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ÚKLID STŘECHY ZIMNÍHO STADIONU
O víkendu 11. a 12. února se odklízel sníh ze
střechy zimního stadionu. Na střeše se nacházelo
kolem šedesáti až sedmdesáti centimetrů sněhu,
který pokrýval tři tisíce metrů čtverečních střechy.
Sněhu bylo dva tisíce kubíků, což odpovídá váze
pěti set tun. Pro porovnání to je deset tisíc pytlů
cementu. „V sobotu dopoledne jsme jednali s některými pokrývačskými firmami, krizový štáb města
kontaktoval profesionální hasičský záchranný sbor
a SDH JPO II. Polička, v pohotovosti byli i zaměstnanci Technických a energetických služeb. Během
dopoledne jsme se obrátili také na další hasičské jednotky ze Stříteže, Pomezí, Modřece a Lezníka. Až do
večerních hodin všichni usilovně pracovali,“ uvedl
místostarosta Jaroslav Martinů. Protože však bylo
zřejmé, že za tmy bude práce obtížnější, obrátilo se

NEZAPOMEŇTE!!!
Připomínáme, že do 31. března 2006 je splatný
místní poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a místní poplatek ze psů. Poplatky
lze platit hotově v příjmové pokladně MěÚ Polička,
bezhotovostně převodem na účet Města nebo složenkou na poště. Veškeré náležitosti jsou uvedeny na
složence, která Vám byla začátkem ledna zaslána.
Vyzýváme ty poplatníky, kteří měli v minulosti
změnu (v počtu osob, v adrese, v osvobození apod.)
a dosud neodevzdali dodatečné „přiznání“ k poplatku, aby tak neprodleně učinili. Změnu by měl každý
nahlásit do 30 dnů, což jim ukládá v té době platná
Obecně závazná vyhláška Města Poličky.
MěÚ Polička - OFP

HASIČI ODKLÍZEJÍ SNÍH
A RAMPOUCHY

vedení města se žádostí o pomoc na armádu. „Měli
jsme informace, že armáda pomáhá i v Hlinsku.
Oslovili jsme záchranný prapor v Kutné Hoře, kde
nám velící důstojníci přislíbili poskytnutí pomoci
a třicet vojáků bylo vysláno do Poličky a budou
celou noc pomáhat. Větší zklamání však bylo, když
volal stejný důstojník, že jejich generálové vojáky,
kteří byli na cestě, jim z neznámých důvodů odvolali. Nezbylo tedy nic jiného, než po poradě s krizovým štábem a integrovaným záchranným systémem
hledat jiné řešení. Proto byli povoláni další členové
SDH,“ řekl místostarosta.
Během nedělního dopoledne přijelo dalších
deset skupin hasičů, v počtu zhruba šedesáti až
sedmdesáti lidí. Do nedělního odpoledne byla střecha zbavena sněhu. „Je těžké volit slova, jak všem
těmto lidem poděkovat. Zaslouží si jej nejen hasiči,
ale také zaměstnanci Technických a energetických
služeb, krizový štáb. Myslím si, že ani na chvíli
nebylo možné při této situaci otálet, protože mohlo
dojít k havárii, tak jako v některých městech,“ dodal
místostarosta Jaroslav Martinů.
-sáň-

NÁVŠTĚVA Z ITÁLIE
V sobotu 28. ledna zavítal do Poličky za doprovodu poslance Václava Nájemníka zástupce regionu Emilia Romagna, pan Centurio Frignani. Italský
host, který vykonával funkci starosty, je místopřed-

Poslanec Václav Nájemník (vlevo) a Centurio
Frignani se velice zajímali o expozice v barokní radnici, které jim představoval ředitel
muzea David Junek. Foto: Stanislav Sáňka
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sedou výboru pro kontrolu při regionální vládě
zmíněné oblasti a bude kandidovat do Evropského
parlamentu, se setkal na městském úřadě se starostou Miroslavem Popelkou a ředitelem městského
muzea a galerie Davidem Junkem. Zástupce italského regionu byl seznámen s historií města, dále
během programu následovala prohlídka barokní
radnice na Palackého náměstí, rodné světničky
hudebního skladatele Bohuslava Martinů na věži
kostela svatého Jakuba a dalších částí města. Jak
Centurio Frignani uvedl, Polička se mu moc líbila
a byl s celou návštěvou města spokojen. „O Poličce
jsem již slyšel, protože jsem byl několikrát v sousední Litomyšli. Vaše město také znám z programu
Za kulturou nejen do Prahy, ve kterém je Polička
zastoupena,“ řekl Centurio Frifnani. Jak dále uvedl,
tento kraj je zajímavý a zná i hudebního skladatele
Bohuslava Martinů. Během setkání si obě strany
také vyměnily mnoho informací a zkušeností, a to
nejen z regionální politiky. Jak se také italský zástupce svěřil, nevadil mu ani silný mráz, který přes
víkend panoval.
-sáň-

Hasiči pomáhali s následky oblevy. „Začali
jsme pomáhat občanům v centru města a na příjezdových komunikacích do centra s úklidem sněhu
a rampouchů ze střech, aby nebyli ohroženi chodci,
kteří v těchto místech procházejí,“ řekl starosta Miroslav Popelka.
Akce se podle jeho slov podařila zajistit za
spolupráce HZS a dobrovolných hasičů. Hasiči
odstraňovali za pomoci tří vysokozdvižných plošin
odstraňovat sníh a rampouchy v Riegrově ulici, potom následovaly další části centra města.
-sáň-

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ PRÁVNICKÝM
A FYZICKÝM OSOBÁM MĚSTEM POLIČKA V ROCE 2006
V rozpočtu Města Poličky je pro rok 2006 zařazena částka pro finanční příspěvky ve výši 960.000,Kč. Pro podávání žádostí o finanční příspěvky, jejich náležitostí a pro režim přidělování pro rok 2006
jsou schválena tato pravidla:
1. Částka k rozdělení :
1. kolo
2.kolo
celkem
a) komise sportovní
440.000,- Kč
70.000,-Kč
510.000,- Kč
b) komise kulturní
140.000,- Kč
20.000,- Kč
160.000,- Kč
c) komise zdravotně sociální
140.000,- Kč
20.000,- Kč
160.000,- Kč
d) komise dítě a volný čas
40.000,- Kč
20.000,-Kč
60.000,- Kč
e) zájmové organizace
(nezařazené, přímo rada, zastupitelstvo)
50.000,- Kč
20.000,- Kč
70.000,- Kč
Celkem 810.000,- Kč 150.000,- Kč 960.000,- Kč
2. Harmonogram projednávání a schvalování :
- do 21. 3. 2006 předložení žádostí o finanční
příspěvek - 1. kolo na adrese: Městský úřad Polička,
odbor finanční a plánovací - příjmová pokladna,
Palackého nám. 160, 572 01 Polička
- v měsíci dubnu 2006 - projednání žádostí v komisích města, radě města a zastupitelstvu města
- do 30. 9. 2006 předložení žádostí o finanční
příspěvek - 2. kolo na stejné adrese, jejich následné
projednání v komisích, radě, případně v zastupitelstvu města. Budou upřednostněny žádosti v případě naléhavých a neočekávaných potřeb.
3. Žádosti
O finanční příspěvek mohou požádat všechny
neziskové organizace, občanská sdružení, spolky
a kluby a fyzické osoby působící na území města
Poličky, které splní stanovené náležitosti a nemají
závazky po lhůtě splatnosti vůči Městu Polička
z minulého období.
Žádost o finanční příspěvek na formuláři, který
je k dispozici v podatelně, v příjmové pokladně

MěÚ a na internetové adrese www.polička.org.
musí obsahovat:
a) název žadatele včetně jeho identifikačních
údajů ( IČO, datum narození), kontaktní osobu,
adresu, telefonní a bankovní spojení
b) předmět činnosti
c) popis předmětu ( akce, činností ), na který je
příspěvek žádán
d) výše požadovaného finančního příspěvku
Právnická osoba předloží k žádosti doklad
o právní formě (například zřizovací listinu, výpis
z obchodního rejstříku, registraci Ministerstva
vnitra ČR.)
Finanční příspěvky do výše 20.000,- Kč pro
jednoho žadatele v jednom roce schvaluje rada
města, finanční příspěvky ve výši nad 20.000,-Kč
pro jednoho žadatele v jednom roce schvaluje na
doporučení rady města zastupitelstvo města. V případě schválení bude uzavřena s žadatelem Smlouva
o poskytnutí finančního příspěvku.
Žadatel, kterému Město Polička poskytuje finanční příspěvek, je povinen:
a) do 30 dnů po skončení akce, nejpozději
však do 15. 12. daného roku, zaslat nebo předat
finančnímu a plánovacímu odboru městského
úřadu vyúčtování poskytnutého příspěvku, včetně
doložení uhrazených faktur nebo účetních dokladů
b) nevyužité finanční prostředky vrátit na účet
Města Poličky s vyúčtováním, nejpozději do 15. 12.
2006
V případě, že žadatel o finanční příspěvek není
dosud registrován v databázi Informačního centra
při městském úřadu, je třeba, aby tak učinil.
Kontrolní a finanční výbor zastupitelstva města a finanční a plánovací odbor MěÚ je kdykoliv
oprávněn zkontrolovat, zda využití finančních prostředků je v souladu s účelem, na který byl finanční
příspěvek poskytnut. Při zjištění závažných nedostatků v čerpání příspěvku bude příjemce povinen
tyto prostředky vrátit zpět do rozpočtu města.
Uvedená pravidla byla schválena na jednání
zastupitelstva města dne 16. 2. 2006.
Odbor finanční a plánovací

JARO SE BLÍŽÍ
A s ním i problémy s velkým množstvím sněhu,
kterým nás příroda během zimy obdařila. V loňském roce se nám podařilo se štěstím zabránit větším povodním, ale reálné nebezpečí hrozí i letos.
Zejména občané bydlící v záplavových oblastech
by se měli ve vlastním zájmu na možnou povodeň
předem připravit. Povodňové zabezpečovací práce
zajišťují podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon), nejen správci vodního toku, ale také vlastníci
dotčených objektů, případně další subjekty podle
povodňových plánů, nebo na příkaz povodňových
orgánů. Odpovědní pracovníci MěÚ v Poličce udě-

PODĚKOVÁNÍ OSADNÍHO
VÝBORU V LEZNÍKU
Od začátku letošního roku zaznamenal Osadní
výbor v Lezníku jednu zásadní změnu – k 31. 12.
2005 ukončil svoji činnost v tomto výboru jeho
zakládající člen a předseda pan Jaroslav Kladiva. Za
léta svého působení vykonal mnoho obětavé, náročné a pro obyvatele této městské části přínosné práce.
Právě odvedená práce je velkým závazkem a výzvou
pro všechny jeho nástupce.
Milý Jaroslave, jménem Osadního výboru děkuji
za všechno, co jsi za roky svého působení v OV pro
Lezník udělal a do dalších let Ti přeji hodně štěstí,
zdraví, pohody a spokojených let prožitých v Lezníku.
M. Kučerová, OV Lezník

lají vše proto, aby byly uchráněny životy a zdraví
občanů i jejich majetek v nejvyšší možné míře.
K případnému varování nám může dobře posloužit
nový městský rozhlas, který bychom využili i k podávání důležitých informací pro občany. Stále platí
pravidlo, že štěstí přeje připraveným. Proto je nutné, aby každý z nás ve svých možnostech přispěl
k tomu, aby škody při případných záplavách byly
co nejmenší.
Nejdůležitějšími pomocníky při všech mimořádných událostech jsou hasiči. Ve městě můžeme
potkat jak profesionální jednotku Hasičského
záchranného sboru Pardubického kraje, tak i městem zřízenou jednotku Sboru dobrovolných hasičů
s cisternovou automobilovou stříkačkou Renault
Midlum. V současné době má jednotka 11 členů.
Významně se i v loňském roce podílela na likvidaci povodní a letos jednak na odklízení sněhu ze
střech školských zařízení a dalších budov a zejména pak při záchraně zimního stadionu v Poličce,
kdy společně s dalšími jednotkami a dobrovolníky
zabránila obrovským materiálním škodám. I touto
cestou bych chtěl všem za jejich pomoc poděkovat.
Važme si proto jejich práce, protože je odpovědná,
náročná a nebezpečná.
Nadále je možné veškeré mimořádné události,
ať už povodně, požáry, havárie apod. hlásit na tel.
čísla: 150 hasiči, 155 záchranná služba, 158 Policie ČR nebo operační středisko HZS na tel. číslo
461 555 102.
Ing. Vladimír Bartoš
tajemník bezpečnostní rady města

VYŘAZENÍ Z EVIDENCE SHR
Městský úřad Polička – odbor obecní živnostenský úřad, pracoviště Nádražní 304, Polička informuje občany zapsané v evidenci samostatně hospodařících rolníků (dále jen SHR), že v souvislosti
se zákonem č. 441/2005 Sb., kterým se mění zákon
č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších
předpisů, a některé další zákony, se mohou dostavit
na uvedený odbor Městského úřadu Polička a požádat o vyřazení z evidence samostatně hospodařících rolníků. Na žádost o vyřazení z evidence SHR
je potřeba uvést datum, ke kterému rolník žádá
o vyřazení a doložit souhlas Finančního úřadu ve
Svitavách s ukončením činnosti. V případě nejasností se obracejte na výše uvedenou adresu, popř.
tel. č. 461723861.

PODMÍNKY PRIVATIZACE BYTOVÉHO
FONDU MĚSTA V ROCE 2006
Dne 16. 2. 2006 byl v Zastupitelstvu města
Poličky odsouhlasen prodej 44 městských bytů do
soukromého vlastnictví. Jedná se o 8 bytů v domě
č.p. 33 v ul. Šaffova, 16 bytů v domech č.p. 874
a č.p. 875 v ul. 9. května a 20 bytů v domech č.p.
983 a č.p. 984 v ul. Hegerova v Poličce. Předmětem
prodeje budou i odpovídající spoluvlastnické podíly na společných částech domu a na zastavěném
pozemku. Prodej neobsazených bytů bude realizován formou veřejné dražby.
Podmínky, za kterých budou byty prodávány,
jsou nastaveny obdobně jako v roce 2005. Kupní
cena bude vycházet z 90 % hodnoty získané ze
znaleckého posudku a bude zahrnovat, stejně jak
tomu bylo i v předcházejícím roce, náklady spojené s převodem. Zůstanou zachovány výhody, které
byly dány kupujícím při prodeji bytů v roce 2005,
a to možnosti bezúročného splácení kupní ceny
po dobu 10-ti let, poskytnutí dalších slev při platbě
v co nejkratší lhůtě, umožnění úhrady kupní ceny
prostřednictvím stavebních spořitelen a další. Rovněž bude dána možnost výměny mezi nájemcem
bytu určeného k prodeji s jiným městským bytem,
který se prodávat nebude.
Uzavíráním kupních smluv s jednotlivými
nájemci – zájemci o koupi bytu - byla pověřena
JUDr. Marie Tomanová.
Ing. Škrabalová Sonja
vedoucí majetkoprávního odboru

ODSTRAŇOVALI SNÍH
ZE HŘBITOVŮ
Během února pracovali odsouzení v rámci
obecně prospěšných prací na likvidaci sněhové
nadílky z centrálního hřbitova a hřbitova u kostela
svatého Michala. „Odstraňování sněhu tito odsouzení prováděli na základě podnětů občanů, kteří
se těžko dostávali na pietní místa,“ uvedl strážník
poličské městské policie Aleš Horníček. Sníh byl
postupně odvážen jak z hlavních přístupových cest,
tak z cest vedoucím k hrobům. Z reakcí občanů je
zřejmé, že byli s touto činností spokojeni.
-sáň-
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OKÉNKO MĚSTSKÉ POLICIE
Uplynulý měsíc se nesl ve znamení problémů
s podnapilými osobami. Uvádíme několik případů,
které strážníci řešili:
O tom, že na spaní „pod širákem“ je ještě brzy, se
přesvědčil šestadvacetiletý muž z Bořin 24. 1. odpoledne. Jako nejvhodnější místo ke kempování zvolil
závěj v ulici Tylova a filozofoval o věcech, které střízlivý člověk zřejmě nepochopí. Z obavy o jeho zdraví
strážníci ukončili táboření na ulici a umožnili mu pokračovat v meditaci na pardubické „záchytce“.
Když strážníci 2. 2. ráno viděli vcházet třicetiletého
muže ze Stříteže do herny na Palackého náměstí, bylo
jim jasné, že se ještě potkají. Vydržel nečekaně dlouho a k druhému setkání došlo až odpoledne v bufetu
v centru města, kde v poloze „ležícího střelce“ vyplnil
prostor mezi stoly a akumulačními kamny.
Barové stoličky se nechtěl vzdát 10. 2. před
polednem dvaatřicetiletý muž z Poličky v herně
v centru města poté, co jej strážníci vyprovodili na
čerstvý vzduch, jelikož se personálu přestalo líbit, že
jim devastuje doplňky vybavení herny. Ze stesku po
oblíbeném místě u baru měl nutkání se do herny vrátit a nebyl nijak nadšen z toho, že mu v jeho úmyslu
strážníci brání. Strážníci mu nabídli odvoz na „záchytku“ nebo odchod domů a muž nakonec rozumně
zvolil druhou možnost.
Nečekaně často přitahuje nádražní čekárna jedenapadesátiletého muže z Jedlové, se kterým strážníci
již mají své zkušenosti. Tentokrát milovník mašinek
10. 2. večer pohrdl lavičkou a rovnal si páteř přímo
na podlaze čekárny. I tentokrát byl z čekárny vyprovozen a výlet do Poličky mu budou připomínat
pokutové bločky.
Těžko říct, co vedlo dvacetiletého mladíka z Pomezí k tomu, že 19. 2. nad ránem na parkovišti u Plus
discontu „očesal“ stěrače a zrcátko u zaparkované
škodovky. Možná si potřeboval zvýšit sebevědomí
a škodovka byla ideální, neboť se opravdu nebránila.
-pl-

POZOR!
Na obou hřbitovech opět dochází ke krádežím lampiček, váziček a k devastování hrobů.
Informace týkající se těchto negativních jevů,
případně pohyb podezřelých osob na hřbitovech můžete oznámit ústně nebo telefonicky na
Policii České republiky nebo na Městské policii
Polička na těchto telefonních číslech:
Městská policie: 461 723 806, 731 441 421
Policie České republiky: 461 725 024
Pavel Lahodný
velitel městské policie Polička

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE POLIČKA ZA ROK 2005
Městská policie v Poličce se zabývá problematikou dopravy, převážně v centru města a pořádkovou službou, pod kterou lze podřadit kontrolu
veřejného pořádku, dodržování nočního klidu,
občanského soužití a dohled nad dodržováním
obecně závazných vyhlášek.
Službu vykonává 5 strážníků a zajišťují chod
městské policie v pracovních dnech od 7.00 hod.
do 24.00 hod., sobotní službu od 8.00 hod. do
12.00 hod. a noční službu od 19.30 hod. do 5.00
hod. Úkoly dané příslušnými zákony strážníci vykonávají na katastru města Poličky a integrovaných
obcí Lezník, Modřec, Střítež.
Při plnění úkolů jak v oblasti dopravy, tak i veřejného pořádku strážníci řešili problémy převážně
na úrovni přestupků. V roce 2005 vyřešili strážníci
celkem 2320 přestupků .Nejvyšší počet vyřešených
přestupků byl na úseku dopravy. Strážníci vyřešili
1553 dopravních přestupků a ve 13 případech strážníci nařídili odtažení vozidel neukázněných řidičů.
Jako alarmující se jeví 19 řidičů přistižených pří řízení motorových vozidel pod vlivem alkoholu a odhalování takto spáchaných dopravních přestupků
se stane prioritou roku 2006.
V oblasti veřejného pořádku strážníci řešili nejvíce volné pobíhání psů, kterých bylo odchyceno
25, přestupky proti majetku, spáchané nejčastěji
formou krádeží v obchodech, rušení nočního klidu, znečišťování veřejných prostranství, veřejná pohoršení a přestupky spáchané stánkovými prodejci.
V loňském roce řešili strážníci 23 případů prodeje
alkoholických nápojů mladistvým osobám. Vzhledem k tomuto zjištění budou v letošním roce probíhat ve větší míře kontrolní akce zaměřené na tuto
problematiku. V rámci pořádkové činnosti strážníci
zasahovali v 366 případech na místech páchání
trestných činů a narušování veřejného pořádku.
V roce 2005 zadrželi strážníci 15 pachatelů trestných činů. Jednalo se především o trestné činy
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Příjmy za rok 2005, jejichž plnění zajišťovala svojí činností Městská policie Polička:
Parkovací automaty
Městská tržnice
Parkovací karty
Pokuty
Finanční úspora za práci,
kterou zdarma vykonávají
odsouzení k trestu OPP
Pokuty uložené správním
orgánem řidičům, které strážníci
přistihli pod vlivem alkoholu
Vyhrazená parkovací místa
Celkem

1 002 000
877 000
254 500
249 000
162 000
160 000
34 500
2 739 000

Pavel Lahodný, velitel městské policie

ZAČALA INSTALACE ŘETÍZKŮ
V těchto dnech se začalo v rámci projektu Bezpečí pro seniory, který vznikl ve spolupráci městské
policie a komise pro prevenci kriminality, s instalací
prvních zabezpečovacích řetízků na dveře bytů a samolepek. V pátek 10. února provedl zámečník Technických a energetických služeb v Poličce Václav Pražan instalaci zabezpečovacích řetízků u prvních čtyř
zájemců z řad seniorů. Pokud měli zájem, strážník
městské policie Oldřich Zapletal nalepil na dveře také
samolepky. Na vnější samolepce je upozornění pro
osoby, které chtějí vstoupit do bytu, že senioři budou
požadovat průkaz nebo legitimaci, budou chtít znát

LINKA 158
Krádež mobilních telefonů
Dvaadvacetiletý mladík z Poličky se pokusil kolem druhé hodiny odpolední z prodejny mobilních telefonů v Tyršově ulici v Poličce odcizit šest mobilních
telefonů v hodnotě více než jednadvacet tisíc korun.
Poté, co z neuzamčené vitríny odcizil telefony, vyběhl z obchodu, kde byl dostižen sedmadvacetiletým
jednatelem poškozené společnosti. Policejní komisař
sdělil muži obvinění z trestného činu krádeže.
Krádež peněz
Na svou neopatrnost doplatil řidič Fiatu Marea
z Prahy. Po osmé hodině ráno dne 16. 2. 2006 neuzamkl vozidlo, které ponechal na parkovišti u prodejny
Plus v Poličce. Když se vrátil s nákupem, zjistil, že
mu neznámý pachatel odcizil z auta tašku s téměř
137 000 Kč. Policie po pachateli i penězích nadále
pátrá.
npor. Mgr. Martina Simonová,
tisková mluvčí Okr. řed. Policie ČR Svitavy

maření výkonu úředního rozhodnutí, krádeže,
poškozování cizí věci a výtržnictví. Ve dvou případech strážníci zadrželi celostátně hledanou osobu.
Ve výčtu činnosti strážníků MP Polička nelze
opominout i takové činnosti, jako bylo zajišťování
veřejného pořádku při kulturních akcích – např.
Masopustní průvod, Jazzový festival, Poličské
rockoupání, Majáles, lampiónový průvod, ohňostroj, festival 555, oslavy 740. výročí založení města
apod.
Při plnění úkolů strážníci spolupracují s obvodním oddělením Policie České republiky v Poličce
a spolupráci obou bezpečnostních složek je
možno hodnotit jako velmi dobrou.
Městská policie v Poličce se také zapojuje do
projektů prevence kriminality. Od října loňského
roku strážníci provádějí dohled na výkonem trestu
obecně prospěšných prací odsouzených. Za první
čtyři měsíce pod dohledem strážníků vykonalo
deset odsouzených, kteří odpracovali zdarma ve
prospěch města 1155 hodin.

Zámečník T.E.S.u instaluje bezpečnostní řetízek na dveře u prvních zájemců.

Strážník poličské městské policie Oldřich Zapletal nalepuje na dveře samolepku s pokyny,
jak v případě podezřelého chování osob, které
si vyžadují vstup do bytu, postupovat.
důvod vstupu a pokud budou mít nějaké pochybnosti,
zavolají policii. Na samolepce na vnitřní straně dveří
jsou pokyny a rady, jak postupovat, včetně kontaktů
na republikovou a městskou policii. Mezi první zájem-

ce patřila paní Eliška. „Máme s manželem zkušenosti,
že zazvonili různí prodejci a nabízeli zboží. Vždy
jsme je odmítli,“ uvedla paní Eliška. Podle jejích slov
má tento projekt pro seniory význam. „Hovořila jsem
i s kamarádkou, která uvažuje, že si řetízek a samolepky nechá také instalovat,“ dodala.
V první fázi projektu by mělo být umístěno 300 samolepek a řetízků. Uživatelé za tuto službu nic neplatí,
vše je hrazeno z peněz prevence kriminality.
-sáň-

PODĚKOVÁNÍ

Ráda bych touto cestou poděkovala sestřičkám
a celému personálu včetně pana prim. Provazníka
a p. MUDr. L. Hrubé, kteří se obětavě starali o naši
maminku paní Večeřovou.
Za celou rodinu M. Musílková

FÚ VE SVITAVÁCH
OZNAMUJE

ZPRÁVY Z RADNICE
USNESENÍ
- přijatá na 2. schůzi Rady města Poličky
konané dne 23. 1. 2006
RM bere na vědomí informace z prezentace
firmy „STUDIO ULMA“, Brno na zpracování návrhu ideové představy na řešení expozic a interiérů
Městského muzea a galerie Polička včetně muzejní
zahrady.
RM bere na vědomí informaci o sestavení pracovních skupin, které se budou podílet na zpracování komunitního plánu města Poličky.
RM schvaluje, v návaznosti na změnu vyhlášky
MPSV č. 82/1993 Sb., o úhradach za pobyt v zařízeních sociální péče, výši úhrad za pobyt v Domově
důchodců v Poličce dle důvodové zprávy s účinností od 1. 2. 2006.
RM bere na vědomí závěry z inspekční zprávy
z inspekce a protokolu z kontroly v Základní škole
Na Lukách v Poličce provedené Českou školní inspekcí, Pardubický inspektorát v měsíci listopadu
2005.
RM schvaluje přijetí jednoho pracovníka na úsek
územního plánování za zrušenou veřejnoprávní
smlouvu s Městem Svitavy.
RM doporučuje ZM schválit Pravidla pro poskytování finančních příspěvků právnickým a fyzickým osobám Městem Polička v roce 2006.

- přijatá na 3. schůzi Rady města Poličky
konané dne 6. 2. 2006
RM bere na vědomí rezignaci Mgr. Petra Zaala
na funkci člena Zastupitelstva města Poličky a vydání „Osvědčení o nastoupení do funkce člena Zastupitelstva města Poličky“ Mgr. Milanu Matoušovi.
RM bere na vědomí komentář Mgr. Davida
Junka k řešení interiérů Městského muzea a galerie
Polička.
RM doporučuje ZM schválit návrh rozpočtu
Města Poličky na rok 2006.
RM doporučuje ZM schválit rozpočtový výhled
Města Poličky na období 2007 – 2010.
RM schvaluje smlouvu o dílo s Vodními zdroji
Chrudim, spol. s r.o., jejímž předmětem je hydrogeologická pomoc Městu Polička při vodohospodářských haváriích.
RM doporučuje ZM ke schválení partnerskou
smlouvu o financování projektu Integrovaný systém
nakládání s odpady – sběrné dvory Svitavska, část
kontejnery, s Mikroregionem Svitavska.
RM bere na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci a stavu veřejného pořádku v teritoriu Obvodního oddělení PČR Polička za rok 2005.
Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí
na sekretariátě starosty MěÚ.

PROPAGACE TURISTICKÉ OBLASTI SVITAVSKO PRÁVĚ TEĎ!
Svazek obcí Kraj Smetany a Martinů (KSM) získal
pro turistickou oblast Svitavsko grant na podporu propagace této oblasti v cestovním ruchu. Projekt ve výši
522.230,- Kč je jako jeden z prvních spolufinancován
z prostředků Evropské unie - ze společného regionálního operačního programu (SROP) a prostředků
Pardubického kraje. Aby mohl být projekt realizován,
je předfinancován z rozpočtu Kraje Smetany a Martinů
a příspěvků obcí Polička, Litomyšl, Svitavy, Moravská
Třebová a Proseč. V případě úspěšného dokončení
projektu bude z dotace proplaceno 90% nákladů.
Záměrem projektu je zvýšení propagace, návštěvnosti
a povědomí o turistické oblasti Svitavsko, tj. území

zahrnující města Polička, Litomyšl, Moravská Třebová,
Svitavy a jejich okolí vč. Toulovcových Maštalí. Projekt
je zaměřen na přípravu a zhotovení řady propagačních
materiálů, vč. jejich distribuce. Z jedné části se jedná
o materiály mapující celou turistickou oblast Svitavsko
a z druhé části o materiály turistické zóny Kraj Smetany
a Martinů. Manažerem projektu je Mgr. Jan Matouš, ředitel svazku obcí KSM a Informačního centra v Poličce.

NOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY!
V neděli 26. února 2006 vstoupily v platnost změny
jízdních řádů veřejné dopravy. Vzhledem ke skutečnosti, že Pardubický kraj jako objednatel a České dráhy jako
dopravce obdržely velké množství připomínek k platným jízdním řádům, proběhlo jednání mezi zástupci
Krajského úřadu Pardubického kraje a Českých drah ve
věci úprav jízdních řádů osobních a spěšných vlaků.
„Výsledkem těchto jednání jsou změny jízdního řádu
ČD, které odrážejí řešení velké části předložených požadavků a měly by přispět k lepší dopravní obsluze na
území Pardubického kraje. Realizované změny budou
ve většině případů promítnuty také do úprav jízdních
řádů autobusové dopravy,“ řekl náměstek hejtmana
zodpovědný za dopravu Ivo Toman.
České dráhy přislíbily, že na tratích, kde dojde
k největším změnám, budou zdarma k dispozici letáky s úpravami jízdního řádu. Nové jízdní řády ČD
si je možno prohlédnout na stránkách Pardubického
kraje www.pardubickykraj.cz v sekci Nepřehlédněte.
Bylo také dohodnuto, že připomínky, kterým nebylo
možno vyhovět, budou zařazeny mezi podklady pro
sestavování jízdních řádů 2006/2007.
„Další oficiální změna jízdních řádů bude na konci
května, výraznější zásahy však Pardubický kraj jako
objednatel již nepředpokládá,“ doplnil Toman.

V současné době je již vytištěna mapka oblasti
Svitavska sloužící k rychlé orientaci turistů v oblasti
(česko-anglická mutace), brožura o turistických atraktivitách oblasti (památky, zajímavosti, příroda) – v české,
anglické a německé mutaci, motivační plakáty, brožura
Na kole krajem Smetany a Martinů a Infokatalog pro
Kraj Smetany a Martinů.
Další propagační aktivitou bude brožura s tipy na
pěší výlety. Pro zónu Kraje Smetany a Martinů bude
vydán multimediální CD-ROM.
V lednu i v únoru letošního roku již byly tyto materiály distribuovány na veletrzích cestovního ruchu
(Brno, Olomouc, Bratislava, Utrecht a další). Dlouhodobě až do rozdání jsou materiály k dispozici turistům
v Informačních centrech, aktuálně probíhá jejich distribuce do ubytovacích zařízení naší oblasti a regionu
Východní Čechy.
Mgr. Jan Matouš, ředitel svazku obcí KSM

Úřední y, ve kterých budou na Městském úřadu
v Poličce přítomni dva pracovníci Finančního úřadu
ve Svitavách:
14. 3. (úterý)
8:00 – 12:00, 13:00 – 15:30
21. 3. (úterý)
8:00 – 12:00, 13:00 – 15:30
23. 3. (čtvrtek)
8:00 – 12:00, 13:00 – 15:30.
V těchto ách mohou poplatníci podávat daňová
přiznání k dani z příjmů fyzických osob.
***
Rozšíření úředních FÚ ve Svitavách, T. G. Masaryka 15, v březnu 2006:
Oddělení vyměřovací:
pondělí 27. 3.
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
úterý 28. 3.
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
středa 29. 3.
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
čtvrtek 30. 3.
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
pátek 31. 3.
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
Pokladna:
pondělí 27. 3.
úterý 28. 3.
středa 29. 3.
čtvrtek 30. 3.
pátek 31. 3.

8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Podatelna:
pondělí 27. 3.
úterý 28. 3.
středa 29. 3.
čtvrtek 30. 3.
pátek 31. 3.

8:00 - 17:00
8:00 - 17:00
8:00 - 17:00
8:00 - 17:00
8:00 - 17:00
Ing. Jan Charvát, v. r. ředitel

ELEKTRONICKÁ AUKCE
Prostřednictvím Informačních míst pro podnikatele mohou podnikatelé využít komerční službu
Elektronická aukce, která nabízí podnikatelům
možnost realizace on-line výběrových řízení na
dodávku libovolného zboží, vyhlášených „vyhlašovatelem“ (klientem InMP). Hospodářská komora
ČR osloví jménem vyhlašovatele dodavatele, kteří
mu v rámci e-aukcí prezentují aktuální nabídky za
účelem získání zakázky.
Elektronická nákupní aukce, jako součást výběrového nebo poptávkového řízení je speciální
postup umožňující případným dodavatelům stlačovat proti sobě cenu směrem dolů v reálném čase
a to díky informačním technologiím a internetu
nezávisle na místě, kde se jednotliví účastníci aukce
v daný okamžik nachází.
Všichni účastníci vidí, zda je jejich nabídka
konkurenceschopná a mohou ji podle toho stále
vylepšovat. Jako vedlejší (i když neméně důležitý)
efekt získává zadavatel on-line aukcí velmi přesný
nástroj k nejlepšímu pasivnímu marketingovému
průzkumu možností jednotlivých segmentů trhu
a také prostředek k certifikaci a hodnocení svých
dodavatelů. Zájemci z řad podnikatelů přitom nemusí učinit nic jiného, než navštívit jedno z Informačních míst pro podnikatele, kde vyškolený pracovník aukci zadá. Výsledkem aukce je setříděný
přehled vhodných dodavatelů dle předem definovaných kritérií se závaznými cenami poptávaného
zboží (služby). Každý zájemce, ať již z řad potencionálních dodavatelů nebo zadavatelů těchto on-line výběrových řízení, má nyní možnost sledovat
každý pátek od 10:00 hod. průběh jedné vybrané
aukce, a to na kterémkoli Informačním místě pro
podnikatele, kam stačí pouze v určený čas přijít
a sledovat na monitoru počítače, jak taková aukce
probíhá z pohledu zadavatele.
Informace ke komerční službě E-aukce získáte
na Informačním místě pro podnikatele ve Svitavách,
Kijevská 423/8, 568 02 Svitavy, tel.: 461 568 239,
e-mail: RMSvitavy@inmp.cz.
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KALENDÁŘ AKCÍ
města Polička

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:

Březen 2006
TYLŮV DŮM POLIČKA
pondělí
6. března
19.30 hodin
velký sál
150,- Kč

Francis Veber : JAK UNÉST DÁMU
abonentní cyklus B
lehká ironická komedie z Francie
„šedesátých let“ 20.století.
hrají: Milena Steinmasslová, Ladislav
Potměšil,......
úterý
JAK SE ZACHRAŇUJE ZEMĚ
7. března představení pro MŠ a ZŠ
8.15 hodin ekologicky zaměřené představení
10.15 hodin přístupno veřejnosti
30,- Kč
pondělí
20. března
19.30 hodin
malý sál

ENSEMBLE TOURBILLON
koncert Kruhu přátel hudby
komorní hudba baroka
vstupné 65,- Kč, pro studenty
a seniory 40,- Kč
sobota
ODPOLEDNE S POLIČANKOU
25. března sobotní odpoledne s poličskou dechovkou
14.00 hodin s tancem a hudbou
30,- Kč
neděle
HRÁTKY S ČERTEM
26. března dětský cyklus Pohádkový svět
16.00 hodin hraje divadlo EXIL Pardubice
velký sál
50,- Kč
pondělí
27. března
8.15 hodin
10.15 hodin
velký sál
30,- Kč

pondělí
27. března
19.30 hodin
velký sál
150,- Kč
úterý
28. března
8.15 hodin
10.15 hodin
velký sál
30,- Kč

středa
29. března
19.00 hodin
90,- Kč
velký sál
čtvrtek
30. března
8.15 hodin
10.15 hodin
velký sál
35,- Kč
pátek
31. března
19.30 hodin
150,- kč
velký sál

LABUTÍ JEZERO
úsměvný pohled na slavný balet
P. I. Čajkovského
v podání DOCELA VELKÉHO DIVADLA
LITVÍNOV
představení pro střední školy
hrají: L. Lavičková, R. Stodůlka, J. Galinová
přístupno veřejnosti
REKVIZITÁRNA S JANEM KAČEREM
abonentní cyklus A
v podání DOCELA VELKÉHO DIVADLA
LITVÍNOV
hrají: Jan Kačer, Jana Galinová, Lenka
Lavičková
LABUTÍ JEZERO
úsměvný pohled na slavný balet
P. I. Čajkovského
v podání DOCELA VELKÉHO DIVADLA
LITVÍNOV
představení pro 2. stupeň ZŠ
hrají: L. Lavičková, R. Stodůlka, J. Galinová
přístupno veřejnosti
PAVEL NOVÁK
koncert známého zpěváka

PAVEL NOVÁK
koncert pro MŠ a 1. st. ZŠ
přístupno veřejnosti

FLERET a Jarmila Šuláková
koncert skupiny Fleret s královnou lidové
písně Jarmilou Šulákovou

KINO POLIČKA
pátek
3. března
19.00 hodin
55,- Kč

DOBLBA
černá barevná komedie
český film
hrají : Jaroslav Dušek, Petr Čtvrtníček
Marek Daniel....

Předprodej vstupenek 14 dnů před představením
v Informačním centru Polička (461 723 800) a hodinu
před začátkem v Tylově domě.
Rezervace vstupenek je možná i přes internetové
stránky Tylova domu (www.tyluvdum.cz)
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

JARNÍ PRÁZDNINY
S MOZAIKOU
PRÁZDNINOVÝ FLORBALOVÝ TURNAJ
pro děti ze 6. – 9. tříd ZŠ
termín:
pondělí 13. března 2006 od 8.00 hod
místo:
sportovní hala Gymnázia v Poličce
přihlášky: do 7. 3. 2006 v SVČ Mozaika
(nepřihlášené týmy nebudou do turnaje zařazeny)
informace: Marie Hrstková
ZÁJEZD DO AQUAPARKU V LIBERCI
jedná se o zájezd rodičů s dětmi do zábavného
centra Babylon v Liberci, jehož součástí je
i známý aquapark
termín:
úterý 14. března 2006 – jarní prázdniny
cena:
vstupné - děti a studenti 215,- Kč
(cena je již s 50% dotací a obsahuje vstup do
aquaparku, lunaparku, Muzea zábavného
poznání a oběd)
dospělí si zakoupí vstupenky na místě – dotace se na ně nevztahuje
doprava: 310,- Kč na osobu
informace: Marie Hrstková
JARNÍ PRÁZDNINY S INDIÁNY
- den plný výtvarných dílen pro děti ze ZŠ
- vyrobíte si indiánský lapač snů, bubínek,
talisman,...
termín:
středa 15. 3. od 9 – 14.30 (15.00) hod.
místo:
SVČ Mozaika
cena:
95,- (zahrnuje materiál, pomůcky a kursovné)
- nutné se předem přihlásit
pomůcky: pití a velkou svačinu
informace: Zuzana Bulvová
JARNÍ TÁBOR V MARTINICÍCH
tábor pro všechny, kteří se chtějí bavit v době
jarních prázdnin. Ubytování je zajištěno ve
zděném vytápěném rekreačním objektu.
termín:
pondělí až pátek 13. až 17. března 2006
místo:
Martinice u Proseče
cena:
700,- Kč
informace: Richard Brabec

Přihlášky a podrobné informace je nutno si včas
vyzvednout ve Středisku volného času!
tel.: 461 725 352, 736 761 281
e-mail: ddm@unet.cz, www. ddmpolicka.unes.cz

KURZ – BŘIŠNÍ TANCE 10 lekcí/1,5 hodiny
Cena:
1000,- Kč
Lektorka : Adriena Morávková
Termín:
první lekce 31. 3. 2006
Místo:
tělocvična gymnázia
Čas:
začátečnice: 15,30 hodin
pokročilé: 17,00 hodin
Přihlášky: do 20. 3. v SVČ Mozaika
BŘIŠNÍ TANCE
Cena :
40,- Kč/ hodina ( účastnice platí na místě)
Lektorka: Ivana Jindrová
Termín:
první lekce 6. 3. 2006 ( vždy v pondělí)
Místo:
tělocvična gymnázia
Čas:
19,00 – 20,00 hodin
Informace: Ivana Jindrová – 605 270 036
III. JARNÍ POLIČSKÝ MASTER CLASS v AEROBIKU
Ve spolupráci se ZŠ Masarykova
Termín:
25. 3. 2006
Místo:
tělocvična ZŠ Masarykova (nová)
Čas:
9,00 – 14,00 hodin
Přihlášky: do 20. 3. odevzdat v SVČ Mozaika
Informace: Zdeňka Novotná - 736 752 624
TWIST-ARTOVÉ KYTIČKY
- výtvarná dílna pro děti z I. st. ZŠ
termín:
středa 8. 3. 2006 od 14.30 hod.
místo:
SVČ Mozaika
cena:
25,- Kč (zahrnuje materiál a pomůcky)
- nutné se předem přihlásit
informace: Zuzana Bulvová
VĚTVIČKA S PAPÍROVÝMI PTÁČKY
- výtvarná dílna pro děti z I. st. ZŠ
termín:
středa 22. 3. 2006 od 14.30 hod.
místo:
SVČ Mozaika
cena:
25,- Kč (zahrnuje materiál a pomůcky)
- nutné se předem přihlásit
informace: Zuzana Bulvová
FROSTOVÁNÍ
- zdobení skla pomocí speciálních barev
- výtvarná dílna pro studenty a dospělé
termín:
pátek 24. 3. 2006 od 17.00 hod.
místo:
SVČ Mozaika
cena:
80,-Kč (nutné se předem přihlásit)
pomůcky: skleničku nebo láhev
informace: Zuzana Bulvová
TVOŘÍME Z VRBOVÝCH PROUTKŮ
- obal na květináč
- výtvarná dílna pro děti z I. a II. st. ZŠ
termín:
29. 3. 2006 od 14.30 hod.
místo:
SVČ Mozaika
cena:
25,-Kč ( zahrnuje materiál a pomůcky)
- nutné se předem přihlásit
informace: Zuzana Bulvová
PLETENÍ Z PEDIGU
- oplétání lahví
- pro studenty a dospělé
termín:
sobota 1. 4. 2006 od 9.00 hod.
místo:
SVČ Mozaika
cena:
190,-Kč (zahrnuje materiál a kursovné)
pomůcky: buclatější 1,5 l láhev
lektor:
Zdeněk Luňák
informace: Zuzana Bulvová

PODĚKOVÁNÍ
Společně s přáteli jsme navštívili ples SVČ Mozaika a ZŠ Na Lukách v kulturním domě Jordán.
Velmi se nám tam líbilo, atmosféra totiž připomínala tzv. „sousedské“ plesy, kde se všichni znají.
Vřele všem doporučujeme takový ples navštívit.
Děkujeme pořadatelům za skvěle odvedenou
práci.
Štursovi a Mencovi
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LETNÍ TÁBORY S MOZAIKOU
LETNÍ AKADEMIE SPORTU A HER
- letní tábor plný sportování (aerobik, lanové
aktivity, adrenalin, míčové a vodní hry,...)
místo:
Martinice ( budova i podsadové stany)
termín:
2. 7. -12. 7. 2006
cena:
2 500,- Kč
ved. tábora: Zuzana Bulvová
PULTANELA – CESTA DO POHÁDKY
- letní tábor s bohatým programem motivovaný pohádkou pro děti od 6 – do 12 let
místo:
Martinice (budova i podsadové stany)
termín :
12. 7. - 23. 7. 2006
cena :
2 500,- Kč
ved. tábora: Richard Brabec
BESKYDY

termín:
cena:
vedoucí:

- turistický zájezd pořádaný ve spolupráci
s ZO ČMOS při ZŠ Na Lukách
2. - 6. 7. 2006
2 650,- Kč
Milan Matouš

VODÁCKÝ
termín:
23. – 30. 7. 2006
místo:
Vltava
věk:
11 – 99 let
cena:
3 250,- Kč
ved. tábora: Mgr. V. Fila
PŘÍMĚSTSKÝ – INDIÁNSKÉ LÉTO
- zaměření na keramiku a ruční práce
termín:
31. 7. – 4. 8. 2006
věk:
1. - 4. třída
místo:
SVČ Mozaika
cena:
860,- Kč
ved. tábora: Svíbová Martina
BÁJNÁ ZEMĚ VIKINGŮ
termín:
1. 8. -13. 8. 2006
místo:
Martinice ( budova i podsadové stany)
cena:
2350,- Kč
ved. tábora: Milan Matouš
SPORTOVNÍ TÁBOR
- ve spolupráci se softbalovým oddílem
JOOCKIES
termín:
12. 8. – 20. 8. 2006
místo:
Trhová Kamenice – tábor Sluníčko
4 lůžkové chatky + zděná budova
věk:
2. – 9. třída
cena:
2600,- Kč
ved. tábora: Petr Cihlář

MĚSTSKÁ KNIHOVNA A BŘEZEN
MĚSÍC INTERNETU
Městská knihovna Polička se opět přihlásila
k 9. ročníku Březen měsíc internetu. Letošní ročník
nese název „Na úřad přes internet“.
V oddělení pro dospělé budou k dispozici seznamy portálů veřejné správy, dále seznamy odborné literatury s klíčovým slovem internet.
Knihovnice jsou také připraveny poskytnout
miniškolení pro začátečníky – doporučit vhodné
tituly. Internet je přístupný každý den kromě úterý,
včetně soboty.
V čítárně bude po celý měsíc ve výpůjční době
zdarma internet pro seniory, včetně pomoci s jeho
základy. Zaměření je také především na internetové
stránky různých institucí. Je nutno předem domluvit termín.
V dětském oddělení dostane každý nově přihlášený čtenář 1 hodinu internetu zdarma, stálí čtenáři
půl hodiny zdarma.
Knihovnice připravily soutěžní kvíz. Pro čtenáře
budou připraveny 3 otázky. Ze správných odpovědí
budou vylosování 3 čtenáři a odměněni.
OK
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DIVADELNÍ KLUB
POLIČKA, zadní vchod Tylova domu
www.divadelniklub.cz

VÝSTAVA CESTOVATELSKÝCH FOTOGRAFIÍ
PÁTEK 3. 3. – od 18.00 Poličský skřivan 2006
První série kapel soutěžících o účast na
festivalu Poličské rockoupání. (Druhé kolo
proběhne 1. 4. 2006)
Vstupné: 30,- Kč
SOBOTA 4. 3. – od 20.00 HUDEBNÍ VEČER
READY KIRKEN – jedna z nejznámějších
pardubických formací
TIMUDEJ - energií nabitá černošická
hudba - od ska po jazz a zpět
THE PARTISAN – bývalý LOW v novém
kabátě
Vstupné: 110/80,- KčS
PÁTEK 10. 3. - od 19.00 DIVADELNÍ VEČER
Divadelní spolek Tyl Polička uvádí:
Aldo de Benedeti - MILOSTNÉ DOSTAVENÍČKO v režii Jana Matouše st.
Hrají: Jakub Kleinbauer, Magda Křenková,
Jitka Boháčová, Bedřich Janků, Melánie
Kotvová,Lukáš Zrůst
Komedie italského autora o milostných
pletkách a zápletkách.
Vstupné: 50,- Kč
SOBOTA 11. 3. - od 21.00 HUDEBNÍ VEČER
TY SYČÁCI – neodolatelný Petr Váša a „Lišák je Lišák“
Vstupné: 90 ,- Kč
STŘEDA 15. 3. – od 19.00 VÝLET DO TUVY
Gennady Tchamzyryn alias Gendos
šaman, zpěvák, hudebník, řezbář dřeva
i kamene a učitel alikvótního zpěvu.
Vstupné: 60,- Kč
ČTVRTEK 16. 3. od 2000 JAZZOVÝ VEČER
Trio Jurkovič & Uhlíř & Helešic
(www.fut.zde.cz)
(Chorvatsko, CZ)
Darko Jurkovič - kytara, František Uhlíř
- kontrabas, Jaromír Helešic - bicí
Trio hostovalo na festivalu v Poličce v roce
2005. Hra D. Jurkoviče si zaslouží samostatný koncert v komornějším prostředí.
Vstupné: 100,-Kč/80,-KčS
SOBOTA 18. 3. od 21.00 METALOVÝ VEČER
HORRORSCOPE (PL) - thrash metal - jediný koncert v ČR!!!
PO.O.L.S. - thrash metal SY - jediný koncert po 12-ti letech
FATALITY - brutal death metal
FACE OF AGONY (SK) - thrash/death
metal Vstupné: 90 ,- Kč
PÁTEK 24. 3. – od 21.00 HUDEBNÍ VEČER
-123 MINUT – jedinečná hudební pochoutka v podání skvělých muzikantů
Vstupné: 130,- Kč/100,- KčS
NEDĚLE 26. 3. - od 15.00 KLASIKA A SVĚŽÍ ELEGANCE OČIMA JANY ŠTURSOVÉ
Inspirace pro nadcházející sezónu
– MÓDA, ÚČESY, LÍČENÍ Vstupné: 50,- Kč
ČTVRTEK 30. 3. – od 20.00 HUDEBNÍ VEČER
JIŘÍ SCHMITZER – herec a písničkář
s nezapomenutelným projevem
Vstupné: 100,- Kč/80,- KčS
PÁTEK 31. 3. – od 21.00 JUNGLE NIGHT VII
PROGRAM A VSTUPNÉ BUDE UPŘESNĚNO NA SAMOSTATNÝCH PLAKÁTECH

KLUBOVÉ KINO BŘEZEN 2006
ČTVRTEK 2. 3. – od 20 00
Slavíci v kleci
DVD Romantický / Drama Francie / Švýcarsko / Německo, 2004, 95 min
Režie: Christophe Barratier Hrají: Jean-Baptiste Maunier, Kad Merad, Didier
Flamand

Obsah/Info: Píše se rok 1949 a talentovaný Clément
Mathieu přijímá místo v internátní chlapecké škole, jejíž
chovanci - divocí, problematičtí chlapci, často sirotci rozhodně nejsou studenty ochotnými pronikat pod jeho
vedením do křehkých tajemství hudby.
ČTVRTEK 9. 3. – od 20 00
Kočár do Vídně
Drama / Válečný
Československo, 1966, 115 min
Režie: Karel Kachyňa Hrají: Iva Janžurová,
Vladimír Ptáček, Luděk Munzar, Jaromír
Hanzlík

Obsah/Info: Komorní psychologické drama je
křehkou studií o přerodu strachu až do nenávisti. Krista
(jedna ze životních úloh I. Janžurové) se chystá pomstít
svého muže, kterého oběsili Němci.
ČTVRTEK 23. 3. – od 20 00
Petrolejové lampy
DVD Drama,
Československo, 1971, 101 min
Režie: Juraj Herz Hrají: Petr Čepek, Marie
Rosůlková, Iva Janžurová..

Obsah/Info: Sugestivní filmové drama Petrolejové
lampy natočil Juraj Herz podle stejnojmenného románu Jaroslava Havlíčka. Vypráví v něm tragický příběh
stárnoucí dívky Štěpy, žijící na přelomu století v dusném
prostředí českého maloměsta, v ovzduší nepochopení
a předstíraných citů, přetvářky a falše. (oficiální text
distributora)
!!! POZOR – STŘEDA 29. 3. – od 20 00
30 panen a Pythagoras
Komedie / Muzikál
Československo, 1977, 68 min
Režie: Pavel Hobl Hrají: Jiří Menzel, Jaroslava Schallerová, Dagmar Patrasová, Václav Neckář, Karel Gott, Zdeněk Svěrák…

Obsah/Info: Hudební komedie o tom, jak lze
zpříjemnit řadě studentů tak nezáživný vyučovací
předmět, jakým je již tradičně matematika (oficiální
text distributora)
Vstupné na každou projekci: 30,- Kč
*KčS – korun českých studentských

CHVÁLA PLESU
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se podíleli
na přípravě Městského plesu v Poličce.
Po minulých letech měl konečně ples úroveň!
První krok do sálu, kde byly ženy obdarovány
květinou a poukázkou na kosmetiku, byl velmi
příjemný. Stejně tak hudba, která se přizpůsobila
požadavkům tanečníků. Výběr rautového občerstvení snad uspokojil i náročné, stejně tak jako
výběr vín.
I vystoupení tanečního páru bylo krásné zpestření plesu.
Snad jen vystoupení Železného Zekona bych
volila do jiné společnosti a ne na ples.
Ples se nám moc líbil a hlavně nic nebylo předraženo, ceny byly dostupné všem.
A. Volfová

ŠAMANSKÁ HUDBA V KLUBU
11. února mohla hrstka posluchačů prožít
zajímavý večer v Divadelním klubu. Ivo Janeček
přednášel o unikátní hlasové technice tuvanských
šamanů. Hrdelní zpěv je v této malé, hornaté zemi
sevřené mezi mongolskými hranicemi a Ruskem
svázán s tradičními šamanskými rituály i běžným
životem pastevců. V pořadu zazněly ukázky hudby

V poličském divadelním klubu vystoupí
Gendos ve středu 15. března v 19 hodin.

tradiční, rockové i elektronické v podání světově
proslulých kapel Huun Huur Tu, YatKha i šamana
Gendose.
Genadij „Gendos“ Čamzyryn je hudebník, zpěvák, šaman, učitel hrdelního zpěvu, ale také řezbář
do dřeva i kamenů a sochař a je výjimečnou postavou dokonce i na tuvinské hudební scéně. Celá
jeho práce je založena na tradici, jeho dědeček byl
šaman, zasvětil ho do tajů této „profese“ a Genadij
ho následoval. Už od dětství rozvíjel své nadání
a dnes již jde svou vlastní cestou a hledá nové možnosti pro naplnění svého poslání. Jeho vystoupení
vždy obsahuje mystické a šamanské prvky a každý koncert je zároveň divadelním představením
a mystériem, které beze zbytku přitáhne pozornost
přítomných. Vystoupení začíná rituálem očištění
scény. Šamanova činnost je doprovázena zvukem
rituálních nástrojů, plechového druidského bubnu,
buddhistického zvonku, tuvinské brumle nebo
šamanského bubnu. Všechno se odehrává v očišťujícím oblaku kouře z artysu, tuvinského „kadidla“,
vyrobeného z byliny, která roste v horách Sibiře.
Gendos nás uvádí do světa asijských stepí, sibiřské
tajgy, minulosti a budoucnosti.

POLIČKA A JAZZ
Poličku lze bezpochyby považovat za jazzové
Lipa. Polička Jazz bude i letos přehlídkou špičkové
centrum regionu. Od roku 2000, kdy se zrodila
hudby a určitě by si ho neměli nechat ujít i příznivci
myšlenka pořádat v Poličce pravidelné Jazzové ve- Dana Bárty, jehož vystoupení bude součástí páteččery, jich bylo uskutečněno již krásných 36. Koncer- ního programu.
ty v rámci Jazzových večerů se konají v prostředí
Musíme poděkovat zastupitelstvu města za
pro muzikanty i diváky velice příjemném - v Diva- podporu festivalu. Jsme rádi, že pamatuje i na „kuldelním klubu. Z jarního setu koncertů nám zbývají
turychtivé“ občany města.
ještě dva: Trio Jurkovič-Uhlíř-Helešic ve čtvrtek 16.
Přijměte pozvání na nadcházející koncerty.
3. 2006 od 20.00 hod. a Miriam Bayle Quintet v pá- Co přesně Vás čeká, se můžete dočíst na strántek 7. 4. 2006 od 20.00 hod.
kách zasvěcených poličskému jazzovému životu
Jarní jazzová sezóna pak vyvrcholí 21. a 22. - www.policka.cz/jazz.
dubna v Tylově domě 10. ročníkem festivalu PoličVeronika Tobiášová
ka Jazz. Festival je již nedílnou součástí kulturního
kalendáře nejen obyvatel města, ale i milovníků
jazzu z celé republiky. Dramaturgie pátečního programu je stejně jako minulý rok v režii organizátora
Jazzových setkání J. Tomana, sobotní dramaturgii
má opět na starost známý slovenský jazzman Peter
Seznámíte se zde s některými staršími řemesly
jako předení na vřetenu a kolovrátku, ruční tkaní,
paličkování, pletení z proutí a pedigu, různé způsoby šití patchworku, řezbářství. Je možno si namalovat i hrneček a svůj výtvor si odnést domů.
Dále si můžete prohlédnout vystavené výrobky,
které z těchto činností vznikly. Šikulkové mohou
získat inspiraci i rady, jak na to. Je možné se přihlásit na kurzy (i jednotlivě).
Od března přibude vrtání vajíček a malování
voskem, což si mohou vyzkoušet děti i dospělí.
K prohlédnutí jsou vajíčka háčkovaná, paličkovaná, skleněná, pštrosí, polepená slámou, odrátkovaná ap.
Také je zde ke zhlédnutí stálá výstava foukaného skla na kahanu - ojedinělá ruční výroba, se
Facing West Trio -foto J. Mareš
kterou se běžně nesetkáte. Tuto činnost u nás můžete vidět od 20. 3. do 25. 3., tady hned po prázdninách. V dopoledních hodinách budou probíhat
ukázky foukání skla ve školách, které projevily
zájem a nahlásily se. Odpoledne od 14 hod. do
17 hod. (kromě čtvrtka) pro veřejnost zde v Síni
řemesel (v ulici Na Bídě). Přijede za námi známá
sklářka z Mimoně p. Dáša Eršilová, kterou jste
mohli vidět i v TV při práci v její dílně. Nenechte
si tuto jedinečnou příležitost ujít a přijďte se podívat, jak vzniká sklenička, ptáček či vázička před
vašima očima.
Pokud mají některé školy zájem nabídnout
svým žákům ukázky řemesel i v průběhu školního roku v rámci vyučování, je možné se domluvit
v Síni řemesel s p. Jonákovou nebo na tel. č.:
Piotr Lamanczyk -foto J.Mareš
461 722 084, mob. 732 432 708.

ART – SÍŇ ŘEMESEL V POLIČCE

POLIČSKÉ POHLEDNICE JDOU
DO FINÁLE!
Dvě poličské pohlednice postoupily do celostátního kola soutěže „O nejhezčí pohlednici České
republiky pro rok 2006“. Pohlednice vydalo Informační centrum Polička a v lednu je spolu s dalšími
třemi (jako pětici pohlednic) přihlásilo do soutěže
o nejhezčí pohlednici Východních Čech pro rok 2006.
Tuto soutěž organizovalo Sdružení Východní Čechy,

které k výběru pohlednic sestavilo odbornou komisi.
Ta pak z cca 80 pohlednic vybrala za celý turistický
region 10 nejhezčích a ty byly zaslány do finále této
soutěže.

Celostátní kolo soutěže se uskuteční na veletrhu
cestovního ruchu Holiday World v Praze ve dnech
23. – 26. února. První naše pohlednice, která do celostátního kola postoupila, nese název „Polička a okolí“.
Na hlavním snímku jsou zachyceny dominanty města – kostel sv. Jakuba, městské hradby a věž radnice.
Kolem snímku jsou obrázky turistických zajímavostí
v okolí – zámek Litomyšl, hrad Svojanov, Toulovcovy
Maštale a Lukásova zpívající lípa. Na druhé pohlednici s názvem „Poličsko – zimní pozdrav z vysočiny“ je
zimní snímek krajiny z okolí obce Nedvězí.
Mgr. Jan Matouš, vedoucí IC

POZVÁNKA DPS PENZION
1. 3. Penzion navštíví akademický malíř Jiří Látal.
Představí své video na téma – Současný život na Haity.
Video bude spojeno s přednáškou. Začátek ve 14.00
hod. ve společenské místnosti.
2. 3. Lékařská přednáška. 14.00 hod. jídelna.
3. 3. Senioři mohou navštívit plavecký bazén. Pod
vedením paní Spálenkové budou ve vodě cvičit. Cvičení
bude od 13.00 hod. do 14.00 hod. Sraz u bazénu.
8. 3. Začínáme s keramikou. Pracovní místnost
14.00 hod.
9. 3. Únorové narozeninové zpívání. Začátek ve
14.00 hod. ve společenské místnosti. Zazpívá pěvecký
kroužek.
15. 3. Jarní kavárnička. Společenská místnost ve
14.00 hod.
22. 3. Video – z činnosti Penzionu za r. 2005. Společenská místnost ve 14.00 hod.
29. 3. Březnové narozeninové zpívání. Zazpívá
pěvecký kroužek za doprovodu pana Hladíka. Společenská místnost 14.00 hod.
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NOVÝ KASTELÁN NA SVOJANOVĚ

PROGRAM NA BŘEZEN
V měsíci březnu pokračují tyto výstavy:
DOBA MĚST A HRADŮ
2. 2. – 23. 4. 2006
dotyková výstava o středověku
výstavní sály, Tylova 112
vernisáž ve čtvrtek 2. 2. v 17 hod.
ZAPOMENUTÁ ŘEMESLA
2. 2. – 31. 3.
vestibul, Tylova 114
vernisáž ve čtvrtek 2. 2. v 17 hod.
Výstava Zapomenutá řemesla bude v sobotu 18.
března doplněna o odpolední řemeslnickou dílnu,
v rámci které bude předvedeno jedno ze zajímavých řemesel FOUKÁNÍ SKLA NA KAHANU. Tato
dílna se koná od 14.00 do 17.00 hod. ve výstavních
sálech Městského muzea, Tylova 112.

POKRAČOVACÍ TANEČNÍ
KURZ PRO MLÁDEŽ...
...nabízí Lidový dům v Litomyšli. S učitelem tance Janem Bílkem si rozšíříte vaše taneční znalosti.
5 pátečních večerů – na konci března a v dubnu
2006. Cena za kurz 700,- Kč na osobu , taneční pár
pouze 1200,- ! Přihlásit se můžete nejpozději do 31.
3. 2006, tel. 461 619 183, 731 460 663 a v kanceláři Lidového domu v Litomyšli.

CO ASI NEVÍTE

Na únorové tiskové konferenci Městského úřadu
v Poličce se novinářům představil nový kastelán
hradu Svojanov Mgr. Petr Slabý. Kastelán byl vybrán
na základě výběrového řízení. Petr Slabý studoval
na pedagogické fakultě v Olomouci, mimo jiné pracoval například v opeře a operetě. „Postupem času
jsem čím dál víc tíhl k něčemu takovému, co teď
dělám. Zajímám se o organizaci kulturních a společenských akcí, zajímám se o historii a mám rád
koně,“ uvedl Petr Slabý. Podle jeho slov zůstanou na
hradě zachovány stěžejní akce, které vybudoval za
dvanáct let jeho předchůdce Jiří Čtrnáct, například
festival Gypsy celebration a snad i techno festival.
Na řadu přijdou i některé novinky, které obohatí
kulturní nabídku hradu. Týká se to například dalších koncertů nebo výstav, na 28. října je připravována Hubertská jízda. S programem na letošní rok
budou návštěvníci hradu postupně seznamováni.
„Byli jsme překvapeni počtem uchazečů na funkci

kastelána, kterých bylo dvacet dva. Myslím si, že
celý průběh výběrového řízení a závěrečné hodnocení bylo relativně jednoduché. Pan Slabý byl jasný
favorit,“ uvedl místostarosta Jaroslav Martinů.

AULOU GYMNÁZIA ZNĚLY VERŠE A UMĚLECKÉ VYPRÁVĚNÍ
V pondělí 13. února 2006 v dopoledních hoVe 2. kategorii – 4. až 5. třída ZŠ - z 22 přihládinách probíhalo v aule poličského gymnázia
šených předstoupilo na podium 21. Tady se už zaoblastní kolo v recitaci a uměleckém přednesu. Do
čaly rozdíly zvýrazňovat. 1. místo bylo přisouzeno
nestranné poroty zasedli dva členové Divadelního
Petrovi Haraštovi, na 2. místě Luboš Hartman a 3.
spolku Tyl a tři učitelky ze základních škol. Před
místem byla oceněna Lenka Navrátilová. ČU obně na malé podium předstupovali žáci a žákyně 1. drželi další tři soutěžící: Michal Komárek, Vojtěch
až 9. tříd včetně studentů gymnázia jim odpovída- Skoumal a Václav Větrovský.
jícího ročníku.
3. kategorie – žáci 6. až 7. tříd ZŠ a ročník gymSoutěž byla organizována Střediskem volného názia byla obsazena 12 soutěžícími a z nich se na
času Mozaika Polička. Paní Bulvová organizačně
1. místě umístila Dominika Dudková, na 2. místě
připravila vše potřebné pro zdárný průběh soutěže
Jan Soukal a na třetím místě Michal Vápeník. ČU
a výkon poroty.
byla udělena 3 soutěžícím: Pavlíně Graciasové, MiSoutěžící, kteří postoupili z místních kol jednot- chaele Ulrichové a Davidu Houskovi.
livých škol, byli rozděleni do pěti kategorií.
Opravdovým zážitkem pro porotu byla 4. kate0. kategorie – 1. třídy ZŠ: Zúčastnilo se 17 re- gorie nejstarších ročníků 8. až 9. tříd a gymnázia.
citátorů z 19 přihlášených. Na 1. místě se umístila
Tito soutěžící si vybrali umělecké vyprávění. První
Marika Bukáčková, na 2. místě Věra Novotná a 3. místo obsadila Michaela Stodolová interpretací:
místo obsadil Ondřej Dostál. ČU obdrželi: Markéta „Babičko, pošli mi modrýho slona“, 2. místo Petr
Štejdířová a Dan Pejchar. Někteří s menší, jiní s vět- Erbes s „Autobiografií“ a 3. místo Kateřina Junková
ší, trémou zvládli přednes, výslovnost i pochopení
s „Veronika tančí v Londýně“. Byla udělena 2 ČU:
přednášeného textu velmi dobře. Proto bylo obtíž- Lence Romportlové za přednes „Dlužím ti“ od
né v této kategorii určovat pořadí, protože všichni
neznámého autora a Danielu Vondrovi za přednes
začínající bývají stejně dobří.
„Žebračka“ od René Faleta.
V 1. kategorii – 2. až 3. třída ZŠ – se představilo
Soutěžící i porota strávili zajímavé dopoledne
21 z 24 přihlášených. 1. místo obsadila Michaela
a účinkující na 1. – 3. místě se setkají na okresním
Pospíšilová, 2. místo Silva Halamková, 3. místo
kole ve Svitavách dne 9. 3. 2006.
Kateřina Sobolová. ČU obdrželi: Tereza Plšková,
Za nestrannou porotu:
Kateřina Pallová a Jiří Bureš.
ing. Matouš, předseda poroty

Veřejnost zřejmě ještě nestačila zaregistrovat,
že termín „zvláštní škola“ zanikl již v roce 2002.
V současné době velkých změn ve školství se zásadně mění i tento typ školy. V našem městě existuje Speciální základní škola. Ta slouží dětem, které
mají problémy zvládnout učivo základní školy. Žáci
této instituce jsou vzděláváni obdobně, jako děti
na škole základní s tím rozdílem, že učební osnovy
jsou upraveny tak, aby žáci zvládali úspěšněji učivo
a aby měli mnohem častěji dobrý pocit z úspěchu
Po:
- Výtvarné práce s dětmi
a z toho, že se jim práce daří. Osnovy obsahují
- 11:00 – 11:30 procházka s dětmi
kromě klasických předmětů více hodin pracov- ve 14.30 onko klub
ního vyučování a samozřejmě nechybí ani práce
Út:
- Kdo si hraje nezlobí
na počítačích. I zde mají žáci možnost navštěvovat
-14.00 - škola Oldříš - výtvarné práce
zájmové útvary, sportovní i kulturní akce, exkurze,
- 18.30 - 19.30 cvičení kalanetika
výlety, prostě všechno, co ke správné škole patří.
St:
- Situační hry
Pro rozptýlení obav rodičů bych chtěla podotknout,
- 11 .30 - 12 . 30 - procházka s dětmi
že vycházející žáci z devátého ročníku mají naproČt:
- Písničky, říkanky, relaxace pro děti
sto rovný přístup k dalšímu vzdělávání jako všichni
+ hudebně pohybové hry
vycházející z devátých tříd. Pro ně i pro ostatní
- 9.30 klub maminek
veřejnost bude možná nové, že tito žáci mají větší
- 18.30 - 19.30 cvičení kalanetika
výběr tříletých učebních oborů než žáci vycházející
Pá:
- 11.00 - 11.30 procházka s dětmi
z některého nižšího ročníku ZŠ. Speciální základní
- 10.00 výtvarný kroužek pro děti
školy se prostě stávají nedílnou součástí sítě škol
se vším novým, co k práci ve všech typech škol
15. března 2006 proběhne od 9.00 do 15.00 hod.
patří. Možná, že některé děti by zde byly šťastnější
v prostorách Kamínku kosmetika, prováděná studenta spokojenější a jejich rodiče klidnější a s lepším
kami Středního odborného učiliště a odborné školy
pocitem, že se jejich dětem ve škole daří. A pak
SČMSD Polička.
někdy v budoucnu už možná přestaneme občas
Kde nás najdete ?
slýchat (i od dospělých)„ to je ten „zvláštňák“.
SRPPD „Kamínek“ Švermova 401 - ZŠ Na Lukách
Mirka Zrůstová - vchod od dopravního hřiště, Polička, tel. 603108673,

KAMÍNEK - PLÁN NA BŘEZEN A PODĚKOVÁNÍ SPOZNORŮM
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Pracovní doba:
Pondělí – čtvrtek 7.30 - 16.00 hod.
Pátek 7.30 - 13.00 hod
Dle potřeb rodičů možnost úpravy pracovní doby.
Za rok 2005 děkuje SRPPD Kamínek za
podporu našeho sdružení všem sponzorům:
Městský úřad Polička, Úřad práce Svitavy, Ministerstvo
pro místní rozvoj, Pekařství Marek Polička, Dřevozávod Pražan, Prima Polička, Nová lékárna Tomanová,
Lékárna u Zlatého orla, Zlatovánek, ZŘUD Polička,
COMA, Služby Astra, Všeobecná zdravotní pojišťovna,
Cukrárna Černý-Mlynář, Keramika Paprsek, Hračky
Chadimová, Hračky Vrabcová, Dárkové zboží Dostálová, Oděvy Eva, Tabák Kubát, Elektro ZAPA, GE Money
Bank, Ovoce zelenina Dvořák, Coloren, Knihkupectví
Ripl, Květena Grubhofferová, Vaňkovo semenářství,
Flora Trávníček, Květena Naďa, Trend, Papírnictví Kořínková, Pekárna Borová, Textilní zboží Grubhofferová, Trafika u Grubhofferů, Papírnictví Kozák, Protex,
Truhlářství B.T.P. s.r.o., J.H.J.Svitap - Ing.Heřmanský,
Obecní úřad Kamenec, Telecí, Stanov.

DRUHÁ ZIMNÍ ETUDA – SNĚHOVÁ
Konečně se i mladá generace dočkala a promě- saně. Pobídl koně a za chvíli začal závod. Při nešení se na další léta v pamětníky, kteří zažili přívaly
trném předjížděcím manévru sjely soupeřovy saně
sněhu a dlouhou zimu zimoucí. Co však už nezažije, ze silnice a my solidárně zastavili. Na Černého Petra
to jsou zaváté silnice zprůjezdňované saněmi a sem
se snesl příval výčitek zakončených efektním finále:
tam taky auty. Kdopak měl tenkrát auto! Navíc už na- „Víte, kdo já jsem? Já jsem jimramovský farář – a kdo
startovat ho v zimě byl svým způsobem kumšt. Do
jste vy?“ A Černý Petr pronesl jadrnou řečí pravého
motorového bloku se musel nalít zimní olej a chladič
Žižkováka tuto památnou větu: „ Já jsem zasejc kysese na noc musel vypustit. Zapomenout znamenalo
lá p…l, a esli chtěj, tak si dou kousnout.“ Nezůstalo
to bez dohry. Otec se pak za svého zaměstnance
osobně panu faráři omluvil, ale historka trvá…
Léta čtyřicátá jsou spojena s krutými mrazy,
mimo jiné tak osudnými pro německé armády na
Ukrajině a v Rusku, ale byly i v Poličce. Sníh v roce 1942 pokryl celé město a Obecní úřad vyhlásil
na úklid sněhu pracovní povinnost. Na vylepené
vyhlášce stál pokyn pro majitele povozů, že jsou povinni dostavit se do konvoje na příslušné místo atd.
Tvůrce vyhlášky použitím termínu konvoj mimoděk
prozradil, že tajně poslouchá Hlas Ameriky a Londýn, protože tam byly zprávy o lodních konvojích,
plujících Severním mořem do Murmanska a přivážejících materiální a vojenskou pomoc spojencům
Sovětského svazu.
prasklý motor. Auta neměla topení, totiž, že by ho
V roce 1952 byla obdobná sněhová situace. Tehmohla mít, to nikoho ani nenapadlo. O jaké době
dy se však této povinnosti říkalo dobrovolná brigáda
to píšu. O letech třicátých a čtyřicátých. Kdo měl
a já jsem se jí už také zúčastnil, ale poněkud jiným
osobní autodopravu, staral se o své pasažéry vzor- způsobem než bych chtěl: zkoušeli jsme tenkrát na
ně: zabalil je do přikrývky z velbloudí srsti a po ruce
divadelní představení Jiráskova Otce a se svými
měl termosku s horkým čajem. Tak čekával i můj
gymnaziálními kolegy jsme tvořili živou kapelu,
strýc Ferdinand Richter na rito, aby odvážel z plesu
doprovázející procesí. Do zkoušky byl ještě čas a tak
mladé slečny s jejich doprovodem. Jet na delší túru
jsme šli do hospody U Odvárků zahrát si kulečník.
znamenalo přidat do výstroje lopatu a vaničku s pís- Byl to typ, zvaný něguš dírák a za vhozenou korunu
kem. Většina vlastníků automobilů je na zimu dala
vám hodiny odtikaly čas a pak se dírák zamknul.
na špalky, aby se odlehčilo pneumatikám a baterie
Hned po prvním šťouchu se otevřely dveře a vstouse vzorně udržovala v teple. Kdo měl koně a musel
pil příslušník SNB a hned nás zahrnul dotazy, co tam
jezdit, připravil saně. Buď kočárové nebo nákladní
jako děláme, když je ta brigáda. Pojistil si nás zapsás širokou sanicí s jasanového dřeva pobitou na půl- ním našich jmen s tím, že to nahlásí ve škole. Místo
centimetru silnou železnou skluznicí. A podle platné
zkoušky jsme tedy shazovali z vleček hory sněhu za
vyhlášky připevnil na koňský postroj rolničky. Mám
hrází Synského rybníka a nemohli se dohodnout,
je schované, a když je rozezním, vždy si vzpomenu
kdo tu návštěvu hospody vymyslel. Když jsme nána jednu příhodu z mých klukovských let. Tady je:
sledující den vysvětlovali našemu řediteli gymnázia
měli jsme čeledína. Mohutného vzrůstu s uhlovými
a současně režisérovi Jos. Dvořákovi naši neúčast
vlasy a stejně černých, ale čertovsky svítících očí. na zkoušce, o brigádě nic nevěděl a námi uváděný
Říkali jsme mu Černý Petr. Otec ho pověřil, aby jel
důvod nepřítomnosti bral jako výmluvu.
cosi vyřídit do Jimramova a já mohl jet s ním. Kus za
Na takovou zimu s takovým množstvím sněhu se
Poličkou uviděl Černý Petr jet před sebou kočárové
čekalo čtvrt století. V roce 80 se v Poličce opět jela

MOUDROST VĚKŮ DNES NA TÉMA: Ó ČASY, Ó MRAVY!
V poslední době mám špatné spaní. Celou noc
jeho mravům. Co bývaly hříchy, jsou dnes dobré
se mi totiž honí hlavou všechny ty otřesné kauzy, mravy. Jak mnoho nespravedlností a nepravostí se
kterými mě přes den zahlcují televize, rozhlas, no- stává zvyklostmi! K čemu dobré jsou zákony, chybíviny. Mimochodem - udělali jste si někdy statistiku -li mravnost! Hanebná řeč zhoršuje mravy.
současného zpravodajství? Mně osobně se zdá, že
Začátkům snaž se čelit - je pozdě se po léku
převážná část tuzemských zpráv jsou „jobovky“. shánět, jestliže odkladem dlouhým mohlo již zesílit
Nemá smysl je vypočítávat jednotlivě; jednak by to
zlo. Pod beránčí kůží se často skrývá úmysl vlčí.
zabralo moc času, jednak nemám mozek s kapaci- Příležitost dělá zloděje. Zloděj se hlásí k zloději, vlk
tou počítače, abych si je mohl všechny zapamatovat. k vlku. Zloději se bojí křiku. Kdo ví o krádeži, je
A tak nezbývá, než to shrnout: o nějakém právním
stejně vinen jako zloděj. Veliký dům sotva bude bez
státě nemůže být ani řeč. Nu, a v posledních dnech
myší a bez zloděje. Člověk se stává zlodějem, když
mě úplně dorazilo odhalení (s dvouletým zpoždě- mu věc a místo dodají odvahu. Z jednoho jejich zloním), že organizovaný zločin už přerostl do státních
činu poznáš všechny. Komu prospívá zločin, ten jej
struktur.
i spáchal. Často se zločiny vracejí k svému původci.
Abych se nějak dostal z deprese, která na mne
Často dávno spáchaný zločin způsobí novou hanbu.
doléhá z dění u nás i ve světě (také samé „jobov- Zločin musí být zakryt zločinem.
ky“), vracím se opět k žánru, který jsem kdysi
Hanebné je jinak mluvit a jinak smýšlet. Hans oblibou páchal: konfrontovat nějakou událost, bou je ustoupit hned a pevnou nestáti nohou. Hannešvar, nepravost, zlámaný charakter... s lexikonem
bou je dávat sviním a psům, co je svaté. Hanebné
latinských výroků, přísloví a rčení MOUDROST
podmínky je třeba odmítnout. Hanba ptáku, jenž
VĚKŮ a rovněž s jadrnou Českých přísloví sbírkou
vlastní hnízdo výkaly špiní.
LIDOVÁ RČENÍ. Tentokrát jsem sáhl do hesel: mrav,
LIDOVÁ RČENÍ: Má panský způsob a sviňský
zlo, zločin, zloděj a hanebnost.
obyčej (mrav). Co mu sluníčko ukáže, to mu měsíMOUDROST VĚKŮ: Víno a peníze mění i mra- ček přinese. Každý hřebíček se před ním třese. Nevy mudrce. Dobré mravy se udržují vůlí. Špatné
třeba mu na nohy hledět, spíše na ruce. I podklastyky kazí dobré mravy. Smíchem napravujeme
dek pod slípkou by ukradl. Je všemi ďábly podšitý.
mravy. Špatná společnost kazí dobré mravy. Pocty
Nechtěl bych ho v noci potkat. Není hoden, aby ho
mění mravy. Nestoudná společnost pokazí často
země nosila. Všechno je mu milo krom dobrého.
i počestné mravy. Osud každého člověka odpovídá
-vra-

plochá dráha na ledě a málem se neuskutečnila. Polička byla totálně odříznuta ze všech stran. Závodníci,
kteří přijížděli od Litomyšle, v klidu dojeli do Lezníka
a dál to nešlo. Kritických 300 metrů u letiště bylo nutno překonat pěšky a tak závodníci se svým doprovodem vyložili motorky a přenesli je pod kopec, kde
čekal gazík a tak se postupně závodníci dostávali na
ledovou plochu. Ovšem s diváky to bylo horší a ná-

vštěva byla podstatně menší než obvykle.
Letošní zima začala docela nenápadně. Ohlásila
se jako obvykle už v listopadu, na Štědrý den byla
však obleva a vypadalo to, že bude mírná. Dokonce
i podle meteorologů. Ale už vstup do roku 2006 byl
sněhový a v následujících dnech jsme se nestačili divit. Místo aby sněhu ubývalo, bylo ho stále víc a víc.
Začaly se objevovat články v novinách, které vypočítávaly, kdy naposled byla taková sněhová nadílka. Tu
však vůbec nebrali na vědomí obchodníci, vystrkující dennodenně na chodníky s tichým nebo hlasitým
souhlasem magistrátu ty zatracené plechové zátarasy
s názvy obchodů, takže jsme chtě nechtě byli hnáni
před kola projíždějících automobilů, jejichž někteří řidiči poučeni televizními reklamami jsou přesvědčeni,
že silná auta nesmějí jezdit pomalu. Dopravní značky
umožňují nezávaznou projížďku vnitřním městem.
Poličská ulice se změnila na funkcionalistický provoz.
Umím si ještě představit, že by mohla sloužit klidné
chůzi a bezpečnému popovídání se známými, ale to
jsou zřejmě jen mé pokleslé myšlenky, nehodící se
do současnosti. Třeba si opět v některém z příštích
čísel Jitřenky přečtu výživné poučení o podnikatelských právech a mohla by tam být také podkapitola
Budování kapitalismu v Čechách. Doufám však, že
nás přesto přese všechno čeká uměřená společnost
tržního hospodářství, běžná jinde.
Dá se však říci, že jsme tu zcela mimořádnou
zimu docela zvládali. Postupně se kupily hory sněhu
pod divadlem, kam byly převáženy na nákladních
autech, když je z některých ulic nabíraly lžíce bagrů.
Možná, že ty kupy sněhu mohly sloužit k vytvoření
soch, které mohly zdobit náměstí. Letos by taková atrakce vydržela dlouho. Snad příště. Zprávy
o zborcených střechách a budovách nemohly nikoho
nechat v klidu. V televizi se objevila zpráva o úklidu
sněhu ze střechy poličského bazénu. Mnoho sněhu
bylo také odvezeno ze zimního stadionu a mnozí
naši občané raději začali shazovat sníh především
z plochých střech domů. To vše stojí spoustu peněz a městský rozpočet neplánovaně silně krvácí.
11. února se konal sníh nesníh, mráz nemráz už
tradiční masopustní průvod. Mohli jsme se ohřát
u stánků a dopřát si teplé občerstvení a více než
kdy jindy si uvědomit funkci Masopustu: ten jakoby vyzýval přírodu, aby se už připravovala na jaro.
A někdy to tak bývá. Pamatuji na 17. únor 1990, kdy
jsme chystali první skautský tábor po dvaceti letech
a stavěli most přes Fryšávku pod Štarkovem. Bylo takové teplo, že jsme chodili v krátkých kalhotách a v
tričku. Takže by bylo možno zase psát o tom, jak se
tehdy zima vůbec nekonala. Záleží na úhlu pohledu:
O některých zimách by se dalo říci, že je to o zimě
v proměnách času a někdy zase o času v proměnách
zimy. Vždy však, když končí, jako bychom rádi říkali: „Sbohem zimo!“. Pak to raději opravíme a voláme:
„Nashledanou zimo!“
Text a foto A. Klein
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NOVINKY V KNIHOVNĚ
NOVÉ KNIHY PRO DOSPĚLÉ - BELETRIE
Bílá čarodějka (Hilliges, Ilona Maria)
Autentický příběh německé dívky, která se vdala
za Nigerijce, seznámila se s rituály, věštěním
a zaříkáváním.
Dětí se nevzdám (Khashogi, Soheir)
Příběh Diny, která se vdá za jordánského muslima, musí bojovat, aby získala své děti, dvojčata
Aliho a Suzzane.
Mé slzy zůstaly v Iráku (Švecová, Jana)
Tragický příběh lásky a osudu se odehrává v orientálních reáliích.
Ozvěny (Steelová, Danielle)
Židovku Beatu zavrhne rodina, protože se vdá
za křesťana.Ve dvaatřiceti ovdoví a zůstane na
výchovu dvou dcer sama, starší Amadea se chce
stát jeptiškou.
Milenec (Durasová, Marguerite)
O erotickém vtahu patnáctileté chudé bělošky
a bohatého Číňana, který je o dvanáct let starší.
NAUČNÁ LITERATURA
Přehled literatury: Stručný přehled literární teorie
a historie pro maturanty (Bauer, Alois)
Stručný heslovitě zpracovaný přehled vývoje
české a světové literatury od nejstarších počátků
až do současnosti
Dítě toho druhého: Umění žít s dítětem nového
partnera (Antier, Edwige)
Podměty a rady, jak jednat a žít s dítětem z předchozího partnerova manželství, jak toto dítě
pochopit a respektovat.
„Vzbouření a veřejné násilí“ v Poličce 23. září 1949,
aneb, Jak Poličtí bránili děkana Jaroslava Daňka
(Konečný, Stanislav)
Dějiny Poličky - děkan Jaroslav Daněk.
Polička: Kostel sv. Jakuba (Borský, Pavel)
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ :
Šťastnou cestu s ježkem Františkem (Lhotová D.)
Pohádkový kreslený seriál.
Síťování (Prošková, Iva)
Mnoho zajímavostí a praktických informací
o tomto tradičním textilním řemeslu.
Zlozvyky psů (Tennat, Colin)
V této knize se dozvíte, jak naučit svého psa
poslušnosti.
Asterix a olympijské hry (Goscinny, René)
Další příběhy známého galského hrdiny.
Harry Potter a princ dvojí krve (Rowlingová. J. K.)
Další pokračování tajemných příběhů oblíbeného
hrdiny.
Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia
Kniha vám pomůže při přípravě na důležitou
zkoušku.
Povídání o Sazinkovi (Teisinger, Pavel)
Kominíka Sazinku znají děti z večerníčků.
Škola není holubník(Svobodová, Eva)
Bláznivá knížka o lásce ke zvířatům, kamarádství
a zradě.
Magické náramky s tajnou řečí
Praktická knížka na výrobu náramků a přívěsků.
Velká kniha pro malé výtvarníky (Martín, Manuela)
Kniha plná originálních a jednoduchých věcí,
které si můžete vlastnoručně vyrobit.
Diamantové holky (Wilsonová, Jacqueline)
Dívčí román oblíbené autorky.
Mají zvířata sny? (Černý, Jiří)
100 otázek a odpovědí pro zvídavé mozky.
Jak to chodí u hasičů (Švarc, Josef)
Leporelo pro nejmenší o zajímavém povolání.
Zmužilí objevitelé (Ganeriová, Anita)
Děsivý zeměpis.
Hry a pohádkové čarování (Kalábová, Naděžda)
Kniha plná her, pohádek a čarování.
Plavba Jitřního poutníka (Lewis, C.S.)
Další fantastický příběh z řady Letopisů Narnie.
Loupež v Safariparku (Boehme, Julia)
Týna a Jitka pátrají, kdo krade zvířata.
Dárky z drátků (Plachá, Eva)
Drátkování nejen pro děti.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VZPOMÍNÁME
Dne 13. března 2006 by se
dožil 85 let náš drahý manžel,
tatínek, dědeček, pradědeček,
pan Josef Fajmon a 19. března
uplynulo 6 let od jeho úmrtí.
S láskou vzpomíná
manželka Zdena a dcery
s rodinami

20. března tomu bude
sedmnáct let, co nás navždy
opustila naše milovaná, laskavá
a obětavá manželka, maminka
a babička, paní IRENA VRABCOVÁ. Nikdy na ni nezapomeneme, protože stále žije v našich
srdcích.
Manžel Ladislav a dcery Vlaďka a Ivana
s rodinami

BLAHOPŘEJEME

16. březen 2006 je dnem úžasných 85. narozenin paní Vlasty Pospíšilové.
Chceme ji touto cestou poděkovat za všechnu lásku a radost, kterou nám všem stále
rozdává.
Do dalších let naší mamince, babičce a prababičce přejeme hodně životního elánu,
spokojenosti a hlavně pevné zdravíčko.
Dcera Jitka s manželem, syn Milan a rodiny vnoučat Vládi a Silvy.

BESEDA PRO SENIORY
Dům s pečovatelskou službou Penzion v Poličce připravil v rámci programu projektu Bezpečí
pro seniory v pondělí 13. února veřejnou projekci filmu Žít a nechat žít, který seniory seznámil
s nejrůznějšími případy napadení a podvody,
které jsou páchány na starších lidech.
Po filmu následovala beseda s tiskovou mluvčí Okresního ředitelství Policie ve Svitavách npr.
Mgr. Martinou Simonovou a velitelem poličské
městské policie Pavlem Lahodným. Ve filmu bylo
ukázáno několik modelových situací, kdy například pachatel okradl staršího člověka na ulici,
podvodníci vylákali peníze nebo jak v těchto
případech postupovat.
Po skončení filmu velitel MP Pavel Lahodný
připomenul, že senioři mohou v rámci projektu
komise pro prevenci kriminality využít možnost
namontování bezpečnostního řetízku a instalace
samolepek, na kterých jsou mimo jiné kontakty
na městskou i státní policie. „Pokud si nebudete
u některých lidí, kteří se vydávají například za

pracovníky různých firem jisti, volejte raději policii. Ta má právo tyto osoby zkontrolovat,“ uvedl
Lahodný. Svitavská policejní tisková mluvčí Martina Simonová například připomínala přítomným
ženám, aby si dávaly pozor na odložené kabelky
nebo na prodejce, kteří nabízejí své zboží po
bytech.
-sáň-

Z ČINNOSTI DPS PENZION
3. 1. Obyvatelé Penzionu zhlédli video pana
Ing. Kleina. Film byl o největším tureckém městě
Istanbulu. Viděli spoustu památek, například Sulejmanovu mešitu, Modrou mešitu a také se dozvěděli od pana Ing. Kleina spoustu zajímavostí.
Bohatá historie města sahá až do časů antických.
A právě antické památky jsou tématem dalšího
videa, které obyvatelé v Penzionu uvidí. Témata
i zpracování filmů od pana Ing. Kleina se obyvatelům moc líbí a vždy se těší na další promítání.
11.1. Opět se otevřela oblíbená odpolední
kavárnička, tentokrát na téma – město Polička.
Při kávě nebo čaji si obyvatelé prohlédli staré
fotografie a povídali si o tom jak si Poličku pamatují oni.
Senioři se také dozvěděli kdy a kde byla
v Poličce první lékárna, první nemocnice, první
telefon, první vlak, první televizní anténa a kdy
se poprvé svítilo. Paní Širůčková jako zajímavost přinesla a přečetla seznam všech restaurací
v Poličce. Samozřejmě nechyběly ani pověsti
o našem městě.
18.1. Obyvatelé Penzionu si vyzkoušeli něco
nového – tance na židlích. Vnímání hudby při
pohybu na židlích se seniorům moc zalíbilo a tak

budou tance na židlích v Penzionu každou středu
od 10.00 hod. do 11.00hod.
25.1. Obyvatelé Penzionu se sešli při společenských hrách. Hrálo se člověče nezlob se,
šachy,pexeso, někteří skládali puzzle. Bylo to
velmi příjemně strávené odpoledne, ve kterém
nechybělo herní nadšení, vítězství, prohry, ale
hlavně dobrá nálada a hodně smíchu.
31.1. Ve společenské místnosti se senioři sešli
na narozeninovém zpívání. Pěvecký kroužek za
doprovodu pana Hladíka zpíval nejenom pro
lednové oslavence. Paní Peterková a paní Hegrová napekly koláčky, které při kávě nebo čaji všem
moc chutnaly.
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POLIČSKÉ UMĚLECKÉ MLÁDÍ
Začátek kalendářního roku se na Základních
uměleckých školách po celé republice nese kromě
uzavírání studijních výsledků prvního pololetí
školního roku také v přípravách na jednotlivá kola
soutěže ZUŠ, kterou vyhlašuje každoročně MŠMT.
V tomto roce se soutěží v tanečním oboru a v hudebním oboru je soutěž vyhlášena pro dechové
a lidové nástroje a zpěv. Konání soutěží je v odborných i laických kruzích často diskutovaným
tématem a lze jen konstatovat, že bez ohledu na
různé náhledy jsou nezbytnou součástí života ZUŠ.
Jejich neoddiskutovatelnou předností je možnost
srovnání výkonů žáků ve stejné věkové kategorii,
jejich repertoáru, technické i přednesové dovednosti i setkávání na straně žáků a jejich učitelů.
Mínusem je často kritizovaná subjektivita hodnocení jednotlivých porotců. Setkání s pomyslnou
křivdou však nakonec nepatří jen k soutěžím, ale
také i k přípravě do života.

DiC POLIČKA INFORMUJE

Okresního kola soutěže tanečních oborů, které
UMÍTE SE SMÁT?
se již tradičně konalo v Bílém domě ve Svitavách
Tak se přijďte podívat na netradiční pohádkové
24. 1. 2005 se v tomto roce zúčastnily tři chore- představení. DIVADÉLKO JÓJO Vás srdečně zve na
ografie z naší školy. Ta s názvem Tanec s listy „Kočičí pohádku“.
získala ocenění za účast (mimochodem na XI. taNapadlo Vás někdy, proč kočky nenosí střevíčky,
nečním setkání dětských tanečních souborů, které
proč je jedna kočka mourovatá a druhá bílá? A jestli
se konalo také v lednu v Králíkách získala tato
měly vždycky ocásky? Že ne? Tak, popadněte za
choreografie ocenění za zajímavé výtvarné zpra- ruku mamku, taťku, babičku, zkrátka nějakého
cování) a druhá pod názvem Samota získala oce- dospěláka a my Vám to všechno povíme.
nění za výběr hudby (vyučující Vendula Pelzová).
Kde? No přece v DOMEČKU.
Třetí choreografií byl tzv. Podmořský svět a tato
Těšíme se na Vás v úterý 21. března 2006
choreografie dostala ocenění za scénu (vyučující
v 10 hodin.
Hana Malíková).
DOMEČEK– denní centrum pro děti i dospělé,
Výtvarný obor však také nezahálel a v celo- najdete v přízemí obchodního domu Ponas, Tyršostátní soutěži nakladatelství Albatros pod názvem
va 161, Polička – naproti Poličské pekárně, mobil
Knížka a já-já a knížka získali naši žáci zvláštní
605 177 027. Vstupné dobrovolné.
cenu za obrázkové příspěvky. Jmenovitě jsou to
Tereza Jílková, Jan Teplý, Terezie Preclíková, Matěj
CHCETE SE LÍBIT?
Štefek, Lucie Jirušová, David Pavliš, Terezie ČerníDětské informační centrum Polička připravilo
ková, Josef Tulis a Anežka Korábová. První místo
v rámci projektu Sociální pomoc pro děti i dospělé
v soutěži získala Madlenka Dolejšová (vyučující
s handicapem podporovaném Krajským úřadem
Hana Smolková). Vítězný obrázek si mohou pro- Pardubice a projektu Proč sedíte sami doma (pro
hlédnout i všichni členové Klubu čtenářů na strán- maminky na mateřské dovolené) podporovaném
kách nového čísla Mladého čtenáře č.51.
MPSV ČR, cyklus motivačních aktivit pro ženy.
Tak to vidíte! Polička má skutečně kvalitní „do- První dvouhodinový seminář na téma
rost“. Pozornější z Vás, milí čtenáři, nebo ti kteří
„Jarní líčení“ se bude konat ve středu 22. března
sledují dění v naší škole pravidelně, se s některými
2006 v 9 hodin v Domečku pod vedením paní Marjmény již setkali. V minulém roce získala Barbora
tiny Juklové z Kosmetického studia. Prosíme ženy,
Preisslerová první místo v krajském kole ve hře na
aby nahlásily svou účast do pátku 17. 3. 2006.
violoncello, teď získává ocenění jako zpěvačka.
O děti se během semináře postarají asistentky
Na našich akcích již pravidelně účinkuje a na sou- v hracím koutku v Domečku.
těžích získává ocenění Tereza Novotná a to jako
Dětské informační centrum Polička se omlouflétnistka nebo jako zpěvačka. Veleúspěšný rok
vá všem návštěvníkům internetových stránek
má zpěvačka Michaela Vostřelová, která získala
www.dic.cechy.org. Stránky sdružení se v současné
ocenění na všech pěveckých soutěžích, kterých se
době aktualizují a jednáme i o změně naší adrev tomto školním roce zúčastnila. No a co říci na
sy. Veškeré informace budou aktuálně zveřejněny
věkově mladou, nadáním nadprůměrnou, Terezii
v příštím vydání Jitřenky.
Preclíkovou, která úspěšně soutěží ve hře na klavír či zobcovou flétnu a ještě stihne sesbírat pár
úspěchů na poli výtvarném.
Základní umělecké školy tu jistě nejsou jen pro
ty děti šikovné a nadprůměrné, ale řeknu Vám
Mateřské školy Polička oznamují, že ve
z pozice učitele, je příjemné a inspirující pro kažsmyslu § 34 odst. 2 školského zákona vyhlašudého kantora se s několika z tohoto druhu za svoji
jí zápis dětí do mateřské školy pro školní rok
učitelskou praxi setkat.
2006/2007. Žádosti o přijetí dítěte k předškolVšem oceněným i jejich učitelům nezbývá než
nímu vzdělávání přijímají všechny mateřské
poblahopřát a těšit se na výsledky jejich další
školy v Poličce v době od 1. března 2006 do
práce.
konce června 2006.
Renata Pechancová,
ředitelka ZUŠ B. M. Polička

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ
ŠKOLY

Do konce února proběhla prozatím školní
a okresní kola soutěže ZUŠ. Naši žáci, kteří postoupili do okresního kola opět zabojovali a někteří
získali i ocenění nejvyšší a postoupili do krajských
kol této soutěže. V sólovém zpěvu získala třetí
místo Martina Roušarová a druhá místa Anežka
Vincourová, Sára Kovářová, Hana Straková, Michaela Vostřelová a Tereza Novotná (vyučující
Petra Budigová). Dvě posledně jmenované soutěžily také v komorním zpěvu a zde získaly prvním
místo s postupem do krajského kola. První místo
s postupem v sólovém zpěvu získala také Barbora
Preisslerová (vyučující Renata Pechancová). Ve hře
na zobcovou flétnu jsme měli jen jednu zástupkyni
a to Terezii Preclíkovou (vyučující Ludmila Mazalová).Ta také postupuje z prvního místa do krajského
kola soutěže. Ve hře na flétnu získaly druhá místa
Jitka Nacková, Marie Flídrová, Dominika Jurášová,
Eva Machová a první místo s postupem do kraje
Adéla Tomanová a Tereza Novotná (vyučující Ludmila Mazalová a Petr Mazal). Ve hře na žesťové dechové nástroje získal Michal Komárek první místo
ve hře na trubku, Daniel Vondra druhé místo ve
hře na lesní roh a Metoděj Dvořák ve hře na tubu
získal první místo s postupem do krajského kola
(vyučující Miroslav Jindra). K úspěchu výraznou
měrou dopomohla také paní učitelka Iva Komárková, která všechny soutěžící doprovázela na klavír.
Okresní kolo hudebního oboru se konalo 8. 2. 2005
v Moravské Třebové za účasti místního pana starosty. Zde naši účastníci měli možnost poprvé vidět
rekonstruovanou budovu ZUŠ, která se nachází
v jedné části zdejšího zámku.

VYDAŘENÝ NÁVRAT
Dvě stovky dětí a dospělých zaplnily v sobotu 18. února společenský dům Jordán při znovu
obnovené tradici pořádání dětských karnevalů
v Poličce. Akce, která byla zároveň beneficí
podpořenou Nadací Divoké husy, vynesla ve
prospěch Farní charity Polička téměř třicet jedna tisíc korun. Tuto částku Nadace Divoké husy
zdvojnásobí.
„Na dětech jsme nechtěli vydělávat, a tak zisk
ze samotné akce tvoří pouze výtěžek 5000 korun

ze vstupného, zbytek 25 500 korun připadá na
dary devíti společností a firem z Poličska a Litomyšlska, které zaujala možnost spojit svůj příspěvek na charitativní účel se společenskou akcí pro
děti,“ vysvětlila ředitelka Farní charity Markéta
Šafářová. „Významným nepeněžním vkladem
byla i práce patnácti dobrovolníků a vstřícný
postoj majitele domu Jordán, spolku Svatojosefská
jednota.“
Získané prostředky z benefice poslouží na
nákup kompenzačních a zdravotních pomůcek
pro pacienty Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby. „Soustavně se potýkáme s poptávkou
po pomůckách z naší půjčovny, kterou nemůžeme dostatečně uspokojovat,“ potvrdila vedoucí
CHOPS Želmíra Plecháčková. „Díky dětskému
karnevalu a Tříkrálové sbírce 2006 se snad tento
stav trochu upraví,“ dodala vedoucí.
Dárci jsou: AGRONEA, a.s. Polička, COLOREN, a.s., Dům sportu Stratílek, s.r.o., Čistička
semen Pomezí, a.s., I. Agro Oldříš, a.s., MEDESA
s.r.o., Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí,
VHOS, a.s., VOPOL, a.s..
Štěpánka Dvořáková
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MŠ ROZMARÝNEK
Vážení rodiče,
srdečně Vás zveme na návštěvu do Mateřské
školy Rozmarýnek, která se nachází v Riegrově
ulici (u Tylova domu). Mateřská škola je umístěna
v budově rodinného typu se zahradou a útulným
dvorečkem.
Svým charakterem se podobá domovu, neděsí ty nejmenší velkými prostory, ba naopak je
vítá příjemným a klidným prostředím a vlídností
všech, kteří v mateřské škole pracují. Naší snahou
je vytvářet takové podmínky, které dýchnou na
děti příjemnou a přátelskou atmosférou a kde se
děti a dospělí cítí dobře.
Škola má vypracovaný svůj Rámcový plán
s názvem „Rok v přírodě“. Jak napovídá název
plánu, odvíjí se výchovně vzdělávací práce od
jednotlivých ročních období a od změn v přírodě
během kalendářního roku. Plnění rozmanitých
výchovně vzdělávacích činností probíhá formou
hry.

Důležitým záměrem našeho programu je
pěstování úcty k vlastní osobnosti a vytváření
funkčních mezilidských vztahů. Prioritami naší
mateřské školy jsou výtvarné, hudební činnosti
a práce na počítači se vzdělávacími programy pro
předškolní věk.
Děti se mohou také zúčastňovat keramického
kroužku, angličtiny hrou a pískání pro zdraví.
Dle požadavků rodičů je možno rozšířit zájmovou činnost dětí. Dobrých výsledků dosahuje
naše mateřská škola při odstraňování logopedických vad ve spolupráci s SPC Bystré.
Pokud máte zájem, můžete kdykoliv navštívit
naši mateřskou školu.
Těší se na Vás děti a zaměstnanci Mateřské
školy Rozmarýnek Polička.
Oznamujeme Vám, že zápis do Mateřské
školy Rozmarýnek Polička na školní rok
2006/ 2007 bude zahájen od 1. 3. 2006 a ukončen k 30. 6. 2006.

ONKO KLUB NEZAHÁLÍ
Jeho členky se začátkem nového roku aktivně
zapojily do realizace městských sociálních projektů – „Polička, město bez bariér, přátelské ke všem“
a „Bezpečí pro seniory“. Sbírají informace o veřejných místech obtížně přístupných lidem s hendikepy a svým známým a sousedům radí, jak být
v bezpečí doma i na ulici, jak nenaletět podvodníkům. Součástí kampaně je distribuce samolepek
s instrukcí, co udělat dřív, než otevřeme dveře neznámému člověku. S blížícím se jarem promýšlíme
svoji účast na tradiční akci Ligy proti rakovině (Květinový den) a plánujeme výpravu do okolí Poličky.
Nutno říci, že nejsme stále tak „akční“. Občas se
jen sejdeme v Kamínku na kus řeči o všem, vyjma
chorob, a aktuálně se chystáme na dostaveníčko.
Milostné, do Divadelního klubu. I vám, milí čtenáři,
přejeme krásné jaro!
Zlata Kašparová
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POZVÁNÍ
MASOPUS
NA BŘEZNOVÉ SETKÁNÍ V KLUBU ZDRAVÍ
Už jste někdy někomu něco dlužili? Pak jistě
pochopíte, o čem tu píši. Nedávno jsem konečně zaplatila svůj dluh. Nebyl moc velký, ale doufám, že byl
na dlouhou dobu poslední. Neumím žít s pocitem, že
někomu něco dlužím. Co kdyby se něco stalo a můj
dluh by musel někdo zdědit? Asi by nebyl rád.
Dnes je trendem půjčovat si na cokoli. Přestože
zadluženost dlužníků strmě stoupá, banky jakoby
tím byly potěšeny a předhánějí se v nabídkách, jak
maximální částky jsou za zcela minimálních záruk
ochotny půjčovat. Dokonce to pro některé dluhy
neplatičů bude do budoucna výhodné, když nebudou
schopni splácet, protože se nabízí možnost oddlužení
za celkem přijatelných podmínek. Věřitelé i dlužníci si
vzájemně vycházejí vstříc tím, že jedni se ochotně zavazují věřit a druzí zase co nejvíce dlužit, to vše přesto,
že se občas vyskytnou potíže s platební (ne)schopností. Zřejmě je riziko neplnění dohody „má dáti – dal“
nepříliš veliké pro obě strany. Možná je právě v tomto
jádro pudla, tedy dlužení.
V bibli je napsána věta: „Neodejdeš, dokud nezaplatíš do posledního haléře.“ Často o tom přemýšlím,
určitě nejde jenom o peníze. Souvisí to s dnešním
životem na úkor něčeho, někoho? Každý z nás něco
dlužil nebo dluží – rodiče dětem, děti rodičům, manželky manželům a naopak, o prarodičích, tchýních
a tchánech nebo přátelích nemluvě – úsměv, pohlazení, vděčnost, lásku, čas, schůzku, polibek, dárek,
květiny, někdy i ty peníze, nežijeme v ideálním světě
a do deficitu se dostaneme až příliš snadno. Dlužíme
i přírodě, národu, světu, budoucím generacím, neateisté často připustí, že dluží i Bohu. Žel, náš životní styl,
aniž si to uvědomujeme, nás vede i k tomu, že žijeme
na svůj úkor, že jsme sami sobě dlužníky. Absurdní?
Možná se snažíte žít v souladu s požadavky zdravého

životního stylu dle Světové zdravotnické organizace.
Jste ale přepracovaní, trpíte nespavostí, ráno nestíháte snídani atd., a už to se na vás dříve či později
projeví. Stanete se dlužníkem svému vlastnímu tělu
a ono vaším věřitelem (věřitel také věří, že se dluhy
brzy uhradí), ale věci někdy přijdou až k exekuci, což
může být v lepším případě těch špatných variant jen
operace, ale v horším….., ani nedomýšlet. Ne všechno
lze splatit do posledního haléře a o nic nepřijít. Proto
je lépe myslet na prevenci, než přijdou špatné konce.
A navíc, děláte to nejen pro sebe – příklady pořád
táhnou a ani váš genetický fond nemusí být negativně
zatížen.
Aby věci nedošly až do bodu, odkud není návratu, připravil pro vás Klub zdraví další přednášku,
tentokrát na téma „Musí nás trápit artritida?“, která se
koná dne 8. března 2006 v 18,00 hodin v hudebním
sále poličského Muzea. Diskuze, ukázka tématického
jídelníčku a receptář jsou již samozřejmou součástí
klubových setkání.
A co na závěr? Nedělejte dluhy tím, že byste zapomněli na úsměv, pohlazení,ale milujte, projevujte
vděčnost, měřte dobrou mírou, aby i vám bylo stejně
naměřeno, zkrátka a dobře „pouštějte svůj chléb po
vodě“ a buďte milosrdní ke svým bližním i ke svému
tělu, obojí se vám určitě vyplatí. Minimálně tak, že
budete mít klidný spánek, a to je ta nejsladší věc na
světě, jak praví nejen pohádka o chytré horákyni.
A nezapomeňte, že Klub zdraví je tu pro každého
bez ohledu na věkovou kategorii, neboť léta, v nichž
člověk nemá zalíbení, přikvačí až příliš rychle a budou chtít vědět, co jste se v mládí naučili. Odpovědi
se můžete učit s námi v Klubu zdraví.
Hanka Ščigelová,
Klub zdraví Polička

VZPOMÍNKA NA TRAGICKOU UDÁLOST
V předvánoční době dne 22. 12. 1936 byl příjemný den, mírně mrzlo a na Synském rybníku v Poličce
bruslilo v pohodě značné množství mladých bruslařů.
Někteří se proháněli jen tak pro radost z pohybu, jiní
si pohrávali s hokejkou a pukem. Tehdy se většinou
jezdilo na bruslích, kterým se slangově říkalo „šlajfky“
nebo posměšně „foukané kanady“. Upínaly se na pevné kožené boty a měly přední část vytvarovanou do
oblouku. Upínací zařízení na bruslích mělo posuvné
čelisti, které se otáčením kličky pohybovaly a pevně
sevřely botu. Tak zvané kanady byly vzácností a stávaly se tajnou touhou všech kluků. Mezi přítomnými
chlapci jsem bruslil s mým mladším desetiletým bratrem Miťkem.
Pojednou zazněl vzduchem hukot motocyklu a na
něm sjížděl z mírného svahu směrem od divadla na
led mladý motocyklista. Začal se po ledové ploše
různě projíždět a stal se tak středem zájmu nás pánů
kluků. Byla to pro nás atrakce. Když posléze zastavil,
začali jsme se k němu sjíždět a on nás vyzval, abychom se za něho zapojili, že nás povozí na ledě. To
se nám líbilo. První chlapec se přidržel za úchytku
tandemu motocyklu a ostatní jsme se chytli jeden
druhého. Vznikl tak dost dlouhý živý had. Motocyklista zařadil rychlost, had se pomalu rozjížděl a vlnil
se na ledě v mírných zatáčkách. Když jsme se jízdy
dost nabažili, řidič zajel severozápadně od kluziště,
zastavil a my jsme se kolem něho těsně shlukli. Následek byl tragický. Tak velký tlak na malé ploše led
nevydržel. Popraskal, rozlámal se na kry s ledovou
tříští. Byl jsem na okraji hloučku a najednou jsem stál
na kře, ta se vzpříčila a obnažila proud vody, který
se mi podařilo přeskočit na pevný led. Nastal zmatek.
Motocykl se potápěl, ve vodě se zmítali mezi ledem
chlapci. Ozývalo se volání o pomoc. Někdo dosáhl
okraje ledu a ostatní se o to zoufale snažili. Naštěstí
přibruslili chlapci s hokejkami a podávali je ostatním,
ti se jich zachytili a byli vytaženi na pevný led. Obličej
jednoho chlapce se chvi1ku ukázal uprostřed praskliny pod hladinou, vyšlo několik bublinek a zmizel

pod vodou. Nebylo v možnostech nikoho, aby mu
pomohl. Když na hladině již nikdo nebyl, zjišťovalo
se, kdo mohl zůstat pod vodou. Jeden chlapec ke
mně přistoupil a řekl: „Mitěk je pod vodou, mezi
zachráněnými není.“ Na mne padla nepředstavitelná
úzkost, hrůzou jsem se celý zachvěl a odcházel jsem
domů. Měl jsem strach, zda vůbec budu schopen to
rodičům říci. Pomalu jsem otevíral dveře od kuchyně
a nechtěl jsem věřit svým očím. U stolu seděl pokojně
Mitěk a něco si četl. Před tragedií odešel a nic mi neřekl. Odchod zavinila zmuchlané punčocha, která ho
v botě moc tlačila a to mu s největší pravděpodobností zachránilo život. Následovala radostná úleva.
Bohužel to nepřežili hoši Kaláb a Čečetka. Lidé
je vytáhli později, až sehnali háky. Oživovací pokusy
byly již marné. O této tragédii psaly tehdy noviny
palcovými titulky: „Dvacet dětí pod ledem“.
Letos od té doby již uběhne 70 let. Kdykoliv procházím na starém hřbitově úzkou uličkou mezi hroby,
spočine můj pohled na malém pomníčku s malou
oválnou fotografií a nápisem: „Zde leží Bohuš Kaláb, který tragicky zahynul ve věku l2 let.“ Byli jsme
tenkrát stejně staří. Smutná vzpomínka se mi vždy
vybaví.
Josef Lipenský

MÁM SPRÁVNOU
BARVU KŮŽE?
V rámci realizace projektu „Jak se žije s hendikepem“ pořádá odbor sociálních věcí a zdravotnictví
MěÚ v Poličce besedu na téma „Jak se v Čechách žije
minoritám“. Přednáší Mgr. Sri Kumara Vishwanathana, předseda občanského sdružení Vzájemné soužití.
Mgr. Sri Kumara Vishwanathana se mimo jiné zabývá řešením romské problematiky. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 9. března 2006 od 14. 00 hodin v aule
poličského gymnázia. Beseda je přístupna veřejnosti,
vstup zdarma. Srdečně vás zveme!
-kaz-

NA PUSTÝ OSTROV S POSTELÍ, JÍDLEM A PITÍM
ANEB: ZAJÍMAVÉ OSOBNOSTI HLEDEJME MEZI MLADÝMI LIDMI

Kroužek „Na slovíčko“ fungující při SVČ Mozaika by vám, vážení čtenáři Jitřenky, rád představoval
zajímavé mladé lidi. Dnes přinášíme miniportrét
sportovkyně Zuzany a studentky Pavlíny.
O sobě … Z.: Jmenuji se Zuzana Vlčková, je
mi 14 let, chodím na gymnázium a žiji v Poličce.
P.: Jmenuji se Pavlína Pamánková, mám 13 let,
jsem Zuzanina spolužačka a bydlím v Korouhvi.
O úspěchu … Z.: Za svůj největší úspěch
pokládám zatím 2. místo v triatlonu na II. Letní
olympiádě pro děti v loňském roce. P.: Úspěch? Výsledky ve škole, účast a umístění v okresním kole
(pro Pavlíninu věkovou kategorii nejsou další kola
– pozn. RaZ) matematické a biologické olympiády.
O motivaci … Z.: Sport mě baví od dětství,
nevadí mi ani vyčerpání po závodě (při triatlonu
Zuzana uplave 400 metrů, na kole ujede 12 kilometrů a uběhne 3 kilometry – pozn. RaZ) – chápu ho
jako motivaci pro další trénink a závod. P.: Rodiče
říkali, že jestli nechci být popelář… Ne, rychle jsem
pochopila, že to dělám pro sebe.
O přípravě … Z.: Triatlonový oddíl v Poličce
není, trénuji sama. Jak často? Každý den. P.: Neučím se. Přijdu ze školy, to co potřebuji, si znovu
přečtu. To je všechno, nechápu, že se někdo může
učit třeba tři hodiny. Rozhodně sama sebe nevnímám jako „šprta“.
O ztrátách … Z.: Mám méně volného času. Jídelníček? Rozhodně se neomezuji, sladké jím moc ráda.
P.: „Přišla“ jsem o zbytečné koukání na televizi.
O budoucnosti … Z.: Zvažuji, že až uzavřu povinnou školní docházku, pokusím se o studium na
nějaké sportovní škole. Zatím nejsem rozhodnutá,
nemyslím si však, že se budu v budoucnu sportu
věnovat na vrcholové úrovni. P.: Předpokládám, že
půjdu studovat na vysokou školu. Nevylučuji ani to,
že bych studovala krátkodobě v zahraničí. Bližší
plány zatím nemám.
O barvách … Z.: Mám ráda modrou a žlutou
barvu. P.: Mojí nejoblíbenější je modrá.
O závisti … Z.: Občas určitě závidím lidem, kterým to jde ve škole lépe než mně. Ale nejde říct, že
třeba Pavle závidím. P.: Já beru lidi takové, jací jsou
– každý je jiný. Zuzce nezávidím.
O rodině …Z.: Rodina mě podporuje. Triatlon
je drahý sport, rodiče jsou mými sponzory, vozí
mne na závody, vytvářejí zázemí a někdy také nutí
k tréninku. Mám dva bratry, jeden se věnuje silniční cyklistice závodně, druhý je svým způsobem
vlastně také sportovec – baví ho hasičský sport.

P.: Můj bratr je taky šikovný, ale je pohodlnější – asi
jako všichni kluci.
O škole … Z.: Škola jde někdy trochu stranou,
ale dá se to zvládnout – nikdo z učitelů mi sport
nevyčítá. P.: S učiteli vycházím – pohádat bych
se dokázala o známku, která by mi zkazila vysvědčení.
O konkurenci …Z.: Na každém závodě musím
počítat s konkurencí. Najednou se objeví někdo,
koho neznáte a nevíte, jestli si jde jen zkusmo zazávodit nebo to myslí vážně. P.: Každý je vlastně konkurence, ale ve svém okolí tak nikoho nevnímám.

ČINNOST SVAZU
DIA POLIČKA
l0. února proběhla členská schůze s přednáškou
prim. MUDr. Kavky, primáře očního oddělení nemocnice Litomyšl, „Diabetes a jeho komplikace z pohledu
očního lékaře“. Přednáška měla velký ohlas i diskusi,
při které p. primář ochotně odpovídal na dotazy.
V červnu uskutečníme zájezd na Kunětickou horu,
zámek Pardubice a navštívíme také perníkářské
muzeum. Koncem června máme v plánu uskutečnit
pěší výlet za krásami našeho okolí. V září chceme jet
na další rekondiční pobyt, tentokrát do lázní Velké
Losiny. Doufám, že se nám opět vydaří počasí a bude
dobrá nálada. Na závěr bych chtěla poděkovat našim
sponzorům, kteří nám v loňském roce přispěli na naši
činnost. Jsou to Cukrárna Černý + Mlynář, STREFA,
Zlatovánek, Vitamín D - p. Dvořák, MIP, K + K Servis
cz.s.r.o. Krupička Jan. Máš cukrovku a nejsi ve Svazu
DIA - přihlas se k nám!!
Marta Karasová,
jednatelka místní organizace

MASOPUST

O kamarádech … Z.: Mezi triatlonisty mám
spoustu kamarádů, ale jsou daleko. Přátele mám
i mezi lidmi, kteří nesportují. P.: Samozřejmě, že
mám kamarády. Trochu jsem měla obavy, aby se
mnou kamarádila děcka ve škole – abych nebyla
dobrá jen, když nikdo jiný nemá úkol. Ale je to
v pohodě.
O lásce … Z.: Asi by mi nevadilo, kdyby můj
partner nesportoval – láska je láska. P.: Kdyby byl
partner „hloupější“ než já? Nevadí - když ho budu
mít ráda.
O koníčcích … Z.: Ráda dělám i jiné sporty než
ty, kterým se věnuji závodně a taky čtu – literaturu
typickou pro můj věk – dívčí romány a tak. Na zábavu si čas najdu. P.: Mám moc ráda sjezdové lyžování, plavu. Čtu málo. Když chci, tak se bavím.
Obě dívky se jednomyslně charakterizují jako
extravertní optimistky. Mají toho vůbec hodně společného. Třeba pevnou vůli. A co by si vzaly s sebou na pustý ostrov? I v tom se shodnou. Určitě
pohodlnou postel a spoustu dobrého jídla a pití.
-RaZ-

V sobotu 11. února odpoledne prošel Poličkou
masopustní průvod maškar z Vortové. Protože
Vortováci dbají na dodržování tradic, průvod začal
až poté, co k němu svolil starosta města. A tak kominíci mazali tváře přítomných černou barvou pro
štěstí a slamění vyváleli v dávném rituálu plodnosti
několik dam v hromadách sněhu, které zaplnily poličské náměstí. Rasové vyšetřili zdravotní stav přihlížejících a naordinovali jim léčbu u stánků s občerstvením. Nakonec ras porazil kobylu – ochránci
zvířat se bát nemusejí, přežila to a vrávoravým
krokem odběhla.

VEČER MLADÝCH V POLIČCE
Psal se jedenáctý únor tohoto roku a v Poličce
se sešla v kostele sv. Michaela mládež Litomyšlského
vikariátu. Nebylo nás tu sice moc, ale pro skvěle
prožitý večer tento fakt nic nezměnil. U obětního
stolu se sešel náš pan farář společně s vikariátním
kaplanem pro mládež p. Jendou Balíkem, který je
z Prahy. P. Zahálka byl hlavní celebrant, Otec Jenda
kazatel. V den Panny Marie Lurdské vyzdvihl, jak
je důležité naslouchání druhým. Po mši svaté nás
čekala cesta do chladu a mrazu. Došli jsme od
filiálního kostela k farnímu, kde začala hra s toaletním papírem ulicemi Poličky. Po doputování
na Jordán bylo připraveno občerstvení s čajem.
Po zazpívaných písničkách nás čekalo téma ,,Mladí
a církev“ nebo-li ,,Mladí v církvi“. Tuto přednášku
vedl právě p. Balík. V ní mimochodem zaznělo:
že církev je nejdemokratičtější společností, že

PODĚKOVÁNÍ

Chtěla bych poděkovat celému personálu
poličské LDN, který se staral o naši maminku
paní Dobiášovou.
Děkujeme jménem pozůstalých

církev je pro nás darem, že církev nabízí první
setkání s Kristem, že církev nás doprovází na naší
cestě životem, že církev nám zprostředkovává
Boží milosrdenství, že člověk potřebuje víru prožívat ve společenství, že máme vytvářet prostory
k přátelství (brát toho druhého se všemi klady
a zápory) a že mladý člověk nese do církve energii,
touhu po radikalitě a aktivitu. Dále vyzdvihl výjimečný dar zesnulého Papeže Jana Pavla II. v promluvách k
mládeži a současného Papeže Benedikta XVI., který
řekl, že láska k bližnímu je cestou, aby se člověk setkal s Bohem, a vyzval mladé lidi, aby v církvi mluvili.
Po krátké přestávce následoval blok otázek, ve kterém
kromě jiného vyzval nás mladé, abychom se zúčastnili voleb. Potom následoval přehled akcí ve vikariátě
do konce srpna. Nezapomnělo se podebatovat o diecézním fóru mládeže či setkání animátorů v Litomyšli
v srpnu tohoto roku 2006.
Nechyběla hra na ,,Hamouna“, kde oříšková
čokoláda zachutnala všem, kdo jí alespoň ochutnal.
Závěrečná modlitba Páně a k Nebeské Matce Panně
Marii byla potmě se svíčkami. Při ní jsme poděkovali
za krásně prožitý večer ,,v Boží náruči“ a odebírali se
ke svým domovům. Všem, kdo při této akci přiložili
ruku k dílu, děkuji.
Za mládež Miloslav Zezula
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PŘEDSTAVUJEME NOVÉHO
ZASTUPITELE
Mgr. Milan MATOUŠ, čtyřicetiletý učitel základní školy, zasedne do uvolněného zastupitelského
křesla poprvé 16. února. Těsně před „premiérou“
jsme se ho zeptali:
Jak jste připraven?
Myslím, že dobře. Pravidelně jsem navštěvoval
zasedání zastupitelstva, o většině projednávaných
věcí mám tedy alespoň základní přehled. Několik
posledních dní jsem strávil nad návrhem městského
rozpočtu pro rok 2006. Pročítal jsem ho a konzultoval věci pro mě ne zcela jasné.
Specializací Vašeho předchůdce byla problematika sportovních a volnočasových aktivit.
Jaké je Vaše „téma“?
Petr Zaal je velmi známou osobností sportovního života nejen našeho města. O jeho aktivitách
samozřejmě vím a rád je svým hlasem podpořím.
Několik let pracuji ve výboru pro výchovu a vzdělávání – tato oblast bude mojí prioritou.
Jste znám jako kritik práce – přesněji stylu
práce – vedení města, rady, zastupitelstva. Stal
jste se členem „smečky“, jak dalece se tím změní Vaše postoje?
Mé postoje jsou stále stejné. Myslím si, že za
téměř 4 roky, které uběhly od posledních komunálních voleb, udělalo vedení města, rada a zastupitelstvo velký kus práce, za což si zaslouží pochvalu.
Na straně druhé je však řada věcí, které vedení
města nevidí nebo vidět nechce. Namátkou: fakt, že
dosud nebyl zprovozněn přístup na hradební ochoz
ve Václavské ulici, problematický výběr firem na
realizaci některých městských zakázek, střet zájmů.
Ten mi vadí asi úplně nejvíc. Jsem přesvědčen, že
se radní a zastupitelé musí jednoznačně rozhodnout, zda chtějí podnikat ve svém oboru nebo
prezentovat a hájit zájmy občanů – tedy nejen své.
Když se tyto dvě věci kříží, není to dobré. A to, že
jde o jevy okolo nás běžné, přece neznamená, že se
tak budeme chovat i my!
Jak na Vás působí poměrně malý zájem poličských občanů o věci veřejné?
Mrzí mne, ale nechci být přehnaně pesimistický
– zájem o anketu týkající se dopravy ve městě je
důkazem toho, že si lidé všímají a dokáží zaujmout
stanovisko. V posledních letech jsem své návštěvy
zasedání zastupitelstva chápal i jako způsob využití
volného času - mnohdy možná zajímavější, než sledování televize. Mohu všem doporučit – i vzhledem
k blížícím se volbám.
Okolo odstoupení Mgr. Zaala se vedou
nejrůznější spekulace. Požádali jsme ho o vyjádření, ale sdělil nám, že máte jeho „mandát“
k tomu, abyste situaci objasnil.
Petr je prostě aktuálně natolik vytížený pracovními závazky, že se nemůže věnovat funkci
zastupitele s plnou zodpovědností. Mohu však jeho
příznivce uklidnit. Fámy o „útěku z neperspektivní
Poličky“ jsou nesmysl. Petr je předsedou SK Masokombinát Polička, žije poličským sportem. A doufám, že do této oblasti napře své síly i v dalším
volebním období.
-kaz-

Školní jídelna Polička, Rumunská 646
zve všechny zájemce na tradiční

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
který se koná ve středu 15. 3. 2006
(jarní prázdniny)
od 10,00 - 13,00 hodin.
Bude připravena ochutnávka některých jídel, která se ve školní jídelně
připravují dětem.

15

Z ČINNOSTI PONÝRA POLIČKA
Činnost dětských sdružení, včetně našeho, začíná vždy spolu se zahájením nového školního roku
a vrcholí letními dětskými tábory. Čas k malému bilancování se však naskýtá i na přelomu roku. Téměř
celý podzim až do Vánoc byly aktivity našich oddílů
zkomplikovány generálními opravami naší klubovny.
Z dotace MŠMT jsme konečně mohli zajistit odstranění mokrého zdiva a nahradit ho sanační omítkou
ve vnitřní části domu. Práci kvalitně provedla firma
pana Vlčka, která přispěla i sponzorsky, za což jim
velmi děkujeme.

ravské řeky, dokonce i slovenské. Letos se chystají
uspořádat letní vodácký tábor v Polsku. Jen škoda,
že děti projevují malý zájem o tak krásný sport, kde
přípravu i výcvik vedou zkušení akreditovaní vodáci.
Na podzim na Damašku uspořádali tradiční Vodácké
slavnosti a k tomu ještě stihli krásně vymalovat klubovnu po opravách.
Další oblastí našich zájmů je táborová základna
u Pusté Rybné. Ta je krom letních táborů využívána
i ve zbytku roku jak našimi členy, tak skupinami z jiných organizací. Obzvláště veselo bylo o Vánočních

Čekání po dojezdu jedné z etap na Hronu.
Z činnosti oddílu Muzikanti uveďme dvě zásadní
akce a to Bránu a Dětskou Portu. Členky oddílu se
zúčastnily oblastního kola hudební soutěže „Brána“,
pořádaného Tábornickou unií. Uspěly a postoupily
do republikového finále v Brně, kde Danuška Škorpíková obdržela čestné uznání. Následně v prosinci
v Divadelním klubu proběhlo oblastní kolo Dětské
Porty. Opět děvčata uspěla a postoupila do republikového finále v Praze, kde získala: 1. místo v kategorii mladších sólistů (Dana Škorpíková), 3. místo
v kategorii starších sólistů (Karolína Štursová). Dále
vystoupila skupina Mikádo (Dana Škorpíková, Antonie Vraspírová a Bára Preisslerová), jako sólistka Iveta
Škorpíková a společně s našimi členkami vystoupily
rovněž jako duo Pavlína Punčochářová a Jana Hronová. Všechna děvčata předvedla svůj program na velmi
dobré úrovni. Členové našeho sdružení reprezentují
město Poličku v Praze již po dobu 12 roků a Poličáci
jsou mezi „porťáckým“ lidem dobře známí. Ve dnech
konání republikové finále pak naše výprava navštívila ještě koncert Čechomoru, Spirituál Kvintetu a v sobotu benefiční koncert „Děti Dětem“ v kongresovém
centru, který se konal pod záštitou a za přítomnosti
předsedy vlády ČR a ministryně školství.
Členové oddílu Pátek také přispěli svou troškou.
V Divadelním klubu nacvičovali disko tance, kterými
obohatili program na oblastní Portě a na setkání
táborníků z Damašku. V prosinci svým vystoupením
zajistili s oddílem Muzikantů program na Mikulášské
besedě pro důchodce v DPS Penzion.
Oddíl Filmáč tvoří parta chlapců a dívek. S velkou chutí s kamerou natáčí svoje krátké povídky
a následně je zpracovávají na počítači. Doufejme, že
se jim podaří svými pracemi získat též nějakou trofej. V říjnu proběhlo „setkání táborníků“, na kterém
se mimo jiné promítaly filmy, které natočily děti na
letním táboře.
Členové oddílu Vodáků se snaží maximálně
využít času a vody na našich tocích. Za dobu své
existence sjezdili na lodi téměř všechny české i mo-

Praha-přípravy na celostátní kolo
Dětské porty
prázdninách, kdy sníh byl ještě vzácný. Pravdou je, že
dostat se tam v letošní zimě není vůbec jednoduché.
Pokud nemáte lyže nebo sněžnice, nezbývá občas
než použít techniku plazení či sněžného kraulu, jak
mohou leckteří návštěvníci potvrdit. I přes to zde
v lednu strávila prima víkend skupina účastníků
tábora rodičů s dětmi zvaného „Matky“.
Jaké byly loňské letní tábory jsme již informovali
v jednom z předchozích čísel. Potěšením pro nás
bylo, že 4. února jsme obdrželi v Praze od České rady
Pionýra ocenění „Opravdu dobrý tábor“, udělované
těm, kteří pořádají opravdu dobré tábory (alespoň
doufáme). Mimochodem, již koncem ledna jsou místa
na náš letní tábor beznadějně zaplněna.
Na táborové základně již od minulého roku připravujeme vybudování septiku a kořenové čističky.
Za pomoci městského úřadu v Poličce, našeho ústředí a celé řady dalších firem a jednotlivců se nám snad
podaří tuto náročnou, drahou, ale velmi potřebnou
stavbu dokončit.
Děkujeme městskému úřadu a všem ostatním za
porozumění a spolupráci.
Za Pionýr Polička Dana Erbesová

NÁŠ ZÁKAZNÍK - NÁŠ PÁN
Nikdy jsem si nemyslel, že mě může někdo
natolik rozčílit, abych se rozhodl napsat do novin. Ale to, že si prodejce bezdůvodně dovolí
moji rodinu vykázat ze svého obchodu, bylo dost
motivující.
Již několik let nakupujeme pro všechny rodinné příslušníky boty v prodejně Batex v Poličce.
Nikdy se nevyskytl žádný problém. To se však
změnilo. Dne 29. 7. 2004 jsme zde koupili pro
dceru boty za 1285,- Kč. Měla je využít k podzimnímu nošení, ale především na další jaro 2005.
Na jaře nám dcera oznámila, že jí boty praskly.
Přesněji popraskala výztuha v obou podpatcích,
což způsobilo propadnutí celého svršku. Za těchto okolností jsme šli boty reklamovat. Reklamace
trvala sice déle než 30 dnů, ale nakonec nám boty
vyměnili za nové, i přes moje upozornění, že
se tímto problém nevyřešil. Nové boty vydržely
pouze do podzimu téhož roku, přičemž je dcera
střídala ještě s jinými. Došlo opět k prasknutí
podpatku. Možná by někoho napadlo, že to způsobuje váha mé dcery. Ale ta váží 60 kg. Boty jsme
o vánočních prázdninách odnesli do Batexu, aby
se tato záležitost konečně nějak rozumně vyřešila.
Pan Tlustý nám opět nabídnul reklamaci. Nebylo
nám zcela jasné, proč do reklamačního protokolu
píše datum prodeje bot, které jsme koupili před
rokem, když se teď už jedná o jiné nové boty, na
něž se podle nás vztahuje nová záruka. Hned
jsme na to pana Tlustého upozornili, on však trval
na svém. Asi po čtyřech týdnech se šla manželka
zeptat, jak reklamace dopadla. Pan Tlustý jí vrátil
peníze a zdálo se, že je vše vyřešeno a výrobce
uznal, že byly boty vadné. Ovšem v zápětí následovalo veliké rozčarování, když jí pan Tlustý

STANOVISKO KE ČLÁNKU
PANA SKOUMALA
První reklamace (prasklá podešev a odlepená
pata) byla vyřešena výměnou za nový pár.
Obuv byla zakoupena 29. 7. 2004, reklamována
30. 3. 2005, reklamace vyřízena 29. 4. 2005, převzata zákazníkem 3. 5. 2005.
Druhá reklamace (prasklá podešev a odlepená
pata) vyřešena odstoupením od kupní smlouvy
a vrácením peněz v plné výši kupní ceny 1285 Kč.
Obuv užívána od 30. 4. 2005, reklamována 2. 1.
2006, reklamace vyřízena 27. 1. 2006, převzato zákazníkem 31. 1. 2006.
Reklamace z naší strany musí být vyřízena do
30 dnů. Kdy si zákazník reklamaci vyzvedne, je jen
jeho rozhodnutí.
Dále se jedná pouze o subjektivní pohled pana
Skoumala, ke kterému se nebudeme vyjadřovat.
Každý slušně se chovající zákazník je v naší
prodejně vítán.
Redakci Jitřenky děkujeme za možnost se vyjádřit.
Josef a Věra Tlustých

oznámil, že nám již žádné boty neprodá, ať už
tam nechodíme a že je od nás nemorální reklamovat boty po dvou letech. Prý jsme rodina, která
reklamuje úplně všechno. S manželkou se nechtěl
více bavit, tak nevěřícně odešla s pocitem křivdy
za celou rodinu.
Když mi po příchodu domů tento fakt sdělila,
rozhodl jsem se pana Tlustého navštívit osobně
a požádat ho o vysvětlení, proč nám zakázal
v Batexu nakupovat. Dal si velký pozor, aby naše
konverzace proběhla pouze mezi čtyřma očima
a počkal tedy, než odejdou všichni zákazníci.
Zopakoval mi to, co mé manželce den předtím,
a navíc dodal, že výrobce reklamaci neuznal a že
vrácení peněz bylo jeho velkorysé gesto. Proto
jsem ho požádal o písemné vyjádření výrobce,
kde bych se dověděl, proč nemohou být boty vyreklamovány. Vyjádření mi však neukázal, protože
to prý není jeho povinnost . Požádal jsem ho, aby
mi boty vrátil, že já vrátím peníze. Byl jsem ale
vykázán s tím, že si naší rodiny mají „užít“ v jiných prodejnách obuvi, ale že v Batexu nám už
neprodají vůbec nic.
Byl jsem opravdu znechucený. Nikdy předtím
jsme boty v Batexu nereklamovali, a už vůbec ne
po dvou letech. Kdyby boty stály 500,- Kč, ani
bych se nad tím nepozastavil.
Mohli bychom být vlastně spokojeni, dostali
jsme přece zpět své peníze a pan Tlustý se zbavil
nepohodlného zákazníka. Ovšem představa, že si
obchodník dovolí někomu zakázat chodit do obchodu jen proto, že chce kvalitu a solidní jednání,
mě přinejmenším uráží.
Tento dopis píši hlavně z důvodu, aby i ostatní
viděli, jak může obchodník se zákazníkem jednat a byli na to připraveni. Dodatečně jsme totiž
zjistili, že toto není první případ pana Tlustého,
kdy vrátil peníze a vykázal zákazníka z obchodu. Neradi bychom se dočkali toho, že bychom
mohli výše citované heslo formulovat takto: „Náš
obchodník - náš pán.“
Skoumal Jiří

OSMILETÉ A ČTYŘLETÉ
gymnázium ve SKUTČI

přijímá žáky 5. a 9. tříd
Přihlášky podávejte na svých ZŠ do 28. 2. 2006.
Žáci 5. tříd si mohou přihlášku ke studiu
vyzvednout a podat přímo
v kanceláři školy do 15. 3. 2006.
Do obou typů studia přijmeme po 30 žácích.
Přijetí žáků bez přijímacích zkoušek:
do průměru známek 1,25 na pololetním vysvědčení
tel.: 469 326 360, www.jagy.cz.

BOBEK
Stačí se jen podívat kolem sebe, v našem městě
se jim opravdu daří. A když se zrovna zapomeneme
podívat, může to skončit i velmi nepříjemným setkáním s naší obuví. Stát se to může kdekoliv, klidně
přímo na chodníku, před obchodem nebo i cestou
na dětské hřiště.
Někdo sbírá, někdo ne, těch druhých je bohužel většina. A se vzrůstající velikostí psa se snižuje
i možnost, že jeho majitel patří mezi „sběrače“. Děkuji všem, kteří po svém pejskovi sbírají, zatím je Vás
ale žalostně málo.
L. Vargová

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB HURÁ
KAMARÁD STŘÍTEŽ
Co nabízíme?
1. pravidelný program:
Středa – promítání filmu (od 16:00)
Čtvrtek – divadlo (od 17:00)
Sobota – (výtvarný a keramický workshop, turnaje v ping-pongu, stolním fotbálku, šipkách a v PC
hrách, vaření) – jen 1x za 14 dní dle zájmu
2. další nabídka:
- ping-pong, stolní fotbálek, počítače (hry, internet), stolní hry, šipky, keramika, výtvarná činnost
- doučování či příprava na přijímací zkoušky na
střední školu.
- pomoc při vyplňování různých žádostí
(např.: OP, pas…)
NEZAUJALO VÁS NIC Z NAŠÍ NABÍDKY?
DĚLÁTE RÁDI NĚCO JINÉHO? NABÍZÍME VÁM
PROSTOR KLUBU PRO VAŠE ZÁJMY (tanec, hudba,
foto, …..) PŘIJĎTE SE PODÍVAT!!!
Kam?
Klub ve Stříteži 63 (bývalá prodejna)
Kontaktní osoba: Ondřej Maděra
Tel.: 461 619 583 mobil: 739 012 607
e-mail: ondra.madera@khk.cz
Kdy?
Pondělí – čtvrtek od 14 do 18 hodin
Pátek – od 12:30 do 16:30 hodin
Sobota – 1x za 14 dní od 13 do 17 hodin dle
zájmu

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Rehabilitační pracoviště Polička,
Švermova 363, nabízí zaměstnání rehabilitační
pracovnici. Inf. na tel. č. 461 724 511.
***
KOUPÍM POŠTOVNÍ ZNÁMKY, celé sbírky,
větší množství i pozůstalost po sběrateli. Platím
v hotovosti. Informace na tel. : 724 229 292 nebo
Tiskárna, Šemberova 124, 566 01 Vysoké Mýto.
***
Potřebujete peníze? Fin pomoc.cz vám pomůže. Volejte 731 586 594.

Potřebujete peníze?
Finanční půjčky
od 6000,- do 15 000 000,-Kč.
Rychle a na cokoli
Do 160 000,- Kč bez ručitele
Pro důchodce i zaměstnané, pro podnikatele, kteří nevykazují zisk
Volejte: 605 460 304 M. Báča
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DŮM NA PŮL CESTY
V rámci přípravy komunitního plánu sociálních služeb pro Poličku vyrazila jedna z pracovních skupin v sobotu 18. února do terénu. Cílem
výpravy byl Dům na půl cesty v Květné.
V rozbředlém sněhu opatrně kloužeme z kopečka od autobusové zastávky. Míjíme kostelík,
obecní úřad, rodinné domky. Hranici volné krajiny střeží rozlehlý kamenný dům. V doprovodu
předsedy občanského sdružení Květná zahrada
absolvujeme exkurzi po hospodářství. Čtvercový
dvůr se stopami krve po nedávné zabijačce poněkud připomíná atmosféru filmu Zánik samoty
Berghof. Ze zchátralé střechy – její výměna je naplánována na letošní sezonu a bude stát zhruba
750 tisíc korun - sjíždí tající led a mění prostranství v nebezpečné kluziště.
Adoptovaný labrador Artie se na něm pohybuje zcela suverénně a se špatně skrývanou
žárlivostí asistuje našemu seznamování s dalšími
zvířecími obyvateli statku: stádem ovcí, zdatnými
vepříky a hejnem slepic. Na jaře přibudou kočky,
snad koník a zcela určitě kravka. Dům na půl
cesty chce být totiž soběstačný v oblasti zásobování většinou potravin – součástí této strategie
je i čilý výměnný obchod zajišťující přísun krmiva pro zvířectvo. V obytné části je čisto, teplo
a ospalo. Klienti (aktuálně tři mladí muži – kluci,
jak jim říká pan předseda) dopoledne vyprošťovali ze závějí obrovité špalky a štípali a uklízeli
dřevo. Po obědě se, ve shodě se „šéfem,“ rozhodli, že sobotní odpoledne zasvětí odpočinku
a návštěvám.
Kromě nás je ještě očekáván soused, který
je cenným pomocníkem a rádcem v praktických
záležitostech ohledně hospodářství a místní starosta, jehož přátelství a podpory si zde všichni
velmi váží. V poklidném odpoledni se pak vedou
řeči o práci, financích, plánech, lidech vstřícných
i zapšklých, o záludnostech osudu, o tom, že žít
se dá z mála a lze pomáhat těm, kdo mají ještě
míň, i o tom, že chce-li přivandrovalec obstát
mezi domorodci, měl by občas zajít nejen do
hospody, ale i do kostela.
S díky odmítáme možnost podílet se na večerním krmení, prohlédneme si část objektu, kde
vyrůstá, vedle obytného a sociálního prostoru,
i místnost, která bude sloužit jako komunitní
centrum pro celou obec a vrata statku se za námi
zavírají. Stoupáme umrzajícím sněhem k autobusové zastávce a … mlčíme.
Poznámka: Dům na půl cesty definují odborné slovníky jako dočasné ubytování pro lidi, kteří
předtím byli v dlouhodobé ústavní péči. Klienti
udržují svoji domácnost, chodí do zaměstnání
nebo do školy. S ubytováním jsou obvykle spojeny některé služby a programy, jiné úmyslně
nikoli, aby je byl klient nucen vyhledávat mimo
své ubytování… Mezi obcemi, které se sdružením
Květná zahrada spolupracují, je i město Polička.
Zlata Kašparová

STOMATOLOGICKÁ
POHOTOVOST
Oblast Litomyšl - Polička
4. - 5. 3.
MUDr. Kočí Jiřina, Dolní Újezd 838,
461 631 126
11. - 12. 3.
MUDr. Kopecká Eva, Bystré,
nám. Na Podkově 25, 461 741 654
18. - 19. 3.
MUDr. Kossler Pavel, Polička,
Haškova 445, 461 724 369
25. - 26. 3. MUDr. Kosslerová Jitka, Polička,
Haškova 445, 461 724 369
1. - 2. 4.
MUDr. Králová Zdena, Litomyšl,
Družstevní 69, 461 614 727
8. - 9. 4.
MUDr. Krpčiar Patrik, Litomyšl,
Mariánská 1137, 461 614 614
Ordinační doba: sobota, neděle a svátky od 8 do 11 hodin.
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VLOUPÁNÍ DO CHAT NA POLIČSKU
Dne 6. 1. 2005 byli díky vzorné spolupráci poličského občana s příslušníky Obvodního oddělení Policie ČR v Poličce zadrženi jednadvacetiletý
muž z Korouhve a jednačtyřicetiletý recidivista
z Poličky. Muži se právě snažili odnést odcizené
věci z chatařské kolonie Višňovka v Poličce. Dalším šetřením policistů bylo zjištěno, že se podezřelí dopustili ve dnech 5. - 6. 1. 2006 vloupání
do nejméně tří zahradních chatek v této kolonii
a jejich majitelům způsobili škodu ve výši více než
osmnáct tisíc korun.
S doznáním k této trestné činnosti se policie
nespokojila a dále se kriminalistům podařilo
prokázat, že jednadvacetiletý muž se dopustil ve
dnech 21. – 23. 12. 2005 vloupání do tří chatek
v zahrádkářské kolonii U Liboháje v Poličce,
kde způsobil majitelům více než pětitisícovou
škodu.
V době od 23. 12. do 24. 12. 2005 se pak vloupal ještě do lyžařské chaty u poličské sjezdovky,
kde způsobil škodu téměř 5 000 Kč. Policejní
komisař sdělil dne 6. 1. 2006 oběma mužům obvi-

nění z trestného činu krádeže vloupáním, porušování domovní svobody a poškozování cizí věci.
Následným šetřením kriminalistů bylo zjištěno,
že jednadvacetiletý muž se dopouštěl vloupání do
zahradních chatek na Poličsku v průběhu měsíce
listopadu a prosince loňského roku a na počátku
letošního roku opakovaně a způsobil tak osmi
majitelům chatek škodu téměř 30 000 Kč. Navíc
v prosinci 2005 odcizil z objektu jednoho poličského závodu věci v hodnotě 30 000 Kč. Společně
se pak oba muži vloupali koncem listopadu 2005
do srubu v Kamenci u Poličky, kde způsobili škodu přes 4 000 Kč. Dne 7. 2. 2006 pak opět spolu
odcizili z objektu jednoho poličského závodu zařízení v hodnotě přes 11 000 Kč.
Policejní komisař sdělil dne 8. 2. 2006 oběma
mužům další obvinění z trestného činu krádeže
vloupáním, porušování domovní svobody a poškozování cizí věci, oba muži jsou vyšetřováni na
svobodě.
npor. Mgr. Martina Simonová,
Policie ČR, okresní ředitelství Svitavy

OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULOU SEZÓNOU V AEROKLUBU POLIČKA
Dlouhé zimní měsíce znamenají nucenou přestávku v létání, a tak vybízí k bilancování. V roce
2005 nalétaly poličské větroně 240 hodin, motorové
letouny 125 hodin, a to bylo při téměř 1300 vzletech
a přistáních.

Pro veřejnost jsme připravili Letecký ples v Sokolovně, vyhlídkové lety v červnovém a srpnovém termínu. ,,Novinkou“ byla pak říjnová Drakiáda, spojená
s ukázkami letecké techniky. Zdálo se, že zejména
vystoupení akrobatického speciálu Z-50LS zanechalo
v malých pilotech draků velký dojem. V tomto případě
jsme spojili pořadatelské síly s DDM Polička a ZŠ Lubná. Pořádání těchto akcí znamenalo sice několik dní,

během kterých jsme nemohli létat, ale naše snaha byla
odměněna živým zájmem o naši „vznosnou kratochvíli“. V době tradičního letního soustředění byli našimi
hosty přátelé z LSG Amberg v Německu. Počasí nám
sice příliš nepřálo, ale přesto jsme se vydávali alespoň
na krátké tratě. Například 27. 7. letěl Josef Panzirsch
s větroněm LS-7WL (jeden z nejlepších větroňů standardní třídy) na volné trati vzdálenost 150 km, dvě poličské VSO-10 s mladými piloty dokončily náročnější
trojúhelníkové tratě 100 km. Vzhledem k rozdílům ve
výkonnosti větroňů to není špatným vysvědčením pro
naše plachtaře. Němečtí kolegové hovořili v superlativech o kráse našeho města a okolí, byli velmi spokojeni i s úrovní služeb. Celý článek o jejich pobytu
můžete nalézt na www.lsg-amberg.de, sekce Flugberichte. Celou řadu fotografií naleznete také na našich
internetových stránkách www.aurix.cz/akpol/.
Létání s dvoumístným historickým větroněm LG130 Kmotr, jenž jsme měli na kratší dobu pronajatý
z Aeroklubu Brno-Medlánky, přineslo obrovský zájem
napříč celým věkovým spektrem našeho aeroklubu.
Další piloti se také přeškolili na výkonný větroň ASW15B, který byl dovezen v květnu, a po všech ,,papírových“ náležitostech se zapojil do provozu aeroklubu
v červnu.
Závěrem patří velké poděkování všem, kteří
umožňují výcvik mladých zájemců o létání, podporují sportovní činnost a udržení statutu veřejného
vnitrostátního letiště.
-akpol-

TENIS
21. - 22. 1. se uskutečnil v naší nafukovací hale
ta města Poličky p. Popelka a zástupce hejtmana
další republikový turnaj, tentokrát pro muže. Opět
Pardubického kraje p. Línek. Děkujeme. Ve dnech
se k nám sjeli hráči z velkých dálek např. z Prahy, 4. - 5. 2. jsme pořádali další turnaj HEAD CUP pro
Liberce, Hodonína, Otrokovic atd. Naše zázemí, ať je
mladší žactvo za účasti 15 chlapců a 15 dívek. Z nato nafukovací hala se třemi antukovými kurty nebo
šich se do turnaje zapojilo 7 dětí, které bojovaly
budova se svým vybavením, ve které hráči čekají na
o svá první turnajová vítězství. Nejblíže byla ve
svá utkání, patří podle hráčů, trenérů, rodičů a dětí
čtyřhře dvojice Terča Vytlačilová a Bára Tomanová,
k nejlepším v celé republice a rádi se sem budou
které měli dva mečboly, ale ty se nepodařilo proměvracet na další turnaje.
nit. I ostatní naši hráči prokázali stále lepšící se styl
Turnaje mužů se zúčastnilo 26 hráčů, mezi nimi
své hry a vítězství je už na dosah. Chlapecké finále
i čtyři naši hráči, z nichž se nejlépe vedlo Michalu
bylo mezi - Požár Marek z Jihlavy a Janků David
Chmelovi, který se dostal nejdál. Ve finále se utkali
z Letovic; vyhrál Marek 6:3,6:0. Finále mezi děvčaPovoda Karol z BLTC Brno a Brusenbauch Alan
ty bylo Neužilová Barbora z Letovic a Linhartová
z České Třebové. Zvítězil Povoda 6:1, 6:1. Sponzory
Tereza z Ústí n.Orl., stav 6:0,6:2 pro Barboru. Opět
turnaje byly firmy PONAS s.r.o a ZŘUD masokombi- děkujeme sponzorům, bez kterých by se tyto turnaje
nát - oběma děkujeme za ceny pro nejlepší.
nemohly uskutečnit, za věcné dary pro všechny hráDne 28. 1. se v Poličce uskutečnilo Halové mis- če. Jsou to MIP Polička – p. Popelková, drěvozávod
trovství Pardubického kraje neregistrovaných tenistů, Pražan - p. Pražan, stavebniny Báča - p. Báča, ovoce
které bylo zároveň kvalifikací na Halové mistrovství - zel. Vitamín D - p. Dvořák, Ravensburger karton
České republiky. Toto mistrovství je vyhlášeno - p. Hlouš, ZŘUD masokombinát - p. Hantsch, Priv kategorii čtyřhra mužů a čtyřhra žen. V kategorii
ma sport - p. Švandová, Agronea s.r.o. - p. Navrátil,
mužů se přihlásilo 9 párů, které byly rozděleny do tří
Ponas s.r.o. - p. Scheib, Daniševský s.r.o. - p. Dytrt,
skupin. Vítězové těchto skupin se utkali o titul mistra
prodejna elektro - p. Boháč. Turnaje uspořádal TeniPardubického kraje.
sový oddíl TJ Spartak Polička
Konečné pořadí:
Za TO Jílek Zdeněk
1. místo Kopunec Miroslav - Mojak Marek (Břeclav
– Třinec)
2. místo Bachura Zdeněk - Vojtíšek Richard (Chrudim)
3. místo Macoun Ivan - Bendl Jan (Pardubice
– Chrudim)
4. místo Motl Alois - Pěnkava Otto (Mohelnice)
5. místo Krištof Miroslav - Chadima Radek (Polička)
V kategorii žen se zúčastnily 4 páry a systémem
každý s každým se utkaly o titul.
Pořadí:
1. místo Pazlarová Alena - Jílková Andrea (Polička)
2. místo Dytrtová Iva - Petříčková Jarmila (Polička)
3. místo Střílková Jana - Teplá Lída (Polička – Jimramov)
4. místo Kločurková Dana - Birnbaumová Lenka
(Praha)
Vítězové si zajistili účast na Halovém Mistrovství
České republiky, které se uskteční 31. 3. – 2. 4. 2006
v Pardubicích. Záštitu nad turnajem převzal staros-
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AMATÉRSKÁ
VOLEJBALOVÁ LIGA
V uplynulém měsíci byly odehrány následující
zápasy s výsledky:
2. 2.
9. 2.

Bukvičky-Mr. Zaci 2:0,
Bukvičky-M6PV 2:0, Mr. Zaci-M6PV 2:0
THT-TJ Lubná 2:0, M6PV-TJ Lubná 0:2,
M6PV-THT 0:2

Rozpis zápasů na tento měsíc:
2. 3.

Borová-M6PV, Borová-TJ Lubná,
Bukvičky-TJ Lubná
9. 3. ASPV-TJ Lubná, ASPV-THT, Borová-THT
16. 3. ASPV-Borová, ASPV-Bukvičky,
Borová-Bukvičky
23. 3. ASPV-THT, Borová-THT,
Borová-Mr. Zaci
30. 3. ASPV-Mr. Zaci, ASPV-M6PV
6. 4. Mr. Zaci-TJ Lubná, Mr. Zaci-THT,
Bukvičky-THT
Více informací a kompletní rozpis naleznete na
www. policka. cz/avl Za OV AVL Polička
J. K. Dvořák

ÚSPĚCH V BARMANSKÉ SOUTĚŽI
Stalo se již dobrým zvykem, že Vás, milí čtenáři,
na těchto stránkách seznamujeme s děním v naší
škole a s úspěchy, kterých dosáhli naši žáci v různých soutěžích. I tentokrát si dovolíme pochlubit
se velmi dobrým umístěním, a sice v Kroměřížské
juniorské koktejlové soutěži. Soutěže, konané pod
záštitou České barmanské asociace již po sedmé,
se zúčastnilo celkem 16 družstev ze 14 škol z celé
České republiky. Naši školu úspěšně reprezentovaly žákyně třetího ročníku oboru kuchař - číšník
Martina Mísařová a Věra Džbánková. V soutěži
družstev dosáhly na skvělé 4. místo. Martina pak
získala nejvyšší ocenění za přípravu nápoje obsahujícího přírodní minerální vodu Mattoni, což byla
dílčí soutěž vypsaná sponzorskou firmou. Oběma
dívkám patří náš obdiv i vřelé díky za to, že dělají
čest naší škole.
V současné době ve škole vrcholí přípravy na
březnové celostátní kolo Gastro Junior Nowaco
cupu a dubnovou Řeznickou sekyru. Všem účastníkům přejeme, aby jejich snažení bylo oceněno
alespoň tak jako Věřino a Martinino v Kroměříži.
Jistě zdařilou akcí byl i XIII. reprezentační ples
školy konaný 20. února v Tylově domě, odkud s veselou náladou vykročili studenti čtvrtého ročníku
a nástavbového studia do závěrečného, předmaturitního finiše. Doufejme, že budou stejně veselí i na
konci května.
M. Šplíchalová

POZVÁNKA KARDIAKŮ
V sobotu 11. března se v 9 hodin uskuteční
v klubovně Sdružení zdravotně postižených v ulici
Milady Horákové č. 16 ve Svitavách dopolední promítání na širokém plátně z akcí pořádaných Kardio
klubem. Na akci je zvána široká veřejnost.
Kardio klub zve své příznivce oblíbených
zdravotních vycházek na vítání jara. Nenáročná
vycházka se uskuteční v sobotu 25. března. Trasa
vycházky nás zavede k jedné z nejstarších svitavských památek – husitský sloup z roku 1696 a nově
obnovený židovský hřbitov. Sraz účastníků je na
svitavském vlakovém nádraží v 8.30 hodin. Kardio klub připravil dvě nenáročné trasy 5 a 8 km.
Všechny, co chtějí něco udělat pro svoje zdraví, zve
Kardio klub Svitavy.
Jan Pokorný
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ZIMNÍ POHÁR 2006
Po roce čekal družstvo žen opět Zimní pohár.
Naši skupinu tvořily tři družstva: TJ Spartak Polička A,
Spartak OEZ Letohrad a TJ Tesla Pardubice B.
Naše družstvo postihla poměrně velká marodka.
K 1. kolu 5. 2. 2006 do Letohradu jsme odjížděli
pouze se šesti hráčkami. Družstvo hrálo v sestavě
Romana Nárožná na nahrávce, Andrea Librová a Marie Gregorová, která se vrátila po mateřské dovolené,
na bloku, Lucie Nešická a Kateřina Kudová na smeči
a Petra Kozlová, která si zahrála „účko“. Všechna
děvčata podala standardní výkon, který bohužel
k vítězství nestačil.
Druhé kolo jsme odehráli na domácím hřišti v sokolovně v Poličce 18. 2. 2006. Zdravotní potíže nás
neopouštějí. Sice se uzdravila Adéla Jeřábková a Alena
Grubhofferová, ale onemocněla Katka Kudová a Petra
Kozlová. Po dlouhé zdravotní přestávce začala trénovat zase Marcela Dvořáková a tak nás přišla posílit.
Nahrávku odehrála opět Romana Nárožná, která by
potřebovala ještě některé náhry vypilovat, ale jinak se
jí dařilo zejména na podání. Bloky odehrály Andrea
Librová, která má stále se lepšící tendence a Adéla Jeřábková, která má ještě rezervy, které může odstranit.
Lucka Nešická na smeči byla výborná, ale trochu nepřesností zahrála v poli, Marie Gregorová, rovněž na

smeči, podala standardní výkon. Nejvíce pochválit ale
musím Alenu Grubhofferovu hrající svůj první zápas
po dlouhé přestávce, která byla způsobena operací
kolena. Její hra v poli byla vynikající, včetně spousty
vybraných již ztracených míčů.
Přestože jsme do dalšího kola nepostoupili, přinesla tato utkání děvčatům velké množství cenných
zkušeností. Na hráčkách je vidět, že jejich výkon stále
roste a že má zlepšující se tendenci.
Vítězslav Fila

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE POLIČSKÝCH RYBÁŘŮ
SPOKOJENOST S VÝSLEDKY, NOVÉ NÁROČNÉ ÚKOLY
V sobotu 28. ledna se v Tylově domě konala výroční členská schůze Rybářského sdružení Vysočina
Polička. Úvodem přítomní uctili památku těch, kteří
loni navždy opustili jejich řady. Zprávu o činnosti
sdružení v roce 2005 a příštích úkolech přednesl hospodář Jaroslav Martinů. Připomněl, že do sportovních
revírů bylo vysazeno 90 000 ks ryb o celkové váze
1 100 q, z toho 880 q kaprů, 200 q pstruhů duhových

a sivenů, 20 q sumců, štik, candátů a okounů. Celková
cena zarybnění činila 7,5 miliónu korun. Uloveno bylo
zhruba 1 000 q ryb, z toho na 70 velkých sumců, desítky kaprů kolem 10 kg, stovky pstruhů kolem 60 cm,
několik štik kolem 1 m. Pamětníci se usmívají, když si
vzpomenou, že v roce 1990 se vysazovalo nanejvýš 20
q ryb! Rozpočet sdružení tehdy dosahoval 100 000 Kč,
loni 10 miliónů Kč. Rozloha revírů se zvětšila z někdejších 4 ha (Peklo) na desetinásobek. Díky tomu je možné přijímat další členy - loni jich přibylo 110, celkem
jich je 1 600. Je mezi nimi řada podnikatelů, kteří jsou
pro sdružení velkým přínosem.
Tyto výsledky bylo možné dosáhnout pouze
díky obětavé práci mnoha členů. Jsou to především

F. Kopiště, L. Bidmon, Z. Milota, J. Milota a jeho parta
z Vendolí, M. Jílek, M. Lidmila, A. Mrňák, J. Cupal,
P. Fejt, M. Kadidlo, L. Knotek, M. Krušina, S. Pazdera, L. Bouška, dále M. Novotný, K. Weber, L. Pešava
a V. Grundloch s manželkami, M. Hatala, J. Kapras,
M. Zlevor, K. Bobek, P. Bačovský, M. Švec a mnoho,
mnoho dalších. Poděkování se také dostalo těm členům, kteří zajišťovali rybářské plesy, společenské akce
Pod Kopcem, jedenáct rybářských závodů během
roku, prodej vánočních kaprů, a v neposlední řadě
těm, kteří se podíleli na zvládnutí nedávné velké vody,
která ohrožovala Poličku.
V další části svého vystoupení J. Martinů připomněl, že od roku 1990 sdružení postavilo, obnovilo,
koupilo či pronajalo 15 rybníků. K finančně nejnáročnějším patřilo odkoupení základní a stavba „nulté“
přehrady, včetně výkupu pozemků a stavba přehrady
II. Pod Kopcem, odbahnění rybníků Nového, v Rohozné a ve Stašově. Za uplynulých 15 let to představuje dílo za 50 miliónů korun. I přes tyto investice bylo
sdružení ke konci roku 2004 bez dluhů a rok 2005
skončilo s přebytkem 440 000 Kč na účtě.
Za stěžejní úkoly roku 2006 označil J. Martinů dále
zvýšit zarybnění sportovních revírů, pokračovat v úsilí
o získání 8 mil. Kč na opravy a úpravy rybníka Peklo,
nezapadnout do dluhů, udržet dobrou náladu a dosavadní kamarádské vztahy. V závěru připomněl platnost nového zákona o rybářství a důležitá ustanovení
pro vody pstruhové a mimopstruhové v nové sezóně.
Zpráva revizní komise, kterou přečetl její předseda Bohumil Křesťan, konstatovala, že v hospodaření
sdružení nebyly zjištěny žádné podstatné závady.
V diskusi se hovořilo o práci s mládeží a interních
záležitostech sdružení. Jménem jeho členů vyřizuji
Jaroslavu Martinů poděkování za jeho obětavou, neúnavnou práci ve prospěch RS Vysočina Polička.
Text a foto: L. Vrabec

Nabízíme k pronájmu kancelářské prostory
v průmyslové oblasti Poličky:
4 x kancelář á 17,1 m2
3 x kancelář á 17,1 m2

- v jednom patře
- v jednom patře

Všechny kanceláře mají vlastní vchod ze společné chodby, možnost napojení
na pult centrální ochrany. Možnost pronájmu buď vcelku nebo samostatné kanceláře.
Bližší informace p. Kuchta - tel. č. 461 722 069, 777 040 916

ZLATO V SILOVÉM TROJBOJI

ROZVRH PLAVÁNÍ
PRO VEŘEJNOST BŘEZEN 2006

V sobotu 4. února se v Mělníku konalo 14. Mistrovství východních Čech v silovém trojboji. Soutěže se zúčastnilo celkem 37 závodníků. Jedním
z nich byl i učitel ZUŠ B. M. Petr Kašpar.

V Mistrovství východních Čech se utkal se závodníky ze severních, východních a středních Čech
včetně Prahy. Zvítězil ve své kategorii do 100 kg,
kde bojovalo 13 borců a posunul se tak z loňské
druhé příčky. Celkově zvedl 700 kg, dřep s činkou
na zádech 230 kg, benchpress 195 kg, pozved 275 kg
při tělesné váze 98,4 kg. V absolutním pořadí byl
čtvrtý. Pro srovnání - vloni na mistrovství světa překonal dlouholetý rekord Eda Coana Ukrajinec Ivan
Freydun vahou 1037,5 kg. Silový trojboj má hodně
společného s kulturistikou i se vzpíráním. Jde o výkonnost a jednotlivé disciplíny jsou zvoleny tak,
aby co nejlépe ukázaly absolutní sílu celého těla.
V kulturistice se hodnotí spíše estetika těla.
A plány do budoucna? Petr Kašpar se připravuje
na mistrovství Čech, kde byl zatím pátý a myslí si
na medaili. 11. března mu můžeme fandit ve Svitavách na mistrovství Čech v benchpressu, kde se
bude snažit překonat 200 kg.

MĚSTSKÁ LIGA V MALÉ KOPANÉ
Fotbalový oddíl SK Masokombinát Polička chce
v tomto roce realizovat zcela nový a ojedinělý
projekt. Náš oddíl si kromě rozvoje sportovní
činnosti klade za cíl i vytváření smysluplných akcí
pro volnočasové aktivity občanů města Poličky
a přilehlého okolí. Jedná se o uskutečnění prvního ročníku Městské fotbalové ligy v malé kopané.
Rádi bychom zahájili tradici, která by umožnila lidem sportovní vyžití v našem víceúčelovém areálu.
Chceme také připravit příjemné prostředí a vhodné zázemí pro jednotlivé účastníky. Pokud je ve
Vašem okolí několik dobře naladěných sportovců,
kteří umějí nakopnout fotbalový míč, neváhejte
a přihlaste svůj tým do prvního ročníku Městské
ligy v malé kopané. Všem účastníkům jménem
fotbalového oddílu přeji hodně úspěchů a sportovního štěstí.
Petr Zaal
Předseda SK MK Polička
1. ročník MĚSTSKÉ LIGY V MALÉ KOPANÉ
v termínu květen – říjen 2006
Propozice:
Hřiště: vedlejší travnaté hřiště o rozměrech 40 x
20m. Semifinálová utkání a finále se budou hrát na
hlavní travnaté ploše stadionu SK MK Polička.
Hrací doba: 2 x 20 min.(10 min přestávka)
Pravidla: Hraje se systémem 4 + 1 s hokejovým
střídáním, brankář může chytat pouze v brankovišti, ale nesmí chytnout „malou domů“, vyhazovat
pouze do poloviny hřiště a vykopávat libovolně ,
postranní auty se vhazují, rohové kopy kopou,
za ruku v brankovišti bránícího hráče následuje
pokutový kop. Rozhodčí uděluje za ostré fauly ŽK
(hráč je vyloučen na 2 minuty, v případě obdržení
branky se vrací zpět do hry). Po obdržení 2 ŽK
nebo ihned ČK je hráč vyloučen na 2 minuty a zároveň do konce zápasu. Při hrubém porušení pravidel FAIR PLAY může být hráč vyloučen z turnaje,
po předchozím přezkoumání incidentu organizačním výborem. Mužstvo by mělo vlastnit sadu dresů
,nebo alespoň rozlišovací trika stejné barvy. Každé
mužstvo ze svých řad navrhne min. 2 rozhodčí.
Hrací systém je závislý od počtu přihlášených
mužstev. Bude upřesněn na informativní schůzce
dne 10. 4. 2006.
Hrací den STŘEDA
16:00 – 16:50, 17:00 – 17:50, 18:00 – 18:50.
Soupiska mužstva: mužstvo tvoří max. 15 hráčů. V mužstvu mohou nastoupit max. 2 aktivně
registrovaní hráči ČMFS do 35 let. Tuto soupisku je
zapotřebí poslat se závaznou přihláškou do turnaje

a je po celou dobu konání ligy neměnná. Soupiska
bude před vylosováním ligy schválena organizačním výborem.
Startovné: 4.000 ,- Kč na mužstvo, zahrnuje pronájem plochy, kabiny, sprchy, věcné ceny. Startovné bude uhrazeno na informativní schůzce dne 10.
4. 2006 a i v případě odstoupení mužstva během
turnaje je nevratné.
Občerstvení: není součástí startovného, po
celou dobu konání městské ligy, bude k dispozici
stálá restaurace v areálu stadionu.
Termín odevzdání přihlášek: do 3. 4. 2006 na
adrese:
SK Masokombinát Polička,
U Liboháje 60, 572 01 Polička
Kontaktní osoby: Milan Pazlar 603 514 647 Václav Obolecký ml. 737 257 395

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
ODBOR POLIČKA
Akce odboru na měsíc březen 2006
4. března
Za posledním sněhem do Jeseníků.
Lyžařský zájezd tentokráte do oblasti Ramzovského sedla.
Běžecké trasy po strojově upravených stopách dle vlastních schopností.
Možnost též sjezdového lyžování.
Rozloučení se s lyžařskou sezonou.
Vedoucí akce: Jiří Andrle
18. března
Jarní přírodou.
Účast na 30. ročníku oblíbeného jarního
pochodu v Jaroměřicích.
Doprava dle dohody a zájmu vlastními auty.
Vedoucí akce: ing Karel Müller
26. března
Za prvním puchýřem okolo Poličky.
První pěší vycházka v délce asi 18 km do
probouzející se jarní přírody.
Vedoucí akce: Josef Brokl
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.

1.

středa

2.

čtvrtek

3.

pátek

4.
5.
6.

sobota
neděle
pondělí

7.

úterý

8.

středa

9.

čtvrtek

10.

pátek

11.
12.
13.
14.
15.

sobota
neděle
pondělí
úterý
středa

16.
17.
18.
19.
20.

čtvrtek
pátek
sobota
neděle
pondělí

6.00 - 7.30 hod.,
17.30 - 18.30 Aquaer.,
18.30 - 19.30 hod.,
19.30 - 21.00 hod. kond. pl.
6.00 - 9.00 hod.
14.00 - 20.00 hod.
6.00 - 7.30 hod.,
12.00 - 13.00 hod.,
14.00 - 20.00 hod.
14.00 - 20.00 hod.
zavřeno
6.00 - 8.00 hod.,
18.00 - 20.00 hod.
6.00 - 7.30 hod.,
12.00 - 20.00 hod.
6.00 - 7.30 hod.,
17.30 - 18.30 Aquaer.,
18.30 - 19.30 hod. ,
19.30 - 21.00 hod.kond.pl.
6.00 - 7.30 hod.,
14.00 - 20.00 hod.
6.00 - 7.30 hod.,
12.00 - 20.00 hod.
14.00 - 20.00 hod.
zavřeno
6.00 - 20.00 hod.
6.00 - 20.00 hod.
6.00 - 20.00 hod.,
17.30 - 18.30 Aquaer.,
18.30 - 20.00 hod. kond. pl.
6.00 - 20.00 hod.
6.00 - 20.00 hod.

zavřeno
6.00 - 8.00 hod.,
18.00 - 20.00 hod.
21. úterý
6.00 - 7.30 hod.
14.00 - 20.00 hod.
22. středa
6.00 - 7.30 hod.,
17.30 - 18.30 Aquaer.,
18.30 - 19.30 hod.,
19.30 - 21.00 hod. kond. pl.
23. čtvrtek
6.00 - 7.30 hod.,
14.00 - 20.00 hod.
24. pátek
6.00 - 7.30 hod.,
12.00 - 20.00 hod.
25. sobota
14.00 - 20.00 hod.
26. neděle
zavřeno
27. pondělí
6.00 - 7.30 hod.,
18.00 - 20.00 hod.
28. úterý
6.00 - 7.30 hod.,
14.00 - 20.00 hod.
29. středa
6.00 - 7.30 hod.,
17.30 - 18.30 Aquaer.,
18.30 - 19.30 hod. ,
19.30 - 21.00 hod. kond. pl.
30. čtvrtek
6.00 - 7.30 hod.,
14.00 - 20.00 hod.
31. pátek
6.00 - 7.30 hod.,
12.00 - 20.00 hod.
28. úterý
6.00 - 7.30 hod.,
12.00 - 20.00 hod.
Případné změny budou zveřejněny ve vývěsní
skříňce před pl. bazénem v Poličce
Od 1. 2. je platný nový ceník pro bazén.
PROVOZ SAUNY: březen 2006: stř. a pá.:
muži od 16.30 - 19.30 hod., čt.: ženy od
16.30 - 19.30 hod., so.: ženy od 15.00 - 17.00hod.,
společná od 17.30 - 20.00 hod.
Saunu po objednání mohou využívat kolektivy
dětí s doprovodem pedagogů. Uzavřené kolektivy
se mohou objednat osobně nebo telefonicky na pl.
bazén 461 725631
PROVOZ FITCENTRA V PLAVECKÉM BAZÉNU: PO - PÁ od 14.00 - 20.00 HOD.
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