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ZMĚNY V DOPRAVĚ
Rada města se na svém jednání v pondělí
20. března zabývala výsledky nedávné dopravní
ankety, která zjišťovala názor občanů na současnou
dopravní situaci v Poličce. Z tohoto jednání vyplynulo zatím několik návrhů. První se týká křižovatky
ulic Tylova a Šaffova u městské knihovny. Původně
se uvažovalo o jejím zprůjezdnění. Křižovatka by

podle výsledků jednání měla zůstat uzavřena pro
V Pardubicích se 7. března uskutečnilo slavběžný provoz, vjezd by se měl využívat jen jako ha- nostní vyhlášení výsledků krajského kola soutěže
varijní a v případě potřeby hasičů, policie a rychlé
o nejlepší internetové stránky obcí a měst Zlatý erb
záchranné služby. Další návrh se týkal neplacených
2006. Ocenění si odnesla i Polička za nejlepší elekzáchytných parkovišť s cílem snížit důvod vjezdu na
tronickou službu – informování o vyřízení dokladů.
Palackého náměstí a ulic v centru města.
Zároveň tak postupuje do celostátního kola soutěže,
V první etapě se navrhlo změnit parkoviště
které bude vyhlášeno v dubnu v rámci konference
pod Tylovým domem a v ulici Na Bídě na nepla- ISSS v Hradci Králové. Za Poličku se slavnostního
cená parkoviště. Tím by byli motoristé motivováni
aktu zúčastnili tajemník Ing. Karel Ettl a informatici
zbytečně nezajíždět do centra města, kde nadále
městského úřadu Josef Knotek a Ondřej Votruba.
zůstává cena parkovného 20 Kč/hod. Na uvedeJen připomínáme, že díky práci informatiků
ných parkovištích by byly umístěny upoutávací
najdete Jitřenku v elektronické podobě na http:
tabule, že se jedná o neplacená parkoviště. Tato
//www.policka.org/jitrenka.aspx.
opatření navrhla rada jako první krok a reagovala
tak na výsledky dopravní ankety s tím, že nevylučuje v nejbližší budoucnosti další úpravy dle situaGARÁŽE – NĚKOLIK
ce a potřeby. Placená parkoviště by naopak zůstala
POSLEDNÍCH MÍST!
u pošty a u Synského rybníka (10 Kč/h). Cílem rady
města je uspokojivě doladit v co možná nejkratším
období objektivním způsobem požadavky občanů
Město Polička v letošním roce zvažuje záměr
Poličky.
výstavby další etapy řadových garáží v lokalitě
-sáň- „Na Plivátku“. Zmíněná lokalita se nachází naproti
fotbalovému stadionu, směr Jimramov, v návaznosti
na stávající areál garáží. Jednalo by se o 50 garáží
o jednotlivé ploše 20 metrů čtverečních. Podrobnosti ohledně této akce byly zveřejněny v březnové Jitřence. Upozorňujeme občany, že v současné
době zbývá několik posledních volných míst. Svůj
předběžný zájem o výstavbu můžete sdělit na majetkoprávním odboru MěÚ Polička, sl. Bednářová,
dveře č. 19, tel. 461723 812.
-sáň-

OPRAVY VÝTLUKŮ PO ZIMĚ
S ústupem nezvykle tuhé zimy se na vozovkách
objevují ve velkém rozsahu výtluky. „Chceme občany města a motoristy požádat o nezbytnou trpělivost před zahájením nutných oprav výtluků, neboť
jsou vázány na spuštění obalovny Modřec a v tuto
chvíli máme zprávy, že ke spuštění dojde v polovině
dubna, jakmile budou dobré klimatické podmínky,“
uvedl místostarosta Jaroslav Martinů. Podle jeho
slov dojde po spuštění obalovny k opravám všech
komunikací, které jsou po zimě poškozeny. „V první fázi se bude jednat o ulice Jilemnická a Eimova,“
dodal místostarosta.
-sáň-

VÍTĚZOVÉ PŘEVZALI CENY
Z technických důvodů jsme nemohli zveřejnit
článek o slavnostním předání cen vítězům celoroční
soutěže Jitřenky v minulém čísle a tak se k této milé
události vracíme nyní. Starosta města Poličky Bc. Miroslav Popelka pozval Marii Holubovou, Lukáše Jílka
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a Veroniku Dudkovou do své kanceláře 13. února. Na
stole již byly jako překvapení připraveny ceny – televizor, hifi věž a domácí kino. Výherkyně první ceny
paní Holubová, byla pravidelnou účastnicí soutěže.
Jak nám řekla, soutěžila vlastně za Domov důchodců
v Poličce. Kromě hlavní výhry vyhrála několikrát i v
měsíční kolech.
Do soutěže přicházelo každý měsíc kolem 25
odpovědí (většinou od stejných účastníků), špatných
bylo jen velmi málo. Věková struktura byla velmi
široká – od žáků základních škol po důchodce. „Škoda jen, že se soutěže zúčastnilo tak málo lidí, vždyť
najít správné odpovědi bylo velmi jednoduché. Většina
zadání pocházela z knihy Jaroslava Glosera Polička
městem krok za krokem“ řekl ing. Ivo Janeček, šéfredaktor Jitřenky. Soutěž byla jistě atraktivní - ceny
pro výherce měsíčních zadání i hlavní ceny v celkové
hodnotě takřka 27 tis. korun věnoval osobně starosta
Miroslav Popelka, za což mu patří vřelý dík.

CO POTŘEBUJE MĚSTO POLIČKA DO PŘÍŠTÍCH LET?
Ve společnosti nejen ostrých loktů a lobismu
potřebuje především své schopné zástupce v Parlamentu, protože letitě zastupující poslanci z měst
Svitavy, Litomyšl či M. Třebové ví o voličích z Poličska jen okrajově.To je výrazně vidět na dotacích
a Polička musí prospěšné akce pro celou spádovou
oblast řešit především zdroji ze svého rozpočtu, za
značného zatížení úvěry. Aby se město vypořádalo
s dluhovou službou, což se daří, musí omezovat výdaje na akce, jakými jsou:
- oprava desítky let neřešených havarií muzea
a Památníku B. Martinů (cca 35 mil.Kč s minimálními dotacemi na kulturní památky). Tím
musela být pozastavena regenerace hradebního
opevnění, které je jedinečnou památkou města
ve společenství 8 historických královských měst
„Česká inspirace“, mezi kterými je Polička jen
„popelkou“. Přednostní oprava muzea a Památníku B. Martinů k r.2009, který je 50. výročím
úmrtí rodáka a světoznámého hudeb. skladatele, je také bez jakékoliv pozornosti ministerstva
kultury apod.
- hrad Svojanov a možnosti rozpočtu města neodpovídají úrovni historické a kulturní památky
- budování infrastruktury pro bytovou výstavbu
rod. domů a průmyslové zóny zajišťuje město
za peníze občanů formou tzv. samofinancování
(50 mil. Kč za minimální podpory dotací)
- penzion pro seniory zatěžuje značně rozpočet
města splátkami úvěru a příspěvky na provozní
náklady, které nejsou kryty úhradami od uživatelů (rekonstrukci kotelny cca 1,5 mil Kč musí
řešit město pomocí jiných prostředků a akcí)
- v oblasti školství město získalo dotace na rekonstrukci některých prvků budov (okna, střechy).
Podařilo se vybudovat moderní tělocvičnu.
(30 mil. Kč ze 2/3 dotací),chybí však prostředky
na havarijní opravy školní kuchyně a střech
škol, řádově desítky mil. Kč
- v oblasti sportu a turistiky bylo město z části
úspěšné na dotace a vybudovalo krytý zimní
stadion (přes 30 mil. Kč) za vysokého podílu
spoluúčasti města z rozpočtu. Bez dotací významně pomohlo řešit lyžařskou sjezdovku za

vysoké aktivity členů sportovních organizací.
Naprosto nedostatečné se jeví letní koupaliště,
které však na podmínky Poličky („Česká Sibiř“)
je problematické. Proto před 30 lety byl vybudován krytý plavecký bazén, ve své době jediný
v okrese. Přes 8 mil. Kč nákladů na dílčí modernizace v posledních 10 letech však vyžaduje
rekonstrukci mnohamilionovými prostředky,
které však město v rozpočtu nenajde bez dotací či dalšího zadlužování úvěrem. Nabízí se
možné aktivity společně se zařízeními „Poličské
nemocnice“ (LDN, Domov důchodců, zdravotní
a rehabilitační ambul.).
Že zařízení kulturní, sportovní, zdravotní či
školská vyžadují každoročně mnohamilionové prostředky, není třeba připomínat.
Z globálního pohledu současných zdrojů rozpočtu města chybí zdroje:
- na budování, rekonstrukci a údržbu komunikací, chodníků a kanalizací
- na řešení potřeb životního prostředí, protipovodňových akcí
- na výraznější podporu a rozvoj středního a malého podnikání, ke snižování nezaměstnanosti
zejména mladých lidí, absolventů škol a učilišť
- v sociální oblasti už dlouhodobě je připravována výstavba Dětského domova, jeho realizace
není stále v dohledu
- dopravní infrastruktura v historické části města
je neuspokojivá a je také závislá od financí
- chybí zdroje na revitalizaci panelových sídlišť,
stejně tak na lesopark Liboháj a jiné podpory
cestovního ruchu.
Toto zamyšlení neobsahuje podrobnější přehled
úspěšných řešení, kterých bylo skutečně mnoho
a významných. Neobsahuje ani kritické zamyšlení
nad neúspěchy či nedostatky.Chtěl jsem jen vnuknout uchazečům o voličskou podporu náměty
k voličským činům, NE slibům. Voličům chci popřát
schopnost rozpoznat ty správné zástupce, schopné
a ochotné celospoleč. pohledů. Také bych přál nám
všem, aby bylo možné takové osobnosti na kandidátkách najít a neodmítat účast ve volbách.
Bednář B., předseda FV zastup. Města Poličky

PŘEDSTAVUJEME NOVOU PŘEDSEDKYNI OSADNÍHO VÝBORU
Marie Kučerová, čtyřiatřicetiletá inženýrka
chemie, vystřídala v čele osadního výboru (OV)
městské části Lezník dlouholetého předsedu pana
Jaroslava Kladivu. Za její první úspěch lze bezesporu považovat vybojování financí na opravu jedné
z místních komunikací, která je po desítky let v kritickém stavu. Pro občany Lezníka však vždy nebude mít jen dobré zprávy. Co vede mladou, profesně
velmi vytíženou, ženu k práci, která vůbec nemusí
být jednoduchá a už vůbec ne populární?
Jaké jsou Vaše osobní vazby k Lezníku?
V Lezníku jsem se narodila, vyrostla a s výjimkou několika let zde žiji a hodlám žít.

Tylův dům v Poličce Vás srdečně zve na

VELIKONOČNÍ INSPIRACI 2006
… nechte se inspirovat ukázkami velikonočních
výzdob a výrobou všeho, co k Velikonocům patří.
O letošních svátcích jara jsme pro Vás připravili
prodejní výstavu na neděli 9. dubna 2006 do velkého sálu Tylova domu. Výstava, při které budete mít
možnost i nákupu některých velikonočních dekorativních výrobků, bude zpřístupněna veřejnosti od
13 do 17 hodin.

Máte náročnou profesi, rodinu. Proč jste přijala
funkci předsedkyně OV?
Tuto možnost mi nabídl odstupující předseda
a já ji přijala jako určitou výzvu.
Jaký je, dle Vašeho názoru, největší problém ve
vztahu mezi Poličkou a jejími satelity a naopak?
To, že Polička chápe své městské části poněkud
rozporuplně. Když „se hodíme“, jsme bráni jako
součást města, když ne, jsme chápáni jako „dědina“,
která si se svými problémy poradí nejlépe sama. Na
druhou stranu je však otázkou, zda jsme v prosazování svých práv vždy dostatečně informovaní
a razantní.
Jste v kontaktu s předsedy osadních výborů
Stříteže a Modřece?
S kolegy ze Stříteže jsem v určitém pracovním
kontaktu, z Modřece bohužel ne.
V současné době nesedí v Zastupitelstvu města
Poličky reprezentant žádné ze tří městských částí.
Nebyl by tam potřebný?
Velmi potřebný.
Co by se mělo změnit v Lezníku tak, aby byl
z Vašeho pohledu ideálním místem k životu?
Mezilidské vztahy, ale to nejde příliš ovlivnit
zvenčí. Z toho, co snad řešit lze, jmenujme alespoň:
rekonstrukci komunikací na Malé Straně, pravidelnou a bezproblémovou zimní údržbu všech
částí Lezníka, nalezení vhodného nevenkovního
prostoru, kde by se občané mohli scházet k zábavě,
sportovním a zájmovým aktivitám.
-kaz-

PRACOVIŠTĚ PRO
BIOMETRICKÉ PASY
V přízemí budovy městského úřadu na Palackého náměstí se začalo s budováním pracoviště pro
biometrické pasy. V bývalém zázemí pro zaměstnance začaly úpravy elektroinstalace, zednické práce a dále naváží práce na interiéru. Potřebné úpravy mají být ukončeny koncem března. Náklady na
zřízení biometrického pracoviště se pohybují kolem
300 až 400 tisíc korun a jsou hrazeny státem.
Pro pořizování obrazu zde bude instalována
tzv. fotokabinka. Tato fotokabinka má za úkol
vytvářet optimální světelné podmínky pro pořizování obrazu obličeje. Její obdélníkový charakter
je zvolen podle množství světla odraženého uvnitř
fotokabinky.
Mezi vybavení patří počítač a digitální fotoaparát. Součástí softwarového řešení bude modul
umožňující pořízení podoby žadatele a vyhodnocení parametrů pořízené fotografie, zda odpovídá
všem požadavkům vyplývajícím z ISO (Mezinárodní organizace pro standardy) standardů pro
biometrii obličeje. Po úspěšném pořízení podoby
žadatele proběhne automatizovaná analýza pořízené fotografie. Úředník bude informován o výsledku
zpracování fotografie. V případě neúspěšného výsledku je možné celý proces opakovat.
Úřednice poličského městského úřadu, které
budou biometrické pasy vydávat, projdou odborným školením, začátkem června bude zahájen
zkušební provoz.

PTAČÍ CHŘIPKA
V současné době se z Asie do Evropy rozšířil
kmen ptačí influenzy, nazývaný také chřipka ptáků.
Infikovaná zvířata jsou otupělá a mají načepýřené
peří, jsou netečná, odmítají se pohybovat, jsou apatická. Občané by však neměli vyvolávat zbytečnou
paniku, pokud najdou mrtvého kosa, pěnkavu
nebo další drobné pěvce. Určité riziko mohou znamenat pouze náhlé a podezřelé hromadné úhyny
ptáků, a to v podstatě nad pět kusů, a to především
ptáků vodních, přičemž v případě labutí je vhodné
hlásit i úhyn jednotlivých kusů. A komu hlásit?
Místně příslušné veterinární správě – Krajská veterinární správa pro Pardubický kraj – epizootolog MVDr. Radek Axman (466 263 122, 777 303 010), ředitel MVDr. Josef Boháč (466 260 044, 777 303 020),
e-mail: kvse@svscr.cz. Občané se také mohou
obrátit na Obvodní oddělení Policie ČR v Poličce
nebo na Městskou policii Polička.
V souvislosti s ptačí chřipkou znovu opakujeme,
že pokud lze hovořit o nutnosti vyšetřování, tak nikoli u jednotlivých úhynů holubů, či hrdliček, kteří
jsou vůči ptačí chřipce velmi odolní, ani u jednotlivých uhynulých drozdů, pěnkav, kosů či sýkor, ale
spíše u vodních ptáků, jako jsou labutě, husy, či
kachny. Telefon na Městskou policii v Poličce je
461 723 806 nebo 731 441 421.
-sáň-

POSOUZENÍ VLIVU
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Městský úřad oznamuje, že bylo zahájeno
zjišťovací řízení ke koncepci „Regionální operační
program NUTS II Severovýchod“. Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na ŽP
a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 - Vršovice je
možno zaslat své písemné vyjádření k oznámení
a to do 20 dnů od zveřejnění informace a oznámení
na úřední desce kraje.
Do oznámení koncepce je možné nahlédnout
na Městském úřadu Polička, odboru územního rozvoje a životního prostředí, č. dv. 43 a to v úřední
dny (pondělí, středa - 8,00 - 17,00 hod.) nebo na
www.policka.org.
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OKÉNKO MĚSTSKÉ POLICIE
Zloději by měli mít v těle trochu hrdosti na svoji
profesi a odvádět ji tak, aby policistům alespoň trochu ztížili jejich dopadení. Ostudou všech pobertů
je dvaadvacetiletý mladík z Korouhve, který se
vypravil 26. 2. nad ránem do betonárky přemístit
pár litříků nafty z nádrže velkoobjemového stroje
do svého kanystru. Velmi chytře vyčkal, až přestane padat sníh a na místo lupu se dopravil postarší
škodovkou. Strážníci by museli být postiženi nenadálým oslepnutím anebo totálním selháním mozkových buněk, aby si nevšimli v čerstvě napadlém
sněhu stop vedoucích od auta až do areálu firmy
a nebylo jim jasné, že majitel by asi nepřelézal plot.
Pobertu objevili ukrytého ve „lžíci“ velkoobjemového stroje, kde si chtěl se strážníky hrát na schovávanou. Mladého naftového šejka čeká policejní
vyšetřování…
Pokud se někdo domnívá, že siláky z člověka
učiní posilovna, je na velkém omylu. Největší bojovníci vysedávají na barových stoličkách a kondici
upevňují konzumací nejrůznějších alkoholických
nápojů. Jedním z početné řady barových sportovců
je i pětadvacetiletý muž ze Sebranic, který 4. 3. hodinu před půlnocí po „tréninku“ nejprve močil na
Palackého náměstí, poté pojal myšlenku zahrát si
na plastického chirurga a upravit vizáž obličeje jednoho ze strážníků a velmi vehementně se dožadoval odvozu na záchytku. Jeho přání bylo vyslyšeno
a po krátké potyčce se strážníky skončil „Rambo“
ze Sebranic na pardubické záchytce…
Po nedávné nezdařené krádeži 6 mobilních
telefonů nekvetla pšenka třiadvacetiletému poličskému lapkovi ani v prodejně Plus discontu. 7. 3.
dopoledne byl přistižen při krádeži 3 lahví destilátů
z plzeňské palírny a při útěku z prodejny mu nepomohla ani boxerská vložka s prodavačem. Lapka
byl zadržen do příjezdu strážníků a možná by měl
zapřemýšlet o změně povolání, ve kterém by dosáhl
více pracovních úspěchů …
Při nákupu „tekutého chleba“ z poličské sladovny v prodejně v ulici Starohradská se 13. 3. zasnila
osmatřicetiletá žena ze Svitav při představě slastné
konzumace pěnivého moku. Její nepozornosti využila plechovka paštiky v hodnotě 20,- Kč a v nestřeženém okamžiku jí skočila do kapsy bundy. Poté,
co žena prošla pokladnou bez zaplacení neposedné
paštiky, byla prodavačkami zadržena a po příjezdu
hlídky strážníků se rděla, kála a hezky si posypala
hlavu popelem…
Pavel Lahodný, velitel MP Polička

CESTY S DĚTMI ZE ZŠ

! ! ! ŘIDIČI POZOR ! ! !
Se začátkem nové motoristické sezóny přibývají
problémy s parkováním motorových vozidel v ulicích Poličky a pro strážníky městské policie začíná
období častějších dopravně-bezpečnostních akcí
a kontrol. Prostřednictvím tisku chceme řidiče upozornit na některé nejčastější „prohřešky“, kterých se
dopouštějí:

Sídliště Hegerova – zóna s dopravním omezením
Celé sídliště Hegerova je vymezeno jako zóna
s dopravním omezením. Stejně jako v obytné zóně
je v ulicích dovoleno pouze zastavení – uvedení vozidla do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných

Historické centrum města – obytná zóna
Historické centrum města je dopravním značením vymezeno jako obytná zóna. V obytné zóně
platí tato základní pravidla:
v obytné zóně smějí chodci užívat pozemní komunikaci v celé její šířce. Hry dětí na pozemní
komunikaci jsou povoleny
v obytné zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše
20 km/hod. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit,
v případě nutnosti musí zastavit vozidlo
stání je dovoleno jen na místech označených
jako parkoviště !!!
chodci musí umožnit jízdu vozidlům. To platí
i pro hrající si děti.
V obytné zóně není povoleno stání vozidel na jiných místech, než na parkovištích. V ulicích je dovoleno pouze zastavení – uvedení vozidla do klidu na
dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení
nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu.
Řidiči mohou parkovat na parkovištích:
Palackého náměstí – poplatek 20 Kč/hod.
Náměstí B. Martinů u SVČ Mozaika
– bezplatně
Na Bídě
– poplatek 10 Kč/hod.
U pošty – poplatek 10 Kč/hod. (15 minut bezplatně, nutno vyzvednout parkovací lístek)
Pod Tylovým domem – 10 Kč/hod.
Ul. Družstevní (hotel OPUS)
– bezplatně
Ul. Revoluční – levá strana pozemní komunikace
– bezplatně
Ul. Starohradská - vedle prodejny Jednota
– bezplatně

osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení
nákladu. Parkovat lze pouze na parkovištích.

Je úterý a jako již po několikáté se chystáme
s dětmi I. stupně ZŠ na plavecký výcvik do krytého
Čsl. armády – zákaz zastavení - mimo BUS
bazénu. Žáci se již od rána těší. Vycházíme ze školy a procházíme pohádkově zasněženým parkem
a hradební branou vcházíme na náměstí. Ale ouha!
Chodníky jsou zatarasené hromadami sněhu, nad
hlavami nám visí hrozivé rampouchy a po silnici
proti nám couvá nákladní auto. Stojíme a čekáme
a čekáme. Bez přechodu přejít s větší skupinou dětí
silnici, je téměř nemožné.
Cesta je i nadále „veselá“. Prodíráme se mezi reklamními cedulemi a auty, ze kterých je vykládáno
zboží. Po chodníku jít tedy nelze. Na okraji silnice
ale kličkujeme mezi zaparkovanými a projíždějícími
auty. Konečně jsme dorazili k bazénu, ale bohužel
nemáme vyhráno. Čeká nás cesta zpět. Ale ať zvolíV místě označeném dopravní značkou B 28
me jakoukoli trasu, výsledek je vždy stejný. Auta na – zákaz zastavení – nesmí řidiči zastavit a stát. Údaj
nás čekají na náměstí a také v každé malé i velké
na dodatkové tabulce omezuje platnost značky, pod
uličce. Nejedná se však pouze o cestu na plavecký
kterou je umístěna, na vozidla zajišťující hromadnou
výcvik, ale i návštěvy muzea, galerie, knihovny či
přepravu osob. Častý „prohřešek“ řidičů. Nerespekstřediska Mozaika.
tují omezení v ulici Čsl. armády a úsek pozemní
Vždy, když po těchto útrapách přivedeme žáky
komunikace u parku využívají k zastavení i stání
bez úhony do školy, spadne nám velký kámen ze
motorových vozidel. V tomto úseku mohou zastasrdce.
vit a stát pouze řidiči vozidel hromadné přepravy
Učitelky 1. stupně Masarykovy ZŠ osob!!!
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Nádražní – zákaz zastavení – mimo BUS pro
plaveckou školu Po – Pá 8.00 – 18.00 hod.

Platí stejná zásada jako v ulici Čs. armády. V tomto úseku mohou zastavit a stát pouze řidiči autobusů
pro plaveckou školu a jenom v době uvedené na
dodatkové tabulce (Po – Pá 8.00 – 18.00 hod.)
Pozor! Řidiči jiných vozidel, než autobusů pro
plaveckou školu, v tomto úseku nesmí zastavit a stát
večer, ani o víkendech! Jedná se o dopravní přestupek, se kterým se strážníci setkávají ve větší míře.
Dalším častým problémem, který strážníci řeší
a který se týká v podstatě celého města, je parkování na místech, která vedou ke kontejnerům a popelnicím. Nenechávejte svoje vozidla na místách, kde
znemožníte nebo ztížíte průjezd sběrných vozidel,
případně manipulaci s kontejnery nebo popelnicemi. Jedná se i o Vaše odpadky! V případě nutnosti
může být Vaše vozidlo i odtaženo!
Mohli bychom vyjmenovat celou řadu dalších
„běžných“ dopravních přestupků, jako např. stání
v křižovatce, v protisměru, na chodnících nebo na
přechodu pro chodce, ale jejich výčet není smyslem
tohoto příspěvku a jedná se o porušování základních pravidel provozu na pozemních komunikacích,
které musí každý řidič znát.
Respektujte, prosím, ustanovení Zákona o pozemních komunikacích a dopravním značení. Nevystavujte se riziku nejenom finančního postihu,
ale od července letošního roku i ztráty bodů v nově
zaváděném bodovém systému!
Pavel Lahodný, velitel MP Polička

LINKA 158
Vloupání do prodejny elektra
Dne 9. 3. 2006 kolem třetí hodiny ranní dosud
neznámý pachatel násilně vnikl do prodejny elektro v Masarykově ulici v Poličce. Z místa si odnesl
mobilní telefony, digitální fotoaparáty a videokamery v celkové hodnotě více než 525 000Kč. Na
poškozeném zboží a zařízení vznikla škoda ve výši
4 500Kč. Policie po věcech i pachateli nadále pátrá.

BEZDOMOVCI V POLIČCE
VYUŽÍVAJÍ UBYTOVNU

ZPRÁVY Z RADNICE
USNESENÍ
- z 1. zasedání Zastupitelstva města Poličky
konaného dne 16. 2. 2006
ZM schvaluje provedení úprav v návrhu rozpočtu
Města Poličky na rok 2006 takto:
a) kapitola Osadní výbory – zvýšení finančních
prostředků na opravy komunikací
ř. č. 6 - opravy komunikací – Lezník a Střítež
+ 300,0 tis. Kč
b) kapitola Místní správa – snížení finančních
prostředků na správu a obnovu počítačové sítě a na
splátky leasingů
ř. č. 17 - správa a obnova počítačové sítě
- 400,0 tis. Kč
ř.č. 20 - splátky leasingů
- 206,0 tis. Kč
c) kapitola Pokladní správa – zvýšení běžné rezervy
ř.č. 59 – zvýšení běžné rezervy
+ 306,0 tis. Kč.
ZM neschvaluje provedení úprav v návrhu rozpočtu Města Poličky na rok 2006 takto:
a) kapitola Kultura a sport
ř.č. 24 - Festival Polička Jazz - 255,0 tis. Kč
b) kapitola Požární ochrana a krizové řízení
součet ř.č. 15 – SDH Polička – oslavy 130 let
a ř.č. 21 – SDH Polička – sociální zařízení
a rekonstrukce elektroinstalace
- 100,0 tis. Kč.
ZM:
I. schvaluje rozpočet Města Poličky na rok 2006 ve
výši 225.107,0 tis. Kč.
Závaznými ukazateli na rok 2006 se stávají:
- běžné příjmy včetně dotací ve výši
178.447,0 tis. Kč
- kapitálové příjmy včetně dotací ve výši
35.467,0 tis. Kč
- splátky jistin úvěrů
11.294,0 tis. Kč
- běžné a kapitálové výdaje v tabulkové části
s rozpisem na jednotlivé kapitoly v přiložených materiálech na straně č. 4, 5, 6 a 7.
II. zmocňuje radu města
a)k provádění rozpočtových opatření do výše
100,0 tis. Kč
b)k provádění rozpočtových opatření bez omezení u účelově přidělených finančních prostředků
z vyšších územních samosprávných celků, státního
rozpočtu a státních fondů, případně z fondů EU.
ZM schvaluje rozpočtový výhled Města Poličky na
období 2007 – 2010.
ZM schvaluje Pravidla pro poskytování finančních
příspěvků právnickým a fyzickým osobám Městem
Polička v roce 2006.
ZM pověřuje kontrolní a finanční výbor zastupitelstva města průběžnou kontrolou využití finančních prostředků poskytnutých ve formě příspěvků
právnickým a fyzickým osobám Městem Polička
a dodržování schválených Pravidel pro poskytování
těchto příspěvků.
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města
Poličky č. 1/2006, kterou se vydává Požární řád Města
Poličky.
ZM schvaluje záměr na vybudování in-line plochy
v prostorách zimního stadionu v Poličce.
ZM schvaluje partnerskou smlouvu o financování projektu Integrovaný systém nakládání s odpady
– sběrné dvory Svitavska, část kontejnery, s Mikroregionem Svitavska.
ZM schvaluje prodej bytů č. 2 - 9 v domě č.p. 33 na
ul. Šaffova, bytů č. 1 – 8 v domě č.p. 874 na ul. 9. května, bytů č. 1 – 8 v domě č.p. 875 na ul. 9. května, bytů
č. 1 – 12 v domě č.p. 983 na ul. Hegerova a bytů č. 1 -8
v domě č.p. 984 na ul. Hegerova v Poličce dle návrhu
obecných zásad a podmínek 1b), 2a), 3a), 4a), 5a), 6a),
7b), 8, 9, 10 a 11, obsažených v důvodové zprávě.
ZM volí do funkce člena výboru pro výchovu

a vzdělávání paní Zdeňku Novotnou s účinností od
1. 12. 2005.
ZM odvolává Ing. Milana Hrona z funkce člena
kontrolního výboru a stanoví počet členů tohoto
výboru na 9 osob.
ZM jmenuje členem Osadního výboru Lezník
pana Jaroslava Vostrčila a stanoví počet členů tohoto
výboru na 7 členů.
- přijatá na 4. schůzi Rady města Poličky konané dne 20. 2. 2006
RM souhlasí s vyvěšením tibetské vlajky na budově městského úřadu dne 10. 3. 2006.
Rada města schvaluje doporučení hodnotící komise a pověřuje starostu města k vydání rozhodnutí
o přidělení veřejné zakázky Odbahnění rybníků
Jakelský a Troubný, vyhlášené na centrální adrese dne 13. 12. 2005 pod značkou 50015494, firmě
AQUEKO, spol. s r.o., Velké Meziříčí. Rada města
dále schvaluje uzavření smlouvy s firmou AQUEKO,
spol. s r.o., Velké Meziříčí a pověřuje starostu města
k jejímu podpisu.
RM bere na vědomí aktualizaci Organizačního
řádu Městského úřadu Polička.
- přijatá na 5. schůzi Rady města Poličky konané dne 6. 3. 2006
RM souhlasí s čerpáním finančních prostředků
z fondu reprodukce majetku příspěvkové organizace
Hrad Svojanov dle důvodové zprávy.
RM schvaluje změnu kapacity Domova důchodců v Poličce z 48 na 50 lůžek dle důvodové zprávy
s účinností od 7. 3. 2006.
RM bere na vědomí informaci o místě, termínu
a době pro podání žádostí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách v Poličce pro následující
školní rok 2006/2007.
RM schvaluje finanční vypořádání výsledků hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok
2005 dle důvodové zprávy.
Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí
na sekretariátě starosty MěÚ.

Tak jako v jiných městech svitavského regionu,
tak i v Poličce se mohou občané setkat s bezdomovci. „V současné době je ve městě asi dvacet bezdomovců, z nich deset je ubytováno v ubytovně, kde
je správcem pan František Kuchta, se kterým máme
velmi dobrou spolupráci,“ uvedla Vlasta Štaudová,
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
městského úřadu. Zmíněná ubytovna patří firmě
Faulhammer s.r.o. z Tržku. Podle slov Vlasty Štaudové je z deseti ubytovaných šest občanů z Poličky,
zbývající čtyři jsou z okolních obcí. „Problém je, že
se zde ubytovávají pouze muži, pro ženy žádné
ubytování nemáme. I pro muže je současný počet
nedostačující, další naléhavý zájem o ubytování
mají dva muži, ostatní bydlí u různých známých
nebo v jiných ubytovnách,“ dodala Štaudová. Za
využívání ubytovny se platí. Platba je každý měsíc
jiná, záleží na počtu dní. Částka se pohybuje od
2 400 Kč do 2 600 Kč. Pokud ubytovaní pobírají
dávky sociální péče, není problém s placením
za ubytování. Platba jde fakturou z dávky přímo
ubytovateli. Problém však je, když jsou tito lidé
vyřazeni z evidence úřadu práce a nemají žádné
finanční prostředky. Potom jim za tuto službu narůstá dluh. „Někdy nastoupí do zaměstnání a také
za ubytování neplatí, protože mají další dluhy. Naše
pracovnice, které vyplácejí dávky sociální péče pro
nezaměstnané a sociální kurátorka s těmito lidmi
neustále pracují a možnost ubytování pro tyto lidi
je velmi důležitá, protože okolní města v našem
okrese ubytují pouze své občany. Ve vzdálených
ubytovnách, jako například ve Žďáře nad Sázavou,
je také málo míst,“ řekla vedoucí odboru sociálních
věcí a zdravotnictví Vlasta Štaudová.
S provozem ubytovny pro bezdomovce je spokojen i místostarosta města Jaroslav Martinů. „Chtěl
bych zdůraznit obrovský význam zmíněné firmy
a pana Kuchty, který pro město tento aktuální problém neustále řeší. Když si vezmeme situaci v jiných
městech, co je řešení stejné záležitosti s ubytováním
stojí sil, hlavně finančních, tak v Poličce tato věc
probíhá hladce,“ řekl místostarosta. Jak dále uvedl, dnešní doba je taková, že někteří spoluobčané
se dostávají do svízelné situace z mnoha různých
důvodů. „Zkušenosti ukazují, že žádné město se
tomuto problému nevyhne,“ dodal místostarosta
Jaroslav Martinů.
-sáň-

NAKLÁDÁNÍ S OJETÝMI VOZIDLY
Dnem 1. 3. 2006 zahájilo LIKO SVITAVY a.s.
odběr autovraků na provozovnách sběrných surovin
ve Svitavách, Litomyšli a v Poličce. LIKO SVITAVY
a.s. bude v této věci plnit úlohu sběrného místa. Ve
výše uvedených provozovnách tedy budou autovraky pouze soustřeďovány, k dalšímu zpracování pak
předávány společnosti oprávněné ke zpracování
autovraků. Nejprve budou převezeny do objektu
provozovny společnosti SD KOVOŠROT ve Svitavách, kde dojde k přípravě autovraku ke konečnému
zpracování a k vydání potvrzení o převzetí autovraku
určenému poslednímu držiteli autovraku. Finálním
zpracovatelem je společnost Metalšrot Tlumačov a.s..
Přijímané autovraky nesmí obsahovat dodatečně vložené předměty a nepředvídatelné hořlavé látky, které
mohou vážně ohrozit bezpečnost práce. ( Plechovky
s barvou, lepidlem, láhve propan – butan, nádrž na
LPG aj..) V případě, že by vozidlo obsahovalo výše
uvedené předměty a látky, nesmí být do zařízení
LIKO SVITAVY a.s. přijato. Nebude-li možné z nějakých důvodů zajistit odstranění nádrže na LPG, musí
být s touto skutečností osoba pověřená příjmem
seznámena, manipulace s takovým vozidlem bude
podléhat zvláštnímu režimu.
Ve výše uvedených provozovnách budou odebírány všechny autovraky (za předpokladu, že spolu
s autovrakem bude předložen i velký technický průkaz), autovraky obsahující nutné části vozidla budou

přijímány zdarma. Bude-li autovrak vykazovat rozdíly
proti úplnému vozidlu, bude-li dodáno např.: bez motoru, převodového ústrojí, bez katalyzátoru, základní
elektrické instalace, bez náprav a bez částí karoserie,
zaplatí vlastník poplatek za nekompletnost vozidla.
Vlastník vozidla obdrží do 10 dnů od fyzického
odběru Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení
ke sběru a zneškodnění autovraku nutné k odhlášení
vozidla z registru vozidel.
LIKO SVITAVY a.s.

BARIÉRY MŮŽE
ODSTRAŇOVAT KAŽDÝ
30. dubna 2006 končí průzkumná část sociálního projektu „Polička – město bez bariér, přátelské
ke všem“. Prosíme všechny, kdo by chtěli upozornit
na místa obtížně dostupná (či jinak problematická)
hendikepovaným spoluobčanům, aby tak učinili
prostřednictvím jednoduchého dotazníku, který byl
otištěn v únorové Jitřence a je také k dispozici v hale
Městského úřadu v Poličce na Palackého náměstí
a v Nádražní ulici. Vyplněný (anonymní) dotazník je
třeba odevzdat do 30. 4. 2006 do schránky umístěné
na služebně Městské policie Polička v Tyršově ulici.
Výsledky průzkumu budou zveřejněny okamžitě po
zpracování.
-kaz-
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VÝZNAM ZAHRÁDKÁŘSTVÍ
V DNEŠNÍ DOBĚ
K napsání této úvahy mě přiměl pocit reagovat
na význam činnosti zahrádkářů v našem městě.
Myslím a jsem přesvědčen, že přínos této šlechetné záliby zdaleka přesahuje rámec ZO ČSZ. Každý,
kdo uvidí vzorně upravené zahrádkářské kolonie
– v našem městě minimálně tři, včetně bezpočtu
zahrádek u soukromých domků, spokojené a pracovité lidi, jak vzorně pečují o své království, tak si
musí uvědomit obrovskou prospěšnost této činnosti pro naše město. Tato práce je vzorem pro další
naše spoluobčany, ale hlavně vzorem pro mladou
generaci.
V dnešní uspěchané době, kdy většina lidí
se odklání od po staletí vyzkoušených zvyklostí
konzumace čerstvých syrových potravin a tyto
nahrazuje levnými a nevýživnými potravinami,
jsme svědky nebývalého nárůstu tzv. civilizačních
chorob.
Tisíce badatelů a výzkumníků z celého světa
na poli zdravé výživy se jednoznačně shodují na
základě svých mnohdy celoživotních pozorování,
že význam čerstvé rostlinné stravy na lidské zdraví,
a to jak fyzické i duševní, nelze ničím nahradit. Já
osobně s tímto názorem bezvýhradně souhlasím
a nemám problém uvěřit, že bezpočet těžce nemocných lidí se dietou čerstvé syrové rostlinné
stravy dokázalo úspěšně vyléčit.
Zde tito výzkumníci ještě zdůrazňují velký
význam faktu, že tato strava je pěstována svými
silami. Mám za to, že každé rozumné město musí
tuto činnost maximálně podporovat, naslouchat
pozorně názorům a současně se ptát, co můžeme
udělat pro další rozvoj této šlechetné činnosti. Zda
například nenastal čas, v případě zájmu, pro přípravu a realizaci další zahrádkářské kolonie.
Na závěr bych chtěl z celého srdce popřát
všem zahrádkářům a dalším pěstitelům co nejvíce
úspěchů a hodně dobré zeleniny a chutného ovoce
a v neposlední míře i aktivního odpočinku.˝
Jaroslav Martinů,
místostarosta

Z JEDNÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU MĚSTSKÉ ČASTI LEZNÍK
Osadní výbor, poradní orgán Zastupitelstva měs- zimní údržbu. Jen pro ilustraci – tento obnos se letos
ta Poličky, zasedal letos (9. 3.) poprvé a premiéra to
jeví jako téměř zanedbatelný. Zajímavě se rozvinula
byla tuplovaná. V čele výboru vystřídala dlouholeté- debata o kontrastu mezi penězi, které Polička dává
ho předsedu J. Kladivu ing. Marie Kučerová (rozho- na sport a kulturu a těmi, které investuje do městvor přinášíme na str. 2). Dvouhodinového veřejného
ských satelitů.
jednání se zúčastnily zhruba dvě desítky místních
… „strýčkování“… Úvaha o nečistých praktikách
občanů, místostarosta Poličky J. Martinů a členka
ve správě této městské části zazněla v souvislosti
rady města Z. Pražanová. Nutno říct, že těch 120
emotivní rozpravy o již zmíněné obtížné situaci
minut nebylo z pohledu nezaujatého pozorovatele „U Koryt“. Vzbudila úsměv, razantní odmítnutí, výzvu
žádnou idylkou. Hovořilo se o …
ke konstruktivní spolupráci a výměnu názorů, kte… loňských zdarech … V roce 2005 se podařilo
rou nedomorodec nemůže objektivně rozhodnout.
zajistit instalaci zábradlí okolo cest pro pěší, ošetře… o nezájmu … Hovořilo se o neochotě občanů
ní veřejné zeleně, drobné opravy obecního domu, aktivně se zajímat o práci OV i Zastupitelstva měspřestěhování pobočky Městské knihovny v Poličce
ta Poličky. Za zmínku stojí konstatování jednoho
do nových prostor a instalaci výkonnějšího inter- z účastníků rozpravy, že na zastupitelstvu párkrát
netu, nákup přístřešků na dvě místní autobusové
byl a „víckrát to nemá zapotřebí“.
zastávky.
… o nerovnoprávnosti … Stížnosti občanů Lez… loňských nezdarech… V roce 2005 se nepoda- níka na to, že i jejich peníze se v Poličce investují
řilo vyřešit problém parkování u místního hřbitova
do sportu a kultury a oni tuto oblast konzumují jen
(pozemek je soukromým vlastnictvím), opravu míst- zčásti zejména pro obtíže s dopravní obslužností, by
ní komunikace, havarijní stav tří soukromých objek- mohla vyřešit změna v jízdním řádu městské dopratů, rekonstrukci požární nádrže.
vy zejména v pozdních večerních hodinách a během
… plánech na rok 2006 … V roce 2006 je třeba
víkendů. Stesky nad tím, že platby za hrobová místa
realizovat instalaci informačních vývěsních skříněk, na zdejším hřbitově jsou stejné jako v Poličce a úrodoplnění autobusových čekáren o lavičky, pokra- veň údržby je rozdílná, se po krátké debatě ukázaly
čovat v opravě obecního domu, upravit stav zeleně
jako lehce neopodstatněné, stejně jako kritika stavu
okolo silnice 2. třídy, průběžně hledat cesty k řešení
místních komunikací během zimy. Je nutno souhlaproblematiky lokality „U Koryt“ – jedná se o místo, sit s J. Martinů, že v Poličce je situace ne-li obtížnější,
kde se shromažďuje voda komplikující život asi dva- tak stejná.
ceti obyvatelům této části Lezníka - alespoň dočasně
V závěru veřejné schůze se pak hovořilo o kaby měla pomoci lávka pro pěší, a začne probíhat
tastrofální stavu státní komunikace procházející
desetiletí očekávaná rekonstrukce jedné z místních
Lezníkem – dle ujištění J. Martinů bude zrekonstrukomunikací.
ována z rozpočtu Kraje v letech 2007 – 2008, o ne…penězích … Na výše zmíněnou akci se podařilo
bezpečné situaci na poličském autobusovém nádraží,
po období slibů, vyjednávání a kompromisů získat
kde dochází ke kumulaci autobusů na malé ploše,
z městského rozpočtu částku 300.000,- Kč. Za obrov- o možnosti využít k jarnímu úklidu městské části lidi
ský pokrok vůči letům nedávno minulým pokládají
vykonávající v rámci trestu veřejně prospěšné práce
občané Lezníka fakt, že každoročně mohou čerpat
a novopečená předsedkyně osadního výboru přez rozpočtu Poličky 100.000,- Kč na věci, o jejichž
četla dopis, jímž starosta města Poličky vyjádřil dobprioritě si sami rozhodnou. Jinak dostává městská
rovolným hasičům z Lezníka poděkování za pomoc
část pravidelně 30.000,- Kč vázaných ovšem na
při odklízení sněhu ze střechy zimního stadionu.
údržbu místního hřbitova a 50.000,- Kč určených na
-kaz-

PRIVATIZACE MĚSTSKÝCH BYTŮ - 10 LET POTÉ
řově a jinde, nebo kde ho budou dávat dokonce
V první vlně (1995 – 1997) se prodalo 322 bytů
Ještě nezaschla čerň na právě zveřejněném
zadarmo.
a 22 podílů pozemků.Výnos činil 25,15 mil. Kč.
zákoně č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů ze dne
Jedna perlička „z natáčení“: Schůze se konala
V druhé vlně (1998 - 1999 ) - prodávalo se zbytek
24. března 1994 a již zastupitelstvo Města Poličky
bytů z první vlny za dvojnásobek ceny.
schválilo záměr převést část bytů z vlastnictví měs- v sušárně domu (na ul. E. Beneše). Mladá hezká
paní (kdyby byla alespoň škaredá) velmi zvýšeným
Prodalo se 5 bytů. Výtěžek byl 0,66 mil.Kč.
ta do vlastnictví občanů.
a rozčíleným hlasem vysvětlovala svoje představy
Ve třetí vlně se prodával zbytek neprodaných
„Slavme slavně slávu Slávů slavných“ spolu
o podmínkách prodeje. Nabídl jsem jí řešení na
bytů třetím osobám (které nebyly nájemci bytů)
s básníkem Kollárem voláme.
zbohatnutí – ať byt koupí (má-li se kam odstěho- za podmínek shodných s vlnou druhou. Kupující
Bylo velmi rušno v Tylově divadle, kde byl
záměr vysvětlován pozvaným nájemcům privatizo- vat) a já ji do tří týdnů přivedu kupce, který ho od „koupil“ byt včetně nájemce bytu.
ní za cenu, kterou zaplatila koupí a přidá k tomu
Většina bytů se prodala. Neprodalo se 8 bytů
vaných bytů, kteří podle zákona měli přednostní
bonus ve formě úplně nové Felicie (auto tenkrát
na Pasekách (tzv. Parlament).
právo na zakoupení bytu, ve kterém bydleli.
velice oblíbené). „Vy jste se zbláznil!“ pravila, aby
Perlička druhá: Když se počet prodaných bytů
Privatizace se týkala asi 400 rodin bydlících
blížil ke třem stům, tak se mě jedna úřednice Kav našem městě. A pěkně jim zvedala adrenalin. ukončila tu „nesmyslnou“ debatu. Dnes to vše již
vyvolává jen úsměv a pochvalování si, že se ten- tastrálního úřadu ve Svitavách ptala (přátelsky se
Padala hlasitá hrubá slova na pana starostu a jeho
smějíce), „zda má Polička vůbec ještě nějaké byty
barvu pleti a na celé zastupitelstvo města (z nej- krát „nechali přemluvit“. I ta paní z „perličky“ se
neprodané“.
mírnějších bylo „zloději“, „lumpové“). Hromosvo- na mne usmívá.
V prodeji bylo 367 bytů a 25 podílů na pozemProč to píši? Není to žádná vzpomínka na
dem jsme byli my z Poličské realitní kanceláře,
která byla (na základě výběrového řízení) prode- cích pod domy, které byly již dříve prodány. Pro- „Zbiroh“. V těchto dnech se budou prodávat další
dávané domy byly převážně postaveny v 50 letech
městské byty. Za 80% odhadní ceny. Neslyším
jem pověřena. Bouře nebyla proto, že by nájemci
minulého století. (To to letí – bylo to před deseti – nevidím žádné „vzbouření na vsi“. To mě velice
nechtěli své byty koupit, ale nechtěli je za „takové
lety a již je to v minulém století.)
těší, protože to svědčí o velkém posunu ve vědomí
zlodějské ceny“.
Byly prodávané i starší domy. Některé dokonce
našich občanů.
Ke zmírnění „vzteku“ měla posloužit osvěta.
Noví vlastníci si již v převážném počtu „zkrášKaždá rodina obdržela dopředu leták s podrob- ze století předminulého. Ceny stanovené podle
schválených kriterií se pohybovaly mezi 20 až 25%
lili“ koupené byty. A část z nic „našla“ i finanční
ným vysvětlením (snad srozumitelným) smyslu
odhadních cen stanovených znalcem.
prostředky na opravu domů zevnějšku. Jsou mezi
zákona, postupu privatizace a podmínek prodeje
Převážně se jednalo o byty druhé kategorie. nimi i „úřednické činžáky“za gymnáziem (z 20stanovených zastupitelstvem města.
tých let minulého století). Nejvíce se mi líbí žlutě
Následně bylo, v každém domě zvlášť, na „Jedniček“ bylo málo a „trojek“ jen pár.
Ceny se pohybovaly kolem 120 tisíc u bytů 3+1 - svítící dům na nábřeží Synského rybníka. Myslím,
schůzi nájemců bytů vysvětlováno, proč a jak bude
1. kategorie, 80 tisíc u bytů 2+1 – 2. kategorie a ko- že v těchto dnech, kdy se tolik mluví o zvyšování
privatizace probíhat a zodpovídány připomínky
lem 30 tisíc u bytů 1+1 - 3. kategorie (samozřejmě
nájemného, se majitelé koupených bytů „culí“ pod
a dotazy. Teprve potom byly nájemcům zaslány
korun českých). Kupní cena se mohla splácet po
fousy.
návrhy kupních smluv.
Na schůze byli nájemci většinou „dobře připra- dobu čtyř let. Kdo zaplatil v hotovosti při podpisu
Ing. Otakar Jukl
veni“. Hlavně věděli, kolik bude stát byt v Haví- smlouvy dostal slevu ve výši 20% ceny.
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VÝZVA OBČANŮM

KALENDÁŘ AKCÍ
města Polička
Duben 2006
TYLŮV DŮM POLIČKA
středa
POLITICKÉ HARAŠENÍ
velký sál TD ZUZANA BUBÍLKOVÁ vrací politikům
5. dubna
jejich fauly, v pořadu spoluúčinkuje hudební host BOHUŠ MATUŠ.
začátek v 19.30 hodin
vstupné: 100,- Kč
pátek
ZAČAROVANÉ DUDY
velký sál TD Účinkuje Divadlo DRAK Hradec Králové
7. dubna
školní představení určeno pro děti z mateřských škol a I.stupně škol základních
začátky představení v 8.15 a 10.15 hodin
vstupné: 30,- Kč
neděle
VELIKONOČNÍ INSPIRACE 2006
velký sál TD Prodejní výstava věnována svátkům jara,
9. dubna
na které mohou návštěvníci načerpat
nápady na velikonoční
výzdobu, popřípadě zakoupit již hotové
výrobky
začátek od 13.00 do 17.00 hodin
úterý
MAM´ZELLE NITOUCHE
velký sál TD Slavná hudební komedie, v hlavní roli se
11. dubna
představí Otakar Brousek ml.
začátek v 19.00 hodin
vstupné: 80,- Kč
středa
LEGENDY BEZ SVATOZÁŘE
velký sál TD Pořad o Janu Nerudovi
12. dubna
školní představení určené pro žáky 2.
stupně ZŠ + střední školy a učiliště
začátky představení v 8.15 a 10.15 hodin
vstupné: 30,- Kč
neděle
JAK NA OBRA
velký sál TD Dětský abonentní cyklus Pohádkový svět
16. dubna
účinkuje umělecký soubor Divadýlko
z pytlíčku Pardubice
začátek představení v 16.00 hodin
vstupné: 50,- Kč
středa
ČOCHTAN VYPRAVUJE
velký sál TD Divadelní představení, které upravil Josef
19. dubna
Dvořák podle známého muzikálu na
motivy J. Voskovce a J. Wericha Divotvorný
hrnec. V hlavní roli účinkuje Josef Dvořák,
hrají a zpívají: Karel Gult, Stanislava Topinková, Vlasta Kahovcová, Milan Duchek,...
začátek představení 19.30 hodin
vstupné: 150,- Kč, pro abonenty 120,-Kč
pátek
ALENKA ZAMILOVANÁ
velký sál TD Pohledem třináctileté, poprvé zamilované
21. dubna
Alenky prožijete příběh, který bez sentimentality postihuje úzkou hranici mezi
dětstvím a dospělostí, zde představovanou
právě láskou. Školní představení pro žáky
2. stupně ZŠ a studenty gymnázia
začátky představení 8.15 a 11.00 hodin
vstupné: 25,- Kč
pátek
JAZZ FESTIVAL
velký sál TD Lee Andrew Davison (USA) & Věra
21. dubna
Křížková a Vít Fiala X-tet (CZ), Milan
Svoboda Quartet, Jiří Bárta (cello)

Robert Balzar Trio, Dan Bárta
začátek od 20.00 hodin
vstupné: stání 150,- Kč; v předprodeji
120,-Kč; sezení 190,-Kč; v předprodeji
150,-Kč (pro jeden den)

Městské muzeum a galerie Polička připravuje na měsíc červenec, srpen a září výstavu
POHLEDNÉ MĚSTO POLIČKA
Jedná se o výstavu pohlednic ze sbírek Městského muzea. Na výstavě budou prezentovány
pohlednice z dávno minulých, nedávných i současných let, které zachycují tvář města Poličky
v jejím stavebně-historickém vývoji. Výstava bude
doplněna „živými“ skutečnými výjevy z minulosti
města a trojrozměrnými předměty vztahujícími
se k vystaveným fotografiím. Součástí výstavy bude
černá komora, která návštěvníkům představí tradiční postupy výroby černobílé fotografie.
Výstavu bude možné navštívit ve výstavních
sálech Městského muzea, Tylova 112, od 1. července do 30. září 2006, vernisáž proběhne 1. 7. 2006
v 17 hodin.
V závěru výstavy POHLEDné město Polička se
v sobotu 30. 9. 2006 od 14hod. uskuteční procházka Poličkou - PUTOVÁNÍ S POHLEDNICEMI.

sobota
JAZZ FESTIVAL
velký sál TD Chromozomos (PL, UK)
22. dubna
Firma LIPA uvádí P. LIPA & band (SK)
Allegre Correa band Saudades do Brasil
(Brasil, A)
začátek od 19.00 hodin
vstupné: stání 150,- Kč; v předprodeji
120,-Kč; sezení 190,-Kč; v předprodeji
150,-Kč (pro jeden den)

Městské muzeum a galerie Polička se na občany
města Poličky obrací s nabídkou podílet se na výstavě POHLEDné město Polička. Máte-li doma
historické, staré pohlednice města Poličky a jejího okolí a chcete-li je Městskému muzeu zapůjčit
k vystavení, kontaktujte v termínu od 1. dubna do
15. června 2006 historika muzea:
Mgr. Martin Zdražil, tel.: 461 725 769,
zdrazil@muzeum.policka.org

úterý
ČESKÉ KLARINETOVÉ KVARTETO
malý sál TD Koncert Kruhu přátel hudby
25. dubna
účinkují: Petr Valášek, Luděk Boura,
Jindřich Pavliš, Vojtěch Nýdl
začátky představení 19.30 hodin
vstupné: 65,- Kč, pro studenty a seniory
40,- Kč

Současně vyzýváme všechny děti, žáky, studenty a rodiče s dětmi, aby se zúčastnili výtvarně-literární soutěže POHLEDné město Polička. Děti
mohou na zadané téma kreslit, malovat nebo psát
krátká vyprávění, povídky či skládat básničky. Mohou se pokusit o výtvarné řešení pohlednice Poličky, která by zachycovala významná místa města.
Formát výtvarné práce maximálně do A2, rozsah
a technika provedení nejsou omezeny. Soutěž je
vyhlášena ve třech věkových kategoriích: 1. předškolní děti až 8 let, 2. 9-15 let, 3. 16 a více. Hotové
výtvory, opatřené jménem, adresou a věkem autora,
doručte na adresu: Městské muzeum a galerie Polička, Tylova 114, Polička, v termínu od 1. května
nejpozději však do 27. srpna 2006. Ze získaných
prací bude vytvořena výstava, která bude ve vestibulu muzea zpřístupněna od 7. září do 5. října 2006.
Výstavu zakončí 5. října ve 14 hodin dernisáž, při
níž budou dětské práce vyhodnoceny a odměněny.
Pavla Pavlíčková – výstavní programy
Městské muzeum a galerie Polička
Tylova 114, Polička 572 01
tel.: 461 725 769, 737 855 755
muzeum@muzeum.policka.org
pavla.pavlickova@seznam.cz
www.muzeum.policka.net

sobota
ODPOLEDNE S DECHOVKOU
malý sál TD K tanci i poslechu hraje litomyšlská kapela
29. dubna
BEKRAS
začátek ve 14.00 hodin
vstupné: 30,- Kč

KINO POLIČKA
úterý
KING KONG
velký sál TD Nejslavnější monstrum filmové historie tak
4. dubna
prožívá úžasný návrat s pomocí režiséra,
který dokáže skloubit nejmodernější
trikové efekty s velkolepou výpravou, zajímavými postavami a strhujícím příběhem.
dobrodružný, české titulky, 187 minut,
přístupno od 12 let
začátek v 19.00 hodin
vstupné: 60,- Kč
pondělí
JEŠTĚ ŽIJU S VĚŠÁKEM, PLÁCAČKOU
velký sál TD A ČEPICÍ
10. dubna
Je současná, přiměřeně suchá, lehce
absurdní filmová tragikomedie o životě na
nádraží. Navazuje na to nejlepší z tradice
českých a slovenských „železničních“
filmů, česká komedie, 90 minut
začátek v 19.00 hodin
vstupné: 55,- Kč
úterý
OBCHODNÍK SE SMRTÍ
velký sál TD Je akční dobrodružný příběh podle
18. dubna
skutečné události, který se odehrává ve
světě mezinárodního obchodu se zbraněmi, akční thriller, české titulky, 122 minut,
přístupno od 12 let
začátek v 19.00 hodin
vstupné: 55,- Kč

Středisko volného času Mozaika
NABÍDKA NOVÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA

VYCHOVATEL/KA
nástup od 1. 6. 2006
Požadavky:
středoškolské pedagogické vzdělání
praxe v organizování akcí
zodpovědnost, spolehlivost
schopnost samostatné i týmové práce
organizační schopnosti
nápaditost a tvořivost
časová flexibilita
znalost práce na PC
řidičský průkaz „B“
Strukturovaný životopis doručte ředitelce
Střediska volného času Mozaika nejpozději
do 20. 4. 2006.
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SÍŇ ŘEMESEL
Připravujeme pro vás na duben 2006 zdobení
vajíček hlavně technikou děrování a malování
voskem, což si mohou přijít vyzkoušet jak děti, tak
dospělí. po domluvě je možné i pro třídy v dopoledních hodinách.
Inspiraci můžete získat z výstavy vajíček zdobených také jinými technikami (vajíčka polepená
slámou, opletená drátkem, obháčkovaná, paličkovaná a další).
10. – 14. 4. přibude zdobení perníčků.
Stále platí nabídka ukázek podle zájmu zákazníků – předení na vřetánku, na kolovrátku, tkaní na
ručním stavu, paličkování, pletení z pedigu a další
zajímavá řemesla. Můžete si namalovat pro radost
vlastní hrneček a výtvor si odnést domů.
Otevřeno Út, St, Čt – odpoledne 13 – 17 hod.
nebo na zazvonění, jsme-li doma. Tel.: 461 722 084,
mobil 732 432 708.

PhDr. O. A. KUKLA
PĚTASEDMDESÁTILETÝ
PhDr. Otakar Aleš Kukla se narodil 2. května
1931 v Poličce. Studium dějin umění na Masarykově
univerzitě v Brně završil diplomovou prací o barokním sochařství – zde zúročil své zaujetí poličským
morovým sloupem. Byl ředitelem Městského muzea
a galerie v Poličce od 1. 8. 1958 do 30. 6. 1960, podruhé od 16. 8. 1961 do 31. 8. 1964. A právě v této
době vykonal pro muzeum i město mnohé činy,
které významně ovlivnily tehdejší atmosféru města,
ale pozitivně zasáhly i do dalšího vývoje muzea.
Především vytvořil z muzea místo přátelského setkávání, tedy to, co od konce 90. let bylo v českém
muzejnictví propagováno v programu Brána muzea
otevřená. Jeho aktivity však přesahovaly rámec
činnosti muzea a volně prolínaly i se zájmovými
činnostmi, jako byl například Gramoklub. Již v roce 1962 prosazoval O. A. Kukla vytvoření krajské
galerie v Poličce a její umístění do barokní radnice
- pro nepochopení místních úřadů však k realizaci
nedošlo. Pro moderní umění a jeho aktuální proudy
vytvořil v poličském muzeu příznivou půdu. Do výstavního programu vnesl svěží vítr, který na jednu
stranu muzeu prospěl, na druhou stranu přispěl
k vypuzení progresivního a příliš aktivního ředitele
z města. O. A. Kukla se natrvalo usadil v Praze, kde
působil v Galerii hlavního města. Do Poličky se
však pravidelně vracel do svého domku v Husově
ulici čp. 24. Domek je dnes přestavěn a jen pamětníci vědí, kde se nacházela proslulá pracovna.
O. A. Kukla připravoval výstavy, přednášel, kultivoval společenský život a byl literárně neobyčejně
pilný. Publikoval v samizdatu, později v časopisech
Tvář, Obroda, Literární listy, Tvar, Tvorba, AD, KT,
Křesťanská revue, Souvislosti, Kostnické jiskry,
Hlas pravoslaví, Výtvarné umění, Židovský věstník, Židovská ročenka, Roš chodeš, Host, Střední
Evropa atd. Opomenout nelze pochopitelně poličskou Jitřenku, sborníky okresního archivu a další
regionální tisk. Ve článcích a studiích uplatňuje své
hluboké znalosti religionistiky. Připomenout lze, že
Tomáš Halík doporučuje studentům religionistiky
ke studiu Kuklovy Listy pro Viktorii. Jistě je můžeme doporučit i čtenářům Jitřenky a nasměrovat
jejich kroky do knihovny.
V řadě slovníků je O. A. Kukla označován nejenom jako historik umění, ale i jako religionista
a filozof. Za svoji práci získal ocenění Zasloužilý
pracovník kultury ČR, Zasloužilý pracovník Galerie
hlavního města Prahy a Literární cenu Miloslava
Bureše Městského úřadu v Poličce.
V jedné své studii věnované malíři J.V. Sílovi napsal:“ Řekne-li mně někdo slovo VYSOČINA, představím si, že někde po jejich blátivých cestách chodí
Josef Václav Síla a nosí v sobě její duši.“ Řekne-li
přede mnou někdo jméno O. A. Kukla, představím
si jej, jak chodí po Praze a má ve své duši vzpomínku na Poličku.
David Junek, muzeum Polička
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DIVADELNÍ KLUB
POLIČKA, zadní vchod Tylova domu
www.divadelniklub.cz

VÝSTAVA ORAZŮ ALENY HEYDUKOVÉ
SOBOTA 1. 4. – od 13.00 Poličský skřivan 2006
Druhá série kapel soutěžících o účast na
festivalu Poličské rockoupání.
Vstupné: 30,- Kč
PÁTEK 7. 4. – od 20.00 JAZZOVÝ VEČER
Miriam Bayle Quintet (CZ/SK)
Miriam Bayle - zpěv, Radek Zapadlo saxofon, Jakub Zomer - piano, Rasťo Uhrík
- kontrabas, Pavel „Bady“ Zbořil - bicí.
Vstupné: 100,-Kč/80,-KčS
SOBOTA 8. 4. - od 21.00 HUDEBNÍ VEČER
PSÍ VOJÁCI – kdo je nezná - musí slyšet,
kdo je zná - musí taky. Pražská kapela,
jejíž ústřední postavou je zpěvák, pianista,
skladatel a textař Filip Topol.
Vstupné:100,-Kč/80,- KčS
PÁTEK 14. 4. od 21.00 HUDEBNÍ VEČER
BLUE EFECT - Radim Hladík a jeho parta
poprvé v Divadelním klubu
NASAĎTE SKI - nejen Praha má kytarové
legendy – Jiří Mužík a spol.
Vstupné: 150,-Kč/100 ,- KčS
SOBOTA 15. 4. – od 21.00 HUDEBNÍ VEČER
křest CD skupiny Sněžná Slepota - punk
core Svitavy, hosté: Kashmir 9:41 - krishnacore Praha, Barricade - hard core Kroměříž
Chátra 76 - hard core Polička
Vstupné: 80,- Kč
PÁTEK 31. 3. – od 21.00 JUNGLE NIGHT VII
PROGRAM A VSTUPNÉ BUDE UPŘESNĚNO NA SAMOSTATNÝCH PLAKÁTECH

KLUBOVÉ KINO DUBEN 2006
ČTVRTEK 6. 4. – od 20.00 Zrůda
DVD. Krimi/Drama. USA/Německo, 2003,
111 min
Režie: Patty Jenkins
Hrají: Charlize Theron, Christina Ricci..

Obsah/Info: Režisérka Patty Jenkinsová vylíčila milostný příběh dvou ztracených existencí: Aileen, bývalé
prostitutky, a Selby Wallové (Christina Ricci), kterou
rodiče pošlou k tetě na Floridu, aby se „vyléčila ze své
homosexuality“. Zoufalá Aileen pomýšlí na sebevraždu.
V baru pozná Selby a zamiluje se do ní. Kvůli ní pokračuje v prostituci. To v ní však živí zuřivost..
Charlize Theronová hraje ve filmu Zrůda, natočeném podle skutečného příběhu masové vražedkyně
Aileen Wuornosové. Za tuto roli obdržela v loňském
roce cenu Americké filmové akademie - OSCAR. Aileen
Wuornosová byla v loňském roce popravena na Floridě.
Natáčelo se na mnoha místech, kde Wuornosová v letech 1989 až 1990 své skutky skutečně páchala. Film
Zrůda připomíná nekonvenční americké filmy 60. a 70.
let. (oficiální text distributora)
ČTVRTEK 13. 4. – od 2000 Čest a sláva
Historický/Drama,
Československo, 1968, 87 min
Režie: Hynek Bočan
Hrají: Rudolf Hrušínský, Karel Höger,
Josef Kemr, Iva Janžurová Jaromír Hanzlík
Obsah/Info: Nerytířská klání českého rytíře Ryndy
ve vynikajícím podání Rudolfa Hrušínského. Čechy,
podzim roku 1647. Země je zničená třicetiletou válkou,
zdeptaná habsburskou mocí a násilím katolické církve,
která se všemi silami snaží vymýtit poslední zbytky
protestanství... Premiéry na naší televizní obrazovce
se tento film dočkal až v roce 1991. (oficiální text
distributora)
ČTVRTEK 20. 4. – od 20.00 Pěsti ve tmě
Drama
Československo, 1986, 98 min
Režie: Jaroslav Soukup
Hrají: Marek Vašut, Evelína Steimarová
Obsah/Info: Píše se rok 1936, nervózní atmosféra

z nacistické hrozby proniká i do sportu. Šampión v boxu Vilda Jakub se utká s Němcem Kurtem Schallerem.
Nacisté jsou rozhodnutí použít v zájmu vítězství svého
mistra i ty nejšpinavější prostředky. Vilda prohlédne
jejich hru a soustředí se na přípravu životního utkání.
Příběh graduje vítězstvím jedné ze dvou lásek, mezi
nimiž se Vilda v napjatých okamžicích rozhoduje. (oficiální text distributora)
ČTVRTEK 27. 4. – od 20.00 Žert
Drama
Československo, 1968, 80 min
Režie: Jaromil Jireš
Hrají: Jaroslava Obermaierová, Věra
Křesadlová, Jana Dítětová, Josef Somr,
Evald Schorm
Obsah/Info: Univerzální posluchač Ludvík Jahn
pošle z jakéhosi školení své dívce a zároveň kolegyni
pohlednici, na níž mimo jiné napsal: Optimismus je opium lidstva! Zdravý duch páchne blbostí. Ať žije Trockij!
A protože se píší léta padesátá, následky na sebe nenechají dlouho čekat. (oficiální text distributora)
Vstupné na každou projekci: 30,- Kč
*KčS – korun českých studentských

NA HRADĚ SVOJANOVĚ ZAČNE
NOVÁ SEZÓNA
V sobotu 8. dubna bude v 11 hodin na hradě
Svojanově v prostorách gotického sálu slavnostně
zahájena letošní sezóna spojená s vernisáží obrazů
současného českého a iráckého malířství. Hrad
Svojanov a město Polička si Vás zároveň dovolují
pozvat k ochutnávce kolekce vín vydané Vinotékou
U MYDLÁŘE Litomyšl k příležitosti vernisáže.
Návštěvníkům zde představí svá díla Emad
Ashoor, Ali Shuabeth a Šárka Franková.
Irácký umělec Emad Ashoor se narodil v Bagdádu, vystudoval krásné umění na Bagdádské Univerzitě, je předsedou Asociace výtvarných umělců
v Babylónu a významný člen Irácké Umělecké
Asociace. V roce 2004 absolvoval stáž na Institutu
restaurování a konzervačních metod v Litomyšli.
Má za sebou samostatné výstavy nejen v Iráku, ale
například i v Rumunsku, Francii nebo Polsku.
Jeho mladší kolega Ali Shuabeth je také členem
Babylónského výtvarného okruhu. Třetím vystavujícím je Šárka Franková, která se narodila v Litomyšli. Vystudovala výtvarné zpracování textilu
u prof. Veleby v Brně, působila také jako návrhářka
v ateliéru n. p. Primona. V současné době vede
nadané děti výtvarného oboru na ZUŠ Bedřicha
Smetany v Litomyšli. Z lásky k rodné Litomyšli
vystavuje pouze v jejím bezprostředním okolí, kam
neodmyslitelně patří. V posledních měsících pracuje na designu unikátních vín, které společně s Vinotékou U MYDLÁŘE v Litomyšli představí v létě
letošního roku.
-sáň-

KONCERT V KOSTELE SV. JAKUBA

Římskokatolická farnost - děkanství Polička
oznamuje, že v rámci projektu Českého rozhlasu
„Hudba ve skladatelských domech“ se uskuteční
v kostele sv. Jakuba v Poličce dne 8. května 2006 ve
20.00 hod. koncert, který bude v přímém přenosu
vysílán Evropskou vysílací unií. Zveme všechny milovníky vážné hudby a Bohuslava Martinů na tuto
opravdu mimořádnou kulturní událost. Předprodej
vstupenek bude v IC.
Rudolf Zahálka, děkan

KNIHOVNA MÁ NOVÉHO
ŘEDITELE
nám. B. Martinů 85, 572 01 Polička, tel. 461 725 352, mobil: 736 664 229,
e-mail: mozaika@mozaika-policka.cz, www.mozaika - policka.cz, vám nabízí:

ZVONKOHRA - dílna pro děti ze ZŠ
termín:
5. 4. 2006 od 14.30 hod.
místo:
SVČ Mozaika Polička
cena:
25,-Kč
informace: Zuzana Bulvová
Je nutné se předem přihlásit!
Oblastní kolo „Poznávání živočichů“
-přírodovědná soutěž pro školy poličské
oblasti
termín :
11. 4. 2006 od 8.00 hod.
místo :
SVČ Mozaika
informace : Richard Brabec
VELIKONOČNÍ ZÁVĚS DO OKNA
- dílna pro děti ze ZŠ
termín:
12. 4. 2006 od 14.30 hod.
místo:
SVČ Mozaika Polička
cena:
25,-Kč
informace: Zuzana Bulvová
Je nutné se předem přihlásit!
4. VELIKONOČNÍ TURNAJ V ŠACHU JEDNOTLIVCŮ
- akce je určena pro žáky ZŠ
termín:
čtvrtek 13. dubna 2006 – velikonoční prázdniny
místo:
SVČ Mozaika Polička
startovné: 20,- Kč
přihlášky: do 10. 4. 2006
propozice: k vyzvednutí v SVČ Mozaika
informace: Marie Hrstková
HRAJEME SI S NOVINAMI
- pro děti z 1. st. ZŠ
- den plný vyrábění a soutěžení s papírem
termín:
14. 4. 2006 od 8.30 hod. – 15.00 hod. (velikonoční prázdniny)
místo:
SVČ Mozaika Polička
pomůcky: noviny, časopis
cena:
40,-Kč (zahrnuje materiál, pomůcky a pitný
režim)
informace: Zuzana Bulvová a Richard Brabec
PŘIPÍNACÍ FIGURKY
- dílna pro děti ze ZŠ
termín:
19. 4. 2006 od 14.30 hod.
místo:
SVČ Mozaika Polička
cena:
25,-Kč

informace: Zuzana Bulvová
Je nutné se předem přihlásit!
TÝDEN EKOLOGICKÉ AKTIVITY
- program pro školní kolektivy v rámci Dne
Země
termín :
18. – 21. 4. 2006
místo :
SVČ Mozaika
informace: Richard Brabec
VÝSADEK
- nevšední akce pro ty, kdo mají chuť zvládnout nevšední situace.
Nabízíme Vám vykročení z komfortu a bezpečí domova, které na jeden den vystřídá
napětí a nevšední zážitky.
termín:
28. - 29.4. 2006
věk:
15 let a výš
cena:
500,- Kč
informace: Petr Chmel – 608 345 218
přihlášky : v SVČ Mozaika do 15. 4. 2006
PARAGRAF 11/55
- oblastní kolo celorepublikové soutěže,
jejímž cílem je zvýšení právního vědomí dětí
termín:
26. 4. 2006
místo:
Tylův dům
čas:
10.00 hod
host soutěže: poslanec Pavel Severa
ČARODĚJNICKÝ SLET
- dětské diskotékové odpoledne plné soutěží,
her a tancování
- děti vstup v kostýmech čarodějnic a čarodějů všech kategorií
termín:
pátek 28. 4. 2006 od 16.00 hod.
místo:
Divadelní klub
cena:
20,- Kč
informace: Marie Hrstková
ZVÍŘÁTKA ZE SKOŘÁPEK
- dílna pro děti ze ZŠ
termín:
3. 5. 2006 od 14.30 hod.
místo:
SVČ Mozaika Polička
cena:
25,-Kč
informace: Zuzana Bulvová
Je nutné se předem přihlásit!

JARNÍ PRÁZDNINY V MOZAICE
PRÁZDNINOVÝ FLORBALOVÝ TURNAJ
první prázdninový den, tj. pondělí 13. 3. 2006
měly děti možnost se zúčastnit již třetího ročníku
Prázdninového florbalového turnaje, který pořádalo SVČ Mozaika Polička ve spolupráci se Školním
sportovním klubem gymnázia v Poličce. Turnaje,
který se konal ve sportovní hale gymnázia, se zúčastnilo 83 hráčů. Celé dopoledne vládla sportovní
atmosféra, rozhodčí pan učitel Adamec a Stach
a pomocnice u časomíry byli plně vytíženi. První
tři družstva a nejlepší střelci gólů dostali diplomy
a drobné ceny, které věnovalo SVČ Mozaika a Prima sport Polička.
Marie Hrstková – vedoucí odd. TVS
ZÁJEZD DO AQUAPARKU V LIBERCI
druhý prázdninový den, v úterý 14. 3. 2006
pořádalo SVČ Mozaika Polička výlet pro rodiče
s dětmi do Centra Babylon v Liberci. Pro děti
a studenty jsme zajistily příspěvek od nadace Škola hrou. Zlevněné vstupné obsahovalo vstup do

Novým ředitelem knihovny se stal pan Jan Jukl.
Po vystudování poličského gymnázia působil 4 roky
v Malém divadle v Českých Budějovicích na loutkové scéně. Nyní studuje 5. ročník Filozofické fakulty
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor
kulturní historie, kde k oblastem jeho zájmu patří
zejména knižní a nakladatelská kultura 2. poloviny
19. st. a 1. poloviny 20. století.
Na dotaz, jaké má plány do budoucna, p. Jukl
odpověděl, že knihovna bude v nejbližší době klást
důraz na dětské oddělení, zejména na vytvoření
pro děti příjemnějšího prostředí. Změnami by měla
projít i struktura knihovního fondu, který by se měl
postupně zpřehledňovat a rozšiřovat tak, aby uspokojil co nejširší množství čtenářů. Zlepšuje se možnost přístupu na internet, který bude také rychlejší.
„Pokusíme se zlepšit návštěvnost studovny, v oddělení pro dospělé se počítá s vybudováním novinové
čítárny. Plánujeme také větší zapojení knihovny do
kulturního života města,“ řekl Jan Jukl.

lunaparku, Muzea zábavného poznání, na oběd
a samozřejmě i do známého a velmi atraktivního
aquaparku. O účastníky dvou autobusů se starala
Zuzana Bulvová a Marie Hrstková. Letos se jelo do
Liberce již popáté a protože byl o tento zájezd opět
velký zájem, myslíme si, že byli všichni účastníci
spokojeni.
Marie Hrstková – vedoucí odd. TVS
DEN S INDIÁNY
třetí prázdninový den, ve středu 15. 3. 2006
strávily děti v SVČ Mozaika jeden den ze svých jarních prázdnin. Děti pod vedením Hanky Gregorové
a Zdeňky Pechancové vyráběly celý den různé indiánské předměty (např. indiánský bubínek, lapač
snů a totem). Byla to náročná práce, ale nakonec
to všechny děti zvládly bez problémů a odnesly si
domů nejen své výtvory, ale také spoustu nových
zážitků a dovedností.
Zuzana Bulvová - vedoucí odd. estetiky
SVČ Mozaika Polička

V březnu se knihovna již tradičně zapojila do
akce Noc s Andersenem, při které mají děti možnost
zjistit, co knížky dělají v noci. V rámci akce „Březen-měsíc internetu“ také probíhalo miniškolení „Na
úřad přes internet“. V dubnu je ve vestibulu knihovny k vidění výstava umělecké knižní vazby, 14. dubna startují pravidelné cestovatelské večery.
Knihovna bude pokračovat ve vydávání knih.
V současné době vychází nové vydání knihy pověstí
a pohádek z Poličska „Zpívající lípa“, které naposledy vyšlo v 60. letech.
Závěrem lze říct, že knihovna bude dělat vše
pro to, aby uspokojila co nejširší okruh návštěvníků
a aby se do knihovny vrátili i ti, kteří ji v současné
době příliš nenavštěvují.
-ej-
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DIVADELNÍ KLUB A JAZZOVÁ SETKÁNÍ

PROGRAM NA DUBEN
V měsíci dubnu pokračují tyto výstavy:
2. 2. – 23. 4. DOBA MĚST A HRADŮ
dotyková výstava o středověku
výstavní sály, Tylova 112
2. 2. – 8. 4. ZAPOMENUTÁ ŘEMESLA
vestibul, Tylova 114
+ v sobotu 1. 4. 2006 se konají Velikonoce v muzeu - ZDOBENÍ KRASLIC
A PERNÍČKŮ,
výstavní sály Městského muzea,
Tylova 112, od 14.00 do 17.00 hod.
+ na sobotu 8. 4. 2006 je připravena
výtvarná dílna – DRÁTENICTVÍ
a PODMALBA NA SKLE, výstavní sály
Městského muzea, Tylova 112, od 14.00
do 17.00 hod.
15. 4. – 14. 5. 125 let POLIČSKÉHO MUZEA
vernisáž v sobotu 15. 4. v 17 h.
vestibul, Tylova 114

STAŇTE SE DOPISOVATELI
MOZAIKY!
Studenti, žáci, děti, staňte se spolupracovníky
redakce občasníku Střediska volného času v Poličce.
Občasník by měl přinášet informace o akcích
střediska, ale také o událostech v Poličce a okolí,
o sportovních, kulturních a dalších aktualitách zajímavých pro děti a mládež, představovat šikovné lidi
a ty, kdo dělají něco užitečného pro druhé.
Občasník je určen pro všechny, kdo se chtějí
učit, bavit se a hrát si. Pište a čtěte o sobě!
Kontakt:
Středisko
volného
času
MOZAIKA, Nám. B. Martinů 85, 572 01 Polička
(v hale je umístěna krabice na vzkazy!) nebo
mozaika@mozaika-policka.cz.
SVČ MOZAIKA POLIČKA

STOMATOLOGICKÁ
POHOTOVOST
Oblast Litomyšl - Polička
1. - 2. 4.
MUDr. Králová Zdena, Litomyšl,
Družstevní 69, 461 614 727
8. - 9. 4.
MUDr. Krpčiar Patrik, Litomyšl,
Mariánská 1137, 461 614 614
15. - 16. 4.
MUDr. Eliáš Adolf, Litomyšl,
Kpt. Jaroše 404, 461 612 733
17. 4.
MUDr. Dostálová Jarmila, Litomyšl,
Šmilovského 1122, 461 613 663
22. - 23. 4. MUDr. Pokorná Jana, Litomyšl,
ul. 9. Května 809, 461 615 414
29. – 30 . 4. MUDr. Sejkorová Jitka, Polička,
Husova 25, 461 725 946
1. 5.
MUDr. Ševčík Stanislav, Polička,
1. Máje 607, 461 724 423
6. - 7. 5.
MUDr. Švecová Dagmar, Litomyšl,
Šmilovského 1122, 461 613 663
Ordinační doba: sobota, neděle a svátky od 8 do 11 hodin.
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Už jsme si zvykli na zeleně podbarvené plakáty
Divadelního klubu, zveřejňující měsíční programy
a také jsme si zvykli, že ve skutečnosti těch akcí je
pak ještě víc než na plakátu. O jednom takovém dni
se chci zmínit. Bylo to 22. února. Už v půl deváté
se zaplnil sál školním dorostem, aby se pobavili při
ochotnickém představení Milostného dostaveníčka.
Herci si vychutnávali zasloužený úspěch, ale Divadelní klub už se chystal na odpolední Komorní koncert,
kde hlavními aktéry byli účastníci hudebních soutěží
Základní umělecké školy Bohuslava Martinů a opět
před plným sálem a opět s nadšenými reakcemi
posluchačů. A sotva koncert skončil, už tu byl Blue
Train jazz Quintet, rozšiřující o další korálek náhrdelník jazzových setkání v Poličce.
Tento kvintet během svého tříletého působení získal proslulost, ale především vážnost svými produkcemi u nás i mimo naši zem. Projekt olomouckého
tenorsaxofonisty Jakuba Červenky věnovat se bebopové formě jazzu je obdivuhodný. Kdo si pamatuje
začátky bebopu z let padesátých, ví, že to tehdy byl
razantní zásah do zaběhnutých klišé tehdejšího jazzu,
který profiloval především v big bandech. Ty také
byly nuceny hledat nové zvuky a tak se v některých
swingových kapelách už setkáváme s „lesem smyčců“, které tu jadrnou a jednoznačnou muziku někdy
rozmělňovaly do sladkobolných cajdáků. S tím tento
styl rázně skoncoval. Vznikají menší tělesa, kde vedle
obvykle sólové trubky a saxofonu harmonii dotvářel
vibrafon. Dotvářel není to pravé slovo, někdy byl dominujícím prvkem. Například v kapele Lionela Hamptona. V těžké době poúnorové stačil u nás vydal dvě
desky vynikající soubor Rytmus 48, který nám umožnil tuto muziku slyšet na živo. Hlavní zásluhu na tom
měl MUDr. Jan Hammer, hrající kontrabas a vibrafon,
Mirek Vrba u bicích a Dunca Brož s trubkou, který
brzy po únoru 1948 emigroval a slavil úspěchy v USA.
Měl jsem to štěstí, že jsem se znal s panem Vrbou, který později hrál s orchestrem Lad. Bezubky a panem
J. Hammerem, pořádajícím v padesátých letech svá
jam sessions v kavárně U Nováků v Lucerně.
Ale zpátky ke kapele Blue Train Jazz Quintet: Repertoár souboru vyšel z éry hardbopu padesátých let
a hlavně z repertoáru Dextera Gordona, který je pro
frontmana Červenku stále zdrojem inspirace. Hrají
však i L. Hamptona, Billy Ecksteina a také vlastní
skladby. Na koncertě jsme slyšeli například Second
Balcony Jump (B. Eckstein), ale také Blackberry Jam
Jakuba Červenky či Song for O.C od kontrabasisty
Jana Dvořáka a od dalších členů kapely: trumpetisty
Františka Adamíka, pianisty Jiřího Levíčka či Kamila
Slezáka u bicích. (Ten se objevuje i u Gustava Broma.)
Nepřehlédnutelnou předností této kapely je, že
svůj repertoár vypracovala pečlivě. Vychází z notových partitur a proto zaznějí správné akordy na
správných místech stejně tak jako přesná harmonická
linka vedoucí melodii. A při tom jim ještě zbývá dost
místa na účelnou improvizaci. Kdypak jsem naposledy viděl hrát malou jazzovou kapelu, která si přinese
klasické drátěné notové pultíky a jako samozřejmou
povinnost uhraje to, co je v náročné partituře! Pro
pořádek uvádím, že jde o absolventy konzervatoří.
Kdo s námi byl v Divadelním klubu, žádal si přídavek, přestože se už v Turinu bojovalo na hokejovém
turnaji se Slovenskem. Za všechny další komentáře….
Odhrnuje se opona a na filmovém plátně Divadelního

Den Země v Poličce
21. 4. 2006, Palackého náměstí
9.00 - 17.00
informační stan, program pro školy
13.30 - 15.30
meziškolní víceboj
15.30 - hlavní program

klubu poskytuje dataprojektor další radost, tentokrát
z výhry našich hokejistů v olympijském čtvrtfinále.
Tak vypadal jeden den do pozdních večerních hodin
v Divadelním klubu. Množstvím akcí byl však mimořádný a proto stojí za zaznamenání. (Vystupoval
Lukáš Zrůst and his Boys)
V polovině března se konalo další z jazzových
setkání s Triem Jurkovič & Uhlíř & Helešic. Na světě
jsou jen dva kytaristé, kteří stoprocentně ovládají
výjimečnou kytarovou techniku two hands tapping.
Kromě Američana Stanleye Jordana je to Darko Jurko-

vič z Chorvatska. Je ozdobou každého jazzového koncertu kdekoliv v Evropě. My jsme ho poznali už loni
při jazzovém festivalu a teď tito vynikající jazzmani
opět koncertovali v Divadelním klubu. Původně jsem
si zapisoval názvy a postřehy z jednotlivých skladeb,
ale jen bych se snažil popisovat nepopsatelné. Snad se
mi podaří provést pouze dojmové shrnutí. Když nás
několikrát za koncert dostanou hudebníci k vytržení,
kterému se nedá ubránit a stanete se nenasytnými
sobci a nepustíte z pódia hráče, kteří vám vlastně
přidají skoro další hodinu, pak si musíte říci: Zde se
odehrálo něco mimořádně hezkého a já byl u toho.
Text A. Klein, foto Vl. Dufek

ZÁSTUPCI CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ
Z USA V POLIČCE
V sobotu 18. a v pondělí 20. března navštívily
naše město 2 skupiny zástupců amerických cestovních kanceláří. Ti do České republiky přiletěli na
výroční konferenci Americké asociace cestovních
kanceláří (ASTA), která je největším profesním sdružením v oblasti cestovního ruchu na světě. ASTA má
více než 20 000 členů ze 140 zemí. Pro účastníky
historicky první konference v České republice (International Destination Expo v Praze 21. - 26. 3. 2006)

byly připraveny předkongresové a pokongresové túry
napříč Českou republikou.
Organizátorem těchto cest se stal ČEDOK, dlouholetý partner České Inspirace, který přivezl hosty
v rámci túr „Genuises of classical czech music“ a „Czech inspiration“ také do Poličky. Zástupci cestovních
kanceláří při prohlídce Poličky navštívili Památník
B. Martinů a městskou galerii, kde jim skvěle zahrál
dechový kvintet ZUŠ B. Martinů. Při procházce městem se Američané podívali také na ochoz městských
hradeb.
Mgr. Jan Matouš, vedoucí IC

HLAVNÍ TÉMA DNE ZEMĚ 2006

KDYŽ SE NAPÍŠE 10. JAZZOVÝ FESTIVAL
Když se napíše 10. jazzový festival, tak to
znamená nejen jubileum, ale také zaslouženou
tradici. To jsem si uvědomil v plné šíři významu
tohoto nadpisu, když na stanici Českého rozhlasu
3 – Vltava dva pátky za sebou v nejlepším vysílacím čase uvedl moderátor Vojtěch Hueber 2 koncerty z loňského poličského festivalu. Znovu jsem
si uvědomil, co pěkné muziky nám ten festival
už přinesl. V. Hueber také nešetřil chválou nad
poličskými koncerty a vyzvedl výbornou atmosféru v Divadelním klubu; ostatně to bylo slyšet
i z reakcí posluchačů, které na nahrávce zaznívají.
A tak si říkám: je to pravda, že by se měl tento
festival utlumit? Jsou tady určité náznaky. Pochopitelně, šetří se dnes všude, ale já si troufnu být
optimistou. Řeknu jen jedno: Poličský festival, to
není jen čárka za splněnou akcí, to je dnes už fenomén, mající zvuk po celé republice. Není nutno
přesvědčovat kapely, aby si přijely k nám zahrát.
Samozřejmě, nejde to samo od sebe. O tom by
mohli vyprávět dramaturg pátečního večera MUDr. Jiří Toman, či sobotního pan Peter Lipa a šéf
festivalu Ing. Karel Ettl. A co nám nachystali?
Takže:
Pátek 21. dubna Velký sál TD od 20.00 hod.
Lee Andrew Davison (US), Věra Křížková. Vít
Fiala X-tet (CZ- US JAZZ SUMMIT)
Pod těmito jmény a titulem se skrývá další
projekt těchto dvou interpretů a kontrabasisty
Víta Fialy, který se systematicky zabývá cílenými aktivitami v oblasti jazzu. V tomto případě si
ke spolupráci se svým dlouholetým partnerem
-americkým zpěvákem L.A. Davisonem přizval
mimořádný objev české jazzové scény - zpěvačku
Věru Křížkovou, která již jen svým plzeňským
původem zřetelně potvrzuje dávnou pravdu, že
tam, kam vkročila noha amerického vojáka, se
mimořádně dobře daří jazzu. Posluchačům se tak
dostane intenzivního zážitku v podobě osobního
setkání s originální interpretací jazzových standardů v kombinaci se spirituály, které L.A.Davison doslova a do písmene sál s mateřským
mlékem. Obzvláště působivý je též pohled na
Američana afrického původu a evropskou blondýnku, jak ve vzácné shodě a porozumění dávají
té krásné kosmopolitní hudbě to, co jí náleží.
Kromě sólové prezentace budou mít posluchači
výjimečnou možnost se zaposlouchat do krásných duetů, inspirovaných Louisem Armstrongem
a Ellou Fitzgeraldovou. A nakonec, jako bonus, se
dočkají krásného instrumentálního překvapení
od Věry Křížkové.
Milan Svoboda Quartet & Jiří Bárta
Milan Svoboda-piano, Milan Krajíc - sax, Filip
Spálený - bass, Ivan Audes - drums, Jiří Bárta
- cello
Hudba kvarteta navazuje na tradici moderního
jazzu 60. a 70. let. Objevují se zde však také vlivy
rocku, folklóru a soudobé vážné hudby. Milan
Svoboda řadí často své kompozice do větších
tématických celků, které dávají dostatek prostoru
pro improvizace všech členů skupiny. Na festivalu
vystoupí Milan Svoboda Q společně
s violoncellistou Jiřím Bártou. Jejich společný
projekt je zachycen na CD “Znamení střelce“.
Robert Balzar Trio & Dan Bárta
Dan Barta- zpěv, Robert Balzar- kontrabas.
Stanislav Mácha- piano, Jiří Slavíček- bicí
Kapela, se kterou jsme začínali Jazzová setkání v Poličce patří k jazzové špičce naší scény.
Jejich první CD Travelling bylo vyhlášeno Jazz
Testem“ Českého rozhlasu albem roku 1998. V roce 2000 tuto cenu dostalo i další dvojalbum Alone
a v Cennění Karla Velebného bylo Trio vyhlášeno
kapelou roku. V červnu loňského roku vyšlo zatím poslední CD Overnight.
Když v roce 1999 vyšlo bilanční album Dana
Bárty (Dan Bárta & ...) byla na něm zachycena

OPĚT DOPRAVA

jeho cesta od rockové Alice přes J.A.R. k jazzu.
Na svých projektech lllustratosphere a Entropicture spolupracoval již s Triem Robera Balzara a jeho
vůbec první vystoupení s jazzovými standardy za
doprovodu Tria proběhlo právě v Poličce. Dan
Bárta se po letech vrací a nechme se překvapit...

A21 Polička se rozhodla vzhledem k výsledkům
dosavadních anket a vzhledem k nedostatečné reakci poličských radních znovu věnovat hlavní téma
Dne Země 2006 dopravě v centru Poličky.
Hlavní program proběhne 21. 4. 2006. Na náměstí bude postaven informační stan, uskuteční se
meziškolní víceboj s ekologicko-dopravní tematikou

Sobota 22. dubna Velký sál TD od 19.00
hod.
Chromosomos & DJ First Rate
Reduta, patrně nejznámější jazz klub v České
Republice, je v minulé sezoně hostila. Chromosomos zde předvedli takový zážitek, že několik lidí
odešlo z křečovitě prohnutým úsměvem, který
hudba svou proměnlivostí vryla. Polská skupina
díky svému zastoupení dokázala, že v posledních
letech (a bude tak tomu jistě i v budoucnu) hraje
špičkový inovativní jazz . Autoři této hudby prohlašuji, že se pohybují na hranicích jazzu, etna
a progresivního rocku. Na koncert Chromosomos
se určité vyplatí zajit a zažít ho. Chceme-li polský
CHROMOSOMOS charakterizovat, pak jej lze
zařadit do dosti bezbřehé škatulky “etno - rock
- jazz“, který ze všech těchto hudebních studnic
čerpá, aby dal zaznít mladému, avantgardnímu
jazzu, kde zní stejně bubny džungle, jako elektronika rockového klubu. Svým pojetím jazzu jsou
Chromosomos - zejména ve vlastních skladbách
- velmi blízcí americké “Knitting Factory“. Největší
polský list „Gazeta Wyborcza“ je vyhodnotil jako
nejúspěšnější polskou jazzovou skupinu r. 2002.
Upozornění na konec: Pro jazzové začátečníky
bude tato skupina něco jako krvavý kroupák pro
vegetariána.
Těžko dopředu odhadnout, koho si Artur Dominik (bicí, perkuse) sebou přiveze, ale obvykle
kapela hraje ve složení basa, saxofon, trombon
a elektronika.
K tomu se přidá DJ First Rate, kterého bychom
mohli nazvat světoběžníkem. Vystupuje nejen
v domovské Anglii, ale po celé Evropě, a je znám
z rozhlasových a TV stanic v USA a Japonsku.
I u nás se můžeme seznámit s jeho hudbou na
dostupných CD Barlight – Drum & Bass Rem či
Wallky Talkyz
Skupina ALEGRE CORRÉA BAND
Lídr je Brazilec, ale dosah jeho hudby je daleko širší. Přestože čerpá z tradiční lidové brazilské
hudby, jeho uměleckou inspirací se stal francouzský skladatel vážné hudby Darius Milhaud, který
dokázal spojit latinskoamerické hudební proudy
s jazzem. Tato skupina koncertuje v celé Evropě
a ze svých vystoupení nosí významná ocenění,
například z koncertů na Jazzfestivalu ve vídeňské státní opeře, salcburském jazzovém podzimu,
z jazzového festivalu ve švýcarském Montrée
a pochopitelně z vystoupení v Brazilii. Mimo jiné
má Zlatou medaili za kulturu provincie Rio Grande Do Sul, převzatou přímo z rukou guvernéra.
PETER LIPA se představí projektem Lipa zpieva
Lasicu.
Dopředu už ho může prezentovat výborné CD,
kde se Lipa představuje jako autor či přinejmenším spoluautor všech 15 skladeb včetně bonusové
Music USA a jako výborný zpěvák stejně výborných textů Milana Lasici. A ještě jedna zajímavost
LIPA sponzoruje LIPU. Jak tomu rozumět? Inu,
v Poličce je firma stejného jména. A po koncertě
se uskuteční autogramiáda. Máme se na co těšit.
M.Lasica:
…
Aj dixiland aj swing aj bebop
Už po kol´ ký raz z mŕtvych vstal
A neprestal sa nikdy hýbať
Sme poddaní a jazz je král´
A. Klein

a další doprovodné akce prokládané produkcí živých
kapel. Chceme dát slovo veřejnosti, aby se ještě více
zesílil zřetelně vyřčený názor z ankety, kde 77,5 %
občanů požaduje omezení vjezdu do centra a 65,5 %
si přeje omezení parkovaní na náměstí. V doprovodném programu nebude chybět žhavé téma ptačí
chřipky, protipovodňová prevence, náměty pro život
v souladu s přírodou. Sledujte plakátovací plochy,
přijďte se podívat a případně i vyslovit svůj názor.
Přineste si sebou PET láhev a snad se nám podaří
překonat rekord v počtu najednou sešlápnutých PET
lahví! Na zážitek hromadného sešlapu se jen tak
nezapomíná.
René Habrman, A21 Polička

DOSTAVENÍČKO V DIVADELNÍM
KLUBU
Když jsem s velkým časovým předstihem - neboť
součástí plakátu bylo upozornění, že počet míst je
omezen - kupovala v poličském „ícéčku“ vstupenky
na divadelní představení „Milostné dostaveníčko“,
věřila jsem, že mne čeká poklidný večer omezený
výhradně na kulturní zážitky. Jako obvykle jsem se
mýlila. Nevím přesně, kolik diváků se pohodlně vejde do Divadelního klubu, ale tento počet byl v pátek 10. března téměř jistě překročen. Nevím přesně,
jakými organizačními či ekonomickými pokyny se
řídí vedení klubu, ale jsem si téměř jista, že kdyby
se hrálo (a třeba ještě v jedné repríze) pro regulérní
počet diváků, cítili by se výrazně lépe nejen oni, ale
i protagonisté konverzační hříčky italského autora.
Takto si všichni (mnozí nechtíc) „užili“ roztodivných přidaných kusů nábytku, nedýchatelného
vzduchu, zbytečných konfliktů (i já se za jeden
upřímně omlouvám klientům místního dětského domova, kteří vlastně za nic nemohli), sousedům těsně
za zády (ale zase se člověk dozvěděl, kdo s kým
se rozvádí, takže si za jedny peníze pořídil drama
navíc), místních celebrit na dosah ruky (kdy se to
našinci poštěstí)… V příběhu, ve kterém šlo hlavně
o situace vyplývající z touhy hlavní ženské hrdinky
vzbudit žárlivost netečného manžela, potěšily výkony všech účinkujících, jednoznačně však nadchl
Jakub Kleinbauer v roli „okolnostmi (a ženami) vláčeného“ svůdce. Jednoduchá scéna zdařile navodila
atmosféru dvou bytů, v nichž se děj odehrával, režii
snad lze vytknout jen pokusy o zpestření kontaktu
s publikem. Nezasvěcené diváky mohly zmást osobní odkazy na autory rekvizit a poněkud křečovitý
dialog s první řadou. Poličští ochotníci si zasloužili,
ostatně jako vždy, vřelý potlesk. Možná by však měli
(oni sami nebo ti, kdo rozhodují o způsobu prezentace jejich obdivuhodného úsilí) propříště opatrněji
zacházet s kalkulací, že na místní amatérské divadlo
přijdou lidé doslova za každou cenu.
-kaz-
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NOVINKY V KNIHOVNĚ
NOVÉ KNIHY PRO DOSPĚLÉ - BELETRIE
Bez lásky (Javořická, Vlasta)
Příběh venkovského děvčete vdávajícího se bez
lásky.
Hrátky o hodinu (Baldacci, David)
Zběsilá honička za vrahem, který si vyhlíží další
oběť.
Lidi psí, kočičí a ničí (Veselská, Renáta)
Historky, které majitele zvířat nevyhnutelně pronásledují a jejich jinak nudný život zpestřují.
Panenka (Fieldingová, Joy)
Právnička Amanda má obhájit matku, která za
podivných okolností zastřelila neznámého muže.
Průšvih (MacDermidová, Val)
Soukromé očko Kate Branniganová stane tváří
v tvář smrti v případě nejnebezpečnějšího vyšetřování své kariéry.
Všechna špína světa (García Marquez, Gabriel)
Děj vymezený lety 1903 - 1928, příběh je vyprávěn třemi postavami, generálem, jeho dcerou
a jejím synem.
NAUČNÁ LITERATURA
Grafické techniky: Praktický průvodce (Odehnal,
Antonín)
Co nejpodrobnější popis postupů využití grafických technik, upozorňuje na všechny nejasnosti.
Koza, která žere hady (Nožina, Miroslav)
Výpravy za původními obyvateli džunglí Kambodže a Kalimantanu.
Milan Baroš (Svěcený, Petr)
Autorizovaný životopis fotbalové hvězdy Milana
Baroše.
Pandemie ptačí chřipky (Greene, Jeffrey)
Všechno, co o ní potřebujete vědět a jak se chránit.
Proměna českých zemí ve středověku (Klápště, Jan)
13. století představuje v českých dějinách vyvrcholení dlouhého vývoje, ale také čas radikální
proměny.
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ:
Dobrodružství na Měsíčním hradu (Blytonová, Enid)
Další díl úspěšné série dobrodružných příběhů.
Druhá knížka dědečka Večerníčka (Pavlovič, Jozef)
Další pokračování pohádkových příběhů.
Fiorella a Bratrstvo křišťálu (Vondruška, Vlastimil)
Tajemný příběh za doby císaře Rudolfa II.
Hororové příběhy (Cox, Michael)
Napínavé čtení pro silné povahy.
Ovladač je můj!, aneb, Jak na média (Smolíková,
Klára)
Praktický rádce pro každého kdo chce mít média
v hrsti.
Výběr z českých a moravských písní (Krčálová, Věra)
Kniha je určena pro ty, kdo rádi zpívají.
Pomsta darebáka Davida (Simonová, Francesca)
Veselé příběhy nenapravitelného darebáka v dalším pokračování.
Poslední bitva(Lewis, C. S.)
Sedmý díl oblíbené série Letopisů Narnie.
Amélie divočí (Blytonová, Enid)
Panenka Amélie je postrachem celé skříňky
s hračkami.
Kniha her pro děti
Kniha plná podnětů a herních možnosti pro
nejrůznější příležitosti.
Tajemství železné masky (Štíplová, Ljuba)
Kreslené příběhy oblíbeného Čtyřlístku.
Město, venkov, láska! (Brinx, Thomas)
Annika si po přestěhování na venkov hledá nové
přátelé.
Diagnóza: úča (Rouerová, Béatrice)
Humorné vyprávění ze školního prostředí.
V Tramtárii tam je hej(Žáček, Jiří)
Básničky pro zasmání a dobrou náladu.
Vandrovala bleška
Veselé básničky pro malé děti.
Kompletní seznam novinek najdete na
http://knihovna.policka.org – www katalog – seznamy a novinky
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VZPOMÍNÁME
Dne 23. dubna 2006 věnujte prosím malou vzpomínku panu ZDEŇKOVI KRINCVAJOVI, který by oslavil své 60. narozeniny.
Bude to již 8 let a my se bez tebe stále nenaučili žít...
Tvoje rodina

BLAHOPŘEJEME
12. duben je dnem 80 narozenin naší drahé paní Vlasty Kovářové. Chceme jí touto
cestou poděkovat za všechnu lásku a radost, kterou nám všem stále rozdává.
Do dalších let naší mamince, babičce, prababičce přejeme hodně pevného zdraví,
spokojenosti a stálý životní elán.
Syn Mirek s manželkou, dcera Vlasta s manželem, rodiny vnoučat Lenky,
Jolany, Ireny, Jany, Vlasty a pravnoučata

Upozornění: vyzvedněte si, prosím, fotografie svých blízkých v Informačním centru.

BYLI VIDĚT A BYLI ÚSPĚŠNÍ
V krátkosti se vracím k uvedení divadelní hry
„Milostné dostaveníčko“ v provedení poličských
ochotníků.
Této inscenaci předcházelo několik neúspěšných pokusů zahájit zkoušky v plném obsazení již
v červnu a premiéru uvést koncem roku 2005, nejlépe v listopadu. Režijní pomoc přislíbil přítel Láďa
Vrabec a na jednu zkoušku se dostavil. Ta se však
pro hospitalizaci a následnou operaci přítele Karla
Pávka nemohla uskutečnit. Proto jsem musel volit
nové obsazení.

Naplno jsme začali zkoušet koncem roku 2005,
přesněji řečeno začátkem letošního roku. Každý
z herců věnoval svůj čas i přes pracovní a studijní
problémy a nakonec i nemalé osobní finanční náklady, které nejsou v podstatě nikdy v plné míře
uhrazeny. Ale tím každý pomáhá zpevnit divadelní
pouta a zejména divadelní prkna.
Návrhu scény se opět již s tradicí jemu vlastní
ujal přítel Zdeněk Trnka. V komorním prostředí
jeviště Divadelního klubu (naší druhé scény) bylo
vše, jak má být v bytě, v obývacím pokoji.
Z hodnocení mého dlouholetého kritika vyplynulo, že uvedení v klubu bylo rozumné, protože
při inscenaci před 32 lety na velkém jevišti Tylova
domu, tehdy Jednotného klubu pracujících Vysočina, se příběh odehrával spíše ve velké hale než
v obývacím pokoji. Z hodnocení kritických diváků
jsem se dozvěděl, že úrovní předvedených výkonů
se inscenace mohla opět objevit v abonentním cyklu tak, jak tomu bylo právě před 32 lety. Dokonce
nynější mladí herci nám starcům podle kritických
slov „dali na frak“. Nemrzí nás to, ba právě naopak.
S neocenitelnou režijní pomocí zejména Ládi Vrabce, připomínkami Zdeňka Trnky a Petra Erbese

tato inscenace nepropadla a byla takto, pro mě
s potěšením, přijata.
Myslím si, že obsazení hry se povedlo. Magdaléna Křenková byla jedinečná i přes bolesti v zádech,
s absolutním zájmem i během zkoušek pro zdárné
uvedení díla. Jakub Kleinbauer a Lukáš Zrůst originální, navíc s pravým italským temperamentem,
Melanie Kotvová splnila svoji úlohu podle režijního
záměru. Jitka Boháčová úplně překvapila herním
projevem a svojí duchaplností. Bedřich Janků svým
výkonem přesvědčil diváky, že není malých rolí a i
přes zdravotní problémy podal očekávaný výkon.
Při hodnocení se nesmí zapomenout na neméně
významné posty. Nápovědu profesionálně zvládla
Naďa Trnková, na realizaci výpravy a kostýmů se
podílela Alena Kynclová a Jan Krajíček. Kulisy pro
scénu vyrobil Pavel Pražan.
K mixážnímu pultu a světlům zasedl Láďa Briol
a střídavě ho zastupovala Lenka Briolová. Organizační starosti se zabezpečením počtu míst v sále
a všechny další potřebné práce obstarali Lukáš
Zrůst a Jakub Kleinbauer. Nemohu zapomenout
na velmi dobrou spolupráci s obchodním učilištěm,
profese maskérek (s mistrovými Lapáčkovou a Jadrnou), které si v rámci provozní praxe vyzkoušely,
co se v hodinách teorie naučily. Co říci závěrem:

s radostí jsme mezi sebe přijali nové členy – Bedřicha Janků a Jitku Boháčovou.
Přeji si, aby všichni kolem „dostaveníčka“ zapomněli na problémy a starosti s nácvikem a tak jako
já se „otřepali“ a s chutí se chtěli pustit do nácviku
další hry, ať už klasiky nebo vděčné pohádky pro
děti.
S přáním „Ochotnickému divadlu zdar!“
Jan Matouš st., režisér

POZVÁNKA DO MŠ LUČNÍ
Milé maminky,
chcete navštívit s Vaším malým předškoláčkem
naši mateřskou školu?
Máte možnost využít tzv. „návštěvní dopoledne“.
Kdy? Vždy ve čtvrtek (6., 13. a 20. dubna a 4.
a 18. května) od 10.00 do 11.00 hod.
na pavilonu „C“.

Kdo? Vy a Vaše dítě.
Co Vás čeká? Přijďte. Uvidíte, vyzkoušíte, posoudíte.
Kde nás najdete? Na ulici Luční, v blízkosti
ZŠ Na Lukách (tel. 461 542 905, p.uč. Kopecká,
Vomáčková).
Na Vaši návštěvu se těší děti a učitelky z Mateřské školy Luční, Polička.

TELETUBIES VE SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLE
V čase karnevalů a všemožných veselic jsme
ve škole také nezaháleli a vrhli se na výrobu
různých masek. Všechna ta příprava směřovala
k 22. únoru, kdy jsme konečně hned po ránu
vyhlásili Den karnevalu.
Škola se rázem změnila, místo dětí zde pobíhali čarodějnice, vodníci, čerti, klauni, princezny
a tak dále, masek bylo prostě moc. Při zahájení
přišlo však největší překvapení. Do naší tělocvičny, kde se karneval konal, vběhli určitě všem
dobře známí Teletubies. Přivítali se se všemi,

a pak už se věnovali soutěžím, které pro děti
vymysleli. Po soutěžích probíhala tombola, ve
které většina masek získala nějakou maličkost.
Rej masek pak pokračoval nezřízeným tančením
a křepčením.
Druhý den již sice seděli v lavicích zase vzorní žáčci, ale nemluvilo se o ničem jiném než o „Ty
jo, ty Teletubies byli, viď!“ nebo „Toho smrťáka
jsem se bála ještě večer!“ Prostě skvělý zážitek.
Za všechny Mirka Zrůstová

ZA BLÁZNA NEBUDOU
„Pravda je přístupná všem. Ještě nikdo ji neuchvátil pro sebe.“ Seneca
Nedávno se mi dostala do rukou knížka- „Když
Nietzsche plakal“, autor Irvin D. Yalom (význačný
americký psychoterapeut), pojednávající o životě
velkého německého filosofova Frederika Nietzscheho. Ten, přestože měl vážné zdravotní problémy,
odmítal připustit, že původ jeho nemoci je v psychice. Až lstí jeho přítelkyně se ho podařilo dostat
na léčení a nakonec vyléčit. Spousta lidí odmítá
odbornou pomoc při řešení svých psychických problémů. Že je bolí hlava, noha, trápí zažívání, nespavost, únava jsou ochotní připustit kdykoliv. Avšak při
vyslovení slova psycholog, nebo psychiatr, jako bys
pokropil čerta svěcenou vodou.
Nedávno mě jeden takový, dokonce příbuzný,
překvapil tím ,že „na sobě začal pracovat sám“.
„To si lehnu do klidu,“ svěřuje se mi,“ zavřu oči
a myšlenkami jedu zpět po kolejích prožitého života.
Někdy se nestačím divit, co všechno se mi vybaví.
Zrovna včera: Vidím se jako malý kluk. Babička mě
podává tašku s peněženkou a posílá do obchodu.
Při ukládání nákupu do tašky objevuji na dně mezi
papíry zapadlou stokorunu. Bezděky ji strkám do
kapsy. Proboha zděsím se vzápětí. Vždyť já ji kradu!!
V bezesné noci jsem pak prosil mrtvou babičku za
odpuštění, brečel jako malý kluk a ráno měl místo
očí jen škvírky. Neumíš si děvče představit, jak moc
se mi ulevilo...“
Pokaždé, kdy člověk na sobě začne pracovat,
se mu vyjeví něco, o čem neměl ani tušení. Natož
o tom, že právě toto, může být původcem jeho fyzických obtíží. Naše podvědomí to však ví a je nám
ochotno pomoci kdykoliv, s jedinou podmínkou.
Že přiznáme sami sobě že problém existuje.
-elč-

ROZVOJ VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY
Rada vlády pro rozvoj lidských zdrojů vzala na
svém zasedání 7. března na vědomí memorandum,
které podepsali zástupci krajských rad pro rozvoj
lidských zdrojů jako výzvu k diskusi nad dalším
vývojem vzdělávací soustavy s ohledem na trh práce.
Impulsem ke společnému setkání a přijetí memoranda byla pro kraje politika ministerstva školství, které
propaguje nárůst počtu tříd gymnázií bez ohledu
na potřeby zaměstnavatelů a nedostatek pracovníků
v technických profesích, které v naší republice citelně
chybějí. Zástupci krajů, které memorandum podepsaly, byla jednáním s Radou vlády pověřena členka
Rady Pardubického kraje zodpovědná za rozvoj lidských zdrojů, celoživotní vzdělávání a zaměstnanost
a předsedkyně Krajské rady pro rozvoj lidských zdrojů Jana Smetanová.
„Všechny kraje v naší republice řeší stejný problém
– příchod nových investorů, boom automobilového
průmyslu a nedostatek kvalifikovaných pracovníků.
Záměry MŠMT jsou v rozporu se snahami, které
máme – zajistit nejen dostatek pracovních míst a tím
snižovat nezaměstnanost, ale pro zaměstnavatele také
zajistit dostatek pracovníků potřebných profesí. Protože se jedná o závažný problém, který je potřeba řešit
v součinnosti s ministerstvy, obrátili jsme se se žádostí
o navázání dialogu a zahájení spolupráce na Radu
vlády pro rozvoj lidských zdrojů, kde jsou zastoupena jednotlivá ministerstva i zaměstnavatelé, protože
i v krajích řešíme tyto problémy společně se vzdělavateli i zaměstnavateli. Problém je složitý a Rada vlády
přislíbila, že se jím začne zabývat a bude s kraji spolupracovat. Memorandum nepodpořili zástupci MŠMT,
ale členové Rady z řad zaměstnavatelů a zástupci
jiných ministerstev snahy krajských rad uvítali a projevili zájem o spolupráci. Na podzim by měl být svolán
společný seminář pro Radu vlády a zástupce krajských
rad, abychom začali na řešení nedostatku kvalifikovaných pracovních sil společně pracovat,“ uvedla
krajská radní Jana Smetanová.
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VELIKONOČNÍ SKAUTSKÉ KUŘÁTKO
DĚTI POMÁHAJÍ DĚTEM

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ KE STUDIU NA ZUŠ B. M. POLIČKA

Od 3. dubna až do Velikonočního pondělí
poběží v desítkách měst republiky sbírková akce
Velikonoční skautské kuřátko. Do výroby vatových
kuřátek, milé dekorace na sváteční stůl, se zapojily děti ze skautských oddílů z celé ČR. Budou je
kolemjdoucím rozdávat za příspěvek do kasiček
sbírky Pomozte dětem! Loni skauti touto cestou
vybrali přes půl milionu korun, které posloužily
dětem v nouzi.
„Velikonoční skautské kuřátko pořádáme již
pátým rokem a zapojuje se do něj čím dál víc skautských oddílů. Nejdříve se děti dobře baví při výrobě
kuřátek a pak je s kamarády za dohledu dospělých
nabízejí lidem v ulicích. Není to žádné teoretizování o tom, že je dobré pomáhat, nýbrž skutečně
praktická pomoc od dětí dětem,“ říká koordinátorka
sbírky Michaela Čakrtová.
Letos se do pořádání skautské sbírky zapojilo
celkem šedesát skautských středisek, včetně skautského střediska v Poličce. V Poličce tedy kuřátka
potkáte ve dnech 7. – 8. dubna 2006.
Za uplynulé čtyři ročníky sbírky již skauti vybrali víc než jeden a čtvrt milionu korun. Výtěžek
a podrobnosti o průběhu letošní skautské sbírky
budou zveřejněny o velikonočním pondělí v denním studiu „Pomozte dětem!“ na programovém
kanále ČT 1. „Původně jsme si s dětmi kuřátka vyráběli na velikonoční stůl. Pak jsme přišli na to, že
naše kuřátko je podobné tomu sbírkovému, a nabídli jsme společnosti NROS, která sbírku Pomozme dětem! organizuje, spolupráci. Od té doby tyto drobné
dětské výrobky pomáhají dětem, které to potřebují,“
připomíná původ sbírky vedoucí skautského oddílu
v Prostějově Eva Dudíková.
Fotografie z akce Velikonoční skautské kuřátko
a podrobný seznam zúčastněných měst s termíny
sbírky dostanete na adrese Michaela.Cakrtova@junak.cz.

Vážení rodiče, milí potenciální žáci. Základní
výtvarný obor:
umělecká škola Bohuslava Martinů Polička pořádá
potřeba přinést 2 - 3 domácí práce pokud
ve dnech od 10. do 28. dubna 2006 přijímací řízení
možno různé výtvarné techniky volného projevu
pro školní rok 2006/2007. Přijímací řízení je organi- (nevymalované šablony).
zováno dle vyhlášky MŠMT ČR č. 71 ze dne 9. února
Termín zkoušky: 26. 4. 15,00 – 17,00; místo ko2005 o základním uměleckém vzdělávání.
nání: výtvarný ateliér ZUŠ
Jak jistě víte, na naší škole můžete navštěvovat
literárně-dramatický obor:
čtyři umělecké obory: hudební, taneční, výtvarný
řečové předpoklady, kreativita, pohybové
a literárně-dramatický. V jednotlivých oborech je
schopnosti.
zřizováno přípravné studium a základní studium
Termín zkoušky: 19. 4. 15,00 – 15,30; místo koI. a II. stupně.
nání: sál ZUŠ
Do přípravného studia jsou přijímáni uchazeči,
Další informace můžete získat na tel.č.:
kteří prokáží předpoklady ke vzdělávání v jednot- 461 725 655, 461 725 196, případně na e-mailové
livých oborech. Věková hranice pro přijetí do pří- adrese zus@zusbmpolicka.cz.
pravného studia je dosažení věku 5 let, do I. stupně
věku 7 let a do II. stupně věku 14 let. Mimořádně
Úspěšní žáci
nadaní uchazeči mohou být výjimečně přijati i když
V minulém čísle Jitřenky jsme Vás informovali
nedosáhli stanoveného věku.
o výsledcích okresních kol soutěže ZUŠ a o přípraV prvním týdnu konání přijímacího řízení
vách žáků na krajská kola, která již pro nás úspěšně
tj. 10. 4. –12. 4. budou pozváni všichni žáci 1. tříd
proběhla. V krajském kole soutěže ve hře na žesZŠ v Poličce a okolí, kteří absolvují základní prů- ťové nástroje Metoděj Dvořák (vyučující p. Jindra)
zkum nadání a na základě jeho výsledků dostanou
získal první místo s postupem do celostátního
rodiče dětí, u kterých je předpoklad úspěšného
kola, v komorním zpěvu se Michaela Vostřelová
absolvování studia na ZUŠ, přihlášku.
a Tereza Novotná (vyučující p. Budigová) mohou
Zájemci o studium, kteří jsou mladší nebo star- také pochlubit ziskem prvního místa s postupem
ší, nebo se z různých důvodů nemohli zúčastnit
do celostátního kola.
přijímacího řízení v 1. třídě ZŠ, můžou absolvovat
Delší dobu jsme nepřipomínali úspěchy tanečindividuální přijímací řízení.
ního oboru, tak teď jeden z posledních – Anežka
Individuální přijímací řízení proběhne v pro- Stráníková (vyučující p. Pelzová) byla přijata ke
storách ZUŠ Bohuslava Martinů Polička, na adrese
studiu šestiletého vzdělávacího programu: HudebČsl. armády 347. V jeho průběhu budou ověřovány
ně dramatické umění na Konzervatoři Duncan
následující schopnosti uchazečů o studium v jed- Centre Praha.
notlivých oborech:
Anežce i všem postupujícím děkujeme za vyhudební obor:
nikající reprezentaci školy i města a těšíme se na
zpěv jednoduché písně, rytmické a intonační
jejich další úspěchy.
předpoklady, sluchové schopnosti.
Termíny zkoušek: 18. - 28. 4. 12,00 – 16,00 ;
Pozvánka
(kromě 1. třídy ZŠ)
Na závěr ještě připojuji pozvánku na Jarní konmísto konání: dle rozpisu na informačních ta- cert naší školy, který se uskuteční 5. dubna 2006
bulích ve škole
od 17,00 hod. v malém sále Tylova domu v Poličce.
taneční obor:
Na koncertě se budou prezentovat svými výkony
rytmické cítění, taneční průprava (chůze, po- soubory v netradičním obsazení žák - učitel, žák
skočný krok, cval stranou v rytmu apod.), taneční – rodič, rodiče - učitelé apod. Čekají nás tedy mnohá
dispozice. Ke zkoušce je potřeba cvičební úbor!
překvapení, která si jistě příznivci Základní umělecTermíny zkoušek: 18. 4. 14,45 – 15,30; místo
ké školy Bohuslava Martinů Polička nenechají ujít.
konání: sál ZUŠ
Renata Pechancová,
20. 4. 17,00 – 17,30; místo konání: sál ZUŠ
ředitelka ZUŠ B. M.

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ
KRAJ JE U TOHO
Šest zástupců Pardubického kraje absolvovalo
první blok vzdělávacího programu pro krajské
metodiky komunitního plánování, který garantuje
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a realizuje
Komunitní plánování, o. p. s. za finanční spoluúčasti Evropské unie.
„Krajští metodici komunitního plánování mají
doprovázet obce při zpracovávání koncepce sociálních služeb – komunitních plánů. Občané – uživatelé sociální služby tak brzy dostanou šanci ovlivnit
způsob, jakým se obce staví k jejich potřebám,“
uvedl jednatel Občanského sdružení Altus Roman
Málek, který je členem týmu budoucích krajských
metodiků Pardubického kraje. „V lehce soutěživé
atmosféře prvního vzdělávacího bloku se náš kraj
mezi třinácti dalšími rozhodně neztratil a naše
šestice prokázala potřebnou soudržnost a schopnost
se domluvit.“
Vzdělávací program pro krajské metodiky bude
ukončen na jaře roku 2007. Mezi šesti pardubickými
účastníky vzdělávacího programu jsou zaměstnanci
krajského úřadu, dvou městských úřadů, jedné příspěvkové a dvou neziskových organizací.
Informace o komunitním plánování sociálních
služeb najdete na www.kpss.cz.
Tým budoucích krajských metodiků:
Alena Červinková,
Městský úřad Litomyšl
Mgr. Dagmar Ducháčková,
Městský úřad Žamberk
Mgr. Miroslava Krajčířová,
Centrum soc. péče města Žamberk
Roman Málek, Občanské sdružení Altus
Mgr. Jan Vojvodík , SKP - CENTRUM
Ing. Martina Zelenková,
Krajský úřad Pardubického kraje
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STEJNÁ ŠANCE – ZAMĚSTNAVATEL 2006
Zaměstnávání osob s postižením není ve všech
firmách dosud běžnou záležitostí, proto občanské
sdružení Rytmus ve spolupráci s Hospodářskou
komorou České republiky vyhlašují celostátní
soutěž STEJNÁ ŠANCE – Zaměstnavatel 2006 pro
kraj Liberecký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský
(včetně Prahy) a Ústecký.
Vyhlášení soutěže v regionech proběhlo
1. 2. 2006, uzávěrka nominací je 31. 3., regionální
finále se v jednotlivých krajích uskuteční do 30. 4.
a národní finále bude uspořádáno 11. 5. 2006.
„Nominovat může široká veřejnost firmy z výše
uvedených krajů, které na běžném pracovišti zaměstnávají v pracovně-právním vztahu sociálně
či zdravotně znevýhodněného člověka. Základní
podmínkou nominace do soutěže je zaměstnání
mimo chráněné prostředí, na otevřeném trhu práce.
Nominace vyhodnotí odborné komise v jednotlivých
regionech, do konce dubna proběhne slavnostní
vyhlášení výsledků. Při hodnocení bude kladen
důraz například na schopnost zaměstnavatele přizpůsobit pracovní podmínky zaměstnanci (úpravu
pracovní náplně, pracovní doby, pracovního prostoru včetně pomůcek apod.), na typ pracovně-právního poměru a dobu, po kterou je pracovník
s handicapem u firmy zaměstnán, na to, zda je
finančně ohodnocen stejně jako ostatní pracovníci
a má jasně stanovenou pracovní náplň, zda mu

je poskytována zpětná vazba o kvalitě jeho práce,
obecněji i na způsob komunikace s ním, případně
jeho rodinou či agenturou pro podporované zaměstnávání. Pro dobré hodnocení zaměstnavatele
bude důležité i to, jak dokáže zapojit pracovníka
s postižením do neformálních firemních akcí, zda
je ochoten zaměstnávat pracovníky s handicapem
opakovaně a poskytnout jim perspektivu do budoucna či zda má zájem na rozvoji jejich nových
dovedností,“ uvedla radní Pardubického kraje Jana
Smetanová zodpovědná za rozvoj lidských zdrojů,
celoživotní vzdělávání a zaměstnanost.
Vítězné firmy z jednotlivých regionů postoupí
automaticky do kola národního (celostátního), kde
se předpokládá účast vítězů regionálních kol pořádaných i jinými vyhlašovateli (Koník České Budějovice v kraji Jihočeském, AGAPO Brno v kraji
Jihomoravském).
Národní finále proběhne slavnostně 11.
5. 2006 v Praze. Další informace a kontakty lze
získat v Pardubickém kraj na adrese Agentura
pro podporované zaměstnávání Rytmus, Hejdukova 392, Chrudim, 537 01, tel. 496621599, e-mail:
chrudim@rytmus.org
Nominační listy pro firmy navržené na ocenění
jsou uvedeny na adrese www.rytmus.org a mohou být zasílány na adresu Rytmus, Bruselská 16,
Praha 2, 120 00 do 31. 3. 2006.

ROZHODNĚTE SE PŘIJÍT DO KLUBU ZDRAVÍ
Každý člověk musí denně učinit spoustu rozhodnutí. Některá jsou zdánlivě bezvýznamná, jiná
mají okamžitě svoji závažnost. Těmito rozhodnutími budujeme obraz svého života. Někdy dokonce
ovlivňujeme životy dalších lidí. I když se rozhodnout nechceme, tak už to je volba.
Můžeme dělat rozhodnutí zdánlivě kladná
a mohou mít negativní dopad a naopak. Můžeme
se rozhodovat stejně jako ostatní pouze navenek
a uvnitř zůstat v opozici. Možná to vede časem
k pokrytectví, někdy to člověk pozoruje u partnera nebo u dospívajících dětí – není snadné udržet
si pozici i svůj názor zároveň. Už vůbec nemá
smysl hovořit v tomto duchu o politicích. Musí být
naprosto rozpolcení, zvláště ti, jejichž strany se
derou o uchování moci.
Zůstaňme u svých každodenních drobných
rozhodování. Kdy vstanu - hned, jak mi budík
oznamuje nebo si poležím a riskuji zaspání? Budu
snídat doma nebo po cestě nebo vůbec? Přejdu
po přechodu a rozhlédnu se nebo bez rozhlížení
kdekoli? Budu milá (milý) na všechny lidi nebo
jenom na vybrané jedince? Budu své povinnosti
dělat poctivě nebo jenom tak, aby si vlk i koza
přišli na své? A tak dále, celý den jsme v procesu
rozhodování. Celý život jsouce ovlivněni střídáním
denních i ročních dob, v zaběhaném rituálu opakujeme své volby více či méně s obměnami danými momentální situací. Z opakování rozhodnutí se

vytvářejí modelové situace, kdy už to ani nemusíme řešit rozhodováním, protože vznikl pevnější
návyk. A z návyku zvyk a s tím už je těžko co dělat, psát to v létě, napíšu, že je to jako vyšlapaná
cesta přes nádherný trávník, aby se zkrátila doba
přechodu parkem. Ale je sníh a tak je to, jako
když lidé vyšlapou v závějích cestu. Navíc je to
výstižnější, z vyšlapané cesty v hlubokém sněhu je
těžko vykročit jiným směrem a nebýt považován
za přinejmenším pošetilce. Na trávě naše stopy
nejsou tolik patrné.
Špatné návyky vymodelované špatnými rozhodnutími, které byly ovlivněny špatnými příklady,
se špatně odstraňují. Odstranění je boj, ale někdy
jsme nuceni ho vybojovat sami se sebou, neboť
v oblasti zdraví řádí „Neviditelný zabiják“. Tak se
jmenuje přednáška Klubu zdraví, která se uskuteční 12. dubna 2006 v 18,00 hodin v hudebním
sále muzea. Přijďte se s námi pokusit překročit
vyšlapané pěšinky (zlo)zvyků, které si člověk často nechtěně vytváří. Nabídneme i ukázku vhodné
úpravy stravovacích návyků.
Těším se na setkání s vámi všemi a přeji vám,
aby vaše rozhodnutí zůstat nebo stát se zdravými,
mělo podporu všech lidí ve vašem okolí. Užívejte
si jarní paprsky a nepřestávejte se usmívat, je to
lék na spoustu nemocí těla i nemocných mezilidských vztahů.
Hanka Ščigelová, KLUB ZDRAVÍ Polička

NA GASTRO DO BRNA
V průběhu březnového brněnského veletrhu
Salima se konalo celostátní kolo soutěže mladých
kuchařů, číšníků a cukrářů Gastro Junior Nowaco Cup, do kterého postoupili také studenti SOŠ
a SOU Polička. O jejich úspěších v krajském kole
jsme vás informovali už v únorovém čísle Jitřenky.
Na celostátní kolo do Brna jeli všichni postoupivší účastníci s velkým očekáváním a vkládali
do něho velké naděje na úspěch, zvlášť protože
všichni tři soutěžící Tomáš Brzoň, Martin Fišer
i Cvieta Clepacec mohli reprezentovat školu v tak
prestižní soutěži naposledy.
Tomáš Brzoň, soutěžící v oboru kuchař, vařil
dortík z pstruha plněný lososovo-špenátovou
nádivkou na parmazánové polentě, doplněný pečeným filátkem z pstruha, restovanou zeleninou
Julienne, fenyklovou omáčkou, pistáciovým Wasabi a provoněným lososovým kaviárem. Martin

Fišer, soutěžící coby číšník, servíroval pečené
kuře v bílé omáčce s perlovou cibulkou, mrkvový jus, zapečené brambory s řapíkatým celerem
a jarní zeleninou. Cvieta Clepacec, soutěžící
cukrářka, přichystala jablečný mousse ve skořicovém komínku z listového těsta, citronovo-rozmarýnový sorbet na mangovém coullis, doplněný
čokoládovo-nugátovou omáčkou s marinovanými
brusinkami. Cvietu velmi mrzela záměna dvou
ingrediencí, kterou jistě způsobila velká nervozita z touhy dosáhnout co nejlepšího výsledku,
a nakonec jí přinesla „pouze“ bronzový diplom,
celkové 14. místo v soutěži (z 29 soutěžících)
a cenu útěchy - dort vyrobený jednou z nejlepších
českých cukrářek paní Salanskou.
Ani Martin Fišer, který jistě toužil po zlatém
diplomu, nedosáhl svého cíle, ač jeho profesní
kvality jsou velmi vysoké. Ptáte se, kam se vloudila ona osudná chybička? Bohužel jí byla nedostatečná schopnost komunikovat v angličtině, takže
Martin nakonec získal stříbrné ocenění a celkově
se umístil na 18. místě (z 32).
Tomáš Brzoň jako jediný dosáhl na diplom zlatý, ale v celkovém hodnocení to stačilo pouze na
9. místo (z 30). I on sám byl tak trochu zklamán,
neboť jednou z výtek, kterých se mu dostalo, byla
ta, že jeho skráně krášlí na kuchaře příliš dlouhý
vlas. Lepší umístění by určitě zajistila krátká návštěva mistra holiče.
Ač jistě všichni tři naši soutěžící toužili po zlatém diplomu, a určitě ne neoprávněně, tentokrát
se jim nepodařilo okusit slávy a stát se hvězdami nejen ve škole, ale také odnést si prestižní
hodnocení s sebou „do života“. Přesto jim všem
patří dík za to, že během svého působení na naší
škole pomohli svými soutěžními úspěchy vybudovat velmi dobrou pozici školy mezi školami
s gastronomickým zaměřením v celé republice.
Největší kus práce na přípravě soutěžících pak
odvedli mistři odborného výcviku a manželé
Květa a Václav Šmerdovi, jimž také patří vřelé
poděkování. Doufejme, že mezi našimi studenty
se v budoucnu najdou další, kteří budou školu
reprezentovat alespoň tak dobře jako letos Cvieta,
Martin a Tomáš.
M. Šplíchalová

OZNÁMENÍ
5. 4. Vystoupení ženského kvarteta – folk,
country, western písní, hudební doprovod – kytary,
basa, bonga, valcha na prádlo. Začátek v 15.30 hod.
v jídelně Penzionu.
12. 4. Besídka – navštíví nás děti z Masarykovy školy Polička se svým pásmem. Začátek ve
14.00 hod. v jídelně Penzionu.
19. 4. Milionář – zábavné odpoledne se známou
hrou. Začátek ve 14.00 hod. ve společenské místnosti Penzionu.
26. 4. Čarodějnická zábava – kroje a masky jsou
vítány, k dobré náladě bude hrát harmonika, občerstvení zajištěno. Začátek ve 14.00 hod. v jídelně
Penzionu.
27. 4. Narozeninové zpívání – členky našeho
pěveckého souboru POUPATA zazpívají všem, kdo
měli tento měsíc narozeniny, jejich oblíbené písničky . Začátek ve 14.00 hod. ve společenské místnosti
Penzionu.

Z ČINNOSTI DPS – PENZION
8. 2. Obyvatelé Penzionu zhlédli video o bezpečnosti seniorů. Na otázky seniorů k tomuto
tématu odpovídal velitel městské policie pan Pavel
Lahodný.
14. 2. Obyvatelé Penzionu byli pozváni na
veřejnou generálku divadelní hry Milostné dostaveníčko od italského autora Aldy de Benedettiho. Hru
nastudoval Divadelní spolek Tyl a režie se ujal pan
Ing. Jan Matouš.
15. 2. Ve společenské místnosti se senioři sešli
na Valentýnské kavárničce. Besedovalo se o lásce,
manželství, svatbě a také se zpívaly písničky o lásce. Paní Vrzalová přečetla svou vlastní povídku.
22. 2. Senioři si zahráli s pamětí. Vyzkoušeli
různé hry se slovy, rébusy, kvízy, anagramy. Pracovali společně, nebo každý zvlášť, podle typu hry.
Bylo to velmi příjemně strávené odpoledne.
23. 2. Obyvatelé Penzionu vycestovali prostřednictvím filmu pana Ing. Kleina do Turecka a prohlédli si antické památky

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

OCENĚNÍ DOBROVOLNÍKŮ
Ve čtvrtek 9. března proběhlo v Pardubickém
divadle, pod záštitou hejtmana Pardubického kraje
a pardubického primátora Jiřího Stříteského, ocenění dobrovolníků. První půli moderoval Jakub
Železný. Deset dobrovolníků dostalo sošku anděla
a čestná uznání. Padesát dalších obdrželo čestná
uznání a drobné dárky. Můžeme se pochlubit, že
SRPPD „Kamínek“obdržel jednu sošku anděla
a dva členové čestné uznání a ocenění. Jednou to
byla paní Zlata Kašparová za práci v ONKO KLUBU a druhým oceněným byl pan Luděk Svoboda
za práci v Autistiku a Národní Radě Zdravotně
Postižených. Všichni ocenění pracují bez ohledu na
svůj čas a dobrovolně bez veškerých nároků. Toto
ocenění je jen malým poděkováním za jejich práci.
Těší nás především to, že jsme se mohli zúčastnit
a že naši dobrovolníci byli oceněni, a doufáme, že
si tohoto ocenění všimnou i ostatní a dobrovolnická služba se bude úspěšně rozvíjet.
Za všechnu práci jim ještě jednou děkujeme.
SRPPD „Kamínek“
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DiC POLIČKA INFORMUJE
Máte doma oblečení, ze kterého vám už děti vyrostly? Hromadí se vám hračky, se kterými si už nikdo nehraje ? Pokud si myslíte, že by tyto věci mohl
využít ještě někdo jiný, přineste nám je do DOMEČKU (přízemí obchodního domu Ponas, naproti
poličské pekárně). DiC připravuje na duben Jarní
burzu dětského oblečení a sportovních potřeb.
5. 4. 2006 bude příjem věcí, 6. 4. 2006 samotná burza, 7. 4. 2006 výdej neprodaného zboží.
***
V předvelikonoční čas je pro malé návštěvníky
Domečku připraven drobný dárek týkající se velikonoční výzdoby.
***
Další akcí v dubnu bude maňáskové představení divadélka JoJo, tentokrát „APRÍLOVÁ POHÁDKA“. Je to pohádka o lotrovinách a šaškárnách
ježibabky Čárybrčky, hastrmana Tatrmana aneb jak
to dopadá, když se čaruje v dubnu. Tato pohádka je
pro Vás připravena na úterý 25. 4. 2006 v 10 hodin
v Domečku.
***
Těšíme se na Vás a věříme, že se Vám u nás
bude líbit.
Nová internetová adresa našeho sdružení je
www.dicpolicka.com

PROGRAM KAMÍNKU
NA DUBEN
Po:
Út:
St:
Čt:

Pá:

- Výtvarné práce s dětmi
- 11:00 – 11:30 procházka s dětmi
- ve 14.30 ONKO KLUB
- Kdo si hraje nezlobí
-14.00 - škola Oldříš - výtvarné práce
- 18.30 - 19.30 cvičení kalanetika
- Situační hry
- 11 .30 - 12 . 30 - procházka s dětmi
- Písničky, říkanky, relaxace pro děti
+ hudebně pohybové hry
- 9.30 klub maminek
- 18.30 - 19.30 cvičení kalanetika
- 11.00 - 11.30 procházka s dětmi
- 10.00 výtvarný kroužek pro děti

12. dubna 2006 proběhne od 9.00 do 14.00 hod.
v prostorách Kamínku kosmetika, prováděná studentkami Středního odborného učiliště a odborné
školy SČMSD Polička.
Kde nás najdete ?
SRPPD „Kamínek“ Švermova 401 – ZŠ Na Lukách – vchod od dopravního hřiště, Polička, 572 01,
tel.: 603108673
Pracovní doba:
Pondělí – čtvrtek 7.30- 16.00 hod.
Pátek
7.30 – 13.00 hod.
Dle potřeb rodičů možnost úpravy pracovní
doby.

NOVINKY Z FARNÍ CHARITY
„Pod skořápkou,“ - velikonoční výstava
v Denním stacionáři
„Přijďte se podívat na výstavu velikonočních
výrobků a dekorací, kterou ve spolupráci se studenty Odborného učiliště zahradnického v Litomyšli
pořádá Farní charita Polička, a nahlédněte pod
skořápku Velikonoc i naší činnosti,“ zve návštěvníky vedoucí Denního stacionáře Alena Fiedlerová.
Výstava proběhne v pátek 7. dubna od 10 do
17 hodin v budově Denního stacionáře. Vedle neprodejných dekorací s velikonoční tématikou si zde
mohou návštěvníci koupit i velikonoční výzdobu
do své domácnosti.
Den před výstavou přijedou do stacionáře
studenti z Odborného učiliště zahradnického, aby
klientům předvedli a naučili je různé techniky
práce a zdobení přírodními materiály. Výrobky
vytvořené společnýma rukama budou k dispozici
návštěvníkům ke koupi. „Aby bylo na co se dívat,
hodláme prostory denního stacionáře vyzdobit
velikonočními motivy a starými rukodělnými pracemi našich předků,“ doplnila Fiedlerová, „i ty se
mohou stát inspirací. Chceme, aby na návštěvníka
z každého koutku budovy dýchalo jaro i příchod
Velikonoc.“
V Denním stacionáři usilují o maximální začleňování klientů do běžného života. Nácvik spolupráce a navazování kontaktu s novými lidmi je
užitečná zkušenost, která při dostatečném opakování rozšíří jejich dovednosti a posílí sebevědomí
a samostatnost každého z nich. Užitek budou mít
i studenti, kteří se zblízka seznámí s viděním světa
mentálně postiženými lidmi, a také návštěvníci výstavy, kteří si určitě budou mít co prohlédnout.
Zrekonstruované prostory pro Občanskou
poradnu a CHOPS
Velké stěhování zažily na přelomu února a března sestry z Charitní ošetřovatelské a pečovatelské
služby při Farní charitě Polička. Téměř patnáct
let působily v pronajatých prostorách městského
domu na Smetanově ulici, které se s rozšiřující
službou stávaly stále těsnějšími a méně vyhovují-

VICEHEJTMAN LÍNEK PODEPSAL SMLOUVY S HASIČI
V pracovně prvního náměstka hejtmana Pardubického kraje Romana Línka byly v průběhu
března slavnostně podepsány smlouvy mezi
Pardubickým krajem a Hasičským záchranným

TIBETSKÁ VLAJKA ZAVLÁLA
Stejně jako v předchozích třech letech byla na
budově městského úřadu v Poličce i Krajského úřadu v Pardubicích vyvěšena tibetská vlajka. Uřady se
tak rozhodly vyjádřit podporu dodržování lidských
práv v této asijské zemi.
10. března si celý svět připomíná povstání Tibeťanů proti čínské okupaci v roce 1959, během něhož zahynulo 80 000 obyvatel Tibetu. Přestože plná
autonomie byla Tibetu Čínou přiznána již v roce
1951, dochází podle svědectví neziskové nevládní
organizace Člověk v tísni a mezinárodního sdružení Amnesty International k politické, náboženské,
kulturní a rasové diskriminaci Tibeťanů v jejich
vlastní zemi dosud.
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cími. Vedení farní charity se rozhodlo, že po přesunutí provozu denního stacionáře do novostavby
v ulici Vrchlického 22, (vloni v květnu) soustředí
ostatní střediska do „staré budovy farní charity“.
Vlastníkem této nemovitosti je rovněž město
Polička, které ji za symbolickou cenu už léta charitě pronajímá. Díky jeho vstřícnosti se letos v lednu
začalo se stavebními úpravami a rekonstrukcí
přízemí a prvního patra. Nákladem z městské
pokladny převyšujícím 400 000 korun se podařilo
v přízemí vytvořit zázemí pro Občanskou poradnu,
které odpovídá přísným požadavkům Asociace
Občanských poraden na standardy. (Oddělená
čekárna zaručující klientovi diskrétnost, zvukově
odcloněná konzultovna a kancelář sociálního pracovníka s bezpečným archivem.)
První patro obsadily terénní sestry ze Smetanovy ulice. Mají zde k dispozici větší prostory pro
ukládání zdravotnického materiálu i pomůcek pro
půjčovnu. Prostornější je i sesterna, kde sestry po
skončení práce v terénu zpracovávají administrativu. Zachován zůstává humanitární šatník, který do
asi dvou měsíců znovu začne přijímat šatstvo.
„Pracovníci všech našich středisek se naučili odvádět prvotřídní práci i v ne zcela odpovídajících
materiálních podmínkách. Vytvoření kvalitnějšího
pracovního prostředí si určitě zaslouží. Vždyť
v práci neprovádějí pouze „úkony“, ale přidávají
i kousek sebe sama,“ zamyslela se ředitelka charity
Markéta Šafářová.
„Jsme tu pro pacienty. Můžeme jim i jejich rodinám hodně pomoci, pokud naši péči budou u svého
ošetřujícího lékaře požadovat,“ poznamenala vrchní sestra Želmíra Plecháčková. „Jsme schopné mnohé úkony, které se provádějí v nemocnici, nebo na
které musí těžce nemocný nebo imobilní pacient do
nemocnice dojíždět, provádět u něho doma. Pohoda a pokoj, jež v domácím prostředí prožívá, jsou
dalším smysluplným faktorem pro využívání služeb
domácí péče,“ dodává vrchní sestra a zve případné
zájemce, aby se neostýchali přijít zeptat a přitom si
prohlédnout zrekonstruované interiéry.
Štěpánka Dvořáková

sborem Pardubického kraje a Sdružením hasičů
Čech, Moravy a Slezska - krajské sdružení hasičů
Pardubického kraje o poskytnutí finančních dotací
ze strany Pardubického kraje.
Po částkách 300 000,- Kč a 250 000,- Kč v letech 2003 a 2004 obdrží Hasičský záchranný sbor
Pardubického kraje stejně jako v loňském roce
dotaci ve výši 500 000,- Kč. Tentokrát je dotace
určena na pořízení sady hydraulického vyprošťovacího nářadí.
Půl milionu korun přiřkl kraj také Dobrovolným hasičům z Pardubického kraje, dotace je

určena především na zajišťování soutěží v požárním sportu a práci s mládeží. Výše dotace odráží
důležitost, kterou Pardubický kraj hasičským spolkům přikládá. Po částkách 25 000,- Kč z let 2003
a 2004 se dotace oproti loňskému roku zvýšila
pětinásobně.
O tom, že je spolupráce mezi Krajem a dobrovolnými hasiči vnímána pozitivně z obou stran,
svědčí medaile za zásluhy, které během slavnostního podpisu smluv předal starosta Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska - krajské sdružení
hasičů Pardubického kraje Rudolf Makkai.
Medailemi a pamětními listy byl oceněn Pardubický kraj, vicehejtman Roman Línek, krajští
radní Marie Málková a Petr Šilar a také vedoucí
oddělení krizového řízení Pardubického kraje Aleš
Boňatovský.

TÝDEN S AMERIČANY ANEB ANGLIČTINA JINAK POTŘETÍ
Evangelický sbor v Poličce spolu se sdružením
YMCA nabízí šanci pro Vaše děti opět strávit pět
prázdninových dopolední s Američany při společných hrách a zábavě.
Na návštěvu do Poličky zavítají v červenci již
poněkolikáté naši přátelé z USA - Ponca City, jednak za účelem poznání naší krásné Vysočiny a pak
také proto, aby si naše děti mohly ověřit své zna-

losti angličtiny pod vedením Američanů s pomocí
poličských dobrovolníků.
Příměstský tábor s angličtinou pro děti od 7
do 16 let se bude konat od pondělí 24. 7. 2006 do
pátku 28. 7. 2006. Dopolední program pro děti
bude začínat vždy v 9 hodin a končit po obědě ve
13.45 hodin. Dětem se budou věnovat v prostorách
evangelického kostela naši hosté z USA. V programu nebude chybět zábava, hry, soutěže, písničky,
tvořivá činnost a sportovní aktivity.
Cena tábora: První dítě 700,-Kč, druhý sourozenec 400,-Kč, každý další sourozenec 200,-Kč (ceny
dotuje YMCA Polička). Přihlášky pro děti, které se
chtějí tohoto tábora zúčastnit, jsou k dispozici v Informačním centru v Poličce do 20. 5. 2006.
Příměstský tábor se v předcházejících letech
dobře osvědčil, děti byly spokojené a co je podstatné – volný čas dětí o prázdninách byl využit nejen
pro množství zábavy, ale i pro rozšíření jazykové
zdatnosti, v této době tolik potřebné.
Nepromarněte proto tuto příležitost.
Pavel Vojtíšek

I MALOU MINCÍ PODPOŘÍTE VELKOU VĚC
Humanitární organizace ADRA pořádá v prvních dubnových dnech celorepublikovou sbírku
na podporu svých projektů. Konkrétně 5. a 6.
dubna 2006 budou občané v ulicích 120 českých
měst a také i v Poličce potkávat dobrovolníky Adry.
Sbírka ve prospěch Adry je pojmenována „Pomáhat
může každý“.
„Už jen v tom, že žijeme v zemi, ve které můžeme
podporovat dobročinné projekty, je naše bohatství.
V nedávné sbírce na pomoc obětem tsunami, která
proběhla prostřednictvím dárcovských SMS, jsme si
všichni znovu ověřili, jak velké projekty mohou být
realizovány díky malým darům,“ řekl předseda Vítězslav Vurst z humanitární organizace ADRA.
ADRA touto již pátou celorepublikovou sbírkou
pokračuje v tradici pravidelných sbírek v období
Velikonoc. Z jejich výtěžku byly financovány v ČR
i zahraničí projekty v celkové hodnotě téměř čtrnácti milionů Kč (např. povodně v ČR, zemětřesení
v Pákistánu a Iránu, rozvojové projekty na Balkáně,
atd.).
Také letos bude výtěžek sbírky rozdělen na tři
díly. Třetina bude použita na projekty realizované
v jednotlivých regionech ČR, třetina je určena na
dlouhodobé zahraniční projekty a poslední část
bude připravena pro okamžitou pomoc při mimořádných událostech.
Číslo účtu této veřejné sbírky je 211 211 211/
0300, v.s. 211. Veřejnost bude o výsledku sbírky
i o projektech ADRA informována prostřednictvím
médií a na stránkách www.adra.cz.
ADRA ČR působí v České republice od roku

1992. Pomáhá lidem v nouzi v zahraničí i u nás.
Operuje v místech postižených přírodními katastrofami a je ji také vidět v zemích, kde jsou dospělí
i děti ohroženi násilím, či se vyrovnávají s následky
války.
Pracovníci humanitární organizace ADRA si
velmi váží všech drobných přispěvatelů a podporovatelů její práce a jsou si vědomi, že bez jejich
praktických projevů důvěry by těžko mohli pomoci
uskutečnit mnohé projekty.
Pro další informace prosím kontaktujte: Humanitární organizace ADRA, Klikatá 1238/90c,
Praha 5 – Jinonice, 158 00, Tel: +420 257 090 641,
Fax: +420 257 090 642, e-mail: adra@adra.cz

CHYBAMI SE ČLOVĚK UČÍ
V březnové Jitřence byl zveřejněn rozhovor, který jsme vedli se svými spolužačkami. Ohlasy, které
se k nám dostaly, byly vesměs kladné, až na jeden,
zcela oprávněně, negativní.
Shodou nevysvětlitelných náhod a chyby, když
jsme si vše, co bylo řečeno, neověřili, došlo k omylu, který nás velmi mrzí, a který bychom tímto rádi
uvedli na pravou míru.
Triatlonový oddíl v Poličce funguje a za vydatné pomoci sponzorů se stará i o děti a mládež (tedy
i o Zuzku Vlčkovou), za což všem, kdo se kolem
poličského triatlonu pohybují, patří upřímný dík.
Omlouváme se.
-RaZ-

OZNÁMENÍ
Rozhodnutím vedení OZP (Oborové zdravotní
pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví) byl ukončen k 31. 12. 2005 smluvní vztah mé
ordinace s touto zdravotní pojišťovnou.
Vzhledem k tomu, že do dnešního dne nemám,
přes opakovanou žádost, věcné vysvětlení tohoto
rozhodnutí OZP, jsem oprávněn se domnívat, že
jde o rozhodnutí významně necitlivé především
k pojištěncům této zdravotní pojišťovny. Nezbývá
mi než přát klientům OZP šťastnější ruku při jejich
eventuálním rozhodnutí o změně příslušnosti k případně jiné zdravotní pojišťovně.
MUDr. Václav Štětka,
Rehabilitační pracoviště Polička

3. MISTROVSTVÍ ČR BODY ART
A 3. MÍSTO SOU A SOŠ
Dne 4. 3. se v Praze uskutečnil mezinárodní
kosmetický a kadeřnický veletrh BEUTY EXPO
2006, v rámci této akce pořádala společnost TASHA
COSMETICS a BEUTY EXPO mistrovství ve Free
art – malování na tělo podle vlastního návrhu na
téma „ Legendy a mýty“. Naše žákyně 2. ročníku
oboru kosmetička, Klára Dubačová, v náročné konkurenci zejména grafických škol obsadila 3. místo
se svým námětem „ Jednorožec“.
Za SOŠ A SOU Ilona Jadrná,
učitelka odborného výcviku

GYNEKOLOGICKÁ
AMBULANCE
Dovolujeme si vám oznámit, že od 1. ledna
2006 zahájila ambulantní činnost MUDr. Jaroslava Garajová v prostorách gynekolog. ambulance v Poličské nemocnici s.r.o., Eimova 294.
Ordinační hodiny:
Středa 7.00 – 15.30 hod
Pátek 7.00 – 14.30 hod
UZ 12.30 – 13.30 hod.
K vyšetření je nutné se objednat telefonicky na tel.: 461 725 201.

JAK SE ZACHRAŇUJE ZEMĚ

7. března se v Tylově domě uskutečnilo zajímavé ekologické představení divadla Piškot

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme panu Karlu Doležalovi, zaměstnanci
Technických služeb, za vzornou údržbu naší ulice
v letošní zimě, tak bohaté na sníh a náledí.
obyvatelé Bezručovy ulice
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PŮJČTE SI, DOKUD
JSTE ZAMĚSTNANÍ
-Při ztrátě zaměstnání odklad
splátek zdarma!!
-Půjčujeme ZAMĚSTNANCŮM
i DŮCHODCŮM
-od 6000 do 200 000,- KČ
PŮJČUJEME
I PODNIKATELŮM
-od 30000,- Kč do neomezené
výše
-půjčíme i začínajícím podnikatelům nebo i na nulové
daňové přiznání
-SNADNO A RYCHLE!
Volejte: 605 460 304 M. Báča

STŘÍPKY Z HISTORIE MUNIČNÍ TOVÁRNY I.
Prvním velitelem vojenské muniční továrny I.
byl major Schramek, Němec, který byl odhalen
jako korupčník a poslán do civilu.
Muniční továrna I. v Poličce dostala tedy
nového velitele. Byl jím generál Rada, který si
za velmi krátkou dobu získal sympatie u všeho
osazenstva továrny pro svou korektnost a demokratické jednání s každým zaměstnancem. Generál Rada také plánoval, jak by v budoucnu měla
munička vypadat a sloužit k opravě vlasti. Dělníci mezi sebou o něm hovořili s úctou, přičemž
byla často slyšet poznámka „Takového velitele
jsme potřebovali hned o začátku“. Spokojenost
s novým velitelem v osazenstvu všech kategorií
byla tedy zřejmá. Generál Rada měl svoji rodinu
ještě v místě svého posledního působiště a zde
v Poličce se stravoval v restauraci, kam každý
den dojížděl. Ve věci svého ubytování dal generál
Rada přednost malé místnosti s jedním oknem
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v pravé straně požární stanice, tehdy ještě dřevěné. Tam, po příchodu z města od večeře, ještě
dlouho do noci každý den při světle pracoval,
než ulehl k spánku na lůžko. Rýsující se naděje
osazenstva továrny na spolupráci s generálem
Radou pohřbila krutá skutečnost.
Jednoho večera v pozdních již hodinách, vrátil se generál Rada od večeře a jako vždy si chtěl
ještě některé písemnosti vyřídit. Za tím účelem si
zapnul světlo a než usedl za stůl, stalo se následující. Vojín maďarské národnosti vykonávající pochůzkovou strážní službu, byl zřejmě nedostatečně poučen o tom, kde je generál Rada ubytován
a zdali se již nachází ve svém bytě. Světlo, které
generál Rada rozsvítil, považoval vojín za světlo
osoby, která se tam vplížila kradmo a proto se
rozhodl k činu. Na výzvu „Kdo tam?“, nedostal
odpověď, zvolal tedy ještě dvakrát a když bezvýsledně, tak střelil do baráku. A výsledek? Jeden

výstřel z pušky a dva průstřely, první průstřel
dřevěnou stěnou baráku a druhý střevy generála
Rady. Požárníci ohromeni tragickou událostí v jejich budově, postarali se rychle o převoz smrtelně
zraněného generála Rady do poličské nemocnice,
kde po převozu svému zranění podlehl.
Toto veliké neštěstí mocně zapůsobilo na
veškeré osazenstvo hlubokým dojetím a smutkem nad první drahou obětí Vojenské muniční
továrny I. v Poličce.
Generál Rada padl jako voják na poli cti
a práce pro obranu vlasti, vzpomínka věčná, čest
a sláva budiž jeho světlé památce!
Vzpomínky pana Procházky z Poličky, které
má ve svém archivu František Haberhauer.
Připravil Stanislav Sáňka

KAŠPAR STŘÍBRNÝ
V neděli 5. 3. vybojoval silový trojbojař Petr
Kašpar stříbrnou medaili na Mistrovství Čech
v Lovosicích. Od oblastní soutěže v Mělníku
dosáhl výrazného zlepšení celkového výkonu,
hlavně díky dřepu.
Celkově zvedl 740 kg, dřep s činkou na zádech 265 kg, benchpress 205 kg a pozved 270 kg
při tělesné hmotnosti 100 kg.
Minulý rok skončil Petr pátý. Letos mu zlatá
medaile unikla pouze větší tělesnou hmotností.
Výkon v trojboji měl totiž shodný s vítězem Patrikem Chlupáčkem z Jihlavy, který byl o 0,3 kg
lehčí.

MISTROVSTVÍ ČECH V BENCHPRESSU
V sobotu 11. 3. se konalo ve Vendolí u Svitav Mistrovství Čech v tlaku v lehu na lavici. Tento cvik je
nejznámějším kulturistickým cvikem a také jednou
ze třech disciplin silového trojboje. Jeho popularita

je tak velká, že se již řadu let konají i samostatné
soutěže tlakařů – benchpressmanů.
Do Vendolí se sjelo celkem 77 závodníků. V kategorii do 100 kg, kde startoval Petr Kašpar, trénující
v posilovně T.E.S. s.r.o. při plaveckém bazénu, jich
bylo 18. Prvním zajišťovacím pokusem zvedl Petr
činku vážící 190 kg. Druhým 200 kg a potom nastal
risk, který tentokrát ovšem nebyl ziskem. Kdyby
totiž Petr nechal na poslední pokus naložit 205 kg,
které zvedl před týdnem v Lovosicích a zcela jistě
by je i zdolal i ve Vendolí, mohl se radovat ze stříbrné medaile.
Místo toho ale zaútočil na nový osobní rekord
207,5 kg. Pokus vypadal velmi nadějně, poslední
fáze dotlačení však byla zatím nad Petrovy silové
možnosti. Platný pokus na 200 kg, společně s největší tělesnou hmotností v kategorii, nakonec znamenal odsun na 6. místo.

PŘEBORY ŠKOLNÍCH DRUŽSTEV V ŠACHU
Výborně hráli mladí šachisté ZŠ Na Lukách
v přeborech školních družstev v šachu. V okresním
kole, které se konalo na poličském gymnáziu, družstvo 1. - 5. tříd ve své kategorii zvítězilo. V kategorii
6. - 9. tříd obsadila naše škola se dvěma družstvy
2. a 3. místo.
První a druhé umístění zároveň znamenalo
postup do krajského kola, což je samo o sobě
vynikajícím úspěchem. V krajském kole pro druhý
stupeň ZŠ jsme v Ústí nad Orlicí skončili na 8. místě. Skvělého výsledku v kraji dosáhli mladší hráči
ve Vysokém Mýtě. Drtivým finišem (4 krát za sebou

4 : 0) obsadili 3. místo s 19 body a jediný bodík jim
chyběl k postupu do celostátního finále (počítají se
body všech hráčů na každé šachovnici, postupují
první dva). Zvítězila ZŠ z Lanškrouna s 21 body
před ZŠ z Vysokého Mýta, která měla 20 bodů.
Za přístup a kázeň v uvedených turnajích chci
poděkovat těmto mladým šachistům ze ZŠ Na
Lukách: K. Petráskovi, D. Sionovi, P. Matoušovi,
F. Štursovi, R. Kvapilovi, J. Petráskovi, O. Schafferovi, S .Lázničkovi, M. Lapáčkovi, K. Němcovi,
T. Niklovi, T. Gutveisovi, P. Pořízkovi, P. Kučerovi
a F. Kladivovi.
Zdeněk Stodola

AMATÉRSKÁ
VOLEJBALOVÁ LIGA
V uplynulém měsíci byly odehrány následující
zápasy s výsledky:
9. 3. ASPV - TJ Lubná 2 : 0,
Borová - THT 0 : 2, ASPV - THT 2 : 0
16. 3. ASPV - Borová 2 : 0,
ASPV - Bukvičky 0 : 2,
Borová - Bukvičky 0 : 2
23. 3. Mr.Zaci - THT 0 : 2, Borová - THT 2 : 0
Borová - Mr.Zaci 1 : 1
Rozpis zápasů na tento měsíc:
6. 4. Bukvičky-TJ Lubná, ASPV-THT,
Bukvičky-THT
Více informací a kompletní rozpis naleznete na
www. policka. cz/avl Za OV AVL Polička
J. K. Dvořák

ŘÁDKOVÁ INZERCE
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.
***
Prodám pozemek o výměře 20 m2 k výstavbě 1 garáže v lokalitě „Mánesova“ v Poličce (za
objektem Policie ČR). Pozemek je součástí komplexu určeného na výstavbu garáží, je provedena
základová deska, v místě je veřejné osvětlení, areál
není připojen k el. síti. Cena 60 000,- Kč. Kontakt:
777 130 986.
***
Hledám prostor pro kancelář v přízemí
a centru Poličky, tel.: 605 479 297.
***
Nabízím kurz ŠPANĚLŠTINY s rodilou mluvčí.
Tel.: 604 50 93 88.
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HOKEJOVÁ SEZONA TJ SPARTAK POLIČKA 2005-2006
„A“ mužstvo – hrálo l. krajskou ligu (Choceň, Chotěboř, Hlinsko, Moravská Třebová, Litomyšl, Světlá
nad Sázavou, Kutná Hora, Staré Jesenčany, Skuteč,
Svitavy a Polička). Základní část hrána dvoukolově,
sehráno 20 utkání, z toho 2 vítězná, se ziskem 4 bodů
obsadili 11. místo .Skupina o konečné 5. –11. místo
hrána taktéž dvoukolově (Hlinsko, Světlá nad Sázavou, Choceň, Kutná Hora, Skuteč, Svitavy, Polička).
Odehráli 12 utkání, 5x zvítězili, v 7 utkáních odešli poraženi a se ziskem 10 bodů obsadili konečné
9. místo.
Trenér Miloš Grubhoffer: „S letošní sezonou jsem
spokojený, vyšší cíle než předstihnout Svitavy a Skuteč
jsme si před soutěží nedávali, což se nám podařilo. Je
třeba si uvědomit, že z nějakých 80% hrajeme s vlastními odchovanci, zatímco např. Hlinsko, Litomyšl,
M. Třebová hrají s posilami, které okusily i ligové soutěže. Znovu opakuji, že i nadále chceme hrát převážně
se svými odchovanci a vychovávat si vlastní juniory
pro áčko. Ti by však měli hrát hlavně ve své kategorii
a áčku pouze vypomáhat, aby nebyli přetěžováni,
jako to bylo v letošní sezoně.
Začátek sezony se nám vydařil, přestože úroveň
mužstev v I. KP byla podstatně vyšší, než v II. KP.
Dokázali jsme v některých zápasech předvést kvalitní
hokej (doma s pozdějším krajským přeborníkem Chotěboří 4:6 atd.). Měli jsme i těžké chvilky, tou nejhorší
bylo úmrtí Luboše Poula, což se hráčů, funkcionářů
i fanoušků poličského hokeje hluboce dotklo a projevilo na výsledcích celého mužstva koncem roku. Po Novém roce se podařilo krizi překonat a zvýšeným nasazením celého mužstva se vrátit ke slušným výsledkům.
Tyto začaly výhrou ve Světlé, pokračovali doma se
Skutčí a výhrou ve Svitavách. Završením dobrých
výsledků bylo domácí utkání se Svitavami, které z Poličky odjeli s vysokou porážkou (10:3). S předvedenou
hrou byli spokojeni i diváci, kteří domácí družstvo
vyprovodili do kabin potleskem.
Chtěl bych touto cestou poděkovat celému družstvu a realizačnímu týmu (Pajkr Luboš, Navrátil Karel) za odvedenou „práci“ v celé sezoně. Po posledním
utkání mužů jsme uspořádali soutěž diváků ve střelbě
na branku o barevný televizor, kterou věnovala firma
Elektro Kelvin a další hodnotné ceny (Elektro Zapa).
Hlavní cenu si odnesl pan Král. Oběma sponzorům
za věnované ceny touto cestou děkujeme.“
KONEČNÁ TABULKA I. KL mužů - sk. „P“
1. HC Hlinsko

12 11 0 1

102:56

25

2. HC Spartak Choceň

12 9

0

3

75: 33

21

3. St. Kutná Hora

12 9

0

3

69: 32

20

4. HC SB Světlá n.S.

11 5

0

6

54: 57

12

5. TJ Spartak Polička

12 5

0 7

47: 63

10

6. TJ Svitavy

11 2

0

36: 86

5

7. HC Skuteč

12 0

0 12

41: 97

1

9

Družstvo juniorů hrálo krajskou ligu (Choceň,
Chotěboř, Litomyšl, Světlá nad Sázavou, Kutná Hora,
Chrudim, Hlinsko, Polička). Základní část se hrála
dvoukolově -14 utkání, 4 vítězství, 1 remíza, 9 porážek
a se ziskem 9 bodů obsadilo 7. místo.
Ve skupině o konečné 5. -8. místo se utkalo
s družstvy Světlé nad Sázavou, Kutné Hory a Hlinska,
s každým 4x. Junioři odehráli 11 utkání (s Kutnou
Horou se hrálo 3 x), v 6 zvítězili, 2 x remizovali
a 3 x prohráli. Se ziskem 14 bodů obsadili 2. místo
(6. místo v kraji).
Z hlediska výkonnosti můžeme být s touto
sezonou spokojeni, méně spokojeni můžeme být
s disciplínou hráčů v jednotlivých utkáních, o čemž
svědčí poměrně vysoký počet vyšších trestů. Bohužel
většinu utkání jsme odehráli v deseti, jedenácti hráčích, ať již kvůli nemoci, zranění, trestu a výpomoci
v „A“ mužstvu. I proto nám unikl postup do finálové
skupiny. Ve skupině o umístění jsme odehráli velmi
dobrá utkání a skončili jsme na druhém místě, tzn.
6. místě v Pardubickém kraji.
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KONEČNÁ TABULKA KL juniorů sk. „P“
1.

HC SB Světlá n.S.

12 7

2

3

59: 44

16

2. TJ Spartak Polička

11 6

2

3

47: 41

14

3. HC Hlinsko

12 4

2

6

48: 51

10

4.

11 2

2

7

37: 55

6

Stadion Kutná Hora

Starší a mladší žáci -krajský přeborChotěboř, Hlinsko, Skuteč, Litomyšl, Chrudim, Světlá n/S, Moravská
Třebová, Polička). Hrálo se tříkolově, odehráno 23
utkání. Starší žáci 16 x zvítězili, 3 x hráli nerozhodně
a 4 x odešli z ledu poraženi. Se ziskem 35 bodů obsadili 2. místo.
Mladší žáci zvítězili v 18 utkáních, v 5 prohráli
a se ziskem 36 bodů vybojovali titul přeborníka Pardubického kraje.
Trenér Miloš Grubhoffer: „Starší žáci podávali
v průběhu sezony dobré výkony i přes značnou
marodku v družstvu. Některá utkání jsme odehráli
v deseti, ale i v nich se ukázala síla mužstva. Co nás
může mrzet, jsou „zbytečné“ remizy v Chotěboři, Skutči a hlavně v Litomyšli (8:8). Vynikající výkony podali
starší žáci zejména v domácím utkání s Hlinskem
(5:2) a v Chrudimi (3:2). Celému týmu bych chtěl
poděkovat za tréninkovou morálku, přístup k mistrovským utkáním a popřát, aby jim nastolený trend
vydržel i pro příští léta.“
Mladší žáci svými výkony a výsledky v letošní sezoně příjemně překvapili a zaslouženě se stali přeborníky Pardubického kraje. Od prvního kola se družstvo
usadilo na vedoucích příčkách tabulky. Před koncem
roku jsme měli herní krizi, způsobenou zraněními klíčových hráčů. Po vánoční přestávce a jejich uzdravení
hrálo družstvo opět kvalitní hokej. V závěrečných kolech se po vítězství v Chrudimi dostali na první místo,
které již udrželi. Zisk přebornického titulu mladšími
žáky je výsledkem trpělivé práce s mládeží, které se
snažíme vytvořit co nejlepší podmínky.

Elévové v 19 zápasech vyhráli, v 1 remizovali a v 6
prohráli, s 39 body obsadili 3. místo. Družstvo přípravky „A“ 22 x vyhrálo, 4 x prohrálo. Získalo 44 bodů
a skončilo na 2. místě. Přípravka „B“ s 22 body skončila na 3. místě (10 vítězství, 2 remízy, 8 porážek).
Trenér Ladislav Erbes: „Kladně se projevuje, že
hrajeme druhý rok pod střechou. Klukům neodpadne
ani jeden trénink kvůli špatnému počasí, chodí pravidelně a obětují hokeji svůj volný čas. S třetím místem
elévů jsme spokojeni. V přípravkách jsem čekal , že
budeme letos hrát hodně vysoko. „A“ tým byl již stabilizován z minulé sezony, kluci hokejově vyspěli, což
se odrazilo na herním projevu mužstva. „A“ družstvo
obsadilo 2. místo v soutěži a zajistilo si postup do turnaje o přeborníka oblasti, který se konal ve Dvoře Králové 11. 3. 2006, kde získali bronzové medaile. I v „B“
družstvu nám vyrůstá velmi dobrý celek, který sehrál
řadu dobrých zápasů a s jejich 3. místem jsme taktéž
velmi spokojeni.“
KONEČNÁ TABULKA KP přípravek 4. a 5. tříd
1.

HC Chrudim

26 22 1

3 126:33

45

2. HC Litomyšl

26 21 1

4

188:74

43

3. TJ Spartak Polička

26 19 1

6 158:57

39

4.

26 15 4

7

117:57

34

26 15 2

9 135:90

32

HC Spartak Choceň

5. HC Hlinsko

KONEČNÁ TABULKA KP přípravek 3. tříd - „A“
1. HC Pardubice

26 23 0

2. TJ Spartak Polička

26 22 0 4

300: 86 44

3. HC Spartak Choceň

26 17 0

9

265:116 34

4. HC Chrudim

26 17 0

9

208:118 34

5. HC Slovan Mor.Třebová 26 15 1

3

330: 63 46

10 198:123 31

KONEČNÁ TABULKA KP přípravek 3. tříd - „B“
KONEČNÁ TABULKA KP starších žáků
1. HC Hlinsko

23 19 1

3

205: 55

39

2. TJ Spartak Polička

23 16 3

4

128: 86

35

3. HC Spartak Choceň

23 16 0 7

117: 79

32

4. HC Chrudim

23 15 2

6 128: 62

32

5. HC Skuteč

23 10 2 11 112:106

22

KONEČNÁ TABULKA KP mladších žáků
1.

TJ Spartak Polička

23 18 0

5 121: 46

36

2. HC Chrudim

23 17 1

5 107: 50

35

3. HC Hlinsko

23 16 1

6 133: 85

33

4.

23 10 1

12 79 : 89

21

23 10 0 13 115: 87

20

HC Skuteč

5. HC Spartak Choceň

Přípravky 4. a 5. tříd (elévové) a přípravky 3. tříd
hrály také krajský přebor (Pardubice, Litomyšl, Choceň, Skuteč, Moravská Třebová, Hlinsko, Světlá n/S,
Chotěboř, Polička). Hráno tříkolově, 26 utkání, „B“
družstvo přípravky 20 (Litomyšl a Světlá měly jen „A“).

1. HC Pardubice

20 19 0 1

198 :44

38

2. HC Spartak Choceň

20 17 1

2 128 :68

35

8 130 :59

22

3. TJ Spartak Polička

20 10 2

4. HC Chotěboř

14 10 0 4

5. HC Chrudim

20 6 1

60: 34

20

13 64:102
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„Družstvo staré gardy se pravidelně účastní turnajů pořádaných pro tuto kategorii. Na turnaji v Poličce
za účasti Litomyšle, Hlinska, Chocně a Poličky jsme
skončili na prvním místě a zvítězili i v Litomyšli.
V Hlinsku jsme byli oslabeni o několik hráčů a projevilo se to na umístění, skončili jsme čtvrtí. Ale důležité
je to, že bývalí hráči Poličky se scházejí, zahrají hokej
a posedí s bývalými hráči druhých oddílů. I družstvu
staré gardy děkuji za representaci oddílu,“ poděkoval
předseda oddílu.
Na výsledcích všech družstev se kladně projevilo
to, že jsme měli led již od 1. října a mohli jsme častěji
trénovat před zahájením sezony než v minulých letech bez ohledu na počasí. Tím, že je ZS pod střechou
a opláštěn, nám neodpadla ani jedna tréninková
jednotka. Děkujeme radním a zastupitelům Města Poličky za vytvořené podmínky pro lední hokej, za což
se jim mládežnické kolektivy odvděčily výbornými
výsledky, hlavně mladší žáci ziskem přebornického titulu. Dále bychom chtěli poděkovat sponzorům a našim příznivcům za jejich podporu v průběhu sezony.
Nelze opomenout pomoc rodičů, kteří děti přivezou,
přistrojí atd., za což jim patří veliký dík.
Závěrem bych chtěl jako předseda oddílu poděkovat členům výkonného výboru, trenérům, jejich
asistentům a vedoucím jednotlivých družstev, kteří
se zasloužili o úspěch celé sezony. Dění v hokejovém
oddílu můžete sledovat (včetně dotazů, připomínek
a námětů) na našem webu: www.hcpolicka.com.
Miloš Grubhoffer
předseda oddílu LH

ROZVRH PLAVÁNÍ

TENIS

PRO VEŘEJNOST DUBEN 2006

V naší nafukovací hale se konaly další turnaje, Krištof Mirek a Vápeník Dušan, druzí skončili
kterých se opět zúčastnilo velké množství hráčů, Scheib Láďa a Hromádka Jirka a třetí Pražan Michal
jak domácích tak i z řady měst blízkých i vzdále- a Pospíšil Ota. Všichni z Poličky. Gratulujeme.
ných a je vidět, že si naše turnaje získávají oblibu.
18. 3. Turnaj smíšených dvojic - účast 11 párů.
Hráči se vracejí i přijíždí další. Je potěšující, že se
Kvalitně obsazený turnaj.
Polička dostává do podvědomí široké tenisové ve1. místo Hájková Markéta - Hájek Antonín Vír
řejnosti nejen z řad rekreačních hráčů, ale i hráčů
2. místo Korirádová Lenka - Mesenský Igor
registrovaných, a že se jim u nás líbí.
Brno
18. 2. Turnaj smíšených dvojic - účast 8 párů
3. místo Uttendorfská Klára - Kadidlo Lukáš
1. místo Jílková Andrea - Jílek Zdeněk
Polička
2. místo Uttendorfská Klára - Kadidlo Lukáš
4. místo Bohatcová Jana - Nejedlý Robert
3. místo Střílková Jana - Boháč Luboš všichni
Zruč nad Sázavou
z Poličky
V halové sezoně nás čekají už pouze dva tur25. 2. Republikový turnaj staršího žactva - účast
naje: 25. 3. republikový turnaj mladšího žactva
13 chlapců a 18 děvčat.
a 8. 4. Generační turnaj ve čtyřhře. Ve dnech 31. 3.
Vítěz dvouhry Faltejsek Matěj z Nové Paky, - 2. 4. se koná v Pardubicích halové Mistrovství Česčtyřhry Faltejsek Matěj a Dousek Martin z Trutnova. ké republiky neregistrovaných hráčů, kterého se zúZ domácích se zúčastnili Vápeník Erik a Kadidlo
častní i poličská dvojice Jílková Andrea a Pazlarová
Michal, ale nepodařilo se jim přehrát své soupeře, Alena, jako vítězky krajského kola. O výsledcích
snad hned příště. Kluci pilně trénují a úspěch se
budeme informovat v dalším čísle Jitřenky.
jistě dostaví. Ve dvouhře děvčat zvítězila Stehlíková
A protože první zimní halová sezona v Poličce
Iveta z Žamberka, ve čtyřhře Stehlíková Iveta a Ka- se blíží ke konci, následuje logicky sezona letní, ve
mínková Katka z Olomouce. Pro naše hráčky Alču
které jsme připravili opět velké množství turnajů.
Pazlarovou, Katku Turbákovou,Terezku Musilovou
a Vytlačilovou to byl turnaj určený k získávání
Termínová listina turnajů pro rok 2006
zkušeností.
tenisové dvorce TJ Spartak Polička
Sponzorům děkujeme. Jsou to: COMA s.r.o.
29. 4. Mistrák dospělí + 14,00 PONAS
- p. Štěpánek, MIP Polička - p. Popelková, velkoklíč6. 5. Mistrák starší žáci + 14,00 Veteráni
nictví - p. Bulva, stavebniny Báča - p. Báča, ovocečtyřhra
-zel. Vitamín D - p. Dvořák, Ravensburger karton
13. 5. Veteráni dvouhra + 15,00 ženy čtyřhra
- p. Hlouš, ZŘUD masokombinát - p. Hantsch, Prima
20. 5. Mistrák dospělí + starší žáci
sport - p. Švandová, Agronea s.r.o. - p. Navrátil, Po27. 5. MALÝ Open - čtyřhra MIX
nas s.r.o. - p. Scheib, prodejna elektro - p. Boháč.
3. 6. Veteráni dvouhra + 15,00 ženy dvouhra
4. 3. Republikový turnaj dorostu - účast 15
10. 6. Mistrák dospělí + starší žáci
mladíků a 10 dívek. Ve dvouhře zvítězil Flašar Jan
17. 6. Oblastní přebor kategorie ŽENY
z Brna, ve čtyřhře Zelený Ladislav Hlinsko a Vopál24. 6. MALÝ Open - čtyřhra MIX
ka Pavel Litomyšl. Dívky ovládla výborně hrající
1. 7.
Republikový turnaj dětí 8 - 9 let
Rybářová Romana z Blanska, čtyřhru potom dvo8. 7. Republikový turnaj mladších žáků
jice z Hlinska Mlynářová Andrea a Wasserbauerová
15. 7. Městský přebor ve čtyřhře
Tereza. V této kategorii máme pouze Kláru Utten22. 7. Republikový turnaj starších žáků
dorfskou a Lukáše Kadidla, kteří se i přes velkou
29. 7. Mistrovství Pardubického kraje
snahu neprosadili.
(kvalifikace na MČR)
Opět velice děkuji sponzorům akce: MIP
5. 8. Republikový turnaj dorostu
Polička - p.Popelková, velkoklíčnictví - p. Bulva,
12. 8. T T T + od 15,00 Veteráni čtyřhra
stavebniny Báča - p. Báča, ovoce-zel. Vitamín
18. 8. Městský přebor seniorů nad 45 let
D - p. Dvořák, Ravensburger karton - p. Hlouš,
čtyřhra
ZŘUD masokombinát - p. Hantsch, Prima sport
26. 8. Republikový turnaj dospělí
- p. Švandová, Ponas s.r.o. - p. Scheib, Daniševský
2. 9. Republikový turnaj mladších žáků
s.r.o. - p. Dytrt, prodejna elektro - p. Boháč, Keralit
9. 9. Sorok OPEN - dozvuky z února 2006
Litomyšl - p. Brokeš, TEMPO - p. Kučera.
16. 9. Republikový turnaj starších žáků
11. 3. Městský přebor ve čtyřhrách - účast
23. 9. MALÝ Open - čtyřhra MIX
7 párů, hrací systém každý s každým na dva sety
se v koncovce turnaje ukázal jako skoro vražedný,
Za TO Zdeněk Jílek protože při vyhlašování výsledků bylo na hráčích
vidět, že toho mají opravdu dost. Nejlépe se s turnajem vypořádala a přeborníky města stala dvojice

TURISTÉ V DUBNU

Rychlé půjčky,
úvěry hotovostní,
spotřebitelské,
hypoteční podnikatelské
i s nulovým zdaněním
a bez ručitele
- vyřízení zdarma Kancelář Polička:
Po – Pá, přijdeme i k vám.
Tel.: 605 258 097

15. dubna – Vandr skrz Maló Hanó – 39. ročník.
Účast na tradiční jarní akci v Moravské Třebové,
Trasy: 12 – 40 km, cyklo 9 – 50 km. Doprava vlastními auty. Vedoucí akce: Vl. Uhlíř
17. dubna – Velikonoční vycházka do okolí
Poličky. Sraz účastníků v 8.30 před gymnáziem
v Poličce. Vedoucí akce: Jarmila Lajžnerová
29. dubna – Cykloturistika. Zahájení společných cyklovýletů. Vedoucí akce: Míla Štefka
1. května – Krounka. Tradiční vycházka do
údolí říčky Krounky. Vlakem do Koruny a přes
Kutřín do Předhrádí. Trasa 14 km je vhodná i pro
rodiny s dětmi. Cestou možnost opékání uzenin.
Vedoucí akce: Broklovi
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.
2.
3.

sobota
neděle
pondělí

14.00-20.00 hod.
zavřeno
6.00-7.30 hod.
18.00-20.00hod.
4. úterý
6.00-7.30 hod.
14.00-20.00 hod
5.
středa
6.00-7.30 hod.
17.30 -18.30 Aquaer.
18.30 -19.30 h.
19.30 -21.00 hod.kond.pl.
6.
čtvrtek
6.00-7.30 hod.
14.00-20.00 hod
7.
pátek
6.00-7.30 hod.
12.00-20.00 hod.
8.
sobota
14.00-20.00 hod.
9.
neděle
zavřeno
10. pondělí
6.00-7.30 hod.
18.00-20.00 hod.
11. úterý
6.00-7.30 hod.
14.00-20.00 hod.
12. středa
6.00-7.30 hod.
17.30 -18.30 Aquaer.
18.30 -19.30 h.
19.30 -21.00 hod. kond. pl.
13. čtvrtek
6.00-20.00 hod.
14. pátek
6.00-20.00 hod.
15. sobota
14.00-20.00 hod
16. neděle
zavřeno
17. pondělí
zavřeno
18. úterý
6.00-7.30 hod.
14.00-20.00 hod.
19. středa
6.00-7.30 hod.
17.30 -18.30 Aquaer.
18.30 -19.30 h.
19.30 -21.00 hod. kond. pl.
20. čtvrtek
6.00-7.30 hod.
14.00-20.00 hod.
21. pátek
6.00-7.30 hod.
12.00-20.00 hod.
22. sobota
14.00-20.00 hod.
23. neděle
zavřeno
24. pondělí
6.00-7.30 hod.
18.00-20.00 hod.
25. úterý
6.00-7.30 hod.
14.00-20.00 hod
26. středa
6.00-7.30 hod.
17.30 -18.30 Aquaer.
18.30 -19.30 h.
19.30 -21.00 hod. kond. pl.
27. čtvrtek
6.00-7.30 hod.
14.00-20.00 hod.
28. pátek
6.00-7.30 hod.
12.00-20.00 hod.
29. sobota
14.00-20.00 hod.
30. neděle
zavřeno
Případné změny budou zveřejněny ve vývěsní
skříňce před pl. bazénem v Poličce
Od 1. 2. je platný nový ceník pro bazén.
PROVOZ SAUNY duben 2006: stř. a pá.: muži
od 16.30-19.30, čt.: ženy od 16.30-19.30, so.: ženy
od 15.00-17.00, společná od 17.30-20.00. Saunu po
objednání mohou využívat kolektivy dětí s doprovodem pedagogů. Uzavřené kolektivy se mohou
objednat osobně nebo telefonicky viz tel. níže.
PROVOZ FITCENTRA NA PLAVECKÉM BAZÉNU: PO-PÁ od 14.00-20.00 HOD., ÚT., ČT. a SO od
10.00-12.00 hod.
V roce 2006 pokračuji kurzy: plavání kojenců
a batolat od půl roku věku dítěte do tří let, plavání
rodičů s dětmi, plavání hrou, zdokonalovací plavání
pro mladší a starší žáky, triatlon MIP, plavecký oddíl
ORKA. Do všech kurzů se mohou děti ve školním
roce přihlašovat průběžně. Srdečně je zveme. Informace o kurzech najdete ve vývěsní skříňce před
plaveckým bazénem, volat můžete: plavecký bazén
461 725 631 pí. Kmošková
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