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SOKOLOVNA BYLA SLAVNOSTNĚ OTEVŘENA
V pátek 25. listopadu se uskutečnilo slavnostní
otevření sokolovny v Poličce, která několik let
postupně procházela rekonstrukcí. Budovu z roku
1911 vlastní Tělovýchovná jednota Spartak Polička
a její nynější stav odpovídá současným hygienic-
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kým podmínkám a bezpečnosti provozu. Finanční
prostředky na opravu byly získány ze státního rozpočtu, z peněz TJ Spartak a z rozpočtu města Poličky a Pardubického kraje. V příštím roce je ještě
plánováno dokončení venkovních úprav, oprava
plotu, výměna bran a vylepšení přístupové cesty.
Slavnostního otevření se zúčastnili představitelé města, radní a zastupitelé a další hosté. „Chtěl
bych poděkovat všem, kteří se podíleli na vdechnutí života této krásné stavbě. Zároveň přeji všem
členům Spartaku a občanům města Poličky, aby
tyto prostory využívali co nejlépe,“ řekl ve svém
vystoupení starosta Miroslav Popelka.
Za odvedenou práci poděkoval také předseda TJ Spartak Polička Bohuslav Chvála. Během
slavnostního otevření nechyběl bohatý kulturní
program, návštěvníci si také mohli prohlédnout
historické kroniky, fotografie z rekonstrukce nebo
ocenění, která získali členové TJ.
-sáň-

NOVOROČNÍ SLOVO
STAROSTY OBČANŮM POLIČKY
Chtěl bych popřát
všem občanům Poličky
mnoho úspěchů v roce
2006, aby byl pro ně
tento rok možná lepší
nebo hezčí než ten předcházející.
Přeji hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti
občanům a jejich rodinám, aby Polička pro
ně byla krásným městem k životu. Všem návštěvníkům, aby se sem rádi vraceli a byli zde šťastní
a spokojení.
Bc. Miroslav Popelka, starosta

STAROSTOVÉ OPĚT JEDNALI O DOPRAVNÍ AGENDĚ
V pondělí 19. prosince se na Městském úřadě
v Poličce uskutečnilo setkání starostů Poličky, Svitav,
Moravské Třebové a Litomyšle, které se týkalo problematiky dopravně správních agend. Přítomen byl
také ředitel informatizace veřejné správy ministerstva
vnitra Ing. Tomáš Holenda, JUDr. Bohuslav Břeň
z odboru rozvoje územní veřejné správy ministerstva vnitra, nechyběl zástupce ministerstva dopravy,
krajský ředitel Správy Východočeského kraje Policie
ČR plk. JUDr. Petr Přibyl a vedoucí odborů dopravy
jednotlivých měst. Schůzka se týkala především
projednávání dopravních přestupků a zefektivnění
celého procesu mezi Policií ČR a dopravně správními
odbory obcí s rozšířenou působností.
-sáň-

MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2006
V letošním roce nedochází u místních poplatků
k příliš velkým změnám. Výše místního poplatku
za psy zůstává stejná jako v roce loňském, stejně
jako poplatek za veřejné prostranství, poplatek
z ubytovací kapacity a poplatek za lázeňský nebo
rekreační pobyt.
K nepatrnému zvýšení dochází u poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů. Sazba 444 Kč za osobu je dána Obecně
závaznou vyhláškou Města Poličky č. 2/2005,
kterou schválilo zastupitelstvo města na svém zasedání dne 8. 12. 2005. Systém výběru poplatků je
nezměněn.
Začátkem ledna obdržíte do svých domácností složenky na úhradu poplatku za komunální
odpad a poplatku za psy, které lze uhradit buď
bezhotovostně na účet města nebo hotově v příjmové pokladně MěÚ Polička. Veškeré náležitosti
potřebné k úhradě jsou uvedeny na složence, proto
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prosíme o jejich dodržení, aby byly platby správně
identifikovány.
Oba poplatky jsou splatné do 31. 3. 2006.
Rovněž připomínáme, že případné změny mající
vliv na výpočet poplatku, které u Vás nastaly
nebo nastanou (osvobození, změna adresy, počet
poplatníků apod.), jste povinni správci poplatku
nahlásit do 30 dnů a to dodatečným přiznáním
k poplatku .
Pro ty, kteří chtějí platit hotově v příjmové pokladně MěÚ Polička, Palackého náměstí 160, uvádíme pokladní hodiny:
PO a ST
ÚT a ČT
PÁ

8,00 –
12,30 –
8,00 –
2.30 –
8,00 –

11,00
16,30
11,00
14.00
11,00

DOPRAVNÍ ANKETA
Zpracování dopravní ankety nebylo ještě
v době uzávěrky lednové Jitřenky dokončeno,
proto její výsledky zveřejníme v únoru.
redakce

MěÚ Polička

OPRAVA TISKOVÉ ZPRÁVY O VÝSTAVBĚ GARÁŽÍ
V PROSINCOVÉ JITŘENCE
Vážení občané,
při zpracování textu o výstavbě garáží, který
vyšel v prosincové Jitřence (str. 4), došlo k tiskové
chybě. Týkala se ceny pozemku na výstavbu jedné
garáže - namísto částky 59.000.- Kč byla otisknuta
částka 50.000,-Kč.
Podle smlouvy uzavřené s Městem Polička činila záloha na kupní cenu pozemku 50 000,- Kč
s tím, že výše doplatku kupní ceny bude záviset na
investičních nákladech vyvolaných nebo nutných
na výstavbu základní technické infrastruktury, maximálně však bude činit 9 000,-Kč.
V této souvislosti Vám sdělujeme, že podle
kalkulace odboru územního rozvoje překročily
náklady na výstavbu jedné garáže částku Kč
59.000,-, tzn., že doplatek kupní ceny bude od Vás
inkasován v plné výši, tj. Kč 9.000,-. Tento doplatek
je splatný při podpisu kupní smlouvy.
Jako doklad k celkové výši kupní ceny Vám tímto předkládáme soupis nákladů na stavbu areálu
řadových garáží na sídlišti B. Němcové v Poličce:
1. Příprava území
2. Projektová dokumentace
3. Geodetické práce a služby
4. Vytýčení inženýrských sítí

- 64.144,-Kč
- 192.000,-Kč
- 77.350,- Kč
- 3.837,- Kč

5. Přeložka kabelů VČE, a.s.
6. Kanalizace
7. Komunikace
8. Úpravy objektů PČR
Celkem

- 398.473,- 649.396,- 1.043.101,- 108.916,- 2.537.217,-

SOUTĚŽ!
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Náklady na vybudování technické infrastruktury k 42 garážím tedy činí celkem 2.537.217.- Kč, tj.
na jednu garáž 60.409.- Kč.
V souladu s kupní smlouvou stavebníci uhradí
částku 59.000,- Kč, z rozdílu budou hrazeny obrubníky, dešťová kanalizace ke stávajícím garážím
a navíc Město Polička uhradí ze svého rozpočtu
veřejné osvětlení.
-sáňZaměstnanci a žáci Střední
odborné školy a Středního odborného
učiliště v Poličce
děkují všem svým obchodním partnerům
za spolupráci a přízeň projevenou v roce 2005.
V novém roce přejeme zdraví, spokojenost
a mnoho pracovních i osobních úspěchů.

Město Polička, Palackého nám. 160, 572 01 Polička

VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení pracovního místa
ředitel příspěvkové organizace Hrad Svojanov
Předpokládaný termín nástupu: 1. 2. 2006
Platové zařazení: dle nařízení vlády č. 330/2003 Sb. v platném znění: třída 10
Místo výkonu práce: Hrad Svojanov
Uchazeč musí splňovat tyto podmínky pro vznik pracovního poměru
a) státní občanství ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem na území ČR starší 18 let
b) způsobilost k právním úkonům
c) bezúhonnost
d) úplné středoškolské vzdělání
Písemnou přihlášku zašlou uchazeči nejpozději do 13. 1. 2006 na adresu: Město Polička, odbor
kanceláře starosty, Mgr.Bc.Jiří Brusenbauch, Palackého náměstí 160, 572 01 Polička.
Přihlášky lze doručit i osobně na podatelnu Městského úřadu nejpozději do 13. 1. 2006 do 12 hodin.
Přihlášky doručené po termínu budou z výběrového řízení vyřazeny. Obálku uchazeč označí heslem
„VŘ – Hrad Svojanov.“
Náležitosti přihlášky:
a) jméno, příjmení, titul
b) datum a místo narození
c) státní příslušnost

d) místo trvalého pobytu
e) datum a podpis uchazeče
f) telefonický kontakt na uchazeče za účelem
přizvání k ústnímu jednání

K přihlášce je třeba připojit:
a) strukturovaný profesní životopis s popisem odborných znalostí
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce - lze doložit dodatečně nejpozději však
při prvním pohovoru s uchazeči
c) ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Vážení čtenáři,
posledního kola soutěže se zúčastnilo 34 soutěžících, jedna odpověď byla nesprávná.
Správná odpověď na prosincovou otázku
Plavecký bazén v Poličce byl otevřen v roce
1977.
Vítězové
Redakční rada vylosovala tyto výherce:
1. Petr Mohelník
500 Kč
2. Zuzana Nunvářová
300 Kč
3. Marie Holubová
100 Kč
Výherce hlavních cen vyzveme k jejich převzetí
začátkem ledna a veřejnost s nimi seznámíme v únorové Jitřence.

DOBRÝCH ZPRÁV NENÍ
NIKDY DOST
Poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
schválili v prosinci vládní návrh státního rozpočtu
na rok 2006. V něm je také pamatováno na investiční akce obcí. V případě Pardubického kraje to
činí 272 251 000 Kč. Z toho pro svitavský okres je
vyčleněno 50 551 000 Kč (tj. 18,56 % z krajského
přídělu). A z této částky dostanou občané Poličky
26 701 000 Kč (tj.52,82 % z peněz určených pro
okres). Tato suma je rozdělena na 11 701 000 Kč
pro výstavbu investičních sítí a 15 000 000 Kč pro
dostavbu zimního stadionu. Bývá nám některými
občany vytýkáno, že příliš posilujeme výstavbu
sportovních zařízení. Na tuto připomínku mají
naopak jiní občané opačný názor. Ve volebních
programech některých stran ve městě byl rozvoj
sportovišť označen jako prioritní v rámci protidrogových opatření pro mládež.
Je třeba za tyto finanční prostředky poděkovat všem poslancům všech parlamentních stran,
kteří pro návrh rozpočtu na rok 2006 zvedli ruku.
Zvláště však je třeba ocenit práci ministra pro
místní rozvoj a poslance PS PČR p. Mgr. Radko
Martínka. Vedle těchto peněz jistě přijdou do
města ještě další finanční prostředky cestou Pardubického kraje.
Za zmínku jistě stojí také fakt, že Úřad práce
Svitavy (ředitel p. Ing. Jan Tesař) přidělil na sklonku roku TES Polička peníze na veřejně prospěšné
práce v nezanedbatelné výši 6 000 Kč na osobu po
dobu 9 měsíců pro celkem 30 pracovníků, tj. cca
1 620 000 Kč. Jejich činnost je již zřejmá v ulicích
města při odklízení sněhu. V jarních měsících to
budou jiné sezónní práce, které budou využity pro
zkrášlení našeho města.
V poslední řadě je třeba se zmínit také o příslibu p. ministra Martínka na dotaci 500 000 Kč pro
lyžařský oddíl z dotačního titulu MMR ČR pro rozvoj cestovního ruchu. Na přihlášce k dotaci nyní
lyžařský oddíl intenzivně pracuje neboť uzávěrka
k přijetí přihlášek je 13. 1. 2006 a toto datum je
závazné.
Snad vás všechny tyto dobré zprávy potěší. Jen
vše dobré do nového roku vám přeje
Zdeněk Šmejkal
člen Zastupitelstva města Poličky

Další ujednání:
a) s funkcí ředitele je spojeno i právo užívat služební byt přímo v areálu hradu vázané na pracovní
smlouvu
b) odborné vzdělání v oblasti památkové péče či dějin umění je výhodou
c) zájemci se mohou seznámit s areálem Hradu Svojanov po předchozí dohodě se stávajícím ředitelem p. Jiřím Čtrnáct na tel. 461 744 124 nebo 731 829 992.
d) zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče, odmítnout všechny zájemce případně
zrušit výběrové řízení
e) zadavatel si vyhrazuje právo realizovat výběrové řízení vícekolovým způsobem
V Poličce dne 15. 12. 2005
Bc. Miroslav Popelka, starosta
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NA KONCI ROKU 2006 BUDE MÍT POLIČKA KOMUNITNÍ PLÁN
Vedoucí zařízení poskytujících sociální služby, roku a vyvrcholí akcí „Jak se žije s hendikepem“.
pracovnice Odboru sociálních věcí a zdravotnic- V průběhu roku proběhne kampaň „Bezpečí pro
tví Městského úřadu v Poličce, členka Rady města
seniory“ a především: bude vznikat „Komunitní
Poličky a zástupce uživatelů sociálních služeb se
plán sociálních služeb“ – dokument, který je, mimo
sešli 19. prosince minulého roku v Kamínku ke
jiné, nezbytným předpokladem pro získávání fizhodnocení roku 2005 a debatě nad úkoly pro
nančních prostředků pro sociální oblast.
nastávající rok. Připomenuty byly hlavní „události“
Za přípravu plánu pro město Poličku (včetně
roku v 2005 v oblasti místních sociálních služeb:
městských částí Lezník, Modřec a Střítež) převzal
Beseda s občany, vydání „Průvodce občana sociál- zodpovědnost OSVZ Městského úřadu v Poličce,
ními službami“, přestěhování Farní charity v Poličce
AZASS bude zpracovávat plán pro obce, které jsou
do nových prostor, úspěch AZASSu při získávání fi- jeho členy.
nancí na rozjezd Střediska sociální integrace AZASS
Má – li plán naplňovat význam pojmu „komuPolička, vznik o.s. Květná zahrada – domu na půl
nitní“ a zohledňovat zájmy těch, jimž jsou sociální
cesty určeného pro mladé lidi vracející se ze soci- služby především určeny, nesmí být vytvářen na
álních ústavů – v Květné, založení ONKO KLUBU, „úřednickém stole“!
vybudován byl skate-park, na dobré cestě je projekt
Nejdůležitější část práce bude proto spočívat
in-line plochy, hledá se zázemí pro klub Spirála.
na skupinách zastupujících zájmy dětí a mládeže,
Velcí i menší, státní i neziskoví poskytovatelé
zdravotně hendikepovaných občanů, seniorů a obsociálních služeb odváděli po celý rok dobrou prá- čanů ohrožených sociálním vyloučením. Všichni,
ci, pro kterou nacházeli podporu u města Poličky
kdo máte zájem aktivně se podílet na přípravě
i okolních obcí. Mnohé aktivity byly podpořeny
komunitního plánu: ozvěte se, prosím, do 20. ledna
sponzorsky. V roce 2005 byl zahájen projekt „Po- tohoto roku paní Martině Černíkové (OSVZ), telefonlička – město bez bariér, přátelské ke všem“. Jeho ní číslo 461 723 844!
průzkumná část bude uzavřena na jaře letošního
-kaz-

Ples města se může uskutečnit za laskavé pomoci města Polička, Tylova domu a těchto firem:
COLAS CZ a.s. – RAVENSBURGER KARTON s.r.o. – POLIČSKÉ STROJÍRNY a.s.
NOVABRIK CZECH s.r.o. – NACKO-průmyslové podlahy
DANIŠEVSKÝ s.r.o. – MILATRON Czech republik spol.s.r.o. – PONAS s.r.o.- POLIČSKÁ TISKÁRNA
SOCAR SERVIS s.r.o. – TENAT s.r.o.
AGRONEA POLIČKA a.s. – AQUATEAM s.r.o. – AREA 2000 s.r.o. – BIG s.r.o. – BOTANA XCT s.r.o.- D.A.S.
MEDESA s.r.o. – REK PLUS s.r.o. – THT s.r.o.
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OKÉNKO MĚSTSKÉ POLICIE
Trochu vyděšeně pozorovaly 23. 11. úřednice
z okna kanceláře v ulici Nádražní, kterak se jedenapadesátiletý společensky unavený muž z Poličky snaží odemknout dveře auta jejich kolegy.
Po několika marných pokusech pochopil, že jeho
motorový mazlíček stojí kousek dál, vrávoravě
k němu došel a po dvou pádech na asfalt, za které by se nemusel stydět ani filmový kaskadér, se
mu podařilo nejenom mazlíčka odemknout, ale
dokonce se s ním rozjet. To už ale za ním vyrazila
přivolaná hlídka strážníků a po krátké honičce
jej zadržela na ulici P. Jilemnického. Muž, který
zjevně zvítězil v pivním maratónu, drze požití alkoholu zapíral, i když jej na nohou držela pouze
karosérie vozu, o kterou se zoufale opíral. Nepochybně se připojí k těm, komu odbor dopravy na
nějaký čas uschová řidičský průkaz.
S mladým otužilcem měli strážníci čest se
seznámit 26. 11. večer na ulici Vrchlického.
Sedmnáctiletý mladík z České Třebové ležel na
zledovatělém chodníku se sundanými botami,
značně rozhalen a v mrazivém večerním počasí si
očividně liboval. Jeho sportovní výkon poněkud
kazila skutečnost, že jej dosáhl po požití alkoholu, kterou digitální přístroj vyhodnotil číslem
1,7 promile.
Na policejní stanici, vlivem tepla kanceláře,
mladík seznámil přítomné policisty poněkud
detailně s obsahem svého žaludku a poté předvedl fantastickou uměleckou sestavu s kbelíkem
a hadrem při úklidu podlahy. Převoz mladého,
promočeného a pozvraceného otužilce domů
policisté rádi přenechali rodičům.
Příchodu chřipkové epidemie se bál dvaačtyřicetiletý muž ze Skutče a rozhodl se posílit
svůj imunitní systém. Protože však trpí hrůzou
z lékařů a injekčních stříkaček, napadlo jej, že
nejúčinnější formou protichřipkové prevence
bude zakonzervování vnitřních orgánů nějakým
destilátem. 29. 11. si v prodejně potravin na ulici
Eimova vyhlédl láhev vodky, kterou chtěl z důvodu ochrany svého zdraví zkonfiskovat. Nijak
zvlášť tím nepotěšil prodavačky, které na hypochondra raději přivolaly strážníky.
Po zjištění, že trestní rejstřík lapky by stěží
pojala středně velká kniha, strážníci případ předali policistům.
Vozidlo, jedoucí ve tři hodiny ráno zákazem
vjezdu, je vždy podezřelé a vzbuzuje pozornost
strážníků tak, jak tomu bylo 3. 12. v Riegrově
ulici. Devětatřicetiletý řidič, připomínající živou
reklamu na destilát s vůní irské pšenice a rašeliny, ani moc neprotestoval, když jej strážníci
zadrželi. Laškovně s nimi konverzoval na téma,
jsou-li hodní či zlí. Že si nějaký čas nezajezdí,
pravděpodobně pochopil až druhý den po vystřízlivění.
Svědkem běžeckého závodu mezi zlodějem
a detektivem prodejny Plus discont se stal ve
svém volnu 7. 12. odpoledne jeden ze strážníků.
Když viděl, že zloděj s lahví lihoviny v ruce začíná mít, díky lepšímu běžeckému stylu a častější
přípravě náskok, přidal se k závodníkům a po
dobře zvládnutém finiši chmatáka zadržel. Ten
se však nechtěl jen tak lehce vzdát a společně se
strážníkem předvedl přihlížejícím divákům ukázku zápasu ve volném stylu. Ale i v této disciplíně
získal pouze stříbrnou medaili a sportovní odpoledne zakončil na policii.
Zlepšit si náladu kouřením marihuany před
začátkem nudného školního vyučování chtěly
16. 12. na autobusové zastávce dvě šestnáctileté
studentky. Zatímco labužnicky pokuřovaly a libovaly si, že tahle „tráva“ není špatná, zadýmená
zastávka neunikla oku strážníka, vykonávajícího
dohled u přechodu pro chodce.
Po zjištění, že kouřovou clonu nezpůsobil požár zastávky, obě mírně zkouřené děvy místo do
školní třídy putovaly nejkratší cestou na policejní
stanici.
-pl-

ZPRÁVY Z RADNICE
USNESENÍ
- přijatá na 26. schůzi Rady města Poličky
dne 28. 11. 2005
RM doporučuje ZM schválit Plán zasedání Zastupitelstva města Poličky na rok 2006 dle předloženého návrhu.
RM bere na vědomí rezignaci Ing. Marie Hamanové na funkci člena Zastupitelstva města Poličky
a vydání „Osvědčení o nastoupení do funkce člena
Zastupitelstva města Poličky“ Ing. Václavu Kysilkovi.
RM projednala návrh Obecně závazné vyhlášky
č. 2/2005, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů a doporučuje ho ke
schválení ZM. RM současné ruší své usnesení č. 374
ze dne 14. 11. 2005.
RM jmenuje na návrh výběrové komise do
funkce ředitele příspěvkové organizace Domov
důchodců v Poličce Mgr. Víta Češku s účinností od
1. 1. 2006.
RM bere na vědomí zhodnocení výsledků veřejnoprávních kontrol provedených v roce 2005 dle
důvodové zprávy.
RM schvaluje s účinností od 1. 1. 2006 podpořit nově narozené občánky Poličky poskytnutím
věcného daru v hodnotě 500 Kč v souvislosti se
slavnostním vítáním občánků.
RM schvaluje uzavření dohody o ceně stočného
s firmou VHOS, a.s. Moravská Třebová na rok 2006
ve výši 23,81 Kč za m3, tj. 25,00 Kč včetně DPH.
RM schvaluje kalkulační vzorec stočného na rok
2006 dle přílohy.
RM souhlasí s účastí Města Poličky na grantovém schématu „Společný regionální operační
program – opatření 3.2“ a zpracováním projektu
žádosti o poskytnutí grantu na komunitní plán
z fondů EU.
RM bere na vědomí rezignaci pana Jiřího Čtrnáct na funkci ředitele příspěvkové organizace
Hrad Svojanov.
- přijatá na 27. schůzi Rady města Poličky
dne 12. 12. 2005
RM bere na vědomí informace paní Zdeňky
Novotné, ředitelky Domu dětí a mládeže, Polička,
týkající se vyhodnocení dotazníku pro mládež
ohledně vybudování Klubu Spirála.
RM bere na vědomí výroční zprávu o realizaci
projektu „Komunitní plánování sociálních služeb
v Poličce“ za rok 2005.
RM schvaluje rozpočtovou změnu č. 6/2005 dle
důvodové zprávy.
RM jmenuje s účinností od 1. 1. 2006 za člena
Školské rady při Speciální základní škole Polička
pana Mgr. Vladimíra Dospěla.
RM bere na vědomí výsledky voleb do Školské
rady při Speciální základní škole Polička a do Školské rady při Základní škole Na Lukách Polička na
období od 1. 1 .2006 – 31. 12. 2008.
RM schvaluje zřizovací listinu Školské rady při
Základní škole Na Lukách Polička.
RM schvaluje záměr vybudování in-line plochy
v prostorách zimního stadionu v Poličce.
RM bere na vědomí informace Tylova domu
týkající se:
- mimořádné inventarizace k 30.4.2005
- termínů festivalů v roce 2006
- rozšíření činnosti v roce 2005
- 50. výročí od uvedení kantáty Otvírání studánek
- „Programu Tickets“ od GS-NET computers,
s.r.o, Pustá Rybná určeného na prodej vstupenek
- z 6. zasedání Zastupitelstva města Poličky
konaného dne 8. 12. 2005

ZM schvaluje plán odpadového hospodářství
města Poličky.
ZM schvaluje s účinností od 1. 1. 2006:
a)změnu názvu příspěvkové organizace „Mateřská škola Rozmarýnek, Polička, Riegrova 7, okres
Svitavy“ na „Mateřská škola Rozmarýnek Polička“
b)změnu a úplné znění zřizovací listiny příspěvkové organizace „Mateřská škola Rozmarýnek
Polička“.
ZM schvaluje s účinností od 1. 1. 2006:
a) změnu názvu příspěvkové organizace „Mateřská škola, Polička, Hegerova 427, okres Svitavy“ na
„Mateřská škola Polička, Hegerova 427“
b) změnu a úplné znění zřizovací listiny příspěvkové organizace „Mateřská škola Polička,
Hegerova 427“.
ZM schvaluje s účinností od 1. 1. 2006:
a) změnu názvu příspěvkové organizace „Mateřská škola, Polička, Palackého nám. 181, okres
Svitavy“ na „Mateřská škola Polička, Palackého
nám. 181“
b) změnu a úplné znění zřizovací listiny příspěvkové organizace „Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181“.
ZM schvaluje s účinností od 1. 1. 2006:
a) změnu názvu příspěvkové organizace „Mateřská škola Čtyřlístek, Polička, E. Beneše 627, okres
Svitavy“ na „Mateřská škola Čtyřlístek Polička“
b) změnu a úplné znění zřizovací listiny příspěvkové organizace „Mateřská škola Čtyřlístek
Polička“.
ZM schvaluje s účinností od 1. 1. 2006:
a) změnu názvu příspěvkové organizace „Mateřská škola Luční, Polička, Luční 394, okres Svitavy“
na „Mateřská škola Luční Polička“
b) změnu a úplné znění zřizovací listiny příspěvkové organizace „Mateřská škola Luční Polička“.
ZM schvaluje s účinností od 1. 1. 2006:
a) změnu názvu příspěvkové organizace „Masarykova základní škola, Polička, nábřeží Svobody
447, okres Svitavy“ na „Masarykova základní škola
Polička“
b) změnu a úplné znění zřizovací listiny příspěvkové organizace „Masarykova základní škola
Polička“.
ZM schvaluje s účinností od 1. 1. 2006:
a) změnu názvu příspěvkové organizace „Základní škola Na Lukách, Polička, Švermova 401,
okres Svitavy“ na „Základní škola Na Lukách Polička“
b) změnu a úplné znění zřizovací listiny příspěvkové organizace „Základní škola Na Lukách
Polička“.
ZM schvaluje s účinností od 1. 1. 2006:
a) změnu názvu příspěvkové organizace „Speciální školy, Polička, okres Svitavy“ na „Speciální
základní škola Polička“.
b) změnu a úplné znění zřizovací listiny příspěvkové organizace „Speciální základní škola
Polička“.
ZM schvaluje s účinností od 1. 1. 2006:
a) změnu názvu příspěvkové organizace „Školní jídelna základní školy, Polička, Rumunská 646,
okres Svitavy“ na „Školní jídelna Polička, Rumunská
646“
b) změnu a úplné znění zřizovací listiny příspěvkové organizace „Školní jídelna Polička, Rumunská 646“.
ZM schvaluje s účinností od 1. 1. 2006 změnu
a úplné znění zřizovací listiny příspěvkové organizace „Základní umělecká škola Bohuslava Martinů
Polička“.
ZM schvaluje s účinností od 1. 1. 2006:
a) změnu názvu příspěvkové organizace „Dům
dětí a mládeže, Polička, okres Svitavy“ na „Středisko volného času Mozaika Polička“.

b)změnu a úplné znění zřizovací listiny příspěvkové organizace „Středisko volného času Mozaika
Polička“.
ZM ruší původní Zřizovací listinu Městského
muzea a galerie Polička schválenou Zastupitelstvem
města Poličky dne 9. 9. 1999 a rozšířenou usnesením zastupitelstva č. 10 ze dne 18. 4. 2002.
ZM schvaluje Zřizovací listinu příspěvkové
organizace Městské muzeum a galerie Polička dle
předloženého návrhu.
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města
Poličky č. 2/2005, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění
a odstraňování komunálních odpadů.
ZM schvaluje:
a) obecně závaznou vyhlášku Města Poličky
č. 3/2005
b) obecně závaznou vyhlášku Města Poličky
č. 4/2005
c) obecně závaznou vyhlášku Města Poličky
č. 5/2005
d) obecně závaznou vyhlášku Města Poličky
č. 6/2005.
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města
Poličky č. 7/2005, kterou se stanoví školské obvody
základních škol zřizovaných Městem Polička.
ZM schvaluje Plán zasedání Zastupitelstva města
Poličky na rok 2006 dle předloženého návrhu.
ZM schvaluje projekt Regenerace panelových
sídlišť M. Bureše a Švermova v Poličce dle důvodové zprávy.
ZM schvaluje partnerskou smlouvu o financování projektu Integrovaný systém nakládání s odpady
– sběrné dvory Svitavska.
ZM schvaluje investiční záměr výstavby areálu
řadových garáží v lokalitě „Na Plivátku“ v Poličce
dle důvodové zprávy.
ZM schvaluje pětiletou úrokovou sazbu u hypotečního úvěru na dostavbu bytového domu A na
Sídlišti Hegerova číslo smlouvy 105246189 s platností do 31. 12. 2010.
ZM schvaluje provedení mimořádné splátky
u hypotéčního úvěru na dostavbu bytového domu
A na Sídlišti Hegerova číslo smlouvy 105246189 dle
důvodové zprávy.
ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 5/2005
s tím, že Aeroklubu Polička o.s. nebude poskytnut
investiční příspěvek ve výši 80 tis. Kč a tato částka
bude přesunuta do běžné rezervy.
ZM schvaluje pravidla rozpočtového provizoria
pro první 3 měsíce roku 2006 takto:
a) Čerpání běžných výdajů ve výši 1/12 schváleného rozpočtu pro rok 2005 měsíčně. Výjimku
lze uplatnit v případě periodicky opakujících se
a smluvních plateb a u mzdových výdajů v souladu
s platnými platovými výměry. Měsíční příspěvek
pro příspěvkové organizace a společnost T.E.S.,
s.r.o. Polička (pro středisko sportovní služby) bude
čerpán ve výši uvedené v důvodové zprávě.
b) Čerpání kapitálových výdajů lze uplatnit
u akcí započatých v roce 2005 v souladu s uzavřenými smlouvami, do výše 500 tis. Kč na přípravu
akcí plánovaných pro rok 2006 a do výše 100 tis. Kč
na výkup pozemků.
ZM bere na vědomí rezignaci PhDr. Zlaty Pražanové a odvolává ji z funkce členky Výboru pro
výchovu a vzdělávání Zastupitelstva města Poličky.
ZM bere na vědomí rezignaci pana Jaroslava
Kladivy na funkci předsedy Osadního výboru
Lezník a odvolává ho z funkce.
ZM volí do funkce předsedkyně Osadního výboru Lezník paní Ing. Marii Kučerovou.
ZM stanovuje počet členů Osadního výboru
Lezník na 6 členů.
Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí
na sekretariátě starosty MěÚ.
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Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí,
Křesťanská demokratická unie – Československá strana
lidová, Farní charita Polička
si Vás dovolují srdečně pozvat na

JORDÁNSKÝ PLES
který se uskuteční v pátek 20. ledna 2006 od 20 hodin
ve spolkovém domě JORDÁN v Poličce, vstupné 80,- Kč
k tanci a dobré náladě bude vyhrávat skupina TANDEM
o dobré delikatesy a vychlazené nápoje se postará restaurant JORDÁN
dále jsme pro Vás připravili předtančení, malou výstavku
prací klientů Denního stacionáře Farní Charity a samozřejmě i tombolu
Výtěžek plesu bude věnován na činnost
Denního stacionáře a Občanské poradny
při Farní charitě Polička.
SPONZOŘI A PŘÍZNIVCI PLESU
Firmy, podnikatelé i soukromé osoby se mohou stát
sponzory tohoto plesu vložením příspěvku ve výši nad
1000,- Kč. V tom případě mohou být uvedeni na plakátu.
Na příspěvek ve výši nad 2000,- Charita vystaví doklad
pro odpočet od daňového základu. Samozřejmě je vítán
příspěvek v jakékoliv výši, včetně darů do tomboly.
PRO KOHO JE TADY CHARITA?
Posláním charity je pomáhat těm nejpotřebnějším, posilovat jejich lidskou důstojnost a právo na rozvoj osobnosti.
Farní charita Polička zaměřuje svoji činnost do oblasti
sociální pomoci a zdravotní péče. Poskytuje pomoc
nemocným, opuštěným a starým lidem v jejich domácím
prostředí. Provozuje zařízení Denního stacionáře pro
osoby s mentálním a kombinovaným postižením tak, že
není narušen přirozený vztah klientů s jejich rodinou.
Farní charita dále nabízí služby bezplatného občanského
poradenství a poskytuje primární péči o lidi v nouzi a bez
přístřeší.

THT, S.R.O. POLIČKA PODPORUJE PROJEKT „IQ AUTO“
Touto cestou bych chtěla informovat veřejnost, že
Továrna hasicí techniky, s.r.o., jedna z významných
zaměstnavatelských firem našeho regionu, členská
firma Sdružení automobilového průmyslu, je zapojena do projektu „IQ AUTO“, který je garantován
Sdružením automobilového průmyslu a organizačně
řízen vzdělávací agenturou Silma PASK Kroměříž.
Hlavním cílem tohoto projektu je podpořit efektivní spolupráci zaměstnavatelů a škol a tím přispět
mimo jiné ke zdokonalení či úpravě vzdělávacích
osnov a programů vyučovaných ve školách v souladu s potřebami praxe, tedy potřebami znalostí a dovedností zaměstnanců v souladu s výrobními a obchodními potřebami zaměstnavatelů. Projekt „IQ
AUTO“ je nyní postupně realizován právě z důvodu
nedostatku technických kvalifikovaných pracovníků
dělnických a středních odborných profesí. Zaměřuje
se na modernizaci systému profesní přípravy žáků
a studentů podle potřeb automobilového průmyslu.
Základ realizace projektu však musí být v regionech a proto se do něj zapojila i naše firma partnerskými smlouvami. První jsme uzavřeli s VOŠ a SOŠT
Litomyšl se kterou úzce spolupracujeme. Umožnili
jsme například odbornou praxi studentovi této školy
a do pracovního poměru byli v letošním roce přijati
absolventi této školy ve spolupráci s příslušným úřadem práce, který na ně poskytl finanční příspěvky.
Dále naše firma zaměstnává v pracovním poměru
několik pracovníků, kteří na této škole získali svoji
odbornou kvalifikaci.
Druhou partnerskou smlouvu uzavřela THT
s ISST ve Vysokém Mýtě. Uskutečnila se osobní
návštěva ředitele této partnerské Integrované střední
školy technické Vysoké Mýto a byla dohodnuta forma spolupráce v rámci plnění partnerské smlouvy.
Kromě těchto aktivit naše firma umožnila celé
řadě studentů středních škol absolvovat odborné
praxe a stáže.
Jednou z hlavních priorit naší firmy je touto
cestou podpořit technické vzdělávání a pomoci tak
vzkřísit touhu žáků a studentů po technických obo-

rech, neboť v těchto oborech se stupňuje poptávka
na trhu práce a s dalším rozvojem automobilového
průmyslu, jako klíčového odvětví České republiky,
se bude zvyšovat potřeba kvalifikovaných techniků
i dělníků.
Úsilí a dosažené úspěchy THT, s.r.o. i jejich
partnerů, tj. obou jmenovaných škol a Úřadu práce
ve Svitavách, byly ohodnoceny udělením certifikátu Sdružení automobilového průmyslu a agentury
Silma PASK Kroměříž. Firma získala certifikáty dva
a to druhého a třetího stupně. Nejvyšší certifikát bychom mohli obdržet pouze v případě, že by se firmě
podařilo získat akreditaci pro vlastní školící program. V současné době se snažíme zprostředkovat
ředitelům a pedagogům odborných škol především
návštěvu naší firmy, při které jim přiblížíme naši výrobu mobilní požární techniky různých modifikací
cisternových automobilových stříkaček, technických
automobilových stříkaček, automobilů pro technické
zásahy a zásahy při likvidaci ekologických a jiných
havárií včetně doplňkového programu, kterým je výroba požárních armatur a příslušenství. Poskytujeme
jim naše zkušenosti a znalosti ve prospěch výuky
v technických předmětech. Zároveň se snažíme, aby
mohli vysledovat potřebnou zručnost a teoretickou
připravenost studentů i učňů podle potřeb zaměstnavatelů v automobilovém průmyslu. V případě
zájmu následně dohodneme realizaci exkurze studentů v naší firmě spojenou s odbornou přednáškou
na téma „Požární technika“.
Cílem naším i celého projektu je do budoucna
přesvědčit veřejnost o potřebnosti a perspektivnosti technických a strojírenských oborů. Je důležité
probudit v mladých lidech o tyto obory zájem a je
nutné zasadit se o to, aby se staly celospolečensky
uznávanými, kvalifikovanými a patřičně doceněnými. Jsou to obory, bez kterých naše ekonomika
nemůže dobře fungovat. Odborná připravenost studentů i učňů musí naplňovala konkrétní požadavky
zaměstnavatelských výrobních firem.
Za THT, s.r.o. Věra Švejdová

STÁT ANI OBEC NENÍ SOUKROMÁ FIRMA...
... a žádný z volených nebo jmenovaných zástupců lidu nebo státu nemá právo s ním jako se svou
firmou zacházet. Soukromá firma je především
zdrojem zisku pro svého majitele, který jej využívá
podle vlastního uvážení. Má na to právo, protože
firma mu patří.
Stát je služba. Služba, kterou si občané – daňoví
poplatníci platí ze svých peněz a nikdo nemá právo,
zacházet s ním jako se svým soukromým majetkem,
zdrojem vlivu a peněz, ke kterým by se jinak nikdy
nedostal.
Mezi soukromou firmou a státem nebo obcí jsou
další podstatné rozdíly:
1) Podnikatel v soukromé firmě pracuje s penězi, které mu patří.
Zástupce státu (starosta, ministr, poslanec,
ředitel nějakého úřadu, školy) pracuje s penězi
daňových poplatníků, které mu byly svěřeny ke
spravování a zodpovídá za ně „ do výše svého platu“. Podle toho to hospodaření v mnoha případech
také vypadá!
2) Podnikatel se do vedení firmy dostává jako
zakladatel, dědic nebo restituent. Obvykle má také
příslušné vzdělání a zkušenosti. Své právo na vedení firmy obhajuje její úspěšností. Pokud neuspěje
– končí! Někdo krachem, někdo na Seychelách, někdo ve vězení. Ale v každém případě je poškozena
jeho dobrá pověst a nemá se na co vymlouvat, neboť rozhodoval sám za sebe.
Zástupce státu je do vedení čehokoliv nejčastěji
volen nebo jmenován na základě získaných sympatií, příslušnosti k určité straně nebo skupině, dostatečné vytrvalosti a schopnosti odhadnout „s kým
a proti komu“. Své právo zůstat ve funkci rozhodně
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neobhajuje svými profesními schopnostmi. Úspě- nutí, může prosazovat, neboť by mu to mohlo zničit
chy jsou samozřejmě výsledkem jeho schopností, politickou kariéru. Takže nemáme systémové reforneúspěchy se dají vždy omluvit chybou v kolektiv- my, ale jednorázová přilepšení vlivným skupinám
ním rozhodování, neboť jeho hlas je pouze „jedním
voličů vždy před volbami. Nejde o dlouhodobý
z mnoha“.
výhled, ale o volební úspěch.
3) Podnikatel si cíleně vytváří tým schopných
5) Podnikatel věnuje své firmě veškerý svůj čas
a aktivních spolupracovníků. Zásadně si neplete
a schopnosti, mnohdy na úkor svého zdraví, osobloajalitu se servilitou, protože si ty lidi platí za to, ního života a rodiny. Pokud doplňuje své vzdělání,
aby na základě svých zkušeností a poznatků elimi- tak v oblastech, které mohou zlepšit jeho mananovali případné chyby v jeho rozhodování. Spolu- žerské a odborné znalosti. Vysokoškolské studium,
pracovníky si vybírá především podle odbornosti, státní zkoušky z jazyků, dlouhé zahraniční dovolenikoli na základě přátelských, rodinných nebo
né a studijní pobyty nebývají při tomto pracovním
stranických vztahů, protože chyby v rozhodování
tempu možné. Jeho úspěch a jeho kariéra jsou
ho připravují o jeho peníze. Dává jim k dispozici
svázány s úspěchem nebo neúspěchem jeho firmy,
nezkreslené informace, aby jejich rady a připomín- proto firmu řídí sám a nepřevádí své kompetence
ky byly co nejpřesnější.
na jiné osoby, byť by to byli přátelé. Mimo jiné
Zástupce státu si neplatí nikoho. Jeho aparát je
i proto, že by ho to stálo další peníze.
tvořen, limitován a placen státem, jeho obměna je
Zástupci státu při výkonu své náročné a dobře
téměř nemožná, protože mnoho členů aparátu jsou
placené funkce bez problémů studují, pobývají
něčí kamarádi, příbuzní a straničtí kolegové. Připo- v zahraničí, budují rodinná sídla a po ukončení své
mínky a nesouhlas k zamýšleným krokům jsou brá- funkce (s úspěchem nebo bez něj) získávají pozice,
ny jako osobní útok, který musí být potlačen ihned
o jakých by se jim před vstupem do politiky mohlo
v zárodku, protože aktivní přístup podřízených by
jen zdát.
mohl ohrozit vratkou pozici „nejvyššího“.
Uvědomuji si, že mnou uvedené příklady jsou
4) Podnikatel vede firmu tak, aby byla kon- poněkud zjednodušené. Také není mým záměrem
kurenceschopná a přinášela zisk s dlouhodobým
narušovat pracovní a osobní vztahy, i když na větu
výhledem. Jeho rozhodnutí musí mít racionální „potřebujeme klid na práci“ jsem více než alergická,
a pragmatický základ. Nemusí brát ohled na veřej- protože jejím cílem je pouze diskreditace jakékoliv
né mínění ani na názor svých zaměstnanců. Možná
kritiky. Ale velmi bych se přimlouvala za to, aby
není oblíben, ale zachovává stabilitu firmy, tím
tvořivé a pragmatické podnikatelské myšlení skupracovní místa a zisk.
tečně proniklo do politiky jako celku a nebylo
Zástupce státu je poplatný „politické průchod- pouze zneužíváno k obhajobě soukromých zájmů
nosti“ svých rozhodnutí a uvažuje pouze ve voleb- podnikavých jednotlivců.
ních cyklech. Musí pečlivě zvažovat, která rozhodZ. Pražanová

Středisko volného času
Mozaika,
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
Leden 2006

PROGRAM SVČ MOZAIKA

TYLŮV DŮM POLIČKA

KINO POLIČKA

pátek
6. ledna
11.00 hodin
velký sál
50,- Kč

POJĎ SE MNOU DO MÉHO SVĚTA
divadelní představení pro Gymnázium
Polička
hraje Divadlo Neslyším Brno

středa
11. ledna
19.00 hodin
35,- Kč

UTRŽENÝ ZE ŘETĚZU
thriller, drama, akční, krimi
Francie, USA, Velká Británie, Hong Kong
přístupné od 15 let,102 minut, české titulky
Více než ambiciózní projekt.

sobota
7. ledna
17.00 hodin
velký sál
130,- Kč

OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK
koncert k 50. výročí od uvedení Otvírání
studánek v Tylově domě
účinkuje Kühnův dětský sbor a Kvarteto
Martinů

čtvrtek
12. ledna
19.00 hodin
35,- Kč

úterý
10. ledna
8.15 hodin
10.15 hodin
35,- Kč

A. P. ČECHOV: NÁMLUVY S MEDVĚDEM
divadelní představení pro střední školy
SOU obchodní a SOŠ SČMSD Polička
SOU a SOŠ Polička
přístupno veřejnosti

SVĚRACÍ KAZAJKA
thriller, drama, mysteriozní
USA, Velká Británie, Německo
přístupné od 15 let, 102 minut, české titulky
Adrien Brody putuje časem … ve svěrací
kazajce.

pátek
13. ledna

PRONÁJEM THT Polička

neděle
15. ledna
16.00 hodin
velký sál
50,- Kč

ČERTŮV ŠVAGR
dětský abonentní cyklus Pohádkový svět
muzikál Dany Bartůňkové a Radima
Linharta. Pohádkové divadlo Julie Jurištové
hrají: J. Jurištová, M. Soukupová, M. Hladová, J. Hálová, M. Hráská, H. Kusnjerová,
R. Pražák... Předprodej vstupenek v IC
Polička, tel.: 461 723 800

pátek
20. ledna

PLES SOU a SOŠ Polička
pronájem

úterý
24. ledna
19.30 hodin
velký sál
150,- Kč

LÁSKA JE LÁSKA
abonentní cyklus A
Docela velké divadlo Litvínov hrají: Jan
Révai, Hana Sršňová, Martin Kubačák,
Lenka Lavičková....
předprodej vstupenek v IC Polička,
tel. : 461 723 800

středa
25. ledna
8.30 hodin
10.15 hodin
25,- Kč

POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE
divadelní představení pro školy
mateřské školy
1. stupeň ZŠ

pátek
27. ledna

PLES - GYMNÁZIUM Polička
pronájem

sobota
ASTRA
28. ledna
sobotní odpoledne se svitavskou
14.00 hodin dechovkou
velký sál
30,- Kč
pondělí
30. ledna
19.30 hodin
velký sál
150,- Kč

Eric-Emmanuel Schmidt : NÁVŠTĚVNÍK
abonentní cyklus B
nejúspěšnější hra současného francouzského dramatika. hrají: P. Kostka, P. Pelzner,
E. Strupková, L. Juráček
předprodej vstupenek v IC Polička,
tel. : 461 723 800

úterý
31. ledna

AKADEMIE SOŠ a SOU Polička
pronájem

pondělí
16. ledna
19.00 hodin
35,- Kč

ZLOMENÉ KVĚTINY
komedie, drama, dobrodružný
USA, Francie
přístupné od 15 let, 106 minut, české
titulky

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.
Přihlásit se můžete v kanceláři Tylova domu
Polička, v týdnu od 2. do 5. ledna 2006, od 8.00
do 15.30 hodin. Počet účastníků je omezen, bližší
informace získáte při podání přihlášky v kanceláři
Tylova domu.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
MOZAIKA
Dům dětí a mládeže vkročil do roku 2006 s novým názvem.
Proč došlo ke změně?
Zdeňka Novotná: „Chtěli jsme pro „domeček“
název, který lépe vystihne různorodé formy činnosti, které nabízíme nejenom pro děti a mládež, ale
i pro širokou veřejnost.
Vítězný návrh z ankety o nový název DDM
Mozaika se nám líbil z toho důvodu, že vystihuje
různorodost a pestrost činností a aktivit, které
nabízíme.Tři oddělení zaměřená na sport, estetiku
a přírodovědu, turistiku a techniku se snaží tvořit
ucelenou mozaiku z barevných střípků v podobě
akcí, táborů, zájmových kroužků, kurzů, dílniček,
besed, přednášek, výukových programů, ekocentra,
koutku živé exotiky, soutěží, turnajů…“
„…právě tak obsahuje širokou škálu fantazie,
tvůrčích zaměření a dovedností i talentů vašich
žáků. A poskládáním či celkovým sestavením těchto prvků a pojetí působí ve výsledném komplexním
poslání uceleně. Název je srozumitelný i v různých
jazycích a nelze je zkomolit,“ uvádí ke svému návrhu Karla Janků z Brna.
V únorové Jitřence Vám představíme i nové logo
Mozaiky.

VOSKOVÉ ZAŽEHLOVACÍ OBRÁZKY
- výtvarná dílna pro děti
termín:
středa 11. 1. 2006 od 14.30 hodin
místo:
SVČ Mozaika
cena:
20,- Kč
informace: Zuzana Bulvová
Je nutné se předem přihlásit a zaplatit v SVČ Mozaika!
CHEMLONOVÉ CHOBOTNIČKY
- výtvarná dílna pro děti
termín:
středa 18. 1. 2006 od 14.30 hodin
místo:
SVČ Mozaika
cena:
20,- Kč
informace: Zuzana Bulvová
Je nutné se předem přihlásit a zaplatit v SVČ Mozaika!
OBRÁZEK Z PŘÍRODNIN A PAPÍRU
- výtvarná dílna pro děti
termín:
středa 25. 1. 2006 od 14.30 hodin
místo:
SVČ Mozaika
cena:
20,- Kč
informace: Zuzana Bulvová
Je nutné se předem přihlásit a zaplatit v SVČ Mozaika!
LÁHVE FROSTOVACÍ TECHNIKOU
- výtvarná dílna pro děti
termín:
středa 1. 2. 2006 od 14.30 hodin
místo:
SVČ Mozaika
cena:
20,- Kč ( láhve s sebou)
informace: Zuzana Bulvová
Je nutné se předem přihlásit a zaplatit v SVČ Mozaika!
KURZ BŘIŠNÍCH TANCŮ
- pro začátečníky i pokročilé
termín:
každý pátek od 31. 3. 2006 – 10 lekcí
cena:
1000,- Kč
informace: Zdeňka Novotná
přihlášky: do 20. 2. v SVČ Mozaika
KURZ ENERGETIZAČNÍCH CVIČENÍ
termín:
sobota 18. února 2006
cena:
350,- Kč
místo:
SVČ Mozaika
přihlášky: do 13. 2. 2006
lektor:
Ifet Hodžič z Prahy
informace: Marie Hrstková
Počet účastníků je omezen.

Srdečně Vás zveme na

VIII. reprezentační ples
Základní školy Na Lukách
a Domu dětí a mládeže
v pátek 27. 1. 2006 ve 20,00 hodin
kulturní sál Jordán
hraje skupina L.A.B. Litomyšl
Vstupné 80,-Kč
prodej lístků v DDM a ve školní družině
ZŠ Na Lukách
bohatá tombola
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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 KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, diriguje
profesor Jiří Chvála, recitace Bořivoj Navrátil, klavír
Daniel Wiesner, baryton Roman Vocel a Kvarteto
Martinů.
Na koncertu zazní také Sonáta A dur pro klavír
KV 331 Wolfganga Amadea Mozarta, Smyčcový kvartet č. 7 Bohuslava Martinů.
Kühnův dětský sbor (založen 1932) patří
k nejvýznamnějším českým uměleckým kolektivům,
známým nejen v Evropě, ale i v Japonsku, Spojených
státech amerických, Kanadě, Mexiku, Singapuru
a Malajsii. Za více než 70 let své existence vychoval
tisíce talentovaných dětí a naučil je lásce k hudbě
a umění. Z jeho nejnadanějších členů vyrostli významní umělci – dirigenti, režiséři, skladatelé, pěvci
i instrumentalisté. Mimořádnou uměleckou pověst
dokládají i oficiální pocty, jichž se tělesu dostalo,
včetně European Grand Prix z roku 1998.
Sbor je pravidelně zván na velké hudební
festivaly a prestižní koncertní turné. Vedle samostatných koncertů spolupracuje systematicky se
špičkovými orchestry, Národním divadlem, Státní
operou Praha i zahraničními operními scénami.
Mezi největší úspěchy z poslední doby patří účinkování v proslulé Carnegie Hall v New Yorku, na
prestižním festivalu Bregenzer Festspiele 2003 ve
scénickém provedení Janáčkovy Lišky Bystroušky nebo spolupráce se světoznámým dirigentem
Vladimirem Fedosejevem v Čajkovského sále
Moskevské konzervatoře v dubnu 2004. V dubnu
2005 sbor vystoupil na jedenácti pódiích Mexika.
V letech 1952 – 1992 byl sbor přičleněn k České
filharmonii.
Na gramofonové desky a CD již nahrál přes 50
titulů.

Český svaz chovatelů
ZO Polička
pořádá v pátek 13. ledna

X. Chovatelský ples
Zahájení ve 20 hodin
ve Spolkovém domě Jordán.
Občerstvení a bohatá tombola zajištěny.
Zvou pořadatelé

STOMATOLOGICKÁ
POHOTOVOST
Oblast Litomyšl - Polička
7.- 8. 1.
MUDr. Adamcová Silva, Polička,
Smetanova 55, 61725987
14. - 15. 1.
MUDr. Adamec Stanislav, Polička,
Smetanova 55, 61725987
21. - 22. 1.
MUDr. Cacková Alena, Trstěnice 184,
61634157
28. - 29. 1. MUDr. Oliva Vladimír, Litomyšl,
Mariánská 1137, 61614614
4. - 5. 2.
MUDr. Kučerová Marta, Polička,
Smetanova 55, 61724635
Ordinační doba: sobota, neděle a svátky od 8 do 11 hodin.
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DIVADELNÍ KLUB
POLIČKA, zadní vchod Tylova domu
www.divadelniklub.cz

VÝSTAVA CESTOVATELSKÝCH FOTOGRAFIÍ PAVLA
PRAŽANA
PÁTEK 6. 1. - od 16.00
NOVOROČNÍ TURNAJ V MARIÁŠI
Více informací v klubu a na tel.:
776 094 235. Zápisné 120,- Kč
SOBOTA 7. 1. – od 21.00 JUNGLE N. Y. NIGHT
Taiza (jemencz), Ja-mania (jemencz), Jooky (eastek),
Out-on (jng) Vstupné: do 22.00 – 25,- Kč,
poté 50,- Kč
PÁTEK 13. 1. - od 21.00 HUDEBNÍ VEČER
SEN PANA OTTY – jedna z mála stálic
poličské hudební scény
ZÁVIŠ – lidový umělec, volnomyšlenkář
– mohli jste slyšet na RCK 2005
Vstupné: 60,- Kč
SOBOTA 14. 1. - od 20.00 FOLKOVÝ VEČER
VESPOL – folková kapela z Dolního Újezdu
DILEMA – laskavý folk a zajímavé texty
z Poličky
Vstupné: 50 ,- Kč
ČTVRTEK 19. 1. – od 20.00 JAZZOVÝ VEČER
Vít Švec Trio (Praha)
Vít Švec – kontrabas, Matej Benko – piano,
Jan Linhart - bicí
Kapela s klasickým obsazením vznikla
v roce 2002. V listopadu 2004 vyšlo zatím
poslední CD s názvem „Keporkak“. V repertoáru tria jsou původní skladby Meteje
Benka, Víta Švece a standardy ve vlastním
aranžmá.
Vstupné: 90,-Kč/70,- KčS
PÁTEK 20. 1. – od 16.00 DĚTSKÁ DISKOTÉKA
SVČ Mozaika
SOBOTA 21. 1. – od 21.00 REVIVALOVÝ VEČER
METALICA REVIVAL – ve velice kvalitním
provedení z Moravské Třebové
MOTOREST BAND – poličský revival snad
na všechno
KISS REVIVAL - téměř věrná imitace kapely KISS. Velice podobné kostýmy, stejné
malování hudebníků a skvělá hudební
show z Prahy
Vstupné: 110,-Kč/90,- Kč
SOBOTA 28. 1. – od 21.00 PUNKOVÝ VEČÍREK
VISION DAYS – solidní randál v podání
hochů z Brněnce
RACHOT STROJŮ – jediná česká vrako
punková kapela

SNĚŽNÁ SLEPOTA - zruck punk for all
DUKLA VOZOVNA – klubem prověřený
harmonika punk
Vstupné: 80,- Kč

KLUBOVÉ KINO LEDEN 2006
ČTVRTEK 12. 1. – od 20.00
Perličky na dně
Komedie Československo, 1965, 105 min
Režie: Evald Schorm, Jan Němec, Jiří
Menzl, Jaromil Jireš, Věra Chytilová
Hrají: Pavla Maršálková, Ferdinand Krůta, Ivan Vyskočil

Povídkový film podle povídek Bohumila Hrabala.
Automat Svět v režii Věry Chytilové, Podvodníci Jana
Němce, Smrt pána Baltazara v režii Jiřího Menzla,
Dům radosti Evalda Schorma a Romance Jaromila
Jireše jsou poctou tomuto velikánovi české literatury.
(oficiální text distributora)
POZOR - STŘEDA 18. 1. – od 20.00 !!!
Dým bramborové natě
Drama Československo, 1976, 95 min
Režie: František Vláčil
Hrají: Rudolf Hrušínský, Věra Galatíková,
Jana Dítětová, Marie Logojdová, Vítězslav
Jandák, Josef Somr...
Rudolf Hrušínský v roli doktora Meluzina.
Stárnoucí pražský specialista přijme po rozchodu
se ženou, která zůstala v zahraničí, místo obvodního
lékaře ve venkovském zdravotním středisku, kde
chce opět najít duševní klid a rovnováhu. Hledá ji
v atmosféře dětství, v kraji, který je v jeho vzpomínkách spjat s vůní říjnových ohníčků a pečených
brambor. Zprvu naráží na nedůvěru, nepochopení
i pomluvy místních obyvatel. Jeho odborné znalosti,
chápání lidských hodnot i slabostí a moudrý klid
však jeho okolí přesvědčí, že je nejen dobrý lékař, ale
i člověk. Lidé k němu najdou cestu a on sám získá
novou náplň života.
ČTVRTEK 26. 1. – od 20.00
Farářův konec
Komedie Československo, 1969, 95 min
Režie: Evald Schorm
Hrají: Vlastimil Brodský, Jan Libíček,
Jana Brejchová, Zdena Škvorecká,
Josefa Pechlátová, Helena Růžičková..
Půvabný příběh kostelníka, kterému se shodou
okolností naskytne příležitost vydávat se v zapadnuté horské vsi za faráře a který se zaujetím a vzácným
pochopením pro lidské slabosti přijatou úlohu plní
k všeobecné spokojenosti obce, dychtící po duchovní útěše.
Vstupné na každou projekci: 30,- Kč

POLIČSKÝ ÚSPĚCH V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ
25. listopadu proběhla v sále Městského muzea
v Moravské Třebové módní přehlídka poličské
výtvarnice Jany Štursové a jejího salónu Atol.
Společenské oblečení doplnily účesy Jaroslavy
Vraspírové, majitelky poličského kadeřnického
salónu Jára, vizážistka Renata Křivá nalíčila modelky podle posledních trendů a celým večerem
provázel Ivo Janeček.
Elegantní oblečení, účesy a líčení ocenil zaplněný sál dlouhým potleskem. Přehlídka byla
příjemným předvánočním dárkem pro ženy i inspirací pro obohacení šatníku pro nadcházející
společenskou sezónu.

ČÁSTEČNÁ ZIMNÍ ETUDA O SYNSKÉM RYBNÍKU
Tady by mohla být fotografie slavného hokejového mužstva LTC Praha, které zde proti SK
Poličce v roce 1936 hrálo. Na hřišti s mantinely
tak kolem 50 centimetrů bojovaly tehdejší největší
hvězdy - tehdy se říkalo internacionálové, které
tvořily až na několik výjimek národní československé mužstvo.
Byli zde například Pácalt, Pušbauer a další, ale
hlavně slavný Pepa Maleček a budoucí mistr světa
brankář Bóža Modrý. Na brance měl pro štěstí
plyšovou opičku. Přirozené tribuny nábřeží a Valů

Na hlavě jsme měli od maminek upletený nebo
uháčkovaný kříž. Mít na hlavě čepici nebo dokonce beranici – s tím by se každý styděl na led
vyjít.
Jak šel čas, objevili jsme, že kromě hokeje se
dá hrát také na ovečky a vlky. Obzvláště, když
bylo dost dívčích oveček. Přes šíři rybníka od kamenné hráze k Valům jsme se rozjeli a chytali své
oběti. Krátké sevření dívky, opětované o zlomeček
delším, než bylo nezbytné, dávalo tušit naději pro
zatím něco blíže neurčeného a snad jen naznače-

byly zaplněny. Poličské mužstvo bylo důstojným
soupeřem, v širokém okolí nebylo lepšího. Tohle
utkání mi později dopodrobna líčil můj otec. Já
mám na zamrzlý rybník vzpomínky pozdější, ale
stále se mi vrací jeden ze zážitků prvního setkání
s krasobruslením, totiž toho, co jsem jako kluk,
chodící do obecné školy, sledoval s nevěřícnou
úctou: to když se na ledě objevil vysoký pán
– jeho výška byla zveličena persiánovou smetanově
béžovou papachou - v pumpkách a s pravými krasobruslařskými botami s „džeksnami“ do kroužku
zakončenou špicí. A v krátkém kožíšku s kožešinovým límcem. Ten vždy po několika tempech
zvedl jednu nohu, natočil tělo a vytvořil způsobně
polokroužek, pak zvedl druhou nohu a vytvořil
polokroužek na stranu druhou. Všichni jsme
udělali náležitý prostor pro tuto produkci. Jejím
vyvrcholením bylo, když po několika rychlých
tempech jízdy vpřed vyskočil a ve vzduchu provedl obrat. Pak už jsme to poučeně komentovali,
že udělal kadeta.
Někdy přijela stylově oblečená dáma – ve
světlém kostýmu s předlouhou šálou a chytili se
s oním pánem křížově za ruce a stejným klouzavým krokem a polokroužkově projížděli. Pan Faltys byl významnou poličskou osobností, pracoval
na berním úřadu a paní Havlová byla magistrou
v lékárně U zlatého orla - teď tu předváděli ladnou
exhibici. Představení skončilo. Mohli jsme ještě
zajít do Sokolské budky - tak se říkalo té žluté
secesní dřevěné stavbě s tmavě červeně natřenými
sloupky a se sokolským znakem na čelní stěně
- na čaj nebo si koupit pomeranč. Za války pak
už ne. O to, aby byl led upravený, se staral pan
Škrabal. V létě pokrývač, v zimě měl na starosti
údržbu ledu. Vždy se našli starší hoši, kteří mu
rádi pomohli seškrabovat - koneckonců, vždyť pro
hokej potřebovali mít led upravený.
Uprostřed války už bylo mnoho věcí složitějších. Kdo měl pravý pryžový puk, měl samozřejmě právo volby spoluhráčů do družstva a také
sehnat pravé hokejky v obchodě nebylo jen tak.

ného. Zůstalo jen u té naděje. Ale stejně: dodnes
si pamatuji ten voňavý obláček v mrazu vydechované páry, ty zblízka viděné oči a přes zimní
oblečení prosakující teplo, které nám proměňovaly

celý prostor rybníka na ostrůvek ráje, ke kterému
dohasínající slunce nad Tylovým domem a rychle
přicházející tma tvořila nepopsatelnou důvěrnost
a neopakovatelnost té chvíle.
Po novém roce jsme se obvykle museli uskrovnit. Přišli ledaři, ohraničili západní část rybníka
a začali svou práci. Sekerami s dlouhými topůrky
sekali v ledu pravidelné čtverce a ty pak ve vodním průseku dopravovali halapartnami k dračím
zubům ledového elevátoru. Pohyby ledařů byly
přizpůsobeny plavební rychlosti plovoucích ker
a zdálo se, jako bychom sledovali zpomalený film.
S mocným duněním dopadal vytěžený led na vlečky a byl odvážen těžkými pivovarskými koňmi do
nedalekého pivovaru.
Největší slávu zažil však Synský rybník v lednu 1978. Poličský Automotoklub na něm již dříve
pořádal ploché dráhy na ledě. Výborné podmínky při naší nadmořské výšce a hlavně přirozené
prostory pro diváky, oddělené od jezdců a mezinárodní úspěchy československých dráhařů nás
přivedlo na myšlenku nabídnout tento atraktivní

sport Československé televizi. Po návštěvě ve
sportovní redakci, kde jsem se seznámil s p.
Františkem Šťastným, který po skončení závodní
činnosti byl sportovním redaktorem motoristického sportu, jsme dohodli spolupráci. Režií přenosu
byl pověřen Jan Kalina. Ten přijel se svým štábem
koncem roku 1977 k dojednání podmínek přenosu. A nebylo jich málo: např. Čs. radiokomunikace
musely připravit retranslační trasu na vysílač Krásné. K tomu posloužil nejvyšší panelák v Jiráskově
čtvrti, kam byla nainstalována anténa.
S elektrorozvodným závodem a Základní školou - dnešní Masarykova - byla uzavřena smlouva
o odběru elektrického proudu a jeho posílení
kvůli silným průměrům kabelů. Ty byly dlouhé asi
200 metrů. Museli jsme požádat tehdejší Veřejnou
bezpečnost a podnik Silnice o zajištění objížděk
a bezpečnosti provozu a vzít na sebe další povinnosti, například měsíc před přenosem do ČsT
denně hlásit tloušťku ledu a stav ledové plochy.
Skutečně, několikrát napadl sníh a my jsme ho
museli vyhazovat na nábřežní silnici, odkud byl
vlečkami odvážen. Zakoupili jsme malotraktor
a opatřili sněhovou radlicí pro úpravu ledu.
V podniku Vertex jsme zajistili kvalifikovaného
„jedaře“, který měl oprávnění manipulovat s prudce
jedovatým metylalkoholem, který se dává do nádrží plochodrážních strojů.
Nelze ani jmenovat vše, co bylo k uskutečnění
závodu nutno zabezpečit. Ve štábu televize vládla
přísná disciplína, kterou jsem neviděl ani na vojně
– co řekl režisér bylo splněno málem spíš než to
stačil doříct. Všechny připomínky od ČsT k nám
a směrem k nim byly možné jenom přes tajemníka
závodu - tak to bylo v písemné smlouvě. Dělal
jsem tehdy tajemníka všech závodů, pořádaných
Automotoklubem, ať to byly tradiční motokrosy,
či závody automobilů do vrchu, ale tolik úkolů
k zvládnutí jsem před tím ještě neměl. Museli
jsme připravit na minutu přesný začátek, perfektní
časový rozpis jízd a samozřejmě na minutu přesný
konec závodu.
Navíc jsem byl požádán reportéry Františkem
Šťastným a Lubošem Pecháčkem o připravení aktualit, které by bylo možno vkládat do přestávek
mezi jízdami a tak jsem podle jejich přání připravil
tak zvané jazyky, což byly na deseticentimetrovém
pásu tuhého papíru výstižné informace na příklad
o Poličce, o kultuře v ní, sportu, akcích Automotoklubu a další. Musel jsem zajišťovat a dodávat
přehled o momentálním umístění po odjetých
rundách.
K závodu, který byl Mistrovstvím republiky,
se dostavili všichni špičkoví závodníci tehdejšího
plochodrážního sportu, ale největší pozornost se
upínala k mistrům světa Ant. Švábovi a Milanu
Špinkovi. Startoval zde i budoucí mistr světa Zdeněk Kudrna, který se v roce 1982 smrtelně zranil
při závodech v Holandsku, pardubický Jiří Jirout,
Aleš Dryml a ohřebíkovaná kola motorky si zkusil
také vynikající motokrosař, moravskotřebovský
Mirek Halm.
Závod měl vynikající atmosféru, přihlíželo mu
asi 7 tisíc diváků a dlužno říci, že také částka za
televizní přenos na několik let posílila pokladnu
klubu. A jestli se o takových akcích říká, že zbyly
jen vzpomínky, zde mohu dodat: nejen ty, ale
panely elegantně vstupující do vod rybníku ze
západní strany. Pro mne jsou však betonovým památníkem takových členů AMK jako byli dlouholetý náčelník Zdeněk Smělý nebo bezkonkurenční
organizátor Láďa Červený.
Uplynula léta. Ledaři nejsou zapotřebí, ale
každoroční kouzlo Synského rybníka trvá. Stále
se opakuje stejný scénář klukovských hokejových
mačů, domluvených i náhodných setkávání při
bruslení a kdyby existovala nějaká spirála DNA
Synského rybníka, tak po letech, až ji někdo třeba
rozluští, najde tam i jedno moje vlákénko.
Text a foto A. Klein
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Středisko volného času MOZAIKA, odd. TVS
pořádá seminář

OBRÁZEK ÚSPĚCHU
aneb KRESLENÍ PRAVOU MOZKOVOU
HEMISFÉROU
• naučíte se kreslit za 3 dny
• váš obrázek bude hmatatelným důkazem
toho, co jste se naučili
• začnete si více věřit, vyměníte starosti a stres
za pohodu a odpočinek
• naučíte se propojovat pravou a levou mozkovou hemisféru, tj. tvořivost a logiku
• výborné cvičení pro dyslektiky a dysgrafiky
• vhodný jako příprava na talentové zkoušky
TENTO SEMINÁŘ JE AKREDITOVANÝ MŠMT
proto ho mohou využít pedagogičtí pracovníci
v rámci dalšího vzdělávání, všichni účastníci
dostanou osvědčení o absolvování
KDY: pátek 20. – neděle 22. ledna 2006
pátek – neděle od 9.00 do 17.00 hodin
KDE: SVČ Mozaika Polička
CENA: 2.400,-- Kč (v ceně kurzu jsou zahrnuty
pomůcky)
Stornopoplatky: při zrušení po platbě – 10%,
při zrušení 2 dny před akcí 15%, zrušení v den
akce 25%
Počet účastníků je omezen, věk: od 12 let
neomezeně.
Přihlášky jsou závazné platbou do pátku
13. 1. 2006.
Možnost ubytování v SVČ Mozaika – 50 Kč za
osobu a noc.
LEKTOR: Květuše Ellen Dvořáková, vede kurzy
v ČR dva roky, publikuje v časopisech Astro,
Regena, Meduňka
Informace: Marie Hrstková
telefon: 461 725 352, mobil: 736 761 281, E-mail:
mariehrstkova.ddm@seznam.cz,www.ddmpolicka.unas.cz

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VZPOMÍNÁME
Dne 11. 1. 2006 uplyne
již rok od náhlého odchodu
našeho manžela, tatínka a dědečka pana Jaroslava Dvořáka.
Tímto bychom chtěli vzpomenout se všemi, kdo ho měli
rádi a uctít jeho vzpomínku.
S bolestí v srdci vzpomínají:
manželka Marie, dcera a syn s rodinami

Dne 29. ledna uplyne 15 let,
kdy nás navždy opustil manžel,
tatínek, dědeček a pradědeček
pan Josef Kaštánek z Poličky.
S láskou vzpomínají
manželka a dcery s rodinami

Dne 28. 11. 2005 uplynulo
již 9 let,kdy jsme se naposledy
rozloučili s panem Josefem Halamkou. Všichni kdo jste ho znali a měli rádi věnujte mu spolu
s námi tichou vzpomínku
Děkuje rodina
Halamkova

Dne 30. ledna 2006 uplyne již
15 let od úmrtí pana Josefa Trávníčka z Borové. Všichni, kdo jste
jej znali a měli rádi, zavzpomínejte, prosím, s námi.
Manželka Jana a děti Lenka, Pepík a Jirka s rodinami

Dne 23. 12. 2005 uplynuly již
3 roky‚ kdy jsme se naposledy
rozloučili s panem Blahoslavem
Harváthem. Všichni kdo jste ho
znali a měli rádi, věnujte mu
spolu s námi tichou vzpomínku.
Manželka a děti
s rodinami

Děkujeme za poslední rozloučení hokejovému vedení, hráčům,
hokejbalistům,
spolupracovníkům, vedení města a všem, kteří
se přišli poklonit památce našeho
zesnulého Luboše Poula.
Manželka, rodiče a zarmoucená rodina

BLAHOPŘEJEME
Dne 5. ledna 2006 se dožije
významného životního jubilea
85let paní Františka Halamková.
Za veškerou lásku a všechno, co
pro nás udělala, jí touto cestou
děkujeme a do dalších let ji
přejeme všechno nejlepší, především však hodně zdraví
Za celu rodinu Halamkovu a Skoumalovu syn Mirek

Dne 1. 1. 2006 oslaví 80.
narozeniny náš tatínek, dědeček
František Navrátil, ul. Jiráskova,
Polička. Všechno nejlepší, hodně
zdraví a životního elánu do dalších let přejí
děti s rodinami.

OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK PO PADESÁTI LETECH
Počátkem léta 1955 poslal básník Miloslav
Bureš z podnětu Poličana Františka Popelky
Bohuslavu Martinů do jihoafrické Nizzy svou
poemu Píseň o studánce Rubínce. Jímavě vyprávěla o starodávném obřadu čištění pramenů na
Vysočině a o návratu poutníka domů. Skladatele,
který se 17 let domů nedostal, vzrušila námětem
a vzpomínkami na šťastný pobyt ve Třech Studních o prázdninách 1938. Během několika prvních

VÝSTAVA CESTOVATELSKÝCH
FOTOGRAFIÍ
Na měsíc únor připravuje divadelní klub výstavu fotografií poličských cestovatelů. Pokud máte zájem zúčastnit se této akce, doneste do konce ledna
min 5 svých fotografií (nejlépe zvětšené a v krytu)
do DK. Celý únor bude probíhat divácké hlasování
o nejlepší foto.
Vítěze čeká měsíční vstup na akce DK zdarma.

Základní škola Na Lukách Polička oznamuje:

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY SE KONÁ
v pátek 20. 1. 2006 od 14 do 17 hodin.

Na zápis Vás zve Eduard Střílek, ředitel školy
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červencových dnů zkomponoval na část rozsáhlé
básně malou kantátu Otvírání studánek pro dětský sbor s vypravěčem , poutníkem - pěvcem
a malým instrumentálním ansáblem. Jak v titulu
uvedeno, věnoval ji společně s básníkem Poličce,Vysočině, Sykovci a Třem Studním. K prvnímu
provedení, a to v Poličce, ji určil svému obdivovateli, mladému brněnskému sbormistru a skladateli
Zdeňku Zouharovi.
V té době se o premiéry komorních skladeb
Martinů čeští a moravští umělci málem prali.
Počítalo se, že novou kantátou se oslaví blízké
65. skladatelovy narozeniny. Brněnští hudebníci
tehdy Mistru ze Zouharovy iniciativy poslali blahopřejnou zdravici. Partituru Studánek však získali
rovněž Pražané. Kühnův sbor s profesionálním sólistickým obsazením ji nastudoval a 7. 12. v předvečer skladatelových narozenin uvedl v Klubu
skladatelů jako interní produkci. Přítomna byla
česká umělecká elita. Autorův někdejší dirigentský
šéf, Václav Talilch, dojetím plakal.
7. ledna 1956, zklamán podrazem úředních
kolegů, tlumočil v Poličce Otvírání studánek jakožto veřejnou světovou premiéru Zdeněk Zouhar.
Zpíval ženský sbor OPUS, poutníka barytonista
Jiří Bar. Skladba se rozběhla po celém světě.
Při jakémsi provedení v Austrálii prý z dvaceti
bílých, černých i žlutých posluchačů osmnáct
slzelo. Doma se stala kultovní skladbou 2. poloviny 20. století, podobně jako v pozdním 19. věku
Smetanova Píseň česká. Prostým, ale strhujícím

výrazem obrátily studánky pozornost k humanitním hodnotám, na které pokažený soudobý svět
už zapomínal – k přírodě, čistotě lidských duší,
k domovu.
Zůstal zahořklý problém interpretačního prvenství. Ve skutečnosti je jednoduchý a není třeba
soudcovsky ho řešit. Dvě hudebnické skupiny toužily získat vavříny s novinkou slavného skladatele
aniž tušily, že bojují o nejprovozovanější kantátu
příštího půlstoletí.
Po Tereze Novákové a Antonínu Slavíčkovi vytvořil Martinů s básníkem dílko, jež natolik silně
a vytrvale profilovalo Českomoravskou vysočinu,
že si teritorium a jeho charakter bez něj už nelze
představit. Řekne - li se Otvírání studánek,vybaví
si veřejnost celý ten fascinující kraj, lid, Poličku
a jejich uměleckého reprezentanta. Obrazivé slovo básníkovo a z nitra vyvřelá hudba do hloubi
odkryly a zpoetizovaly tento fenomén a učinily ho
všeobecně přitažlivým.
Kantátě Otvírání studánek v uměleckém soupeření tuto cestu otevřela hudební tělesa pod vedením Jana Kühna a Zdeňka Zouhara. Martinů asi
z nebes na současnou pozici svého „odpočinkového“ opusu pohlíží s typickým ironickým úsměvným pohledem, ovšemže spokojeně. A vůbec
nevadí, jemu ani nám, že podklad legendy látkově
ve skutečnosti nepochází z milovaných Tří Studní,
, ale odjinud. Idea čistoty pramenů, lidského bytí
a lásky k domovu konečně je platná univerzálně.
Jan Kapusta

MUZEUM PŘEDSTAVILO NOVOU PUBLIKACI
V pondělí 12. prosince patřil kostel svatého Jakuba v Poličce představení nové publikace „Polička
– kostel sv. Jakuba“, kterou v edici Památky vydalo
Městské muzeum a galerie v Poličce. Setkání si
nenechalo ujít kolem padesáti občanů. Autory celobarevné publikace o 52 stranách jsou David Junek,
Martina Muchová a Pavel Borský. V nové publikaci
je poprvé představena středověká podoba chrámu,
dále zde čtenáři naleznou informace o nedochova-

ném barokním vybavení a novogotické novostavbě
z let 1853 -1865. Protože se na věži kostela svatého
Jakuba narodil hudební skladatel Bohuslav Martinů,
nachází se v publikaci i část věnovaná jeho dětství
prožitému právě ve věži. Posluchačům představil
publikaci ředitel poličského muzea David Junek,
který také hovořil o historii kostela od jeho vzniku
až po současnost nebo o získávání historických
pramenů.
-sáň-

PROGRAM VÝSTAV
DO ROKU 2006 S NOVÝM NÁZVEM A NÁPADY
Začátkem prosince minulého roku se konala v klubovně Střediska volného času
MOZAIKA v Poličce (dříve DDM, změnu zřizovací listiny a názvu schválili zastupitelé
8. 12. 2005) improvizovaná tisková konference, při které členové novinářského kroužku „Na slovíčko“ zjišťovali od pracovníků
střediska, co se chystá do nového roku a co
se povedlo či nepovedlo v roce 2005. Mladí
novináři se ptali …
RaZ: Co považujete za největší úspěch
v uplynulém roce?
Zdeňka Novotná (ředitelka střediska): To,
že se nám podařilo získat akreditaci školícího
střediska pro dospělé a obecně fakt, že k nám dospělí našli cestu a přicházejí stále častěji. Dobrý
pocit máme také z toho, že jsme úspěšně obstáli
při jarní ministerské inspekci.
Zuzana Bulvová (vedoucí oddělení estetiky
a společenských věd): Vydařily se letní tábory,
velikonoční akce, výtvarné dílny pro děti, mládež
a dospělé.
Marie Hrstková (vedoucí oddělení sportu): Mám
radost ze zájezdu do libereckého Aqua -parku
– hlavně proto, že se jednalo společnou akci pro
děti a rodiče. Daří se i pořádání sportovních soutěží pro školy – oblíbené jsou hlavně u menších
škol z okolí, které nemají běžně možnost využívat
tak kvalitní sportoviště, jaká máme v Poličce.
Richard Brabec (vedoucí oddělení přírodovědy,
techniky a turistiky): Obecně je nutno konstatovat,
že děti dnes o přírodovědné, technické (snad kromě počítačových specializací) a turistické aktivity
moc nestojí a dá hodně práce je zaujmout. Jsem
rád, že o koutek živé exotiky mají zájem stále.
RaZ: Máte vysvětlení pro nízký zájem veřejnosti o některé z vašich akcí?
Z. N.: Po každé akci se scházíme k jejímu
hodnocení. To, zda jsme nezanedbali propagaci,
posuzujeme velmi pečlivě. Nemyslíme si, že informujeme nedostatečně. Rezervu vidíme v distribuci letáků do škol (nabídli jsme pomoc – pozn.
RaZ). Možná, že někdy je příčinou malé návštěvnosti nevhodně zvolený termín, možná, že někdy
si lidé nabídky prostě nevšimnou.
RaZ: Při středisku začalo pracovat eko
– centrum. Jak se jmenuje a co nabízí?
R. B.: Z desítek návrhů jsme nakonec vybrali
název OÁZA. Nabízíme poradenské služby a výukové programy pro různé věkové skupiny. Projevily o něj zájem školy místní i z okolí. To nás
samozřejmě moc těší a budeme se snažit práci
OÁZY stále vylepšovat.
RaZ: Mládež a drogy – to je „téma dne“. Jak
se k němu stavíte?
Z. N.: Myslím, že aktivně. Na podzim jsme
uspořádali besedu pro vyšší ročníky škol s člověkem, který má osobní zkušenost s nemocí AIDS.
Reakce dětí i učitelů byly veskrze vstřícné. Rádi
bychom pravidelně spolupracovali s Centrem plánovaného rodičovství a sexuální výchovy. Chceme pozvat například dr. Radima Uzla.
RaZ: V jaké fázi je realizace klubu pro mládež? Dostali jsme ve škole dotazník a myšlenka nás zaujala.

Z. N. : Klub SPIRÁLA existuje zatím jenom
na papíře, ve spolupráci s městem hledáme
vhodný objekt, který by vyhovoval jako zázemí
pro volnočasové aktivity lidí ve věku zhruba od
dvanácti do osmnácti let. Měli by zde najít různé
hry, muziku, čajovnu, knihovnu, tvůrčí dílny atd.
Z ankety vyplynulo, že je mezi touto věkovou
kategorií velký zájem o „adrenalinovou zábavu“.
Neznamená to, že budeme pořádat seskoky padákem.
Připravujeme však akce (konkrétně od 2. do 5.
února 2006 „Osmitisícovky Vysočiny“), které také
prověří odvahu a odolnost, schopnost reagovat,
přizpůsobit se. Nápady jsou, ale dost věcí, a to
nejen v souvislosti s klubem, je „o penězích“.
Rádi bychom časem vybudovali půdní vestavbu
v objektu střediska, nezbytná je rekonstrukce
hájenky v Pusté Rybné, která je naším odloučeným pracovištěm nepostradatelným zejména pro
realizaci víkendových a prázdninových programů.
Společně s městem řešíme možnosti, jak tyto projekty financovat.
RaZ: Spolupracujete s městem na projektu
„Polička – město bez bariér, přátelské ke všem“.
Jaký je váš postoj k faktu, že budova střediska
je bariérová?
Z. N.: Schody do přízemí, kde je sál pro konání
akcí a hlavně koutek živé exotiky jsou zdolatelné
pomocí nájezdů, které je možno snadno instalovat. Patro, kde probíhá většina kroužků je přístupné jen obtížně. Nevzpomínám si však, že bychom
řešili v tomto smyslu nějakou konkrétní situaci.
RaZ: Chystáte do nového roku něco „převratného“?
Z. N.: Intenzivně studuji problematiku rozvoje
středisek volného času. Změny v celkové „image“
MOZAIKY nezaznamenají naši klienti hned, ale
postupem času zcela určitě. Připravujeme celou
řadu programů pro děti i dospělé. K tomu, aby
naše práce byla smysluplná, potřebujeme znát názor těch, pro které jsou aktivity určeny. Děkujeme
za každou konstruktivní kritiku, nápad, který nás
posune dál. Když už děkujeme, tak také všem našim dobrovolným a externím spolupracovníkům,
bez jejichž pomoci bychom se neobešli.
RaZ: Podporuje vás rodina při vaší práci?
Z. B. : Manžel mi pomáhal, teď však říká, že si
se svojí prací musím poradit sama.
M. H.: Mám dospělé syny, kteří mají vlastní
život. Když je však požádám o pomoc, neodmítnou. O některých věcech se „radím“ se svými
andulkami.
R. B.: Manželka má svoji náročnou práci a nechci ji zatěžovat svými problémy. Můj „poradní
sbor“ je poměrně velký. Zahrnuje tři psy a kočku.
Z. N.: Hodně mi pomáhá můj přítel a zejména
dcera, která je kritikem mé práce a zároveň zdrojem nápadů. Zvířecího „poradce“ doma nemám.
Vážení čtenáři Jitřenky. Nemůžeme Vám zaručit, že se Vám budou líbit všechny akce Střediska
volného času MOZAIKA v Poličce. Za sebe můžeme slíbit, že budeme pomáhat. Spolu s pracovníky střediska Vám přejeme rok plný dobrých
nápadů a nových zážitků.
-RaZ-

2. 2. – 23. 4. DOBA MĚST A HRADŮ
dotyková výstava o středověku
vernisáž ve čtvrtek 2. 2. v 17 h.
výstavní sály, Tylova 112
2. 2. – 31. 3. ZAPOMENUTÁ ŘEMESLA
vernisáž ve čtvrtek 2. 2. v 17 h.
vestibul, Tylova 114
8. 4. – 14. 5. 125 let POLIČSKÉHO MUZEA
vernisáž v sobotu 8. 4. v 17 h.
vestibul, Tylova 114
2. 5. – 16. 6. POJĎTE SI HRÁT DO GALERIE
interaktivní program pro školy
v prostoru expozice moderního umění
galerie v radnici, Palackého nám.
4. 5. – 25. 6. HISTORIE ŽIDŮ
v Čechách a na Moravě
židovská kultury, tradice a zvyky
vernisáž ve čtvrtek 4. 5. v 17 h.
výstavní sály, Tylova 112
6. 5. CESTY ZA UMĚNÍM
Moravská secese
autobusový zájezd
3. 6. ČAS PRO NEOBYČEJNÉ ZÁŽITKY
7. ročník prohlídky noční Polička
20. 5. - 27. 8.
50. VÝROČÍ SVĚTOVÉ PREMIÉRY
OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK
výstava z cyklu Bohuslav Martinů
vernisáž v sobotu 20. 5. ve 14 h.
vestibul, Tylova 114
8. 7. – 30. 9. POHLEDNÉ MĚSTO POLIČKA
výstava pohlednic z muzejních sbírek
vernisáž v sobotu 8. 7. v 17 h.
výstavní sály, Tylova 112
7. 9. – 5. 10. POLIČKA OČIMA DĚTÍ
výstava dětských prací
dernisáž ve čtvrtek 5. 10. ve 14 h.
vestibul, Tylova 114
4. 9. – 30. 9.
ŽIVOT a DÍLO BOHUSLAVA MARTINŮ
interaktivní program pro školy v prostoru
Památníku Bohuslava Martinů
Památník B. M. , Tylova 114
9. 9. – 31. 10. 59. UMĚLECKÝ SALON
výstava absolventských prací studentů
AVU v Praze
vernisáž v sobotu 9. 9. v 17 h.
galerie v radnici, Palackého nám.
10. 9. POLIČKOU KROK ZA KROKEM
Místa významných rodáků
akce v rámci Dnů evropského dědictví
procházka Poličkou
odchod od muzea ve 14 h.
16. 9. CESTY ZA UMĚNÍM – Socialistický
realismus v architektuře
autobusový zájezd
30. 9. PUTOVÁNÍ S POHLEDNICEMI
procházka Poličkou
odchod od muzea ve 14 h.
12. 10. – 23. 12. SLAVNÍ i ZAPOMENUTÍ
aneb chytré hlavičky z Čech a Moravy
dotyková výstava nejen pro děti
vernisáž ve čtvrtek 12. 10. v 17 h.
výstavní sály, Tylova 112
21. 10. – 23. 12. DOTEKY VĚČNÉ KRÁSY
výstava archeologických reprodukcí
vernisáž v sobotu 21. 10. v 17 h.
vestibul, Tylova 114
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OMEZENÍ BADATELSKÉ
ČINNOSTI
Poskytování
standardizovaných
veřejných
služeb – zpřístupnění sbírky, kterou poskytovatel
spravuje, nebo vybraných sbírkových předmětů
této sbírky prostřednictvím badatelské činnosti - je
dle zákona 483/2004Sb. O ochraně sbírek muzejní
povahy omezeno do konce roku 2009. Důvodem
omezení je
rekonstrukce budovy, v níž jsou
služby poskytovány. Služby badatelům je možné
poskytnout s ohledem na prostorové možnosti
muzea po předchozí telefonické domluvě na tel.:
461 725 769. Městské muzeum a galerie Polička
Mgr. David Junek

OTEVÍRACÍ DOBA MĚSTSKÉHO
MUZEA A GALERIE V POLIČCE
MUZEUM - Památník Bohuslava Martinů
a krátkodobé výstavy
leden: zavřeno
únor - březen:
Út - Pá
9:00-12:00, 12:30-16:00 h.,
So
14:00-16:00 h.
duben:
Út - Ne
9:00-12:00, 12:30-16:00 h.
květen - srpen:
Út - Ne
9:00-12:00, 12:30-17:00 h.
září:
Út - Ne
9:00-12:00, 12:30-16:00 h.
říjen - prosinec:
Út - Pá
9:00- 12:00, 12:30-16:00 h.,
So
14:00-16:00 h.
Případným zájemcům zajistíme vstup také mimo
uvedené dny/hodiny, nutná je však předběžná objednávka na tel.: 461 721 207.

ÚSPĚŠNÝ ZÁVĚR ROKU 2005 NA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE
BOHUSLAVA MARTINŮ POLIČKA
Prosinec byl na Základní umělecké škole Bohuslava Martinů Polička, tak jako již velí tradice, měsícem
plným různých akcí spojených s veřejnou prezentací
školy. Patřila k nim pravidelná vystoupení, jako
například přehrávka pro rodiče žáků navštěvujících
přípravnou hudební výchovu s ukázkami hry na
jednotlivé hudební nástroje nebo oblíbený Adventní
koncert pořádaný školu v prostorách evangelického
kostela. Každoročně v tomto čase pořádáme také
koncert věnovaný výročí narození Bohuslava Martinů,
na kterém zaznívá skladatelova hudba a hudba jeho
současníků a snažíme se na něm také slovy přiblížit
jeho život a dílo. Pro tentokrát se koncert pod názvem
Bohuslav Martinů a my stal také prostorem pro křest
prvního CD, které Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička ve své historii vydala. Uvedení do

se stávají pro děti první možností prezentovat se před
publikem z nejvstřícnějších. Protože, kdo jiný by lépe
pochopil to chvění v oblasti žaludku před výkonem,
než ten, kdo právě z pódia odešel, nebo ten, kdo
se na něj právě chystá. Krátký program s vánoční
tematikou jsme také předvedli pro obyvatele Domova
důchodců a Penzionu.
Nesmím ještě zapomenout pochlubit se s nejnovějšími úspěchy našich žáků. Na celostátní Pěvecké
soutěži Olomouc 2005 se naše žákyně Michaela
Vostřelová (vyučující Petra Budigová) v tvrdé konkurenci umístila na třetím místě. Gratulujeme a těšíme se
na výsledky soutěže ZUŠ v sólovém zpěvu. Výtvarníci
již pravidelně získávají v celostátní soutěži pořádané
ZOO Dvůr Králové nad Labem přední umístění.
V tomto roce se soutěž jmenovala „Namaluj želvu“

Úspěch CD popřál také
starosta Miroslav Popelka.
Foto: Stanislav Sáňka

První CD ZUŠ B. Martinů křtila (zleva) radní
Z. Pražanová za asistence ředitelky školy R. Pechancové a druhého kmotra O. Klepárníka.

života CD pod názvem Podzimní se ujali dva kmotři,
městská radní PhDr. Zlata Pražanová a významný
poličský podnikatel Ing. Otakar Klepárník. Oba jsou
***
stálými příznivci školy a daří se jim v tom nejlepším
slova smyslu ovlivňovat její chod. Křtu se účastnil
Světnička Bohuslava Martinů na věži kos- také starosta Bc. Miroslav Popelka, bez jehož pomoci
tela sv. Jakuba
by CD v takové podobě nemohlo vůbec vzniknout
duben
a popřál CD i škole mnoho úspěchů. No a protože se
odchod s průvodcem od budovy muzea
křtilo tak, jak to má v pohádkách být, mrtvou a živou
Po - So v 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 h.,
vodou, pevně věříme, že se všechna přání, která v ten
v neděli ve 12, 13, 14, 15, 16 h.
večer byla vyslovena, skutečně vyplní.
květen - srpen:
Křest CD se uskutečnil v prostorách Tylova domu
odchod s průvodcem od budovy muzea
7. 12. 2005 a v dalším týdnu jsme se žáky školy zabrali
Po - So v 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 h.,
kromě Malého sálu i Velký sál a po mnoho měsíců
v neděli ve 12, 13, 14, 15, 16, 17 h.
trvajících přípravách a zkouškách se zde 15. 12. 2005
září:
konalo společné představení tanečního, literárněodchod s průvodcem od budovy muzea -dramatického a výtvarného oboru pod názvem
Po - So v 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 h.,
Všechno chce svůj čas. Na realizaci tohoto projektu
v neděli ve 12, 13, 14, 15, 16 h.
se podílelo přes 200 žáků a pod odborným vedením
říjen:
učitelek Venduly Pelzové za taneční, Mgr. Aleny Anodchod s průvodcem od budovy muzea
gelové za literárně-dramatický a Hany Smolkové za
Po-Pá v 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 h.
výtvarný obor, se podařilo poprvé propojit taneční
listopad – březen:
vystoupení s hraným příběhem. Jak to již bývá při tak
zavřeno
rozsáhlých akcích, závěrečná podoba byla výsledkem
Provoz zastaven při církevních obřadech, ne- mnoha kompromisů a rodila se kolikrát velmi těžce.
přízni počasí a technické údržbě. Maximální počet
Odměnou pro všechny zúčastněné však byl plný sál,
návštěvníků 25 osob (autobusový zájezd nutno
potlesk a zájem diváků, který neskončil po předstarozdělit), minimálně 5 osob.
vení za dveřmi divadla. No a znáte lepší protidrogový
program pro děti a mládež, než je smysluplná činnost,
***
na počátku které může být právě zhlédnutí „hip-hopového“ závěru našeho představení? Taneční obor
RADNICE - Galerie
se na Základní umělecké škole Bohuslava Martinů
listopad - březen:
Polička skutečně ujal a doufám, že díky pracovnímu
zavřeno
nasazení jeho učitelek se bude i nadále úspěšně rozduben - květen a září:
víjet. Literárně-dramatický obor si své místo pomalu
Út - Ne
9:00-12:00,
hledá a jeho paní učitelka začíná od těch nejmenších.
12:30-16:00 h.
Její spolupráce s MŠ Luční je zaměřena na osobnostní
červen - srpen:
rozvoj, při kterém se hravou formou snaží pomoci
Út - Ne
9:00-17:00 h.
vštípit dětem návyky, které jim v budoucnu pomohou
září - říjen:
nejen v uměleckém světě (vždyť kdo by na to v tak
Út - Ne 9:00-12:00,
raném věku pomyslel), ale hlavně při hledání cesty
12.30-16.00 h.
k sobě a k těm druhým.
Poslední týden předvánočního času se konaly
Mimo letní sezónu sledujte aktuální otevírací
mezi žáky i učiteli populární vánoční besídky. Tyto se
dobu na vývěskách Městského muzea a www.mu- konají v sále školy a jsou převážně interní záležitostí
zeum.policka.net
školy (až na malé výjimky z řad rodičů) a častokrát
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a žáky na ní připravovala vyučující Hana Smolková.
První místo získala Jana Vlčková a druhé místo získali Honzík Šafář a Ondřej Petr, každý ve své věkové
kategorii.
Prosinec uzavřel rok kalendářní, ale školní rok je
v plném proudu a tak i na naší škole práce pokračuje.
V lednu 2006 nás čekají školní kola soutěže ZUŠ ve
hře na dechové nástroje a v sólovém zpěvu a z koncertních akcí Vás můžu pozvat na koncert bývalých
absolventů Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička, který se uskuteční v sále školy 11. 1. 2006
od 17,00 hod. Vystoupí na něm se svým absolventským programem Jaroslava Filipová (klavír), Helena
Tamelová zazpívá svůj maturitní program a Jaroslav
Komárek (flétna) se představí s prvními skladbami,
které nastudoval na konzervatoři. Přijďte si poslechnout a podívat se, jak ten čas letí.
Renata Pechancová,
ředitelka ZUŠ B.M.Polička

PRVNÍ CD ZUŠ B. M. JE
VÝSLEDKEM OBĚTAVÉ PRÁCE
Během koncertu, který provázel křest nového
CD ZUŠ B. Martinů poděkovala paní ředitelka
R. Pechancová všem, kdož se na úspěšném završení nelehkého úkolu podíleli, především městu
Polička a sponzorům. Finanční a materiální pomoc
je jistě velmi potřebná, protože umožňuje zlepšit
podmínky a kvalitu výuky a dává škole možnost
pracovat na podobných projektech.
Ale peníze jsou pouze prostředek, který by bez
práce obětavých a schopných lidí nebyl k ničemu.
A proto chci poděkovat především všem učitelům
ZUŠ, kteří svou trpělivostí a důsledností stále
znovu a znovu zprostředkovávají dětem a mladým
lidem kontakt s uměním a krásou v jejich nejrozmanitějších podobách. A také rodičům, kteří i přes
finanční a časovou náročnost této formy vzdělávání
vedou své děti k lásce k hudbě, tanci a výtvarnému
umění, i když naděje, že jim doma vyroste další
Janáček nebo Mánes je velmi malá. Ale nakonec,
co kdyby?! Milá ZUŠko, hodně úspěchů do dalších
let!!!
Z. Pražanová

CO SE DĚLO (A BUDE DÍT) V KAMÍNKU

NOVINKY V KNIHOVNĚ

Závěr roku 2005 se odehrával v Kamínku ve
ciálních služeb a reprezentantů jejich uživatelů
znamení setkávání se. Listopadové besedy (sdru- za účelem komunitního plánování v této oblasti
žení ji uspořádalo společně s místním ONKO
(podrobnější informace naleznete na jiném místě
KLUBEM) s odbornicí na problémy lymfatického – pozn. red.).
systému se zúčastnilo zhruba třicet posluchačů
Na sklonku roku se pracovníci Kamínku sešli
a jejich reakce byly oceňující. V „osvětové misi“ také k účetní uzávěrce (všem, kdo finančně podhodlají členky klubu nadále pokračovat – o téma- pořili jeho aktivity se sluší poděkovat) a k tvorbě
tech a termínech přednášek bude veřejnost včas
programového plánu na nový rok. Na leden je,
informována. Začátkem prosince se v Kamínku
vedle každodenní činnosti, připraven klub mamikonala besídka - možnost setkat se s Mikulášem
nek, kroužek pro děti ze ZŠ a cvičení kalanetiky.
a jeho doprovodem využily zejména děti.
ONKO KLUB se sejde v pondělí 9. ledna 2006 ve
Adventní čas patřil schůzce nad tvorbou ad- 14.30 hodin. I v novém roce najdete Kamínek na
ventních a vánočních kytic a ozdob a především
staré adrese (ve sportovním areálu ZŠ Na Lukách).
přípravě na vrchol roku – Vánoční benefiční
Těšíme se na setkání!
koncert. Uskutečnil se pod záštitou ministra
SRPPD Kamínek
pro místní rozvoj R. Martínka a Města Poličky
v sobotu 10. prosince. V komorním prostředí
evangelického kostela vystoupil již tradiční host –
chrámový sbor z Hlinska pod vedením L. Knotka.
Posluchači, mezi nimiž nechyběli zástupci Města,
delegát obchodní školy, která s Kamínkem spolupracuje při jeho aktivitách a kolegové ze zařízení
poskytujících sociální služby, ocenili příjemně
civilní koncert i průvodní slovo T. Valíka (ten
zvláště zajímal diváky seriálu Rodinná pouta).
Nutno říci, že všichni účinkující vystoupili bez
nároku na honorář a že se na vydařeném večeru
podíleli stálí i externí pracovníci a příznivci Kamínku za podpory místní zemědělské školy.
19. prosince poskytl Kamínek zázemí pro
pracovní schůzku rozšířené triády – skupiny
sestavené ze zástupců města, poskytovatelů so-

NOVÉ KNIHY PRO DOSPĚLÉ
BELETRIE
Vím jak chutná vzduch (Hirse, Maria)
Bývalá modelka popisuje onemocnění mentální
anorexií na svých zážitcích.
Smrt jim sluší (Santlofer, Jonathan)
Fanatický vrah své oběti z řad mladých umělců
pokaždé naaranžuje podle některého slavného
uměleckého díla.
Muž, který zmizel (Millarová, Margaret)
Soukromý detektiv Joe je pověřen jistou sektou,
aby vypátral, co se stalo s O´Gormanem.
Když matka pustí otěže (Řeháčková, Věra)
Renata si chce doplnit vzdělání, zanedbává však
rodinu, dožene manžela k nevěře.
Moje druhé já (Lanczová, Zuzana)
Osmnáctiletá Sára vezme do vlastních rukou
milostný život své sestry - dvojčete.
Temné tajemství rodů Černínů (Link, Charlotte)
Margareta, dcera bavorské katolické šlechty se
zamiluje do českého dobrodruha a protestanta.
NAUČNÁ LITERATURA
Angličtina pro věčné začátečníky (Kollmannová,
Ludmila)
Látka probírána krůček po krůčku s ohledem
na potřeby i těch nejméně talentovaných.
Jak uspět u přijímacího pohovoru (Lorenz, Michael)
Kontrolní seznamy pomohou určit vaše silné
a slabé stránky, reálné příklady přiblíží skutečnou
atmosféru přijímacích pohovorů.
Učebnice obecné psychologie (Plháková, Alena)
Předkládá systematický a srozumitelný výklad
pojmů a teorií nejzákladnějšího psychologického
oboru.
Nejhezčí túry světa (Hocek, Jan)
Reportáže a fotografie z 18 nejhezčích světových túr od Aljašky po Nový Zéland.
Paříž a okolí (Hannan, Bill)
Seznámení s gotickými středověkými katedrálami, s obrazy největších impresionistů, s moderním
uměním 20.století, s evropským malířstvím a sbírkou umění starověkého Řecka v Louvru.
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ :
Bezhlavě do maléru(Řeháčková, Věra)
Dívčí román.
Příběhy s veselým koncem
Pohádková kniha.
Anglická čítanka (Culek, Jaroslav)
Kniha je určena pro ty, kdo se chtějí zdokonalit
v angličtině.
Bubáci z Krakonošova (Kubátová, Marie)
Pohádkový příběh.
Jak byli vyhubeni draci v Čechách (Švandrlík,
Miloslav)
Napínavý příběh známého spisovatele.
Jen počkej! (Kamov, F.S.)
První díl oblíbených hrdinů: zajíce a jeho věčného pronásledovatele vlka.
Karel IV (Ježková, Alena)
Životopisná kniha o českém králi a římském
císaři.
Kočkování (Žáček, Jiří)
Knížka pro malé i velké přátelé koček.
Paleta nápadů pro malé výtvarníky (Lynnová,
Sara)
Inspirace pro děti, které rády něco kutí.
Věra, Nika a sedm babiček (Březinová, Ivona)
Kamarádky Věrka a Veronika by chtěly vyrůstat
v úplné rodině.
777 + 1 zajímavostí z historie Země
Neobvyklá encyklopedie, aneb, vzhůru do
minulosti.
České pohádky (Brindlová, Květoslava)
Dramatizace nejznámějších pohádek.
Největší kniha nápadů
Kniha obsahuje 350 výrobků a nápadů pro
šikovné děti.
Klasické motocykly od A do Z (Jeremiáš, Ján)
Podrobný přehled modelů klasických motocyklů a jejich výrobců.

CHARITA OZNÁMENÍ
SBĚR ŠATSTVA:
Farní charita oznamuje všem dárcům do humanitního šatníku, že z důvodu probíhajících stavebních úprav v budově v ulici Vrchlického 185 bude
sběr šatstva až do odvolání pozastaven. Děkujeme
za pochopení.
NABÍDKA:
Dále, v souvislosti se stavební činností v čp. 158,
nabízíme k prodeji za symbolickou cenu nebo v některých případech pouze za odvoz použitý nábytek
(stolky, dřevěné židle, kancelářské stoly, poličky,
kovové postele). Tento stále funkční inventář farní
charita už nevyužívá, proto ho nabídla některým
okolním neziskovým organizacím a touto cestou
i potřebným občanům. Stavební práce ve staré budově charity začaly už v prosinci a většina prostor
v domě musí být nejpozději do 15. ledna 2006 vyklizena. Pokud o nabízený nábytek nebude zájem,
bude v druhé polovině ledna zlikvidován.
Štěpánka Dvořáková

KAMÍNEK V LEDNU
Pondělí: Výtvarné práce s dětmi
11.00 – 11.30 Procházka s dětmi
ve 14.30 onko klub
Úterý: Kdo si hraje nezlobí
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
+ hudebně pohybové hry
9.30 klub maminek
18.30 – 19.30 cvičení kalanetika
Pátek: 11.00 – 11.30 procházka s dětmi
10.00 výtvarný kroužek pro děti
11. ledna proběhne od 9 do 15 v prostorách
Kamínku kosmetika, prováděná studentkami SOU
a OŠ SČMSD Polička.
ISRPPD „Kamínek“ Švermova 401 – ZŠ Na Lukách – vchod od dopravního hřiště, 572 01 Polička.
Č. tel. 603108673 č.účtu 163 576 469/0600 Ge-Money Bank Polička.

Česká katolická charita pořádá ve dnech 1. - 15. ledna 2006 celorepublikovou veřejnou sbírku určenou pro lidi v nouzi. Organizaci
sbírky v působnosti města Poličky převzala již tradičně Farní charita Polička. Sbírka ve městě se uskuteční v sobotu 7. ledna 2006.
Až u vašich dveří o první lednové sobotě zaklepou tři králové, vzpomeňte na dávný příběh, kdy tyto tři postavy putovaly pouští, aby přinesly
jednomu chudému dítěti narozenému v chlévě zlato, kadidlo a myrhu.
I dnes Tři králové ponesou dar. Putují městem, aby stejně jako před
2006-ti lety nastřádali peníze, které pomohou chudým – lidem v nouzi:
zestárlým, těžce nemocným, opuštěným, matkám samoživitelkám …
Přijměte je a pomozte!
Koledující skupina se na požádání prokáže pověřením České katolické
charity. Peníze vkládejte do zapečetěné pokladničky.
65 % z výnosu Tříkrálové sbírky 2006 připadne na podporu aktivit místní Farní charity Polička:
- nákup kompenzačních a rehabilitačních pomůcek pro charitní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu
- zřízení bezbariérového autostání u Denního stacionáře pro lidi s mentálním nebo kombinovaným postižením
- nákup odborné literatury do Občanské poradny
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PROJEKT „BEZPEČÍ
PRO SENIORY“
Městská policie v Poličce v součinnosti s komisí pro prevenci kriminality přichystala na začátek
příštího roku projekt s názvem „Bezpečí pro seniory“. Projekt je zaměřen na skupinu seniorů, kteří se
stávají velice často obětmi podvodníků a násilníků.
Jeho náplň spočívá v tom, že zájemcům bude na
domovní dveře instalován zabezpečovací řetízek
a dostanou dva kusy samolepek. Jedna samolepka
se dává na vnitřní stranu dveří a druhá na venkovní
stranu. „Na vnější samolepce bude upozornění pro
osoby, které chtějí vstoupit do bytu, že senioři budou
požadovat průkaz nebo legitimaci, budou chtít znát
důvod vstupu a budou-li mít nějaké pochybnosti,
přivolají policii,“ uvedl velitel poličské městské
policie Pavel Lahodný. Na vnitřní straně dveří bude
samolepka s pokyny a radami, jak mají senioři
postupovat v případě, když si nebudou jisti úmysly
nebo totožností osoby, která stojí ze dveřmi, včetně
kontaktů na městskou a republikovou policii. „Cílem
této akce je zamezit a snížit páchání trestné činnosti
na seniorech v bytech, kdy se podvodníci pod různými záminkami vloudí do bytu a připraví je o peníze,
mnohdy i ublíží na zdraví,“ dodal velitel. V první
fázi by mělo být umístěno 300 samolepek a řetízků
a dále se bude postupovat podle zájmu. „Chceme
seniory nakontaktovat, ale počítáme také s tím, že se
nám například přihlásí sami nebo prostřednictvím
pečovatelské služby,“ řekl Lahodný. Náklady činí přibližně devět korun na jednu samolepku, řetízek stojí
včetně montáže do sto korun. Projekt je financován
z peněz prevence kriminality.
-sáň-

CHCETE ZÍSKAT NOVÉ
KAMARÁDKY?
Prožít s nimi neobyčejné zážitky na výpravách
a na táborech?
Pro všechna děvčata od 7 do 10 let !
Pokud si rády hrajete, malujete a zpíváte, pokud
rády chodíte na výlety, přihlaste se do skautského
oddílu.
Přijďte se podívat. Každý pátek máme schůzku
v naší klubovně na Parkánech 252 ve 14,45 hod.
Pro bližší informace můžete volat na tel.
731 489 316.

NOVÁ VYHLÁŠKA O ŠKOLSKÝCH OBVODECH
Od 1. 1. 2006 začala platit Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody základních škol
zřízených Městem Polička.
Příslušná ustanovení nového školského zákona
upravují působnost územních samosprávných celků
ve školství. Obec je povinna zajistit podmínky pro
plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na svém území a dětí umístěných na svém
území ve školských zařízeních pro výkon ústavní
nebo ochranné výchovy. Je-li v obci více základních
škol, stanoví obec školské obvody jednotlivých základních škol obecně závaznou vyhláškou.
Město Polička je zřizovatelem dvou základních
škol – Masarykovy základní školy Polička a Základní
školy Na Lukách Polička. Účinnost obecně závazné
vyhlášky je od 1. 1. 2006.
Stanovením školských obvodů spádových
základních škol není dotčeno právo zákonných
zástupců zapsat dítě do základní školy mimo
školský obvod stanovený vyhláškou. V takovém
případě může být dítě přijato rozhodnutím ředitele základní školy pouze na volná místa z příslušného školského obvodu této školy.
Školské obvody základních škol zřízených Městem
Polička se stanovují takto:

1. školský obvod Masarykovy základní školy Polička tvoří ulice:
Alšova, A. Lidmilové, Baldecká, B. Němcové, Bezručova, Bořiny, Čsl. armády, Husova, Hegerova, E. Beneše, 9. května, Družstevní, Dvořákova, Hradební, Janáčkova, Jiráskova, J.Suka, Jungmannova, J. V. Sládka,
Komenského, Kostelní, K. Světlé, Lidická, Masarykova,
Mánesova, M. Bureše, Modřecká, M. Švabinského, Na
Bídě, Na Valech, Náměstí B. Martinů, Nábřeží svobody, Nová, Obránců míru, Palackého nám., Paseky,
Pivovarská, Pod Kopečkem, Polní, 1. máje, Revoluční,
Riegrova, Rumunská, Růžová, Sídliště Hegerova, U Liboháje, U Královské aleje, U Masných krámů, U Vlečky, V. Hálka, Wolkerova, Zákrejsova, Dětský domov
Polička, A. Lidmilové 505, integrovaná obec Modřec.
2. školský obvod Základní školy Na Lukách Polička
tvoří ulice:
Betlém, Dukelská, Eimova, Eiseltova, E. Beranové,
Erbena, Fortna, Haškova, Havlíčkova, Heydukova,
Hrubínova, Luční, Ladova, Na Jordáně, Na Vyšehradě, Nádražní, Nerudova, Otakarova, Parkány, Pálená,
P. Jilemnického, Smetanova, Střítežská, Starohradská,
Svépomoc, Šaffova, Štěpničná, Švermova, T. Novákové, Tylova, Tyršova, Václavská, Vrchlického, integrované obce Lezník a Střítež.

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD S MACHEM A ŠEBESTOVOU
Při slavnostním zápisu budoucích prvňáčků budou letos na Masarykově základní škole v Poličce
asistovat oblíbené večerníčkovské postavy Mach
a Šebestová. Dva neposední školáci přivítají děti
zajímavými soutěžemi, písničkami a divadelním vystoupením. Za vydatné pomoci psa Jonatána budou
děti procházet pohádkovými úkoly, při kterých se určitě velmi dobře pobaví. Pro budoucí prvňáčky bude
první setkání se školou jistě zajímavé a budou se od
září do naší školy těšit.
Zápis do prvních tříd se uskuteční v pavilonu Masarykovy základní školy v pátek 20. ledna
2006 od 13.00 do 17.00 hod.
Co může Masarykova škola svým žákům nabídnout?
1. a 2. třídy společně se školní družinou jsou
umístěny v pavilonu, kde si děti v klidném a příjemném prostředí lépe navyknou na nové školní

povinnosti. Pro výuku tělesné výchovy využívají
nově zbudovanou sportovní halu a zrekonstruovanou tělocvičnu.
Děti se mohou od 1. třídy přihlásit do zájmových
kroužků. Na výběr je kroužek anglického, německého a francouzského jazyka, dramatický kroužek,
kroužek hry na flétnu, pohybové hry a aerobic.
Pro žáky 2. stupně je otevřena matematická třída
s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných
předmětů. Výuka je obohacena od 7. třídy o tyto volitelné předměty: sportovní hry, aerobic, anglický jazyk,
německý jazyk, přírodovědná praktika, práce na počítači a v matematické třídě o cvičení z matematiky.
Starší žáci mohou svůj volný čas trávit ve školním
klubu. Zde mají přístup k internetu, možnost učit se
hře na kytaru, hrát společenské hry nebo se zapojit
do dalších činností.
Přijďte se k nám podívat.

KLUB ZDRAVÍ POLIČKA PŘEJE ÚSPĚŠNÝ START DO ROKU 2006

„VÁNOCE V DDM“ PODRUHÉ
V neděli 18. 12. 2005 jsme pořádali tradiční akci
„Vánoce v DDM“, kterou navštívilo 350 dětí a dospělých. Tentokrát jsme se snažili klást důraz na vánoční
výtvarné dílničky pro děti, kterých bylo celkem 12
(pečení cukroví, výroba různých ozdob a přáníček,
možnost vyzkoušet si točení na hrnčířském kruhu...).
Nabídka pro děti byla určitě bohatá a někteří zde strávili celé dopoledne.
Díky špatnému počasí nepřijeli někteří řemeslníci,
takže před DDM byli prodejci s keramikou a se jmelím, horká medovina a pečené kotletky. V budově jste
mohli vidět různá řemesla (zdobení perníčků, drátování, řezbáře...) drobné prodejce keramiky, patchworku, dřevěných výrobků apod.
Zuzana Bulvová, odd. estetiky SVČ Mozaika
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Být první je vždycky krásné. První úsměv, první
nezmenšitelná. A den, kdy jste prožili něco krásného,
zoubek, první slůvko, první krůčky, první písmenka
nemusí zůstat ve vašich vzpomínkách o nic déle než
a číslice, které jsme si kdysi osvojili, první vysvěd- ten, kdy jste vybojovali s nasazením všech sil nějaké
čení, první láska, první zaměstnání…. Samá krásná
vítězství. Zkrátka – všechno, co k nám přichází, má
prvenství. Potom jsou taková, která sice začínají také
smysl pro náš růst.
slovem první, ale už to není tak krásné: první rozchod,
Leden někdy vypadá jako bouře ve sklenici vody
první manželství, první rozvod, první cigareta, první – nároky v zaměstnání narůstají skokově, počasí ještě
sklenička, první operace - zkrátka ne vždycky se nám
nevěstí nic o jaru a nám začínají docházet v těle ulopodaří zastavit se u čísla první, aby to zůstalo pořád
žené podzimní zásoby sluníčka a některých vitamínů.
jenom krásné.
Proč tedy nevyužít možnosti, kterou vám chce nabídTaké kalendář má svůj první den. Říkáme mu
nout Klub zdraví svojí přednáškou na téma „ZAŽÍNový rok a jen neznalý cizinec by mohl takto pojme- VÁNÍ“, která se uskuteční dne 11. ledna 2006 od 18
novat své dítě, aby mělo exotičtější jméno než jeho
hodin v hudebním sále Muzea města Poličky. Zažívávrstevníci. Je to oblíbený den, jen nemnozí zaměstna- ní vám spraví určitě i naše nabídka ukázky zdravých
vatelé nutí své podřízené, aby přišli hned po probdělé
jídel, na která si můžete odnést recepty.
noci podávat své nejlepší výkony. Zároveň je dnem,
Přeji vám, aby váš první den nebyl jediným vzokdy definitivně něco skončilo – starý rok odešel, ně- rem pro ostatní vaše dny v tomto roce, ale abyste ocekde klidně, někde za sebou prásknul dveřmi, někde
nili originalitu každého okamžiku, který vám bude
vyletěl komínem. Doufám, že ten váš se s vámi roz- dopřáno prožívat v celém roce 2006. Přeji vám pevná
loučil důstojně ve stylu Kristiána Oldřicha Nového…
přátelství, nekončící vztahy uprostřed bouří světa, kteMáme ve zvyku věřit tomu, že „jak na Nový rok, ré přes svoji nepříjemnost umožňují zrod charakterů,
tak po celý rok“, ale také se říká „jaké si to uděláš, jaké dnešní svět tak zoufale potřebuje, neboť „talenty
takové to budeš mít“. Zkrátka a dobře, žádnou zodpo- se rodí v tichu, charaktery v bouřích světa.“. Přeji vám,
vědnost z vás nikdo neodpáře, ani pro své následující
abyste se setkávali se samými kvalitními lidmi, kteří
dny nenajdete nikoho, kdo by je za vás „odžil“, i když
mají hlavu i srdce na správném místě, kteří mají odvase vám ne každý den podaří tak, že byste ho chtěli
hu se usmát i pomoci tam, kde je třeba.
prožívat stále dokola. Máte svůj život ve svých rukou
Hanka Ščigelová,
a ta zodpovědnost je s přibývajícími zkušenostmi
Klub zdraví Polička

VÝSTUPNÍ HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL
V roce 2004 by schválen nový Školský zákon č.
561/2004 S., který v § 51, odst. 5 stanoví:
„V posledním roce plnění povinné školní
docházky vydá škola žákovi výstupní hodnocení o tom, jak žák dosáhl cílů vzdělávání
stanovených v § 44. V 5. a 7. ročníku vydá škola
výstupní hodnocení žákovi, který se přihlásil
k přijetí ke vzdělání na střední škole.“
Povinnost z toho vyplývající splní naše škola
vydáním výstupního hodnocení žákům v posledním roce jejich povinné školní docházky v den
vydání pololetního vysvědčení (nikoli tedy
pouze žákům devátých tříd, ale i žákům z nižších
ročníků, pokud některou třídu opakovali a chodí
na ZŠ již 9. rokem). Dále vydáme výstupní hodnocení žákům 5. (popř. 7.) ročníku, pokud se hlásí ke
vzdělávání na střední škole (víceleté gymnázium).
Výstupní hodnocení se stává dle výše uvedeného zákona součástí přijímacího řízení žáka na
střední školu (§ 60). Střední škola jej tedy musí brát
v úvahu. Základní škola však splní svou povinnost
pouze vydáním výstupního hodnocení žákovi. Je
na rodičích, jak doručí střední škole kopii
výstupního hodnocení svého dítěte. Originál je
dobré si ponechat pro případ neúspěchu v 1. kole
přijímacího řízení nebo pozdějšího přestupu na
jinou střední školu.
Jestliže mají rodiče zájem, nabízíme jim, že
kopii výstupního hodnocení zašleme společně se
správně vyplněnou a podepsanou přihláškou na
SŠ najednou. Pokud naší nabídky nevyužijí,bude
pak předání výstupního hodnocení střední škole
již jejich záležitostí.
Obsahem výstupního hodnocení je vyjádření
o dosažené výstupní úrovni vzdělávání žáka vzhledem k cílům základního vzdělávání, které jsou

vymezeny v § 44 Školského zákona :
„Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci
osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě
byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili
tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně
komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické
i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem,
k odlišným kulturním a duchovním hodnotám,
poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze
a svém profesním uplatnění.“
Konkrétní obsah pak stanoví znění vyhlášky č.
48/ 2005 Sb. o základním vzdělávání, § 16 o výstupním hodnocení :
(1) Hlavním obsahem hodnocení je vyjádření
o dosažené výstupní úrovně vzdělávání ( viz výše §
44 Školského zákona )
(2) Dále výstupní hodnocení žáka obsahuje
vyjádření o :
a) možnostech žáka a jeho nadání
b) předpokladech pro další vzdělávání nebo pro
uplatnění žáka
c) chování žáka v průběhu povinné školní
docházky
d) dalších významných skutečnostech ve vzdělání žáka
Rodiče našich vycházejících žáků byli o uvedených skutečnostech rámcově informováni. Budou-li
mít k výstupnímu hodnocení svých dětí jakékoli
dotazy, mohou od nás získat další informace.
Za Masarykovu ZŠ Božena Kaprasová,
výchovná poradkyně

POLIČSKÁ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU OTVÍRÁ OD ÚNORA
2006 NOVÉ TÉMATICKÉ OKRUHY
V lednu 2006 končí ucelené třísemestrové studium témat ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL SENIORA
a POZNÁVÁNÍ HISTORIE A KULTURY POLIČKY
A OKOLÍ. O studium je veliký zájem ze strany seniorů nejen z Poličky. Studia obou témat se zúčastnilo celkem 88 posluchačů.
Od února 2006 připravuje DPS „Penzion“ ke
studiu pro posluchače Univerzity třetího věku
dva nové tematické okruhy – DĚJINY SVĚTA OD
NEJSTARŠÍCH CIVILIZACÍ K DNEŠKU a téma
SOUČASNÉ GEOGRAFICKÉ PROBLÉMY. Studium

Z ČINNOSTI DPS PENZION
2. 11. Společenská místnost Penzionu se na odpoledne proměnila v kavárničku. Dekoracez kaštanů,
suchých květů a suchého listí všem navodila podzimní náladu. Na stolech svítily svíčky, místností zněla
hudba a básně o podzimu.
16. 11. Paní Jana Venclová z MŠ Pomezí nás seznámila s výrobou ručního papíru. ObyvatelkyPenzionu si techniku vyzkoušely a velmi se jim zalíbila.
23. 11. V jídelně Penzionu se vyráběly z ručního
papíru, pytloviny a pomocí ubrouskové techniky vánoční přáníčka. Obyvatelé stříhali, lepili a pod jejich
rukama vznikla krásná přáníčka, která jistě někomu
udělají radost.
30. 11. V předvánoční adventní době se obyvatelé Penzionu sešli v kavárničce. Vánoční výzdoba
a vůně všem připomněly, že nejkrásnější svátky
v roce se už opravdu blíží. Paní Vrzalová přednesla
báseň a paní Štaudová Marie přečetla vánoční povídku. Při kávě nebo čaji se besedovalo a zpívaly
se koledy. Kavárničkou také zazněla Ave Maria od
různých skladatelů a interpretů. Nakonec si každý
odnesl malý dárek.

bude prováděno nenáročnou formou přizpůsobenou věku uchazečů bez jakéhokoli zkoušení a tím
přístupné všem bez ohledu na dosažené vzdělání.
Obě témata se mohou studovat samostatně bez
vzájemné návaznosti.
Tematický okruh SOUČASNÉ GEOGRAFICKÉ
PROBLÉMY zahajujeme v úterý dne 7. 2. 2006 ve
14:30 hod. v jídelně DPS „Penzion“. Lektorem je
profesor poličského gymnázia pan Mgr. Petr Tišl.
Studium se dotkne současných problémů světa
a jejich lokalizace, populačního růstu, hladu a jeho
příčin, HIV-AIDS, globalizace, globálního oteplování a mnoha dalších témat. V rámci semestru je i exkurze do vybraného regionu ČR. Přednášky budou
vedené formou diskuze nad daným tématem.
DĚJINY SVĚTA OD NEJSTARŠÍCH CIVILIZACÍ
K DNEŠKU – studium bude zahájeno ve čtvrtek
dne 16. 2. 2006 ve 13:30 hod. v jídelně DPS „Penzion“. Lektorem je historik poličského muzea pan
Mgr. Martin Zdražil. Při přednáškách v tomto
semestru probereme dějiny starověkých říší, Středomoří a Přední východ. Koncem semestru navštívíme muzeum v Moravské Třebové a v Litomyšli.
Studium je děleno na tři (dle zájmu a obsáhlosti
témat i čtyři) semestry, každý v délce pěti měsíců.
Při zahájení studia bude vybíráno školné ve výši
250,- Kč. Z této částky je hrazeno občerstvení pro
poslouchače při přednáškách a studijní texty, které dostávají posluchači před přednáškou předem
připravené.
Přihlášky ke studiu je možné vyzvednout od
2.1.2006 v informačním centru v Poličce nebo na
recepci DPS “Penzion“. Vyplněné přihlášky odevzdejte prosím nejpozději do 31.1.2006 na místo,
kde jste si přihlášku vyzvedli.
Věříme, že tato témata získají váš zájem a rádi
vás v únoru přivítáme v letním semestru POLIČSKÉ
UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU.
Irena Smolková, koordinátor univerzity

POZVÁNKA DPS PENZION
3. 1. Video – pan Ing. Klein nám představí Turecko – Istanbul. Společenská místnost,14 hod.
11. 1. Kavárnička na téma – město Polička. Pokud máte nějaké zajímavosti o Poličce (staré i nové
fotografie, články ....), přineste je sebou. Společenská místnost 14 hod.
18. 1. Tance seniorů na židlích. Společenská
místnost 10 hod.
25. 1. Odpoledne plné společenských her.
Elektronické šipky, člověče nezlob se, domino,
dáma, šachy. Začátek ve 14 hod. ve společenské
místnosti.
31. 1. Ve společenské místnosti ve 14 hod.
pěvecký kroužek Poupata zazpívá vaše oblíbené
písně.

DĚTSKÁ POHOTOVOST
V NEMOCNICI V LITOMYŠLI
Oznamujeme, že Dětské oddělení Nemocnice
v Litomyšli provozuje nadále Lékařskou službu
první pomoci (pohotovost) pro děti a dorost ve
věku od 0 do 19 let. Tato pohotovostní služba pracuje pro všechny příchozí bez bližšího rozlišení
tzv. spádové oblasti. Ošetřuje tak pacienty nejen
z Litomyšle a okolí, ale také z oblastí Vysokého
Mýta, Chocně, České Třebové, Lanškrouna, Poličky, Nových Hradů, Proseče, Skutče, dalších částí
Chrudimska i z jakýchkoli jiných míst.
Pohotovost Dětského oddělení Nemocnice
v Litomyšli je otevřená pro pacienty vyžadující
neodkladné ošetření po všechny pracovní dny od
15,30 do 7 hodin. V sobotu, neděli a ve svátek je
v provozu nepřetržitě v rozsahu 24 hodin denně.
Pacientům, kteří přicházejí s odkladnými stavy se doporučuje, aby v soboty, neděle a svátky
nepřicházeli k ošetření v době od 7 do 11 hod.
Po tuto dobu provádí lékaři vizity na lůžkových
částech oddělení a je proto pravděpodobné čekání. Upozorňujeme, že lékař může být dočasně
zaneprázdněn i v jinou denní dobu, protože s pohotovostí současně zajišťuje i péči o pacienty na
lůžkových odděleních.
Při příchodu na dětské oddělení je třeba, aby
se pacienti ohlásili službu mající sestře.
MUDr. Jiří Novák, primář Dětského oddělení
Nemocnice v Litomyšli

TURISTÉ V LEDNU
1. ledna – Vycházka na Lucký vrch. Sraz účastníků v 13.00 hod před Tylovým domem. Trasa:
Polička – Sádek – Lucký vrch – Borová (asi 12 km).
V případě dobrých sněhových podmínek jedeme
na běžkách. Vedoucí akce P. Leinveber
13. ledna – Výroční členská schůze. Letošní
výroční členská schůze se koná v restauraci „U
Mrštíků“, začátek v 18 hod. Po skončení schůze se
koná tradiční společenský večer. Na schůzi zveme
i zájemce o členství v našem odboru.
21. – 22. ledna - 29. ročník „Přejezdu Žďárských vrchů“. Tradiční dvoudenní zimní akce s přenocováním ve Sněžném. Trasy od 16 do 30 km na
běžkách, v případě špatných sněhových podmínek
se koná jako pěší. Současně s přejezdem se koná
ve spolupráci s KČT Horal Ústí nad Orlicí „Zimní
táboření“. Přihlášky do 15. ledna. Vedoucí akce
J. Andrle
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační skříňce KČT na budově hostince u Mrštíků
v Tyršově ulici a nebo na internetové adrese
www policka. cz/kct
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
Plenkové kalhotky balené po 60 kusech,
lepítka 140,- suchý zip 220,- 2.jakost. Po dohodě
dovezu 605246834.
***
Kojenecké a dětské oblečení „MONTY“ (Masarykova 192) vás zve na povánoční slevy 20%,
na vybrané druhy oblečení až 40%. Začínáme 11.
ledna 2006.
***
Nabídka volného pracovního místa v Domě
s pečovatelskou službou „Penzion“, Polička.
recepční – telefonista, na zkrácený pracovní
úvazek, vhodný i pro uchazeče muže s částečným
invalidním důchodem. Pracovní doba i o víkendech ve 12-ti hod. směnách pouze denní. Požadujeme kladný a ohleduplný přístup k seniorům.
Nástup od 1. 2. 2005.
Přihlášky formou osobního pohovoru přijímá ředitel DPS-Penzion, Pavel Brandejs, č.tel:
461 753 111, nejpozději do 13. 1. 2006.
***
Dubové podlahy, schody, střešní okna. Tel.
777 788 164
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POLIČSKÝ FOTBALISTA SE ÚČASTNIL
TURNAJE VE FRANCII
„Věř svým snům“ je hlavní motto největšího
turnaje žáků do 12 let, jehož závěrečné fáze se zúčastňují zástupci 32 států světa. Letos si vyzkoušeli
poučku, že nic není nemožné, mladí fotbalisté ve
výběru FS Ústí nad Orlicí, kteří reprezentovali naši
zemi. V tomto výběru hrál i hráč mladších žáků
SK Masokombinát Polička David Houska. Trenéry
výběru byli pan Kolařík a pan Hubálek. Závěrečný
turnaj se konal v současné Mekce francouzského
fotbalu na stadionu Olympique Lyon. Po příletu do
Lyonu a ubytování v hotelu, se večer konalo losování týmů do skupin. Slavnostního losu se zúčastnil
i reprezentant Mali, záložník Makamadou Diarra,
který nyní obléká dres Olympique Lyon. Náš tým,
hrající se lvíčkem na prsou, si to ve skupině rozdal
s Německem, Švýcarském a Čínou. Česká republika
skupinu vyhrála s těmito výsledky: ČR – Německo
1:0, ČR – Švýcarsko 0:0, ČR – Čína 2:2.
Už postup ze skupiny byl obrovským úspěchem.
Lyon zkrátka žil fotbalem, i tím žákovským. Zápasy
vysílalo několik kanálů francouzské televize. V osmifinále ČR poráží Portugalsko 3:0 a postupuje
mezi nejlepších 8 týmů turnaje. Fotbal má mnoho
půvabných podob a jak připomenul patron turnaje
Zinedine Zidane – nejkrásnější je v mládežnické
kategorii. Nemýlil se.
Ve čtvrtfinále ČR poráží po urputném boji Irsko
1:0 a je v semifinále. Český tým, jak poznamenal
David, měl výborného francouzského průvodce,
který se o kluky staral po celou dobu turnaje.
Obrovským zážitkem byla prohlídka města Lyonu
i plavba po řece Saon.
V semifinále se český výběr utkal s čtyřnásobným vítězem tohoto turnaje, Jihoafrickou
republikou, která nás porazila 2:0 a zaslouženě
postoupila do finále. Toto utkání sledovalo 28 tisíc
diváků. Stejně tak i druhé semifinále. V posledním
finálovém utkání se střetla ČR o 3. místo s týmem
Mexika a o 1. místo JAR a Rusko. Mexiko nakonec
porazilo ČR 1:0. Tím skončil český tým na krásném
4. místě. Vítězem se stalo mužstvo Ruska po penaltovém rozstřelu.
Naše republika se zúčastnila všech finálových
turnajů. Nikdy však nesahala po medailovém umístění, přestože poprvé ji zastupovali hráči Slavie Praha, kteří hráli doma nejvyšší soutěž ve své kategorii.
Proniknou mezi nejlepší se podařilo až nyní. „Bylo
to skutečně nejlepší družstvo, které jsme doposud
na turnaj vyslali,“ potvrzuje V. Betka, sekretář oddělení mládeže ČMFS. Čtvrté místo je nesporným
úspěchem. David si domů dovezl pamětní medaili
a spoustu nezapomenutelných zážitků. Ceny nejlepším vítězům předával mistr Evropy a mistr Světa,
reprezentant Francie Bixente Lizarazu a reprezentant Portugalska Tiago.
Podle podkladů slečny Houskové
zpracoval -sáň-

DALŠÍ ÚSPĚCHY POLIČSKÉHO NATURÁLNÍHO KULTURISTY
Po třetím místě na Mistrovství Slovenska
pokračoval Jiří Štěpánek podobným způsobem
v přípravě GP naturálních kulturistů v Ústí nad
Labem. Takže žádná dieta (den před závodem
smažený řízek), ale o to tvrdší trénink - boxovací pytel, cyklistika včetně intenzivních výjezdů
do kopců. A výsledek se dostavil. 20. listopadu

S dcerou Sandrou, soutěžní forma bez diety

DALŠÍ TURNAJOVÉ ÚSPĚCHY POLIČSKÝCH KARATISTŮ
4th SHOTOKAN CUP
1. 10. 2005, Rychnov nad Kněžnou
Jaroslav Roušar 2.místo, MUŽI +80KG
Milan Lorenc
3.místo, JUNIOŘI -75KG
3.místo, MUŽI -75KG
Štěpán Příhoda 2.místo, MUŽI -75KG
Team DDP Polička
3.místo, TEAM MUŽI
turnaj s mezinárodní účastí Slovinska, Chorvatska a Polska
Zimní škola 05
22. 10. 2005, Šumperk
Pavel Marko
2.místo,
Jinřich Pevný
2.místo,
Pavel Marko
3.místo,
Milan Lorenc
3.místo,

Štěpán Příhoda 1.místo, MUŽI OPEN
Michalea Andrlová
3.místo, ŽENY 3 - 4 kyu
Petra Hromádková
1.místo, ŽENY ABSOLUTNÍ
Jindřich Pevný
3. místo, FORMA SECUNDA

MUŽI pod 16 let
FORMA SECUNDA
FORMA PRIMA
FORMA QUARTA

MORAVIA CUP 2005
3. - 4. 12. 2005, Brno
Pavel Marko
1.místo, MUŽI pod 16 let
Jan Poliačik
2.místo, MUŽI pod 16 let
Milan Lorenc
1.místo, MUŽI 3 - 4 kyu
3.místo, MUŽI OPEN

MORAVIA CUP 2005

PLAVECKÁ ŠTAFETA SPECIÁLNÍCH ŠKOL
Dne 19.12.2005 proběhla plavecká štafeta speciálních škol okresu Svitavy. Závodu se zúčastnili
žáci SpŠ Polička a SpŠ Litomyšl. Z ostatních škol
závodníci nedorazili (špatné povětrnostní podmínky, nemocnost).
Závodní družstva se utkala ve štafetě na 5 x
50 m libovolným stylem. První místo obsadili žáci
ze SpŠ Litomyšl. S nepatrným odstupem doplavala
domácí štafeta.
V rámci štafet proběhl i vložený závod jednotlivců na 25 m.
Umístění chlapců :
1. Ondra
SpŠ Litomyšl
2. Poul
SpŠ Polička
3. Křivka
SpŠ Polička
Umístění dívek :
1. Mancini
2. Dobřanská
3. Jandová
Všechny dívky jsou ze SpŠ Polička
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v Ústí vybojoval 3. místo. O tom, že to nebyl
náhodný úspěch, svědčí i 2. místo na Atlas cupu
v Hořovicích u Plzně 26. listopadu, zvláště když
mu na závodech asistovala dcera Sandra, protože
obvyklý asistent Petr Kašpar nemohl pro zaneprázdnění přijet.

Tímto chceme poděkovat Plaveckému bazénu
v Poličce za možnost uspořádat akci a popřát všem
občanům pohodový rok 2006.
Za SpŠ Polička Mgr.Jan Bican
organizátor

VOLEJBAL

MAYER USPĚL POD
KOŠUMBERKEM

Miloš Mayer se po
Úspěšnou podzimní sezónu má za sebou druž- a družstvo se tak přiblížilo účasti na kvalifikaci do
roční pauze úspěšně vrástvo kadetek.
ligy kadetek.
til do cyklokrosové špičV říjnu byla zahájena podzimní část krajského
Také letos jsme chtěly zkusit štěstí a projít úspěšky v kategorii masters 40
přeboru. Hraje se dvoukolově, podzim – jaro, s po- ně sítem kvalifikace do soutěže „Český pohár kade– 49 let. Závodník hájící
stupem vítězného družstva do kvalifikačního turna- tek „. Věděly jsme, že letos nebude postup pro naše
barvy sportovního klubu
je ligy kadetek. Naše družstvo prošlo podzimní částí „devadesátky“ (rok narození) jednoduchý, protože
SK Prima Polička podává
bez jediné prohry. Hladké výhry ve všech zápasech
do kadetek patří věkově i ročník narození 1989 a jev letošní sezóně skvělé
3:0 nebo 3:1 mluví jednoznačně.
den herní rok navíc je na vyhrannosti a vyspělosti
a vyrovnané výkony. Na
Do krajského přeboru jsou přihlášena tato druž- hráček opravdu znát.
mistrovství České repubstva: Litomyšl, Ústí nad Orlicí, Choceň, Dolní Újezd,
Do Přerova jsme tedy odjížděly 17. listopadu se
liky v Novém Městě na
Letohrad a Polička.
smíšenými pocity.
Moravě získal stříbro.
K poslednímu dvojzápasu jsme odjížděly 3. proKvalifikace se zúčastnilo 32 družstev, postupoV listopadu obsadil nejvyšší příčku v celkosince do Dolního Újezda a to k našemu nejobávaněj- valo 24 družstev, která byla rozdělena podle umístěvém hodnocení Oderského poháru a v neděli 18.
šímu soupeři. Hrálo se o první místo, obě družstva
ní do tří osmiček.
byla do té doby bez porážky.Naše soupeřky byly na
Naše účinkování můžu hodnotit jako úspěšné, 12. suverénním vítězstvím v Luži – Košumberku
úspěšně završil letošní cyklokrosovou sezónu.
zápas psychicky dokonale připraveny, včetně hla- i mezi částečně staršími hráčkami jsme se dokázaly
Proběhl zde závěrečný podnik celého podzimsové a bubnové podpory domácího publika. Obě
prosadit a celkově jsme obsadily 17. místo.
ního cyklokrosového seriálu Českého poháru
družstva se vyhecovala k maximálnímu výkonu, šlo
Čekají na nás tedy v dalších čtyřech měsících
o první místo v tabulce. Hrály jsme obětavě, chytře
čtyři víkendové turnaje, kde budeme mít možnost – masters a zároveň Košumberského poháru.
Závod se jel na sněhem pokryté trati a byl to
a útočně s maximální koncentrací a tak jsme odjíž- zahrát si kvalitní volejbal s družstvy z celé České reděly domů se dvěma vítězstvími 3:0 a 3:1.
publiky a získat další cenné zkušenosti, které se bu- divácky velmi pěkný, technicky náročný závod.
Mayer opět potvrdil, že je v životní formě. Krátce
Znamená to pro nás 1. místo po podzimním kole
dou v případné jarní kvalifikaci do ligy jistě hodit.
po startu se propracoval do vedení, které si bez
velkých potíží udržel až do cíle. Zanechal za sebou celou cyklokrosovou špičku včetně bývalého
reprezentanta M. Kvasničky a úřadujícího mistra
České republiky M. Špolce.
V současné době se připravuje na cyklokrosoBylo to opravdu těžké rozhodnutí, říci po de- dokázal dostat. Zároveň bych mu rád popřál hod- vé mistrovství světa, které se bude konat 21. ledna
v Belgii. Miloš věří, že i zde podá dobrý výkon.
víti letech hokeji v Poličce – KONČÍM… Devět let
ně dobrých výsledků v jeho dalších cyklistických
jsem v Poličce hrál hokej a při něm v posledních
sezónách.
Konečné pořadí Košumberského poháru:
třech letech zpočátku amatérsky, pro své potěšení,
Jakub Ehrenberger
1. Miloš Mayer – SK Prima Polička
zkoušel cyklistiku. V roce 2005 jsem začal jezdit
Dana Ehrenbergerová
2. Miloslav Kvasnička – TJ KOTVA Braník
v Poličském cyklistickém oddílu SK Prima Polička
3. Milan Čepička – CCC Vella Apache Kolín
spolu s Petrem Vlčkem. Na cyklistické začátky nás
zde připravoval pan Miloš Mayer. Ustálil nám formu
Konečné pořadí Českého poháru masters:
tréninku, čehož se týkaly tréninkové plány, které
1. Milan Špolc – Fuji Bike Ranch Team
nám sestavoval a jezdil s námi na některé závody.
2. Miloš Mayer – SK Prima Polička
V tom se střídal s našimi rodiči. Vyvrcholením
3. Jiří Mandaus – Cykloservex Duratex Plzeň
letošní sezóny 2005 bylo Mistrovství ČR v Blšanech
Petr Mohelník
u Loun dne 7. 8. 2005, kde jsme se zúčastnili silničního závodu na 80 km. Na trasu závodu se vydalo 110 závodníků a mně se podařilo v závěrečném
spurtu vybojovat 19. místo. Tento výsledek považuji
doposud za svůj největší úspěch v mé první závodAMATÉRSKÁ
nické sezóně.
VOLEJBALOVÁ LIGA
Na podzim 2005, díky nástupu na Strojní průmyslovou školu do Hradce Králové, jsem přestoupil
do cyklistického oddílu Whirpool junior Hradec
V uplynulém měsíci byly odehrány následující
Králové. Trénujeme každý den, o některých vízápasy s výsledky:
kendech máme tréninky na dráze, a tak se domů
dostávám 1 x za 14 dní, někdy i jen 1x za tři týdny.
8. 12. Bukvičky - Mr. Zaci 0:2
To byl jeden z hlavních důvodů, proč jsem musel
Bukvičky - M6PV
2:0
skončit s hokejem. Cítím, že v cyklistice mám proMr. Zaci - M6PV
2:0
stě šanci a dva sporty naplno dělat nemohu. Proto
15. 12. M6PV - THT
0:2
jsem se musel rozhodnout: HOKEJ nebo CYKLISTIM6PV - TJ Lubná
2:0
KA. Cyklistika vyhrála.
THT - TJ Lubná
2:0
Rád bych touto cestou poděkoval svému býva22. 12. ASPV - Mr. Zaci
2:0
lému trenérovi, panu Miloši Mayerovi, za podporu
ASPV - M6PV
2:0
v první cyklistické sezóně v silničním českém
Časovka Hradec Králové
Borová - Mr. Zaci
1:1
poháru a vděčím mu za to, kam jsem se prozatím

NE HOKEJI, ANO CYKLISTICE – TĚŽKÉ ROZHODNUTÍ

Rozpis zápasů na měsíc:
5. 1. Bukvičky - THT,
Mr. Zaci - THT,
Mr. Zaci - TJ Lubná
12. 1. Borová - M6PV,
Borová - TJ Lubná,
Bukvičky - TJ Lubná
19. 1. ASPV - THT, ASPV - TJ Lubná,
Borová - THT
26. 1. ASPV - Borová,
ASPV - Bukvičky,
Borová - Bukvičky
2. 2. Bukvičky - Mr. Zaci,
Bukvičky - M6PV,
Mr. Zaci - M6PV
Více informací a kompletní rozpis naleznete na
www.policka.cz/avl Za OV AVL Polička
J. K. Dvořák
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SK MASOKOMBINÁT POLIČKA - ODDÍL KOPANÉ
ZHODNOCENÍ PODZIMNÍ ČÁSTI MISTROVSKÉ SEZÓNY 2005
ZVOLEN NOVÝ VÝKONNÝ VÝBOR SK MK
POLIČKA !
Jednou z největších událostí jinak pohodového
roku 2005 byla valná hromada oddílu SK Masokombinát Polička, na které bylo zvoleno tajným
hlasováním 7 nových členů výkonného výboru.
Jeho členové si rozdělili funkce takto:
Předseda:
Místopředseda:

Mgr. Petr ZAAL
Ing. Roman KYSILKO
(sportovně-provozní úsek)
Místopředseda: Otakar POSPÍŠIL
(hospodář, ekonom)
Členové výboru: Martin KLEIN
Václav OBOLECKÝ ml.
Ing. Jozef OPINA
Milan PAZLAR
MUŽI „A“
TABULKA – KRAJSKÝ PŘEBOR

ných hráčů do „A“ mužstva byla, alespoň co se týče
výsledků, realita trochu jiná. V řadě zápasů sehrálo
mužstvo se svými soupeři zcela vyrovnané zápasy. Mužstvu nechyběla určitě kvalita, ale chybělo
střelecké štěstí, kdy remízové zápasy nedokázalo
dovést do vítězného konce. Mužstvo svůj potenciál
určitě má a hlavně slouží jako výborná zásobárna
pro „Áčko“.
Realizační tým družstev dospělých pracuje
v tomto složení: Pavel Schejbal (Svitavy), Václav
Obolecký ml., Ing. Jozef Opina.
MLADŠÍ DOROST
TABULKA
1.

Hlinsko

13 10

2.

1

2

32:7

31 (10)

Polička
13
AFK
3.
13
Chrudim B
4.
V. Mýto
13

9

2

2

47:11 29 (11)

9

1

3

36:14 28

(7)

8

3

2

38:17 27

(6)

13

7

3

3

24:9

24

(6)

Lanškroun 13

6

4

3

27:15 22

(1)

1.

Hlinsko

13

8

3

2

24:11 27

(9)

5.

Svitavy

2.

Skuteč

13

8

1

4

30:25 25

(4)

6.

3. Č. Třebová 13

8

0

5

29:17 24

(3)

7.

Ústí n. O.

13

5

5

3

4.

Choceň

28:21 20

2

4

25:12 23

(5)

8.

13

5

3

5

19:26 18 (-3)

7

2

4

24:19 23

(2)

9. Pardubičky 13

5

2

6

19:22 17 (-4)

6.

Polička

13

6

4

3

17:12 22

(1)

10.

13

3

4

6

28:25 13 (-5)

7.

Dobříkov

13

6

3

4

35:20 21

(0)

11. Č. Třebová 13

3

2

8 13:36 11 (-10)

8.

V. Mýto

13

6

1

6

17:29 19 (-2)

12.

Holice

13

1

5

7

18:35

8 (-10)

9. Prachovice 13

4

4

5

24:30 16 (-5)

13.

Litomyšl

13

1

1

11

9:44

4 (-14)

10. Lanškroun 13

14. Třemošnice 13

0

2

11

4:60

2 (-16)

11.

4

3

6

18:17 15 (-3)

13

3

5

5

12:17 14 (-4)

13

2

4

7

12:21 10 (-8)

13

2

2

9

17:36

8 (-10)

14.

13

1

4

8

11:29

7 (-11)

Stolany

„A“ muži dospělých patří již jako každoročně ke
špičce nejvyšší krajské soutěže a s pěti respektive
tříbodovým odstupem od nejlepších týmu mu patří
ve vyrovnaném čele 6. místo. Nebýt výsledkového
výpadku v prostřední části podzimní sezóny, okupovalo by zřejmě umístění medailové. Do mužstva
byli postupně zapracování nadějní mladí hráči
poličské rezervy a ukázali, jakou platnost má v našem oddíle práce s mládeží a vlastními odchovanci.
V jarní části sezóny má mužstvo na to, aby opět
bojovalo o přední příčky.
MUŽI „B“
TABULKA – I. A třída

Svitavy

2. M. Třebová
AS Pardubi3.
ce B
AFK Chru4.
dim B
5.
V. Mýto

Mladší dorost potvrzoval svoji vynikající kvalitu
po celou podzimní sezónu a o primát v podobě
prvního místa ho připravil až poslední mistrovský
zápas na horké půdě v Hlinsku. Tato porážka znamenala v konečném podzimním účtování „pouze“
druhé místo v pelotonu nejvyšší soutěže Pardubického kraje. Mužstvo jako celek má obrovský
potenciál a, pokud zůstane pohromadě, i velkou
budoucnost a je třešničkou na dortu působení našich mužstev v podzimní mistrovské sezóně.

11 10

1

0

53:7

31 (13)

11

9

1

1

30:8

28 (10)

11

8

1

2

27:12 25

(7)

11

7

1

3

22:11 22

(7)

11

5

1

5

25:13 16 (-2)

Polička
11
MFK Pardu7.
11
bice
8. Třemošnice 11

4

4

3

14:12 16 (-2)

4

1

6 16:20 13 (-2)

3

1

7

9.

2

3

6

19:31

9

(-6)

11

2

2

7

18:30

8

(-7)

11

2

2

7

17:29

8

(-7)

11

1

0

10

9:48

3 (-12)

6.

Lanškroun 11

10.

12.

7

Litomyšl
Tesla Par12.
dubice B
13. H. Městec

TABULKA
1.

(2)

13

Letohrad

STARŠÍ ŽÁCI

11.

5. M. Třebová 13

Holice

tavy, určitým překvapením je prozatimní postavení
nováčka z Litomyšle.
Velkou práci pro dorostenecké mužstva odvádí
trenéři M. Klein, J. Dobiáš a bratři Dobešové !

Hlinsko
SK Chrudim
Choceň

„ŽÁCI starší, mladší “ jsou obdobou svých kolegů
v kategorii dorostenců. Mužstvo starších žáků v řadě zápasů předvedlo nevyrovnané výkony a těžilo
především z bodů uhraných v domácím prostředí.
Jediným vážným a oprávněným favoritem na postup je mužstvo Svitav. Diametrálně rozlišné jsou
výkony mladších žáků, kteří jsou pýchou našeho
oddílu a mají ve svém středu hráče, o které je zájem
i v ligových oddílech (FK Jablonec). Jednou z největších hvězd je syn trenéra Housky, David, který
se stal reprezentantem a oporou ve své kategorii na
mezinárodním turnaji v Monacu (Francie).
Velký dík za odvedenou práci patří trenérům:
R. Kysilkovi, J. Houskovi, S. Bednářovi, P. Scheibovi.
MLADŠÍ ŽÁCI
TABULKA
1.

Starší dorost
TABULKA
1.

Hlinsko

13

9

3

1

49:16 30

(9)

2.

Litomyšl

13

9

0

4

37:25 27

(9)

3.

Svitavy

13

7

4

2

23: 8 25

(7)

4.

Choceň

13

6

5

2

27:24 23

(2)

5.

Letohrad

13

6

2

5 29: 24 20

(2)

6

2

5

26:27 20 (-1)

5

3

5

28:24 18 (-3)

V. Mýto
MFK Pardu2.
bice
AFK Chru3.
dim B
4.
Polička

11 10

1

0

34:7

11

9

0

2

32:10 27 (12)

11

8

0

3

39:17 24

(9)

11

7

1

3

27:13 22

(4)

5.

Svitavy B

11

6

2

3

16: 8 20

(2)

6.

Hlinsko

11

5

0

6

26:25 15

(0)

11

3

3

5

15:18 12 (-6)

11

3

3

5

10:19 12 (-6)

11

3

2

6 13:22 11 (-7)

11

2

3

6

1.

Živanice

13

9

3

1

34:12 30 (12)

2.

Žamberk

13

6

4

3

25:15 22

(4)

3.

Moravany

13

6

4

3

24:14 22

(4)

4.

Valy

13

7

1

5

25:26 22

(1)

Lanškroun 13
AFK Chru7.
13
dim B
8.
V. Mýto
13

5

2

6

(3)

9.

Polička

13

4

5

4

19:21 17

Ústí n. O.

13

3

5

5

13:24 14 (-4)

7. M. Třebová
AS Pardubi8.
ce B
9. Třemošnice
SK Chru10.
dim
11. Choceň

11

0

3

12. Lanškroun 11

0

2

5. Letohrad B 13

7

0

6

24:19 21

6.

27:26 17 (-4)
(-1)

13

6

2

5

30:23 20 (-1)

10.

7. Ústí n. O. B 13

5

5

3

18:20 20

(2)

11. Třemošnice 13

4

2

7

25:39 14 (-4)

8. Dolní Újezd
AFK Chru9.
dim B
Hrochův
10.
Týnec
11. POLIČKA B

13

5

4

4

23:16 19 (-2)

12. Č. Třebová 13

3

2

8

21:30 11 (-10)

13

5

4

4

16:19 19 (-2)

13. Pardubičky 13

3

1

9 13:28 10 (-11)

14.

2

2

9

13

5

1

7

25:28 16 (-5)

13

2

5

6

17:26 11 (-7)

12.

Morašice

13

2

5

6 12:28 11 (-10)

13.

Libchavy

13

2

4

7

20:31 10 (-11)

14.

Svitavy B

13

1

4

8

9:25

6.

Srch

7

(-11)

Družstvo „B“ muži po veleúspěšné předcházející sezóně, kdy jako nováček vybojovalo vynikající
3. místo, vstupovalo s cílem bojovat opět v lepší
společnosti této soutěže. Ovšem po doplnění naděj-

19

11:40 10 (-8)

Holice

13

11:32

8 (-10)

„DOROST starší“ po doplnění nadějných mladších kolegů doplatil na nevyrovnané výkony.
V mužstvu je několik talentovaných fotbalistů,
kteří by měli mít uplatnění i ve vyšší věkové
kategorii. V řadě zápasů se kvalitně trénovaným
hráčům lepila tzv. smůla na paty a tak prozatímní
postavení mužstva v tabulce určitě neodpovídá
jeho kvalitám a v jarní sezóně si reputaci napraví.
Suverénem soutěže je Hlinsko, se kterým naše
mužstvo dokázalo na jeho půdě remizovat, do
popředí tabulky určitě své slovo řeknou také Svi-

31 (13)

8:29

9

(-6)

8

3:24

3 (-12)

9

3:34

2 (-13)

Samostatnou kapitolou našeho oddílu je kategorie ELÉVŮ, o které výbornou prací pečují:
p. V. Dittrich, Soukal D., Chvojka, Staněk a Bican,
Mužstva starších a mladších elévů, hrající pravidelně krajskou ligu Pardubického kraje, patří mezi zlatou střední cestu soutěže a trenéři připravují velice
pečlivě hráče pro žákovskou kategorii.
Nejmladší mužstva elévů mají na starost trenéři
Kozel Michal a Lajžner Roman a hráči za sebou
mají v podzimní sezóně přípravná utkání s ČAFC
PRAHA 1 : 1 a 2 : 2 a i jim patří dík za vřelý přístup
k nejmladší kategorii a získávání prvních stabilních
krůčku v kopačkách.
Václav Obolecký

HOKEJBAL SK KOMETA POLIČKA - HODNOCENÍ PODZIMNÍ
ČÁSTI SEZÓNY 2005-2006
11. září začala hráčům další sezóna. Zájem
o tento sport v našem regionu stále stoupá. Každou sezónu přibývá více mužstev. Od roku 2000
se zvýšila účast o více jak 5 týmů. Soutěž je tímto
zajímavější, ale také náročnější jak pro hráče, tak
i pro některé rodiče, kteří zajišťují dopravu svými
auty. Poděkování patří také p. Milanu Šrámkovi
(manager týmu), který pomáhá s dopravou svojí
dodávkou.
Mladší žáci
Do soutěže MČR MŽ se přihlásilo 9 mužstev
– SK KOMETA POLIČKA, OEZ LETOHRAD, JOKERIT CHRUDIM, JEŽCI HEŘMANŮV MĚSTEC,
JIHLAVA, ČESKÁ TŘEBOVÁ, DDM PARDUBICE,
MUŠKETÝŘI PARDUBICE a PETRACOLOR PARDUBICE. Poslední jmenovaný soutěž předčasně
ukončil.
Po skvělé loňské sezóně, kdy mladší žáci skončili v základní skupině druzí, přivezli bronz z Mistrovství republiky, potřetí za sebou pohár pro „
Nejlepší mužstvo na turnaji“ BRISTOL CUPU v Letohradě, je Polička favoritem i letošního ročníku.
Po odchodu několika hráčů do starších žáků se
jen těžko dávalo mužstvo dohromady. Přesto se to
trenérům Dvořákovi (Medy) a Tobiášovi podařilo.
Nedostatkem hráčů vznikají problémy před každým zápasem. Většinou hraje Kometa Polička s 8
– 9 hráči obě utkání, za což jim patří velký obdiv,
vzhledem k téměř dvojnásobnému počtu soupeřů.
O to větší je radost z vítězství.
Sestava mladších žáků: Škoda Filip, Buben
Aleš, - Dvořák Marcel, Hejtmánek Josef, Boháček
Jan, Hemerka Tomáš, - Tocháček Břetislav, Tobiáš
Jiří, Kašpar Jiří, Škaroupka Petr, Dvořák Jonáš,
Hejtmánek David, Večeřa Patrik.
Výsledky odehraných zápasů:
1. Mušketýři Pardubice – SK Kometa Polička – 1:4;
2:0, branky – Tocháček 3, Dvořák J.
2. SK Kometa Polička – Ježci Heřmanův Městec – 7:0;
11:0, branky – Dvořák J. 6, Boháček 3, Tobiáš J. 3,
Hejtmánek 2, Kašpar 2, Tocháček 2
3. SK Kometa Polička – Jokerit Chrudim – 7:0; 4:0,
branky – Tocháček 4, Dvořák J. 3, Kašpar 2,
Boháček, Buben
4. SK Kometa Polička – Česká Třebová - 16:0; 10:0,
branky – Tocháček 7, Buben 7, Boháček 5, Kašpar 4, Škaroupka 2, Tobiáš J.
5. OEZ Letohrad – SK Kometa Polička – 2:5; 3:2,
branky – Boháček 3, Buben 2, Tocháček 2
6. Jihlava – SK Kometa Polička – 5:2; 3:0, branky
– Tocháček, Kašpar
7. SK Kometa Polička – DDM Alfa Pardubice - 2:2;
4:0, branky – Boháček 2, Kašpar, Dvořák J, Hejtmánek P., Večeřa,
8. Ježci Heřmanův Městec – SK Kometa Polička – 0:6;
1:4, branky – Kašpar 3, Tocháček 3, Večeřa, Hejtmánek D., Tobiáš J., Hejtmánek P.
9. SK Kometa Polička – Mušketýři Pardubice – 0:1;
3:1, branky – Boháček 2, Tocháček

Výsledky odehraných zápasů:
1. Mušketýři Pardubice – SK Kometa Polička – 1:3; 2:
9, branky – Jindra 6, Štefka 3, Tobiáš V., Havlík,
Dvořák Jakub
2. SK Kometa Polička – Jestřábi Přelouč – 34:0;42:0
Branky – Vacek 14, Jindra 14, Štefka 12, Havlík
12, Tobiáš V. 7, Koníček 7, Vašátko 7, Dvořák Jakub 2, Karmaš
3. SK Kometa Polička – Jokerit Chrudim – 6:0;7:0
Branky – Havlík 5, Jindra 4, Tobiáš V., Karmaš,
Vacek, Boháček
4. HBC Autosklo H.Králové – SK Kometa Polička
– 1:14;0:23
Branky – Vacek 10, Vašátko 8, Jindra 5, Tobiáš
V. 4, Štefka 3, Boháček 3, Bednář, Hejtmánek,
Navrátil, Karmaš
5. SK Kometa Polička – Sokol Náchod – 5:1;9:3
Branky – Havlík 5, Jindra 5, Vacek 3, Štefka
6. SK Kometa Polička – Česká Třebová – 13:3;8:0
Branky – Štefka 7, Havlík 5, Vacek 4, Tobiáš V.,
Karmaš, Bednář, Vašátko, Jindra
7. OEZ Letohrad – SK Kometa Polička – 0:3;1:5
Branky – Jindra 4, Havlík 4
8. HBC Svitavy – SK Kometa Polička – 3:5;4:7
Branky – Vacek 4, Havlík 3, Vašátko 2, Jindra 2,
Tobiáš V.
9. SK Kometa Polička – DDM Alfa Pardubice – 3:
2;3:6
Branky – Havlík, Vacek, Štefka, Vašátko, Karmaš,
Jindra
10. Jestřáby Přelouč – SK Kometa Polička – 4:8;4:
12
Branky – Havlík 6, Tobiáš V. 4, Štefka 3, Bednář
3,Vacek 2, Karmaš, Navrátil
11. SK Kometa Polička – Mušketýři Pardubice – 3:
2;7:0
Branky – Jindra 3, Štefka 2, Vašátko 2, Havlík 2,
Vacek,
1.

DDM Alfa
Pardubice

22 20 1 0 1

2. SK Kometa Polička

22 20 1 0 1

62

OEZ Letohrad

20 13 0 1 6

118:37 40

Sokol Náchod

20 11 1 1 7

98:46 36

5.

Česká Třebová

22 9 2 2 9

76:86 33

6.

Mušketýři
Pardubice

20 8 0 3 9

103:55 27

7.

Jokerit Chrudim

22 7 2 2 11

56:81 27

8.

1.HBC Svitavy

20 6 0 4 10

74:75 22
21:258 6

Jihlava

16 12 0 1 3

78:21 37

3.

Mušketýři
Pardubice

16 11 0 0 5

58:28 33

9. Autosklo H.Králové

22 2 0 0 20

4.

OEZ Letohrad

14 8 3 1 2

62:32 31

10.

22 0 0 0 22

5.

Jokerit
Chrudim

18 8 0 1 9

47:50 25

6.

Alfa Pardubice

16 7 0 2 7

37:32 23

18 2 0 1 15

16:84

16 0 0 1 15

13:130 1

8.

229:
37

3.

2.

7

235:19 62

4.

87:21 38

Ježci Heřmanův
Městec
Česká
Třebová

PRO VEŘEJNOST LEDEN 2006

Starší žáci:
Letos po prvé se soutěže zúčastnili starší žáci.
Vstup do sezóny zvládli naprosto skvěle. Od prvního zápasu ukázali, že budou patřit mezi nejlepší,
i když se potýkají se stejnými problémy s počty
hráčů jako mají mladší žáci. Rekordu soutěže
dosáhli při utkání doma s Přeloučí, kdy soupeře
deklasovali 34:0 a 42:0.
Sestava starších žáků: Mach Vítězslav – Navrátil
Tomáš, Vašátko Lukáš, Karmaš Jan – Jindra Tomáš,
Tobiáš Vojta, Havlík Ladislav, Štefka Filip, Vacek
Lukáš, Koníček Petr, Bednář Miroslav

1. SK Kometa Polička 18 12 0 2 4

7.

ROZVRH PLAVÁNÍ

Jestřábi Přelouč

20:
336

0

Hráči děkují sponzorům za poskytnutí příspěvku – MIP, MEDESA, APALUCHA, COLOREN,
SKLÁRNA BERÁNEK, KOVO KRUPIČKA, SVITAVA
ELEKTRO, COMA, DAS, CACEK, POLIČSKÉ STROJÍRNY, RADIM TOTUŠEK, JIŘÍ TOBIÁŠ, MILAN
ŠRÁMEK a rodiče.
Břetislav Tocháček

1.
2.
3.
4.

neděle
pondělí
úterý
středa

5.
6.

čtvrtek
pátek

7.

sobota

8.
9.

neděle
pondělí

10. úterý
11. středa
Aquaer.,
12.
13.
14.
15.
16.

čtvrtek
pátek
sobota
neděle
pondělí

17. úterý
18. středa
Aquaer.,

zavřeno
8.00-20.00 hod.
6.00-7.30 hod., 12.00-20.00 hod.
6.00-7.30 hod., 12.00-18.00 hod. ,
18.00-19.00 VZP,
19.00-20.00 hod. kond. pl.
6.00-7.30 hod., 12.00-20.00 hod.
6.00-7.30 hod.
12.00-14.00 hod. dvě dráhy,
14.00-20.00 hod.
14.00-15.00 hod. dvě dráhy,
15.00-20.00 hod.
zavřeno
6.00-8.00 hod. ,
12.00-13.30 hod. dvě dráhy,
18.00-20.00 hod.
6.00-7.30 hod., 12.00-20.00 hod.
6.00-7.30
hod.,
17.30-18.30
18.30-19.30 VZP,
19.30-21.00 hod. kond.pl.
6.00-7.30 hod., 12.00-20.00 hod.
6.00-7.30 hod., 12.00-20.00 hod.
14.00-20.00 hod.
zavřeno
6.00-8.00 hod.,
12.00-13.30 hod. dvě dráhy,
18.00-20.00 hod.
6.00-7.30 hod., 12.00-20.00 hod.
6.00-7.30
hod.,
17.30-18.30

18.30-19.30 VZP,
19.30-21.00 hod. kond.pl.
19. čtvrtek 6.00-7.30 hod., 14.00-20.00 hod.
20. pátek 6.00-7.30 hod.
12.00-14.00 hod. dvě dráhy,
14.00-20.00 hod.
21. sobota 14.00-15.00 hod. dvě dráhy,
15.00-20.00 hod.
22. neděle zavřeno
23. pondělí 6.00-8.00 hod.,
12.00-13.30 hod. dvě dráhy,
18.00-20.00 hod.
24. úterý
6.00-7.30 hod., 12.00-20.00 hod.
25. středa 6.00-7.30 hod., 17.30-18.30 Aquer.,
18.30-19.3 0 VZP,
19.30-21.00 hod. kond.pl
26. čtvrtek 6.00-7.30 hod., 14.00-20.00 hod.
27. pátek 6.00-7.30 hod., 12.00-20.00 hod.
28. sobota 14.00-20.00 hod.
29. neděle zavřeno
30. pondělí 6.00-8.00 hod. ,
12.00-13.30 hod. dvě dráhy
18.00-20.00 hod.
31. úterý
6.00-7.30 hod., 12.00-20.00 hod.
Případné změny budou zveřejněny ve vývěsní
skříňce před pl. bazénem v Poličce.
POZOR: Ve středu mají možnost pojištěnci VZP
po předložení kartičky plavat zdarma. Kapacita je
max. 55 návštěvníků.
PROVOZ SAUNY: leden: stř. a pá.: muži od
16.30-19.30 hod. , čt. : ženy od 16.30-19.30 hod. so.:
ženy od 15.00-17.00 hod. , společná od 17.30-20.00
hod. Saunu po objednání mohou využívat kolektivy
dětí s doprovodem pedagogů. Uzavřené kolektivy
se mohou objednat osobně nebo telefonicky na pl.
bazén 461 725 631
V roce 2006 pokračuji kurzy: plavání kojenců
a batolat od půl roku věku dítěte do tří let, plavání
rodičů s dětmi, plavání hrou, zdokonalovací plavání
pro mladší a starší žáky, triatlon MIP, plavecký oddíl
ORKA. Do všech kurzů se mohou děti ve školním
roce přihlašovat průběžně. Srdečně je zveme. Informace o kurzech najdete ve vývěsní skříňce před
plaveckým bazénem, volat můžete:
plavecký bazén 461 725 631 pí. Kmošková

Jitřenka - měsíčník, dodáván zdarma do poštovních schránek občanů a firem Poličky a integrovaných obcí každého 1. dne v měsíci. Vydává: Město Polička, Palackého nám. 160. Místo vydání: Polička. Šéfredaktor Ing. Ivo Janeček, IČ 60893893, redakce Jitřenky - Obchodní dům PONAS, Tyršova 161, Polička, tel. 603 526 243, e-mail: jitrenka@policka.cz Redakční rada:
Ing. A. Klein, Ing. L. Vrabec, S. Sáňka, R. Habrman, Z. Kašparová. Stálí spolupracovníci: V. Vraspír, PhDr. O. A. Kukla, L. Čiháková. Registrováno MK ČR pod č. E 14219. Možnosti kontaktu: tiskový mluvčí Města Poličky Stanislav Sáňka, e-mail: sanka@policka.org, podatelna MěÚ, e-mail: urad@policka-mesto.cz, Do čísla budou zařazeny příspěvky, došlé do uzávěrky,
tj. 20. v měsíci. Podepsané příspěvky nemusí vyjadřovat názor redakce. Graf. zpracování a tisk: Tiskárna Polička, Haškova 446, Polička, e-mail: info@tiskarnapolicka.cz
-jkd-

20

