat v říjnu a listopadu v tyto dny: V pondělí
a úterý se zaměřením na výtvarné disciplíny - keramika, batikování, malování: 16,30 - 18,30 hod. Ve
čtvrtek se v klubu schází divadelní kroužek otevřený i dalším zájemcům 17,00 - 19,00 hod.
Od prosince bude klub otevřen každý pracovní
den od 14,45 do 18,45 hod. Smyslem klubu je vytvořit dětem prostor k činnosti podle jejich vlastních
zájmů, ale také nabídnout připravené strukturované
aktivity. Klub je otevřen všem dětem ze Stříteže,
Poličky a okolí.
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V roce 1979 dospěla k závěru dlouholetá jednání
o převozu tělesných ostatků hudebního skladatele
Bohuslava Martinů ze Švýcarska do rodné Poličky.
Martinů zemřel 28. srpna 1959 v Liestalu u Basileje
a byl pochován na soukromém pozemku svých
mecenášů Maji a dirigenta Paula Sacherových na
Schönenbergu v Pratteln. Jednání o přemístění se
vedla od konce roku 1973 a narážela na zásadní
nesouhlas držitelů místa pohřbu. Ti pokazovali na
to, že zemřelý si prý návrat do republiky nepřál,
dokud tam bude vládnout komunistický režim.
V polovině roku 1979 se úsilím ministerstva kultury ČSR, federálního ministerstva zahraničních věcí,
Českého hudebního fondu a švýcarského právního
experta podařilo dosáhnout zlomu, takže se 15. a 16.
srpna mohla uskutečnit exhumace. Odehrála se za
přítomnosti řady úředních osobností, také zástupců
čs. velvyslanectví v Bernu.
K vyzvednutí, identifikaci a převzetí ostatků byl
z ČSSR vyslán také odborný expert, lékař a antropolog Národního muzea v Praze MUDr. Emanuel
Vlček, DrSc., známý specialista, který měl za sebou
vyšetření ostatků ostatků zejména přemyslovských
panovníků a dalších osobností (později zkoumal též
Jana Nepomuckého, Bedřicha Smetanu a další). Po
otevření sarkofágu se shledalo, že tělesné pozůstatky
Martinů se i po dvaceti letech, dokonale balzamovány, uchovaly v překvapivě dobrém stavu. Byly převezeny, ošetřeny a 27. srpna 1979 pak v Poličce na
starém hřbitově u sv. Michala slavně uloženy k trvalému odpočinku do rodinné hrobky, kde již rok spočívala paní Charlotta. Bližší okolnosti celé záležitosti
zůstaly z různých důvodů v podstatě utajeny.
Začátkem letošního léta vydala Společnost Bohuslava Martinů práci profesora Vlčka Poslední věci
člověka – Bohuslava Martinů. Útlá brožura s reliéfní
podobiznou Martinů od sochaře Milana Knoblocha
na obálce obsahuje jádro podrobné úřední zprávy,
kterou antropolog vypracoval pro ministerstvo
kultury. Zahrnuje údaje povolovací agendy, popis
zdravotního stavu skladatele v posledním roce
života, lékařskou diagnózu příčin smrti, antropometrii a popis podoby zemřelého, hrobu a exhumace
a průkaz autenticity pozůstatků. Připojena jsou doporučení důležitá pro další uchování ostatků a údaje

o jejich ošetření před konečným uložením. Přílohu
tvoří unikátní fotografie, které tehdy nebylo dovoleno zveřejnit.
Vlčkova zpráva je autentickým, dokumentačně
cenným materiálem, který významným způsobem
doplňuje dosavadní vědomosti o konci života, tělesnosti, exhumaci a úpravě ostatků Bohuslava Martinů.
Shodou okolností se v této době dokončuje další
kniha, tentokrát o celé té téměř detektivní historii
snah o získání, převozu a konečném uložení skladatelových ostatků. Vlčkův spisek vyšel v nákladu
pouhých 500 výtisků. Obdrží ho členové Společnosti
Bohuslava Martinů, další zájemci si ho mohou vyžádat až do vyčerpání zásob v sekretariátu na adrese
České hudební společnosti, Radlická 99, 150 00 Praha 5.
Jan Kapusta

KARDIACI V LISTOPADU
Kardio klub Svitavy zve všechny příznivce zdravého pohybu na podzimní vycházku do míst bitvy
mezi rakouskými a pruskými vojsky v roce 1866
na českomoravském pomezí. Sejdeme se v sobotu
19. listopadu na autobusovém nádraží ve Svitavách,
autobusem odjíždíme v 8,40 hod. do obce Kukle.
Účastníci z Poličky odjíždějí vlakem do Svitav-zastávka v 7,03 hod.
Na nenáročnou pěší vycházku po naučné stezce
českomoravským pomezím v délce 4 a 8 km zveme
všechny, kteří se chtějí dozvědět o bitvě více.
Za výbor Kardio klubu Jan Pokorný

ONKO KLUB ZVE
NA PŘEDNÁŠKU
Trápí vás otoky rukou nebo nohou? Poradíme
vám, jak pečovat o lymfatický systém. Přednáška
Anny Holátové se koná v pondělí 21. listopadu
2005 od 17 hodin v jídelně DPS Penzion. Jste srdečně zváni.

V HEREŠOVĚ KRČMĚ - JAK TO BYLO?
Rád bych touto cestou poděkoval oné dubiósní
restauraci za krásný večer. Měla to být slavnostní
večeře, kterou zaměstnanci restaurace „pan šéfkuchař Křeček a pan provozní Šimek“ dokázali
převrátit v absolutní kulinářský disastr. Večírek
proběhl takto:
Objednal jsem si v TAK STYLOVÉ restauraci
200 gramový anglický biftek s volským okem a staročeské opečené brambory jako přílohu.
Jídlo mi bylo servírováno na stůl. Škoda, že jsem
neudělal fotku, protože takový anglický biftek by
všichni kuchaři na světě panu Křečkovi záviděli.
Obvykle s sebou nenosím váhu, ale mé oko odhadovalo tento lahodný kus masa tak na 100 g, který
byl 5 mm tlustý , uvnitř suchý, podobal se spíše
podrážce od bot. Podle zkušeností by měl být min.
1 cm tlustý a uvnitř růžový a šťavnatý.
Volské oko a anglická slanina byly položeny
vedle masa a ne, jak je zvykem, na mase nahoře
v pořadí nejdříve slanina a navrch volské oko.
Slanina byla v mém případě neopečená součástí
volského oka se žloutkem natvrdo. Po ochutnání
tohoto mně neznámého pokrmu jsem se rozhodl
použít práva konsumenta reklamovat toto kuchařské dílo. No nejsem netvor a chyby se můžou stát,
pokud se neopakují. Pan vrchní mi bez smlouvání
talíř odebral s tím, že si můžu vybrat jiné menu.
Omluvil se jménem pana kuchaře Křečka, a já tohle
gesto akceptoval, i když jsem očekával, že uslyším
tato slova s úst viníka kuchaře. Vybíral jsem pečlivě
a má milá společnost u stolu hodovala nad žebírky
a křidýlky, takže na opuštění lokálu nebylo ani
pomyšlení. Světovou kuchyni jsem již radši opominul a vybral jsem si něco jednoduchého a tím bylo
klasické jídlo v českých restauracích „kuřecí steak
s broskví a sýrem“. Přílohu jsem si dal stejnou jako
před tím. Chyba!!!! Místo opečených staročeských
brambor jsem k mému novému jídlu dostal jen
ohřáté brambory a kupodivu ve stejném množství,
jak jsem je odevzdal.
Nevěnoval jsem tomu dále pozornost a hladový
jsem se pustil do jídla. Snědl jsem asi tak půlku,
když jsem si nabral na vidličku kousky slaniny,
jež byly součástí přílohy. Před ústy jsem vidličku
zastavil, poněvadž jsem na štěstí zahlédl něco se
blýsknout. Po rychlém rozboru obsahu na vidličce,
jsem vytáhl velmi ostrý špendlík s bílou plastovou
hlavičkou na korkové a polystyrénové nástěnky.

TEXTOVÁ INZERCE
POZOR, POZOR! Firma Ponas s.r.o. Polička
nabízí k okamžitému pronájmu dva nebytové
prostory v Obchodním domě Ponas v Tyršově
ulici (centrum města) v Poličce. Oba prostory se
nacházejí v přízemí, mají rozlohu cca 20 m 2 a jsou
vhodné pro butikový prodej nebo poskytování
finančního (pojišťovacího…) poradenství. Bližší
informace získáte na tel. čísle 461 723 201.
***
Prodám velmi levně lednici Calex 160, mrazák
300 l, Turbo kamna s ventilátorem na plyn, bombu
CO2 na 18 kg a stáčecí jednotku na 5 druhů limonád
+ soda. Tel. 731 506 248.
***
Máte strach z chřipky? Mám pro vás řešení!
Tel. 736 775 056
***
Nechte si zkontrolovat stav vašeho komínu
a střechy před zimou. Opravy komínů, oplechování, nátěry střech a příslušenství. Tel. 731 506 249
***
Účetní s 20letou praxí hledá práci. Znalost
Word, Excel. Tel: 737 480 400.
***
Prodáváte Avon nebo Oriflame? Chtěli byste mít mít ze svého snažení více peněz? Volejte
603 843 698

Plastová část byla tak seškvařená, že musela být
dohromady v pánvi s bramborami a slaninou. Ted
mě opravdu přešla chuť k jídlu. Nevěděl jsem, jestli
tento akt mám brát osobně jako pokus o ublížení
na zdraví. Reklamoval jsem znovu a tentokrát jsem
vyžadoval osobní vysvětlení od kuchaře pana Křečka. Ten se však schovával v kuchyni a odmítal se
omluvit. Uběhla jedna hodina. Po třetím vyzvání mi
pan vrchní oznámil, že kuchař nepřijde. Nato jsem
požádal o telefonní číslo na provozního pan Šimka.
Pan Šimek se na začátku omlouval, ale byl distancován, že nemůže donutit kuchaře, aby přišel a že se
mám obrátit na vrchního. Ten se mi však snažil vysvětlit, že nemá tu správnou kompetenci. Když jsem
vyžadoval, aby se pan Šimek dostavil jakožto zodpovědná osoba, tak mi na to odpověděl: „Já jsem
v Brně a cesta do Poličky trvá jeden a půl hodiny.“
Načež jsem mu odpověděl, že si rád počkám. Když
jsem pana Šimka upozornil na právnickou závažnost tohoto případu, tak začal být velmi nepříjemný.
Jeho slova „pošlete mi 20 000 korun a já přiletím vrtulníkem“ by v této situaci dostala každého do ráže.
Nezbývalo mi nic jiného než zavolat policii a podat
žalobu za těžký pokus ublížení na zdraví. Policisté
se dostavili do restaurace a vysvětlili mi, že v tomto
případě nemohou nic dělat. Požádal jsem je, aby
se pokusili promluvit s kuchařem. Ten také asi po
deseti minutách přišel. Omluvil se, protože musel,
ale nebyl si vědom svého činu. Pan Křeček měl ještě
tu drzost říci, cituji „Host má vždy pravdu, i když ji
nemá,“ a neukazoval ani špetku mrzutosti. To už
bylo i na mě moc. Upozornil jsem ho, že předám
tento případ krajské hygieně, zemědělské inspekci
za naprosto drzý a neprofesionální přístup pana
Křečka a pana Šimka. I živnostenskému úřadu. Pan
kuchař odešel. Pan vrchní, jakožto jediná rozumná
osoba v tomhle podniku, nám navrhl, že jde tento
účet na úkor podniku, což je to minimální odškodnění za ztracený čas a zkažený sobotní večer.
Ze solidarity k panu vrchnímu zaplatila část stolu svůj účet. Co zbývalo byly 2 piva, jedny žebírka,
krabička cigaret na nervy a jedno kafe. Asi tak 250
korun. Velmi naštvaní jsme opustili lokál s časovou
ztrátou 2 hodin. Ale jak se ukázalo, není všemu zlu
konec. Pan Šimek se prokázal jako velmi schopný
podnikatel světového formátu. V neděli ráno okolo
9 hodiny, mi volá na mobil a má v sobě tu nehoráznost mi vyhrožovat udáním na policii za únik
bez placení.
Na což jsem mu řekl, že se s ním už nehodlám
touhle cestou bavit a položil jsem.
Jsem přesvědčen, že se česká gastronomie
bez takových lidí jako je pan Křeček a pan Šimek
ráda obejde. Chování pana Šimka přirovnávám
spíše k metodám maloměšťácké mafie, která ráda
zastrašuje. Možná by to byl i zajímavý člověk pro
finanční úřad.
Rád bych touto cestou varoval všechny konzumenty a obyvatele Poličky před tímto lokálem. Neškodila by cedule „Vstup jen na vlastní nebezpečí“.
S pozdravem J. Kraus z Prahy

POZVÁNKA Z DPS PENZION
2. 11. Podzimní kavárnička – sejdeme se ve
14.00 hod. ve společenské místnosti a při kávě a čaji
si popovídáme, poslechneme hudbu z CD a také si
něco pěkného přečteme.
16. 11. Výroba ručního papíru. Začátek ve
14.00 hod. v jídelně .
23. 11. Vánoční přání, dekorace, obrázky pomocí ubrouskové techniky. Začátek ve 14.00 hod.
v jídelně.
30. 11. Předvánoční kavárnička ve 14.00 hod. ve
společenské místnosti. Zveme Vás na výpravu za
atmosférou, vůněmi a kouzlem Vánoc.

Z ČINNOSTI DPS PENZION
5. 9. Obyvatelé Penzionu se sešli u táboráku na
přehradě. Opékaly se buřty, zpívalo se, besedovalo.
Na harmoniku nám zahrál pan Hladík. Ještě několik dnů po výletě jsme vzpomínali na příjemně strávené chvilky v přírodě. Les, voda, slunce, muzika,
ani se nám nechtělo domů.

13. 9. náš Penzion navštívila paní Mgr. Zdena
Ducháčková z Březové nad Svitavou se svými básněmi. Z poezie, kterou nám přednesla jsme cítili
plno lásky, něhy, bolesti i radosti . Moc se nám to
líbilo. Strávili jsme pěkné chvilky s poezií, hudbou
i občerstvením, které připravila paní Ducháčková
se svým synem a přítelkyněmi. Všem jim moc
děkujeme.
21. 9. ve společenské místnosti obyvatelé zhlédli video ze života v Penzionu. Připomněli jsme si
akce, které zde proběhly za posledních 6 měsíců.
Zavzpomínali jsme si a pěkně jsme se u toho nasmáli.

Reakce pracovníků Herošovy krčmy
Odmítáme se ztotožnit s obsahem článku pana
J. Krause z Prahy. Podle vyjádření personálu i přítomných hostů v uvedený večer se pan Kraus choval
velmi emotivně, konfliktně a později i arogantně,
což dokazuje, že reklamaci řešil přivoláním Policie
ČR na kuchaře! (Což nám přijde směšné). Jeho obvinění jsou natolik závažná, že na ně nelze nereagovat touto cestou. Odmítáme tvrzení o naší restauraci. Uvedené události nebyly tak dramatické, jak jsou
popsány, pan Kraus si je doslova přibarvil. Nelze
celou situaci zpětně soudit, když je to tvrzení proti
tvrzení, nechť si soudný čtenář udělá vlastní názor
sám. Rádi bychom pana Krause ubezpečili, že Herešovu Krčmu navštěvují slušní hosté, ale takoví jako
je pan J. Kraus z Prahy k nim určitě nepatří!
Děkujeme za pochopení.
personál a vedení Krčmy
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FIKTIVNÍ FIRMA VE ŠKOLE

VÝHLED PRIVATIZACE BYTOVÉHO FONDU
MĚSTA POLIČKY NA R.2006

Nový školní rok je v plném proudu a my vás, milí
Privatizace bytového fondu Města Poličky
čtenáři, chceme pozdravit ze Střední odborné školy
probíhá již od r. 1994, kdy byla Vyhláškou č. 1/94
a Středního odborného učiliště v Poličce. Pro letošní
městského zastupitelstva v Poličce ustanovena praškolní rok připravila naše škola studentům mnohá
vidla prodeje bytů spolu se seznamem obytných
překvapení a pokračuje tak v trendu započatém už
domů s 387 byty určenými k prodeji. Z těchto bytů
v loňském roce.
zůstalo v r. 2000 neprodaných pouze 23.
Vloni jsme totiž celou školu vymalovali a letos
V letech 2000 – 2003 probíhal jednak doprodej
jsme velkou část učeben nově vybavili školními
těchto zbývajících 23 bytů, jednak prodej dalších
lavicemi. Pro žáky učebního oboru kuchař - číšník
27 bytů na ul. Jiráskova 316, Střítežská 280 a Havje připravena zcela nová učebna stolničení a barman- líčkova 307. Znovu byly učiněny nabídky stávajícím
ství a pro řezníky nová bourárna masa. Opomenuti
nájemcům, a teprve po té byl realizován prodej
nezůstali ani studenti maturitního oboru obchodně
bytu obsazeného nájemcem. Z těchto bytů zůstalo
podnikatelská činnost, neboť pro ně byla zřízena
neprodáno pouze 5 bytů s nájemcem v domě
učebna fiktivní firmy, která simuluje kancelář a je
č.p. 520 na Pasekách. Jejich cena se pohybuje
kompletně vybavena počítačovou technikou. Naplno
mezi 50 – 90 tis. Kč a nabídka na odkoupení těchto
se už rozjela i odborná praxe všech našich učebních
bytů v uvedených cenách trvá.
oborů.
Ve vlastnictví Města Poličky zůstávají nadále
Učni oboru kuchař číšník během září obslou- byty v panelových domech na ulici M. Bureše č.p.
žili na různých společenských setkáních v rámci
805-809, kde byla v r. 2002 provedena revitalizace
celého okresu, mimo jiné při vyhlášení krajské
s následným prodejem těchto bytů. Se stávajícími
Vesnice roku 2005 v Borové, na 700 osob a záro- nájemníky byly uzavřeny smlouvy o budoucích
veň pro ně připravili občerstvení. K nejvýznam- kupních smlouvách, kdy přechod vlastnictví k těmnějším akcím školního roku pak patří účast na
to bytům bude právně realizován až po 15 letech po
státní recepci na Pražském hradě u příležitosti
splacení úvěru na revitalizaci. Z těchto bytů zůstalo
oslav vzniku Československé republiky 28. října. „neprodáno“ celkem 7 bytů v domech č.p. 807-809
Letos se jí zúčastní 59 kuchařů a číšníků z naší školy. na ul. M. Bureše v Poličce, s jejichž doprodejem
Žáci nezahálí ani v přípravách na celostátní soutěže. počítá město v příštím roce. Ti z nájemců, kteří doV září velmi dobře reprezentovaly naši školu na barmanské soutěži F.I.Z. Cup Bohumín 2005 dvě učnice.
Věra Džbánková obsadila mezi 27 zúčastněnými
čtvrté místo a Martina Misařová místo sedmé. Oběma
gratulujeme a přejeme všem našim studentům hodně
úspěchů nejen v soutěžích, ale i ve studiu.
Mgr. Marcela Šplíchalová
Svazek obcí Kraj Smetany a Martinů zahájil osazování zastřešených odpočívadel. V rámci projektu
„Turistická odpočívadla a odpočinková zákoutí
v Kraji Smetany a Martinů“ tak vznikne na Poličsku
a Litomyšlsku 5 nových odpočívadel v katastrálních
územích měst a obcí Bystré, Litomyšl, Telecí, Sebranice a Široký Důl a jedno nekryté zákoutí v Poličce
Všichni ti, kteří se zajímají o aktuální dění
u městských hradeb. Na vybudování odpočívadel
v Pardubickém kraji, mají novu možnost, jak být
získal svazek obcí dotaci od Pardubického kraje ve
bleskově informováni o všem, co je zajímá. Infor- výši 237.000,- Kč, což je 48% finančních prostředků
mace z politiky, kultury, sportu i společenského
celého projektu. První tři zastřešená odpočívadla
dění s úzkou vazbou na Pardubický kraj nyní
Kraj Smetany a Martinů nechal vybudovat v roce
mohou uživatelé internetu najít zdarma a přehled- 2003 u Růžového paloučku, Lubenské myslivny
ně na jednom místě a navíc jim aktuální přehled
a Lačnovského rybníka. Nynější odpočívadla bumůže chodit jako e-mailové zpravodajství. To vše
dou vypadat stejně jako ta první. Pod střechou,
nabízí „Rozhlasová eBrána“ na adrese www.roz- na ploše o rozměrech cca 3 x 3 m, budou instalohlasova-ebrana.cz.
vány dvě lavice a stůl, na stěně odpočívadla bude
V dnešní uspěchané době každý člověk potře- umístěna orientační mapa oblasti s vyznačenými
buje informace o dění kolem sebe, ale má málo
cyklotrasami a turistickými cestami a vedle odpočíčasu je vyhledávat. Nový zpravodajský portál
vadla bude umístěn stojan na kola. V Poličce bude
se zaměřením na Pardubický kraj je nabízí. „My
poskytujeme rychlé a profesionální zpravodajství
a e-Brána technologii,“ říká k projektu manažer
marketingu a PR Českého rozhlasu Pardubice Radim Jelínek. Zájemci mohou každý den zdarma
dostávat přehled aktuálních událostí také e-mailem. Stačí se na adrese www.rozhlasova-ebrana.cz
Svazek obcí AZASS zahájil realizaci projektu Střezaregistrovat k odběru novinek.
disko sociální integrace AZASS Polička. Jde o dvouNový mediální projekt Rozhlasová eBrána
letý projekt, který bude ukončen v červenci roku
nabídne uživatelům i další služby, ale informační
2007. Je financován za podpory fondů EU, konkrétně
servis bude vždy dominantní. Registrace a odběr
grantového schématu v rámci opatření 3.2 Společnovinek e-mailem jsou bezplatné.
ného regionálního operačního programu – Podpora
Ing. Radim Jelínek, sociální integrace v regionech, a to prostřednictvím
Český rozhlas Pardubice
Pardubického kraje. Projekt je zaměřen na oblast sociální integrace a komunitní plánování. Jeho smyslem
je pomoc skupinám osob ohrožených sociální exkluzí
(vyloučením) v teritoriu členských obcí Svazku obcí
AZASS, komunitní plánování v teritoriu členských
obcí Svazku obcí AZASS a zřízení a provozování Střediska sociální integrace AZASS Polička jako instituciV pátek 14. října se uskutečnila schůzka mezi
onální a organizační báze pro realizaci zmiňovaných
vedením Města Poličky a zmocněnými zástupci
programů i programů, které chce Svazek obcí AZASS
občanského sdružení Aristas. Otázkou jednání
ve svých záměrech v budoucnu realizovat.
byla stavba Suchého poldru Polička. Město jasně
Projevem sociálního vyloučení může být napřívyjádřilo své stanovisko a požádalo zmocněné zá- klad dlouhodobá nezaměstnanost, závislost na sociálstupce, aby informovali členy Aristasu. Opětovně
ních dávkách, život v prostorově vyloučených částech
vyzvalo členy Aristasu ke schůzce, která by vedla
obcí (ghettech), nízká kvalifikace, špatný zdravotní
ke konkrétnímu závěru.
-sáňstav, rozpad rodin či ztráta sebeúcty.

sud s koupí bytu váhali, mají možnost ještě jednou
přehodnotit své rozhodnutí a nabídku města přijmout. Předpokládá se, že zmiňovaná nabídka bude
učiněna stávajícím nájemcům písemně v 1. čtvrtletí
r. 2006 a teprve po té budou byty nabídnuty jinému
zájemci.
V r. 2005 byl schválen zastupitelstvem města
prodej dalších 51 městských bytů na Sídlišti Hegerova č.p. 932-933 a ul. Střítežská č.p. 218. Jejich
prodej dosud probíhá a podle počtu uzavřených
kupních smluv (39!) lze kvitovat pozitivní ohlas na
koupi bytů ze strany stávajících nájemců.
Ve výhledu na r. 2006 se dále uvažuje o prodeji
9 bytů v domě č.p. 33 na ul. Šaffova v Poličce
a 16 bytů v domě č.p. 874-875 na ul. 9. května.
I v tomto případě bude prodej realizován v souladu
se zák.č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů a písemná
nabídka půjde nejdříve stávajícím nájemcům. Tento
záměr byl projednán s kladným stanoviskem v radě
města dne 19. 9. 2005, konečné rozhodnutí o prodeji bytů však přísluší zastupitelstvu města. Město
Polička disponuje v současné době 80 nájemními
byty včetně bezbariérových, které jsou obsazovány
občany města Poličky podle schváleného pořadí.
Ing. Škrabalová Sonja
vedoucí majetkoprávního odboru

KRAJ SMETANY A MARTINŮ BUDUJE ODPOČÍVADLA
A ODPOČINKOVÁ ZÁKOUTÍ

PARDUBICKÝ ROZHLAS
NA SÍTI

STŘEDISKO SOCIÁLNÍ
INTEGRACE

JEDNÁNÍ S ARISTASEM
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odpočinkové zákoutí vytvořeno za městskými
hradbami u ulice Šaffova. V dotčeném místě bude
umístěno 5 laviček, 3 odpadkové koše a vysázeny
4 vzrostlejší stromy. Budou zde provedeny terénní
úpravy řešící povrchové odvodnění, zpevnění po-

chůzí plochy a revitalizaci trávníku. V místech, kde
v minulosti stávala parkánová zeď bude v úrovni
terénu z kamenů nepravidelného tvaru vydlážděna
její původní linie vč. nízké kamenné zídky.
Projekt je spolufinancován Pardubickým krajem
v rámci programu Podpora budování infrastruktury
cestovního ruchu v Pardubickém kraji.
Mgr. Jan Matouš, ředitel svazku obcí KSM

OPRAVY VEŘEJNÉHO
OSVĚTLENÍ
Od poloviny roku 2003 spravuje a udržuje
veřejné osvětlení na území města a městských
částí Lezník, Střítež a Modřec firma CITELUM, a.s.
Praha. V loňském roce provedla mimo jinou údržbu
a úpravy i očíslování všech světelných bodů.
Upozorňujeme občany na možnost nahlásit veškeré zjištěné poruchy a požadavky na údržbu VO
telefonicky přímo na dispečink firmy CITELUM a.s.
na bezplatné lince 800 101 109 nebo na e-mail: pavel.dusek@citelum.cz . Pro přesnou lokalizaci poruchy je nejlépe sdělit číslo světelného bodu uvedené
na štítku sloupu VO a stručně poruchu popsat.
Ing.Marta Mastná, ved. odb. územ. rozvoje a ŽP

GYMNÁZIUM - VÍKEND PRO ZDRAVÍ
Tak se to zase povedlo – paní učitelka Najbertová
získala finanční dotaci na svůj projekt „ Víkend pro
zdraví“. My, studenti poličského gymnázia, jsme se
samozřejmě chytili příležitosti strávit víkend 9. - 11. 9.
plný aktivit všeho druhu na Mladočově.

Na začátek bylo potřeba se navzájem trochu
poznat – s tím nám pomohli lektoři vrstevnického
PEER programu za pomoci různých her. Vzápětí
jsme se přesunuli do tělocvičny, kde nás pod vedením Mgr. Lenky Korábové čekala aktivita přibližně
popsatelná slovy „Ať jsou naše těla zdravější a krásnější“. Šlo o to seznámit se s našimi těly a naučit se je
správně posilovat. Některé svaly mají totiž tendenci se
posilováním zkracovat, jiné zase nic neděláním ochabovat. Pro ty, kdo měli zájem, to bylo fyzicky náročné,
já jsem si odnesl, že všechny svaly mají po námaze
tendenci bolet… Zbytek dopoledne jsme vyplnili
trefováním jamek na minigolfovém hřišti.
Přesun do Mladočova, to nebyla žádná legrace.
On totiž když vám cestou po serpentinách začne „hořet“ autobus, přesněji řečeno začne se vám z motoru
kouřit jako z továrního komínu, můžete si ještě udržet
smích na rtech, o který však vzápětí přijdete, když
si uvědomíte, že se s těmi batohy musíte táhnout na
kopec sami. Moc nás to ale neutahalo, protože jsme
se pak byli schopní celý víkend honit za nějakým míčem – fotbalovým, volejbalovým i tenisovým. Volné
chvilky v nabitém programu se totiž výhradně nesly
ve znamení sportu. Pátek zakončila beseda s Ivetou
na téma reflexní terapie. Co to znamená? Inu když

vás bolí např. hlava nebo máte ztuhlý krk, zkuste se
po reflexních drahách vašeho těla přesunout až na
chodidla a trochu je promasírovat – uvidíte, že vám
to pomůže. Reflexní dráhy ale raději nehledejte sami.
A nový trend, nejen v obuvnictví, vám radí - chodit co
nejvíce bosi – je to totiž levné a především zdravé.
V sobotu jsme se ani pořádně nestihli probudit
a už na nás čekal asi nejzajímavější bod programu
– beseda s karatisty z poličského oddílu MSKA spojená s ukázkami sebeobrany vyžadující naše vlastní
zapojení. Speciální karatistická rozcvička vedená
Petrou nás hned po ránu pěkně protáhla, Štěpán
s Rouzkem nám předvedli všechny karate kombinace
a Jarda nám k tomu říkal spoustu zajímavých věcí.
Následně jsme dostali prostor vyzkoušet si techniku
kopů a úderů do lap a pro případ, že bychom se někdy dostali do úzkých, nám Štěpán ukázal pár triků ze
sebeobrany. Bylo to moc fajn.
A odpoledně dorazili dva naturální kulturisté
– Vašek Kořínek a Jarda Petr. Spousta lidí si kulturistiku spojí s lidmi, kteří jsou zahledění do vlastních
svalů, jejichž objem je nepřímo úměrný rozumovým
schopnostem. To ale vůbec není pravda. Kulturistika
je náročný a zodpovědný sport, spojený se zdravým
životním stylem a rozvojem osobnosti. Mnozí z nás
si ani nedokáží představit, co obnáší příprava na
soutěže v kulturistice, a většina z nás by ji ani nebyla
schopna absolvovat! S kulturisty, alespoň těmi poličskými, je docela legrace.
Sobotu zakončila přednáška Mgr. Vlasty Tvrdíkové týkající se psychosomatických nemocí, tj. nemocí,
které mají hlavní původ v psychice člověka. Pokud
vás už delší dobu trápí nevyléčitelný kašel, zamyslete
se nad psychickou pohodou vašeho života. Přednáška vzhledem k celkové vyčerpanosti posluchačů po
celodenním programu trochu náročná na soustředění,
leč zajímavá.
Neděle se nesla v duchu odjezdu, moc se nám do
Poličky nechtělo. Poslední blok si vzala na starosti
Martina a povídali jsme si o správném stravování
před a po fyzické námaze. Kdyby se mě někdo zeptal,
jestli to byl promarněný víkend, rozhodně mu řeknu,
že nebyl. A pokud bych měl možnost si ho příště zopakovat, tak neváhám ani minutu. Počasí bylo krásně
babí, škoda toho koupaliště, které už mělo letošní
sezónu za sebou.
J. N.

Farní charita Polička vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

VEDOUCÍ DENNÍHO STACIONÁŘE
PRO DOSPĚLÉ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM
Denní stacionář je centrem sociálních služeb, které nabízí lidem s mentálním, případně kombinovaným
postižením pracovní terapii v keramické, výtvarné a dřevařské dílně, a další doplňkové aktivity zaměřené na
rozvoj osobnosti klientů a posílení jejich samostatnosti (nácvikové aktivity, vzdělávání, kontakty ve společnosti).
Denní stacionář v současné době slouží 18 klientům, pracovní tým tvoří 7 pracovníků.
Na pozici vedoucího požadujeme:
• min. VOŠ sociálního, spec.pedagogického či jiného blízkého oboru
• schopnost přijmout poslání a vize organizace
• úctu a toleranci k hodnotám a životnímu stylu lidí s postižením
• komunikativnost, flexibilitu, organizační schopnosti, ochotu dále se vzdělávat
• zkušenosti s tvorbou projektů, dobrou znalost práce s PC (Word, Excel)
• řidičský průkaz skup.B – aktivní řidič
• trestní bezúhonnost
• výhodou jsou zkušenosti s vedením týmu a praxe z oboru
Nabízíme:
• zajímavou, různorodou práci v příjemném prostření
• možnost seberealizace a osobního rozvoje
• podporu dalšího vzdělávání v oboru
• pružnou pracovní dobu (po uplynutí zkušební doby)

NABÍDKA PRO SENIORY,
JEJICH RODINY A OSOBY
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ.
Potřebujete pomoc?
Špatně se vám chodí?
Můžeme vám donést nákup,
vyzvednout léky, vyřídit různé
pochůzky. Budete-li potřebovat,
zajistíme vám doprovod k lékaři,
na poštu, doprovodíme vás
na úřad apod.
Zmáhá vás úklid bytu?
Pomůžeme vám s běžným úklidem,
luxováním, mytím oken, úklidem
po malování i s úklidem
společných prostor.
Potřebujete vyprat?
Špinavé prádlo odvezeme a čisté,
vyprané a vyžehlené přivezeme.
Nebo si můžete nechat prádlo jen
vymandlovat.
Nemůžete si uvařit?
Nabízíme možnost stravování pro
jednotlivce i organizace v jídelně
DPS „Penzion“. Obědy také
rozvážíme až do domu.
Pomůžeme s přípravou snídaně,
svačiny, obědu a s podáním jídla.
Potřebujete pomoc doma?
Pomůžeme s osobní hygienou,
oblékáním, přestláním
a povlečením lůžka. Můžeme
zajistit celkovou koupel včetně
mytí vlasů v domě s pečovatelskou
službou. Koupelnu máme
vybavenou zvedacím zařízením
a můžeme koupat i osoby tělesně
postižené.
Topíte v kamnech?
Postaráme se. Vyneseme popel,
doneseme uhlí a dřevo.
Cítíte se osaměle?
Můžeme vám zajistit společnost
pečovatelky třeba jen
na popovídání, doprovod
na vycházku, nebo pomoc
při různých zájmových
a pracovních aktivitách.
V případě zájmu o jakoukoli pomoc se obraťte na:
vedoucí pečovatelské služby paní Irenu Smolkovou nebo ředitele DPS „Penzion“ pana Pavla
Brandejse.
Dům s pečovatelskou službou
„Penzion“
Družstevní 970
Polička
461 753

Motivační dopis, kopie dokladů o dosaženém vzdělání a profesní životopis s uvedením kontaktů na sebe
zasílejte prosím poštou na adresu: Mgr. Markéta Šafářová Farní charita Polička, Vrchlického 22, 572 01 Polička,
a to do 18. 11. 2005. Předpokládaný nástup – začátek ledna 2006
Další informace o výběrovém řízení poskytne uchazečům Mgr. Markéta Šafářová, tel.461 725 552, e-mail:
charita@policka.cz
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ZE ŽIVOTA ZUŠ B. MARTINŮ
POLIČKA
Začátek školního roku 2005/2006 byl svižnější
než minulé roky. Probíhaly venkovní stavební práce
(což jistě zaregistrovali všichni kolemjdoucí), celostátním kolem vyvrcholila výtvarná soutěž ZUŠ (o tom
jak naši výtvarníci opět nezklamali si budete moci
přečíst v dalším čísle) a zpěvačky se intenzivně připravovaly na III. ročník Písňové soutěže Bohuslava
Martinů.
Tato soutěž je pořádána Hudební školou hl.
m. Prahy a záštitu nad III. ročníkem převzal pan
Miroslav Popelka, starosta města Poličky, rodného
města B.Martinů. Celorepublikové klání zpěváků
z různých typů umělecky zaměřených škol od ZUŠ
přes hudební gymnázia až ke školám, které připravují profesionální umělce, finančně podporuje i Nadace
Bohuslava Martinů. Poličku reprezentovaly v tomto
roce tři žákyně ZUŠ Bohuslava Martinů a také jedna žákyně bývalá, která již studuje sólový zpěv na
Konzervatoři v Pardubicích. Velmi dobře připravené
dívky předvedly kvalitní výkony a získaly také ocenění. V kategorii uměleckých škol, které připravují
profesionální umělce získala Helena Tamelová, studentka Konzervatoře v Pardubicích 3. místo. V kategorii Základních uměleckých škol a jiných hudebních
škol a gymnázií získala Michaela Vostřelová, žákyně
p. uč. Budigové cenu za nejlepší interpretaci písně
B. Martinů. U klavíru spolupracovaly v prvním případě Jaroslava Filipová a ve druhém Iva Komárková,
obě učitelky ZUŠ B. M. Polička.
Již pravidlem se stala návštěva všech, kteří
na soutěži uspěli, v Poličce. Zde se prezentují na
tzv. Koncertě vítězů. Tak mají možnost i obyvatelé
Poličky slyšet to nejlepší z mladých pěveckých výkonů. Pro zpěváky se návštěva Poličky stává nejen
možností zazpívat si v krásném sále Tylova domu, ale
na druhý den mají také připravenou prohlídku města, muzea, Památníku B. Martinů i rodné světničky
a místa posledního spočinutí hudebního skladatele,
jehož písně interpretují.
Koncert se konal 21. 10. 2005 a toto datum se
stalo pro Základní uměleckou školu Bohuslava
Martinů Polička zajímavým i z jiného důvodu. Byl
to totiž i poslední nahrávací den prvního CD školy,
na kterém se budou svými výkony prezentovat její
žáci a učitelé.
Dovolím si předat Vám pár postřehů z nahrávacích
dnů. V profesionálním nahrávacím studiu jsme strávili
několik desítek hodin intenzivní práce a pro všechny
zúčastněné to byl jistě silný zážitek. Bylo zajímavé
sledovat tvůrčí pracovní atmosféru, kdy se po pár hodinách stíraly rozdíly mezi žákem a jeho učitelem a ti,
oba stejně unavení a napjatí, se snažili dát ze sebe to
nejlepší pro společný výsledek. Za sklem studia další
muzikanti bez rozdílu věku drželi pěsti a pak radili co
a jak zlepšit a dotočit tak, aby to bylo co nej, nej, nej…
No a ta svatá trpělivost a cit pro okamžik u pana
zvukaře! Co si asi teď myslí o dráze profesionálního
umělce ti žáci, kteří se nahrávání zúčastnili? Většina
měla poprvé možnost slyšet své výkony a zažila co
to je, skutečně pracovat s hudebním nástrojem, nebo
hlasem. Tak jen doufám, že tato zkušenost pro ně
není tou poslední a že to, co si měli možnost vyzkoušet při této veskrze tvůrčí práci, nezapomenou.
Teď nás čekají ještě práce na výsledném zpracování, přičemž výtvarnou stránku budou mít - jak
jinak - na starosti naši výtvarníci v čele se svou paní
učitelkou.
Na závěr dobrá zpráva pro rodiče: výsledek (a teď
možná prozrazuji tajemství) najdete jistě pod vánočním stromečkem.
Renata Pechancová, ředitelka ZUŠ B.M.
OZNÁMENÍ PRO ČLENY
SPOLEČNOSTI BOHUSLAVA MARTINŮ
Blíží se závěr roku a s ním již tradiční zájezd na
koncert do Prahy. Tentokrát se pojede 9. 12. 2005
opět na koncert České filharmonie do Rudolfina.
Konkrétní informace se dozvíte ještě formou osobních pozvánek na akce SBM Polička.
Informovat a případně přihlásit se můžete na
tel.č.: 461 725 655 (p. Pechancová).
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SOUTĚŽILO SE O TITUL
V 11.00 hodin úplné bezvětří, ve 14.30 hodin
mírný větřík a nebe plné draků.
Tak vypadaly poměry na poličském letišti
v sobotu 15. října. K uspořádání tradiční podzimní
akce spojil síly místní AERO KLUB s Domem dětí
a mládeže v Poličce, Základní školou v Lubné
a sponzory. 29 vlastnoručně vyrobených a 38 zakoupených draků vzlétlo nad letištní plochu. Draci
klasičtí, moderní, originální i poplatní době a vkusu. Rozličných tvarů, materiálů, barev. Soutěžili
o titul draka s nejoriginálnějším jménem, nejhlad-

ším přistáním a ve spoustě dalších kategorií tak,
aby šanci na drobnou cenu měl každý. Atraktivní
hlavní výhru – vyhlídkový let nad Poličkou – získala nakonec majitelka klasického „draka domácího“
s pestrobarevným chvostem, dokonalým těžištěm
a vysokým letem. Program doprovodila soutěž
v malování a ukázka letecké akrobacie. Pohodové
odpoledne stylově uzavřelo ptačí hejno, které na
obzoru předvedlo - v dokonalé formaci - ukázku
přeletu do teplých krajin.
-kaz-

DIABETICI SE REKREOVALI V LUHAČOVICÍCH
Týden jsme strávili v největších moravských lázních Luhačovice.Opakované vycházky v malebném údolí říčky Šťávnice a lesnaté
stráně v okolí nás vedly k procházkám a pěší
turistice.Minerální léčebné vody, klimatické podmínky, přírodní scenérie a rehabilitace v bazénu nám přinesly příjemné pocity z relaxace.
Ubytováni jsme byli v tříhvězdičkovém hotelu,v pokojích s hygienickým zařízením,denně nám byla
k dispozici tělocvična, kde probíhaly ranní rozcvičky. Někteří využili možnosti a zakoupili si masáže
a tím znásobili rehabilitační účinek pobytu. Stravováni bylo bez chyby, chutné, dietní a my kuchařky
jsme ocenily to, že jsme nemusely vařit. Během
pobytu v lázních jsme mohli navštívit několik kulturních akcí, které nám též napomohly k relaxaci.
V učebním programu jsme se seznámili s historii
lázní a možnostmi léčených procedur. Zopakovali
jsme si témata- Dietní léčba diabetu, Redukční dieta
obézních diabetiků, Zásady dia stravy, výběr potravin, Navštívil nás MUDr. Jan Bartoušek, který měl
přednášku na téma Neuropatie u diabetiků, Dr. Klimešová u všech zúčastněných provedla jednoduché
a orientační vyšetření na potvrzení diabetické neuropatie přístrojem Thio-test.
Na začátku pobytu byla průměrná hodnota
glykémie 9,841 mmol/l, na konci 7,496 mmol/
l. Výsledky ukazují, že jsme se chovali dle zásad ‚
které připomenu
1) Jezte pravidelně a příjem potravy rozložte
nejméně do tří jídel a dvou svačin!
2) Jezte tolik,abyste dosáhli žádoucí motnosti.
Pokud jste obézní, snižte příjem energie. Pozor!
Nezapomeňte,že i alkohol obsahuje energii!
3) Můžete jíst libovolné množství zeleniny.
4) Vyhýbejte se živočišným tukům!

5) Nejezte a nepijte potraviny s obsahem cukru,
jako čokoláda, dorty, med, cukrovinky, nealko-nápoje obsahující cukr! Nezapomínejte, že také šťávy
z ovoce obsahují cukr (džusy)
6) Všeho jezte s mírou, jezte přiměřené množství složených cukrů (přílohy) a bílkovin (maso
a mléčné výrobky).
7) Hodně pijte vodu, čaje a neslazené minerálky.
8) Omezte sůl jídlo si ochuťte kořením,aromatickými bylinami nebo citronem.
9) POZOR na DIA výrobky, nelze je konzumovat bez omezení. Některé výrobky obsahují náhradní sladidla s vysokým obsahem energie (fruktosa
a soibitol)
l0) Dopřejte si dostatek pohybu na čerstvém
vzduchu! Na závěr musím poděkovat MUDr. Lisému, s. Simajchlové, MUDr. Mičanové, MUDr. Provazníkovi, MUDr. Martinů za zpracování přihlášek
a vyšetření zúčastněných, bez kterého bychom
nemohli jet.
Marta Karasová, Svaz diabetiků Polička

MŮJ DOMÁCÍ MAZLÍČEK 2005
Přehlídka zvířecích kamarádů se uskutečnila podruhé, poprvé zaznamenali její průběh
členové zájmového kroužku „Na slovíčko“. Se
značkou –RaZ- se budeme na stránkách Jitřenky setkávat častěji.
I když bylo ideální počasí, atmosféra příjemná
a ceny lákavé, nesešlo se v pátek 14. října na plácku před Domem dětí a mládeže tolik účastníků
(lidských i zvířecích), kolik by si organizátor, pan
Richard Brabec, přál. Vedoucího přírodovědného
oddělení DDM jsme se zeptali na přípravu přehlídky .

účastníci přehlídky, ať už se dostavili na vodítku,
v krabici , plátěném sáčku či plastové přepravce,
byli svými majiteli prezentováni jako ti „nej“.
Vítězka, jorkšírská teriérka Sára, je dva roky
stará, je přátelská a odvážná.
Méně vyrovnaná byla druhá část. Sebešikovnější křeček nedokáže to, co pes, byť zjevně rozhozený soutěžní atmosférou.
Kříženec jezevčíka a pražského krysaříka
Cherry dal pac, lehl si, postavil se na zadní, sedl
si a umí prý zpívat podle melodie z mobilu. K naší
lítosti nedovolila maminka majitelce Cherry, aby
tuto dovednost předvedla.

„Většinu práce si musí občas člověk zorganizovat sám“, říká pan Brabec a dodává: „Oblíbil
jsem si všechna zvířátka, tudíž nemám předem
žádného favorita“.
Před samotnou soutěží jsme vyzpovídali majitelku černobílé fenky Dáši.
„Dáša se narodila před pěti lety, ráda chodí
na procházky, umí prosit a ráda si hraje se svými
štěňaty“.
Soutěž byla rozdělena do tří samostatných kategorií, během nichž hodnotila porota roztomilost,
šikovnost a originalitu zvířátek.
Nejvyrovnanější byla první kategorie – všichni

Dá se říci, že vítěz poslední kategorie byl jasný od začátku. Představujeme ho v miniportrétu:
Korálovka Rouzí je dva roky starý nejedovatý had,
který se živí myšmi.
Pro všechny účastníky soutěže byla připravena
malá pozornost, o kterou se postarali, stejně jako
o ceny pro vítěze, sponzoři. Trochu nás vylekala
cena pro Rouzí – zakrslý králíček. Majitel korálovky nás ujistil, že spíše sní králíček hada než
naopak.
Za rok se těšíme na vás i vaše domácí mazlíčky!
-RaZ-

HEJTMAN RABAS: KLAUSE
NAŠE PROBLÉMY ZAJÍMAJÍ
V pondělí 10. října 2005 se prezident České
republiky Václav Klaus s chotí sešel v Lánech
s hejtmany českých krajů a jejich manželkami.
Hejtman Pardubického kraje Michal Rabas po skončení tohoto jednání konstatoval, že prezident je
ústavní činitel, který se nejčastěji stýká s hejtmany
a velmi živě se zajímá o problematiku krajů a jejich
občanů.
Prezident byl všemi hejtmany seznámen se současným stavem územní veřejné správy v České republice, zejména s fungováním spojeného modelu
státní správy a samosprávy a funkčnosti správních
obvodů jednotlivých úřadů.
„Reforma veřejné správy proběhla pouze ve dvou
etapách, třetí etapa reformy, tedy reforma ministerstev, nebyla ani započata a vláda prostřednictvím
parlamentu občanům výrazně znepřehlednila systém, počet a strukturu jednotlivých úřadů a jejich
obvodů,“ konstatoval Michal Rabas.
V otázce zdravotnictví hejtmani přivítali stanovisko prezidenta o nepodpoře zákona zakazujícího transformaci nemocnic. Kraje narozdíl od
ministerstva zdravotnictví v současné době řeší
velmi vážnou situaci ve financování a provozování
nemocnic.
Dalším bodem jednání byla doprava a bezpečnost. Hejtmani prezidentovi potvrdili špatnou technickou úroveň, vybavení a snižující se početní stavy
policistů běžného výkonu služby u Policie ČR. Bylo
konstatováno rozevírání nůžek mezi počty policistů
a vybaveností u městských policií oproti Policii ČR.
Značná část diskuze byla věnována otázce využívání prostředků ze strukturálních fondů Evropské
unie. „Ač ekonom, odnáším si názor, že strukturální fondy nemusí být vždy jen velkou příležitostí, ale
v mnoha případech i černou dírou. Dírou, která
v obecních a krajských rozpočtech bude znamenat
ohromné výdaje např. na splnění různých nesmyslných ekologických či technických limitů ze strany
EU,“ řekl hejtman Rabas.
Jen za první rok existence druhého volebního
období navštívil prezident Václav Klaus Pardubický
kraje již třikrát a na závěr letošního roku se připravuje oficiální třídenní návštěva prezidentského
páru v Pardubickém kraji.

BÍT ČI NEBÍT?
Rodiče v Británii nesmějí od ledna tohoto roku
pohlavkovat děti . Pokud tento zákon mající děti
chránit před násilím poruší, hrozí jim až pětileté
vězení.
Třináctiletý školák dostal začátkem března
u soudu ve městě Teesside na severovýchodě Anglie
doživotí za znásilnění pedagožky. Napadl ji loni
v listopadu, když jej doučovala. Po znásilnění ji
okradl o vozidlo, s nímž ujel zhruba 50 kilometrů.
V naší republice loni spáchali nezletilí, tedy
děti do patnácti let, 3319 trestných činů a podíleli
se na čtyřech vraždách. Mezi nejsmutnější patří
případ 12letého chovance výchovného ústavu, který
na Rychnovsku nůžkami ubodal 81letou stařenku a vražda 13leté Barborky z Kmetiněvsi, kterou
brutálně zabil její stejně starý spolužák. Mladiství
násilníci u nás hřeší na to, že jejich potrestání není
podle zákona možné a stát není schopen jiným
způsobem jim v páchání trestné činnosti zabránit.
Navíc mírný režim v současných ústavech dětským
pachatelům nebrání v útěcích. Ministerstvo školství
se proto
rozhodlo navrhnout vybudování speciálních zařízení pro dětské pachatele závažných
trestných činů, která budou vybavena mřížemi
v oknech, drátěným oplocením a kamerami.
Za sebe dodávám: Moje maminka nás za prohřešky zmydlila pantoflí kdykoli a kdekoliv. Dokonce, když si to zasloužily, vzala šmahem i sousedovy děti. Ani já jsem na tomto přístupu k dětem
nic nezměnila. Vyplatilo se mi to.
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KAMÍNEK V LISTOPADU
Pondělí:
- Výtvarné práce s dětmi
- 11,00 – 11,30 Procházka s dětmi
- 14,30 Onko klub
Úterý:
- 9,30 -12,00 klub maminek
- 14,00 - škola Oldříš - výtvarné práce
- 18,30 – 19,30 cvičení kalanetika
Středa:
- Situační hry - 11,30 – 12,30
- procházka s dětmi
Čtvrtek:
- Písničky‚ říkanky‚ relaxace pro děti
a hudebně pohybové hry
- 9,30 klub maminek
- 18‚30 – 19,30 cvičení kalanetika
Pátek:
- 11,00 – 11,30 procházka s dětmi
- 10,00 výtvarný kroužek pro děti

OD DOBY KAMENNÉ DO DOBY SLOVANSKÝCH HRADIŠŤ
Městské muzeum a galerie Polička pro Vás připravilo již poosmé výstavu, která vznikla v rámci
programu MUZEUM a ŠKOLA v roce 1998.
V letošním roce ji je možné navštívit ve výstavních sálech Městského muzea od 1. LISTOPADU do 31. PROSINCE 2005
Výstava Od doby kamenné do doby slovanských
hradišť je koncipována tak, aby svým obsahem
a především interaktivní formou doplnila hodiny
vlastivědy či dějepisu. Vychází z obecně platných
zákonitostí dětské mentality. Využívá vícesmyslové
vnímání a umožňuje dětem vstřebávat informace
nejenom sluchem a zrakem, ale především hmatem
a vlastní aktivní činností.

miku podle starodávných vzorů nebo jako pračlověk na stěnu „jeskyně“. Na okamžik se mohou stát
Keltem a obléknout se do keltského oděvu nebo
Slovanem a pokusit se psát ve staroslověnském
písmu - hlaholici.
Cena vstupného pro děti 20 Kč, dospělý 20 Kč,
(školní skupina – děti 20 Kč + zdarma obdrží pracovní sešit, učitelé zdarma)
Otevírací doba
Út – Pá 9.00 – 12.00, 12.30 – 16.00 hod.,
So 12.30 – 16.00 hod.
Máte-li zájem o návštěvu této dotykové výstavy,
objednejte se předem na tel.: 461 721 207.
Doporučujeme vzít si s sebou fotoaparát.

Pozor nepřehlédněte!
SRPPD „Kamínek“ od listopadu opět pořádá
klub maminek, který se bude konat vždy ve
čtvrtek od 9.30.
Program je:
3. listopadu
kroužek keramiky
11. listopadu
vánoční tématika
24. listopadu
adventní věnce
1. prosince
zdobení perníčků
Opět začíná kosmetika pro maminky i širokou veřejnost 16. listopadu a 14. prosince od
9 do 15 hod.
Ceník služeb
Úprava obočí
10 Kč
Barvení obočí
5 Kč
Barvení řas
5 Kč
Líčení
30 Kč
Lakování
10 Kč
Masáž rukou
15 Kč
Maska
25 Kč
Masáž obličeje
15 Kč
Depilace
10-20 Kč
Kde nás najdete?
SRPPD „Kamínek“ Švermova 401 - ZŠ Na Lukách
- vchod od dopravního hřiště‚ Polička, 572 01
Č. tel. 603 108 673, č.účtu 163 576 469/0600 GE-Money Bank Polička.
Pracovní doba :
Pondělí - čtvrtek 7.30 - 16.00 hod.
Pátek 7.30 - 13.00 hod
Dle potřeb rodičů možnost úpravy pracovní
doby.

NOVÉ MĚSTSKÉ STRÁNKY
Během října letošního roku byly na adrese
http://www.policka.org/ spuštěny nové oficiální
internetové stránky Města Poličky. Můžete zde najít
mnoho důležitých informací o městě, o městském
úřadu, turistických zajímavostech v okolí, kalendář
akcí pořádaných ve městě i telefonní seznam městského úřadu.
Zajímavou novinkou jsou diskusní fóra, kam se
může přihlásit a přispívat kdokoliv, kdo má chuť se
k dění ve městě vyjádřit.
Jitřenka na internetu
V neposlední řadě najdete hned na první
stránce odkaz na Jitřenku, pod kterým můžete
najít všechna čísla od července 2004 v elektronické
podobě ve formátu PDF volně ke stažení. Nová
čísla jsou tam zveřejňována vždy začátkem měsíce.
Rovněž na stejném místě budou v rubrice Ostatní
texty umisťovány články, které se již do „papírové“
Jitřenky nevešly, ale svým tématem jsou nadčasové
nebo jinak zajímavé.
Již nyní si tam můžete přečíst rozsáhlé vzpomínky pana Rippla na osvobození Poličky v roce 1945.
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Programem provází průvodci oblečeni v dobových kostýmech a navozují tak atmosféru dávno
minulých časů. Pro malé návštěvníky je připraven
poutavý výklad, který je seznámí se zajímavostmi
z dob pravěku a starověku. Mají možnost vidět
obrovského mamuta, postavu kovolitce z doby
bronzové a keltského bojovníka s ženou. Do rukou
si mohou vzít repliky zbraní a nástrojů, které lidé
používali při lovu, výrobě předmětů nebo vaření.
Jedná se o kopie pravěké keramiky, kamenné,
bronzové a železné sekery, nože, kamenný srp,
bronzový meč, velkomoravský štít atd. Mohou se
vžít do role našich předků a vyzkoušet si drcení
obilí, tkaní na vertikálním stavu či malovat na kera-

ODVETA ZA ÚČAST NA VÁLCE V IRÁKU
„Myslíš, že zabíjením dáš někomu víru v Boha? Myslíš, že zabíjením na Východě docílíš toho,
čeho jsi docílil v Evropě? Ano, Evropa je jiná nežli
Východ! Na východě již světlo bylo v té době, kdy
v Evropě byla ještě tma...
Zamyslete se všichni, kdož v té době žíti budete, nedobudete ničeho, leda proti sobě obrátíte
národy dříve pokojné a v Hospodina věřící, kteří
dobudou vás!“
Proroctví Sibyly, královny ze Sáby (7. století
před naším letopočtem)
Nad Prahou visí hrozba islámského terorismu.
Shromážděné informace o záměrech teroristů
předala Bezpečnostní informační služba (BIS)
civilní rozvědce a Národní protidrogové centrále.
Obsahují soupisy více než 100 osob z prostředí
islámského terorismu a narkomafie, které plánují

útoky na Prahu. Útok by mohl býti proveden například náložemi odpalovanými na dálku, nálety ultralehkými letadly s tonáží výbušniny okolo 160 kg
řízenými buď sebevrahy, nebo pilotovanými na
dálku. Letadla mají být sestavena přímo na místě
a odstartována z polí nebo málo frekventovaných
silnic v Praze a jejím bezprostředním okolí....
A tak člověka při čtení těchto zpráv napadá,
jestli nám tohle všechno bylo zapotřebí. Teď už
možná lidé pochopí, proč spousta civilizovaných
zemí nepodpořila připravovaný útok na Irák, je
a byla proti vraždění civilistů a dětí. Jenže pozdě
bycha honiti. Svatá válka, neboli džihád, kterým
muslimové před okupací Iráku vyhrožovali, je
v plném proudu a zastavit ji nebude už v lidských
silách. A tak se nabízí otázka: Kdo vlastně je terorista?.
-elč-t

SEDMÁCI Z MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
VŠECHNY PŘEVÁLCOVALI
V loňském školním roce hrála celá naše třída
zajímavou soutěž Velký muzikálový kvíz s Hudebním divadlem v Karlíně. Soutěž měla dvě
části. V první jsme hledali odpovědi na 4 kvízy.
Tématika se pohybovala kolem muzikálu Jekyll
a Hyde, ale otázky nás zavedly i do historie divadla v Karlíně.

KONFERENCE „REZIDENČNÍ
SLUŽBY V ANGLII“

lejší jednotlivci se mohli podívat do Londýna,
kolektivy měly slíbenou cestu do Prahy a volné
vstupenky na muzikál, mohli jsme dovybavit třídu
televizním přijímačem či videem nebo získat drobné upomínkové předměty.
Vyhodnocení soutěže nás zastihlo o rok starší.
Naše překvapení neznalo mezí. Obsadili jsme 1.

Konference na téma „Rezidenční služby v Anglii“
byla pořádána Pardubickým krajem ve spolupráci
s Ústavem sociální péče Slatiňany a pod záštitou člena Rady Pardubického kraje Miloslava Macely.
Konference pro odbornou veřejnost se konala ve
dnech 10. – 11. října 2005 v budově krajského úřadu
Pardubického kraje. Druhá část, obsahově shodná,
pořádaná ve dnech 13. – 14. října 2005 v ÚSP Slatiňany, má komornější charakter, a je určena pro pracovníky zařízení sociální péče, která jsou příspěvkovými
organizacemí Pardubického kraje. Obě části konference vedli pan Nigel Deane, ředitel služeb Brothers
of Charity Services Liverpool, a paní Lucy Jonesová,
oblastní ředitelka téže organizace.
Na podzim roku 2004 využil Ústav sociální péče
Slatiňany nabídku partnerského ústavu v holandském
městě Ede ke společné návštěvě organizace Brothers
of Charity Services, která sídlí v britském Liverpoolu. Britové přebudovali ústavy sociální péče včetně
domovů důchodců a obdobných zařízení z formy
„internátní nebo nemocniční“ do podoby „rodinný
domek, vilka“ přirozeně se vyskytujících v ulicích
měst a obcí. Tím byly kodifikovány minimální
standardy na ubytování a způsoby poskytování rezidenčních služeb, které povolují jen formu rodinného
bydlení a bylo dosaženo opravdového včlenění lidí
s různými handicapy do společnosti. Tento pozitivní
směr v poskytování rezidenčních služeb ve Velké
Británii byl realizován v období posledních pěti
letech jako výsledek promyšlené změny systému se
stanovenými pravidly a připraveným finančním zázemím. Výsledkem změny sytému by měla být volba
– svobodné rozhodování uživatelů sociálních služeb,
jejich včlenění do společnosti, nezávislost a v konečném výsledku je to dobrý život.
Miláček Filip Jankovič
Cílem kontaktů s anglickými partnery je seznámit se s jinými možnostmi v oblasti rezidenčních
Hlavně chlapci surfovali na internetu a ob- místo a tím zmíněnou cestu do Prahy a muzikálo- (ústavních) služeb tak, jak jsou poskytovány ve Velké
jevovali správné odpovědi. Pravda, nebyli jsme
vé představení jsme měli v režii divadla.
Británii a odnést si cenné zkušenosti, které by bylo
nejrychlejší, ale naše odpovědi byly 100%.
Očekávaný den D nastal 8. října. Brzy ráno
možné použít v našich podmínkách.
V druhé části jsme si zahráli na módní návr- jsme vyrazili směr Praha. Lákal nás Pražský hrad,
háře a plnili úkol: návrhy kostýmů pro Jekylla
kde jsme se proplétali davy cizinců, nicméně zaa Hyda. Všichni jsme nejprve navrhovali kostýmy
jímavý byl chrám sv. Víta i modernější dostavby
a kreslili jejich podobu, potom jsme sami nejzda- prezidentského křídla. Nad Hradem vlála standarřilejší vyrobili. Ti odvážnější kostýmy vyzkoušeli
ta prezidenta republiky, všude se to hemžilo orani s nezbytným nalíčením. Vše bylo zdokumento- žovými barvami (ten den jsme totiž hráli fotbálek
váno fotem.
s holandskými reprezentanty), my se ale upnuli
Kdo v sobotu 8.10.2005 procházel historickým
Výborným nápadem se ukázala výroba figurky
k hradní stráži a pořizovali nezbytné fotky. Před
centrem Poličky, mohl být překvapený z mnoha mlaJekylla a Hyda, kterou zhotovila p. Martinů, ma- Hradem nás obdarovala místní kapela eurocenty, dých lidí a dětí v historických kostýmech, pláštích
minka jedné žákyně.
které se staly zajímavým suvenýrem.
a kloboucích. Poličští skauti a vlčata si zahráli s více
Vše jsme odeslali na karlínskou adresu a čekali
Naše kroky mířily na Petřín, kam jsme se zmo- než šedesáti skauty z Prahy, Hradce a Chotěboře.
jsme, zda se umístíme.
ženi vydrápali. Na rozhlednu s 299 schody se nám
Historické centrum Poličky se totiž stalo herním poVelkou motivací pro nás byly ceny. Nejrych- moc nechtělo, a tak jsme si spravili chuť v bludišti
lem pro hru „Sláva starých časů“. Pražští skauti z 60.
a síni zrcadel, kde se z nás staly obludky.
střediska LUX ji pořádali již po osmé, pokaždé v jiKdo chtěl ušetřit peníze do víru velkoměsta, ném městě. Hra byla zasazená do 18. století a hráli
sešel po svých na Národní třídu, hrstka zvědavců
v ní „občané“, kteří se snažili pochytat „lapky“ (zlopoužila lanovku.
děje). Občané získávali za chycené lapky odměnu
Míjeli jsme zajímavá místa (Karlův most, Národní divadlo), ale vidina rozchodu na Václavském
náměstí byla silnější.
Většina navštívila „mekáč“, někdo došel až k sv.
Václavovi, jiní procházeli tržiště.
Po šťastném shledání nás čekala cesta metrem
(pro většinu poprvé) a slíbený muzikál.
Muzikálové představení bylo nádherné. Velmi
ponuré až hororové scény jsme doslova hltali.
Hlavní roli sice D. Hůlka nezpíval, ale Marián Vojtko byl v této roli stejně dobrý. Mezi účinkujícími
jsme poznali Kateřinu Brožovou, Josefa Laufera
a nejlepší výkon pro nás předvedla Míša Nosková
(naše superstarka).
Když k tomu ještě připočteme podpisy a fotky
s Davidem Huffem a Filipem Jankovičem, holky
zářily štěstím.
a za ní získali tajemnou šifru. Klíč v šifře se nacházel
Chtěli bychom poděkovat firmě Zlatovánek, v historických dřevěných vratech na náměstí a přikterá nás do Prahy dovezla, p. učitelkám Lud- lehlých uličkách. Šifra hráče dovedla až k pokladu
mile Haraštové a Dagmar Češkové a p. Martinů, u památníku druhého a třetího odboje v parku.
s kterými jsme úkol plnili, p. učitelkám Monice
Pražským skautům se u nás líbilo, překvapila je
Sodomkové a Petře Zákružné, které nás Prahou
naše klubovna s hradební baštou, ale hradby obdiprovázely.
vovali celé. Podobně je viditelně zaujal i kostel sv.
Původní návrh Jekylla a Hyda
Ludmila Haraštová a 7.D
Jakuba při pohledech z parku.
René Habrman

PRAŽŠTÍ SKAUTI SI VYBRALI
POLIČKU
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PROGRAM DIC NA ŘÍJEN
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

CVIČENÍ KRIZOVÉHO ŠTÁBU
Hejtman Pardubického kraje a předseda Bezpečnostní rady Pardubického kraje Michal Rabas
nařídil dle platné legislativy dvoudenní cvičení
Krizového štábu Pardubického kraje s názvem
„ŠTÁB 2005“. Tématem cvičení bylo prověření
činnosti stále pracovní skupiny Krizového štábu
Pardubického kraje a dalších orgánů krizového
řízení při vzniku mimořádné události velkého
rozsahu.
„Pro letošní cvičení jsme vybrali téma vykolejení nákladního vlaku u obce Valy na Přeloučsku,
který převážel jak stavební materiál a pohonné
hmoty, tak i nebezpečné chemické látky. Tato
varianta, bohužel, může nastat i v reálném světě
a my jsme chtěli vyzkoušet, jak budou jednotlivé
složky integrovaného záchranného systému komunikovat a jak bude krizový štáb schopen rychle a efektivně řešit vzniklou situaci,“ řekl hejtman
Michal Rabas.
„Je potřeba obdobné cvičení dělat opakovaně.
Všichni získáme potřebné návyky, schopnost
analyzovat situaci a odpovědně přijímat adekvátní řešení,“ dodal Aleš Boňatovský, tajemník
bezpečnostní rady kraje.
„Jsem spokojen, úředníci krajského úřadu
spolu s odborníky Povodí Labe a Českých drah,
a samozřejmě s hasiči, policisty, zdravotníky
a vojáky, by dokázali vyřešit zadání. Rozhodl
jsem se také vyzkoušet schopnost úředníků krajského úřadu operativně jednat a oproti návrhu
připraveného časového harmonogramu jsem je
svolal o jednu hodinu dříve. Sešli jsme se všichni
a včas,“ zhodnotil cvičení ŠTÁB 2005 hejtman
Michal Rabas.
Cvičení bohužel ale také ukázalo, že ne
všechny zákony tzv. „krizové legislativy“ jsou
dostatečně provázané a jednoznačné v otázkách
odpovědnosti, kompetencích, úkolech a nezbytných finančních úhrad, které leží na hejtmanovi
a krajském úřadě. Získané poznatky využije Pardubický kraj při jednáních s Ministerstvem vnitra
ČR a dalšími kompetentními úřady.
„V rámci cvičení jsem nechal prověřit i v poslední době tolik probíranou komunikaci s obcemi a proto hasičský záchranný sbor od dnešních
ranních hodin kontaktuje starosty všech 452 obcí
Pardubického kraje, zejména na krizové mobilní
telefony.
89 starostů, případně místostarostů
telefon nezvedlo.“
“Pardubický kraj – ani jiné kraje – nemají
legislativní možnost jak starosty donutit být na
příjmu. Je to jen o jejich zodpovědnosti,“ řekl
hejtman Michal Rabas.
Kateřina Nohavová
tisková mluvčí Pardubického kraje
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BĚH TERRYHO FOXE V POLIČCE
Na počest Terryho Foxe, jehož jméno je už
tradičně spjato se zápasem se zákeřnou nemocí
- s rakovinou, se v naší republice pořádá běh již
třináctým rokem. Ani naše město letos při této záslužné akci nechybělo. Byla naplánována na neděli
25. září. Nade všemi pořadateli držel ochrannou
ruku i svatý Petr, protože objednal přímo ukázkové
počasí.

Poděkování za uspořádání patří Městskému
úřadu v Poličce, městské organizaci KDU-ČSL
v Poličce a Svatojosefské jednotě (zapůjčení prostorů a inventáře). Rovněž je třeba ocenit sponzory,
a to: KDU-ČSL, Svatojosefská jednota, Městský
úřad v Poličce, ZŘUD – Masokombinát a.s., Polička
a T.E.S. s.r.o., Polička.
Na vlastní organizaci se podíleli mladí lidé
s hlavním pořadatelem panem Miloslavem Zezulou.
Ve 14.00 hod. byly panem místostarostou Jaroslavem Martinů, Ing. Václavem Kysilkou a panem
Martinem Balášem odstartovány jednotlivé disciplíny – běh, jízda na kole a jízda na kolečkových

bruslích. Na trať z Palackého náměstí a dále ulicemi
Šaffovou, Pálenou, Tyršovou a Na Bídě, městským
parkem přes most na Nábřeží Svobody a zpět parkem po most s cílem opět na Palackého náměstí
se vydalo celkem 107 účastníků. Ti si mohli při
prezentaci vybrat některý z předmětů označených
známým logem tohoto běhu. Po absolvování každý
obdržel drobné upomínkové předměty, informační
leták a občerstvení – párek s hořčicí a chlebem, čaj
a oplatku. Diplomy předával pan Jiří Roušar.
Celkový výtěžek činil 6 254 Kč.
Terry Fox se vydal na trať ,,maratonu naděje“ napříč Kanadou před 25 lety 12. dubna 1980. Věřím,
že i nadále ponesou jeho následovníci tuto štafetu
hlubokého lidství, a že nám nebude osud lidí trpících touto zákeřnou chorobou lhostejný. Snad i tyto
příspěvky pomohou při dalším výzkumu a léčení
nemoci tak, aby se tento běh stal pro všechny během vítězným.

TURISTIKA V LISTOPADU
5. listopadu – Spadaným listím kolem Svitav, Pěší
turistická vycházka do okolí Svitav a Hřebče a Kamennou. Trasa asi 20 km. Odjezd vlakem v 7.41 hod .
Sraz účastníků v 7.30 hod. Vedoucí akce: Brokl Josef
17. – 20. listopadu - Za posledním puchýřem.
Tentokrát se vypravíme na „Poslední puchýř “ do
České Lípy.
3. prosince – Zimní Svojanov
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

KLUB ZDRAVÍ ZVE NA LISTOPADOVÉ SETKÁNÍ
Všímali jste si, jak bylo letos nádherně vybarvené listí? Jako by to byla kompenzace za studené léto.
Sluníčko ještě na konci října docela slušně hřálo
a ranní mrazíky se daly přečkat.
To vše by vypadalo na úplně idylickou pohodu. Ale každý den se na obzoru objevují nové
pohromy, noví strašáci v nejrůznějších převlecích.
Když je umíme pojmenovat, stávají se dokonce víc
skutečnými. Někdy mají docela lidská jména, třeba
Katrina, někdy se vyskytují v takovém počtu, že lidská jména dojdou a jsou nahrazena řeckými názvy.
Jistě jste poznali, že je tu řeč o hurikánech, které
vanou v Americe (což je parafráze na monolog Lízy
Doolitle z My Fair Lady, ale také drsná realita letošního léta a žel i podzimu).
Jedním z nejnovějších strašidel je však cosi
mnohem intimnějšího. Odborné označení je H5N1,
častěji ale mluvíme o tzv. ptačí chřipce. Jde o virové
onemocnění. Zatím není jisté, co způsobí lidem, ale
opeřence určitých druhů likviduje spolehlivě. Celý
svět s obavami sleduje, jak virus postupně překračuje hranice mezi daleko a blízko. A všem z toho
naskakují pupínky strachu, protože může udeřit
s obrovskou silou a údernost jeho projevu může
mít až pandemické rozměry. Může, ale nemusí.
Záleží to nejen na mutační schopnosti viru, který je,
žel, přenosný i na člověka. Co zatím naštěstí prokázáno není, je přenos mezi lidmi. Záleží tedy i na
nás samotných, jak si naše tělo bude umět poradit
s neznámým vetřelcem. Léky proti chřipce existují,
účinné jsou proti chřipce typu A a B, avšak zřejmě
i proti viru s nepoetickým označením H5N1. Momentálně jich není dost pro každého a ne každý
si je bude moci dovolit. Je to každopádně úžasný
kasovní trhák pro farmaceutický průmysl a lékárny
na celém světě. Přežijí jen vyvolení?
Nebojte se. Můžete bojovat ještě dříve, než
nastane hlavní úder. A hned na několika frontách.

Především psychoimunizací, to znamená bojovat
se stresem, abychom nebyli na lopatkách, nenechat
se deprimovat nepříznivými okolnostmi, tělo bude
lépe reagovat na jakékoli zátěže zvenčí. A protože
lidské tělo je něco jako velice dokonale uspořádaná
chemická továrna, je důležité mít výrobu pod svojí
kontrolou a nedovolit, aby se nám situace vymkla
z rukou. Věda opět potvrzuje, že zdravý životní
styl dostatečně dlouho dodržovaný má významný
vliv na zdraví člověka. Klub zdraví vám tímto opět
nabízí pomocnou ruku.
Přijďte za námi v 18,00 hodin do hudebního
sálu muzea dne 9. listopadu 2005, kdy bude tématem „Jak nepodlehnout depresi nejen v listopadu“,
ale i aktuální informace z oblasti zdraví a zdravého
životního stylu. O tom, že si spolu povídáme a také
předvádíme další nápady pro jídelníček zdraví,
snad ani nemusím psát. Vždyť my spolu již chodíme
i na společné vycházky.
A jedno velmi důležité sdělení na závěr: Pro ty,
kteří se zúčastnili naší únorové výstavky „Health
Expo“ s měřením antropometrických hodnot mám
informaci, že závěrečné měření proběhne opět
v Tylově domě za spoluúčasti VZP (ale přijít mohou
i ti, kteří únor „prošvihli“). Nezapomeňte sledovat
prosincovou Jitřenku a plakátky na vývěskách, kde
se dozvíte přesné datum a hodinu konání.
Těšíme se na všechny, kteří najdou motivaci
a přijdou mezi nás. Budoucnost máte i ve svých
rukou a nikdy není pozdě něco změnit.
Buďte ze všech sil co nejvíc zdraví a mějte co
nejpozitivnější pohled na věci kolem vás! A nezapomeňte se usmívat – na sebe kdykoli půjdete kolem
zrcadla a na ty kolem sebe samozřejmě také, je to
dokonce léčivé. Hlavně pro dobré vztahy.
Hanka Ščigelová,
vedoucí Klubu zdraví Polička

VOLEJBAL - KADETKY
PŘÍPRAVNÉ TURNAJE VE VÍDNI A V DOLNÍM ÚJEZDĚ
Po několikatýdenní letní přestávce a nezbytném
odpočinku od volejbalu zahájilo družstvo přípravu na
novou soutěžní sezónu se současným přechodem do
starší kategorie – KADETKY.
V srpnu jsme odjely na letní tréninkové soustředění
do Čestic, které bylo zaměřeno na rozvoj fyzické kondice a cílem naší herní přípravy byl nácvik útočných
herních kombinací a hra s vbíhajícím nahrávačem. Do
Čestic odjelo družstvo bez naší nejvyšší hráčky Báry
Skalské, která odešla na hostování do Olomouce. Tento odchod znamená pro družstvo výrazné oslabení
hry na síti, ale věříme, že i přesto se nám podaří udržet v soutěži na některém čelním místě tabulky.

li nestálo herní štěstí, které je taky někdy potřeba a my
jsme prohrály oba zápasy v rozhodujícím třetím setu
vždy minimálním rozdílem míčů 15:10 a 15:12. Pouhých pět míčů nás tedy dělilo od krásného druhého
místa, ale možná za rok jak se říká : „do třetice ..“
Hráčky ale zaslouží pochvalu za předvedenou hru
a to především za nádhernou obětavou hru v poli
a chytrou hru na síti.
Své první mezinárodní zápasy si zde také okusil
Mirek Krušina, který s námi odjel do Vídně jako
rozhodčí.
Odměnou po dvoudenním zápolení na hřišti byla
návštěva zábavního parku v Prátru, kde při jízdě na

sledky zápasů: Polička – Litomyšl 3 : 0, Polička - Dolní
Újezd 3 : 1. 9. října byl zahájen krajský přebor kadetek
a 27. listopadu sehrajeme dvojzápas v Poličce v hale
gymnázia s družstvem Letohradu. Začátek prvního
zápasu je v 9.00 hodin.
J.P.

JIŘÍ ŠTĚPÁNEK PŘEKVAPIL
V KOŠICÍCH
Přestože poličský naturální kulturista Jiří Štěpánek nechtěl letos aktivně závodit, nechal se na
poslední chvíli inspirovat na závodech Natural

S promotérkou soutěže absolutní
mistryní Evropy a světa ve fitness
ing. Mariettou ŽigalovouSpolečně ve vídeňském Prátru
Naší první zkouškou herní připravenosti byl dvoudenní turnaj v Rakousku, který pořádal Sokol Vídeň ve
dnech 10. – 11. září.
Po loňském nešťastném čtvrtém místě jsme si
chtěly tedy letos přivézt jeden z pohárů. Osm zúčastněných družstev bylo rozděleno do dvou skupin a my
jsem si vedly úspěšně. Jediná prohra se Sokolem Vídeň
znamenala pro nás 2.místo ve skupině a postup do
bojů o 1.-4. místo v turnaji. Bohužel při nás ale v nedě-

krkolomných atrakcích s rotací do všech směrů dívky
na chvíli zapomněly na bramborovou medaili.
25. září jsme odjely na náš druhý přípravný turnaj,
jehož pořadatelem byl Sokol Dolní Újezd. Počítalo se
s účastí čtyř družstev, ale po odřeknutí Chocně se turnaje zúčastnila pouze družstva Dolního Újezda, Litomyšle a Poličky. Hrálo se na tři vítězné sety a my jsme
si mohly pochválit naši poctivou tréninkovou přípravu,
která se zúročila v našem jednoznačném vítězství . Vý-

Cup v Karlových Varech ke startu na Mistrovství
Slovenska v naturální kulturistice v Košicích.
Přestože normálně drží před závody třítýdenní
dietu, nastoupil po pouze pětidenní úpravě stravy
a krátké intenzívní přípravě na kole, kterou střídalo boxování do pytle v rámci kardiotréninku.
To, že v Košicích dosáhl skvělého třetího místa,
je důkazem, že se celoročně udržuje ve výborné formě. Mistrem Slovenska se již tradičně stal
ing. Peter Vinkler, na druhé místo se dostal Maďar
Koloman Toth, když Jiří Štěpánek nezvládl optimálně sestavu.

PARDUBICKÝ KRAJ POMŮŽE
IRÁCKÉ RODINĚ V HLINSKU

Čestice - kadetky a jejich tréninkoví spoluhráči

Rada Pardubického kraje schválila mimořádnou dotaci městu Hlinsko určenou na zabezpečení
repatriace více než dvacetičlenné irácké rodiny (celkem 23 osob, z toho 11 dětí). Jde o rodinu hlinecké
rodačky, provdané v šedesátých letech do Iráku.
Rodina byla nucena opustit Bagdád s minimem
osobních věcí a finančních prostředků.
„Rada se seznámila se situací rodiny a města Hlinska. V tuto chvíli je hlavním problémem
zajištění ubytování, kraj se proto rozhodl Hlinsku
pomoci dotací ve výši 200 tisíc korun. Jde o mimořádnou situaci, finanční prostředky proto poplynou
z rezervy rady,“ řekl Miloslav Macela, krajský radní
zodpovědný za sociální záležitosti.
Dotaci bude možno čerpat i v průběhu roku
2006, protože město Hlinsko chce peníze využít
účelně dle aktuálních potřeb členů rodiny. Rozhodnutí rady ještě musí potvrdit krajské zastupitelstvo,
které se sejde na konci října.
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VALNÁ HROMADA FOTBALISTŮ
Zasedání valné hromady SK
Masokombinát Polička se uskuteční z rozhodnutí výkonného
výboru a v souladu se svými stanovami Dne 18. 11. 2005 (pátek)
v Bufetu Na hřišti.
Prezentace od 17:30 hodin. Zasedání bude zahájeno v 18:00 hodin. Pro jednání valné hromady
navrhuje výkonný výbor následující program:
1. Zahájení, schválení programu, jednacího
a volebního řádu
2. Volba volební a návrhové komise
3. Zpráva výkonného výboru
4. Volby výkonného výboru
5. Diskuze
6. Usnesení, závěr

PLAVECKÁ ŠTAFETA MĚST 500X100M - POLIČKA JE NA III. MÍSTĚ
Plavecký bazén 6. října ožil a nasál bojovnou
atmosféru.
Již od šesté hodiny ranní zde bylo živo. V osm
hodin ráno přišel plaveckou štafetu podpořit pan
starosta Miroslav Popelka. Svou návštěvou a velmi
pěkným zaplavaným časem motivoval skandující
žáky. Organizátoři ukončili štafetu v osm hodin
večer.

Kooperativa a.s., Poličské strojírny, VZP Polička,
GE Money Bank, RAVENSBURG Polička, MIP
- Polička, PONAS s.r.o. Polička, Cukrárna Černý –
Mlynář, Knihkupectví – Dolejš, České Dráhy - Polička, COMA Polička, MEDESA Polička, NACKO
- průmyslová podlahy, PRIMA - Švanda, PEKAŘSTVÍ –MARKOVI Polička, Potraviny - Boháčová
Pomezí, T.H.T. - Polička, Heso – Polička.

Celkem plavalo 394 účastníků, to je o 118 lidí
méně než v roce 2004. Z veřejnosti si štafetu zaplavalo 85 občanů. Plaveckou štafetu reprezentovalo 11 školských zařízení z Poličky a okolí.
Poličku reprezentovali žáci:
ZŠ T.G. M. Polička v počtu 138 žáků, ZŠ Na
Lukách 5 žáků, Gymnázium Polička 104 žáci, Jedlová 2 žáci, Pomezí 2 žáci, Litomyšl 2 žáci, školy
SOUO a SČMSD Polička 20 žáků, Speciální škola
z Poličky 2 žáci. Štafetu plavaly děti z MŠ Palackého nám., MŠ Luční, MŠ Pomezí dolní.
Štafeta se plavala pod záštitou Českého olympijského výboru, patronkou je tradičně plavkyně
Ilona Hlaváčková.
V uvedené tabulce jsou přihlášena města do
kategorie A s počtem obyvatel do 15ti tisíc:
Roudnice nad Labem s počtem obyvatel 13.538
obsadilo I. místo, 5.922 b.
Zábřeh 15.115, II. místo, 5.606 b.
Polička, 9.250, III. místo, 5.083 b
Tanvald, 7.120, IV. místo, 2.837 b.
Hustopeče, V. místo, 1.981 b.
Skuteč, VI. místo, 1.444 b.
Tachov, VII. místo, 1.383 b.

Štafeta je zdárně za námi, dovolte mi jménem
kolektivu plaveckého bazénu a plavecké školy
poděkovat za účast závodníkům a organizátorům, ředitelům a učitelům škol. Pevně věřím, že
III. místo bude motivací pro další již 15. ročník
štafety.
Děkuji,

Kandidáti do výkonného výboru mají možnost
se zaregistrovat do 14. 11. 2005 (pondělí) do 12:00
hodin, písemně na adrese: SK Masokombinát Polička, U Liboháje 60, 572 01 Polička, nebo elektronicky na adrese: vaclav.obolecky@suspk.cz

MTB – DVOUHODINOVKA
ZÁVOD DVOJIC
Za krásné říjnové neděle 16.10. jsme v rámci
Cyklo-ski klubu Polička uspořádali velmi atraktivní závod v Liboháji na horských kolech. Netradiční klání přilákalo celkem 16 dvojic v různých
věkových kategoriích. Závodilo se v počtu ujetých
kol v přesně vymezeném čase dvou hodin. Okruh,
který měřil necelé 2 km, vedl po značených veřejných cestách a vždy jeden z dvojice střídal svého
kolegu. Záleželo tedy na každé dvojici, jakou si
určí strategii a po kolika kolech se budou střídat.
Zvítězila dvojice mladých borců z Brna, kterým
se podařilo absolvovat celých 30 kol! Trať byla
poměrně technicky náročná, ale divácky velmi
atraktivní, a tak si všichni přítomní pochvalovali
průběh a organizaci celého závodu. Závěrem chci
jmenovitě vyzdvihnout Miroslava Jánu a Oldřicha
Jiráně a jejich další pomocníky, kteří skvěle vymysleli trať a zorganizovali celý průběh závodu.
Všichni se těšíme, že i za rok uspořádáme takovou
akci a že o ni bude minimálně takový zájem, jaký
byl teď.
Miroslav Brandejs

Výsledky plavecké soutěže měst 14. ročníku
jsou též na www.info-sport.cz
Účastníci štafety ze škol, kteří svým uplavaným časem získali maximální počet 28 bodů a tím
přispěli největší měrou k umístění na III. pozici
získají DIPLOM s fotografií a podpisem patronky
této akce - Ilony Hlaváčkové.
Maximální počet bodů za svůj uplavaný čas
mělo 97 plavců. Jsou mezi nimi děti do 7 let a lidé
od 60ti let. Mimo tyto kategorie z veřejnosti zaplavali nejlepší časy:
L. Kmošek 1:09 sec., O. Stach 1:14 sec., T. Lavický 1:20 sec., F. Porubský 1:23 sec. O. Jiříková
1:35., a další. Do soutěže rodin se jich zapojilo 7,
vždy 1 rodič a 1 dítě do 15ti let.
Děkujeme sponzorům:
AGRIKOL Polička, MASOKOMBINÁT Polička,

19

Kmošková Jitka,
vedoucí plaveckého bazénu

PLAVECKOU ŠTAFETU
PODPOŘIL STAROSTA
Štafetu podpořil také starosta Miroslav Popelka,
který uplaval 100 metrů za 1 minutu 53 vteřin.
„Je dobré podpořit takovou věc. Také jsem si chtěl
po několika letech vyzkoušet, jak umím nebo neumím plavat,“ řekl starosta Miroslav Popelka.
-sáň-

ÚSPĚŠNÁ PODZIMNÍ MUŠKA - OPĚT ZA ÚČASTI ZAHRANIČNÍCH HOSTŮ
Ve dnech 8. a 9. října 2005 se na vodní nádrži
Pod Kopcem konal už 7. ročník známého a oblíbeného rybářského závodu Podzimní muška.
Sešli se na něm špičkoví muškaři ze všech koutů
republiky, ani tentokrát nechyběli zahraniční
hosté. Před závěrem nedělního finále jsme hospodáři Rybářského sdružení Vysočina Polička
Jaroslavu Martinů položili pár otázek.
Jak hodnotíš průběh včerejších vyřazovacích kol
a dnešního finále?
„Do závodu se přihlásilo celkem 220 rybářů, z toho 32 ze Slovenska, jeden Chorvat a jeden Angličan.
S účastí, dá se říci mezinárodní, jsme pochopitelně

ve váhovém rozpětí od 0,5 do 4 kilogramů.“
Jedinou ženou v početném závodním poli byla
Ivana Kuchaříková z Hradce Králové. Z vyřazovacích
kol se probojovala do finále a dlouho se držela na
předních místech. Řekla nám: „Docela se mi daří,
zatím jsem průběžně první. Uvidíme, jak nakonec dopadnu. Na zdejší revír jezdím pravidelně, jak na Jarní,
tak Podzimní mušku, moc se mi tady líbí. Na adresu
těch, kteří kritizují lov ryb, musím říci, že je to tady
komerční rybník a ryby jsou určeny ke konzumaci.“
(My dodáme, že ve zbývajících dvou kolech se paní
Kuchaříkové přestalo dařit a skončila na 35. místě).
Ředitel závodu Alois Mrňák: „Dosavadní průběh
závodu hodnotím, jako všichni účastníci, kladně.

Pstruha o délce 65 cm a váze okolo 3,5 kg (nebyl jediný) ulovila na začátku nedělního finálového
klání paní Ivana Kuchaříková, jediná žena ve startovním poli. Jakkoli se zdálo, že je na nejlepší cestě
k přednímu umístění, nakonec ji štěstí opustilo...
spokojeni. Během soboty (hlavní závod) bylo chyceno
celkem 3 700 ryb (největší pstruh měřil 69 cm), takže
panovala všeobecná spokojenost. Jen pro představu:
jeden ze závodníků ulovil v základním kole za 55
minut 43 pstruhů. V žádném z předchozích ročníků
nebylo takového výsledku dosaženo. K celkové atmosféře závodu přispělo nádherné podzimní počasí
– babí léto, což je na Poličku „nadstandard“. Teď jsme
zhruba v polovičce nedělního finále. Ryby už neberou
tak vehementně jako včera, ale to se dalo čekat, protože značná část už byla na udici a získala zkušenosti.
Do revíru jsme před závodem vysadili 6 500 pstruhů

Na snímku jsou tři nejlepší borci po převzetí
pohárů: 1. Miloš Plíva ze Semil, 2. Michal Kříž
z Tišnova a 3. Miloslav Hosenseidl z Českých
Budějovic. V pozadí hospodář RS Vysočina
Jaroslav Martinů.

Díky kvalitnímu zarybnění je dosahováno nebývalých úlovků, je to náročné pro závodníky i rozhodčí.
Přestože je Podzimní muška vyhlášeným a oblíbeným
závodem, bohužel ne vždy sem přijedou všichni špičkoví muškaři z republiky, protože termín koliduje
například s kvalifikací na Mistrovství světa a pod.
Z našich se to týká zejména Milana Mužíka a Zdeňka
Forchtsama.
Nejmenovaný finalista: „Zatím mi to jde jak psovi
pastva, ryby si ze mne dělají spíš srandu. Asi nejsou ve
formě (nebo je to obráceně?). Snad něco zachráním
v posledním kole, naděje umírá poslední.“
Výsledky Podzimní mušky 2005: 1. Miloš Plíva –
Semily, 2. Michal Kříž – Tišnov, 3. Miloslav Hosenseidl
– České Budějovice, 4. Josef Břečka – Praha, 5. Lukáš
Znojil – Velehrad, 6. Mirek Hlásenský – Polička, 7. Milan Jílek – Polička …, 10. Igor Slavík – Polička atd.
Pro závodníky byla připravena řada hodnotných
cen (barevný televizor, rybářské nářadí a náčiní, dárkové balíčky), které věnovaly firmy Rybářské sdružení Vysočina Polička, Petr Hartman Polička, Jiří Klíma
Brno, Jiří Vondráček Praha, Jiří Slabý Praha, Miloš
Zeman Praha, Igor Slavík Brno, Skalka Vsetín, Liška
Ostrava a další. Závodníci, dle pořadí, si mohli ceny
vybírat (dokud bylo z čeho).
Vítěz Miloš Plíva, Semily: „Celý závod byl organizačně zvládnut parádně, ryb je jak máku, jsem ze
všeho až trochu „přepadlý“. Poličské „mušky“ mají
podle mne postaráno o budoucnost na mnoho příštích
ročníků. Do zdejšího rybářského areálu Pod Kopcem
jezdím už řadu let a vždycky se sem budu rád vracet.“
-Text a foto: L. Vrabec-

ROZVRH PLAVÁNÍ
PRO VEŘEJNOST LISTOPAD 2005
1.

úterý

6.00-7.30 hod.
12.00-20.00 hod.
2.
středa
6.00-7.30 hod.
17.30-18.30 Aquaer.,
18.30-19.30 VZP,
19.30-21.00h. kond. pl.
3.
čtvrtek
6.00-7.30 hod.
14.00-20.00 hod.
4.
pátek
6.00-7.30 hod.
10.00-20.00 hod.
5.
sobota
14.00-20.00 hod.
6.
neděle
zavřeno
7.
pondělí
6.00-7.30hod., dvě dráhy
12.00-13. 30hod.,
18.00-20.00 hod.
8.
úterý
6.00-7.30 hod.
12.00-20.00 hod.
9.
středa
6.00-7.30 hod.
17.30-18.30Aquaer.,
18.30-19.30 VZP,
19.30-21.00 hod. kond. pl
10. čtvrtek
6.00-7.30 hod.
14.00-20.00 hod
11. pátek
6.00-7.30 hod.
12.00-20.00 hod.
12. sobota
14.00-20.00 hod.
13. neděle
zavřeno
14. pondělí
6.00-7.30 hod., dvě dráhy
12.00-13.30hod.,
18.00-20.00hod.
15. úterý
6.00-7.30 hod.
12.00-20.00 hod
16. středa
6.00-7.30 hod.
17.30-18.30 Aquaer.,
18.30-19.30 VZP,
19.30-21.00 hod.kond.pl.
17. čtvrtek
svátek 14.00-20.00 hod.
18. pátek
6.00-7.30 hod.,
12.00-20.00 hod.
19. sobota
14.00-20.00 hod.
20. neděle
zavřeno
21. pondělí
6.00-7.30 hod., dvě dráhy
12.00-13.30 hod.,
18.00-20.00hod
22. úterý
6.00-7.30 hod.
15.00-20.00 hod.
23. středa
6.00-7.30 hod.
17.30-18.30 Aquaer.,
18.30-19.30 VZP,
19.30-21.00 hod. kond. pl.
24. čtvrtek
6.00-7.30 hod.
14.00-20.00 hod.
25. pátek
6.00-7.30 hod.
12.00-20.00 hod.
26. sobota
14.00-20.00 hod.
27. neděle
zavřeno
28. pondělí
6.00-7.30 hod., dvě dráhy
12.00-13.30hod.,
18.00-20.00 hod.
29. úterý
6.00-7.30 hod.
12.00-20.00 hod.
30. středa
6.00-7.30 hod.
17.30-18.30 Aquaer.,
18.30-19.30 VZP,
19.30-21.00 hod. kond. pl.
Případné změny budou zveřejněny ve vývěsní
skříňce před pl. bazénem v Poličce.
POZOR: Ve středu mají možnost pojištěnci VZP
po předložení kartičky plavat zdarma. Kapacita je
max. 55 návštěvníků.
PROVOZ SAUNY V LISTOPADU:
Stř. a pá.: muži od 16.30-19.30 hod.; čt. : ženy
od 16.30-19.30 hod.; so.: ženy od 15.00-17.00hod.,
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 725631
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