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ZAMYŠLENÍ NAD UPLYNULÝMI TŘEMI ROKY SOUČASNÉHO
ZASTUPITELSTVA MĚSTA POLIČKY
Je až s podivem, jak rychle uběhly 3 roky od
posledních komunálních voleb, z kterých vzešel
mandát současného zastupitelstva našeho města.
Na ustavující schůzi v Tylově domě mimo jiné zazněla i slova „Teď po volbách je zapotřebí odložit
stranické dresy, navléknout dres našeho města Poličky a o splnění hlavních cílů usilovat společnými
silami.“
Jsem mile překvapen, že uplynulé období tuto
výzvu potvrdilo, myslím, že i přes nepříznivé dědictví současného zastupitelstva od toho předcházejícího, a to v podobě celkového zadlužení města
Poličky ve výši 104,8 mil. Kč. Bylo schváleno mnoho odvážných projektů financovaných netradičním
způsobem založeným na značné míře soukromých
peněz.
Nejvýznamnějším projektem v tomto směru je
nepochybně nastartování lokality pro výstavbu 53
rodinných domků v lokalitě Mánesova včetně parcel
pro výstavbu bytů zhruba za 30 mil. Kč. Tato investice je převážně hrazena z prodeje parcel. Druhým
srovnatelným projektem je vznik průmyslové zóny
Na Vyšehradě, kde se jedná o podobný rozsah investic, a který je založen na stejné filozofii, že opět
zdrojem financí bude následný prodej zainvestova-

DALŠÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ
Ve středu 9. listopadu se na Městském úřadě v Poličce
uskutečnilo další setkání starostů a místostarostů měst
svitavského regionu. Poličský starosta Miroslav Popelka
přivítal zástupce Svitav, Moravské Třebové, Litomyšle
a Jevíčka. „Předávali jsme si zkušenosti z naší práce.
Tématem byly například separační dvory, vybudování
dalších těchto dvorů a možnost vzájemné spolupráce tak,
aby se nám co nejrychleji tento záměr podařilo zrealizovat,“
uvedl poličský starosta Miroslav Popelka. Na setkání se
také hovořilo o regionálním rozvoji a dalším zviditelnění
Svitavska, Poličska, Litomyšlska, Moravskotřebovska a Jevíčska a možnost vzájemné spolupráce. „Samozřejmě
jsme probírali i dopravní agendu. Po první schůzce jsme si
navzájem deklarovali, že chceme pokračovat a dotáhnout
tuto věc tak, aby nám to všem usnadnilo práci a zmenšilo
provozní náklady, které nás určitě budou čekat se změnou
zákona,“ doplnil starosta.
-sáň-

Podle starosty Miroslava Popelky (vlevo) jsou
podobná setkání představitelů měst přínosem.
Foto: Stanislav Sáňka
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ných parcel. U této akce je zapotřebí objektivně připustit, že prodej těchto parcel se nedaří tak rychle
a úspěšně jako v lokalitě výstavby domků. O to více
je cennější zajištění státní dotace ve výši 6,15 mil. Kč
a zcela mimořádná nabídka dodavatelské firmy COLAS CZ, a.s. o zajištění financování ze strany města.
Na této akci nutno připomenout nepříjemnou skutečnost, a to bezpodmínečnou nutnost přeložky
trojího vysokého napětí v hodnotě 6 mil. Kč.
Za uplynulé tři roky došlo i k nebývalým investicím do školství, a to v podobě I. etapy rekonstrukce ŠJ Rumunská, dostavby šaten u Masarykovy
ZŠ a přístavby tělocvičny u této školy v celkovém
rozsahu 40 mil. Kč. Tyto akce byly převážně financovány státem a je nutné uctivě poděkovat všem za
úspěch těchto nemalých akcí, v neposlední řadě
vedení Masarykovy ZŠ Polička.
Myslím, že i rodina sportovců v našem městě se
dočkala celé řady věcí. Nejvýznamnějším počinem
bylo zahájení zastřešení a rekonstrukce zimního stadionu, kde se k současnosti sdružily peníze, a to jak
soukromé dary, tak prostředky městské a též státní
v celkové dosavadní výši cca 20 mil. Kč. O nic méně
významné není ani nastartování lyžařské sjezdovky, finanční spoluúčast na rekonstrukci historické
budovy Sokolovny a mnoho dalších menších věcí.
Nutno zmínit i nejkontroverznější stavbu, a to suchý
poldr. Tato stavba za 11 mil. Kč financovaná z 80 %
z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR
naráží od samého počátku na neuvěřitelné množství těžkostí. Osobně jsem přesvědčen, že v současné době je naše město malý krůček od úspěšného
dokončení této akce. Tento můj optimismus vychází
z úspěšné kontroly pracovníků SFŽP ČR v minulých
dnech, kde bylo konstatováno uspokojení se zvládnutím všech těžkostí.
Jsem hluboce přesvědčen, že až opadnou vášně
a naše město dospěje do úspěšné fáze konečného
závěrečného hodnocení se SFŽP ČR, tak převládne
V současné době finišují práce na rekonstrukci
kladné hodnocení této možná ještě nedoceněné
Družstevní ulice v Poličce. V těchto dnech dodavastavby. Užitek tohoto díla může být na celá staletí. telská firma provádí podle harmonogramu asfaltoZkušenosti z roku 1997, kdy byla zatopena část Po- vání komunikací, které na Družstevní ulici navazují.
ličky včetně DPS „Penzionu“ a zkušenost z letošní- „Obyvatelé v této ulici čekali na opravu několik let.
ho jarního tání, kde naprosto prokazatelně nedošlo Jsme rádi, že jsme jim mohli konečně vyhovět,“
k opakování situace z roku 1997 pouze díky této
uvedl místostarosta Jaroslav Martinů. V celé ulici
suché hrázi toto kladné hodnocení potvrdí. Myslím, byl udělán nový podklad pod asfaltový koberec
že na této složité akci došlo mimo jiné i ke zkoušce
a budují se také nové chodníky. Rekonstrukce, ktelidských charakterů. V neposlední řadě bych rád
rá si vyžádala finanční náklady přes sedm milionů
zmínil i tolik toužebně očekávanou rekonstrukci
korun, má být hotova do konce listopadu.
ulice Družstevní, na kterou zde žijící občané čekali
-sáňzhruba 25 let, a která vyjde naše město na 7 mil. Kč.
Nemůžeme zapomenout ani na další výraznou akci,
která probíhá, a to rekonstrukci Památníku B. Martinů zhruba za 20 mil. Kč.
Je až neuvěřitelné, že přes všechny tyto nemalé
akce v souhrnné výši zhruba 160 mil. Kč se současnému zastupitelstvu daří splácet zadlužení, a to velmi výrazným způsobem. Z výchozího stavu 104,8
mil. Kč to bude ke konci roku „pouhých“ 70 mil. Kč.
Za 3 roky snížit zadlužení o 35 mil. Kč, a to v době
všeobecného zadlužování - jak domácností, krajů
a státu, považuji osobně snad za nejvýznamnější
věc. Zastávám názor, že i přes módní trend půjček
je nejlepší hospodařit bez dluhů a pokud možno
s nezbytnou rezervou pro nepředvídatelné události.
Foto: Stanislav Sáňka
(pokr. na str. 2)

REKONSTRUKCE DRUŽSTEVNÍ
ULICE SE BLÍŽÍ KE KONCI

ZAMYŠLENÍ NAD UPLYNULÝMI
TŘEMI ROKY...

JSEM KOMUNÁLNÍM POLITIKEM Z PŘESVĚDČENÍ
A MYSLÍM TO VÁŽNĚ!

(pokr. ze str. 1) Myslím, že nastartováním lokalit pro stavbu domků, výstavby bytových domů,
průmyslové zóny včetně rekreační zóny u přehrady
Pod kopcem, vzniká v Poličce prostor pro investování několika stovek miliónů soukromých peněz,
které přispějí k hospodářskému růstu našeho
města, počínaje projektanty a konče prodejci záclon. Jen pro porovnání – současná staveniště mají
rozlohu 20 ha. Polička za dobu své existence 740 let
se rozrostla zhruba do rozlohy 260 ha.
Jsem hluboce přesvědčen, že těchto příznivých
ukazatelů našeho města i přes všechny dílčí těžkosti, které některé akce provázely a provázejí a ruku
na srdce - v tomto rozsahu investic potíže musely
přijít (škoda, že mnohé byly zbytečné), by nebylo
možné dosáhnout bez nasazení společných dresů
s jediným cílem - hájit za všech okolností zájem
města Poličky, nic jiného. Myslím, že v dnešním
rychle se měnícím světě je naprosto smrtící vyčerpávat naše síly, naši energii zbytečnými stranickými
šarvátkami a intrikami na úkor reálných cílů. Nechme si naše stranické soupeření na nezbytný předvolební čas, ale jinak se snažme všech, zdůrazňuji
všech dobrých zkušeností a rad využít. Za to všem
zastupitelům moc děkuji.
Jaroslav Martinů,
místostarosta

Jsem finančně zajištěná a nikdy jsem z působení
ro celku, nejsou znovu zvoleni! Neplatí pro Česko
v jakékoliv veřejné funkci nezískala žádný finanční – máme rádi pohádky!
profit. Jsem voleným členem zastupitelstva a rady
Třeba tu o sociálních jistotách bez nutnosti pracoměsta a věřím, že jsem se do těchto funkcí dostala
vat, nebo tu o kvalitním a hlavně bezplatném vzděládíky lidem, kteří si mě váží.
vání v přeplněných třídách, o vynikající péči o starší
To, že jsou do politických funkcí opakovaně
a nemocné spoluobčany v zařízeních, která vůbec
voleni nebo jmenováni lidé, kteří během své poli- nesplňují prostorové ani personální požadavky motické kariéry získávají nejrůznější výhody – dobře
derní péče, nebo tu o kvalitním a hlavně bezplatném
honorovaná členství v dozorčích radách, lukrativní
zdravotnictví s menším počtem ordinací a neustále
zaměstnání pro své příbuzné a známé, majetek, který
se snižujícím počtem kvalifikovaného personálu.
ani zdaleka neodpovídá jejich příjmům, prosperující
K napsání této úvahy mě přivedla nejen potřeba
firmy, které profitují na kšeftech získaných na zákla- reagovat na článek paní R. Gubové v listopadové
dě zneužití informací a střetu zájmů atd., mně velice
Jitřence, ale i tristní průběh posledních dvou zastupivadí. Jsem zvyklá říkat a psát to, co si myslím, bez
telstev (v září a v listopadu), kde byla za absolutního
ohledu na to, jestli je to zrovna populární, líbivé nebo
nezájmu občanů přijímána rozhodnutí o akcích, které
politicky prozíravé.
mohou na dlouhou dobu výrazně ovlivnit finanční
Politik si dovolí jen tolik, kolik mu dovolí volič. situaci města, o jeho dobrém jméně ani nemluvě.
A voliči v Česku jsou snem každého politika, proZářijové zastupitelstvo schvalovalo přidělení
tože jsou tolerantní a velkorysí, mají krátkou paměť
zakázky na opravu kolaudačních závad na suchém
a rádi dávají další šance těm, kteří je před volbami
poldru firmě Aqueko za cca 1,4 mil. korun. Tyto
utáhli na vařené nudli slibů o vyřešení všeho, co si
závady vznikly díky liknavosti, hlouposti a neschopzrovna občané - voliči přejí. A proto už 15 let napříč
nosti města při zadávání a dohledu na průběh stavby.
politickým spektrem a se stejnými politiky, kteří pro
Zastupitelům vůbec nevadilo, že o firmě Aqueko
svou pohodlnou židli a plné korýtko udělají cokoliv, vědí pouze to, že hezky a včas vybudovala jezírko
řešíme problémy nezaměstnanosti, státního dluhu, v Liboháji, že referenční zakázky týkající se budodůchodové a daňové reformy, zdravotnictví, školství
vání poldrů jsou v nabídnutém seznamu pouze dvě
atd. Bez naděje na úspěch! Proč? Protože řešení
a nedají se ověřit a že firma získá zakázku bez výbětěchto problémů vyžaduje dlouhodobou koncepci
rového řízení, což je v naprostém rozporu s přijatou
s výhledem alespoň na 20 let dopředu, spojenou
směrnicí, která určuje, že každá zakázka nad 200 tis.
s velmi nepopulárními opatřeními. A pevný postoj
musí projít výběrovým řízením.
při jejich prosazování, pevně stanovený rozpočet, ze
A ještě smutnější bylo jednání zastupitelstva v liskterého se nesmějí ukrajovat dotační tituly na nesmy- topadu, které schválilo prodej 6 000 m2 za 1,4 mil. Kč
slné, populistické a nekoncepční akce, podle toho, za účelem výstavby bytových domů a 2 736 m2 za
jak který poslanec potřebuje posílit svou volitelnou
1 mil. Kč za účelem výstavby řadových rodinných
pozici v příslušném okrsku. S blížícími se volbami
domů v lokalitě Mánesova. Jednoznačný postoj zafrekvence slibů stoupá a český volič s dychtivostí
stupitelstva ani v nejmenším nezviklala skutečnost,
dítěte poslouchá a opět uvěří – pohádkám!?
že se pozemky oběma soukromým firmám prodávají
Politikům se nevěří!!! Politikům se hlasováním
za ceny podstatně nižší, než se prodávaly pozemky
dává mandát k uskutečnění vizí, které předložili. ve stejné lokalitě soukromým osobám pro výstavbu
Politici se v průběhu výkonu mandátu kontrolují
rodinných domků, že byl na poslední chvíli změněn
a pokud pracují více pro dobro vlastní než pro dob- text důvodové zprávy, takže podrobnější prostudování nebylo možné, že Rada města doporučila celý
záměr ke schválení na základě jiných podkladů,

kde bylo mimo jiné uvedeno, že bude postaveno
48 bytů určených pro mladé rodiny a pro sociálně
slabší obyvatelstvo. A nikoho ze zastupitelů nezarazilo, že na základě ústně sdělených údajů – hodnota
investice má být 60 mil. Kč - vychází jeden byt pro


sociálně slabší a mladé kolem 1,2 mil. Kč, že o obou

   
firmách víme jen to, že jedna je z Poličky a druhá
z Brna a že projekční, inženýrskou a realitní činností

bude pověřena firma AREA2000 s.r.o., jejíž jednatel

ing. Kozáček byl při projednávání a hlasování pro

prodej v radě města jednoznačně v konfliktu zájmů,
  !" #$%"&'()*+)
neboť svým hlasováním v RM podpořil získání za
($,$-,. /01023"&'(%0)
"4 !#5(#
kázky pro svou firmu, což je v rozporu s jednacím

řádem RM a dobrými mravy. Nikdo ze zastupitelů

se neptal po referencích na solidnost obou firem, na

jejich finanční možnosti, aby záměr, obzvláště u vý
stavby bytových domů, mohl být skutečně splněn.
A tak bylo schváleno. Já jsem byla proti! Celá situace
mi totiž nebezpečně připomíná dobu před třemi lety,
kdy jsem se snažila upozornit zastupitele na akci
suchý poldr, která od počátku vzbuzovala pochybnosti a schvalovala se stejně hekticky, bez rozmyslu
a záruk. Zastupitelé tehdy neprojevili nejmenší chuť
se celou záležitostí zabývat podrobněji. Asi to bylo
moc práce. Výsledkem je současná rozsáhlá oprava
kolaudačních závad, několik soudních žalob, další
výdaje a ohrožení státní dotace.
Takže nevěřit, ale kontrolovat a pamatovat si. Vyžadovat bezchybnou práci a skládání účtů. Pohádky
jsou opravdu pro děti!
Hezké Vánoce a šťastnou ruku v roce 2006 vám
všem přeje
Zlata Pražanová
�� �� � ���������� ����� ����� � ��������� �� ��������� ������ �� ��� ����� ������� ���� ������
Chci zdůraznit, že výhrady uvedené v tomto
� �������� ������� ����������� ���������� ��������� ��������
článku se týkají pouze práce zastupitelstva, v žádném
����� �������� �������
případě není jejich cílem zpochybnit solidnost a důvě������ ��������� �������� �� ������� ��� ������� ������������� ������ ����� � �� � ����
ryhodnost soukromých firem, které se v obou výše uve����� ������ ���� ������ ���
dených případech ucházejí o spolupráci s městem.
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MĚSTA I OBCE PO CELÉ ČR BOHATNOU A ROZVÍJEJÍ SE …
A POLIČKA NEZAOSTÁVÁ
Rozvoj měst a obcí můžeme jako turisté zaznamenat na každém kroku na všech místech naší vlasti. Je
vzrušující, jak se změnami požadavků a potřeb občanů, s rozvojem soukromého podnikatelského prostředí a se vstupem zahraničního kapitálu do naší země
mění tvář a urbanistická struktura obcí.
Na jedné straně vnímáme negativně rušení a „vyklízení“ stávajících továren, zemědělských a jiných
podniků. Mnoho budov jakéhokoli charakteru zůstává v každé obci prázdných, nemá využití a provoz,
schopný obstát na trhu. Na straně druhé se ale tyto
nevyužité budovy adaptují na jiné provozy – mění své
majitele, nebo se staví budovy nové, jako živé organismy nového uspořádání a struktury obcí, kopírující
měnící se životní styl, potřeby a požadavky spoluobčanů. V tomto procesu se samozřejmě stává, že
nové investiční záměry investorům a podnikatelům
nevyjdou, ale nikdo jiný než oni nebudou aktivněji
hledat ekonomické využití pro to, co vybudovali než
ti, kteří v tom mají svoje peníze. A s tímto rizikem jde
každý den do práce mnoho občanů, kteří za ostatní
na sebe berou zodpovědnost za svá rozhodnutí. A pokud se jim jejich vize a cíle nepodaří uskutečnit, musí
se „poprat“ s neúspěchem a jeho důsledky. Cílem
státu by mělo být to, aby takto uvažovali a chovali
se tímto způsobem i zástupci měst a obcí, protože
si myslím, že pouze tento způsob uvažování může
z obcí udělat zdravé a fungující firmy. Domnívám se,
že jsme se touto cestou vydali a jsem rád, že je tato
filosofie kolegy zastupiteli akceptována, a že se na
tomto modelu podílejí.
Úkolem zástupců měst a obcí je zachytávat nápady a záměry podnikatelů nebo soukromých občanů
a pokusit se je využít pro svoje město nebo obci.
V opačném případě bude velmi obtížné udržet trvalý
rozvoj obcí, ledaže by v zastupitelstvech seděli lidé,
kterým je jedno, jak vysoký dluh a úroky z vypůjčených peněz obec má. Rozpočty obcí se do budoucna
příliš měnit nebudou a jsou v posledních několika
letech konstantní. Tak jak se nemění rozpočty, zůstávají i téměř neměnné mandatorní výdaje obcí. Tuto
skutečnost bych ale nepovažoval za největší problém
nakládání s veřejnými prostředky. Daleko důležitější
je kam a jakým způsobem tyto prostředky budou využity. Investice do obce by měly být vyvážené, nikoho
by neměly upřednostňovat a protěžovat. Investice by
měly být reakcí a na přání a požadavky obyvatel obcí,
a to na prvním místě.
V Poličce byla situace ještě o trochu složitější.
Kromě toho, že na investiční akce ve městě, jsou každoročně v pokladně prostředky ve výši cca 10 mil. Kč,
byl na počátku funkčního období tohoto vedení města, tzn. na počátku roku 2003 dluh a úroky města ve
výši 105 mil. Kč. Je povzbudivou zprávou, že na konci
roku 2005 bude tento dluh snížen o částku 45 mil. Kč
(úvěry+úroky). Nejsme vážení spoluobčané totiž ani
hazardní hráči a ani netunelujeme rozpočet města jak
se někdy snaží tvrdit paní PhDr. Zlata Pražanová. Ani
si nerozdáváme zakázky města, členství v dozorčích
radách, majetek apod. Naopak tvrdím, že aktivní
přístup k záležitostem města, nesmí tyto podnikatele,
včetně mě, hendikepovat v účasti v soutěžích vypisovaných městech, v nabídkách a návrzích, které nejsou
pro město nevýhodné. A tvrdím to otevřeně již několik let, a pokud jsem prohrál, snažil jsem se vždy argumentovat v rovině věcné a konstruktivní. To, že se
moje kolegyně s blížícími se volbami, snaží vypichovat neúspěchy této politiky mě nepřekvapuje, ale pouze mohu konstatovat, že kdykoli se mohla o jakoukoli
akci postarat sama, mohla se co by členka koalice
jakýmkoliv problémem zabývat a dotáhnout ho do
konce. Její prezentace řešení čehokoliv, ale bohužel
zůstává na úrovni destruktivní filosofie jak v obchodních, tak i v mezilidských vztazích. Najde však vždy
skupinu občanů, kterým tato politika bude vyhovovat.
A vždy také budou témata a chybná rozhodnutí, díky
kterým mohou ve vhodnou chvíli kritizovat práci těch,
kteří tato rozhodnutí učinili.
Není totiž problém si několik měsíců nebo let
připravovat nějakou akci nebo záměr, vše klidně
a zřejmě i správně připravit, potom si vypůjčit peníze
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a daný záměr zrealizovat. Otázkou ale je, jaká poptávka po tom, co „naše“ hlavy vymyslí bude. Není toto
uvažování tak trochu zavánějící tím, že když máme
moc, tak se bude skákat tak, jak my budeme pískat?
Tímto způsobem jsme nikdy neuvažovali a toto nebyl
ani náš program. Chtěli jsme a nadále chceme pouze
na základě poptávky ať soukromých osob, spolků,
sdružení nebo podnikatelů vytvořit podmínky pro
realizaci jejich nápadů a záměrů. Chceme pomoci
vzniknou věcem, které budou vyvolány poptávkou,
nebo budou dlouhodobě naplánovány jako nezbytné
pro rozvoj města (lokalita Mánesova, rekonstrukce
Družstevní ulice apod.). Tyto věci se však mohou realizovat pouze pokud na to budou v rozpočtu města
prostředky a je nezbytné, aby byly využívány dotační
tituly ať už ze státních nebo z evropských zdrojů. Naším cílem je nespoléhat se jenom na tyto prostředky,
ale na druhou stranu u některých akcí by bylo nemožné bez těchto peněz tyto stavby uskutečnit (suchý
poldr, připravovaná rekonstrukce náměstí apod.)
V minulých třech letech byly touto formou realizovány např. nákup a adaptace administrativní
budovy Hedvy na úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových. Nejenže státní dotace pokryla
nákup a adaptaci objektu, na kterou byla poskytnuta,
ale ušetřené finanční prostředky byly investovány do
stávajících budov Městského úřadu na Palackého náměstí. Oprava budovy Hedvy je příklad toho o čem
jsem psal v úvodu tohoto článku. Opravou budovy,
která byla uzavřena z důvodu uzavření celého provozu Hedvy, se mění vzhled a prostor této části města.
Nové odbory města v tomto objektu doplňují provoz
státní správy a samosprávy v budovách na náměstí
a vybudováním parkoviště se zlepšila situace s parkováním v Nádražní ulici všech spoluobčanů.
Tímto způsobem byla naplánována, připravena
a zrealizována průmyslová zóna Na Vyšehradě při
výjezdu z Poličky na Litomyšl. Spojením několika
podnikatelů s aparátem města byla změněna a využita do té doby neudržovaná část města. V současné
době jsou zde již postaveny dva nové objekty a vše je
připraveno na další etapu a investice.
Touto formou byla vybudována I.etapa výstavby
zimního stadiónu v Poličce. Opět to byla pouze reakce na dlouhodobý požadavek sportovců jednoho
z nejpočetnějších oddílů ve městě, reakce na požadavek T.E.S. Polička s.r.o. z hlediska provozu a také
samozřejmě snaha splnit předvolební slib, kde jsme
deklarovali, že se o to pokusíme. Touto formou byla
zrealizována výstavba inženýrské infrastruktury v lokalitě Mánesova – I.etapa, výstavba suchého poldru
na Baldeckém potoce, rekonstrukce Družstevní ulice
a řada menších akcí v podobě chodníků, parkovišť
apod.. Nepozastavila se a pokračuje rekonstrukce
Památníku B. Martinů, oprava hradebního systému
a další méně viditelné akce. Ale nejenom spojením
města s podnikatelským prostředím vznikají nové
stavby. Rozšíření sjezdovky, nový vodovod a všechny
další stavební práce v tomto areálu nebo rekonstrukce
Sokolovny jsou akcemi, které vznikají díky práci lidí
v těchto neziskových organizacích a za pomoci města.
Spoluprácí města a soukromých osob, sdružením
finančních prostředků těchto dvou skupin mohla být
zrealizována výstavba inženýrské infrastruktury pro
řadové garáže na sídlišti B. Němcové.
Domnívám se, že toto je správná cesta, jak vést
město tak, aby spoluobčané věděli, že je snahou
města vycházet vstříc jejich potřebám nebo přáním,
že o všech nápadech je možné minimálně diskutovat. Myslím, že pouze tato spolupráce a následná
praktická a smysluplná řešení obstojí v čase a peníze
daňových poplatníků se budou přirozeně vracet tam,
odkud do státní pokladny přišli. Jsem přesvědčen, že
tímto způsobem uvažují mnohé další obce, a že na
mnoha místech to již takto funguje. Tímto rozložením sil je i tak se vším tolik práce a komplikací, že
většinou nezbývá ani čas podařené věci oslavit a vyhodnotit. Tím méně zbývá času na to, čelit pomluvám
a polopravdám od lidí, kteří toho sice moc neudělají,
ale zato vědí přesně, jak se to má dělat.
Martin Kozáček

OKÉNKO MĚSTSKÉ POLICIE
Mužská postava ležící v příkopu u silnice pod
letištěm vyděsila projíždějící řidiče 21. 10. večer.
Naštěstí se ukázalo, že se nejedná o oběť dopravní
nehody, ale o známou dvaapadesátiletou „figurku“
z Lezníka, holdující denně alkoholu s takovou vervou, jakoby mělo přijít období prohibice. Strážníci
se postarali o to, aby Lezník v chladném večeru
nepřišel o svoji raritu a vymrzlého, ale rozhodně
ne dehydrovaného, „maskota“ odvezli domů. S 2,27
promile alkoholu někteří jedinci musí použít i ruční stabilizátory a cestu domů z restaurace sotva
zvládnou „po čtyřech“.
Výjimkou je devětatřicetiletý muž z Poličky,
který v tomto stavu řídil 30. 10. nad ránem motorové vozidlo. Výsledek dechové zkoušky překvapil
nejenom policisty, ale i společníky řidiče, kteří
přijali jeho nabídku k odvozu a není divu, že šok,
který jim řidič způsobil, šli zapít do nejbližšího
podniku.
Nečekanou oporu ve své přítelkyni nalezl
šestadvacetiletý muž z Kamence 1. 11. odpoledne
v restauraci poblíž centra poté, co jej číšnice upozornila na nezaplacený dluh, který jí, zřejmě na
památku, zanechal. Prosba o zaplacení probudila
v dlužníkově přítelkyni nezvladatelné bojovnické
pudy a ranami pěstí číšnici ztrestala. Během erupce emocí vzalo za své i několik sklenic a mobilní
telefon, kterým si nedobrovolná sparing-partnerka
samozvané Xeny chtěla přivolat pomoc. Když
dostatečně čísnici pěstmi vysvětlila, jak si představuje vyřešení dluhu, spěšně i s přítelem opustila
restauraci.
Na odvoz společensky unavených osob domů
z restaurací jsou strážníci vcelku zvyklí. Většinou
se jedná o muže, které předávají do péče manželek, případně o mladistvé, které předávají rodičům.
Jenom výjimečně předávají alkoholem zdevastovanou ženskou část populace a při předání dochází
k zapeklitým situacím, kdy se manželé hroutí,
brunátní, nadávají, kopou do nábytku, vyhrožují
vymřením po přeslici apod. Nejméně příjemné je,
když si pro manželku, které totálně selže pohybový aparát, musí manžel přijet přímo do restauračního zařízení a za posměšného chichotání štamgastů
nechodičku odvézt domů po vlastní motorové ose
tak, jak tomu bylo 7. 11. večer v jedné poličské
restauraci, kdy se do nepěkného stavu přivedla
jedenapadesátiletá žena z Poličky. Na co manžel
myslel, ani jak proběhl večer v teple rodinného
krbu, strážníci bohužel informace nemají.
Zřejmě prasklý chladič byl příčinou promočených kalhot pětapadesátiletého muže ze Širokého
Dolu, který si ustlal na chodníku v ulici Tyršova 9.
11. hodinu po poledni před zraky kolemjdoucích,
zpitý tak, že by i pověstný Dán nechápal. Protože
nebyl na blízku žádný deratizér, museli se o zapáchajícího násosku postarat strážníci. Učinili tak
způsobem sobě vlastním a zajistili, aby muže až
do výplaty nepálily v kapse peníze na nějaký ten
kalíšek truňku.
Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.
Přibližně těmito slovy poučoval 12. 11. o životě
padesátiletý muž svého šestiletého synka. Nic
neponechal náhodě a vyrazil s ním do víru poličského půlnočního života. Zavedl jej do herny
v centru města, usadil na židli, nakázal mu, aby
svého světáckého taťku bedlivě sledoval a věnoval
se hře na výherních automatech. Personálu, ani
přivolané policejní hlídce se takové chování nelíbilo a policisté muže z herny vykázali. Ani potom se
však tatík nevzdal myšlenky na svéráznou výchovu
a ještě ve čtyři hodiny ráno se synem korzoval
na náměstí. Zda-li starostlivý táta ve výuce uspěl
či neuspěl, zhodnotí odbor sociální péče, ale lze
předpokládat, že „za jedna“ to rozhodně nebude.
Městská policie Polička přeje všem občanům klidné a radostné prožití vánočních svátků, hodně štěstí a zdraví v roce 2006.
Pavel Lahodný, velitel MP Polička

ZPRÁVY Z RADNICE
USNESENÍ
- přijatá na 24. schůzi Rady města Poličky
dne 31. 10. 2005
RM bere na vědomí informace paní Zdeňky
Novotné, ředitelky Domu dětí a mládeže Polička,
týkající se projektu Klub pro mládež „SPIRÁLA“
a ukládá jí ve spolupráci s MJPO a OKS:
a) vytipovat prostory pro vznik klubu
b) oslovit ZŠ, SŠ a zjistit, zda bude zájem o tuto
aktivitu
c) zjistit, ze kterých grantů by se dal projekt financovat a předložit tento materiál na jednání první
prosincové RM.
RM bere na vědomí informace paní Aleny Báčové, ředitelky Tylova domu Polička, týkající se
pořádání městského plesu v roce 2006.
RM projednala a bere na vědomí rozbor plnění
rozpočtu Města Poličky za 3. čtvrtletí roku 2005.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s Mystic
constructions, spol. s r.o., Praha 2, jejímž předmětem je zbudování skateparku.
RM bere na vědomí realizaci projektu „Polička
– město bez barier, přátelské ke všem“.

VÝSTAVBA GARÁŽÍ
V POLIČCE
V letošním roce se začalo s výstavbou 42 nových řadových garáží v lokalitě sídliště B. Němcové, za Policií ČR mezi dvorem T.E.S. a stávajícími
garážemi.
Plocha jedné garáže je 20 metrů čtverečních.
Příprava území, projektová dokumentace, geodetické práce a služby, vytýčení inženýrských sítí,
přeložka kabelů VČE a.s., kanalizace, komunikace a úpravy objektů PČR stály 2 miliony 537 tisíc
217 korun. V místě nechybí ani veřejné osvětlení
za 106 tisíc 905 korun. Celkové náklady tedy jsou
2 miliony 644 tisíc 122 korun. Provedení potřebné
infrastruktury k jedné garáži přišlo na 60 tisíc 410
korun, majitelé zaplatili 50 tisíc korun, zbytek hradilo Město Polička.
Město zvažuje v roce 2006 záměr výstavby další
etapy řadových garáží v lokalitě „Na Plivátku“ v Poličce (naproti fotbalovému stadionu, směr Jimramov,
v návaznosti na stávající areál garáží). Jednalo by

se o 50 nových garáží o jednotlivé ploše 20 m 2.
V případě zájmu občanů o výstavbu Město Polička
předpokládá, že nabídne stavebníkům technickou
pomoc při výstavbě areálu garáží. Stavbu garáží
by stavebníci mohli realizovat dodavatelsky stavební firmou nebo svépomocí dle jejich finančních
možností.
Cena za stavební parcelu na garáž se bude
odvíjet od požadavků zájemců na technickou infrastrukturu areálu.
Svůj předběžný zájem o výstavbu sdělte majetkoprávnímu odboru MěÚ Polička, sl. Bednářová,
tel.: 461 723 812, dveře č. 19.
(sáň)

- z 5. zasedání Zastupitelstva města Poličky
konaného dne 3. 11. 2005
ZM schvaluje způsob financování oprav a stavebních úprav domu č. p. 185, ul. Vrchlického
v Poličce takto: 200.000,- Kč bude uvolněno v roce
2005, zbývajících 241.085,- Kč bude uvolněno v roce 2006.
ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 4/2005.
ZM neschvaluje usnesení, na základě kterého by
byl poskytnut finanční příspěvek ve výši 30.000,Kč Aeroklubu Polička na rekonstrukci sociálního
zařízení a současně neposkytnut finanční příspěvek Divadelnímu spolku Tyl ve výši 30.000,- Kč
na činnost.
ZM neschvaluje usnesení, na základě kterého
by byl poskytnut finanční příspěvek Tělovýchovné jednotě Polička – oddílu tenisovému, ve výši
50.000,- Kč namísto 30.000,- Kč na činnost, a kterým by současně došlo ke snížení příspěvku poskytovaného Tělovýchovné jednotě Polička – oddílu
ledního hokeje z částky 30.000,- Kč na 10.000,- Kč
na činnost.
ZM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků
pro:
Tělovýchovná jednota Spartak Polička – oddíl
tenisový, ve výši 30.000,- Kč, na činnost
Tělovýchovná jednota Spartak Polička – oddíl
odbíjené, ve výši 30.000,- Kč, na činnost
Tělovýchovná jednota Spartak Polička – oddíl
ledního hokeje, ve výši 30.000,- Kč, na činnost
Divadelní spolek Tyl Polička, ve výši 30.000,- Kč,
na jazzové večery
Sdružení rodičů a přátel postižených dětí Kamínek Polička, ve výši 25.000,- Kč, na činnost
Sdružení rodičů a přátel postižených dětí Kamínek Polička – Onko klub, ve výši 3.000,- Kč, na
přednášky
Dětské informační centrum Polička, ve výši
20.000,- Kč, na sociální pomoc handicapovaným.
ZM schvaluje záměr prodeje bytů č. 1 - 9 v domě
č. p. 33 na ul. Šaffova, bytů č. 1 - 8 v domě č. p. 874
na ul. 9. května a bytů č. 1 - 8 v domě č. p. 875 na
ul. 9. května v Poličce dle důvodové zprávy s tím,
že v domě č. p. 33 na ul. Šaffově bude při prodeji
bytů smluvně ošetřen a zabezpečen průchod v souvislosti s provozem hradeb.
ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 5537/2
o výměře cca 6000 m 2 v k.ú. Polička, za účelem
výstavby obytných domů v lokalitě Mánesova ve
výši dle důvodové zprávy. V kupní smlouvě bude
sjednáno věcné předkupní právo pro Město Poličku
za stejných cenových podmínek sjednaných v kupní smlouvě a dále právo Města Poličky jednostranně
odstoupit od kupní smlouvy v případě, že do prvního roku od uzavření kupní smlouvy nebude vydáno stavební povolení na výstavbu předmětných
obytných domů. Kupující uhradí veškeré náklady
spojené s převodem nemovitosti.
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 5521/6 o výměře 2601 m2 a pozemku p.č. 5521/22 o výměře
135 m2, v k.ú. Polička, za účelem výstavby řadových domů v lokalitě Mánesova ve výši dle důvodové zprávy. V kupní smlouvě bude sjednáno věcné
předkupní právo pro Město Poličku za stejných
cenových podmínek sjednaných v kupní smlouvě
a dále právo Města Poličky jednostranně odstoupit
od kupní smlouvy v případě, že do 1 roku od uzavření kupní smlouvy nebude vydáno stavební povolení na výstavbu předmětných řadových domů.
Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.
Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí
na sekretariátě starosty MěÚ.

DOTAČNÍ PROGRAMY
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo
dotační programy, které podporují činnost průmyslových podnikatelských subjektů a subjektů
podnikajících v oblasti cestovního ruchu. Podrobné
informace o programech jsou zveřejněny na internetových www.mmr.cz v oddíle – dotace.
Regionální program podpory rozvoje průmyslových podnikatelských subjektů na území NUTS
2 Severozápad a Moravskoslezsko a dalších regionech se soustředěnou podporou státu
Účastníkem programu může být pouze fyzická
nebo právnická osoba s doložitelnou minimálně
tříletou aktivní podnikatelskou historií v oboru,
který předloží podnikatelský záměr a kterého se
podnikatelský (dále je PZ) záměr týká.
PZ musí zajistit vznik minimálně 15 nových
pracovních míst pro zaměstnance v hlavním pracovním poměru.
Podpora bude poskytnuta formou systémové
investiční dotace (dále jen „dotace“) na realizaci
investičního PZ.
Výše dotace je omezena :
a) maximální výší přípustné míry veřejné podpory, která je dána dle místa realizace PZ v jednotlivých regionech nařízením vlády č. 310/2004 Sb.,
b) maximální výší dotace 300 tis. Kč na jedno
nově vytvořené a obsazené pracovní místo (stanovena usnesením vlády č. 383 ze dne 19. dubna
2000), v případě inovativních projektů může být
tato částka na návrh hodnotitelské komise zvýšena
až na 400 tis. Kč,
c) maximální výší dotace 20 mil. Kč, udělené
v rámci tohoto programu na jeden PZ (stanovena
usnesením vlády č. 383 ze dne 19. dubna 2000).
Lhůta pro doručování žádostí začíná běžet
dnem vyhlášení programu 31. 10. 2005 a končí
dnem 13. 1. 2006 ve 12:00 hodin.
Podpora budování doprovodné infrastruktury
cestovního ruchu pro sportovně-rekreační aktivity
Příjemcem dotace může být:
občanské sdružení (sportovní a turistický svaz,
klub, spolek); podnikatelský subjekt (právnická
nebo fyzická osoba).
Přehled podporovaných aktivit:
rekonstrukce a vybudování parkoviště a odpočívárny1 pro cykloturistiku; rekonstrukce a vybudování infrastruktury pro rekreační a sportovní plavby
(vodácký kemp, tábořiště, přístaviště); rekonstrukce
a vybudování víceúčelového nezastřešeného hřiště
pro míčové sporty u ubytovacího zařízení cestovního ruchu (mimo fotbalové hřiště); rekonstrukce
a vybudování tenisového hřiště u ubytovacího
zařízení cestovního ruchu; rekonstrukce a vybudování bazénu, koupaliště (včetně sauny u těchto
zařízení); rekonstrukce a vybudování jezdecké
stáje a jízdárny; vybudování technického zasněžování; pořízení odbavovacího systému u lyžařských
vleků; rekonstrukce a vybudování lyžařských vleků,
večerního osvětlení lyžařských tratí; rekonstrukce
a vybudování veřejného WC u sportovně-rekreačního zařízení; rekonstrukce a vybudování dalších
zařízení sloužících rozvoji cestovního ruchu2.
Forma a výše dotace
Podpora je poskytována formou systémové
investiční dotace (dále jen „dotace“) na realizaci
vybraných akcí. Na podporu není právní nárok.
Dotace je přísně účelová a její čerpání je vázáno
jen na financování akce, na kterou byla poskytnuta.
Přiznání dotace v daném rozpočtovém roce nezakládá právní nárok na poskytnutí dotace v dalších
letech. Výše dotace může dosáhnout maximálně
50% způsobilých výdajů akce.
Dotaci nelze použít na nákup budov, pozemků,
na úhradu projektové dokumentace a inženýrských
činností.
Lhůta pro doručování žádostí začíná běžet
dnem vyhlášení Programu 31. 10. 2005 a končí
dnem 13. 1. 2006 ve 12:00 hodin.
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V OPUSU HOŘELO

POZOR NA KAPSÁŘE!

Nešlo však o skutečný požár. 7. listopadu se
v hotelu Opus uskutečnilo cvičení Hasičského
záchranného sboru z Poličky a Svitav, kterého se
zúčastnily i další složky Integrovaného záchranného systému.
V šestém patře hotelu došlo k výbuchu a následnému požáru, zůstalo zde uvězněno šest osob.
Cvičení se účastnila i RZP a příslušníci Policie ČR
a městské policie. Účelem cvičení bylo vyzkoušet
připravenost HZS a dalších složek IZS.
V 10,03 hod. byl požár nahlášen a o 4 minuty
později již byla na místě první jednotka hasičů,
která se vydala na průzkum. Po zjištění stavu
začali hasiči mimo likvidace požáru také s evakuací zraněných osob, které ošetřili zdravotníci
o dvě patra níž. Policie odkláněla dopravu z okolí
hotelu.
Jeden pokoj však byl z chodby nepřístupný
a tak musela být povolána vysokozdvižná plošina

ze Svitav, která je schopná zasahovat až ve výšce
30 m. Uznání patří jejímu řidiči, který dokázal
s velikým vozidlem přijet až k hotelu za 20 minut.
Při pohledu na přemisťování figurantů na lehátko
běhal mráz po zádech, protože se plošina silně
kývala. Zkušení hasiči však spolehlivě dopravili
obě uvězněné oběti na parkoviště za hotelem, kde
se jich ujali zdravotníci.
O vzniklé situaci byl informován také předseda Bezpečnostní rady města (BRM) starosta Bc.
Miroslav Popelka, tajemník BRM Ing. Vladimír
Bartoš a byl svolán krizový štáb. Jeho pracovníci
zajistili pro evakuované osoby provizorní shromaždiště v budově Domu s pečovatelskou službou
Penzion, dohodli s firmou Zlatovánek dopravu
evakuovaných osob a zajistili náhradní ubytování
v hotelu Pivovar.
Po necelé hodině byli všichni zranění ošetřeni
a požár uhašen.

První jednotka dorazila k požáru za 4 minuty

Zraněný je snášen na lehátku pomocí
vysokozdvižné plošiny

Blížící se vánoce a s nimi spojené předvánoční
nákupy, kdy jsou obchody plné nakupujících, lákají ve zvýšené míře kapesní zloděje. Buďte opatrní
na svoje osobní věci a peníze. Poskytneme vám
několik rad, jak snížit riziko okradení:
• nenechávejte peněženku navrchu kabelky
nebo nákupní tašky, nenoste peněženku
v průhledných taškách nebo síťovkách;
• nenechávejte kabelku nebo peněženku při
nakupování bez dozoru, nesete-li zavazadla
a balíčky, mějte kabelku mezi tělem a těmito předměty;
• noste kabelku těsně u těla s rukou na zapínání. Méně tím zloděje vyzýváte a navíc mu
ztěžujete provedení krádeže.
• kontrolujte uzavření svých zavazadel. Nejvhodnější z hlediska bezpečnosti jsou zavazadla se složitějším způsobem uzavírání.
• kapsáři na vás mohou zaútočit hlavně tam,
kde je hodně lidí. Kapsáři pracují ve skupinách a není výjimkou ani zneužívání dětí ke
krádežím.
• buďte ostražití, opouštíte-li peněžní ústav,
nebo vybíráte-li peníze z bankomatu. Zloději často na své oběti čekají právě zde.
• nevystavujte zbytečně na odiv větší finanční
hotovost či cenné věci;
• ztráta peněz není jediným důsledkem vaší
neopatrnosti, můžete také přijít o doklady
(občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas) kreditní karty, klíče od bytu, od auta
nebo i o jiné cennosti;
• stanete-li se obětí kapsářů, případně budete-li svědkem okradení jiné osoby, volejte
ihned Policii České republiky na telefonní
číslo 461 725 024 nebo Městskou policii Polička na telefonní číslo: 461 723 806, případně na číslo mobilního telefonu 731 441 421.

ODPOSLECHNUTO VE SLUŽBĚ…

Poslední zranění jsou po ošetření
naloženi do sanitky

„Pane řidiči, dopustil jste se dopravního přestupku.“
„Co mě tady burizujete!“
„Chtěl jste asi říct, že vás buzeruju.“
„No no, vy ste ňák chytrej ….!“
***
„Strážníku, soused mě napadal a nadával mi
do degrénů!“ „Nenadával vám do kreténů?“
„Jo, to je to slovo…!“
***
„Pane řidiči, víte, že jste přejel plnou čáru?“
„A stalo se jí něco …?“
Pavel Lahodný, velitel MP Polička

POZITIVNÍ MEDIA

Zraněné v nepřístupném pokoji vyprošťovala
speciální vysokozdvižná plošina

Cvičení řídil krizový štáb města
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„Mít rád a milovat lidi to je celé tajemství a snad
jediný recept na štěstí.“
Jan Werich
Z většiny médií se na nás valí samé katastrofické zprávy. Snad jsou tvůrci pořadů přesvědčeni,
že posluchači jsou krvelačné šelmy, kterým musí
denně předložit krev. A čím víc, tím líp. Proto mne
překvapilo, když jsem objevila stanici jakoby z jiného světa.
Lidé si tam vzájemně posílají písničky k svátkům, narozeninám, různým výročím, a světe zboř
se, taky jen tak pro radost. To se kolikrát člověk
musí až smát, když posluchač posílá písničku sousedovi jen tak, redakčnímu týmu za to, že připravuje hezké pořady, redakce na oplátku zase zahraje
jemu, navzájem si přejí vše dobré, a co udiví nejvíc,
že nezapomenou ke svým přáníčkům přidat i Boží
požehnání. Mezitím se dozvíme:
- že si mnozí rodiče, ke svým vlastním dětem,
osvojili dvě i více postižených dětí

- že matky samoživitelky spojenými silami přispívají na vzdělání dětí v rozvojových zemích (adopce
na dálku).
- že sociálně slabá rodina se sedmi dětmi se několik let stará o svoji nemohoucí babičku
- že skupina nadšenců s názvem „Návrat domů“,
jejichž heslem je „Pojďme milovat lidi, neboť tak
rychle odcházejí“, pomáhá na úkor svého osobního
volna organizovat, realizovat a finančně zajišťovat
projekt na pomoc rodinám s umírajícími.
A tak vás zvu nejen k poslechu Českého rozhlasu 2, ale taky k naplňování hesla shora uvedených
nadšenců „Pojďme milovat lidi“. Nic to nikoho
nestojí, nikoho neobtěžuje, ani čas to nebere. Jen
ten čas, strávený tady, se potom zdá být takový
šťastnější...
-elčP.S. A ještě: ty, kteří mají přístup na internet,
zvu k návštěvě „Pozitivních novin“
http://www.pozitivni-noviny.cz.

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
Prosinec 2005
TYLŮV DŮM POLIČKA
čtvrtek
1. prosince
19.30 hod.
velký sál

MANDARINKOVÝ POKOJ
abonentní cyklus A
hrají: Jana Šulcová, Libor Hruška, Tereza
Kostková....
Šest detektivních minipříběhů
vstupné 150,- Kč
pátek
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
2. prosince VÝCHOVY
19.00 hod. přístupno veřejnosti ve společenském
velký sál
oblečení
vstupné pro veřejnost - dospělí: 50,- Kč,
studenti a důchodci: 30,- Kč
neděle
PRINC BAJAJA
4. prosince dětský abonentní cyklus Pohádkový svět
16.00 hodin hraje divadelní soubor KORÁB
velký sál
vstupné 50,- Kč
úterý
ZABŘICHOPOPADÁNÍ
6. prosince večer plný zábavy s režisérem ZDEŇKEM
19.30 hod. TROŠKOU a redaktorem JAROSLAVEM
velký sál
SUCHÁNKEM
2 hodiny skvělé zábavy
vstupné 100,- Kč
středa
BOHUSLAV MARTINŮ A MY
7. prosince koncert žáků ZUŠ Bohuslava Martinů
17.00 hod. Polička
malý sál
spojený s křtem prvního CD školy
čtvrtek
ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉHO
8. prosince ZASTUPITELSTVA
17.00 hod.
malý sál
pátek
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
9. prosince VÝCHOVY VĚNEČEK
19.00 hod. přístupno veřejnosti ve společenském
velký sál
oblečení
vstupné pro veřejnost - dospělí: 50,- Kč,
studenti a důchodci: 30,- Kč
neděle
EVA PILAROVÁ
11. prosince adventní koncert
19.30 hod. vstupné 100,- Kč
velký sál
pondělí
Miroslav Horníček a Pavel Dostál :
12. prosince DVA NA SMETIŠTI
19.30 hod. abonentní cyklus B
velký sál
hrají: Radek Brzobohatý, Ondřej Brzobohatý, Sandra Pogodová
vstupné 150,- Kč
čtvrtek
VŠECHNO CHCE SVŮJ ČAS
15. prosince společný projekt žáků tanečního, literárně
17.00 hod. dramatického a výtvarného oboru ZUŠ
velký sál
Bohuslava Martinů
sobota
KOUZELNÁ ŠKOLKA S MAJDOU
17. prosince A FRANTIŠKEM
13.30 hod. dětské představení M. Reifové
velký sál
sobota
VÁNOČNÍ ČAS V NÁS
17. prosince předvánoční podvečer pro rodiče i děti
17.00 hod. plný poezie a písní
Malý sál
účinkuje divadelní kroužek KLUBÍČKO

CHCETE INZEROVAT V JITŘENCE?
Není nic jednoduššího.
Pište jitrenka@policka.cz, volejte 603 52 62 43
Do každé schránky v Poličce a okolí.

TYLŮV DŮM PŘIPRAVUJE

50. výročí Otvírání studánek
7. ledna 1956 byla v Tylově domě poprvé uvedena kantáta OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK v provedení
Hudební školy a Sdružení rodičů a přátel HŠBM
v Poličce v nastudování brněnského ženského sboru OPUS za řízení Zdeňka Zouhara.
K 50. výročí uvedení kantáty bude ve velkém sále Tylova domu v Poličce 7. ledna 2006
v 17.00 hodin uspořádán koncert OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK, v podání KUHNOVA DĚTSKÉHO SBORU,
diriguje profesor Jiří Chvála, recitace Bořivoj Navrátil, klavír Daniel Wiesner, baryton Roman Vocel
a Kvarteto Martinů.
CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ I KRÁSU
Od 11. ledna 2006 zahajujeme CVIČENÍ PRO
ZDRAVÍ I KRÁSU pod vedením paní Jitky Spálenkové. Kurz je založen na kombinaci cvičebních
programů: kalanetika, balantes, posilovací cvičení
pomocí míčů a pružných tahů a potrvá do konce
května.
4. Městský ples
Město Polička ve spolupráci s poličskými podnikateli pořádá 4. Městský ples v Tylově domě
– 11. února 2006. Večerem bude provázet moderátorka České televize paní Viola Ottová, k tanci hraje
skupina ABC na velkém sále (předtančení Taneční
klub Ellis), v malém sále se bude střídat Cimbálová
muzika Drahan s Československou diskotékou.
Program večera zpestří vystoupení Železného
Zekona a nebude chybět bohatá tombola.

ZDENĚK TROŠKA A JAROSLAV
SUCHÁNEK V POLIČCE
Večer plný zábavy můžete prožít v úterý 6. prosince 2005 v 19.30 hodin v Tylově domě v Poličce,
kde Zdeněk Troška vystoupí se sportovním redaktorem Jaroslavem Suchánkem. Diváci dostanou
prostor i ke svým dotazům.
Zdeněk Troška se narodil v roce 1953. Po studiích na francouzském Lycée Carnot v Dijonu a na
pražské FAMU natočil Zdeněk Troška ve Filmovém
studiu Barrandov řadu velice úspěšných snímků
- Bota jménem Melichar, divácky velmi úspěšnou
trilogii Slunce, seno a… (jahody, pár facek, erotika), historické drama Poklad hraběte Chamaré,
psychologický příběh Zkouškové období a pohádky O princezně Jasněnce a létajícím ševci,
Princezna ze mlejna, jež se dočkala závěrem roku
1999 svého pokračování, Z pekla štěstí s Danielem
Hůlkou atd…
V poslední době se do diváckého podvědomí
asi nejvíce zapsala série jeho tří Kameňáků (Kameňák 1, 2, 3). Pro televizi pak připravil několik hudebních snímků - medailony sopranistky Magdaleny Hajóssyové, Hudební písek, Dvořák a Sychrov,
chopinovské variace Hledání modrého tónu.
Na scéně Národního divadla v Praze inscenuje
Verdiho operu Don Carlos a v divadle Kalich muzikál J. Ledeckého Hamlet. Dvořákova Rusalka na
Křižíkově fontáně se stala jedním z nejúspěšnějších představení pražského Výstaviště…

VÁNOČNÍ PŘÁNÍČKA
- předvánoční dílnička pro děti ze ZŠ
termín:
středa 7. 12. 2005 od 14.30 hod.
místo:
DDM
cena:
20,-Kč
informace: Zuzana Bulvová
Je nutné přihlásit se předem v DDM.
ČERTOVSKÝ REJ
- masky vítány, vyhodnocení nekrásnějšího
čerta a čertice, soutěže a hry a čertovsky
pěkná diskotéka, občerstvení pro děti
i dospělé zajištěno
termín:
pátek 9. 12. 2005 v 16.00 hodin
místo:
Divadelní klub
vstupné: 20,-Kč
informace: Richard Brabec
DRÁTOVÁNÍ – ZVONEČKY
- dílna pro středoškoláky a dospělé
termín:
pátek 9. 12. 2005 od 17.00 hod.
místo:
DDM
cena:
90,- Kč
lektorka: Renata Křivá
informace: Zuzana Bulvová
Je nutné přihlásit se předem v DDM.
VÁNOCE V KOUTKU ŽIVÉ EXOTIKY
- možnost pomoci našim zvířátkům formou dárečku
- všemožné dobrůtky pod vánoční stromeček našich zvířátek.
termín:
od 12. 12. do 31. 12. 2005
místo:
KŽE v DDM
informace: Richard Brabec
NETRADIČNÍ VÁNOČNÍ OZDOBY
- předvánoční dílnička pro děti ze ZŠ
termín:
středa 14. 12. 2005 od 14.30 hod.
místo:
DDM
cena:
20,-Kč
informace: Zuzana Bulvová
Je nutné přihlásit se předem v DDM.
DRÁTOVÁNÍ - MAKOVICE
- dílna pro středoškoláky a dospělé
termín:
pátek 16.12.2005 od 17.00 hod
místo:
DDM
cena:
90,- Kč
lektorka: Zdeňka Pechancová
informace: Zuzana Bulvová
Je nutné přihlásit se předem v DDM.
ZDOBENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU
PRO LESNÍ ZVÍŘÁTKA
- autobusový výlet pro děti i rodiče, zdobení stromku v rezervaci Toulovcovy Maštale,
opékání buřtíků a další zajímavé aktivity
termín:
sobota 17. 12. 2005
cena:
30,- Kč
informace: Richard Brabec
Je nutné přihlásit se předem v DDM!
KRESLENÍ PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU
TENTO KURZ JE AKREDITOVANÝ MŠMT
- 3-denní kurz, vhodný i jako vánoční
dárek
- naučíte se za 3 dny kreslit, začnete si více
věřit, vyměníte starosti a stres za pohodu
a odpočinek
- vhodné cvičení pro dyslektiky a dysgrafiky, příprava na talentové zkoušky
termín:
pátek 20. – neděle 22. ledna 2006
místo:
DDM
cena:
2.400,-- Kč
lektor:
Květuše Ellen Dvořáková
věk:
od 12 let neomezeně
informace: Marie Hrstková
Je nutné přihlásit se předem v DDM, počet
míst je omezen.
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NABÍDKA KURZŮ DDM

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

Nabídka kurzů na rok 2006 - období leden - březen
Kurz šití pro začátečníky a mírně pokročilé
termín:
pondělí od 17.00 – 19.00 hod. leden - březen
1. schůzka: 9. ledna 2006
místo:
DDM
lektorka:
Milada Hromádková
cena:
700,-Kč (zahrnuje kursovné za 10 lekcí,
pomůcky)
informace: Zuzana Bulvová
Pod vedením zkušené švadleny se naučíte ušít výrobky
dle vlastního přání – sukni, kalhoty, šaty,
kostým, oblečení na děti. Vypracovat detaily
– límce, kapsy, vsadit zip, štepovat,práci
s vliselínem...
Kurz patchwork pro pokročilé
- pro středoškoláky a dospělé
termín:
středa od 17.00 – 19.00 hod. leden - březen
místo:
DDM
1.schůzka: 9. ledna 2006
lektorka:
Zdeňka Pechancová
cena:
700,-Kč (zahrnuje kursovné za 10 lekcí,
pomůcky)
informace: Zuzana Bulvová
Kurz richelieu pro začátečníky
- pro středoškoláky a dospělé
termín:
středa od 17.00 – 19.00 hod. leden-březen
místo:
DDM
1.schůzka: 9. ledna 2006
lektorka:
Zdeňka Pechancová
cena:
700,-Kč (zahrnuje kursovné za 10 lekcí,
pomůcky)
informace: Zuzana Bulvová
- kurz bude probíhat současně s kurzem
patchworku
V průběhu tří měsíců se seznámíte se
základními technikou bílé výšivky - použité
stehy, můstky, vystřihování, podkládání,
lemy. Vyrobíte si menší dečky, límečky,
polštářky dle přání.
KONVIČKY - Kurz keramiky
- výroba konviček různými technikami
– točení na kruhu, lepení z plátů, pomocí
hadů...
- možnost výroby podnosu z pedigu
termín:
úterý od 17.00 – 19.00 hod. leden - březen
místo:
DDM
1. schůzka: 9. ledna 2006
lektorka:
Martina Svíbová
cena:
990,- (zahrnuje materiál, výpaly a kursovné
za 10 lekcí)
informace: Zuzana Bulvová
Lyžování o jarních prázdninách Krkonoše 2006
pobyt pro rodiče s dětmi
Datum:
11. - 18. 3. 2006
Místo:
Jablonec nad Jizerou
Cena:
2500,-Kč dospělí
2200,-Kč dítě do 10 let
1700,- Kč dítě do 10 let na přistýlce
Ubytování: ubytovna TJ Sokol Jablonec nad Jizerou.
Společenská místnost s televizí, kuchyňka,
šatna, společná umývárna.
Stravování: plná penze, stravování začíná večeří a končí
snídaní.
Podmínky pro lyžaře: - kotvová lanovka na tři sjezdovky
různé obtížnosti
- na protilehlém svahu je pro děti provazový
vlek a poma
- v místě je lyžařská škola
- možnost lyžování v Rokytnici i Harrachově
- odvoz naším autobusem
- podle zájmu uskutečníme opět různé
výlety
Zájezd se uskuteční pouze v případě, že se
přihlásí dostatečný počet zájemců.
Přihlášky:
získáte v Domě dětí a mládeže v Poličce
(v případě zájmu pošleme po netu).
Vyplněné odevzdejte nejpozději do 15. 12.
2005 do Domu dětí a mládeže v Poličce.
Informace: Zdeňka Novotná, tel:. 461 725 352,
736 752 624, e-mail: ddm.novotna@unet.cz
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VÝSTAVA OBRAZŮ MARTY MAŠKOVÉ
PÁTEK 2. 12. – od 20.00 JAZZOVÝ VEČER
PAVEL JAKUB RYBA & Mind The Step
(Kutná Hora/Praha)
Pavel Jakub Ryba – basa, Jiří Kollman
– perkuse, Petr Albert Venkrbec – alt
saxofon
Po velmi úspěšném vystoupení na letošním jazzovém festivalu se P. J. Ryba vrací
do Poličky se zatím posledním albem
Morally Topless (2004) natočeném se
světovou kytarovou legendou Američanem
Mikem Sternem…
Vstupné: 100,-Kč/80,- KčS
SOBOTA 3. 12. – od 14.00 DĚTSKÁ PORTA
- Oblastní kolo, Pardubický kraj
Vyhlášení výsledků a vystoupení vítězů
proběhne od 19.00 hod. Hostem večera
bude folk–country–bluegrass skupina
Sakrapes složená z brněnských muzikantů.
Vstupné: 50,- Kč
PÁTEK 9. 12. - od 15.00 DĚTSKÁ DISKOTÉKA DDM
PÁTEK 9. 12. - od 21.00 METALOVÝ VEČER
HYPNOTI FACE – power trash, HAZYDECAY – nu-core, CRUEL – prog metal,
BARRACUDE – experiment trash death
Vstupné: 80,- Kč
SOBOTA 10. 12. – od 21.00 HUDEBNÍ VEČER
HADRY Z TĚLA – kapela se sama zaškatulkovala jako hradní folk punk s prvky
cross ovaru
NEOČEKÁVANÝ DÝCHÁNEK - Každý,
byť jen průměrně temperamentní člověk,
nevydrží při poslechu této kapely sedět
v klidu.
Vstupné: 80,- Kč/60,- KčS
STŘEDA 14. 12. – od 14.30 FARNÍ CHARITA POLIČKA
Vánoční besídka Farní charity v Poličce
– přijďte se podívat a podpořit Denní
stacionář.
Vstupné: dobrovolné
SOBOTA 17. 12. – od 18.00 VÍCE NEŽ KOLEDY
FILIP M., KADERUS BLUES, NIL, FAST
FOOD ORCHESTRA, MOTOREST BAND,
CHÁTRA 76,
Vstupné: 120,-/90,-Kč
PÁTEK 23. 12. – od 20.00 ODYSSEUS
Divadelní hra Petra Erbese o putování
Odyssea v podání bývalých současných
studentů Gymnázia Polička.
Po skončení představení bude ještě malé
hudební překvapení.
Vstupné: 50,- Kč
SOBOTA 31. 12. – od 20.00
SILVESTR V DIVADELNÍM KLUBU
Přijďte přivítat Nový rok do DK. Celým
večerem Vás bude provázet kapela TŘETÍ
ZUBY - Deep Purple, Jimi Hendrix, Carlos
Santana, Uriah Heep, Jethro Tull, Cream,
Ozzy, Gary Moore, Satriani, Mr. Big...
Spousta zábavy a mnohá překvapení,
vezměte s sebou co nebo koho chcete.
Vstup: 60,-Kč bez možnosti rezervace míst,
250 ,-Kč rezervace míst + nápojové menu,
300,- rezervace míst + nápojové a stravovací menu. Rezervace na lzrust@seznam.cz,
tel: 776 094 235 nebo v DK.
*KčS – korun českých studentských

KLUBOVÉ KINO PROSINEC 2005

ČTVRTEK 1. 12. – od 20.00
Předfilm - ACTUM EST – poličský DFT team uvádí svůj nový film
Memento - Drama / Krimi / Mysteriózní / Thriller
USA, 2000, 113 min
Režie: Christopher Nolan Hrají: Guy Pearce, Carrie-Anne Moss, Joe Pantoliano..
Obsah/Info: Začne to fotografií a vzkazem na ní:
„Zab ho!“ A od té chvíle se odvíjí tajemný a drsný příběh Leonarda. Jeho žena byla napadena, zavražděna
a on si skoro nic nepamatuje. Jeho krátkodobá paměť
je pryč. Leonard se ale musí pomstít. Okamžitě jde
po vrahovi. Aby nějak kompenzoval výpadky paměti, všechno si fotí, cvaká spouští na svém polaroidu
jako blázen a podstatná fakta si nechává tetovat na
tělo. Story je vyprávěna zvláštním způsobem. Každá
důležitá filmová scéna končí tam, kde předchozí začala, a tak musíme být pozorní, abychom ten zvláštní
propletenec dějů a potkávajících se postav dobře vnímali. K hlavnímu hrdinovi se přidávají další - ukecaný Teddy a barmanka Natalie.Všichni jsou s vraždou
nějak propojeni. Ale pořád se nám do mysli vnucuje
klíčová otázka: Je skutečně vrahem John G, jehož
jméno má Leonard vytetováno na prsou? Ztráta paměti a záhadná vražda? (oficiální text distributora)
ČTVRTEK 8. 12. – od 20.00
Adelheid
Drama Československo, 1969, 99 min
Režie: František Vláčil Hrají: Petr Čepek, Bohumil
Vávra, Emma Černá, Miloš Willig, Pavel Landovský..
Obsah/Info: ADELHEID se odehrává po konci
druhé světové války v pohraničí, na severní Moravě.
V čase oné neklidné hranice, kdy tu ještě žije neodsunuté německé obyvatelstvo, kdy mezi ním vedle
zdeptaných a usmýkaných válkou a porážkou jsou
i nepoučitelní, snažící se mstít a zabíjet. A kdy sem
z vnitrozemí začínají proudit ti, kdo odsud museli kdysi utéci, a s nimi i noví osadníci, kdy s poctivými sem
táhne i dav rabovatelů. (oficiální text distributora)
ČTVRTEK 15. 12. – od 20.00
Pražská pětka - Drama / Povídkový / Komedie Československo, 1989, 97 min
Obsah/Info: Režisér Tomáš Vorel vytvořil svůj
celovečerní experimentální debut Pražská pětka se
členy věhlasných pražských netradičních autorských
divadel. Soubory ve filmu prezentovaly vlastní poetiku a styl prostřednictvím pěti „povídek“ různých
typů, propojených satirickým komentářem „odborníka“ dr. Milana Šteindlera, CSc. (oficiální text
distributora)
ČTVRTEK 22. 12. – od 20.00
Smuteční slavnost
Drama Československo, 1969, 70 min
Režie: Zdeněk Sirový Hrají: Josef Somr, Božena
Böhmová, Ľudovít Kroner
Obsah/Info: Svého času násilně vystěhovaná žena
se vrací v polovině 60.let do Bezděšova, aby zde
pohřbila muže, který se kdysi postavil proti nevybíravým kolektivizačním metodám. Drama natočené
podle románu Evy Kantůrkové mohlo být uvedeno
až v roce 1990.
ČTVRTEK 29. 12. – od 20.00
Happy End
Komedie Československo, 1966, 71 min
Režie: Oldřich Lipský
Hrají: Vladimír Menšík, Jaroslava Obermaierová,
Josef Abrhám, Stella Zázvorková, Josef Hlinomaz,
Helena Růžičková. Tohle je takové české Memento.
(neoficiální text distributora)
Vstupné na každou projekci: 30,- Kč

JAK SE VEDE V DIVADELNÍM KLUBU?
Divadelní klub již v Poličce funguje téměř dva
roky. Jelikož myslím, že řadu lidí řada věcí zajímá,
položil jsem klubovým pracovníkům několik otázek.
Jako první odpovídá na mé dotazy Lulu, zvaný také
Lukáš Zrůst, tedy člověk zodpovědný za kulturní
akce a zároveň jediný zaměstnanec Divadelního
spolku Tyl.
Tak co, Lulu, jak dopadla nejriskantnější
– tedy nejdražší akce roku – koncert skupiny
Wohnout?
Musím říct, že nad očekávání dobře, sic s malým
prodělkem, ale jinak príma.
Můžeš v krátkosti napsat, jak široký je záběr
klubových akcí či co vše se tu provozuje?
Myšlenkou, se kterou klub vzniknul, bylo, aby
toto zařízení bylo multižánrové. Od toho se odvíjí
i programová skladba. Každý měsíc je zde možné
spatřit akce divadelního, hudebního či filmového
žánru, projekce sportovních utkání…...Prostory
využívají také různé poličské organizace, které zde
pořádají své programy, místní střední školy zde
pořádají stužkovací či maturitní večírky. Snažíme se
také pomáhat mladým „umělcům“ při realizaci jejich
záměrů ať už se jedná o výstavy obrazů, zapůjčení
techniky či prostor.
Můžeš uvést nějaké organizace?
Spolupracujeme například s Domem dětí a mládeže, který zde pořádá dětské diskotéky, Denní stacionář u nás každoročně nacvičuje a pořádá vánoční
besídky. Dalšími zařízeními jsou např.: Speciální školy Polička, Pionýr Polička, obč. sdruž. Rytíři trnové
koruny, Junák a v neposlední řadě samozřejmě náš
Divadelní spolek Tyl…..
Myslím, že řada návštěvníků a jiných zvědavců nezná přesnou strukturu chodu celého
klubu.
Provoz klubové restaurace zajišťuje Láďa Briol. Realizace kulturních akcí, od dramaturgie přes propagaci až po samotné uskutečnění, je moje práce. Dalším
dobrovolně pomáhajícím člověkem je zvukař David
Köhler. Nesmím opomenout také Kubu Kleinbauera,
který ve svém volném čase dělá to, co Láďa nebo
já nestihneme. Internetovou podobu klubu spravuje
Jirka Uher. Občas využíváme pomoci kamarádu či
rodinných příslušníků.
Máš k dispozici nějaká čísla o počtu akcí, návštěvnosti apod.?
Samozřejmě, nebudu zde dlouze rozebírat jednotlivé měsíce, ale uvedu pouze několik základních čísel. Od března 2004 do října 2005 se zde uskutečnilo
celkem 126 akcí a klub navštívilo celkem 9200 hostů.
Tedy v průměru 9 akcí a 650 lidí měsíčně, nepočítáme-li období, kdy je zavřeno. K tomu bychom ovšem
měli připočíst všechny možné zkoušky kapel, divadel
a podobně, neboť i ty stojí určité organizační úsilí.
Každého určitě zajímá, jak si klub vede
finančně, jak velké jsou příspěvky od města,
sponzorů…
Jelikož smyslem klubu není pořádat akce za účelem co možná největšího zisku, ale poskytnutí pestrého programu, odpovídají tomu i finanční výsledky.
Většina akcí, které pořádáme je mírně prodělečná,
v lepším případě se dostáváme na nulu. Tedy že náklady na kapelu popř. jiného účinkujícího se zaplatí
ze vstupného. Nepočítám v to náklady spojené s pracovními silami, s propagací a podobně. Tady bychom
se už dostali do záporných čísel v podstatě vždy.

SÍŇ ŘEMESEL
zve v prosinci na ukázky výroby a výstavu výrobků
na vánoční téma ve všední dny odpoledne. Otevřeno
bude i o adventních nedělích. Od pátku 16. do neděle
18. 12. zde můžete zhlédnout práci řezbářů, malování
perníčků, výrobu voskových zvonečků a další. Můžete
se i sami zapojit a činnost si vyzkoušet.
Domluvit se můžete na tel.: 461 722 084, mobil
732 432 708.

Další věcí je také vybavení klubu. Ten doposud není
schopen fungovat bez pomoci Tylova domu, který
nám zapůjčuje mikrofony, stojánky a podobné věci
nezbytné pro zajištění akce. Chci tím říci, že veškeré
prostředky, které se občas podaří vydělat, jsou ihned
vkládány do vybavení nebo oprav.
Nyní tedy příspěvky Města Poličky. To nám
v tomto roce poskytlo příspěvek 300 000 Kč na
nákup zvukové aparatury a 30 000 Kč na pořádání
Jazzových večerů (které jsou jedněmi z nejnákladnějších akcí). Divadelní spolek Tyl ještě obdržel dotaci
10 000 Kč na nastudování dvou divadelních her, které však nejsou určeny na chod klubu.
Nevidíš jako jedno z možných řešení problémů s financemi zvýšení ceny vstupného?
Cena vstupenky se pohybuje v závislosti na akci
zhruba od 30,-Kč do 150,-Kč a myslím, že je to maximum, co si ještě můžeme v naše kraji dovolit. U většiny akcí je také snížená cena pro studenty.
Jak vidno, kultura ani v DK není samofinancovatelná. Jaké jsou představy o dalším finančním zabezpečení chodu celého zařízení?
Jedním ze zdrojů je samozřejmě klubová restaurace jejímž provozovatelem je - jak už bylo řečeno - Láďa
Briol, který platí měsíční nájem, který je pevně stanoven ve smlouvě. Další možností, o kterou se ucházíme, je finanční příspěvek z rozpočtu města Poličky,
který by pokrýval alespoň část provozních nákladů.
Chceš ještě něco dodat?
Velice rád bych upozornil na muzikantskou zkušebnu, která funguje v prostorách klubu, ale jak to
tak bývá i zde se potýkáme s nedostatkem finančních prostředků na dovybavení a dokončení včetně
jakéhosi nahrávacího studia pro místní kapely.
Další věc, kterou bych rád zmínil, je druhý ročník
soutěže Poličský skřivan. Tato soutěž si klade za úkol
vybrat z místních kapel ty nejlepší a nabídnout jim
prostor na festivalu Poličské Rockoupání. Letos budou postupovat dvě kapely na hlavní scénu a dvě až
tři na malou scénu RCK 2006. Přihlášky k této soutěži
je možné nalézt na www.divadelniklub.cz.
V neposlední řadě touto cestou děkuji všem, kteří
akce v DK navštěvují, všem, kteří přispívají k chodu
celého zařízení, těm několika málo sponzorům
a také všem ostatním. Pro jistotu nebudu konkrétní,
člověk občas zapomene.
Dalším, komu jsem položil několik otázek, je Brejlák, kterému se občas také říká Ladislav Briol a má
na starosti zajištění chodu klubové restaurace.
Tak co, Brejláku, jak se daří v hospodě?
Jo, v hospodě je vždycky dobře.
Kolik máš zaměstnanců?
Mám jednu Zuzanku, ale samozřejmě při větších
akcích vypomáhají i jiné osoby.
Jak vidíš návštěvnost klubu z pohledu hospodského?
Návštěvnost je kolísavá. V týdnu, když se neděje
žádná kultura, není zrovna vysoká, ale jakmile se rozezní na sále hlas trubek či pozounů, nebo promítá-li
se film, návštěvnost pohostinství roste.
Co můžeš nabídnout návštěvníkům?
Zejména vynikající poličské pivo včetně kvasnicového, pak samozřejmě celou řadu rozmanitých druhů
lihovin, zejména rum, ale i ostatní nápoje. Krom toho
si návštěvník může zapůjčit knihu z bohaté nabídky
nakladatelství Argo, případně může díky Comě ukojit
svoji touhu po informacích bezplatným Internetem.
Jako posledního jsem nechal Kubu Kleinbauera,
člověka, se kterým se setká každý při příchodu na
placenou akci.
Tak co, Kubo, jak to jde u vstupu?
Celkem to ujde, jen je mi občas zima.
Platí všichni nebo jsou pokusy o průnik?
Ano pokusy tu jsou, ale pouze minimální. Někdy
je zvláštní, že dobře finančně zaopatřený člověk
smlouvá o ceně, kdežto např. studenti platí bez řečí.
Už se s tebou chtěl někdo prát?
Jsem tolerantní člověk a neuznávám fyzické násilí.
Vše řeším ústně a domluvou. Ještě jsem se tedy nepopral a doufám, že to tak zůstane navždy.
Jelikož nikdo jiný, ptal se P. Erbes

NOVINKY V KNIHOVNĚ
NOVÉ KNIHY PRO DOSPĚLÉ
BELETRIE
Andělský test (Connelly, Michael)
Dvojnásobnou vraždu ve voze historické lanové dráhy vyšetřuje detektiv Harry Bosch.
Dárkyně (Lynch, Patrick)
Společnost Mendelhaus objevila prostředek
na věčné mládí.
Hájili jsme hrad (Eastlake, William)
Příběh o hrstce amerických vojáků, kteří
poblíž Arden hájili starý zapomenutý hrad
proti poslednímu vzepětí německých armád
na konci druhé světové války.
Podezřelý (Robotham, Michael)
Psycholog Joseph je podezřelý z vraždy ženy,
kterou kdysi znal. Dá se na útěk před policií,
aby na vlastní pěst rozpletl uzel děsivých
událostí.
Satanova dcera (Plaidy, Jean)
Krásná Tamar musí prchnout před krutým
náboženským fanatikem, aby si zachránila
život.
NAUČNÁ LITERATURA
Na dno světa (Stone, William)
O sestupu do pravděpodobně nejhlubšího
jeskynního komplexu na světě, plno podzemních řek, propastí, zrádných skalních
ploch nacházejících se v odlehlé části jihovýchodního Mexika-Huantha.
Obrazové dějiny umění (Frontisi, Claude)
Předkládá prostřednictvím jednoho tisíce
děl vývoj západního umění v malířství,
sochařství a architektuře od starověku do
součastnosti.
Rozhodující bitvy (Colvin, John)
21 klíčových pozemních a námořních střetnutí od roku 480 př.n.l. do roku 1943.
Domácí lékař pro ženy (Faeltenová, Sharon)
2 000 návodů na domácí ošetření či léčení
zdravotních problémů, které se dotýkají největšího počtu žen.
Encyklopedie psů (Taggartová, Caroline)
Přehled více než 120 plemen psů uvádí jejich fyziologii i chování, péči o psy, výcvik
i účast na výstavách.
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ:
Akvarium (Scott, Peter)
Praktická příručka pro začínající akvaristy.
Výrobky z ručního papíru
Kniha plná nápadů na výrobu zajímavých
dárků.
Bezdomovci opět doma (Mackayová, Hilay)
Dívčí román o sestrách, které jsou věčně na
mizině.
Bláznivé masky (Childsová, Caro)
Nápady pro malování na obličej.
Obrazový atlas vesmíru
Atlas plný zajímavostí o tajemství vesmíru.
Lenoši a Rváči (Doskočilová, Hana)
Chlapecký příběh o dvou kamarádech.
Žabí princ (Preisertová, Alena)
Kniha plná pohádek.
Malovaný svět a já ho chci uvidět (Černík, Michal)
Kniha je určena nejmenším dětem, které
rády objevují svět kolem sebe.
Maminko, přečtu ti pohádku (Kopczyková,
Vlaďka)
Pohádková kniha pro začínající čtenáře.
Kouzelnická škola (Sales, Mago)
77 triků pro začínající kouzelníky.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA POLIČKA
upozorňujeme své čtenáře na uzavření
knihovny v době vánočních svátků.

Knihovna bude pro veřejnost uzavřena
od 27. prosince do 31. prosince 2005.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

BETLÉMY V POLIČCE
12. ročník tradiční výstavy betlémů bude zahájen v sobotu 26. listopadu 2005 v 16 hod. svěcením
adventních věnců v kostele sv. Jakuba. Výstava na
děkanství v Poličce potrvá do 8. 1. 2006.
Vstupné: děti do 6 let zdarma, mládež do 18 let
a studenti 5 Kč, dospělí 20 Kč. Výtěžek ze vstupného bude věnován na opravu varhan v kostele sv.
Michaela v Poličce.
Otevírací hodiny: pondělí, středa čtvrtek, pátek, sobota: 9-11, 15-17, neděle 9-11, 14-17. V úterý
zavřeno! Návštěvy skupin mimo otevírací dobu lze
dohodnout na tel. č. 461 725 173.

VZPOMÍNÁME
Ty roky tiše běží jak klidný
řeky proud,
však vzpomínky se vrací
a nedají zapomenout.
Dne 13. prosince vzpomeneme desáté výročí úmrtí naší drahé maminky Jindřišky Dítětové.
Vzpomínají dcery Anežka, Jindřiška
a syn František s rodinami.

II. REGIONÁLNÍ VÝSTAVA
BETLÉMŮ VE SVITAVÁCH
Po roční přestávce vás Betlémáři Poličska opět
srdečně zvou na výstavu betlémů Nad Betlémem
vyšla hvězda, kterou připravili ve spolupráci s Městským muzeem a galerií ve Svitavách a která bude
slavnostně zahájena v prostorách svitavského muzea
a galerie v neděli 4. prosince 2005 v 15 hodin. Se
svým programem Vánoční ztišení vystoupí žáci ZUŠ
v Bystrém.
Letošní expozici budou tvořit betlémy od tvůrců
a soukromých majitelů, muzeí z Poličska, Bysterska,
Lanškrounska, Vysokého Mýta, České Třebové, Ústí
nad Orlicí. Přislíben je poličský Svobodův betlém
z Muzea východních Čech v Hradci Králové, betlémy z Muzea betlémů v Třebechovicích pod Orebem,
pohyblivý Chlupův betlém z Borotína a další. Dále
si návštěvníci mohou prohlédnout expozici různých
papírových a menších betlémů z různých materiálů,
pohlednic a jiných exponátů s betlémskou a vánoční tematikou.
Výstava potrvá až do 22. 1. 2006, aby si ji všichni,
kdo vzhledem k předvánočnímu a vánočnímu shonu neměli čas, mohli v klidu prohlédnout a bude
přístupna takto: úterý až pátek 9 - 12, 13 - 17, sobota
9 - 12, neděle 13 - 17
V období od 24. 12. 2005 až 1. 1. 2005 bude výstava přístupná od 13 do17 hodin.
Boh. Andrle

NOVINKA Z DDM
Na základě žádosti byla Domu dětí a mládeže
v Poličce Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v Praze přidělena akreditace vzdělávací
instituce k provádění vzdělávacích programů pro
pedagogické pracovníky.
Oblast této činnosti skýtá Domu dětí a mládeže
možnosti celorepublikové působnosti.
V současné době máme připraveny vzdělávací
semináře: Kreslení pravou mozkovou hemisférou,
Tenerife, Drátování, Plstění jehlou, Korálkování
Ve schvalovacím řízení na rok 2006 máme podány semináře: Hrou do života, Zážitková pedagogika
pro pedagogy - třídenní seminář a chystáme další.
Věříme, že naše nabídka pedagogy zaujme a budeme mít příležitost tuto činnost nadále rozvíjet.
Bližší informace získáte u pracovníků DDM.
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Dne 20. 12. 2005 tomu bude
již dlouhých 15 let, kdy dotlouklo srdíčko našeho milovaného
manžela, tatínka, dědečka a pradědečka pana Bohumila Kloze,
který by 13. ledna 2006 oslavil
krásné 85. narozeniny.
Vzpomíná manželka,
dcery s rodinami a bratr
s rodinou.
Dne 29. prosince 2005 uplyne 20 let od náhlého úmrtí pana
Jiřího Křenka. Všichni, kdo jej
znali a měli rádi, zavzpomínejte,
prosím, s námi.
manželka Milada a děti
Dana, Jiří, Robert a Richard
s rodinami

VÝSTAVA
OBRAZY Ing. VLADIMÍRA BARTOŠE
3. - 20. prosince 2005 Sál Bohuslava Martinů, Tylův dům Polička.
Vernisáž 3. prosince v 15.00 hodin.
Výstava je otevřena pro veřejnost pondělí - čtvrtek
od 8.00 - 15.30 hodin.
Výstava obrazů Ing. Vladimíra Bartoše
V prosinci bude v Tylově domě v Poličce otevřena výstava obrazů malíře Ing. Vladimíra Bartoše. Narodil se ve Svitavách, v současné době bydlí v Poličce.
Od mládí se věnoval kreslení a malování. Jeho přáním bylo vystudovat umělecko průmyslovou školu.
Konečným řešením byla strojní průmyslovka a později studium vysoké školy obor manažerství. Intenzivně se malování věnuje až v posledních letech. Své
obrazy vystavoval v Poličce a Bystrém již v loňském
roce a letos na výstavě v Proseči. Jeho akryly realisticky zobrazují zejména Poličku a to jak současnou,
tak i historickou. Častým tématem je okolní krajina.
Nevyhýbá se ani zátiší, portrétu a aktu.
„Je pro mě velkým povzbuzením, pokud mi lidé
řeknou, že je některé mé obrazy oslovily a líbí se jim.
To je velmi příjemný pocit potěšit druhé lidi. Budu
velice rád a spokojen, pokud z výstavy alespoň někdo
odejde s pocitem, že zde nebyl nadarmo.“

PLESOVÁ SEZÓNA
V TYLOVĚ DOMĚ
20. ledna 2006
27. ledna 2006
3. února 2006

Ples SOŠ a SOU Polička
Ples Gymnázia Polička
Ples SOU obchodní a SOŠ
SČMSD Polička
11. února 2006
4. Městský ples
17. a 18. února 2006
Rybářský ples

To, že čas rány hojí,
To je pouhé zdání.
Stále je v srdci bolest
A tiché vzpomínání…
Dne 31. 12. 2005 to bude již 35
let, kdy nás navždy opustil beze
slůvka rozloučení milovaný manžel, tatínek, dědeček, pradědeček
a strýc pan Václav Lorenc z Poličky. Vy, kdo jste
ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka, syn a dcera s rodinami.
Dne 15. 12. 2005 uplyne 10 let
ode dne, kdy nás navždy opustil
manžel, tatínek a dědeček pan
Rudolf Řebíček z Poličky. Vzpomínáme.
Jiřina Řebíčková
s rodinou

BLAHOPŘEJEME
Milované mamince Viktorii
Pražanové k jejím 85. narozeninám, které oslaví 19. prosince,
přejeme všechno nejlepší, hodně
zdraví, štěstí a ještě dlouhá léta
mezi námi.
Děti s rodinami

POZVÁNKA Z DPS PENZION
6. 12. Video – pan Ing. Klein nám představí krásy Šumavy. Začátek ve 14.00 hod. ve společenské
místnosti.
7. 12. Mikulášská zábava, na které vystoupí
s kulturním programem děti z Dětského domova
a děti z dětského sdružení Pionýr v Poličce. K poslechu i tanci zahraje pan Hladík a zazpívá paní
Andrlíková. Zábava začíná ve 14.00 hod. v jídelně
Penzionu. Občerstvení zajištěno.
13. 12. První pomoc - přednáška. Přednášející
paní PhDr. Zlata Pražanová. Začátek ve 14.00 hod.
v jídelně.
20. 12. Vánoční besídka – s vánočním programem vystoupí děti z MŠ z Pomezí a žáci ZUŠ B. Martinů. Začátek ve 14.00 hod. v jídelně Penzionu.
28. 12. Silvestrovská zábava – k poslechu i tanci
hrají pan Ing. J. Vosmek a pan J. Bednář. Zpívají
paní Andrlíková s paní Ehrenbergerovou.Kulturní
program a občerstvení zajištěno. Začátek ve 14.00
hod. v jídelně Penzionu.
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VZÁCNÝ NÁLEZ V POLIČSKÉM MUZEU

ZE ŽIVOTA ZUŠ B. MARTINŮ POLIČKA

V úterý 15. listopadu představil ředitel MěstskéCelá deset centimetrů silná kniha shořela při
ho muzea a galerie Mgr. David Junek na setkání
požáru, který v roce 1845 zdevastoval Poličku.
v muzeu vzácný nález - dva listy z nejstarší česky „Proč někdo z bible odstranil před požárem tyto
tištěné bible z roku 1488. V úvodu farář poličského
dva listy a uložil je jinde, to zůstane zřejmě navždy
evangelického sboru Jan Dus objasnil takřka zapl- záhadou,“ řekl ředitel muzea David Junek.
něnému sálku muzea historii biblických knih tak,
„Listy ležely v depozitáři a dosud nebylo určeno,
aby posluchači byli schopni zařadit zlomky bible, kam patří. Byly to pro nás zatím neznámé tisky a až
které obsahují záhlaví 19. kapitoly knihy Sírachovec
nyní se podařilo určit, že jsou fragmentem bible
ze Starého zákona, do správného kontextu. Poté
z kostela svatého Jakuba, která shořela.
Mgr. Junek seznámil posluchače nejen s unikátním
První česká (a vůbec slovanská) neilustrovaná
nálezem, ale i s historií tisku českých biblí.
tištěná bible - Bible pražská z roku 1488 - je velkou
vzácností, v Evropě se jich dochovaly pouze tři
desítky. Poličské muzeum je hrdé i na její torzo se
záhlavím 19. kapitoly knihy Sírachovec ze Starého
zákona, psané ve staročeštině. Písmo je pečlivě
tištěno a dobově typické je vynechávání místa na
začátcích kapitol pro ruční vpisování červených
a modrých iniciál.“
„Ve sbírkách našeho muzea je také například česky tištěná Bible norimberská z roku 1540, bohatě
ilustrovaná Melantrichova bible z let 1549 a 1557,
vzácná Bible kralická z roku 1613 a řada dalších
vzácných tisků,“ dodal Junek. Melantrichovu bibli
si mohli na závěr setkání v muzeu návštěvníci prohlédnout v originále. Zlomek bible bude vystaven
ve vestibulu muzea do 23. prosince 2005.

Soutěžní přehlídka výtvarných oborů Základních uměleckých škol se konala již po deváté a začala krajskými koly v jarním období roku 2005. Jejím vrcholem se stalo ústřední kolo, které se konalo
ve Šternberku až na podzim a výstavu nejlepších
prací je v tomto městě možné zhlédnout ještě do
září příštího roku. Po ukončení soutěžní přehlídky
jsou zpracovány podrobně v písemné formě poznatky z jejího průběhu a tak mají možnost všichni
vyučující, kteří se zúčastnili, i další zájemci o výtvarnou výchovu seznámit se s celkovým stavem
výtvarné výchovy u nás.
Základní umělecká škola Bohuslava Martinů
Polička se prezentovala i v ústředním kole pracemi,
které měli možnost částečně zhlédnout i obyvatelé
Poličky na výstavě v Penzionu. Projekt pod názvem
Logo-art byl vysoce hodnocen, výtvarný obor dostal ocenění za propojení činnosti se životem města
a paní učitelka Hana Smolková, která obor vede,
byla oceněná jako výrazná pedagogická osobnost,
která přinesla do soutěže nečekané podněty. O tom
svědčí i další výsledky práce její a jejich svěřenců.
V minulém školním roce jsem Vás informovala
o tom, že výtvarný obor odesílá žákovské práce
i na soutěže mimo Českou republiku. Počátkem
listopadu škola dostala dopis z MŠMT, že prostřednictvím zastupitelského úřadu ČR v Abú Dhabí
obdrželo ministerstvo zprávu o výsledcích 1. mezinárodní výtvarné soutěže pořádané ministerstvem
školství Spojených arabských emirátů a žákyně
naší školy Anežka Korábová v této soutěži získala
čestné uznání. Jistě uznáte, že to je výrazný úspěch
nejen pro Anežku a pro naší školu, ale také pro
celé město. Když si máte možnost prohlédnout
výpravně vydanou publikaci s fotografiemi prací
žáků z celého světa a tam vidíte také obrázek malé
Anežky z Poličky, tak je to skutečně dojemné. Reprodukci vítězné práce máte možnost zhlédnout ve
vestibulu ZUŠ. Již se těšíme na výstavu absolventů
výtvarného oboru, (těch je v tomto školním roce
10), která se uskuteční v prostorách Tylova domu
v květnu 2006.
Výtvarný obor také již tradičně spolupracoval
na přípravě programu tanečního a literárně-dramatického oboru, který bude mít možnost poličská
veřejnost zhlédnout 15. 12. 2005 v Tylově domě ve
velkém sále od 17.00 hod. Program bude uveden
pod názvem „Všechno chce svůj čas“. Připravily ho
společně paní učitelky Vendula Pelzová, Mgr.Alena
Aiglová a Hana Smolková a budou v něm účinkovat
žáci tanečního a literárně-dramatického oboru.
Přijďte si před vánočními svátky potěšit duši.

HODNOCENÍ OBECNĚ
PROSPĚŠNÝCH PRACÍ

EKOCENTRUM SKŘÍTEK
PRACUJE

Od října letošního roku vykonávají ve městě
odsouzení ze spádové oblasti Poličky trest obecně
prospěšných prací. Na výkon tohoto trestu dohlíží
strážníci městské policie. „Výkon tohoto trestu za
uplynulou dobu hodnotíme kladně. V současné
době trest vykonává šest odsouzených. Provádějí
úklidové práce na chodnících a komunikacích.
Během této doby vyčistili ulici Hegerova, pokračují
dál v ulici Čsl. armády a pomáhají také osadnímu
výboru ve Stříteži,“ řekl velitel městské policie Pavel
Lahodný.
Podle jeho slov si musí veřejnost uvědomit, že
zmíněné tresty jsou uloženy soudem za spáchání
nějakého trestného činu a není to práce za odměnu.
Občas se mohou vyskytnout i nějaké problémy.
„Složení odsouzených je různé a musíme s tím počítat. Problémy jsou zatím takové, že jsme schopni
je společně s Probační a mediační službou České
republiky vyřešit,“ dodal velitel.
Odsouzení budou pracovat i v zimním období.
Jejich využití je plánováno na úklid sněhu v místech, kam se nedostane mechanizace, to znamená
například dočišťování parkovišť nebo chodníků.
„Ohlasy, které se k nám dostaly, jsou vesměs kladné.
A to jak od občanů, tak od vedení města,“ uvedl
Pavel Lahodný.
-sáň-

Činnost Ekocentra Skřítek byla úspěšně zahájena
v mateřských školách. Chuť do práce je, děti byly
z programu nadšené a snad i paní učitelky. Jen se potýkáme s nedostatkem finančních prostředků. Proto
bych chtěla poděkovat Tiskárně Polička za pomoc při
tisku propagačních materiálů, nadaci Veronica z Brna
a MěÚ Polička za finanční příspěvek, Truhlárně Zerzánek za materiální pomoc. Těšíme se na spolupráci
nejen v celém novém roce. Na závěr roku všem – lidem i přírodě - přejeme „Mějte se dobře a něco pro to
dělejte!“
ing. Eva Janečková





Ukázka z programu Zvuky přírody
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Naše prosincová vystoupení vlastně začínají
již 1.12., kdy se rodičům žáků přípravné hudební
výchovy představí v sále ZUŠ všechny hudební
nástroje, na které se u nás vyučuje, aby si mohli
vybrat ten nejvhodnější pro své dítě.
Dne 4. 12. v evangelickém kostele začíná od
15.00 hod. již tradiční Adventní koncert, na kterém
účinkují žáci hudebního oboru a koncertem a adventní dobou provází pan farář Dus.
Základní umělecká škola Bohuslava Martinů nezapomíná ani na výročí narození našeho slavného
rodáka a tak 7. 2. od 17.00 hod. v malém sále Tylova
domu zazní na koncertě „Bohuslav Martinů a my“
převážně jeho skladby. Tento koncert využijeme
také jako vhodnou příležitost ke křtu prvního CD
školy. Srdečně zveme, přijďte nám pomoci uvést
naše první CD do života.
Končíme další kalendářní rok, ale protože školní rok je v plném proudu, tak v plném nasazení
a v plné práci připravujeme další akce a těšíme se,
že nám i v tom následném roce zachováte přízeň.
Jen tak se budeme moci setkávat při dalším malém
těšení se s uměním, s vámi a s vašimi dětmi, pro
které má být ZUŠka (a všichni zaměstnanci školy
doufáme, že je) klíčem k otvírání barevnějšího
a zajímavějšího světa.
Renata Pechancová,
ředitelka ZUŠ B. M.
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SILVESTR
V DIVADELNÍM
KLUBU
Sobota 31. 12. od 20 hod.
Přijďte přivítat Nový rok do DK.
Celým večerem Vás bude provázet kapela
TŘETÍ ZUBY – skvěle hrající mimo jiné Deep Purple, Jimi
Hendrix, Carlos Santana, Uriah Heep, Jethro Tull, Cream, Ozzy,
Gary Moore, Satriani, Mr. Big………..
Spousta zábavy a mnohá překvapení,
vezměte s sebou co nebo koho chcete.
Vstup: 60 Kč bez možnosti rezervace míst
250 Kč rezervace míst + nápojové menu
300 Kč - rezervace míst + nápojové a stravovací menu.
Rezervace na lzrust@seznam.cz, tel: 776 094 235 nebo v DK.
Nápojové menu = lahev sektu, 5x pivo, 5x nealko.
Stravovací menu = novoroční hovězí guláš, chléb, knedlík.

TEN VĚNEC ZÁŘIT NEPŘESTÁVÁ...
Není to myšlenka, která by se byla zrodila u nás.
Přípravu na Přicházející Světlo chtěl svým mladým
svěřencům v konkrétní viditelné podobě zpřístupnit roku 1838 německý protestantský kazatel
v Hamburku, Johann Heinrich Wichern. Založil tam
tzv. Vnitřní misii pro děti bez domova, bez přístřeší,
ohrožené četnými nástrahami velkého města. Zbudoval pro ně dokonce stánek, nazvaný bez příkras:
Drsný dům – Rauhes Haus. Aby naznačil, jak to
spásné nebeské Světlo roste a jak se přibližuje, rozněcoval jim v chrámě týden co týden jednu svíci navíc. Za tím účelem zhotovil v době kolem roku 1860
jeden jeho přítel dřevěný kruhový svícen, zdobený
nevadnoucím zeleným chvojím naděje v obnovu života a zavěšený na několika vláknech od stropu. Po
čtyři adventní neděle na něm přibývalo plaménků,
až konečně naplnily svými paprsky celý chrámový
prostor. (Již od 6. století byl totiž advent rozvržen
do čtyř týdnů, neboť podle starých letopočtů čekalo prý lidstvo na Mesiášův příchod čtyři tisíce let.)
K věnci posléze přibyl i stromek.

PROČ BYLA POTŘEBNÁ ÚČAST NA VÁLCE V IRÁKU
Reakce na článek „Odveta za účast na válce v Iráku“ v Jitřence č. 11
V Jitřence č. 11 jsem na straně 15 našel nenápadný článek „Odveta za účast na válce v Iráku“ pod
značkou „–elč-t“. Jelikož takovýto titulek by patřil
do Headlines kteréhokoli zpravodajského média,
zajímal mě i obsah článku. Po úvodním varovném
Sibylině proroctví následoval překvapivě zasvěcený
výtah ze zprávy BISky určené civilní rozvědce a Národní protidrogové centrále. Zajímal by mě zdroj, ze
kterého pisatel čerpal, neboť se mi nezdá, že by tuto
svým charakterem jednoznačně poplašnou zprávu
uveřejňovala celostátní média. Samozřejmě nesleduji
všechna, ale jistě by v tomto případě měli být občané
České republiky varováni před hrozícími útoky zdrogovaných fundamentalistů lépe než jen na skrytém
místě provinčního zpravodaje…
Měl jsem za to, že po více než dvou letech většina
lidí, stejně jako většina oněch „civilizovaných zemí“
pochopila nutnost a správnost odstranění diktátorského režimu dělajícího si z ostatního světa vděčnou
scénu pro své kabaretní kousky a mnohokrát v historii dokazujícího svou nebezpečnost pro své okolí (nemluvě o vlastních občanech). Myslel bych, že právě
vzhledem k naší tvrdé historické zkušenosti z nepříliš
dávné minulosti, kdy se naše republika na vlastní kůži
přesvědčila o následcích ustupování zlu v bláhové naději, že se to zlo drobnými ústupky nasytí a přestane

být nebezpečné, se budeme více schopni vcítit do
nutnosti rázného opatření. Přes všechna tvrzení o neopakovatelnosti historie byly v roce 2003 po 65 letech
opět tytéž státy na pozici „appeasementu“ vůči zlu
(s čestnou výjimkou Velké Británie a Španělska).
Životní zkušenost nám praví, že nic není černobílé,
takže samozřejmě ani spojenecká snaha o nasměrování Iráku na cestu demokracie se neobešla bez chyb,
omylů, individuálních selhání a podcenění situace.
Podle mého názoru ovšem svět neměl a v podobné
situaci nebude mít jiné východisko. Zlu, které prokazatelně ohrožuje celosvětovou stabilitu, není možné
ustupovat za žádnou cenu. Svět musí dát najevo, že
se nenechá zastrašit diktátory, dřív než diktátoři svět
umlčí. A ještě jednu poznámku – nelze se schovávat
za alibistická slova, že nás ve střední Evropě se nějaký
režim ohrožující své sousedy tisíce kilometrů daleko
netýká. Týká, v dnešním globalizovaném světě vzdálenosti nerozhodují…
Doufám, že výše uvedené řádky alespoň částečně
odpoví neznámému pisateli – proto nám tohle všechno bylo zapotřebí.
RNDr. Tomáš Kaláb, Polička
Pozn. redakce Jitřenky: Informace o hrozících
teroristických útocích a jejich pravděpodobných cílech
byly zveřejněny např. v MFDnes: 21. 10. 2004, str. 08,
Boj bude těžký a drahý, 13. 07. 2005, str. 03, Milan
Vodička Jan Gazdík, Česko je určitě na seznamu cílů
teroristů.

NOVÉ ODPOČINKOVÉ ZÁKOUTÍ U MĚSTSKÝCH HRADEB
Svazek obcí Kraj Smetany a Martinů v měsíci
listopadu dokončil projekt „Turistická odpočívadla
a odpočinková zákoutí v Kraji Smetany a Martinů“.
Spolu s realizací 5 turistických zastřešených odpo-
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čívadel v obcích Bystré, Litomyšl, Telecí, Sebranice
a Široký Důl nechal svazek obcí vybudovat jedno
odpočinkové zákoutí v Poličce u městských hradeb
v ulici Šaffova.
Práci na výstavbě odpočinkového zákoutí odvedla stavební firma pana Josefa Popelky, která
práci zhotovila ve výborné kvalitě a včas. Kromě
dodání a osazení laviček, odpadkových košů
a vzrostlejších stromů zde byly provedeny také
terénní úpravy řešící povrchové odvodnění, vydlážděna původní linie parkánové zdi vč. nízké
kamenné zídky, zpevnění pochůzí plochy, zahradnické práce (osázení trvalkami, keři, popínavými
rostlinami) a revitalizace trávníku. Odpočinkové
místo bylo realizováno za finanční spoluúčasti
Pardubického kraje v rámci programu „Podpora
budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji“.
Mgr. Jan Matouš, ředitel svazku obcí KSM

Rodina mého dědečka Josefa Kukly a babičky
Julie rozené Martinů se po celý život tísnila v malé,
třebaže útulné světničce. Na postavení stromečku
tam nikdy nezbývalo místo. Dědeček tedy zavěšoval od stropu na provazech věnec z jedlových větví,
aby mohl rodině sloužit místo stromku po celé
vánoce, ba v lednu až do svátku Hromnic. – Když
se pak moji rodiče přestěhovali do památného kamenného domku v Husově ulici, vztyčovali jsme
již stromek a na speciální konstrukci v horní části
místnosti rozestavovali figurky betlému. Krajinu
v pozadí namaloval dědeček. Aby zůstala zachována tradice, kterou si přinesl z domova, upevňoval
tatínek zároveň kolem nástropního osvětlení uprostřed trámového stropu překrásný věnec z chvojí,
ověšený nejhezčími vánočními ozdobami a zpestřený nikoli již svícemi, nýbrž dvanácti různobarevnými žárovičkami. Když se v místnosti zhaslo a zůstal zapojen pouze onen věnec, zalilo celý prostor
tajemné mystické světlo, v němž se mísily paprsky
všech odstínů. A zpod všech obrázků na stěnách
vyhlížely větvičky s pryskyřičnou vůní jehličí. Tatínek vzal do rukou housle nebo přiložil k ústům
pikolu a hrál koledy. Jako požehnání klesala k nám
shůry dva tisíce let stará slova evangelního poselství andělů. Bylo nám, jako by mezi těmi pestrými
a zároveň tlumenými světélky se kmitala jejich křídla. Uprostřed konejšivých vůní a čehosi hřejivého
a nevýslovného jako by nás byly ony vánoční večery vynášely nad hranice času a daly nám pocítit, že
nic z té krásy kolem nás už nikdy neopustí.
A vskutku: hluboko ve mně je tomu tak dodnes.
Čím prostší byly ty večery, tím byly podmanivější.
Co na tom, že nepřízeň osudu, proměnlivého času
i nepřejícnost některých lidí mne napřed vyhnala
z rodného města a posléze mne připravila nejen
o oba rodiče, o většinu příbuzných (z nichž někteří
zahynuli za více než tragických okolností)? Co na
tom, že mi nakonec vzala s malovanou chaloupkou
i kouzelnou kuchyňku s trámovým stropem, pod
níž se po celý rok nad námi vznášela žehnající
křídla dřevěné holubičky? Ten malovaný domek
stejně vstupuje denně do mých snů, noc co noc
v něm pobývám a shledávám se s každým detailem,
s každou drobností mně důvěrně známou. A tam
v paměti nejen mé, ale i v řadě mnoha lidí, kteří
domku vděčí za jeho pohostinnost a vstřícnost, září
dál s dvanácti barevnými žárovičkami věnec mezi
trámy stropu nikoli pouze do Hromnic 2006, ale
do celého příštího života. Moc bych si přál, aby ta
jeho světla prozařovala stále dál i do budoucích let,
dokonce i poté, až vyhasnou oči mé i mých přátel
(nebude to už tak dlouho trvat) a vlévala také těch,
kdo přijdou po nás i po nich, při památce všech
prošlých generací novou radost a sílu do života.
Zavedl jsem Vás dnes k malému nahlédnutí
do našich rodinných Vánoc a nepochybuji, že podobné slavíváte v prosinci a ještě i po celý leden
poté v ostatních domácnostech. Ba věřte mi, že
i když už nebudu a rozpadnu se v prach, přijdu
vždy znovu o Štědrém večeru vložit pomyslné
rybí kůstky pod nakloněnou hrušeň naší zahrádky s nejsladšími plody na světě, smeknout před
drobnými kamennými pomníčky našich věrných
zvířátek, poklonit se své maturitní bříze a zároveň
s jabloněmi a angreštovými keři pozdravit rovněž
kmen vzrostlého kaštanu a posvátnou lípu, věnčící
nad schody vchod na zahrádku. Podle jedné ústní
přísahy stojí tam ti naši oddaní strážcové dodnes
a do nich je zakleta i moje vlastní duše.
PhDr. O. A. KUKLA
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JAK ZVELEBOVAT ZEM PO TURECKU
Před časem jsem zde psal o svých zkušenostech
ze severských zemí, dnes napíšu z opačného konce
Evropy a Malé Asie. Totiž – já bych nepsal, ale mí
přátelé mě vyzvali, abych své vyprávěnky vypsal
na papír. Tak tedy, zde jsou. Ten zafixovaný slogan
o tom jejich hospodářství má každý, ať chce nebo
ne, v sobě. Co vás ale hned po překročení bulharských hranic překvapí, jsou silnice. Především se

v Turecku po hlavních trasách jezdí po mnohaproudých dálnicích z neuvěřitelně kvalitního, zřejmě
albánského asfaltu. Tím jsou ostatně potaženy i silnice nižších tříd. Auta všech světových značek posledních typů na první pohled vypovídají o životní
úrovni obyvatelstva. Mimochodem - ve spolupráci
s Renaultem tam vyráběli auta pod vlastní značkou,
která je docela sympatická: OTOKAR. Zdálo se
mi, že řidiči jezdí slušně (přesto však má Turecko
vysoký počet dopravních nehod) a nic nenapovídá
tomu, že by tam byla občanská válka mezi nimi
a pěšci. (Jestliže u nás zemře ročně 1 200 lidí na
silnici – za 8 let se dá odepsat takové město jako
Polička.) Ve městech mají samozřejmě semafory, ale
nemají značené přechody. To pro řidiče znamená,
že v celé šíři dohlednosti semaforu, když je zelená
pro chodce, tak je zelená pro chodce. Když si však
řidič není úplně jistý, zda je vše OK, mírně na chodce přitroubne. Ví, že každého Turka by byla škoda.
Taxikáři, pokud jsou volní, na vás, když jdete osamoceni, zatroubí hlasitěji dvakrát, ale vy se nesmíte
otočit. Jinak zastaví a pak musíte vysvětlovat, že jde
o omyl. - To by bylo k dopravě.
Na prvním místě je ale v Turecku obchod. Tady
bych měl říci, že ta osmdesátimilionová země patří
v posledních letech k zemím s vysokým hospodářským růstem, což se projevuje i každoročním přírůstkem hrubého domácího produktu. A poznáte
to na každém kroku. Než jsme dojeli do Istanbulu,
viděli jsme tisíce nových nebo rozestavěných domů
a to jak pro individuální bydlení, tak velkodomy
něco na způsob našich sídlištních budov. Deseti
i vícepatrových. Nikde však nejsou vidět televizní
antény. To, o čem my dlouhá léta mluvíme, oni
mají. Buď kabel, nebo satelit. V hotelech vždy kanál
s Euronews, buď anglicky nebo francouzsky a CNN.
A někdy taky jeden kanál z ruského Kavkazu. Co
však je běžně vidět na každém balkonu, jsou zařízení air condition a také už dost solárních baterií
na střechách.
Ale k tomu obchodu: Samozřejmě se tam smlouvá, kromě potravin. Neuměl jsem to a když se mi
zdála cena vysoká, chtěl jsem odejít a tu prodavač
začal smlouvat sám se sebou – začal slevovat. A tak
jsem se to snad naučil. Říkám-li snad, mám pocit, že
jsem stejně asi změkl spíš, než bylo nutno, alespoň
podle toho, jak uctivě mi pak bylo po uzavřeném
obchodu děkováno. Obchodníci jsou bez výjimky
srdeční, veselí, mají svou práci rádi a nemají pocit,
že jim ubývá na důstojnosti, když vám stoprocentně
poslouží. A poslouží tak vždy. Například si koupíte
zmrzlinu. Prodavač tou dávkovací naběračkou
škrábe, škrábe, škrábe a pak ještě do ni přitlačí,
až se tam víc nevejde a tak vytvoří porci, kterou
těžko slízáváte, jak je tvrdá. To samé, když si dáte
ovocný džus. Doporučuji mix. To se z chladničky
vyjmou pomeranče a granátová jablka, na speci-

álním lisu vylisují do čtvrtlitrové skleničky, až to
dařili současné tvůrce našeho životního prostředí
přetéká a pak je vám to s úsměvem podáno a ještě – jimi počínaje a dlaždiči a silničáři konče.
sledováno, zda vám to chutná. Chutná - zatím jsem
Nad Efesem jsou zbytky mohutného chrámu,
nic lepšího nikdy nepil. Ve dvanáctimilionovém Is- kde byl pohřben evangelista Jan a o několik
tanbulu nebudete mít žízeň, ale ani hlad. Dali jsme
kilometrů dále na Slavičím vrchu byly nalezeny
si v restauraci kebab – to je ta na svislo grilovaná
zbytky obydlí, kde dožila svůj život Panna Maria
a okrajovaná směs mas se zeleninou a brambory. a odkud vstoupila na nebesa. Policie dbá na to, aby
A zase: přinesou toho tolik, že vás musí nutně
se návštěvníci chovali tiše a k pietě místa vyzývají
napadnout, ale jen napadnout, že je to porce pro
i oznamovací tabule. Pod Efesem je místo, kde mi
dva. Když jsem zaplatil, přidal jsem i spropitné, jak
bylo smutno. Z jednoho divů světa, Artemidina
doporučuje bedekr. Číšník nám něco říkal a pak
chrámu, zbývá jen nepatrný zbyteček a necitlivě
přinesl jako pozornost číšku výborného tureckého
zrekonstruovaný jediný sloup.
čaje. Měli jsme pocit, že jsme vážení hosté a rozV Milétu jsem viděl místa, kde Thales už
hodně jsme se tu „necítili jako doma“.
v 7. století před Kristem zveřejnil svou poučku
Chtěl bych napsat, že všichni obyvatelé, nejen
o tom, že všechny úhly nad průměrem jsou pravé
v Istanbulu, dbají na své oblečení. Setkal jsem se
a asi netušil, že se studenti budou snažit tento zás tím už v Řecku, ale tady to ještě vynikne, přede- kon neúspěšně zpochybňovat. Ve stejných místech
vším pro dvojí kulturu oblékání - evropskou a mus- a stejné době žili další představitelé milétské školy
limskou. V západním Turecku převažuje evropská
Anaximenes a Anaximandros. Ti se dobírali bez
a musím říci, že všichni včetně teenagerů chodí
přístrojů, pouhou silou myšlenky k základní praoblečeni úhledně. Pochopitelně dívky a ženy ne- látce vesmíru. Zatímco Thales za prvotní pralátku
mají dekolty proklatě nízko, ale běžně nosí vzdušná
považoval vodu, druhý vzduch, další apeiron - netrička a halenky.
definovatelnou látku, jiný ji hledal v ohni. Až DeByl jsem v několika mešitách a to i v těch
mokritos z Abdéry o dvě století později sdělil světu,
nejvýznačnějších a viděl věřící při jejich modlit- že na začátku stojí ta pranepatrná částečka hmoty,
dále již nedělitelná – řecky řečeno atom. Nezbývá,
než se hluboce těmto myslitelům poklonit. A tudy
jsem nyní chodil, ať už to byla zmíněná místa nebo
Hierapolis, Afrodisias, Didyma či Pergamon. A všude byla postavena divadla pro desetitisíce diváků,
ať už původně řeckých, pak římských. Maně mě napadlo: země, vydávající takové množství prostředků
na kulturu, patrně musí zaniknout. To nás se ani
zdaleka netýká.
Naše putování skončilo v Tróji, Homérově bájné
Tróji, ale už před ním žijící v tradici po tisíciletí
a v devatenáctém století skutečně nalezená. Viděli
jme devět archeologických vrstev, dokazujících šestitisícovou historii města a fotografovali a filmovali.
Když jsme došli k návrší Hisarlik, kde Heinrich
Schliemann Tróju objevil, pohnutím a bez hnutí
bách. Ostatně, to jsem zažil už v Kazachstánu či
jsme s manželkou zůstali stát… V dáli se modral
Uzbekistánu, ale zde jsem se setkal s neuvěřitelnou
proužek moře.
A. Klein
tolerancí k turistům, která je u nás doma málo
představitelná. Přestože jsme se museli zouvat,
ženy zahalovat ramena a vlasy, někteří cizinci to
neakceptovali a Turci se pak tvářili, že to nevidí.
Jen to zouvání bylo povinné – chodí se po posvátné
půdě a také po nádherných ručně tkaných kobercích. Musím své vyprávění trochu zpestřit. V den
V Nádražní ulici (naproti bazénu) jsme
odjezdu z Istanbulu jsme v televizi viděli záběry
otevřeli nový obchod DOMEČEK (dříve Byz teroristického útoku z jeho centra, míst, kudy
tové doplňky za Vitamínkem). Proutí, zrcadla,
jsme včera chodili. V Kusadasi, nejmodernějším tu- ručníky, povlečení, deky, ubrusy,rohože aj. - vše
reckém středomořském letovisku jsme z hotelového
zboží vyprodáváme za nákupní ceny. Proto vás
komplexu jezdili do města dvanáctimístnými auto- srdečně zveme k příjemnému nákupu dárečků pod
busky. Těmi, v jakém jednom z nich právě před ro- stromeček.
kem byla zabita výbušninou v nastražené igelitové
***
tašce jedna Londýňanka a další byli těžce zraněni.
Na autoveterána AERO 30 koupím veškeré
I po roce byl každý, kdo přistoupil s igelitkou, bed- náhradní díly, součástky a příslušenství - zelivě sledován a nevím, co by se stalo, kdyby ji třeba
jména motor, dynamo, startér, relé, spínací skříňku,
i náhodou při vystupování zapomněl.
přední i zadní nápravy, i drobnosti včetně literatury
Nemohl jsem se dočkat, až podobně jako v Řec- a dobových fotek. Případně celé auto. Vše za Vaši
ku stanu vlastní nohou na místech, kde vznikala ev- cenu, přijedu. Tel: 541236970, 603219416.
ropská civilizace, která dala světu takové velikány
***
jako Herakleita, Thaleta…
Nechte si zkontrolovat stav vašeho komínu
Když jsem stál v Efesu před obecní budovou, a střechy před zimou. Opravy komínů, oplechomusel jsem si sáhnout na dochované kamenné
vání, nátěry střech a příslušenství. Tel. 731 506 249
veřeje a říkal jsem si: Tudy bezpochyby chodil
***
Herakleitos, a fantazíroval jsem, jak si možná byl
Nabídka volného pracovního místa v Domě
stěžovat na v noci přespříliš hlučící mládež a on
s pečovatelskou službou „Penzion“, Polička.
nemůže domyslet do konce myšlenku o tom, že vše
Domovník-údržbář, na plný pracovní úvaplyne a podepřít to vtipným bonmotem o tom, že
zek, vyučení nejlépe elektrikář, zámečník (není
nikdo nevstoupí dvakrát do téže řeky. Když jsem šel
podmínkou), aktivní řidičský průkaz na os. auta
efesskou kilometr dlouhou ulicí, která byla lemová- (skup.B). Požadujeme zručnost - drobné řemeslnicna ve své době desítkami nádherných soch, z nichž
ké práce všeho druhu, kladný a ohleduplný přístup
některé jsou dnes v Britském muzeu, Berlíně, Istan- zejména k seniorům a bydlení ve služebním bytě
bulu, nemohl jsem si nepovšimnout té nádherné
přímo v Penzionu. Možnost nástupu od 1.1. 2006.
mramorové dlažby, která i po dvou a půl tisíci lePřihlášky a případné informace sdělí ředitel
tech svědčí nejen o estetickém cítění efesských ale
DPS-Penzion, Pavel Brandejs, nejlépe formou
i o dokonalé práci tehdejších pracovníků a myslel
osobní návštěvy, č. tel.: 461 753 111, nejpozději do
jsem na to, jakými tresty by antičtí hodnostáři ob- 9. 12. 2005

TEXTOVÁ INZERCE
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OPEVNĚNÍ MĚSTA – STÍSŇUJÍCÍ NEBO INSPIRUJÍCÍ?
Pod tímto motem se v posledním říjnovém
týdnu v Nizozemí uskutečnila konference o městských opevněních - jejich rekonstrukci, možnostech využití v turistickém ruchu, architektonické
funkci, vlivu na rozvoj měst, vnímání jejich existence obyvateli apod. Hostitelem konference bylo
město s´Hertogenbosch (s více než 100 tis. obyvateli), které účastníkům hradilo pobyt a stravování,
organizátorem byl Státní archiv města a účastnilo
se 12 měst z 12 zemí a odborná veřejnost z Nizozemí (architekti, památkáři, manažeři turistického ruchu a další). Českou republiku zde reprezentovalo
město Polička, prezentaci a účast osobně zajišťoval
Mgr. Jan Matouš, vedoucí odboru Informačního
centra a cestovního ruchu. Jednacím jazykem byla
angličtina. Prezentace byly rozděleny do 4 bloků,
přičemž do každého bloku byly zařazeny příspěvky 3 měst:
1. Vznik a rozvoj hrazeného města - Chester
(Velká Británie), Varšava (Polsko) a Nikcosie
(Kypr)
2. Budovy hrazeného města – Plasencia (Španělsko), Vilnius (Litva) a Waterford (Irsko)
3. Životní prostředí: zeleň a voda – Riga
(Lotyšsko), Narva (Estónsko) a s´Hertogenbosch
(Nizozemí)
4. Obyvatelé a návštěvníci – Langres (Francie),
Polička (ČR) a Trenčín (Slovensko)
Ke každému tématu byly vedeny diskuse, které
volně pokračovaly o přestávkách i při doplňkovém
programu. V závěru konference organizátoři z výsledků diskusí sestavili memorandum.
Komentáře, poznatky, inspirace:
V prezentaci města na téma „obyvatelé a turisté“ jsem zdokumentoval rekonstruované úseky
hradeb, plány na jejich využití pro turistický ruch,
problematické využití ochozu městských hradeb
a zákoutí. Představil jsem zde také současnou dopravní situaci v centru města a záměr vybudování
procházkového okruhu kolem hradeb. V diskusi
zaznělo mnoho dotazů, z nichž nejtěžší a současně
nejsmutnější bylo odpovídat např. na otázky typu:
Stojí Vám zato pokazit prostor zeleně za hradbami
6 parkovacími místy? Jak budete řešit váš nový problém s dopravou v centru města? apod.
V hostitelském s´Hertogenbosch řeší dopravu
v centru města také pěší zónou s tím rozdílem,
že do vlastního centra mohou jen auta těch, kteří
to nezbytně potřebují. Na obrázku je možné vidět
překážku, která se schová do země a vrátí zpět po
projetí auta. Mají zde každou středu tržnici a ve
čtvrtek tradici otevřených obchodů až do výjimečných 21:00 hodin.
Ve Waterfordu (Ir.) řeší v klidovém místě dopra-

ESPERANTO V POLIČCE
Členové poličského esperantského kroužku
uspořádali jako každoročně v sobotu dne 5. listopadu esperantského setkání. Tentokrát chtěli
ve svém městě představit firmu Řebíček – lisovna
plastů. Přestože byla prohlídka domluvena, nikdo
ze zástupců firmy se nedostavil. Proto esperantisté
z Prahy, Žamberka, Lanškrouna, České Třebové,
Svitav, Litomyšle, Poličky a Sebranic navštívili starý
hřbitov a poklonili se památce slavného rodáka
Bohuslava Martinů, prohlédli si náměstí a hradby.
Hlavním bodem programu v restauraci Jordán bylo
vyprávění Miroslava Havrana z Litomyšle. Je to
jeden ze slavných českých maratónských veteránů.
Může se pyšnit dvěma tituly mistra světa. Zúčastnil
se i slavného 100. bostonského maratónu. Vyprávěl nám nejen o svých sportovních zážitcích, ale
i o životě v zemích, které se sportem procestoval,
např. Nový Zéland, Japonsko, Kanadu, USA a jiné.
Je vášnivým fotografem a proto nechyběla ani plná
alba přírodních scenérií.
Josef Jílek
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vu podobně, ale manuálně. Překážka stojí ve vybrané ulici, je na zámek a uvolňována pověřenou
osobou na dobu určenou pro zásobování. Nově
rekonstruované úseky hradeb zde řeší komplexně,
vč. nočního nasvícení. Vědí, že turistika je převážně o emocích. V budově brány městských hradeb
je expozice, kde si děti mohou z 60 ks dřevěné stavebnice složit model středověkého opevnění jejich
města, razí se zde ručně mince a je zde umístěn
model středověkého Waterfordu.
V Langres (Fr.) vozí turisty po městě vláček,
který zajíždí i na hradby.
V s´Hertogenbosch právě realizují komplexní
projekt ve výši 60 mil. Eur (příspěvky státu, EU,
provincie, města, privátní zdroje) směřovaný na využití hradeb pro turistický ruch. Opravují vodní kanály ve vnitřním městě, aby se zde mohlo jezdit na
loďkách, budují k hradbám samostatné informační
centrum (ekologické a současně architektonické
řešení s umístěním pod povrchem a zatravněnou
střechou), umisťují odlitky děl, budují lávky přes
vodní příkop, stezky kolem hradeb, atp. Projekt je
několikaletý.
V Heusdenu (Niz.) rekonstruovali v posledních
letech vodní bašty tak, aby byly co nejblíže stavu,

Zasouvací zábrany vjezdu - v noci osvětlené
jak vypadaly v minulosti, jednu za 100 tis. Eur.
Zajímavé je využití bývalé věže. Momentálně řeší,
zda v místě bývalého přístavu vybudují druhé přístaviště nebo jej předělají na park.
V Nordbrabantském muzeu (podobně je to
i v Heusdenu) naleznete kombinaci trojrozměrných
modelů - s popiskami překvapivě pouze v holandštině - se zábavně zpracovanými informacemi v digitální podobě. K faktografickým informacím se
přistupuje skrze dotykové ploché obrazovky, kde
je vše názornou formou popsáno. Na jedné obrazovce byl např. k vidění let nad krajinou v okolí
s´Hertogenbosch, jak vypadala v roce 1629, kdy
samotné město bylo propojené několik desítek km

 



dlouhým opevněným valem s množstvím malých
pevností a usedlostí. Tuto animaci připravili 2
místní studenti vysoké školy na základě dochovaných obrazů. Projekt byl výhodný pro obě strany,
studenti si přivydělali, projekt jim pomůže v jejich
budoucí profesi a muzeum získalo cenný exponát
za velmi úspornou investici.
V řešení maximálního efektu za minimální
prostředky jsou v s´Hertogenbosch velmi dobří. Na jeden z dotazů, jaký princip uplatňují při

Architektura nového století u vodního kanálu
rozdělování finanční podpory na akce spolků
a klubů ve městě, poskytli jednoduchý recept.
Každý spolek, který požádá o finanční podporu
na nějakou akci, musí k ní zapojit také další subjekty. Jinými slovy: rádi vám přispějeme tolik, kolik
potřebujete na Vaši akci, ale musíte spolupracovat
v rámci vašeho záměru s jinými zájmovými skupinami a kluby, utvořit organizační tým a domluvit
se spolu. Předložte rozpočet, přispějeme i Vašim
partnerům. Akce bude mít větší rozměr a přijde na
ni více lidí, kteří uvidí pestřejší program, bude tak
i větší návratnost vložených peněz (ze vstupného,
prodeje občerstvení, prodeje nové publikace…)
a větší společenský efekt.
Jeden z večerů v s´Hertogenbosch byl věnován
projížďce po kanálu a návštěvě bývalé zbrojnice
s novodobou funkcí kulturního centra. Projížďka
měla kromě večerní atmosféry také zpestření
v tom, že organizátoři z lodi střídavě promítali
na městské hradby snímky přírody z okolí města
a osvětlovali obrovské obrazové reprodukce pláten
Hieronyma Bosche, jednoho z největších nizozemských malířů. Plátna byla v tomto týdnu ukotvena
na hradbách a tak to byl i ve dne ojedinělý kulturně-turistický zážitek.
Těch inspirací i poznatků bylo mnoho, několik
dalších je uvedeno na fotografiích. Jsem rád, že se
je podařilo přivést a alespoň touto formou předat.
Mgr. Jan Matouš,
vedoucí IC
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Z ČINNOSTI DPS - PENZION
5. 10. Penzion navštívili obyvatelé DPS Olomouc.
Po obědě a prohlídce Penzionu jsme se sešli všichni
společně v jídelně. Obyvatelé DPS Olomouc pro nás
připravili kulturní program. Pěvecký sbor s názvem
„Zpěvanky“ nám za doprovodu klávesového nástroje
zazpíval. Vystoupení se nám moc líbilo. Nakonec
jsme si za hudebního doprovodu pana Hladíka
a zpěvu paní Andrlíkové zatancovali.
12. 10. Ve společenské místnosti obyvatelky
Penzionu vyráběly dráčky ze sena a papíru, papírové
koláže a nakonec si vyrobily i velkého usměvavého
draka. Pro nastolení správné podzimní nálady a na
inspiraci popíjely šípkový čaj. Práce se jim povedla
a malí dráčkové si již vesele poletují po chodbách
Penzionu.
19. 10. Obyvatelé Penzionu se s pomocí videa
vydali na 6 000 km dlouhou trať po Amazonce. Poznali místa vysoko v andských velehorách, v kánoi
propluli zaplaveným pralesem, seznámili se s životem domorodců a prožili spoustu dalších zajímavých
setkání, jak s lidmi, tak s exotickou přírodou.
26. 10. se uskutečnila přednáška pana
Doc. Ing. Šmejkala, CSc. s názvem „Psychický teror
mezi lidmi“. Téma obyvatele Penzionu zaujalo a na
závěr přednášky došlo k besedě mezi účastníky
a přednášejícím.
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POPRVÉ A HNED SE ZLATÝMI
MEDAILEMI
Tři první a dvě druhá místa si přivezli klienti
Denního stacionáře pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením při Farní charitě Polička
z abilympiády, soutěže manuální zručnosti, pořádané Ústavem sociální péče (ÚSP) v Bystrém ve
čtvrtek 11. listopadu.
Z devatenácti uživatelů služeb stacionáře se
do soutěže přihlásilo osm klientů. Úspěch sklidili
Miroslav Vodák a Pavel Buček, kteří v disciplíně
Práce se dřevem obsadili první a druhé místo.
V široké konkurenci se projevila každodenní praxe
z dřevodílny stacionáře, takže jejich výrobkům
a stojánkům na ubrousky nedokázal nikdo konkurovat.
Dalších velkých vítězství dosáhly Bronislava
Kvapilová a Zdislava Jirušová v disciplíně Vyšívání.
Jemná práce prstíků s nití a bavlnkou jim rovněž
vysloužila první dvě místa. Svým nazdobeným
slaměným kloboukem porotu okouzlila Klára Čigelská, která v úkolu Aranžování suchých květin
a plodů rovněž získala metu nejvyšší.
Ostatní zúčastnění klienti z Poličky sice na
první tři příčky nedosáhli, ale Daniel Kaderka
a Zlatuše Berkovcová při práci s keramickou hlínou a Anna Leflerová při přípravě studené mísy,
rozhodně nezapadli.
ÚSP Bystré abilympiádu pořádal už pojedenácté, ale poprvé zde mohli svoji dovednost předvést
klienti Denního stacionáře z Poličky. „Klienti
měli z výsledků velkou radost. Mohli si porovnat
své schopnosti s ostatními a byli za své výkony
náležitě oceněni. Za pozvání i dobrou organizaci
soutěže patří pracovníkům ÚSP dík!“, řekla Lída
Chadimová.
Š. Dvořáková

PROSINCOVÉ SETKÁNÍ PŘÍZNIVCŮ KLUBU ZDRAVÍ
Taky necháváte rádi věci na poslední chvíli?
Pořád odkládáte odložitelné věci pro jiné, neodložitelné? Tak to nedělejte! Radím z vlastní, zcela čerstvé
zkušenosti. Nikdy totiž nevíte, jestli vám váš dokonalý časový plán nenaruší něco, s čím jste nepočítali
( a koneckonců ani nikdy nebudete schopni počítat
se všemi těmi náhodami, které mění neustále naše
plány pro život).
Prosím proto, abyste mi prominuli vy všichni, kteří jste se chystali na závěrečné měření v rámci akce
Health Expo (výstavka zdraví), které bylao avizováno
na prosinec. Nepodařilo se mi včas zajistit vše potřebné tak, aby se to mohlo uskutečnit ještě v letošním
roce. Počítejte tedy s touto akcí v roce následujícím
(předpokládám, že na začátku února 2006). Protože
má každý rub i líc, tak všechno zlé je k něčemu dobré – a vy na sobě můžete „pracovat“, aby vaše měřené
hodnoty byly pro vás co nejpříznivější vzhledem ke
všem statistikám z oboru zdravotnictví.
Poslední letošní přednáška se ovšem konat bude
dle plánu a uskuteční se 14. prosince 2005 se začát-

kem v 18.00 hodin v hudebním sále muzea. Jejím
tématem bude „Jak neztratit důvěru a nalézt víru
v dnešním neklidném světě“. Chceme tak navázat na
předchozí přednášku o depresi. Součástí je obvyklá
diskuze i ukázka jídel, která si můžete vyzkoušet
i doma na svých blízkých.
Ráda bych popřála všem, aby letošní konec roku
byl pro každého příležitostí k bilancování, které vás
nezaskočí nepříjemným rozdílem mezi „má dáti“
a „dal“ – a pokud by k tomu snad přece jen došlo,
nezoufejte, každý den máte možnost začít psát na
nepopsaný list skutků a věřím, že při troše snahy
o pozitivní myšlení, při troše té dobré víry a důvěry
se i nepohnutelné věci pohnou dobrým směrem. Přeji vám, aby naděje,víra a láska byly neoddělitelnou
součástí vašeho života – a aby z toho měli prospěch
kromě vás i ti, kteří žijí ve vaší blízkosti.
Mějte se co nejlépe, mějte se rádi – a nezapomeňte: buďte zdrávi!
Hanka Ščigelová,
Klub zdraví Polička

„POLIČKA – MĚSTO BEZ BARIÉR, PŘÁTELSKÉ KE VŠEM“
Vážení čtenáři,
S prosbou o spolupráci byly osloveny místní
v rámci realizace projektu „Komunitního pláno- školy, zařízení pečující o starší a hendikepované
vání sociálních služeb“ zahajujeme akci, která je po- spoluobčany, občanská sdružení, zájmové kluby.
čátkem dlouhodobé cesty, na jejímž konci by měla
Uvítáme, když se do projektu aktivně zapojíte také
být „Polička – město bez bariér, přátelské ke všem“.
Vy. Je to jednoduché. Stačí vystřihnout a vyplnit
Cílem první fáze, která proběhne od prosince „dotazník“ a do 30. 4. 2006 ho odevzdat do poštovní
2005 do května 2006, je zmapovat veřejná místa, schránky umístěné na služebně Městské policie
která jsou obtížně dostupná pro určitou skupinu
v Poličce, v Tyršově ulici. Děkujeme Vám.
uživatelů (seniory, rodiče s malými dětmi, hendikepované …).
Město Polička

AKORD SVĚTEL A TÓNŮ
Za příznivých ohlasů a při velmi dobré divácké účasti proběhl v sobotu 12. listopadu benefiční
koncert Farní charity Polička uspořádaný ve prospěch Denního stacionáře pro lidi s mentálním
a kombinovaným postižením a Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby.
Dostal trochu melancholický název: „Tichounce při svíčkách“, který vhodně korespondoval
s dušičkovou atmosférou hřbitovního kostela sv.
Michaela, v jehož prostorách se koncert konal.
Účinkující, vokální skupina L´OKTET z Litomyšle
a poličský DĚKŘEST, podtrhli myšlenku benefice jak výběrem repertoáru, tak i tím, že v části
programu vystupovali pouze při světle svíček.
Ohnivé plamínky mihotající se za vyřezávanými
papírovými stínítky poskytovaly divákům vedle
sluchového zážitku také originální zrakové vjemy.
Skvělí litomyšlští umělci, vedeni varhaníkem
Petrem Jiříčkem, sáhli po dílech skladatelů až
do 15. století. Dále zazpívali i několik spirituálů
(například: Siyahamba, Freedom is coming…)
a přednesli Mši D dur, jejímž autorem je sám umělecký vedoucí souboru.
Mládežnická společnost DĚKŘEST svým
pěveckým i muzikantským výkonem nadchla
domácí publikum. Vedoucí této amatérské skupiny Stanislav Popelka sestavil program z méně známých, moderních liturgických písní ze
zpěvníku HOSANA, prokládaných zádumčivými
Zpěvy z Taize. Dvacítka zpěváků se nezastavila
ani před náročnými party jako jsou Heilig ist der
Heer od F. Schuberta či I´am poor wayfaring od
H. Badingse.
Vedení Farní charity Polička si velice váží
vstřícnosti a pochopení, jakého se jí při pořádání
koncertu dostalo ze strany účinkujících, návštěvníků koncertu, sponzorů a dárců a poličské
farnosti. Věří, že odměnou za jejich nezištnou
pomoc jim byl bohatý kulturní zážitek.
Š. Dvořáková

15

������ � ���� ��� ������� �������� �� ����
����� ���� �������� ���� ������ ������ ������������� ����� ������
��������� ���� �����������
� ��������
�������
����� ��������

����� �������

POZNÁMKA KE DNI - JAK HLUBOKO JEŠTĚ?
Před nějakým časem jsem cítil k panu doktoru
Rathovi sympatie. Jednak proto, že je to pohledný
člověk, každým coulem elegán, hlavně však jsem
oceňoval (nejen já) jeho odhodlání rázně vyřešit
chronické problémy našeho zdravotnictví. Postupně
se vypracoval do čelných pozic, posléze až do ministerského křesla. Když byl v té souvislosti výrazněji
medializován, začaly mé sympatie k němu dostávat
povážlivé trhliny. Jediné, co mu před kamerami
zůstalo, byl jeho zevnějšek. Chování začal mít pod
psa. Jeho arogance, povýšenost a urážlivé výroky
mě začaly přímo zvedat z křesla. Neušetřil nikoho,
natož prezidenta Václava Klause, který má u něho
pár vroubků, a navíc trval na jeho odchodu z funkce
prezidenta České lékařské komory. Nakonec se pan
doktor podvolil a rezignaci, ač nerad, podal a byl
jmenován. Napadlo mě vzápětí, že celou tu legraci
mohl „vrtošivý stařík“ (slovník dr. Ratha) umocnit,
kdyby vedením ministerstva zdravotnictví jmenoval
pana premiéra Paroubka, který tam měl taky žádost.
Jak pan dr. Rath dopadne v neuvěřitelně frekventované funkci ministra zdravotnictví ČR si netroufám
odhadnout, ale jedno vím jistě: předpoklady pro
to má. Dění v naší krásné zemi totiž naznačuje, že
nejlepším doporučením pro výkon nějaké vysoké
funkce patrně je nemít úplně čistý štít.
O panu dr. Rathovi se dosud ví jen to, že vedle
manželky si drží i milenku. Zatím se chlubí jenom
tím. Nu – možná, že si image ještě vylepší. Ve srovnání s kabrňáky většího kalibru je to úplná prkotina
(třebaže morálka pláče). Stačí připomenout nákupy
zemědělské půdy, především lukrativních pozemků
za pár šprdlíků v místech, kde se počítá s vybudováním například letiště, dálnice, bytů, významné fabriky atd. To pak obratem vyděláte miliardy. A nestačíte
se divit, jak prozíraví ti kupci jsou, kde ty potřebné
informace berou a říkáte si: jsi prostě nula bez po-

Sdružení rodičů a přátel postižených dětí
Vás srdečně zve na

VÁNOČNÍ BENEFIČNÍ
KONCERT
Pod záštitou pana ministra Radko Martínka
a města Poličky
10. prosince 2005 v 17.00 hodin
v evangelickém kostele v Poličce
Vystupují:
Folklórní soubor Vysočina
(vedoucí Milan Slavík)
Chrámový sbor Hlinsko
Uvádí: herec a moderátor Tomáš Valík
ze seriálu Rodinná pouta
vstupné: dospělí 80 Kč, děti a důchodci 50 Kč
Sponzoři:
ministr Radko Martínek, město Polička,
Dřevozávod Pražan,Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště zemědělské Polička,
Střední odborné učiliště obchodní a odborná
škola SČMSD Polička, Coma s.r.o.

DiC SE STĚHUJE
Domeček DIC Polička oznamuje, že od 1. 12.
2005 se stěhuje do nových prostor v obchodním
domě Ponas. Bude tam herna pro nejmenší i počítač s internetem pro větší děti. Budeme se na vás
těšit každý den od 8 do 17 hodin.

třebného rozhledu a tak se nediv, že žiješ z ruky do
huby. Kdyby ses víc snažil a měl kamarády na správných místech, můžeš mít také milióny. Co na tom, že
by se o naší republice mluvilo v Evropské unii ještě
více v souvislosti s korupcí, zneužíváním funkcí, střetem zájmů... Neboť co je doma, to se počítá, drahouškové. Po nás potopa.
Výčet alarmujících kauz, které máme ze sdělovacích prostředků denně na talíři, by byl dlouhý,
předlouhý. Podrazy, tunelování kdečeho, bezostyšné
rozkrádání, okrádání, úřední šikanování občanů,
pochybení ministrů, státních úředníků, policie. Obtížná vymahatelnost práva u soudů a jejich nestejný
metr při posuzování trestných činů. Řádění gangů
na našem území, objednávky vražd. Neprůhledná
výběrová řízení... Se svou „troškou do mlýna“ teď
přišly i obchodní řetězce, které, když zničily malé
obchodníky a ovládly trh, začaly se chovat jak se
předpokládalo, ba hůř - cpou do nás i to, co by ani
prase nežralo.
Každého normálního občana napadne, že je nejvyšší čas s tím něco udělat. A tu nás šokuje zpráva
o záměru našich pánů poslanců prosadit nový zákon,
který začne posílat za mříže investigativní žurnalisty,
patrně i s jejich skrytými kamerami, kterými nepravosti odhalují a dokumentují. Zločinci mají vystaráno
a mohou si oddechnout.
A tak si myslím, na rozdíl od různých mluvčích (či
mluvků?), že jsme teprve na začátku cesty k opravdovému právnímu státu a opravdové demokracii. To je
důvod, proč si cestou občas nabereme do úst plno
bláta a jen stěží dýcháme. Nabízí se jediná rada: nečekejme na nápravu věcí veřejných s rukama v klíně.
Začněme se aktivně bránit, nejlépe při nejbližších
volbách. Jen si marně lámu hlavu tím, kde sehnat
novou, poctivou politickou garnituru.
-L. Vrabec-

SOUTĚŽ!
Vážení čtenáři,
právě vstupujete do posledního kola naší soutěže. V lednové Jitřence už zveřejníme pouze jména
vítězů prosincového kola a samozřejmě vylosované
výherce hlavních cen. Listopadového kola soutěže
o Poličce se zúčastnilo celkem 45 soutěžících, z toho
32 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 Packého 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 následujícím čísle Jitřenky
a 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 listopadovou otázku
Za zakladatele českého těsnopisu je považován
Hynek Jakub Heger, který se narodil v Poličce roku
1808. Zemřel v roce 1854 ve Vídni a na jeho počest
byla přejmenována ulice Limberská na Hegerovu.
Čtenář Mgr. Petr Mohelník nám zaslal ukázku ze
své sbírky pohlednic - dopisnici s portrétem a rodným domem Hynka Jakuba Hegera.

DOPIS ČTENÁŘE
Vážená redakce!
Je to pastva pro oči, když lidé pobíhají po městě
za nákupy a jinými radovánkami či vyřizováním
různých záležitostí a ať se dívají kamkoliv kolem
sebe, všude vidí, jak Polička roste do krásy. Ať už
je to krásné Tylovo divadlo v nynější podobě či v poslední době nový kabát na Sokolovně, kdysi chlouba
a pýcha hrdých poličských sokolů, kteří v minulosti
často i v okolí pořádali různé sokolské akce, dále lešení na původním muzeu, kam jsme za 1. republiky
jako žáci měšťanské školy Masarykovy občas chodili
do Legiobiografu na válečné filmy z 1. světové
války, neb někteří učitelé tuto válku jako legionáři
přečkali.
Je to tedy záslužné, že původní rozsáhlé muzeum dostane brzy též nový kabát, který mu právem
náleží, aby se jeho životnost prodloužila budoucím
pokolením. Ať dále Polička, královské věnné město
a rodiště slavného mistra Bohuslava Martinů dohání svou výstavbou větší města!
Litomyšl, nemocnice 22. 10. 2005
S pozdravem Jirgl Karel, Bořiny

ZPRÁVY Z REDAKCE JITŘENKY
Z technických důvodů se posunuje uzávěrka
lednové Jitřenky na 19. prosince. Články doručené po tomto datu nebude možné zařadit.
***
Za sebe i za redakční radu vám, vážení čtenáři,
přeji klidné prožití vánočních svátků a do nového
roku mnoho zdraví, štěstí, životní pohody a úspěchy
v rodinném i pracovním životě.
Ing. Ivo Janeček
šefredaktor Jitřenky

Vítězové
Redakční rada vylosovala tyto výherce:
1. Filip Češka
500 Kč
2. Marie Roušarová
300 Kč
3. Marie Holubová
100 Kč
Zadání na prosinec
Ve kterém roce byl pro veřejnost otevřen poličský krytý bazén?

STOMATOLOGICKÁ
POHOTOVOST
Oblast Litomyšl - Polička
3. - 4. 12.
MUDr. Oliva Vladimír, Litomyšl,
Mariánská 1137, 461614614
10. - 11. 12. MUDr. Pokorná Jana, Litomyšl,
ul. 9. května 809, 461615414
17. - 18. 12. MUDr. Sejkorová Jitka, Polička,
Husova 25, 461725946
24. 12.
MUDr. Ševčík Stanislav, Polička,
1. Máje 607, 461724423
25. 12.
MUDr. Švecová Dagmar, Litomyšl,
Šmilovského 1122, 461643663
26. 12.
MUDr. Veselíková Ivana, Litomyšl,
Smetanovo nám. 97, 461614569
31. 12.
MUDr. Zeman Oldřich, Polička,
1. Máje 606, 461724401
1.1.
MUDr. Zeman František, Litomyšl,
Smetanovo nám. 132, 4616138
Ordinační doba: sobota, neděle a svátky od 8 do 11 hodin.
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KAMÍNEK V PROSINCI
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‚00 – 19,30 cvičení kalanetika
Pátek:
- 11,00 – 11,30 procházka s dětmi
- 10,00 výtvarný kroužek pro děti
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.

Sdružení rodičů
a přátel postižených dětí „Kamínek“
pořádá

MIKULÁŠSKOU
BESÍDKU
Zveme všechny rodiče s dětmi na rej
s Mikulášem a čerty
v pátek 2. prosince 2005
v 15.00 v MC Kamínek
Informace na tel: 603 108 673

LENIN V ŠIROKÉM DOLE
29. října se v Širokém Dole konal již 8. ročník
recesistické soutěže v požárním útoku „O pohár
VŘSR - Memoriál V. I. Lenina“. Zúčastnilo se ho neuvěřitelných 124 mužských a ženských týmů. Nálada byla skvělá, ceny lákavé a občerstvení výborné.
Za rok na viděnou!
-RaZ-

NADACE EUROTEL A SDRUŽENÍ PRO POMOC MENTÁLNĚ
POSTIŽENÝM V POLIČCE
Kladete si otázku, co mají tyto názvy společného? Pokud ano, ráda vám čtenářům, poskytnu
vysvětlení. Sdružení pro pomoc mentálně postiženým (SPMP) funguje při Speciální škole v Poličce již
řadu let. Pomocí členských, rodičovských a sponzorských příspěvků tak dětem pomáháme aktivně
využít volný čas, organizujeme výlety a spoustu
dalších aktivit.
Nadace Eurotel byla založena před třemi roky
a jejím posláním je podporovat projekty, které přispívají ke zdravému vývoji dětí a k jejich lepšímu
tělesnému a duševnímu rozvoji. Od r. 2002 se neziskové organizace mohou těchto projektů zúčastnit a získat tak grant od Nadace Eurotel. V loňském
roce jsme se zúčastnili i my, ale bohužel náš projekt grant nezískal. Podařilo se to až letos a 11. 10.
2005 předsedkyně SPMP Mirka Zrůstová převzala

v Hradci Králové darovací listinu od Nadace Eurotel
v hodnotě 50 000 Kč.
Náš projekt jsme nazvali „Do života - krok za
krokem“ a je určen dětem ze tří speciálních tříd
(dříve pomocných). Cílem projektu je rozvíjet
u dětí smysly, sebeobsluhu, zdokonalovat komunikaci a celkově zkvalitnit výuku v těchto třídách.
K tomu nám pomůže nákup speciálních pomůcek.
Poděkování patří také RNDr. Růženě Tomanové
a Ing. Zdeňku Ulrichovi, kteří náš projekt podpořili
finanční částkou každý 5 000 Kč. Jednou z podmínek Nadace Eurotel bylo totiž získat od sponzorů
10 000 Kč. Velký dík patří kolegyni Mirce Zrůstové,
která si projekt vzala „na svá bedra“ a dovedla ho
k vítěznému cíli. Nastává tak čas těšení se na nové
pomůcky a pocit, že dobrá věc se podařila.
I. Vondrová

ČÍŠNÍCI NA PRAŽSKÉM HRADĚ
Stalo se již milou tradicí, že se Vám, vážení
čtenáři, připomínáme ze Střední odborné školy
a Středního odborného učiliště v Poličce, protože
u nás se pořád něco děje. Již v minulém čísle Jitřenky zvěstovaná slavnostní recepce 28. října na
Pražském hradě dopadla vskutku na výbornou.
59 našich žáků doprovázených učiteli odborného
výcviku zazářilo nejen při přípravě delikatesních
pokrmů, ale i při obsluze politiků a vyznamenaných osobností. Dokonce někteří měli tu čest vyfotografovat se s prezidentem Václavem Klausem.
A teď zase zpět z hradních výšek do školy.
V listopadu se vybraní žáci 2. ročníku oboru kuchař - číšník zúčastnili barmanského kurzu, díky
kterému si mnozí nejen rozšířili kvalifikaci, ale
především se pod vedením zkušeného lektora České barmanské asociace Martina Smolného naučili
spoustu důležitých maličkostí, které jistojistě uplatní v praxi. Barmanský kurz však nebyl jedinou
školní zajímavostí poslední doby. „Třeťačky“ Věra
Džbánková a Martina Misařová, které barmanským
kurzem hrdě propluly už vloni, reprezentovaly naši
školu na soutěži profesionálních barmanů Garrone
Cup v Ostravě. I když na celorepublikové soutěži
nedosáhly na místa nejvyšší, přesto jim patří náš
dík za kus dobře odvedené práce. Čilým tempem
se už rozjela i školní příprava na soutěž kuchařů,
číšníků a cukrářů Nowaco Cup Gastro Junior 2006.
Doufejme, že i letošní ročník, co do množství
přihlášených škol početněji obsazený a ztížený
dvěma předkoly v Chrudimi a Frenštátě pod Radhoštěm, bude pro naši školu stejně úspěšný jako
ročník loňský.
Na závěr Vás, milí čtenáři, chceme upozornit
na dny otevřených dveří v naší škole, které se
konají 9. listopadu, 14. prosince a 11. ledna. První

termín jste už bohužel promarnili, ale rozhodně si
návštěvu naší školy nenechte ujít, neboť Vás nečeká pouze prohlídka školních učeben a internátních
pokojů, ale uvidíte naše žáky přímo v praxi a dokonce budete moci ochutnat jejich lákavé výrobky.
Jestli se tedy Váš teenager ještě nerozhodl, jaký
obor napíše do příslušné kolonky přihlášky ke studiu, rozhodně navštivte naši školu. Možná u našich
dveří najdete snadnou odpověď.
Mgr. Marcela Šplíchalová

NENAŽRANÍ JAPONCI
Globální oteplování a tím pádem prudké zhor- tam ulovily 850 přísně chráněných plejtváků malých.
šování životního prostředí je důsledkem bezohledné
Tato výprava, již druhá v roce 2005, plánuje lovit pro
činnosti lidí, především těch mocných, jejichž jedinou „vědecké účely“ také plejtváky obrovské, chráněné
modlou je mamon. Doplácí na to celé lidstvo a je jen
všemi myslitelnými konvencemi, neboť jejich počet
otázkou času, kdy se změny klimatu stanou nevratný- se prý, podle ničím nedoloženého tvrzení pracovníka
mi a život na této planetě už nebude možný.
japonského ministerstva pro rybolov Kendži Masudy,
Zatím se už lidem podařilo nadobro vyhubit řadu
zvyšuje. Je naopak velmi pravděpodobné, že jde
živočišných druhů, další jsou na seznamu ohrože- o velryby migrující Tichým oceánem a jsou tudíž
ných. Patří mezi ně i velryby a proto Mezinárodní vel- pozorovány na různých místech.
rybářská komise (IWC) jejich lov pro komerční účely
Přitom, jak uvádí organizace Greenpeace, jsou
zakázala už v roce 1986. Pouze výjimečně povoluje je- „vědecké výsledky“ japonských expedic téměř nulové
jich zabíjení pro vědecký výzkum. Právě tuto klauzuli
a maso velryb končí v tržnicích, hotelech a restauranaprosto bezohledně a cíleně zneužívá Japonsko.
cích, kde se prodává za horentní sumy. Nenažranost
Na začátku listopadu 2005, přes ostré meziná- Japonců je tak velká, že v roce 2007 hodlají lov rozšířit
rodní protesty, vyrazilo z japonského přístavu šest
o další vymírající druh, a to keporkaky.
velrybářských lodí do moří kolem Antarktidy, aby
-vra-
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AMATÉRSKÁ
VOLEJBALOVÁ LIGA

30 LET PARTNERSTVÍ MEZI ŠKOLAMI
Ve dnech 12. – 16. října 2005 navštívila skupina
osmi učitelů Gymnázia Polička partnerskou školu
v německém Tangerhütte. Spolupráce mezi oběma
gymnázii probíhá již od roku 1975 nejen na úrovni
výměnných studentských pobytů a společných projektů, vzájemných návštěv pedagogů, ale jde o zcela
neformální osobní kontakty jednotlivých studentů
i vyučujících.
Vloni byli němečtí kolegové v Poličce. Letos se stalo místem společného setkání městečko Tangerhütte.
Program zahájila prohlídka nově vybaveného
Gymnázia ve Stendalu, které by mělo během příštích
dvou let přijímat část studentů, jež zatím studují v Tangerhütte. Je paradoxem, že právě v roce, kdy si obě
školy připomínají 30. výročí společného partnerství,
stojí německé gymnázium těsně před svým uzavřením. Ekonomická situace regionu a počet stávajících
studentů vedly k radikálnímu a pro město velmi nepříjemnému řešení – výuka byla v letošním školním
roce zachována jen v nejvyšších ročnících, do dvou let
bude tangerhüttské gymnázium zcela uzavřeno.
Večerní oficiální setkání hostů a bývalých i současných učitelů se neslo nejen ve znamení vzpomínek
na společné projekty a pobyty v Čechách i v Německu, promítání fotografií, které mapovaly celou třicetiletou historii našeho partnerství, ale i ve znamení
úvah o budoucnosti. Jsme přesvědčeni, že uzavřením Gymnázia v Tangerhütte vzájemná spolupráce

neskončí. Základy nového projektu by mělo zaštítit
Gymnázium v Tangermünde, kam přechází koordinátorka společných německo-českých projektů paní
Angelika Richter a někteří další němečtí kolegové.
Během našeho pobytu jsme poznávali i zajímavá
místa německé historie a současnosti. Navštívili jsme
města Goslar a Magdeburg, velmi příjemná byla procházka Wörlitzer parkem.
Dny naší návštěvy v Tangerhütte byly plné dojmů,
rozhovorů a zajímavých setkání. A také jistoty, že to,
co je vybudováno na pevných základech a skutečně
přátelských vztazích, se o svou budoucnost rozhodně
nemusí obávat.

Dne 8. 12. bude zahájen VII. ročník Amatérské
volejbalové ligy Polička.
Do ligy se přihlásilo celkem sedm týmů. Tento
ročník se tedy bude hrát dvoukolově, systémem
každý s každým. Sedmého ročníku se zúčastní
družstva: ASPV Lachtan Klub Go Go Long Vehicle
Team, Borová do xx-ti, Bukvičky, Mr. Zaci, M6PV,
THT, TJ Lubná
Hrát se bude jako obvykle vždy ve čtvrtek od
20:00. Prosíme o dochvilnost, aby jste měli čas na
rozehrání. NEZAPOMEŇTE SI VZÍT NA PRVNÍ ZÁPAS STARTOVNÉ !!!
Rozpis zápasů na tento měsíc:
8. 12. 2005
Bukvičky - Mr. Zaci
Bukvičky - M6PV,
Mr. Zaci - M6PV
15. 12. 2005
M6PV - THT,
M6PV - TJ Lubná,
THT - TJ Lubná
22. 12. 2005
ASPV - Mr. Zaci,
ASPV - M6PV,
Borová - Mr. Zaci
5. 1. 2006
Bukvičky - THT,
Mr. Zaci - THT,
Mr. Zaci - TJ Lubná
Kompletní rozpis a výsledky odehraných zápasů naleznete na www.policka.cz/avl

FITCENTRUM SLOUŽÍ VŠEM
V nedávné době mě několikrát překvapily fámy,
týkající se fitcentra v areálu plaveckého bazénu, které
je některými lidmi označováno za tělovýchovné zařízení pouze pro omezený počet fyzicky nadprůměrně
disponovaných jedinců.
Na tyto mystifikace musím reagovat vysvětlením.
Je paradoxem či ironií osudu, že právě fitcentrum,
kde pracuji, dostalo tento přívlastek. Od prvních dnů
svého působení v roli instruktora se snažím prosazovat ideu založenou na individuálním přístupu ke cvičencům takovou formou, aby vedle sebe mohla cvičit
klientela obou pohlaví různého věku (od 15 let neomezeně výše), všech sociálních skupin a v neposlední
řadě i rozdílné výkonnosti, kterou zdůrazňuji.
Ektomorf, mezomorf nebo endomorf? Jinými
slovy – jste extrémně štíhlí, atletičtí anebo více či
méně obézní? Ať již patříte do jakéhokoliv z těchto
tří somatotypů, pro všechny je vstup samozřejmostí.
Každý člověk má odlišné genetické předpoklady
a ne všichni mohou být šampióni. Ovšem všichni se
mohou zlepšit v rámci svých možností, při vytrvalé
práci se může jednat o zlepšení značné. Nemusíte se
obávat nepříjemných pohledů fyzicky zdatnějších, tito
cvičenci nemají nic takového ve zvyku a navíc jsou
zaměstnáni svými náročnými tréninkovými programy
a dobře si pamatují dobu, kdy oni sami byli podstatně
slabší.
Pravidelným tréninkem získáte pěknou postavu, dostanete se do lepší kondice, posílíte imunitní

systém, pocítíte pozitivní vliv na psychiku a oddálíte
biologické stárnutí.
Tyto kladné skutečnosti platí za předpokladu, že
cvičení je prováděno pod odborným dohledem. Závažným problémem jsou neveřejné posilovny, kde tréninky často postrádají koncepci a dokonce dochází
i k chybně prováděným technikám cviků, což vážně
ohrožuje zdraví cvičenců!
V žádném případě není v mém úmyslu dělat ze
zájemců o cvičení soutěžní kulturisty, kteří jsou ještě
i v dnešní době určitou částí veřejnosti vnímáni jako
příliš extravagantní jedinci. Soutěžní kulturistika je
velmi náročná činnost, vyžadující extrémní nasazení.
Naše rekondiční zařízení poskytuje dostatečný
prostor pro nenáročné cvičební programy a je připraveno uspokojit i zájemce o velmi lehké tréninkové
plány. Příjemnou změnou pro naše klienty je možnost
volného vstupu do bazénu po ukončení tréninku,
plavání je velmi vhodné pro urychlení regenerace
a zlepšení flexibility, přínosem je také značný vliv na
zvýšení kardiovaskulární výkonnosti.
Přeji Vám, abyste v sobě našli dostatečnou sílu pro
rozhodnutí k zahájení pravidelného cvičení a pevnou
vůli v této pozitivní činnosti vydržet co nejdéle.



Jiří Štěpánek
Trenér kulturistiky, osobní trenér,
správce a instruktor Fitcentra T.E.S. s.r.o.
Plavecký bazén
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Za organizační výbor AVL Polička vám přeji
v novém roce hodně zdraví, štěstí a mnoho úspěchů
jak na sportovišti tak i mimo něj.
Jaroslav K. Dvořák

BODOVACÍ TURNAJ MLÁDEŽE
VE STOLNÍM TENISU
Turnaj pořádal oddíl stolního tenisu TJ Spartak
Polička ve dnech 29. 10. -30. 10. 2005 v hale základní školy Na Lukách za účasti 133 chlapců a dívek
z celých východních Čech.
Dvoudenní maratón zápasů zahájil Eduard
Střílek, který přítomné přivítal a popřál jim hodně
sportovních a osobních úspěchů. Turnaj byl odehrán na 12 stolech a byly rozděleny celkem 4 sady
medailí a diplomů v soutěžích dvouher mladších
a starších chlapců a dívek a v soutěži útěchy. Celý
turnaj byl ze strany pořadatelů vzorně připraven,
což bylo konstatováno účastníky při závěrečném
vyhodnocení.
Vítězové soutěže dvouhry:
mladší žáci - Foff Miroslav ( Dvůr Králové) (
42 hráčů)
mladší žákyně – Jakubcová Blanka ( SKV Voděrady) ( 23 hráček)
starší žáci – Lebeda Michal ( Sokol Hradec Králové) (49 hráčů)
starší žákyně – Jakubcová Radka ( SKV Voděrady) ( 19 hráček)
Umístění poličských hráčů:
mladší žáci: 21 Vrátný Martin, 23 Trnka Jiří, 29
– Trnka Jakub a Bezděk Štěpán
starší žáci : 25 Ševčík Leoš, 27 Vrátný Martin, 29
Pořízka Pavel a Uhlíř Jiří
Celý turnaj bez zaváhání řídili rozhodčí Střílek Eduard st., Střílek Eduard ml., Tomáš Vraspír,
Roman Češka, Jiří Fendrych. Na přípravě a organizaci turnaje se dále podíleli členové oddílu včetně
mládeže. Jménem oddílu stolního tenisu TJ Spartak
Polička bych chtěl poděkovat sponzorům turnaje
Masokombinátu Polička a Městskému úřadu - kanceláři starosty za pěkné ceny a p. Kysilkové za
kvalitní občerstvení.
Eduard Střílek oddíl stolního tenisu
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TURISTI V PROSINCI
3. prosince - Zimní Svojanov
– 32. ročník, tradiční pěší vycházka na hrad Svojanov. Trasa: Polička – Balda – Hamry – Svojanov
– 23 km. Sraz účastníků v 8.00 hod před gymnáziem
v Poličce. Vedoucí akce: Mihulkovi.
26. prosince – Vánoční Prosička 33. ročník. Tradiční vánoční vycházka. Sraz účastníků v 9.00 hod před gymnáziem v Poličce. Trasa:
Polička –Jelínek – Korouhev – Borovnice – Prosička.
- Jimramov (14 km). Autobusem zpět do Poličky. Možnost návratu pěšky do Poličky. Při dobrých sněhových
podmínkách se jede na běžkách. Vedoucí akce: Mirek
Mach.
30. prosince - Loučení s rokem.
Každoroční akce k ukončení sezóny. Sraz účastníků v 8.00 hod před nádražím ČD. Letos jedeme vlastním autobusem. Trasa asi 15 km. V případě dobrých
sněhových podmínek možno též na běžkách. Vedoucí akce: Vlad. Uhlíř.
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 .

LOV PSTRUHŮ A SIVENŮ NA PŘÍVLAČ A UMĚLOU MUŠKU
KRÁLEM MEZI MISTRY BYL PETR JÍLEK Z POLIČKY
V sobotu 22. října se v rybářském areálu Pod
Kopcem uskutečnil už 10. ročník závodu v lovu
pstruhů a sivenů na přívlač a umělou mušku. Šlo
o předposlední závod v letošní sezóně a dlužno
zdůraznit, že se nadmíru vydařil jak po sportovní
stránce, tak i pokud jde o počasí. Hospodář pořadatelského Rybářského sdružení Vysočina Polička
pan Jaroslav Martinů nám k tomu řekl:
„Tento závod v lovu pstruhů a sivenů na umělou
mušku a vláčku má se svými deseti ročníky nejdelší
tradici (kaprařské nepočítám). O jeho oblibě mezi
rybářskou veřejností v celé republice i zahraničí
svědčí 151 přihlášených závodníků. Přestože už
pomalu máme na krku zimu, je krásný slunečný
den. Z toho máme pochopitelně radost, stejně jako
z účasti. Je tady celá muškařská špička z České
republiky (termín závodu tentokrát nekolidoval
s jinými akcemi či reprezentačními povinnostmi),
přijela i početná skupina nejlepších muškařů ze
Slovenska. Ve startovním poli převládají muškaři.

OZNÁMENÍ PRO UŽIVATELE
HALY ZŠ NA LUKÁCH
Od 1. 1. 2006 bude provoz haly řízen automatickým vstupním systémem. Uživatelé haly obdrží čip,
na který budou mít v určených hodinách přístup do
haly. Vedení ZŠ žádá uživatele o spolupráci při zavedení tohoto systému.
Uživatel nahlásí u ekonoma školy (vstup hlavním
vchodem - dveře č. 7) požadavek na využívání haly
a s podpisem smlouvy obdrží čip s daty přístupu do Pstruzi berou znamenitě, za první kolo (jedna
tělocvičny. Vstupní poplatek za čip je 100,- Kč. Popla- hodina) jich bylo chyceno 770, mezi nimi i trofejní
tek za čip bude vrácen po ukončení pronájmu.
- mezi 60 a 70 cm (3,5 kg), což v průměru znamená
Čipem bude řízen přístup do vestibulu haly, do tě- (závodníci jsou rozděleni do dvou skupin) zhruba
locvičny a malé tělocvičny využívané na stolní tenis.
deset ryb na každého. Není proto divu, že vládne
Ceník za hodinu pronájmu haly od 1. 1. 2006:
všeobecná spokojenost. Přispělo k tomu jistě i bohaté
Malá tělocvična: 60,- Kč.
zarybnění – ke zbylým pstruhům duhovým z PodVelká tělocvična: 320,- Kč, pro stálé uživatele zimní mušky jsme přidali dalších 4 500 v celkové
hodinová sleva 70,- Kč.
váze 22 q, ve váhovém rozmezí od 0,5 do 3,5 kg.“
Horolezecká stěna: 100,- Kč - jednotná cena pro
Jak se daří přítomným špičkovým muškajednu nebo více osob.
řům ve srovnání s ostatními závodníky?
Ceny sjednané před 1. 1. 2006 zůstávají v platnos„Je to znát. V tuto chvíli je suverénně v čele Antoti. Materiál: Síť na tenis, síť na volejbal, míč na halovou nín Pešek, který patří k nejlepším v republice. Z dokopanou.
savadního průběhu usuzuji, že na prvních místech

MLADÍ HASIČI Z POLIČKY NA PŘEDNÍCH MÍSTECH
V PODZIMNÍM ZÁVODĚ
Mladí hasiči z celého okresu se sešli v sobo- Lukáš Pospíšil, Vojta Mareš, Honza Staněk a Kuba
tu 22. října u Smolenské přehrady v Jevíčku na
Poul a bojovali statečně - získali osmé místo.
podzimní části celoroční hry Plamen - Závodu
Páté místo pro dorostence
požárnické všestrannosti. Závodníci z Poličky si
Přestože v soutěžní hlídce startuje pět členů
z tohoto měření sil přivezli třetí, čtvrté, páté, osmé
družstva, z Poličky přijeli pouze čtyři dorostenci
a patnácté místo.
- Lukáš Hlavsa, David Kozák, Tomáš Paclík a Štěpán
Vlčata a Maníci bodovali!!!
Vlček. Díky závodníkovi z Jevíčka, který naši čtveV kategorii mladších žáků soutěžilo 27 hlí- řici doplnil, mohli běžet všichni. I přes nesehranost
dek, Polička na start postavila hlídky dvě. Míša
nakonec vybojovali páté místo, čímž obhájili i loňKomárek, David Lapáček. Aleš Urbánek, Kristýna
ský výsledek.
Pavla Vraspírová
Kynclová a Bára Slezáková si zvolili název Maníci
a za Vlčata startovali Lukáš Poliačik, Péťa Dvořák,
Tom Petrák, Míša Štrumfa a Klára Jakubcová. Maníci obsadili třetí místo a Vlčata, kde startovaly mladší
děti, skončila patnáctá.
Starší žáci vybojovali nejlepší umístění
v historii oddílu
Při závodě starších žáků panovala napjatější nálada, startovalo přes čtyřicet hlídek. Poličáci sestavili dvě poměrně vyrovnané hlídky s názvy Vydříci
a Brutové. Jako Brutové se představili Míra Cupal,
Milan Lapáček, Kuba Pavliš, Matěj Skalník a Petra
Paclíková. Brutové v konečném pořadí obsadili
čtvrté místo a vylepšili tak nejlepší umístění o jednu příčku. Za Vydříky bojovali Lenka Štrumfová,
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výsledkové listiny budou muškaři.“
Nedá mi to, abych se nezeptal na poslední
letošní závod (5. listopadu), kterým bude 5.
ročník Poháru Poličský candát. V jakém stavu
jsou přípravy v těchto dnech?
„Už nyní můžeme konstatovat, že je o závod nebývalý zájem. Zatímco dosud se do něj přihlašovalo
kolem 200 závodníků z celé republiky, v tuto chvíli
jich už registrujeme 270 a odhadujeme, že konečné
číslo bude přes 300. Nikoho nechceme odmítnout
a tak si lámeme hlavu, jak všechny uspokojit. Jediné
řešení vidíme v uspořádání tohoto závodu, poprvé
v jeho historii, na všech třech nádržích současně.
Jen pro zajímavost: přihlásily se už i početné skupiny z Polska a Slovenska, jeden Chorvat a jeden
Švýcar.“
Je zřejmé, že zarybnění tří vodních ploch
a celková organizace si vyžádá zvýšené náklady...
„To je nesporné. Abychom zajistili spokojenost
všech závodníků, koupíme všechny štiky, které vyprodukuje firma Rybářství Litomyšl, hospodařící na
1 000 ha rybníků, dále okouny a na doplnění obsádky počítáme ještě se pstruhem duhovým. Pokud
jde o candáty, máme s nimi své zkušenosti – jsou
náladoví a berou kdy chtějí. Protože si nemůžeme
dovolit pozvat sem tolik lidí a nezajistit jim sportovní vyžití, bude převažovat štika.
Protože se občas na téma „zarybňování“ objeví
z našich vlastních řad kritické hlasy, rád bych všem
členům našeho Rybářského sdružení při této příležitosti vzkázal, že na tom mohou jedině vydělat.
Kapraři na bohatém zarybnění „nulté“ nádrže,
o „jedničce“, kde je nebývalé množství různých druhů ryb nebudu ani mluvit, muškaři se mohou dobře
vyžít na „dvojce“. Všem rozumným lidem musí
přece být jasné, že závodníci všechny vysazené ryby
nevychytají a na své si tak přijdou i ostatní. Ono je
to totiž obráceně: měli by být závodníkům (startovné 600 Kč) i hostům (denní povolenka 230 Kč) vděční, neboť díky jejich penězům si takové zarybnění
můžeme dovolit a umožnit našim členům bohaté
úlovky.“
Hlavní rozhodčí závodu Alois Mrňák: „Závodníci byli rozlosováni do dvou skupin zhruba po 80,
každá měla k dispozici čtyři kola. Celkem tedy proběhlo osm kol. Z dosažených výsledků vzešlo pořadí.
Vládla všeobecná spokojenost, k čemuž přispělo
zarybnění i pěkné počasí.“
O názor jsme požádali i naši muškařskou
špičku Antonína Peška z Brna, který se až do
posledního kola ve své skupině držel v čele: „I
tady je úspěch závislý na vylosování dobrých postů.
V prvních třech kolech se mi dařilo velmi dobře, ve
čtvrtém mizerně, takže první místo to asi nebude.
Ale každé umístění v první desítce lze považovat za
úspěch. Tím spíš, že je tady obrovská konkurence,
spousta reprezentantů, mistrů světa a mnoho dalších, o kterých se ani neví, jak jsou dobří. Poličská
muška, jarní i podzimní, včetně tohoto závodu, je
kategorie sama pro sebe, jak co se týče zarybnění,
tak počtem a kvalitou závodníků. To nemá nikde
jinde na světě obdobu. Tím se tyto závody řadí mezi
velice atraktivní a pokud se udrží v dosavadní kvalitě, mají o budoucnost postaráno.“ (Dodáváme, že
A. Pešek nakonec obsadil 6. místo).
Výsledky: 1. Petr Jílek – Polička, 2. Jaroslav
Volavka – Zbraslav, 3. Mirek Lidmila – Polička, 4.
Martin Mikulka – Praha, 5. Jiří Vala – Dolní Rožínka
atd. V první dvacítce se z poličských závodníků
umístili ještě 7. Igor Slavík, 10. Jan Králík, 15. Mirek
Hlásenský a 19. Milan Jílek.
Celkem bylo uloveno 2 294 ryb, z nichž si závodníci ponechali 388. Největší ulovenou rybou byl
pstruh duhový, který měřil 65 cm a vážil 3,5 kg.
Pro nejlepší závodníky byla připravena řada
hodnotných cen, které zajistily Rybářské sdružení
Vysočina Polička, firmy Hartman, Houdek, Slavík,
Šmída, Pecina a Hamer, paní Eva Dolenská a Kristýna Kožnerová.
-Text a foto: L. Vrabec-

POSLEDNÍ LETOŠNÍ ZÁVOD POD KOPCEM
POHÁR POLIČSKÝ CANDÁT
V sobotu 5. listopadu se v rybářském areálu Pod
kopcem uskutečnil poslední letošní závod uspořádaný Rybářským sdružením Vysočina Polička, a to 5.
ročník poháru Poličský candát. Vzhledem k obrovskému zájmu rybářů ze všech koutů České republiky
i ze zahraničí se konal na všech třech vodních nádržích, aby bylo možné všechny uspokojit. Vzhledem
k nevyzpytatelnosti candátů (berou jen když chtějí)
převládaly mezi vysazenými rybami štiky, pstruzi
duhoví a okouni, aby bylo zaručeno sportovní vyžití
závodníků. Hospodář sdružení pan Jaroslav Martinů
nám k závodu řekl:

muška, živá nástraha (rybička na položenou i na
plavanou, červi). Nejvíc je využívána vláčka, nejlépe
se daří pstruhařům. Za zmínku stojí, že závodník
Konopásek mladší (pozn. redakce: o této známé
rybářské rodině z Pardubic, která vyrábí osvědčené
vnadící krmení pro nejrůznější druhy ryb a vyhrává
kdejaký závod, jsme už mnohokrát psali) chytil na
nulté nádrži v prvním 55 minutovém kole 52 pstruhů
duhových, tedy zhruba za jednu minutu jednoho.
Prostě ryby berou (štiky kolem 80 cm), takže vládne
všeobecná spokojenost.“
Kolik ryb jste na tento závod nově vysadili?
„Opět jsme jich vysadili značné množství – celkem
8 500. Z toho zhruba 4 000 okounů, 3 800 pstruhů
a 700 štik. Ryby nám dodaly rybářské závody ze
širokého okolí, především Rybářství Litomyšl a Žďár
nad Sázavou.“
Kolik ryb si může závodník ponechat?
„Každý si jich smí ponechat devět, z toho jednu štiku, pět okounů a tři pstruhy. Děkuji při této příležitosti
rozhodčím, neboť zvládnout regulérní průběh závodu
na třech nádržích je úkol velmi náročný. Ke vší spokojenosti se s ním vyrovnali všichni, především hlavní
rozhodčí pánové Cupal z Poličky a Čížek z Korouhve.“

Richard Tesařík se svými úlovky někdy uprostřed závodu při přesunu na další post

Na snímku vítězové závodu Pohár Poličský
candát – viz výsledky

„Naše prognózy pokud jde o enormní účast se
Mezi celebrity závodu patřil v poslední době velnaplnily – přihlásilo se 320 rybářů (loni 200), takže
mi mediálně frekventovaný přední člen pražského
jsme se tomu museli přizpůsobit a závod uspořádat
YO YO Bandu, člen RS Vysočina Polička Richard
na třech nádržích a všechny rovnoměrně zarybnit. Tesařík. Na naše otázky odpověděl: „Jsem tady na
Kromě závodníků z celé ČR je tady letos poprvé
rybách dost často, takže pokud jsme se spolu málo
výprava z Polska, několik desítek Slováků (nejstarší
viděli, není to moje chyba. Dnes mám za trenéra Koz nich oslavil 73. narozeniny), přihlášen byl dokonce
nopáska staršího. Je to fajn chlapík, stejně jako celá
účastník z Turecka (nakonec nepřijel). Když to shr- jeho rodina, umí chytat ryby, takže uvidíme, jak pod
neme, je to historicky největší účast a poprvé se kvůli
jeho vedením dopadnu. Zatím se mi daří docela sluštomu chytá souběžně na všech nádržích - nulté, jed- ně, chytil jsem už štiku a dva pěkné pstruhy, takže si
ničce i dvojce. Chytá se v pěti 55 minutových kolech
nestěžuji. S jakým konečným umístěním počítám? No
a závodníci se po každém přemisťují na jednotlivé – je tady přes 300 závodníků, tak asi někde uprostřed
nádrže (2x nultá, 2x jednička, 1x dvojka) a vyloso- startovního pole. Ano, jezdím i na jiné revíry, nejvané posty. Už po prvním kole panovala všeobecná
raději na Berounku, to mám kousek, a na Vltavu.
spokojenost, protože štiky potvrdily svůj apetit, zahan- Občas na Šumavu. Pokud jde o mé umělecké aktivity,
bit se nedali ani pstruzi, sem tam se přidal i nějaký
vystupuji teď v Tajemství Dana Landy, čas od času
ten okoun (váha od 10 dkg do 0,5 kg).“
v televizi, hraji s YO YO Bandem a doufám, že natoJaké způsoby lovu jsou dovoleny?
číme něco nového.“
„Všechny, které povoluje rybářský řád pro vody
Před posledním kolem, kdy se počasí značně
mimopstruhové, tedy vláčka (živé i umělé nástrahy), zhoršilo (mlha, husté mrholení, zima a tma „na
krku“) jsme požádali J. Martinů o zhodnocení závodu: „Myslím, že přesto vládne spokojenost a že
zhoršení počasí průběh závodu neovlivní. Množství
nachytaných ryb odpovídá bohatému zarybnění.“
Konečné výsledky: 1. Pepa Konopásek – Pardubice, 2. Jan Šárka – Polička, 3. Pavel Balcařík, Polička,
4. Jiří Vágenknecht – Pardubice, 5. Jan Králík – PoličV roce 2006 pokračují kurzy: plavání kojenců
ka atd. Dodáváme, že Richard Tesařík obsadil velmi
a batolat od půl roku věku dítěte do tří let, plavání
rodičů s dětmi, plavání hrou, zdokonalovací plavá- pěkné 9. místo.
Vítěz Pepa Konopásek: „Asi jsem udělal dobře,
ní pro mladší a starší žáky, triatlon MIP, plavecký
že jsem se soustředil na lov pstruhů, kteří na jemné
oddíl ORKA. Do všech kurzů a oddílu Vás srdečně
náčiní ochotně brali. Když už jsem jich měl nachyzveme.
Informace o kurzech najdete ve vývěsní skříňce táno dost, zkoušel jsem i štiku a candáta, ale bez
úspěchu.“
před plaveckým bazénem, můžete volat plavecký
-Text a foto: L. Vrabecbazén 461/725 631 pí. Kmoškovou.

KURZY PLAVÁNÍ 2006

ROZVRH PLAVÁNÍ
PRO VEŘEJNOST PROSINEC 2005
1.

čtvrtek

6.00 - 7.30 hod.
14.00-20.00 hod.
2.
pátek
6.00 - 7.30 hod.
12.00-20.00 hod.
3.
sobota
14.00-20.00 hod.
4.
neděle
zavřeno
5.
pondělí
6.00-7.30hod., dvě dráhy
12.00-13. 30hod.,
18.00-20.00 hod.
6.
úterý
6.00-7.30 hod.
12.00-20.00 hod.
7.
středa
6.00 - 7.30 hod.
17.30-18.30Aquaer.,
18.30-19.30 VZP,
19.30-21.00h. kond. pl.
8.
čtvrtek
6.00 - 7.30 hod.
12.00-20.00 hod
9. pátek
6.00 - 7.30 hod.
12.00-20.00 hod.
10. sobota
14.00-20.00 hod.
11. neděle
zavřeno
12. pondělí
6.00-7.30 hod., dvě dráhy
12.00-13.30hod.
18.00-20.00hod.
13. úterý
6.00 - 7.30 hod.
12.00-20.00 hod.
14. středa
6.00 - 7.30 hod.
17.30-18.30Aquaer.,
18.30-19.30 VZP,
19.30-21.00hod.kond.pl.
15. čtvrtek
6.00 - 7.30 hod.
12.00-20.00 hod.
16. pátek
6.00 - 7.30 hod.
12.00-20.00 hod.
17. sobota
14.00-20.00 hod.
18. neděle
zavřeno
19. pondělí
6.00-8.30 hod., dvě dráhy
12.00-13.30 hod.
15.00-20.00 hod.
20. úterý
6.00-7.30 hod.
12.00-20.00hod.
21. středa
6.00 - 7.30 hod.
10.00-18.00 hod.,
18.00-19.00 VZP,
19.00-20.00 hod. kond.pl.
22. čtvrtek
6.00-20.00 hod.
23. pátek
6.00-20.00 hod.
24. sobota
zavřeno
25. neděle
zavřeno
26. pondělí
14.00-20.00 hod.
27. úterý
8.00-20.00 hod.
28. středa
8.00-18.00 hod.
18.00-19.00 VZP,
19.00-20.00 hod. kond.pl.
29. čtvrtek
8.00-20.00 hod.
30. pátek
8.00-20.00 hod.
31. sobota
14.00-18-00 hod.
Případné změny budou zveřejněny ve vývěsní
skříňce před pl. bazénem v Poličce.
POZOR: Ve středu mají možnost pojištěnci VZP
po předložení kartičky plavat zdarma. Kapacita je
max. 55 návštěvníků.
PROVOZ SAUNY V PROSINCI:
stř. a pá.:
muži 16.30-19.30 hod.
čt. :
ženy 16.30-19.30 hod.
so.:
ženy 15.00-17.00hod.,
společná 17.30-20.00 hod.
Sauna v sobotu 31. prosince je zavřena
Saunu po objednání mohou využívat kolektivy
dětí s doprovodem pedagogů. Uzavřené kolektivy
se mohou objednat osobně nebo telefonicky na pl.
bazén 461 725631.
PLAVECKÝ BAZÉN NABÍZÍ VHODNÝ DÁREK
POD STROMEČEK PERMANENTKY NA BAZÉN,
DO SAUNY NEBO FITCENTRA.
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