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Noviny občanů města Poličky a okolí

Tolik s obavami očekávané tání obrovského
množství sněhu ze spádového území (povodí)
města Poličky, které činí 31 km 2 , na kterém leželo v podobě sněhu cca 10 mil. m 3 vody, začalo
v pondělí 27. března bohužel, tak jako v loni,
opět nebývale intenzivně. Již v noci z pondělí na
úterý došlo k naprosto ojedinělé věci, kdy zhruba
na ploše 1 km na délku a 30 metrů na šířku došlo
na území nad poldrem k situaci, kdy silný proud
vody dal do pohybu masu sněhu, a to v podobě
dvou metrů vodosněhové vlny. Tato vlna dorazila
přesně o půlnoci na hráz připraveného poldru,
která tuto vlnu zastavila a tím zažehnala první
vážnou krizi.

žíme v korytě. Velkou a naprosto nezastupitelnou
úlohu sehrála skutečnost, že na dvou klíčových
objektech tj. poldr a pomezský rybník, jsme neustále udržovali rezervní záchytný prostor, který
jsme si připravovali na vyvrcholení povodní, ke
kterému právě v pátek odpoledne došlo. Oba
prostory byly do pátečního večera vyčerpány a je
to až malý zázrak, že stačily vzít vodě sílu, která by začala ničit. Jen pro důkaz tohoto tvrzení
dokládám skutečnost, že pouze na větvi od pily
nemáme možnost žádné regulace a také proto
došlo k zalití vlakového nádraží.
Poslední naší činností bylo v pátek večer ve
22 hodin vyvyšování přelivové hrany na poldru,

Voda se dostala do lokality Mánesova

Zaplaven byl také železniční přejezd ve směru
na Litomyšl

STÁLE JSOU K DISPOZICI
VOLNÉ POZEMKY
V současné době nabízí Město Polička poslední dvě parcely pro zájemce, kteří chtějí stavět
rodinné domy v lokalitě Mánesova.
Dále jsou připraveny pro podnikatele, kteří se
rozhodli v Poličce investovat, pozemky v průmyslové zóně v ulici T. Novákové. Zde je k dispozici
1,5 hektaru zasíťovaných pozemků a téměř pět
hektarů nezasíťovaných pozemků, vhodných pro
výrobu, drobné podnikání nebo technickou vybavenost.
Zájemci o výstavbu v obou zmiňovaných
lokalitách se mohou informovat na majetkoprávním odboru městského úřadu, tel: 461 723 812,
461 723 810.
-sáň-
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VELKÁ VODA V POLIČCE

V noci z úterý na středu bylo nezbytné povolat bagr firmy VHOS a uvolnit koryto ještě dále
než byl potok naproti Penny marketu, kde došlo
vloni k nečekané události, která měla za následek
zatopení ulice Hegerova. Letos tomu bylo zabráněno. Během středy a čtvrtka, kdy voda neustále
atakovala nebezpečnou úroveň průtoku v našem
městě, došlo v Pomezí k několika rozsáhlým vlnám, které nám pomohl zredukovat pomezský
rybník.
Daleko nejhorší situace nás však čekala až
čtvrtý den, a to v pátek, kdy v jednu chvíli odpoledne jsme ztráceli víru, že takové množství
vody, které se na nás valilo a neustále sílilo, udr-
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který již přetékal a vytvoření dalšího narychlo
vytvořeného poldru u vlečky. Když uvážíme, že
na našem povodí leželo 10 mil. m 3 vody a dejme
tomu, že skromným odhadem 5 - 6 mil. m 3 vody
muselo naším městem protéci (zbytek se vsákne
a podobně), tak se jedná o neuvěřitelné množství
vody. Jenom za pátek 31. března odhaduji průtok
na 1 mil. m 3.
Klíčovou úlohu sehrála naše preventivní
činnost. Naprosto zásadní a nebývalé upuštění
rybníků, včasné odledování koryta a mostku pod
vlečkou, správná a časově načasovaná redukce
poldru a též pomezského rybníka, příprava koryta naproti Penny marketu.
Na závěr je velice těžké volit slova poděkování
našemu krizovému štábu, hasičům, a to jak profesionálním, tak dobrovolným, pracovníkům Technických a energetických služeb v Poličce a též
rybářům za jejich nesmírně obětavou činnost po
celou dobu čtyř dnů, a to nepřetržitě. Vždy znovu a znovu si v takových situacích uvědomuji sílu
lidské solidarity a jsem hrdý, že v našem městě
máme tolik báječných lidí.
Na adresu všech ohrožených lidí v našem
městě bych rád uvedl, že plně chápu jejich obavy
a naléhavou situaci v tomto nelehkém období, ale
snad mám to právo je alespoň trochu povzbudit
v naději, že když jsme zvládli loňský rok a též
i letošní, tak že to samo nám dává naději zvládnout podobné situace i v budoucnu a snad není
ani možné tak časté opakování, takže doporučuji,
buďme optimisty, ale zároveň buďme připraveni.
Jaroslav Martinů, místostarosta
foto: -sáň-

JAK V POLIČSKÉ LDN?
V poslední době se v Poličce mluví o problémech v léčebně dlouhodobě nemocných. Požádali
jsme proto vedení poličské nemocnice o poskytnutí informací. To však žádost poličské Jitřenky
odmítlo. Z veřejně přístupných zdrojů jsme zjistili
tato fakta:
Všeobecná zdravotní pojišťovna chce letos
zkrátit příjem nemocnice o 25%, což dělá schodek
přibližně 10 milionů korun. Za první pololetí roku
2005 zpětně sníží o třetinu platby za poskytnutou
zdravotní péči. Důvod? Nemocnice nezaměstnala
předepsaný počet kvalifikovaných lékařů. Podle
vedení nemocnice však lékaři mají kvalifikaci vyšší
než požadovanou a navíc zaměstnali o 30 pracovníků ostatního zdravotnického personálu navíc.
Fakt je, že v Jitřence pravidelně zveřejňujeme poděkování pacientů a jejich rodin za vzornou péči.
Svazek obcí AZASS, který nemocnici vlastní,
bude muset rozhodnout, co dál.
Na stanovisko jsem se zeptali i vedení města
Poličky. Tiskový mluvčí zaslal tuto reakci: „Stav
poličské LDN je takový, jak byl medializován. Jsme
v jednání s krajem a příslušným ministerstvem. Je
potřeba říci, že jednáme i s panem ministrem Radko Martínkem. Je to sice ministr pro místní rozvoj,
ale stál u zrodu celé náplně LDN, proto byl informován o nastalé situaci. Jednání probíhají. Já věřím
tomu, že se nám podaří provoz LDN zachovat,
protože to je velmi důležitá složka pro náš poličský
region,“ uvedl starosta Miroslav Popelka.

INFORMACE K VOLBÁM
Vážení občané,
dovolte, abychom vám touto cestou podali základní informace k nadcházejícím volbám do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky:
Volby se konají ve dvou dnech, a to v pátek
2. června od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 3. června od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Voličem je státní občan České republiky, který
alespoň ve druhý den voleb dosáhne věku 18 let.
Hlasování probíhá v tzv. stálých volebních okrscích
vytvořených podle zvláštního zákona a voliči jsou
zapsáni ve stálých seznamech voličů. Volič hlasuje ve
volební místnosti v okrsku, do kterého náleží podle
místa trvalého pobytu. Informace o rozdělení území
města podle ulic na jednotlivé volební okrsky bude
obsažena v „oznámení o době a místě konání voleb
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR“. Oznámení budou umístěna na plakátovacích plochách a na
úřední desce městského úřadu. Volební okrsky a volební místnosti jsou následující:
okrsek 1
školní pavilon Masarykovy
ZŠ, Rumunská 733
okrsek 2
Tylův dům, Vrchlického 53
okrsek 3
ZŠ Na Lukách, Švermova 401
okrsek 4
ZŠ Na Lukách, Švermova 401
okrsek 5
Městský úřad Polička,
budova Nádražní 304
okrsek 6
Městský úřad Polička,
Palackého nám. 160
okrsek 7
Agronea a.s., Hegerova 170
okrsek 8
DPS „Penzion“,
Družstevní 970
okrsek 9
Agronea a.s., správní budova,
Hegerova
okrsek 10 Modřec čp. 15
okrsek 11 Lezník čp. 68
okrsek 12 Střítež, bývalá škola
V některých případech může být volič zapsán
do tzv. zvláštního seznamu voličů. Vede jej městský
úřad a jsou zde zapsáni voliči, kteří nemají na území
obce trvalý pobyt, ale jsou zde v nemocnici , v ústavu
sociální péče, vykonávají vazbu nebo trest odnětí
svobody nebo volí na voličský průkaz.
Pokud by se volič v den voleb nezdržoval ve
volebním okrsku podle místa svého trvalého pobytu,
může volit na celém území ČR na voličský průkaz.
Voličský průkaz vydá městský nebo obecní úřad

podle místa trvalého pobytu na základě písemné
nebo osobní žádosti. Písemně lze o vydání voličského průkazu žádat již nyní, žádost musí být opatřena
ověřeným podpisem voliče (v případě osobního
doručení písemné žádosti ověří totožnost pracovník
úřadu) a musí být městskému úřadu doručena nejpozději do 26. května.
Osobně lze o vydání voličského průkazu žádat od
18. do 31. května. V obou případech budou voličské
průkazy vydávány až od 18. května.
Hlasovací lístky budou všem voličům doručeny
prostřednictvím České pošty s.p. do místa trvalého
pobytu nejpozději do 30. května. Hlasovací lístky
budou vytištěny samostatně pro každou politickou
stranu, politické hnutí a koalici. Kompletní sady
hlasovacích lístků budou k dispozici rovněž v každé
volební místnosti.
Po příchodu do volební místnosti a prokázání
totožnosti a státního občanství ČR (příp. odevzdání
voličského průkazu) je volič povinen odebrat se do
prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků. Zde
volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek té
strany, politického hnutí či koalice, pro niž se rozhodl
hlasovat. Současně může volič na hlasovacím lístku
vybrané politické strany, politického hnutí nebo koalice zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u dvou
kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku
vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost.
Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
Pokud by volič pro tělesnou vadu nebo proto, že
nemůže číst nebo psát, nemohl sám upravit hlasovací
lístek, může být v prostoru pro úpravu hlasovacích
lístků přítomen jiný volič (ne však člen okrskové
volební komise) a hlasovací lístek za něho upravit
a vložit do úřední obálky. Po opuštění prostoru pro
úpravu hlasovacích lístků pak volič vloží úřední
obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební
komisí do volební schránky.
Volič, který se ze závažných, zejména zdravotních
důvodů nebude moci dostavit do volební místnosti, může požádat městský úřad nebo v den voleb
příslušnou okrskovou volební komisi, aby k němu
vyslala dva své členy s přenosnou volební schránkou,
úřední obálkou a hlasovacími lístky. Požádat lze
osobně nebo na tel. č. 461 723 880.
JUDr. Dagmar Vašková
vedoucí odboru vnitřních věcí

FOND ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA POLIČKY V ROCE 2006
I v letošním roce se naskýtá možnost poskytnout
vlastníkům staveb pro bydlení (fyzickým i právnickým osobám) na území Města Poličky i městských
částí Lezník, Modřec a Střítež účelovou půjčku na modernizace a opravy nemovitostí v souladu s vyhláškami ZM č. 1/2003 a č. 1/2005 za výhodných úrokových
podmínek (4 %) se lhůtou splatnosti 4 roky.
Půjčky z FRB lze poskytnout na tyto účely
a v horní hranici níže uvedené:
1) obnova střechy u domu staršího 10 let (výměna
krytiny a konstrukce krovu) do 40 tis. Kč/na 1 bytovou jednotku
2) zřízení plynového elektrického nebo jiného
ekologického vytápění v domě do 40 tis.Kč/ 1 bytovou jednotku
3) zřízení malé čistírny odpadních vod ke stávajícímu domu do 25 tis. Kč/1 bytovou jednotku
4) dodatečná izolace domu proti spodní vodě
(u domu staršího 10 let) do 20 tis. Kč/na 1 bytovou
jednotku
5)obnova fasády domu včetně oplechování
(u domu staršího 10 let) do 50 tis. Kč/na 1 bytovou
jednotku
6)zateplení obvodového pláště domu (u domu
staršího 5 let) do 50 tis. Kč/na 1 bytovou jednotku
7) zřízení WC, koupelny, sprchového koutu
(v bytě, kde dosud není) do 30 tis. Kč/na 1 bytovou
jednotku

Formuláře „Přihlášky do výběrového řízení FRB“
jsou k dispozici na stavebním úřadě.
Aby mohla být přihláška projednána v komisi FRB
je třeba ji doložit následujícími přílohami:
• kopií ověřené projektové dokumentace
• kopií stavebního povolení nebo sdělení k ohlášení stavebních úprav či udržovacích pracím popř.
kopií žádosti o stavební povolení či prací opatřenou
podacím razítkem městského úřadu
• dokladem o vlastnictví obytné budovy (kopií
výpisu z katastru nemovitostí, kopií kupní nebo darovací smlouvy s doložkou o provedení vkladu do
katastru nemovitostí)
• kalkulací ceny prací – potvrzením zhotovitele
prací.
Podrobnější informace podá a přihlášky přijímá:
Václav Kašpar, MěÚ Polička – stavební úřad, tel.č.:
461 723 815
Uzávěrka přihlášek: středa 24. května v 17:00
hodin.
Přihlášku spolu s přílohami lze odevzdat také na
podatelně Městského úřadu v Poličce.
Počátkem měsíce června projedná podané přihlášky komise FRB, která podá návrh na jejich schválení v radě města a v zastupitelstvu města.
Konečné projednání půjček z FRB: na zasedání
zastupitelstva města dne 15. června 2006.
Václav Kašpar, za komisi FRB

STAROSTA SE SETKAL
S UMĚLCI Z IRÁKU
V úterý 4. dubna se na Městském úřadě v Poličce
setkal starosta Miroslav Popelka s iráckými výtvarníky Emadem Ashoorem a Ali Shuabethem, kteří
vystavují svá díla na hradě Svojanov. Starosta Miroslav Popelka uvedl, že je velmi rád, že se s oběma
umělci setkává. „Je dobře, že můžete svá díla prezentovat na hradě Svojanov,“ dodal starosta. Emad
Ashoor uvedl, že na výstavu se připravovali rok.
Instalace jejich děl bude trvat asi dva dny a umělci
si ze své země přivezli několik speciálních rámů, na

Starostu Miroslava Popelku seznámili se svou
tvorbou Emad Ashoor (druhý zleva) a Ali
Shuabet, kteří připravují výstavu na hradě
Svojanov. Foto: Stanislav Sáňka
které svá díla napnou. Oba hosté potvrdili, že jsou
spokojeni i s prostředím hradu. V sobotu 8. dubna
v 11 hodin se na hradě Svojanov uskutečnilo v prostorách gotického sálu slavnostní zahájení letošní
sezóny, spojené právě s vernisáží obrazů současného českého a iráckého malířství. Návštěvníkům zde
představili svá díla již zmínění Emad Ashoor, Ali
Shuabeth a dále Šárka Franková.
-sáň-

SKOK V PREZENTACI KRAJE
SMETANY A MARTINŮ
Svazek obcí Kraj Smetany a Martinů v březnu
vydal multimediální CD ROM zaměřený na domácí
turistiku s nejširším spektrem informací, které kdy
bylo o této oblasti umístěno pohromadě a více
než stovkou fotografií. Na CD se uživatel může
zorientovat v Kraji Smetany a Martinů (NEŽ K NÁM
POJEDETE), kde jsou informace o umístění oblasti
v ČR, o dopravě a počasí, vč. mapy oblasti, poté si
prohlédnout 5 minutový filmový šot (PROHLÉDNĚTE SI FILM) a následně vyhledávat potřebné
v množství informací o památkách, relaxaci,
přírodě, ubytovacích a stravovacích možnostech,
osobnostech apod. (ROZHLÉDNĚTE SE U NÁS).
Součástí prezentace jsou také itineráře víkendového cyklistického pobytu a týdenní či pětidenní
dovolené v oblasti, ukázky hudby z díla B. Smetany (Z českých luhů a hájů) a B. Martinů (Otvírání
studánek) nebo přehled prostor pro konferenční
turistiku, semináře, přednášky apod.
CD ROM vznikl díky finanční podpoře Evropské unie (75%) a Pardubického kraje (15%) v rámci
grantového programu SROP. Je určen k prezentačním účelům a distribuován zdarma především
k zaměstnancům cestovních kanceláří, průvodcům
cestovního ruchu, pracovníkům Informačních
center, organizátorům zájezdů, ubytovatelům či
novinářům.
Celkově se jedná o ojedinělou a zatím nejucelenější prezentaci této turistické oblasti, co do šíře
záběru informací i co do počtu možných oslovených cílových skupin – turisté, cyklisté, lyžaři, organizátoři skupinových akcí, sportovních soustředění
a konferenční turistiky, zájemci o památky a kulturu, ubytovaní klienti, individuální turisté apod.
Mgr. Jan Matouš
vedoucí IC, manažer projektu
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OKÉNKO MĚSTSKÉ POLICIE
Když 23. 3. večer vyndával v prodejně Plus
discont přistižený zlodějíček zboží, o které chtěl
ochudit prodejnu, vypadalo to, že se připravoval
na milostnou schůzku. Tuhý deodorant a voda
po holení nasvědčovaly tomu, že dvaapadesátiletý
muž z Poličky mohl prožít velmi romantickou noc.
Obraz novodobého Romea trošku pokazila „šiška“
suchého salámu, kterou vykouzlil z rukávu bundy
místo kytice, jejíž případné zcizení by profil zloděje-romantika vylepšila natolik, že by nezůstalo
suché ani policejní oko. Pravdou však je, že květina
sice potěší, ale hlad nezažene.
Kdyby ve výlohách obchodů visely fotografie
zlodějů, přistižených při krádeži zboží, nezbylo by
místa pro reklamní plakáty. Do fotogalerie by se
zařadil i jedenadvacetiletý muž z Oldříše, který byl
přistižen v Penny Marketu 24 . 3. A právem by jeho
fotografie mohla zaujmout čestné místo, neboť jeho
naivní pokus pronést šest lahví Tuzemáku (!) by si
zasloužil zvláštní ocenění.
Nečekaně skončila partnerská rozepře 24. 3.
v noci na sídlišti Hegerova. Třiatřicetiletý muž
z Troskotovic po hádce s přítelkyní hledal azyl
v suterénu pod schodištěm v domnění, že kachličky na podlaze jsou lepší než lavička na autobusovém nádraží a nevlídné březnové počasí. Plány
mu zkřížil anonymní telefon, který na azylanta
upozornil strážníky. Brzy se ukázalo, že s mužem
by rádi pohovořili brněnští policisté, jejichž potřeba
dialogu byla tak naléhavá, že po muži vyhlásili pátrání a ještě téže noci si jej odvezli do jihomoravské
metropole „na pokec“.
V policejním žargonu znamená výraz „haluz“, že
do spárů strážců zákona nečekaně spadne výtečník, na kterého mají uniformy již dlouho políčeno.
Taková „haluz“ se zdařila strážníkům 31. 3. na
sídlišti Berlin, když jejich služebnímu vozidlu vjel
přímo do cesty čtyřiatřicetiletý muž z Poličky, který
poměrně často zapomíná, že mu byl uložen zákaz
řízení motorových vozidel.
K pozoruhodnému úkazu, připomínající některý z dílů seriálu Akta X, došlo v poličském parku
v noci 31. 3. na Valech. Téměř všechny plechové
koše spáchaly hromadnou sebevraždu skokem do
Synského rybníka. Příčinu úkazu, který se v parku
poměrně často opakuje, bude muset zřejmě objasnit dvojice agentů Mulder a Scullyová.
Jsou někteří jedinci, kteří čím méně času věnují
pracovnímu procesu, tím více finančních prostředků jsou schopni směnit za alkoholické nápoje.
Zaměstnanému člověku nezbývá než tiše závidět.
Jedním z těchto zvláštních tvorů je dvaatřicetiletý
muž z Poličky, který byl 4. 4. již v pravé poledne(!)
zdevastovaný jako krajina po náletu kobylek. Vůbec
mu nečinilo problém chovat se hrubě ke své matce,
strážníky počastoval výrazy, které nelze publikovat
a na jednoho strážníka přenesl informace o svém
názoru na něj prostřednictvím pěsti a lícní kosti
strážníka. Následné nasazení pout a převoz na
obvodní oddělení PČR se mu zamlouvalo přibližně
stejně, jako zákrok strážníků a obohatil jejich slovník o další velmi jadrné výrazy. Vcelku logicky mu
policisté zajistili „separé“ na pardubické záchytce
a třešničkou na dortu bude jistě rozsudek Okresního soudu ve Svitavách.
Pavel Lahodný
velitel městské policie

3

ÚZEMNÍ PLÁN PARDUBICKÉHO KRAJE MÁ ŠANCI DO KONCE
ROKU SPATŘIT SVĚTLO SVĚTA
Zastupitelstvo Pardubického kraje na svém 11.
jednání ve čtvrtek 20. dubna 2006 opětovně projednávalo problematiku územního plánu velkého
územního celku a s ním související trasování rychlostní komunikace R35.
Po téměř tříhodinové rozpravě zvedlo 24
z přítomných 44 zastupitelů ruku pro usnesení, že
schvaluje doporučení pořizovateli, aby připravil
a projednal další návrh tzv. souborného stanoviska s pokyny pro dokončení návrhu územního
plánu velkého územního celku Pardubického
kraje a v souladu se stavebním zákonem usiloval
o dohody s dotčenými orgány státní správy ve
prospěch vedení koridoru R35 dle jižní varianty,
nikoliv však v trasách obchvatů Vysokého Mýta
a Litomyšle s tím, že teprve na základě výsledku
tohoto projednání se všemi dotčenými subjekty
rozhodne o dopracování finální trasy R35 do čistopisu územního plánu.
„Znamená to, že jsme rozhodli o dopracování
jižní varianty tak, jak je v současné době již zpracována severní trasa. Neznamená to však, že R35
skutečně povede jihem. K této problematice se vrátíme pravděpodobně v červnu letošního roku a podle
zpracovaných posudků a průzkumů rozhodneme

o trase této rychlostní komunikace,“ vysvětlil vicehejtman Roman Línek.
Zastupitele Pardubického kraje k tomuto názoru přimělo i memorandum, které minulý týden
schválila Vláda ČR. Zavazuje se jím podporovat
dopravní napojení severovýchodu Pardubického
kraje na silniční síť právě v tom případě, že krajští
zastupitelé zvednou ruku pro jižní trasu.
„Na memorandu jsme odpracovali mnoho hodin
a myslím, že je dobrým výsledkem. Hledali jsme
kompromisní řešení k trasování R35, a i když můj
názor ve prospěch severní trasy se nemění, jsme
s textem memoranda spokojen,“ řekl Ivo Toman,
náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu.
Jednání zastupitelstva se zúčastnila i veřejnost
složená z příznivců i odpůrců obou tras. V rozpravě vystoupilo jedenáct jejich zástupců.
Územní plán velkého územního celku Pardubického kraje však není jen rychlostní komunikace
R35. Týká se i např. silnice R43 či multimodálního
logistického centra a dalších dopravních staveb.
Zrušila by se jím např. územní ochrana pro jadernou elektrárnu Tetov, ale naopak by pomohl
cestovnímu ruchu, např. prodloužením sjezdovky
v Dolní Moravě atd.

POZASTAVENÍ NAD NEDÁVNOU HROZBOU POVODNĚ
V minulých dnech vlivem změny klimatických
podmínek a obrovského množství tajícího sněhu
hrozila našemu městu silná povodeň. Jen díky
velkému úsilí a nasazení všech možných prostředků, za pomoci hasičů, rybářů, pracovníků
technický služeb a velkým zkušenostem a intuici
místostarosty Jaroslava Martinů, se podařilo tuto
hrozbu odvrátit.

Situace na soutoku Bílého a Baldeckého
potoka v pátek 31. března odpoledne
Někteří naši občané bydlící dále od Bílého
potoka ani nevěděli, že se něco takového, co
sledovali jinde v televizi, mohlo stát i v Poličce.
Informace městským rozhlasem nebyla slyšet
všude. O této skutečnosti víme a podle finančních možností města se bude řešit.
V těžkých chvílích by si měli lidé pomáhat.
Pomoc z celého města nabídli pouze tři občané
Poličky. Pan Petr Jílek se skupinou ochránců přírody, Petr Šimon a ještě jedna paní, jejíž jméno
jsem si ve spěchu nepoznamenal. Tímto se jí
omlouvám. Podle mého názoru je to opravdu
žalostně málo.
Na druhé straně bylo více jedinců, kteří ani
nepoděkovali za to, že jim hasiči navozili pytle
s pískem až k jejich domům. Dokonce se našel
i takový člověk na rozestavěném sídlišti rodinných domů v lokalitě Mánesova, který se zvedl
od televize a vynadal hasičům, tahajícím pytle
s pískem v bahně a po kolena ve vodě, že mu
šlapou po vysázené zeleni, která pochopitelně
v noci a v blátě nebyla vidět. Voda netekla na
jeho dům, ale „pouze“ k sousedům. Chtěl bych
poděkovat za opravdu obětavou práci hasičům.

Někteří z nich po skončení služby u profesionální jednotky nastoupili po krátkém odpočinku opět jako dobrovolní hasiči, aby pomohli
svým kamarádům. Poprvé jsme ocenili důležitost našeho vlastního požárního vozidla. Dále
poličským rybářům, kteří se starali o regulaci
rybníků a poldru. Pracovníkům technických
služeb, kteří pod vedením pana Vendolského
odvedli velký kus práce. Nesmím zapomenout
na pana Jiřího Hrubého, který nám bezplatně
poskytl 200 pytlů k ochraně před vodou.
Krizový štáb města ocenil pomoc všech,
kteří se podíleli na tom, že nedošlo k žádným
větším škodám. Již podruhé nám pomohl suchý
poldr, který zachytil zejména první přívalovou
vlnu, řítící se na Poličku s nevídanou silou.
K vyhodnocení uplynulých událostí rádi přivítáme poznatky a připomínky občanů našeho
města, které nám mohou pomoci se ještě lépe
připravit na podobné události v příštích letech.
Ing. Vladimír Bartoš
tajemník bezpečnostní rady města

LINKA 158
Zadržen podezřelý z vloupání do chalup
Policisté v minulých dnech zadrželi při vloupání do rekreační chalupy v Sedlčanech sedmapadesátiletého muže z Bruntálu. Svitavští kriminalisté
muže viní z obdobné trestné činnosti, kterou
páchal ve svitavském regionu v únoru letošního
roku. Policejní komisař prozatím obvinil muže
z vloupání do rekreační chalupy v Modřeci u Poličky, kde způsobil pětapadesátitisícovou škodu,
podezřelému sdělil obvinění pro trestný čin krádeže vloupáním a porušování domovní svobody.
Nález kosterních pozůstatků muže
V nočních hodinách dne 2. 4. 2006 ohlásil
občan z Poličky nález kosterních pozůstatků
v lesním porostu u Poličky. Na místo se dostavila výjezdová skupina kriminální policie Svitavy
společně se soudním lékařem. Dle dosavadního
šetření kriminalistů se pravděpodobně jedná
o delší dobu pohřešovaného čtyřiapadesátiletého
muže z Poličky. Věc nadále šetří kriminální policie
Svitavy.

ZPRÁVY Z RADNICE
USNESENÍ
- přijatá na 6. schůzi Rady města Poličky konané dne 20. 3. 2006
RM opětovně projednala záležitost dopravního
řešení v centru města za účasti pana René Habrmana, zástupce Občanského sdružení A 21 Polička
a zároveň zadala OD ve spolupráci s MP vypracovat
návrhy na I. etapu řešení z provedeného vyhodnocení
ankety.
- přijatá na 7. schůzi Rady města Poličky konané dne 27. 3. 2006
RM bere na vědomí informace odboru dopravy
MěÚ Polička k možnosti realizace výstupů z „Ankety
k dopravě v centru Poličky“.
RM bere na vědomí informaci o výtěžku ze
4. Městského plesu konaného dne 11. 2. 2006 v Tylově domě.
- přijatá na 8. schůzi Rady města Poličky konané dne 18. 4. 2006
RM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků
pro:
- TJ Štefanydes Polička, ve výši 8.000 Kč, na činnost a dopravu k soutěžím
- Plavecký oddíl ORKA Polička, ve výši 5.000 Kč,
na činnost a náklady soutěží
- Miniatur golf club Polička, ve výši 8.000 Kč, na
činnost, provoz a údržbu hřiště
- Klub českých turistů Polička, ve výši 10.000 Kč,
na činnost a údržbu cyklotras
- Konfederace politických vězňů ČR pobočka 73
Litomyšl, ve výši 3.000 Kč, na činnost
- Faun, Občanské sdružení Trstěnice, ve výši
3.000 Kč, na divadelní a hudební festival
- Svatojosefovská jednota pro Poličku a okolí, ve
výši 2.500 Kč, na běh Terryho Foxe 2006 v Poličce
- Svobodné šermířské sdružení Rytíři trnové koruny, ve výši 10.000,- Kč, na předpokládané náklady
činnosti
- Eduard Cacek, hudba Poličanka, ve výši
10.000 Kč, na činnost, dopravu, nájemné
- YMCA občanské sdružení Polička, ve výši
15.000 Kč, na akci „Týden s Američany“
- SRPŠ při gymnáziu Polička, ve výši 6.000 Kč, na
účast v soutěži Bludiště
- Občanské sdružení Ekoncentrum Skřítek Polička, ve výši 5.500, na folkový večer při akci „Den
stromů“
- SONS – sjednocená organizace nevidomých
a slabozrakých ČR odbočka Česká Třebová, ve výši
1.000 Kč, na zakoupení zdravotních pomůcek
- Farní charita Litomyšl – středisko respitní služby
JINDRA, ve výši 5.000 Kč, na péči o zde žijící poličské
občany
- Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených v ČR, středisko sociálních služeb SALVIA ve
Svitavách, ve výši 6.000,- Kč, na sociální služby pro
zdravotně postižené
- Občanské sdružení „Náš domov“ v Koclířově, ve
výši 3.000 Kč, na azylový dům pro matky s dětmi
- Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR,
organizace v Poličce, ve výši 10.000 Kč, na činnost,
přednášky a rehabilitační pobyty
- Canisterapeutický svaz Polička, ve výši 12.000 Kč,
na canisterapeutickou činnost
- Občanské sdružení NADĚJE – potravinová
banka Litomyšl, ve výši 10.000 Kč, na potravinovou
pomoc rodinám s více dětmi ve svízelné situaci
- Sdružení pro pomoc mentálně postiženým Polička, ve výši 6.000 Kč, na výchovně-vzdělávací zájezd
pro postižené děti
- Občanské sdružení KONTAKT v České Třebové,
ve výši 1.000 Kč, na vybavení a provoz Linky důvěry
- Kyncl Mojmír, klub starobních důchodců postižených osteoporozou v Poličce, ve výši 1.000 Kč, na
nájem a školenou cvičitelku

- Občanské sdružení Květná Zahrada v Květné, ve
výši 20.000 Kč, na provoz zařízení a péči o děti
- SRPŠ při gymnáziu v Poličce, ve výši 2.000 Kč, na
víkendové protidrogové programy
- Středisko rané péče Brno, ve výši 3.000 Kč, na
péči o postiženého klienta z Poličky
- Občanské sdružení Ekoncentrum Skřítek Polička, ve výši 4.000 Kč, na ekologickou výchovu na
Poličsku
- Pachovská Ludmila, Paseky 127, Polička, ve výši
5.000 Kč, na péči o opuštěné kočky
- Myslivecké sdružení Polička, ve výši 5.000 Kč, na
činnost a péči o zvěř
- Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů, základní organizace Polička, ve výši 5.000 Kč, na
činnost a vybavení spolku
- Český kynologický svaz Polička, na činnost
10.000 Kč, na kolaudaci a zaměření stavby.
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí finančních
příspěvků ve výši nad 20.000 Kč pro:
- SK Masokombinát Polička, ve výši 85.000 Kč, na
činnost a dopravné k soutěžím
- TJ Spartak Polička – oddíl tenisový, ve výši
20.000 Kč, na náklady sportovních utkání a nákup
míčů
- TJ Spartak Polička – oddíl ledního hokeje, ve
výši 105.000 Kč, na utkání a dopravu
- TJ Spartak Polička – oddíl odbíjené, ve výši
90.000 Kč, na sportovní činnost a dopravu
- TJ Spartak Polička – Asociace sportů pro všechny, ve výši 6.000 Kč, na dopravu, -pronájem, rozhodčí
- TJ Spartak Polička – oddíl stolního tenisu, ve výši
18.000 Kč, na činnost a dopravu k soutěžím
- Klub sálové a malé kopané VPS Polička, ve výši
10.000 Kč, na turnaje celostátní ligy
- Občanské sdružení Atletika Polička, ve výši
45.000 Kč, na závodní atletickou činnost a na akci
„Běh kolem poličských hradeb“
- SK D.A.S. Kometa Polička – hokejbal, ve výši
30.000 Kč, na cestovné, nájemné, výstroj, rozhodčí
- Římskokatolická farnost Polička, ve výši
30.000 Kč, na opravu varhan v kostele sv. Michaela
- Svíba Dušan agentura „earth music“, ve výši
30.000 Kč, na multikulturní festival „Colour meeting“
- Sdružení rodičů a přátel postižených dětí Kamínek, ve výši 25.000 Kč, na práci s postiženými dětmi
- Sdružení rodičů a přátel postižených dětí Kamínek – ONKO klub Polička, ve výši 5.000 Kč, na činnost
a náklady přednášek zdravotní osvěty
- Dětské informační centrum Polička, ve výši
30.000 Kč, na pomoc handicapovaným
- Pionýrská skupina Polička, ve výši 18.000 Kč, na
nákup instalačního a stavebního materiálu
- Junák středisko TILIA Polička, ve výši 18.000 Kč,
na akce pro děti, na opravy a údržbu, na táborové
a sportovní vybavení, na opravy vozidla
- Český svaz chovatelů, základní organizace Polička, ve výši 25.000 Kč, na úhradu soudních výloh, na
vybudování nové el. přípojky na zajištění výstav.
RM doporučuje ZM neschválit poskytnutí finančních příspěvků pro:
- Aeroklub Polička, občanské sdružení, ve výši
80.000 Kč, na dostavbu provozní kanceláře
- TJ Spartak Polička – sokolovna, ve výši 85.000 Kč,
na provoz sokolovny
- Základní organizace ČSOP Zelené Vendolí, ve
výši 30.000 Kč, na provoz a péči o handicapovaná
zvířata
- Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí, ve výši
100.000 Kč, na rekonstrukci topení a opravu omítek
spolkového domu Jordán
- Občanské sdružení Ekocentrum Skřítek Polička,
ve výši 24.000 Kč, na akci „Den stromů“
- Farní charita v Poličce, ve výši 20.000 Kč, na soutěžní odpoledne pro postižené.

RM souhlasí s přidělením služebního bytu na Hradě Svojanov stávajícímu řediteli Mgr. Petru Slabému na
dobu určitou po období výkonu ředitele s účinností
od 18. 4. 2006.
RM bere na vědomí dopis velvyslance Kanady
pana J. E. Bruce Kurze a výkonného ředitele společnosti Česká sportovní a.s. s informací o přípravě
14. ročníku Běhu Terryho Foxe a současně poděkování zastupitelům města za vstřícnost a podporu, se kterou Polička přistupuje k organizování tohoto běhu.
RM bere na vědomí neschválení žádosti o změnu
využití státní účelové dotace MV ČR v rámci programu prevence kriminality – PARTNERSTVÍ 2006
(neschválení záměru vybudování in-line plochy).
Dle MV ČR lze dotaci využít pouze na vybudování
městského kamerového dohlížecího systému, s čímž
se RM ztotožňuje.
Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí
na sekretariátě starosty MěÚ.

NÁVRAT DO PRÁCE
V PARDUBICKÉM KRAJI
Společnost CC Systems, a.s. založena v roce 2000.
V posledních pěti letech převažuje v náplni činnosti
společnosti oblast celoživotního vzdělávání. Do
tohoto vzdělávání patří také národní projekt Návrat
do práce v pardubickém kraji, který se bezprostředně
týká i našeho regionu.
Národní projekt „Návrat do práce v Pardubickém
kraji“ vychází z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, který tvoří základ pro čerpání podpory
z Evropského sociálního fondu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v ČR. Hlavním cílem projektu „Návrat do
práce v Pardubickém kraji“ je zajistit rychlé začlenění
dlouhodobě nezaměstnaných osob s vyšším než základním vzděláním na trh práce.
Projekt bude realizován současně ve všech okresech Pardubického kraje a bude rozdělen do dvou
fází v rozmezí 5-6 měsíců. Společnost CC Systems,
a. s. bude spolupracovat s příslušnými úřady práce,
vybere v každé ze dvou fází 550 osob z řad zájemců
o účast v projektu a z nich následně vybere účastníky
projektu. Společnost CC Systems, a.s. zřídí pro potřeby účastníků projektu a dalších osob, které budou mít
zájem o získání informací o projektu nebo informací
o možnosti jejich pracovního uplatnění mimo výše
uvedených také další kontaktní v obcích, kde jsou
umístěna detašovaná pracoviště úřadů práce a to
v Přelouči, Hlinsku, Třemošnici, Litomyšli, Moravské
Třebové, Poličce, Lanškrouně, Vysokém Mýtě, Holicích, Skutči a Králíkách.
Aktivity projektu pro prvních 275 uchazečů začnou v kraji hned v květnu výběrem účastníků a následujícím vzdělávacím programem:
• vstupní modul – seznámení účastníků s projektem – obecné informace, sestavení individuálního
akčního plánu
• neprofesní školení/školení v oblasti způsobilosti
pro trh práce – dvě části – neprofesní školení, kurz
počítačové gramotnosti
• profesní bilanční diagnostika
• profesní školení – rekvalifikace, praxe u zaměstnavatele
• zprostředkování pracovního uplatnění/dotované
místo
• doprovodná opatření – takzvaná „přímá podpora“ bude zahrnovat příspěvky na dopravu, stravné,
příspěvky na zajištění péče o děti nebo jiné závislé
osoby, proplacení nákladů na doložení pracovních
předpokladů a následné získání praxe, poskytnutí
ochranných pracovních pomůcek
Více informací naleznete také na webu projektu:
http://ndppk.ccsystem.cz
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DOPRAVA V CENTRU
POZNÁMKA K ANKETĚ
Ke konci roku 2005 proběhla anketa k dopravě
v centru města, která celkem jasně ukázala, že většině občanů současné řešení vyhovuje, protože se
ankety prostě nezúčastnili. Asi tisíc odevzdaných
anketních lístků nic nevypovídá o tom, kolik občanů se do ankety opravdu zapojilo. Měl-li někdo
čas a trpělivost, mohl vyplnit a odevzdat anketních
lístků, kolik jen chtěl. Což se minimálně v jednom
případě i stalo - jeden občan se mi pochlubil, že
jich odevzdal asi 150!!!
Ačkoliv jsem se na přípravě této ankety podílel,
nebyl jsem přesvědčen o její skutečné vypovídací
hodnotě a objektivitě. A výsledek a jeho interpretace některými lidmi mi v tom dávají za pravdu.
V neposlední řadě si myslím, že anketa měla
proběhnout před několika lety, kdy byl vytvořen
návrh řešení dopravy v centru a ne po jeho drahé
realizaci.
Možná se mýlím, ale myslím si, že omezené
parkovací možnosti na Palackého náměstí a nemožnost parkování v ulicích, připravují obchodníky o mnohé zákazníky. Je možné, že i díky
tomu některé obchody a služby skončí. To se stalo
například v Prostějově, kde po zavedení „obytné
zóny“ ubylo nakupujících a mnozí obchodníci se
dostali do potíží.
V Poličce se stává, že kupující nejdříve jede do
centra, kde nenajde volné místo k zaparkování,
poté objede několik plných parkovišť a nakonec
ztratí trpělivost a z města odjíždí (a obvykle sem
příště raději nepřijede). Z toho logicky plyne, že
je potřeba zvýšit počet parkovacích míst ve městě
a ne naopak, jak navrhují někteří. Počet automobilů
na jednoho obyvatele stále narůstá a město by na
tuto skutečnost mělo reagovat.
Jiří Brabec

INSPIRACE ANIFESTEM
Mezinárodní festival animovaných filmů, jehož pátý ročník s názvem AniFest se uskuteční
začátkem května v Třeboni, se představí také
ve městech České inspirace. Filmy promítané během loňského ročníku AniFestu se tak dostanou
i k divákům, kteří nemohli vloni přijet do Třeboně.
Předtím i poté, co se 4. května 2006 v Třeboni
roztočí kotouče promítaček s novými animovanými
filmy, se mohou fanoušci animace seznámit s tím
nejlepším, co bylo k vidění na loňském ročníku
mezinárodního filmového festivalu. Ozvěny a současně pozvání na AniFest představí vybrané filmy
loňského ročníku. Diváci mohou zhlédnout např.
pásmo filmů věnovaných současné loutkové animaci Francie, Velké Británie, Belgie a Švédska, pásmo
2D a 3D počítačové animace, americkou současnou
tvorbu nebo pásmo filmů východní Evropy a Blízkého i Dálného východu.

Pro úplnost ještě dodejme, že Česká inspirace je
sdružení historických měst Hradec Králové, Cheb,
Jindřichův Hradec, Kutná Hora, Litomyšl, Polička,
Třeboň a Telč, které vzniklo za účelem společné
propagace a podpory kultury a cestovního ruchu
v roce 1995.
Veřejná projekce AniFestu se v Poličce uskuteční 8. a 9. června (čtvrtek a pátek) v divadelním
klubu. Vstup na projekce je volný.
Divadelní klub a Česká inspirace Vás srdečně
zve na tento zajímavý kulturní program.
Mgr. Jan Matouš za Českou inspiraci
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DEN ZEMĚ 2006 – TENTOKRÁT JINAK
Pošesté se v Poličce konala oslava svátku naší
planety Země. Dříve jsme se soustředili především
na odpolední program pro veřejnost. I přes bohatý
program se však zúčastňovalo poměrně málo lidí.
Letos jsme to zkusili jinak – přilákat více lidí, především školy a spíše mládež.

Dopoledne jsme připravili šest stanovišť, která
byla hojně využívána od škol mateřských až po
střední. Náš plán objednávat se na různá stanoviště
dopředu v půlhodinových intervalech byl využit
jen částečně. Nakonec se místy různé činnosti
provozovaly prakticky nepřetržitě a třídy i jednotliví účastníci měli možnost využít prakticky všech
stanovišť. Palackého náměstí se rozzářilo mandalami ze stanoviště poličského Ekocentra Skřítek
a sluníčky od firmy Tenet, která demonstrovala
ohřev vody v solárním kolektoru. Skauti předváděli
různé možnosti protipovodňových opatření formou
modelů možných tvarů toků a záchranná stanice
Zelené Vendolí vystavovala a představovala svoji
záslužnou činnost. V muzeu se promítal film o řece
Kamenici ukazující mj. návrat lososů a odpadářská
firma LIKO předváděla, co se dělá s vytříděnými
plasty apod. V informačním stanu byly letáky
s ekologickou tematikou a ukázka příkladného
používání papírových sáčků v Galerii Vysočina. Na
pódiu bylo možné zhlédnout kompletní výsledky
ankety na téma doprava v centru včetně všech komentářů vepsaných do anketních lístků.

Po poledni se rozběhla úspěšná soutěž školních
družstev meziškolní víceboj a nabralo se trochu
zpoždění. K diskusi na téma doprava bohužel
nedošlo, neboť se jí nezúčastnil starosta ani místostarosta, ačkoliv to bylo přislíbeno. Prý bylo na
vině ono zpoždění, které dělalo cca 15 minut, ale
v pozvánce bylo uvedeno rozmezí, do kterého bychom se časově vešli.
V přestávce mezi kapelami zaznělo i několik
slov o „hrozbě“ ptačí chřipky. Uvedli jsme ji do
srovnání s jinými nemocemi a ujistili lidi, že je to
nemoc natolik vzácná, že opravdu není čeho se bát,
a to zejména v našich podmínkách. Citovali jsme
i tiskovou zprávu ČSOP, která např. uvádí: „Jak
ukazují zkušenosti z posledních měsíců, nakazit
se ptačí chřipkou není vůbec jednoduché. V našich
podmínkách je to prakticky nemožné. Tedy pokud
někdo nepraktikuje obyčeje některých asijských
zemí - nepije syrovou ptačí krev, nevysává hleny
z nosních otvorů živým kohoutům při kohoutích
zápasech či nechodí spát se slepicemi … do jedné
místnosti.“
V průběhu odpoledne bylo možné povozit se
zdarma v bryčce tažené koňmi okolo náměstí, což
uvítali zejména děti. Kdyby se stala Polička turistickým střediskem, vypadalo by to úchvatně, ovšem
až na problémy s koňskými ... odpady.
Zbytek programu vyplnily kapely Poslední konflikt, První pomoc a Sen pana Oty, kterými jsme
chtěli přilákat mladé lidi v odpoledních hodinách.
Účast opravdu byla větší, ale protože si málokdo
vzal PET lahev na pokus o překonání rekordu
v počtu najednou sešlápnutých PET lahví, rekord
jsme nepřekonali – sešláplo se 83 PET lahví, rekord
máme zhruba dvojnásobný. Na příští rok tak předpokládáme, že bychom pokus o rekord uspořádali
již v dopoledních hodinách společně se školami
a odpoledne bychom zřejmě věnovali pouze specializované diskusi na určité téma, které bude zrovna
v tu dobu žhavé.
Děkuji na tomto místě všem spoluorganizátorům za spolupráci, za finanční spoluúčast Městu
Polička a Pardubickému kraji i školám a jednotlivým účastníkům za hojnou účast.
René Habrman, A21 Polička

POZNÁMKA KE DNI ZEMĚ
V týdnu, který předcházel poličským oslavám
všech svých výhradách ke stylu práce lidí řídících
Dne Země (21. 4.), jsem vedla několik celkem
toto město, musím konstatovat, že se tomu, jak se
nepříjemných debat se spoluobčany nespokojený- zachovali, ani moc nedivím. Víc se divím tomu, že
mi s dopravní situací v centru. Pozvala jsem je na
ti, kdo dokázali připravit pestrý, zajímavý, poučný
poličské náměstí, kde měla proběhnout veřejná
a užitečný program pro desítky lidí , lehkovážně
diskuse na toto téma. Ještě pár minut před odcho- promrhali příležitost vytvořit veřejný prostor pro
dem na zmíněné místo jsme s kolegy z redakční
problém, o kterém hovoří jako o jedné z priorit
rady mluvili o problému, výsledcích ankety, reak- svého programu. Je zhruba 17.00 hodin. Do náměsci „radnice“, malé ochotě lidí veřejně se přihlásit
tí vjíždí speciální vůz a odváží slisované PET lahve.
ke svému názoru. I z tohoto důvodu jsem byla na
Na podium nastupuje další kapela, před knihovnou
průběh rozhovoru mezi občany a „mocnými“ velmi
se loučí skupinka občanů bydlících v centru. Rozzvědavá. O to víc jsem byla zklamaná…
cházejí se s přáním hezkého večera a ujištěním, že
Je zhruba 16. 00 hodin. Část programu určená „nikdy více“. Čí škoda?
především pro žáky a studenty místních škol vr-kazcholí hromadným sešlapem PET lahví. Na náměstí
se shlukují občané, kteří přišli diskutovat. Vítá je
STANOVISKO MÍSTOSTAROSTY
tvrdá hudba, pod pódiem tančí několik mladých
lidí, ostatní posedávají na lavičkách a okolo morového sloupu. Prostorem prochází místostarosta
a zdraví známé, po chvíli se objevuje starosta.
Chci poděkovat za pozvání. Na tuto akci jsem
Přišli na smluvené místo v dohodnutém čase? Proč
se chystal a těšil i přesto, že jsem měl odpoledne
organizátoři akce s omluvou nepřerušují vystou- program v Litomyšli. Snažil jsem se přijet včas
pení kapely a nechápou se moderování rozpravy?
a v 16.05 hodin jsem byl na náměstí, kde jsem
Náměstím duní dál muzika a ti, kdo našli odvahu
v podstatě získal pocit, že o nás se starostou nikdo
veřejně říci svůj názor – a podpořit tak stanoviska
nestojí a po neúspěšném telefonním spojení a orsdružení A21, se otráveně rozcházejí. Po závěrečné
ganizátory akce jsem odešel. Osobně bych chtěl
skladbě promlouvá k hloučku „posledních sta- organizátorům navrhnout, aby setkání na aktuální
tečných“ předseda sdružení a informuje je o tom, téma – dopravní situace v centru města, uspořádali
že „nejvyšší“ sice na náměstí přišli, ale odešli
v náhradním termínu, rád se zúčastním.
a odmítají se vrátit. Debata se proto nekoná. Při
Jaroslav Martinů, místostarosta

KINO POLIČKA

KALENDÁŘ AKCÍ
města Polička

úterý
JAK SE KROTÍ KROKODÝLI
9. května
Česká rodinná komedie, 112 minut,
velký sál TD mládeži přístupno
začátek v 19.00 hodin
vstupné: 70,- Kč

Květen 2006
TYLŮV DŮM POLIČKA
úterý
JAK JE DŮLEŽITÉ MÍTI FILIPA
2. května
účinkuje Divadelní
velký sál TD spolek Tyl Polička
představení pro školy a seniory
začátek v 8.30 a 17.00 hodin
čtvrtek
JAK JE DŮLEŽITÉ MÍTI FILIPA
4. května
účinkuje Divadelní spolek Tyl Polička
velký sál TD začátek v 8.30 a v 19.00 hodin
vstupné: 90,- Kč
pondělí
8. května
kostel sv.
Jakuba

HUDBA VE SKLADATELSKÝCH
DOMECH
Projekt Českého rozhlasu. Celý koncert
bude v přímém přenosu vysílán
Evropskou unií do celého světa a o týden
později bude vysílán i v Českém rozhlase.
účinkují Clara Nováková, Aleš Bárta,
Roman Janál, Kühnův smíšený sbor
sbormistr : Jan Rozehnal, Symfonický
orchestr Českého rozhlasu
dirigent: Petr Vronský
začátek ve 20.00 hodin
vstupné: 70,- Kč

neděle
JAK JE DŮLEŽITÉ MÍTI FILIPA
14. května účinkuje Divadelní spolek Tyl Polička
velký sál TD začátek v 19.00 hodin
vstupné: 90,- Kč
9. MARTINŮ FEST 2006 – POLIČKA
TYLŮV DŮM, MĚSTO POLIČKA a ČESKÉ KULTURNÍ SLAVNOSTI
Cyklus festivalů pořádaných pod záštitou České
kultury s.o., Ministerstva kultury České republiky
a předsedy Senátu Parlamentu České republiky Přemysla Sobotky. Za finanční podpory Pardubického
kraje.
Koncerty finančně podporuje Nadace Bohuslava
Martinů
Čtvrtek 18. 5. 2006
10–15 hod. Pouliční divadlo na chůdách (kejklíři na
chůdách- reklamní pozvánka na MF)
16.45 hod. Pietní akt u hrobu Bohuslava Martinů
Tylův dům
17.20 hod.
Vernisáž obrazů – akad.mal. Marek Hyksa
malý sál
Jaroslav Šonský – housle (Švédsko)
18.00 hod. Patricia Bretas – klavír (Brazilie)
vstupné: 90,- Kč
Pátek 19. 5. 2006
Kostel
OZVĚNY PRAŽSKÉHO JARA
sv. Michala Collegium 1704
19.00 hod. průvod. slovo – Lukáš Hurník
vstupné: 90,- Kč
Tylův dům
10.00 hod. Koncert pro školy
vstupné: 30,- Kč
Sobota 20. 5. 2006
Tylův dům
19.00 hod. Pražské dechové kvinteto
malý sál
vstupné: 90,- Kč
Neděle 21. 5. 2006
Kostel
Český národní symfonický orchestr
sv. Jakuba
dir. R. Montenegro (Uruguay)
18.00 hod. Smetanovo trio
vstupné: 150,- Kč

DOPROVODNÝ PROGRAM
Úterý 16. 5. 2006
Tylův dům Bohuslav Martinů a Amerika
velký sál
Dokumentární film o tvůrčím období
18.00 hod. slavného českého hudebního skladatele
v letech 1941- 1956. Připravili: A. Březina,
M. Čvorsjuk a J. Nekvasil
Průvodní slovo Lucie Jirglová (muzikoložka)
Tylův dům Americké jaro
velký sál
(Martinů, Foster, Schwantner, ...)
19.15 hod.
James Scott (USA) - flétna, Elvia Puccinelli
(USA) - klavír
Středa 17. 5. 2006
Tylův dům
Slavnostní koncert ZUŠ Bohuslava Martinů
velký sál
Polička
17.00 hod.
20. 5. - 27. 8. Otvírání studánek, výstava k 50. výročí
světové premiéry.
Vernisáž proběhne v sobotu 20. 5. v 14:00
v hudebním sále muzea.

neděle
ABSOLVENTSKÉ PŘEDSTAVENÍ
28. května TANEČNÍHO OBORU
velký sál TD Pronájem ZUŠ B. Martinů Polička
začátek v 10.00 hodin
úterý
ČAROVÁNÍ KOLEM MALOVÁNÍ
30. května Zábavně výchovný kontaktní pořad plný
velký sál TD pohádek, legračního kouzlení a
začarovaného malování
účinkuje: Miloš Nesvadba a Jan Susa
představení pro děti od 4 do 10 let
začátek v 9.00 a 10.30 hodin
vstupné: 30,- Kč

POZVÁNKA NA KONCERT
Tylův dům Polička si dovoluje pozvat širokou
poličskou i mimopoličskou veřejnost na koncert
„Hudba ve skladatelských domech“.
Jedná se o titul programové řady, která v rámci
Koncertní sezóny Euroradia již druhý rok připomíná rodná místa významných skladatelských
osobností.
Koncert ze skladeb Bohuslava Martinů, jeho
francouzského učitele Alberta Roussela a českého
žáka Jana Nováka, provedou Symfonický orchestr
Českého rozhlasu, Kühnův smíšený sbor se sbormistrem Janem Rozehnalem, sólisté Clara Nováková, Roman Janál a Aleš Bárta, dirigentem bude
Petr Vronský. Celou akci pořádá Český rozhlas pod
záštitou starosty města Poličky.
Přejímají jej rozhlasové stanice sítě Evropské
vysílací unie v Belgii, Dánsku, Finsku, Chorvatsku,
na Islandu, v Německu, Nizozemí, Polsku, Portugalsku, Řecku, Slovinsku Španělsku a USA.
Český rozhlas 3 - Vltava vysílá záznam koncertu
15. května 2006 ve 20.00 hodin.
Koncert se v Poličce uskuteční 8. května 2006
ve 20.00 hodin v kostele sv. Jakuba.

středa
MNICHOV
10. května USA, thriller, 163 minut, mládeži do 12 let
velký sál TD nevhodný, české titulky
začátek v 19.00 hodin
vstupné: 55,- Kč
čtvrtek
UNDERWOLD: EVOLUTION
11. května Sci-fi, horror, 121 minut, mládeži do 15 let
velký sál TD nepřístupný, české titulky
začátek v 19.00 hodin
vstupné: 70,- Kč
pátek
CASANOVA
12. května Romantická komedie, USA, 108 minut,
velký sál TD mládeži do 15 let nepřístupný, české titulky
začátek v 19.00 hodin
vstupné: 65,- Kč
úterý
GOODBYE LENIN!
23. května Školní představení pro střední školy
velký sál TD a učiliště. Komedie, 118 minut
začátek v 10.00 hodin
vstupné: 35,- Kč
středa
HARRY POTTER A OHNIVÝ POHÁR
24. května Školní představení pro děti základních škol
velký sál TD Dobrodružný, USA, 150 minut, mládeži
přístupný
začátek v 8.15 hodin
vstupné: 40,- Kč
středa
HARRY POTTER A OHNIVÝ POHÁR
24. května Dobrodružný, USA, 150 minut, mládeži
velký sál TD přístupný
začátek v 19.00 hodin
vstupné: 65,- Kč
čtvrtek
HARRY POTTER A OHNIVÝ POHÁR
25. května Školní představení pro děti základních škol
velký sál TD Dobrodružný, USA, 150 minut, mládeži
přístupný
začátek v 8.15 hodin
vstupné: 40,- Kč
pátek
SYRIANA
26. května Thriller, USA, 128 minut, mládeži do 12
velký sál TD nevhodný, české titulky
začátek v 19.00 hodin
vstupné: 65,- Kč
sobota
ZATHURA: Vesmírné dobrodružství
27. května Dobrodružný, sci-fi, USA, 88 minut,
velký sál TD mládeži přístupný
začátek v 17.00 hodin
vstupné: 60,- Kč
pondělí
KINSEY
29. května Školní představení pro děti základních škol
velký sál TD Drama, 118 minut
začátek v 10.00 hodin
vstupné: 35,- Kč
pondělí
RAFŤÁCI
29. května Český film, 104 minut,
velký sál TD mládeži přístupný
začátek v 19.00 hodin
vstupné: 70,- Kč
středa
MARIŇÁK
31. května Válečné drama, USA, 123 minut,
velký sál TD mládeži do 12 let nevhodný,
české titulky
začátek v 19.00 hodin
vstupné: 55,- Kč
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DIVADELNÍ KLUB
POLIČKA, zadní vchod Tylova domu
www.divadelniklub.cz
nám. B. Martinů 85, 572 01 Polička, tel. 461 725 352, mobil: 736 664 229,
e-mail: ddm@unet.cz, www.ddmpolicka.unas.cz, vám nabízí:
VÝSTAVA OBRAZŮ ALENY HEYDUKOVÉ
ŘEKNI TO KVĚTINOU
- dílna pro děti z 1.st. ZŠ
termín:
10. 5. 2006 od 14.30 hod.
místo:
SVČ Mozaika Polička
cena:
25,-Kč
informace: Zuzana Bulvová, je nutné se předem
přihlásit!
BĚH DVOJIC – NEJEN PRO ZAMILOVANÉ
- sportovně-zábavný běh všech dvojic, které mají rádi legraci (páry, holky s holkama,
kluci s klukama, malé děti s rodičem,...)
termín:
pátek 12. května 2006
prezentace: 16.30 až 17.00 hod. před SVČ Mozaika
start:
17.00 hod. od Mozaiky
kategorie: I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ, studenti, ostatní
dvojice, Doprovodný program před SVČ
Mozaika od 16.00 hod. !!! Drobné občerstvení. V případě nepříznivého počasí se
akce nekoná.
informace: Marie Hrstková
KURZ ENERGETIZAČNÍCH CVIČENÍ
termín:
sobota 13. května 2006
cena:
350,- Kč
místo:
SVČ Mozaika
přihlášky: do 5. 5. 2006
lektor:
Ifet Hodžič z Prahy
informace: Marie Hrstková
Počet účastníků je omezen.
RYBIČKA Z VLNY - dílna pro děti ze ZŠ
termín:
17. 5. 2006 od 14.30 hod.
místo:
SVČ Mozaika Polička
cena:
25,-Kč
informace: Zuzana Bulvová
Je nutné se předem přihlásit!
PŘEDNÁŠKA doktora Radima Uzla
- o plánovaném rodičovství
- pro střední školy
Termín:
17. 5. 2006 ve 13.00 hodin
Místo:
Divadelní klub
Informace: Zdeňka Novotná
AEROBIC
s Richardem Štěpánkem
Termín:
sobota 20. 5. 2006 9,00 – 12,00 hodin
Místo:
nová tělocvična ZŠ Masarykova
Cena:
100,- předplatné, 120,- na místě
Předprodej vstupenek na cvičení I. Navrátilové každé pondělí a středu v 18,45 hod.
Informace: Zdeňka Novotná
OBLASTNÍ KOLO „POZNÁVÁNÍ PŘÍRODNIN“
- přírodovědná soutěž pro žáky 3. – 4. tříd
Termín : 23. 5. 2006 v 9.00 hodin
Místo :
Středisko volného času Mozaika Polička
Informace: Richard Brabec
LANOVÉ CENTRUM PROUD V POLIČCE
- akce pro třídní kolektivy
Termín:
25. -26. 5. 2006
Místo:
Hasičská zahrada
Děti a studenti poznají kouzlo mezilidské
spolupráce v procesu tvorby a řešení.
Informace: Zdeňka Novotná
NA PIRÁTSKÉ LODI
- akce pro děti, studenty i dospělé ke Dni dětí,
vyzkoušíte si různé lanové překážky, adrenalin, hry
a úkoly pro malé a velké, loutková pohádka pro
nejmenší, skákací hrad
Termín:
sobota 27. 5. 2006 od 14.00 hod.
Místo:
Hasičská zahrada
Cena:
děti do 69 cm zdarma, ostatní 20,- Kč
Informace: Zuzana Bulvová
OBLASTNÍ KOLO „POZNÁVÁNÍ ROSTLIN“
- přírodovědná soutěž pro žáky 5. – 9.tříd
Termín : 29. a 30. 5. 2006 podle rozpisu
Místo :
Středisko volného času Mozaika Polička
Informace: Richard Brabec
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SOBOTA 6. 5. od 21.00 HC VEČÍREK
INSANIA – astrální hardcoreová kapela,
která miluje mystiku, absurditu a nenávidí
morálku stáda
NONSENCE – kapela, která velice příjemně
překvapila při loňské návštěvě DK
DOP - hc ze Žďáru nad Sázavou (účastník
Poličského skřivana 06)
Vstupné: 70,- Kč
PÁTEK 12. 5. od 20.00 LITERÁRNĚ-HUDEBNÍ VEČER
Představí se vám zhruba deset autorů. Tito
odvážlivci z Poličky a širšího okolí se rozhodli vytáhnout z šuplíků své texty a dát
je všanc veřejnosti. Večer pak vyvrcholí
koncertem kapely Million Pounds. Jedná
se o nový multižánrový projekt renomovaných ostravských muzikantů. Jejich hráčské
kvality podtrhuje výrazný projev zpěvačky
Kateřiny Klečkové.
Vstupné: 50,- KčS
PÁTEK 19. 5. od 21.00 JUNGLE NIGHT IX.
DJ´s – ELECTROM (DOOLCREW), E-LOGIC (DOOLCREW), MC GOLD (KL.CITY),
OUT-ON (.JNG)
Vstupné: do 22 hod. 25,- Kč poté 45 ,- Kč

POLIČSKÉ ROCKOUPÁNÍ
PÁTEK 26. 5. - od 16.00
První Pomoc, Tleskač, Lety Mimo, Janis
Joplin revival, Vypsaná Fixa, Kurtizány
z 25. Avenue, Nasaďte Ski, Stoneman ( Švýcarsko ), Eye for an Eye, Zvrchudrát, HIV
– Positiv, Memoriam, Monika Načeva and
DJ Five, Mashy Muxx, Imunology, Daen
and Groove comp. , djs.
SOBOTA 27. 5. od 11.00
Amafilm, Die Motorest Band, Xavier Baumaxa, Longital (ex Dlhe Diely), Pressburger
Klezmer Band, ŠKWOR, Poslední Konflikt,
Terne Čhave, JAR, Volant, SPS, Projekt
Parabelum, Pitbull Diesel, Chátra 76,
Feedback, Dáša Vokatá, X–Core, Chocolate
Jesus, Hypnotik Face, Kulturní Úderka,
Sad Hormony, Jolly Joker and PBU, Echt !,
Vision Days, Salone Whore Decadence
Vstupné v předprodeji bude 320 Kč, na místě
390 Kč, na sobotu 290 Kč.

*KčS – korun českých studentských

KLUBOVÉ KINO KVĚTEN 2006
ČTVRTEK 4. 5. od 20.00
Návrat ztraceného syna
Drama Československo, 1966, 98 min
Režie: Evald Schorm
Hrají: Dana Medřická, Jana Brejchová,
Jiří Menzel, Jan Kačer, Vlastimil Brodský
O člověku, který postupně začal v životě ztrácet
sebezáchovnou imunitu proti všemu nepravému, nemravnému, polocharakternímu, co se tváří tak nevinně,
samozřejmě a normálně; začal si to připouštět právě
jako nepravé, nemravné a znehodnocující lidský život.
Přestal to považovat za normální - a v tom okamžiku se
ocitnul v konfliktu se sebou samým a se světem všech
„normálních“ lidí okolo sebe... Svět E. Schorma hledá
dobro, lidskost, pochopení a toleranci. Ve filmu debutoval vynikající český kameraman Fr. Uldrich.
ČTVRTEK 11. 5. od 20.00
Pád Třetí říše
Drama. Válečný
Německo/Itálie/Rakousko, 2004, 150 min
Režie: Oliver Hirschbiegel
Hrají: Bruno Ganz, Alexandra Maria Lara,
Corinna Harfouch
20. července 1944 byl spáchán ve vůdcově hlavním
stanu „Vlčím doupěti“ (Wolfsschanze), atentát na Hitlera.
Z bezprostřední blízkosti zažila tuto událost jeho osobní
sekretářka GERTRAUD „TRAUDL“ JUNGE. Poprvé se tak
otřásla půda pod nohama kdysi všemocného „Vůdce“
a všichni z jeho bezprostředního okolí poprvé pocítili
šok... Film PÁD TŘETÍ ŘÍŠE vznikl na základě knihy
osobní sekretářky Adolfa Hitlera Traudl Jungové „Bis zur
letzten Stunde“. Strhující herecký výkon Bruno Ganze
v roli Hitlera, jen v samotném Německu přilákal do kin
6 milionů návštěvníků.
ČTVRTEK 18. 5. od 20.00
Tichá bolest
Drama Československo, 1990, 95 min
Režie: Martin Hollý Hrají: Rudolf Hrušínský, Ivan Jiřík, Vítězslav Jandák,
Daniel Landa
Balada o černých baronech, touze po svobodě a vůni slivovice. Film „Tichá bolest“ se vrací do padesátých
let, poznamenaných lidskými tragédiemi a utrpením.
Podle autobiografického scénáře Jiřího Křižana jej v roce
1990 natočil režisér Martin Holý. Vypráví příběh Janka
Kadavého, jehož otec byl v roce 1949 zatčen, odsouzen
a popraven jako „třídní nepřítel“. Matka krátce nato
zemřela a Jankovi zbyl jen děda...

Vstupné na každou projekci: 30,- Kč

III. ROČNÍK JARNÍHO POLIČSKÉHO MASTER CLASSU
V sobotu 25. 3. 2006 uspořádalo SVČ Mozaika
a ZŠ Masarykova další ročník soutěže v aerobiku.
Soutěže se zúčastnilo 41 závodnic z Poličky
a Svitav.
Umístění:
1. kategorie
1. Mákovská Iveta
2. Andrlíková Veronika
3. Luňáčková Michaela
Cena za sympatie:
Martinů Žanetka
Štursová Kristýna
2. kategorie:
1. Štefková Aneta
2. Fricová Veronika
3. Balšánková Petra

3. kategorie:
1. Sodomková Tereza
2. Navrátilová Petra
3.Groulíková Andrea
Děvčatům předcvičovala: Bulvová Zuzana
(1. kategorie), Mihulková Alena (2. kategorie), Vápeníková Bára (3. kategorie).
Rozhodčí: Mgr. Navrátilová Ilona, Frantová
Pavla, Mihulková Alena, Vápeníková Bára, Bulvová
Zuzana, Říhová Lucie, Nunvářová Petra.
Hlavním sponzorem soutěže byla firma OPÁVIA
a dík patří především paní Dagmar Srnské. Též
děkujeme paní Fricové za medaile a rodině Štefkových za květiny pro děvčata.

KURZY TANCE A SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ
Základní kurz tance bude probíhat od 15. 9.
2006 vždy v pátek od 19.00 hodin ve velkém sále
Tylova domu v Poličce. Vyučování povede Taneční škola ELLIS Svitavy
Co Vás v tanečních čeká, na co se můžete těšit?
Především se naučíte tančit v různém stylu a na
libovolnou hudbu, v rozličném držení, v páru
i samostatně, ale to zdaleka není vše. Ověříte
a doplníte si své znalosti, jak yystupovat na veřejnosti a získáte nové přátele. Naučíte se základům
standardních, latinsko-amerických, džezových,
diskotékových tanců a tanečním hrám.
Navštívíme společně raut, při kterém si budete
moci vyzkoušet stolování na vysoké úrovni.
Kurzovné za celý kurz včetně prodloužených
lekcí a rautu činí 1.050,- Kč za jednotlivce. Zdarma
obdržíte originální publikace se základy společenského chování a popisy základních tanců.
Jak tedy postupovat při zájmu o tyto taneční?
1. Vyplnit přihlášku, kterou si můžete vyzvednout v kanceláři Tylova domu v Poličce, nebo v In-

formačním centru Polička. Do přihlášky je nutné
uvést: jméno, příjmení, rok narození, kontaktní
adresu a telefon.
2. Kurzovné můžete zaplatit v naší kanceláři
od 22. května do 29. června 2006, ve dnech pondělí a středa 8.00 -17.00 hodin a úterý a čtvrtek
8.00-15.30 hodin. Při zaplacení kurzovného dostanete průkazku s daty jednotlivých lekcí, která Vás
bude opravňovat ke vstupu do tanečních.
3. Na jednotlivé taneční lekce je nutné chodit
včas (nejméně 20 minut před zahájením). Lekce
nejsou přístupny veřejnosti, přístupné budou pouze prodloužené a věneček.
4. Poslední rada se týká oblečení. Vzhledem
k tomu, že taneční jsou událostí nejen vzdělávací,
ale také společenskou, musí tomu odpovídat Váš
oděv. Při výběru Vám nejlépe poradí rodiče, kteří
vědí, co Vám sluší. Pomohou synovi při výběru
obleku, motýlka, kravaty, či rukavic, které jsou
do společnosti nutností, a dceři, jak se upravit
a být krásná.

DIVADELNÍ ABONENTNÍ CYKLY TYLOVA DOMU POLIČKA
Tylův dům si Vám dovoluje nabídnout pro podzimní abonentní sezónu roku 2006 tyto divadelní
hry:
Cyklus A
září
Peter Shaffer - VEŘEJNÉ OKO
Komedie vynikajícího scénáristy a dramatika se
ostatně jako většina autorových her zabývá otevřeností, nezávislostí a schopností být člověkem svobodným i svobodu smysluplně využívat.
Hrají: Lukáš Vaculík, Klára Issová, Čermák Hynek.
říjen
W. D. Home- M. G. Sauvajon - KACHNA NA POMERANČÍCH
Udělejme si takový malý víkendový výlet. Přesuňme se ze svého panelákového bytu či rodinného
domku do dokonale vybavené vily někde v okolí
Londýna, v útulné krajině plné zeleně, tenisových
kurtů a golfových hřišť. V jedné takové vile žije
veleúspěšný redaktor společnosti BBC Hugh se svou,
rovněž mimořádně úspěšnou, ženou...
Účinkují herci Divadla Šumperk.
listopad
Hervé, Henri - MAM’ZELLE NITOUCHE aneb
PRAVDA PANA CÉLESTINA
Slavná hudební komedie vznikla před sto lety
v takzvané krásné epoše a dodnes si zachovala svůj
půvab. Jistě také proto, že se do příběhu hry promítnul osud samotného skladatele, zvlášť ono období,
kdy se rozhodoval mezi kostelem a divadlem. Světec
Célestin - světák Floridor, zbožná klášterní chovanka
Denisa - andílek s čertem v těle, i další postavy nás
vtahují do proudu proměn a stále nových dobrodružství.
Hrají: Otakar Brousek ml., Hana Czivišová, Martina Randová, Jiří Wohanka, František Kreuzmann,
Zdeněk Hruška, Bronislav Kotiš , Milada Bednářová,
Jiří Unterműller.
Cyklus B
září
Axel Hellstenius - ELLING A KJELL aneb CHVÁLA
BLÁZNOVSTVÍ
Norská komedie plná nehledaného, překvapivého humoru a přívětivé víry v sílu přátelství, lásky
a všech přirozených lidských citů, které dávají životu
smysl a cestu. Elling a Kjell zabloudili v překotném
tempu a odcizenosti dnešního světa, proto museli
nějaký čas odpočívat a uvědomovat si sebe sama

v bezpečí léčebného ústavu… Ale pozor, tato výjimečně dobrá hra není o psychopatech, ani o „mentálech“. Je o citlivých lidech, potýkajících se s obyčejným životem v dnešním agresivním světě.
Účinkují herci Východočeského divadla Pardubice.
říjen
Kertész, Ákos - KORNELOVY VDOVY
Čtyři ženy, čtyři „vdovy“ po zemřelém Kornelovi,
slavném herci. Mamička věčně adorující svého synáčka, manželka – herečka- rozvedená se slavným
manželem, milenka – jediná „skutečně truchlící“
a služka Róza. Černá komedie o čtyřech pozůstalých
ženách, které potupně odkrývají tajemství zemřelého. S téměř detektivní zápletkou objevují ve svém zemřelém, kterého tak důvěrně znaly a milovaly, zcela
jiného, neznámého, překvapivě cizího člověka.
Hrají: Miriam Kantorková, Michalela Dolinová,
Radka Stupková, Milena Steinmasllová alt. Jana
Šulcová.
listopad
Marc Camoletti - KDYŽ TY, TAK JÁ TAKY, MILÁČKU!
Marc Camoletti je jeden z nejúspěšnějších francouzských autorů současnosti. Setkáme se zápletkou,
každému asi důvěrně známou z vlastního manželství. Je podvečer. Byt dobře situovaných manželů.
Je to dvojice, která spolu žije již řádku let a pomalu
jí hrozí nuda. Rozhodnou se, že si zpestří život
nevěrou. Jsou končiny, kde v těchto chvílích hrozí
krveprolití, rozvody nebo alespoň kravál. My jsme
však v Paříži a náš příběh napsal právě pan Camoletti, který z banálních situací spřádá hry, které šumí
jako šampaňské.
Účinkují herci Divadla HÁTA Praha (Ivana Andrlová, Marcel Vašinka, Milena Dvorská, Olga Želenská, Zbyšek Pantůček, Veronika Jeníková).
Změna programu vyhrazena.
Cena abonentní vstupenky:
1. – 13. řada 360 ,- Kč, čelní balkon 330,- Kč, boční balkon 280,- Kč
Abonentní vstupenky si můžete přijít vyměnit do
kanceláře Tylova domu od 22. května do 15. června
2006, ve dnech pondělí a středa 8.00 -17.00 hodin
a úterý a čtvrtek 8.00 – 15.30 hodin.
Noví zájemci o abonentní vstupenky podzim
2006 si je mohou zakoupit v kanceláři Tylova domu
od 19. června do 29. června 2006, ve dnech pondělí a středa 8.00 - 17.00 hodin a úterý a čtvrtek
8.00 – 15.30 hodin.

JAZYKOVÉ KURZY
Pro školní rok 2006 – 2007 Tylův dům připravujeme výuku v kurzech :
• Angličtina pro začátečníky
Angličtina pro mírně pokročilé
Angličtina pro pokročilé
Angličtina pro velmi pokročilé
• Esperanto
• Francouzština pro začátečníky
Francouzština pro mírně pokročilé
Francouzština pro pokročilé
Francouzština pro velmi pokročilé
• Italština pro začátečníky
Italština pro mírně pokročilé
Italština pro pokročilé
Italština pro velmi pokročilé
• Němčina pro začátečníky
Němčina pro mírně pokročilé
Němčina pro pokročilé
Němčina pro velmi pokročilé
• Španělština pro začátečníky
Španělština pro mírně pokročilé
Španělština pro pokročilé
Španělština pro velmi pokročilé
Kurzy jsou rozděleny podle stupně znalostí. Vyučovací hodina je 45 minut. Základní výukový blok
jsou 2 po sobě následující hodiny. Zájemci o jednotlivé kurzy (40 vyučovacích hodin) se mohou přihlásit
v Tylově domě, Vrchlického 53, 572 01 Polička, v termínu od 22. května do 29. června 2006, ve dnech
pondělí a středa 8.00 - 17.00 hodin, úterý a čtvrtek
8.00 - 15.30 hodin. Cena kurzu 1 100,- Kč
Podmínky pro účastníky kurzu
Cena kurzu, placení kurzovného
Kurzovné bude uhrazeno před zahájením kurzu,
Kurz můžete uhradit jednorázově v hotovosti, bankovním převodem, složenkou, nebo na podkladě
splátkového kalendáře, který Vám po vzájemné dohodě vypracujeme. K fakturám přikládáme seznamy
lekcí vedené lektory. Cena zahrnuje pouze kurzovné.
Poradíme vám při výběru vhodných učebnic a dodáme je za maloobchodní ceny.
Storno podmínky
Tylův dům se zavazuje, že pokud se z jakýchkoliv
důvodů (nenaplnění kurzu minimálním počtem uchazečů o kurz aj.) kurz neuskuteční, vrátí do jednoho
týdne celé kurzovné. Tylův dům může dle vlastního
uvážení nabídnout otevření kurzu i menšímu počtu
uchazečů s úměrně zvýšeným poplatkem za kurz.
Na žádost uchazeče o kurz se vrací kurzovné
14 dnů před zahájením kurzu po odečtení storno poplatku 20 %. Při odhlášení po započetí kurzu a kdykoliv v průběhu kurzu činí stornovací poplatek 100 %
ceny kurzu. Neúčast uchazeče na hodinách není důvodem k vrácení kurzovného za dobu absence.
Povinnosti Tylova domu
V případě nepřítomnosti lektora z důvodu nemoci
aj. Tylův dům zajistí náhradní výuku v jiném termínu.

KVĚTINOVÝ DEN
Ve středu 10. května 2006 potkáte možná v poličských ulici dvojici mladých lidí, kteří vám nabídnou žlutou kytičku. Mnozí z vás si ji někdy už určitě
koupili a vědí, že výtěžek akce „Ligy proti rakovině“
je určen především na výzkum obávané civilizační
choroby. Věříme, že tento projekt podpoříte i letos,
kdy je jeho tématem zhoubné onemocnění kůže.
Poličský ONKO KLUB žije v současnosti přípravou
této akce a pěstováním jarní nálady. S nadšeným
ohlasem se setkala návštěva předvelikonoční výstavy v denním stacionáři Farní charity Polička,
chystáme se na schůzku svitavského klubu AREA,
jehož jsme „satelitem“, a plánujeme výlet do okolí
Poličky.
Z. Kašparová
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POLIČSKÉ MUZEUM MÁ NAROZENINY
VÝSTAVA „1881 – 2006 125 LET POLIČSKÉHO MUZEA“
Na „oslavu“ 125. výročí založení místního muzea dorazili všichni, kdo na ní měli být. Někteří
hosté přišli osobně – současní pracovníci muzea,
představitelé města, návštěvníci pravidelní i náhodní. Další se dostavili prostřednictvím fotografií,
textů, vzpomínek. Výstavu ve vestibulu otevírá
stará „firemní“ tabule a blok shrnující přelomové
– a nutno říci, že ne vždy jenom pozitivní - události
v historii muzea. Následné panely a vitríny představují aktivity muzea na poli badatelském, publikačním a sbírkovém. Připomenuty jsou klasické i alternativní programy pro veřejnost, pozornost poutají
ukázky předmětů ze speciálních muzejních fondů
1880 23 poličských měšťanů přijímá záměr
(Horácké sklo, národopisná sbírka,…) a z projektů,
zřídit muzejní spolek
kterými jde muzeum vstříc především dětem (Od
1881 c. k. místodržitelství povoluje Musejní
doby kamenné do doby slovanských hradišť,…).
spolek Palacký v Poličce
Vernisáž výstavy se konala v sobotu 15. dubna
1891 spolek přispívá svými sbírkami na jubi- a šlo o záležitost příjemně civilní. V úvodní řeči
lejní zemskou výstavu v Praze
zmínil ředitel Východočeského muzea v Pardubi1894 dochází k novému uspořádání sbírek do
cích PhDr. Fr. Šebek vše, co bylo v uplynulých 125
8 oddílů
letech pro muzeum důležité, a vyslovil naději, že
1895 spolek se účastní Národopisné výstavy
i nadále bude pracovištěm schopným reagovat na
československé v Praze
1900 sbírky čítají 340 exponátů, přístupny jsou
vždy v neděli od 9 do 12 hodin, vstupné
je dobrovolné
1912 městská spořitelna odepírá spolku
sponzorský příspěvek, činnost spolku je
ochromena a po dobu války ustává
Závěr školního roku, to znamená měsíce
1919 spolková činnost je ,ve velmi omezené
květen a červen, jsou na naší škole ve znamení
míře, obnovena
závěrečných vystoupení žáků, akcí pořádaných ve
1928 město věnuje budovu uvolněnou přestě- spolupráci se Společností Bohuslava Martinů a záhováním školy na muzejní účely
jezdů za kulturou. Z důvodu větší srozumitelnosti
1934 valná hromada spolku volí nový výbor
a přehlednosti si dovolím použít formu malého
s předsedou ing. Fr. Bukáčkem, je zahá- kulturního kalendáře ZUŠ B. M. Polička a seznámit
jena inventarizace sbírek, jejich ošetření
vás s tím, co nás ještě čeká a zároveň vás na naše
a přestěhování, začíná cílená sbírková
vystoupení pozvat.
činnost a v říjnu je muzeum slavnostně
9. 5. - koncert absolventů hudebního oboru otevřeno
aula Gymnázia od 19,00 hod.
1936 je zpřístupněna stálá expozice „Českomo12. 5. - účast školní dechovky a dechového kvinravská vysočina v dílech svých velkých
tetu na poličském Majálesu
synů“
17. 5. - slavnostní koncert ZUŠ B.M.Polička - vel1941 je uspořádán „1. Východočeský umělecký sál TD od 17,00 hod.(koncert žáků školy
ký salon v Poličce“
a jejich hostů ze ZUŠ Uničov v rámci do1945 je otevřena stálá výstavní síň hudebního
provodného programu Martinů fest 2006)
skladatele B. Martinů
19. 5. - účast na soutěži smyčcových duet v Uni1946 je zpřístupněna rodná světnička skladačově
tele ve věži chrámu sv. Jakuba
20. 5. - zájezd na výstavu Karel IV. na Pražský
1953 ze zámku v Bystrém je převezena galerie
hrad - zajištění kulturního programu na
rodu Hohenemsů
vernisáži výstavy v poličském Muzeu (vý1957 začíná budování samostatného sbírkostava k 50.výročí premiéry Otvírání studávého oddělení věnovaného B. Martinů
nek)
- dnes jde o evropsky nejvýznamnější
23. 5. - vystoupení tanečního oboru na taneční
pracoviště
akademii v Uničově
1958... je zrušen Musejní spolek Palacký v Po24. 5. - koncert absolventů hudebního oboru ličce a zřízeno Okresní muzeum Palacký
sál ZUŠ od 19,00 hod.
v Poličce (od r. 1961 Městské muzeum
27. 5. - zájezd SBM a školy na Otvírání studánek
a galerie v Poličce). Pod vedením nového
do Vlčkova
ředitele, dr. O. A. Kukly, se muzeum za28. 5. - absolventské vystoupení tanečního obočíná ve výstavních aktivitách orientovat
ru – Velký sál TD od 10,00 hod. (zároveň
na současné moderní umění.
pravidelné květnové nedělní matiné pro
1967 zřízena je moderní expozice „Sklářství na
členy SBM Polička a Praha)
Horácku“
1. 6. - vystoupení hudebního oboru na Závěreč1973 vzniká „Památník B. Martinů“
ném koncertě v Uničově
1976 dochází ke stavební havárii muzejní bu2. 6. - přehlídka dechových hudeb ze Žďáru
dovy
nad Sázavou, Uničova a Poličky (místo ko1982 expozice jsou pro veřejnost uzavřeny
nání na některé se „zahrad“ v Poličce bude
1984 po rekonstrukci sousedního objektu
ještě upřesněno)
je slavnostně zpřístupněn „Památník
B. Martinů“, muzeum získává prostory
V červnu plánujeme ještě vystoupení literárněpro krátkodobé výstavy
-dramatického oboru pro školy, které se uskuteční
1994... v rekonstruované radniční budově se
v Divadelním klubu a dále tradiční závěrečné
otevírá stálá expozice starého a moder- vystoupení žáků tanečního oboru ve Velkém sále
ního umění. Od 90. let se muzeum ori- Tylova domu. V Divadelním klubu budou také ke
entuje na alternativní výstavní projekty
zhlédnutí absolventské práce žáků výtvarného
a zapojuje se do programu „Brána muzea
oboru (mimochodem na vernisáž připravujeme
otevřená“.
hudební překvapení).
2002 je zahájena rekonstrukce hlavní muzejní
budovy pro historické a národopisné
Pozvánka pro členy Společnosti Bohuslava
sbírky
Martinů Polička a další zájemce na dva koncerty
-kaz- Smetanovy Litomyšle, na které pořádáme zájezd.

POLIČSKÉ MUZEUM
V DATECH

moderní trendy v oboru, včetně poptávky na „trhu
volného času“. Bonusem pro návštěvníky vernisáže
bylo představení jedné z kapitol připravované publikace ředitele poličského muzea Mgr. D. Junka
o barokním sochařství v Poličce.
Hlavním dárkem k významnému výročí bezesporu je generální rekonstrukce původní muzejní
budovy. Její dokončení se předpokládá do konce
tohoto roku. Veřejnosti by měl komplex začít sloužit
v roce 2009, kdy si nejen Polička připomene úmrtí
(r. 1959) hudebního skladatele Bohuslava Martinů.
Pro ty čtenáře, kteří nemohou výstavu – otevřena je do 14. května 2006 - navštívit osobně, přinášíme ve vedlejším sloupku alespoň stručný výčet
mezníků v historii muzea a galerie.
Dle bonmotu, kterým uzavírá současný ředitel
ohlédnutí za historií, „hodlají poličští muzejníci
v rozvíjení tradičních i alternativních aktivit pokračovat nejméně dalších 125 let“. Přejeme jim k tomu
dostatek sil, nápadů a financí, podporu „otců města“ a přízeň návštěvníků .
-kaz-
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Prvním je premiéra Smetanovi opery Tajemství,
kterou předvede soubor Národního divadla Praha
v pátek 23.6. od 21,00 hod. Druhým je Koncert na
přání – Nejslavnější oratorní sbory, kde vystoupí
Český filharmonický sbor Brno s Filharmonií Brno
ve středu 28.6. od 19,30 hod.
Obě vystoupení se konají v prostorách II.zámeckého nádvoří v Litomyšli.
Přihlásit na zájezdy do Litomyšle, Prahy (Karel
IV.), případně Vlčkova (Otvírání studánek), které
škola pořádá, se můžete na tel.č.: 461 725 655,
případně na e-mailu: zus@zusbmpolicka.cz (p.Pechancová).
Budeme rádi, když se budete společně s námi
podílet na poličském kulturním životě a alespoň
některých našich akcí se zúčastníte.
Poděkování patří všem muzikantům z řad
rodičů i dalších „dospěláků“, kteří se báli jen maličko a styděli jen trošičku a aktivně se účastnili na
přípravě a realizaci našeho Jarního koncertu, který
se konal 5. dubna 2006 v malém sále Tylova domu.
Vystoupily maminka Hana s dcerou Terezou Plškovou, maminka Blanka s dcerou Barborou Preisslerovou, maminka Alena s dcerou Ivankou Machovou,
sestry Dana a Iveta Škorpíkovy. Sestry Veronika
a Lenka Přívětivých si přizvaly ke spolupráci tátu
Miroslava, vystoupila také rodina Boštíkova ve
složení otec a dcery Klára a Eliška. Nemohly také
chybět naše učitelky se svými potomky: Kateřina
Grubhofferová s dcerou Růženkou, Jitka Nacková
s dcerou Jituškou a Iva Komárková se svými syny
Jaroslavem a Michalem. Učitelé připravili také „své“
vystoupení a na závěr zatančila paní učitelka Vendula Pelzová se žákyněmi tanečního oboru. Tato
tak výjimečná akce měla velký ohlas a jistě ji zařadíme do naší pravidelné činosti. Dokazuje, že jsme
národ muzikantů, že rodiče si umí se svými dětmi
sednout ke společné činosti a že se nebojí překonat
i sami sebe. Potvrzuje také to, že v naší práci nejde
zdaleka jen o tzv. velké umění, ale že její těžiště je
ve zkvalitňování našeho běžného životního prostoru. Mimochodem podobné akce, ve kterých budou
spolupracovat děti s „dospěláky“, připravujeme
také i v našich dalších oborech – výtvarném, tanečním i literárně-dramatickém.
Na úplný závěr ještě jeden velký úspěch dechového oddělení Základní umělecké školy Bohuslava
Martinů Polička, kterým je druhé místo ve hře na
tubu pro Metoděje Dvořáka (vyučující p. uč. Jindra) v ústředním (chcete-li celostátním) kole soutěže
ZUŠ. Blahopřejeme.
Renata Pechancová, ředitelka ZUŠ

ÚSPĚŠNÝ 10. JAZZOVÝ FESTIVAL
Za tímto jednoduchým konstatováním je nutno
vidět práci organizátorů tohoto příjemného setkání
a účinkující všech kapel, které v těch dvou dnech
zazářily na jevišti poličského Tylova domu. Snad
nechtěně, snad symbolicky zahájil X-tet Víta Fialy
skladbou Just in Time a chtělo by se doplnit, nejen
ve správnou chvíli, ale i na správném místě se koná
ten náš festival. A jestliže jsem v minulém čísle napsal
spíš apelující poznámku na tradici tohoto festivalu,
dnes mohu s klidem dopsat, že to plně zaplněný sál
potvrdil zrovna tak jako účinkující, kteří vyjadřovali
své uznání vyspělému publiku. Nemůžu napsat poličskému, správnější je nejen poličskému, protože k nám
přijíždějí posluchači jak z okolních měst – Svitav, Litomyšle, ale i z míst daleko vzdálenějších. A tak i letos
kromě štamgastů bylo vidět i tváře nové a převážně
mladé. To je snad největší milé zjištění.
Úvod pátečního večera patřil už zmíněnému
seskupení Víta Fialy a to X v názvu neznamená nic
jiného, než že seskupení je závislé na výběru šéfa kapely a také na časových možnostech pozvaných hráčů. Do Poličky přijela sestava, kde lze bez nadsázky
napsat, co muzikant to špičkový muzikant. Jmenuji: Fr.
Tomšíček trubka; Sv. Macák tenor sax; Sv. Košvanec
trombon; Jiří Růžička piano; Vlad. Žižka bicí a Vit
Fiala akustická basa. A to nebylo ještě vše: Zpěváci
Věra Křížková a Lee Andrew Davison. Tento malý
„big“ band nám znovu připomněl, že i nejmodernější
směry mají svůj základ ve swingu. A bylo to příjemné
poslouchání. Trochu s obavami jsem vyslechl anonci
o tom, že Křížkova a Davison zazpívají několik duetů
Fitzgeraldová- Armstrong - především při tenorovém
posazení zpěváka jsem si to neuměl představit. Dueta
si interpreti přetavili k svému obrazu a bylo to originální a patřičné bez jakýchkoliv reminiscencí. V sále
bylo cítit tu správnou atmosféru, tolik potřebnou také
pro umělce.

A do tohoto prostředí nastoupil kvartet Milana
Svobody, pianisty, a skladatele, ale také zakladatele
elitního Pražského big bandu, slavícího v osmdesátých letech úspěchy po celé Evropě. Ve svém
vystoupení nám MS Quartet spolu s cellistou Jiřím
Bártou nabídl barvitou hudbu, navazující na tradici
moderního jazzu 60. a 70. let. Objevují se zde však
také vlivy rocku, folklóru a soudobé hudby vážné.
Milan Svoboda řadí často své kompozice do větších
tématických celků a vznikají tak příznačné suity, které
umožňují dostatek prostoru pro kreativní improvizace
všech členů skupiny. Především v sólech cella klavír
spíš jen akcentoval, zatímco cello svým zvukem zcela
zaplnilo prostor sálu a nemuselo ani škádlit nejhlubší
strunu, aby dokázalo vyloudit představu kontrabasu
- pochopitelně tam, kde to bylo třeba. Doplněno případnými kreacemi saxofonu, ocitli jsme se v hájemství moderního jazzu.
Závěr večera k blížící se k půlnocí patřil našemu
stálému hostu i z jazzových setkání Robert Balzar Triu
s Danem Bártou. Tito zasloužilí sběratelé významných
jazzových ocenění opět přijali pozvání dramaturga
tohoto večera MUDr. J. Tomana a provedli nás svými
prvními projekty až po desku Entropicture. Svým
obsazením : Robert Balzar – double bass, Stanislav
Mácha – piano, Jiří Slavíček – drums a zpěvákem nabízejí hudbu, která odráží naši komplikovanou dobu.
To umí také Dan Bárta vyjádřit a posluchač mu nejen
věří, ale i se s ním ztotožní.
Sobotní večer zahájil jeho dramaturg pan Peter
Lipa uvedením polské skupiny Chromozomos s dis-

kjockeyem First Rate. Když jsem ve slovníku hledal
slovo scratcher, našel jsem tam výrazy škrabač a další
a byl jsem přesvědčen, že slovník nestačil držel krok
s dobou. Po produkci této skupiny už vím o co jde,
a přestože to označení odpovídá tomu slovníkovému,
není v tom nic pejorativního. Skutečně ten DJ obsluhuje dva gramofony, má zásobu vinylových LP desek
s příslušnými samply, na uších sluchátka a obsluhuje
gramofony se setrvačníkovými kotouči a opatřené
vypínatelnou spojkou a kolmo usazenou přenoskou.
Rukama urychluje nebo vrací chod desky a dosahuje
tak zvukových efektů, které nejsou z běžného světa.
Jsou však zakomponovány do hudby Chromozómů
a rozšiřují tak škálu mimořádných zvuků. Hra trombonisty, saxofonisty basisty a bubeníka byla jednoznačně koncipována na elektronických podporách,
takže třeba vau vau efekt používaný v kytarových
partech zde nasazoval trombonista pro dosažení
stejného efektu. Sloužil mu k tomu nožní pedál. Ne
dost na tom: v některých pasážích se melodický zvuk
pozounu či altsaxofonu rozkošatil do akordů. Byla to
hudba nad očekávání libozvučná, umožňující se plně
poddat těmto netradičním zvukům ve skladbách hraných z not anebo alespoň podle promyšleného scénáře, které nás zcela uchopily do své moci. Přihlédneme-li k tomu, že pozoun má barvu tónu nejvíce se
podobající lidskému hlasu a totéž altka v základním
rejstříku, a ještě k tomu přidáme fortissimo všech
hráčů, můžeme si v tu chvíli představit trubky zvoucí
k poslednímu soudu. A z téhož důvodu nám pak přijde líto, když toto fortissimo je vystřídáno nenadálým
tichem. Závěrem musím napsat, že informace z pražské Reduty, kde někteří posluchači nepřijali koncert
vstřícně, se nenaplnily a za sebe musím říci: Bylo to
vystoupení, které v Poličce bylo přijato s mimořádnými sympatiemi.
Peter Lipa sa nám prihovoril nejen jako věrný
přítel tohoto festivalu, ale jako hudebník, který stále
překvapuje něčím novým. Teď vydal desku Lipa spieva Lasicu, na které zhudebnil většinu jeho textů a taky
je všechny nazpíval. To představuje po Beatles in Blue(s) novou kvalitu v jeho práci. Především musel dbát
na artikulaci, aby Lasicovy texty vyzněly a to není maličkost u zpěváka, který běžně využívá skatu. Dobře
„do pusy“ padnoucí texty jsou náročné na paměť i výrazovou sdělnost. Rozuměli jsme však dobře a uvítali
i skladby staršího data včetně zmíněných beatlesovek.
Když nám ochotně nabídl přídavek Prosperitu, ve
které jsme si všechny „krachy“ s chutí zavolali, musel
jsem si vzpomenout, že právě CD s touto skladbou
křtil před pár lety Petr Lipa v poličské radnici. Nikdo
neumí zahrát bossa novu jako v Latinské Americe
a my měli poprve možnost na vlastní oči a uši takovou skupinu poznat. Allegre Correa se svým Band
Saudaces Do Brasil rozjel představení, které časově
vydalo na samostatný koncert. Slyšeli jsme brilantně
zahrané skladby, v nichž jsme měli možnost ocenit
jednotlivé sólisty, tenorsaxofonistu hutného tónu,
stejně jako snivého harmonikáře s jeho půltónovkou.
Nelze nepřipomenout dalšího výjimečného kytaristu
se stejně výjimečnou dlouhou šestistrunnou pražcovou kytarou, mající ve všech polohách zádumčivý tón.
Pianista ukázal široký rejstřík stylů stejně jako celá kapela. Nešlo jen o jihoamerické rytmy, ale i o baladické
písně, kde zazněl přitažlivý a zastřený hlas kytaristy
Correy, hrajícího také na bonga. A tak se pěkně doplňoval se svým druhem u bicích, který stále chodil
ke svým spoluhráčům a něco jim se spikleneckým
úsměvem našeptával. Když pak přišla ve stylovém
obleku půvabná zpěvačka (jejíž jméno jsem bohužel
nezachytil) a zazpívala, nebyl to jen už řečený půvab,
ale i přirozený projev a ovládání rytmických pomůcek
jako chřestítek, rumbakoulí, či tamburiny, jimiž svůj
projev došperkovávala. A jen bych se opakoval, ale
přesto: I zde se nám posluchačům dostalo uznání
od této brazilské skupiny za to, jak jsme dokázali
přijmout a prožít s nimi tu hodinu a půl. A to už byl
konec letošního festivalu, při němž chci připomenout
to, čím jej zahájil starosta města Poličky: Nashledanou
za rok! Více fotografií najdete na www.policka.cz/jazz.
Text A. Klein, foto P. Klein

FOUKANÉ SKLO V SÍNI
ŘEMESEL
Koncem března předváděla „U tetiček paliček“
sklářka paní Dagmar Eršilová po celý týden své
řemeslo – foukání skla na kahanu. Dopoledne ve
školách v Poličce i okolí a odpoledne i celou sobotu
v Síni řemesel. Podle zápisů v pamětní knize i osobních rozhovorů měla akce velký ohlas. A tak i díky
zájmu škol, na které se nedostalo, přijede paní Eršilová i v říjnu. Proto si mohou školy předvedení tohoto jedinečného řemesla už nyní objednávat na tel.
461 722 084 nebo 732 432 708. A protože se Dagmar
Eršilové v Poličce moc líbilo, přijede i na „Čas pro
neobyčejné zážitky“ v sobotu 3. června.

VEŘEJNÝ PŘÍSTUP K INTERNETU
Informační centrum Polička se
v březnu stalo součástí databáze
míst s veřejným přístupem k internetu. Veřejný internet je společným
projektem Ministerstva informatiky
ČR, Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy ČR a BMI sdružení.
Jeho cílem je soustřeďovat informace o místech veřejného přístupu k internetu a poskytovat je veřejnosti,
aby se dalo snadno zjistit, kde se tato místa nacházejí
a jaké služby nabízejí. Údaje z této databáze jsou přebírány také Portálem veřejné správy, který umožňuje
zobrazení nejbližších míst s veřejným přístupem k internetu na území dané obce či města. Pokud se chystáte někam, kde potřebujete mít přístup k internetu,
stačí si jen předtím prohlédnout www.verejnyinternet.cz. Každé zde uvedené místo má mj. uvedeno
provozní dobu, cenu za připojení či bezbariérový
přístup.
Mgr. Jan Matouš, vedoucí IC

STOMATOLOGICKÁ
POHOTOVOST
Oblast Litomyšl - Polička
1. 5.
MUDr. Ševčík Stanislav, Polička,
1. Máje 607, 461 724 423
6. - 7. 5.
MUDr. Švecová Dagmar, Litomyšl,
Šmilovského 1122, 461 613 663
8. 5.
MUDr. Veselíková Ivana, Litomyšl,
Smetanovo nám. 97, 461 614 569
13. - 14. 5.
MUDr. Zeman Oldřich, Polička,
1. Máje 606, 461 724 401
20. - 21. 5. MUDr. Zeman František, Litomyšl,
Smetanovo nám. 132, 461 613 827
27. - 28. 5.
MUDr. Adamcová Silva, Polička,
Smetanova 55, 461 725 987
3. - 4. 6.
MUDr. Adamec Stanislav, Polička,
Smetanova 55, 461 725 987
Ordinační doba: sobota, neděle a svátky od 8 do 11 hodin.

ODPOLEDNE S DECHOVKOU

Dechová hudba Poličanka pořádá odpoledne
s dechovkou. Akce se uskuteční v neděli 28. 5.
v 15 hod. v Poličce před restaurací Na Chalupě.
Program bude věnován zejména všem maminkám
k jejich květnovému svátku. E. Cacek, kapelník
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
PROGRAM NA MÁJ
Pro všechny Hynky, Vilémy a Jarmily májová
registrace čtenářů zdarma!!!
Zveme Vás na výstavu „Čas snů“
Obrazy Ivy Kaláškové a verše Dany Horské jsou
k vidění ve vestibulu knihovny po celý květen.
Květnové soumraky s K. H. Máchou
„Je pozdní večer…“ a pro literární milce i náhodné kolemjdoucí čtou z díla K. H. Máchy Vaši známí i neznámí. Literární vycházku zpříjemňuje hudební doprovod a „hrdliččin zve ku lásce hlas…“
pondělí 1. května – Máj
(u sochy Bohuslava Martinů)
pondělí 8. května – Pouť krkonošská
(u sochy Svatopluka Čecha)
neděle 14. května – Jasná nocí luna
(u sochy Bedřicha Smetany)
neděle 21. května – Dopisy Lori
(u pomníku druhého a třetího odboje)
Začátky čtení v 19:30.
středa 17. května od 18:00 - „OCHUTNÁVKA“
Z cyklu „KAPKA 21 – Kapka přírody pro každého“. První z cyklu přednášek pořádaných ve
spolupráci s Ekocentrem Skřítek, jehož cílem je
ekologická výchova dětí i dospělých. K ochutnávce
jeho činnosti a exotických čajů Vás srdečně zve
ing. Eva Janečková
pátek 19. května od 19:00
CESTOVATELSKÝ VEČÍREK – ČÍNA
V dalším z cestovatelských setkání Vás po Říši
středu provede slovem i obrazem Víťa Strnad - CK
S.E.N.
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA VYSOKÉ A STŘEDNÍ
ŠKOLY
V květnu je pro adepty studia na vysokých
a středních školách připravena v čítárně knihovny
literatura k tomuto tématu a testy z jednotlivých
oborů. Materiály jsou k dispozici pouze prezenčně,
je však možné jejich kopírování. K dispozici je také
seznam potřebných internetových adres. Informace a seznam literatury hledejte na webových
stránkách knihovny.
Ve dnech 1. a 8. května je knihovna UZAVŘENA!!!
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
Májová soutěž – „Poličský Mácháček“
Napište krátkou či dlouhou básničku na jakékoliv téma a přineste ji do knihovny nebo pošlete
na emailovou adresu onesorkova@knihovna.policka.org.
Nezapomeňte uvést školu a třídu, věk a adresu
domů. Nejlepší talenti básnického pera dostanou
pěknou odměnu.
Upozorňujeme na změnu návštěvní doby. Od
května bude dětské oddělení otevřené také ve
středu a to v čase od 13:30 do 16. hodin.
V týdnu od 1. do 5. května je dětské oddělení
UZAVŘENO.
Veškeré informace, výpůjční doba a mnoho
dalšího na www.knihovna.policka.org.

Žáci a učitelé Masarykovy ZŠ v Poličce zvou
všechny maminky a babičky na pásmo
básniček a písniček nazvané

POHLAZENÍ
PRO MAMINKY
Ve čtvrtek 11. května v 15.30 hod.
Hudební sál muzea
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VZPOMÍNÁME
Dne 17. dubna tomu bude
10 let, co nás opustil náš syn
Libor Černý.

BLAHOPŘEJEME
Významného životního jubilea se v květnu dožívá pan Cyril Navrátil. Přejeme mu do dalších let
pevné zdraví a stálý cestovatelský elán. Děkujeme
také za lásku, kterou věnuje svým nejbližším, zejména vnoučatům.
Syn Pavel s rodinou

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

LITERÁRNĚ–HUDEBNÍ VEČER V POLIČCE
Na pátek 12. května 2006 je pro vás v prostoCelým programem nás jako červená niť povede
rách Divadelního klubu připraven Literárně-hudeb- nadpozemsky rychlá kytara Rudyho Horváta, jehož
ní večer.
sóla oddělí jednotlivé autory. Ve 20 hodin večer vyV 18,30 hod. se představí zhruba deset autorů, vrcholí koncertem kapely Million Pounds. Jedná se
jejichž tvorba vás jistě překvapí a snad i zaujme. o nový multižánrový projekt renomovaných ostravTito odvážlivci z Poličky a širšího okolí se rozhodli
ských muzikantů. Jejich hráčské kvality podtrhuje
vytáhnout z šuplíků své texty a dát je všanc veřej- výrazný projev zpěvačky Kateřiny Klečkové. Jejich
nosti. Kdo přijde a podpoří svým zájmem rodící
hudba je pro posluchače přístupná a zajímavá.
se naděje Poličska, bude odměněn neobyčejnými
O tom všem se můžete přesvědčit na stránkách
zážitky. Čeká vás široká škála textů, od těch, které
kapely, kde si lze poslechnout některé skladby
píše sám život, až po ty, které vás nechtějí nechat – www.millionpounds-music.com.
klidnými. Další zajímavostí je značný generační
Těší se na vás organizátoři Martina Chládková
rozptyl jednotlivých literátů, od začínajících gym- a Veronika Tobiášová, stateční autoři i pilně se
nazistů, přes maturanty, až po seniory.
připravující kapela

FRANTIŠEK ČERNÝ Z ČECHOMORU V DIVADELNÍM KLUBU
Během hudební soutěže „Poličský skřivan“ jsem
se nějakým řízením osudu stal členem hodnotící
poroty. Jelikož vedle mě seděl známý všeuměl
z Čechomoru, posílali jsme si (nikoliv milostná)
psaníčka s následujícím obsahem:
Nechceš během večera vytvořit rozhovor do
Poličských novin?
Ano, nechci.
Mám Tě oslovovat pane Černý, mistře, Franto…?
Franta je hezký jméno, ne?
To určitě. Takže, Franto, s pravdou ven, kdo
jsou ty dvě ženy po tvé pravici?
Ty dvě ženy jsou mé dvě dcery a manželka.
Jejda, očař mě nemine, gratuluji. Není to apríl?
Není, dcery jsou bigbíťačky, jsou v Poličce dost
často i beze mne.
Zdály se mi povědomé. No, nedá se nic dělat,
pojďme do roboty: co Franta a Čechomor?
Franta a Čechomor má po dovolené, teď začínáme koncertovat a zastavíme se až v prosinci. Čeká
nás mimo ČR také Polsko, Anglie, Holandsko, Amerika, Maďarsko…
To není co dodat, snad jen co Franta a „taxikaření“?
Chceš někam odvézt? Ale vážně – nejsem žádný
herec, navíc mi dva „Lvi“ za film roku stačí (Knoflíkáři a Rok ďábla pozn. P. E.). Jo, to můj táta, to byl
herec! V tomhle divadle hrál několik let…
To jsou věci (divím se). Teď je 2200, před námi
ještě 5 kapel na „Skřivanovi“. Co Franta a Skřivan?
Jsem mile překvapen. Slíbil jsem Lukáši Zrůstovi
porotování a jsem rád, že jsem byl u toho, protože
úroveň kapel byla nebývale vysoká. Polička má dobrou akci a myslím, že jí stoupá kredit.
Franto, mockrát díky, jsme Ti vděčni, že jsi se
tohoto úkolu ujal. Dalo se to vydržet ne?
Hmm, no, jo, dobrý.
Říká František Černý v neděli ráno ve 230, po
12 hodinách nepřetržitého poslechu amatérských
kapel s úsměvem (už jen profesionálním).
Ptal se Petr Erbes

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme celému kolektivu oddělení B3
Léčebny pro dlouhodobě nemocné Poličské
nemocnice, s.r.o., vedenému primářem panem
MUDr. Milanem Provazníkem, za vzornou,
všestrannou a obětavou péči o naši maminku,
paní Vlastu Odvárkovou, v době její těžké nemoci. S vděčností vzpomínáme na náročnou
a odpovědnou práci lékařů, sester a pomocného personálu ve prospěch potřebných.
Jménem rodiny:
Antonín Odvárka a Tomáš Odvárka

STUDENTSKÝ MAJÁLES
Pořádájí Gymnázium Polička, Střední odborné učiliště obchodní a odborná škola Polička,
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Polička v pátek 12. května 2006.

9:05
9:15
9:25
9:35
9:45
9:55
10:05
10:15
10:20
10:25
10:35
10:50
10:55

Přijměte naše pozvání na tyto akce:
Začátek programu u gymnázia:
8:15 - Hudební vystoupení dětí ze ZUŠ Polička
- před gymnáziem
8:45 - Majálesový průvod studentů a žáků poličských škol
Průvod přes Nábřeží Svobody dorazí na Palackého náměstí. Ke smíchu a pochodu v maskách hraje
Trabant.
Program na Palackého náměstí:
9:00 - Mažoretky SOŠ a SOU a mažoretky SVČ

Střední odborné učiliště obchodní
a Střední odborná škola SČMSD Polička, s.r.o.
pořádá

JARNÍ PROMĚNY
Zájemci se mohou informovat v kadeřnickém salónu u kostela, nebo v salónech na
poliklinice
uskuteční se při Majálesu 12. 5.
na poličském náměstí
Měnit váš vzhled bude tým kadeřnic
a kosmetiček ze SOŠo a SOU polička,
pod vedením zkušených učitelů
odborného výcviku
Každý může být krásnější!!!

11:05
11:15
11:25
11:35
12:00
12:30

Mozaika Polička pod vedením Zuzany
Nečasové
- Uvítání starosty města
- Vyhlášení nejoriginálnější skupiny masek
(snaha se vyplatí !!!)
- 1. část Jarní proměny doprovázená zpěvem
Zuzany Stráníkové a Moniky Ptáčníkové
- 1. vstup soutěže o titul Miš a Mišák 2006
- Barmanská exhibice SOŠ a SOU
- Hudební vystoupení dívčího dua Jája
a Pája
- 2. vstup soutěže o titul Miš a Mišák 2006
- Taneční vystoupení Bora Bora SOŠ a SOU
- Aerobik žákyň ZŠ TGM
- Hudební vystoupení dívčího dua Jája a Pája
- 3. vstup soutěže o titul Miš a Mišák 2006
- Taneční vystoupení dívek ze ZUŠ – hip
hop
- Pěvecké vystoupení Michaely Vostřelové
a Terezy Novotné
- Krátká moderátorská „skeč“
- Vyhlášení soutěže o titul Miš a Mišák 2006
(vítěze čeká „volňásek“ na Poličské Rockoupání)
- 2. část Jarní proměny doprovázená zpěvem Zuzany Stráníkové a Moniky Ptáčníkové
- Hudební vystoupení kapely Ivety Škorpíkové
- Vystoupení Freestyle biketeam Litomyšl
- Pokračuje odpolední hudební zábava se
skupinami Zvrchudrát, Wizards , Mothers
angels

V neděli 26. března se konala v Divadelním klubu
další z řady módních přehlídek salonu Atol - „KLASIKA A SVĚŽÍ ELEGANCE očima Jany Štursové“.
Plný sál diváků se potěšil pohledem na elegantní
modely v kombinaci s vlasovými kreacemi paní Jaroslavy Vraspírové, majitelky kadeřnického salonu Jára,
a trendovým líčením paní Renaty Křivé.
V úvodu módní přehlídky diváci viděli módu pro
jarní sezónu, dále slavnostní modely a na závěr inspiraci pro letní období. Součástí akce byla též i proměna
jedné z návštěvnic.
Estetický dojem z přehlídky podtrhl výběr módních doplňků k oblečení a květinové vazby paní
Jany Tamelové. Mluveným slovem provázel pan Ivo
Janeček.
Tímto nedělním odpolednem se opět potvrdila
nápaditá a kvalitní oděvní tvorba paní Jany Štursové
a také profesionální přístup celého týmu, stejně jako
ochota vedení Divadelního klubu jít do různorodých
akcí, které mohou obohatit poličský společenský
život – a z toho můžeme mít radost.
-Kap-

Městský park:
9:45-12:00 - Zábavné soutěže pro žáky a studenty
základních i mateřských škol
- fotbalový „Majáles cup“
Náměstí Bohuslava Martinů (u kostela):
9:45-12:00 - Zábavné soutěže pro žáky a studenty
základních i mateřských škol
16:30 - Běh dvojic nejen pro zamilované (pořádá
SVČ Mozaika Polička)
Divadelní klub (pod Tylovým domem):
9:45 - „Májálesové literární pošetky“ aneb O humoru a lásce (literárně-hudební pásmo
studentů gymnázia)
18:30 - Literárně hudební večer (autorské čtení
a vystoupení multižánrové kapely z Ostravy Million Pounds) - dramaturgie večera
Veronika Tobiášová
Hasičská zahrada (zábava):
20:00 - Vystoupení hudební skupiny Kyvadlo

Za proměny se neplatí
U MLADISTVÝCH JE NUTNÝ
DOPROVOD RODIČŮ

DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ V KAMÍNKU
Den otevřených dveří se bude konat za účasti
herců z populárního seriálu televize Prima, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
MěÚ v Poličce a dalších významných a milých
hostů v úterý 16. května 2006 (ZŠ Na Lukách,
vchod od dopravního hřiště). Od 8.00 do 16. 00
hodin si budou moci příchozí prohlédnout prostory Kamínku, zhlédnout ukázku práce s dětmi
a dalších aktivit, případně si domluvit další návštěvu. Jste srdečně zváni!
SRPPD Kamínek

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA

O občerstvení na Palackého náměstí se postarají
žáci učebních oborů kuchař, číšník a cukrář ze SOŠ
a SOU Polička prodejem koláčků, nápojů a klobás.
Sponzoři Majálesu jsou: Město Polička, Divadelní
spolek Tyl, Jezdecký klub Stašov.
- V případě nepříznivého počasí se část programu
přesouvá do Tylova domu –

foto: Jiří Urbánek

Z ČINNOSTI DPS PENZION
3. 3. Senioři navštívili plavecký bazén. Pod vedením paní Spálenkové cvičili ve vodě, v plaveckém
bazénu v Poličce.
8. 3. Začínali jsme s keramikou. Obyvatelé
penzionu si vyzkoušeli první výrobky z keramické
hlíny.
9. 3. Únorové narozeninové zpívání. Všem,
kteří slavili narozeniny v únoru, zazpíval pěvecký
kroužek. Nakonec si všichni zazpívali svoje nejoblíbenější písničky.
15. 3. Jarní kavárnička. Společenská místnost se
naplnila obyvateli penzionu i seniory, kteří přišli
k nám se společně pobavit. Jarní písničky a vlastní
povídka paní Vrzalové zlepšily náladu všem, kteří se
nemohli jara už dočkat.
22. 3. Video – ze života v penzionu. Senioři
zhlédli ve společenské místnosti video, kterým si
připomněli život v penzionu za rok 2005.
29. 3. Březnové narozeninové zpívání. Zazpíval pěvecký kroužek za doprovodu pana Hladíka.
I březnoví oslavenci si zazpívali a pobavili se společně se všemi, kteří mají rádi písničky, rádi si zazpívají
a zavzpomínají.
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NOC S ANDERSENEM
V POLIČSKÉ KNIHOVNĚ
V pátek 31. dubna se v Městské knihovně v Poličce konalo již čtvrté nocování našich malých čtenářů.
Dvanáct přihlášených dětí se sešlo, aby prožilo tajuplný večer plný her, soutěží a překvapení. Jedním z překvapení byla nečekaná návštěva samotného pana
Andersena. Ten nám poutavě vyprávěl nejen o svém
životě, ale také zodpověděl spoustu zvídavých otázek
a nakonec přečetl i jednu ze svých pohádek. V bohatém večerním programu nechyběly hry a soutěže, ale
i návštěva noční radnice a temného sklepa knihovny,
kde na děti čekaly pohádkové bytosti s nelehkými
úkoly (děti měly například rozesmát smutnou princeznu nebo pomoci Popelce přebírat hrách).
I letos si děti mohly pomocí internetu psát s ostatními spáči v jiných knihovnách, navazovat nová přátelství nebo se sdělovat své dojmy. Není se proto co
divit, že se nikomu nechtělo jít spát. Poslední tečkou
za prožitým večerem byla jako obvykle pohádka na
dobrou noc z dílny pana Andersena. V sobotu ráno
čekal na děti ještě poslední důležitý úkol, zasadit na
dvorku knihovny stromek Pohádkovník. Celá akce
byla slavnostně ukončena předáním pamětních listů
a drobných dárků.
Věřím, že se dětem společně prožitá noc líbila
a snad splnila i svoje poslání, totiž přiblížit knihovnu
svým čtenářům a snažit se v nich vypěstovat kladný
vztah ke knihám a ke čtenářství.
Jana Onesorková - dětské oddělení MěK

KARDIACI V KVĚTNU
Kardio klub Svitavy zve na májovou nenáročnou
kondiční 7 km vycházku k památníku Včelích královen. Sraz účastníků v sobotu 20. května v 8.45 hodin
na parkovišti u sportovní haly. Účastníci z Poličky
odjezd vlakem v 7.50 hodin. Na vycházku zveme
všechny příznivce zdravého pohybu.
Doporučujeme Den otevřených dveří v sobotu 13.
května v Moravském krasu. Trasa Adamov – Stará huť
– Býčí skála – křtiny – Rudice. Pravidelné hodinové
jízdy historickým autobusem.
Za výbor kardio klubu Svitavy Jan Pokorný

KAMÍNEK V KVĚTNU
Po:

- Výtvarné práce s dětmi
- 11:00 – 11:30 procházka s dětmi
- ve 14.30 onko klub
Út:
- Kdo si hraje nezlobí
-14.00 - škola Oldříš - výtvarné práce
- 18.30 - 19.30 cvičení kalanetika
St:
- Situační hry
- 11 .30 - 12 . 30 - procházka s dětmi
Čt:
- Písničky, říkanky, relaxace pro děti
+ hudebně pohybové hry
- 9.30 klub maminek
- 18.30 - 19.30 cvičení kalanetika
Pá:
- 11.00 - 11.30 procházka s dětmi
- 10.00 výtvarný kroužek pro děti
4. května 2006 proběhne 9 - 14 hod. v prostorách
Kamínku kosmetika prováděná studentkami SOU
a SOŠ SČMSD Polička.
Kamínek připravuje!
Od poloviny dubna bude v Kamínku opět probíhat výuka základů práce na počítačích pro členy
i širokou veřejnost! Doufáme, že bude tak úspěšná
jako v roce 2005. Zájemci se mohou hlásit na č.t.
603 108 673 nebo přímo na SRPPD „Kamínek“ Lze se
hlásit od pondělí do čtvrtka od 8.00 -15.00.
Kde nás najdete ?
SRPPD „Kamínek“ Švermova 401 – ZŠ Na Lukách
– vchod od dopravního hřiště Pracovní doba: pondělí
–čtvrtek 7.30- 16.00 hod., pátek 7.30 – 13.00 hod
Dle potřeb rodičů možnost úpravy pracovní
doby.
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NOVINKY V KNIHOVNĚ
NOVÉ KNIHY PRO DOSPĚLÉ - BELETRIE
Da Vinciho kód (Brown, Dan)
Speciální obrazové vydání světového bestselleru.
Od prvního českého vydání (Šifra mistra Leonarda)
se liší novým překladem a exkluzivním provedením
s ilustracemi, fotografiemi a nákresy symbolů, pamětihodností i uměleckých děl zmiňovaných v textu.
Utažení šroubu (James, Henry)
Guvernantka osiřelých sourozenců zjistí, že pravý život jejich svěřenců se odehrává ve spojení s již
mrtvými osobami, sluhou a bývalou vychovatelkou.
Její snaha o záchranu dětí způsobí neodvratitelnou
tragédii.
Ukolébavka (Palahniuk, Chuck)
Neškodná říkanka ze str. 27 knihy „Básně a říkanky celého světa“ je ve skutečnosti šamanskou
formulí, která zabijí.
Skládačka: Román z 87. revíru (MacBain, Ed)
Smrtící puzzle: jeden dílek, jeden mrtvý.
Pekelná kuchyně (Deaver, Jeffery)
V pekelné kuchyni se opravdu skrývá samotné
peklo…
NAUČNÁ LITERATURA
Turín 2006 (Felt, Karel)
Tato obsáhlá kronika zachycuje slovem i obrazem
den po dni sportovního souboje, zajímavé lidské příběhy a všímá si také událostí ze zákulisí, které zůstaly
fanouškům skryty.
Textilní výtvarné techniky (Skarlantová, Jana)
Plnobarevná publikace obsahuje velké množství
fotografií, ukázek výtvarných prací a dokumentaci
pracovních postupů.
Receptář na každý den (Receptář)
Čtenáři radí čtenářům, poradny odborníků ze
všech oborů, nejčtenější hobby magazín pro kutily
a zahrádkáře všech generací.
O přírodě, řízení a naději nabeton (Kratochvíl,
Ivan)
Hlavním cílem knihy je ukázat, že svět je sice složitý a navzájem propojený, ale že je možné se v něm
pro dobro své i svých sousedů pohybovat kreativně
a zlepšovat jej promyšlenými drobnými kroky.
Jáchym Topol: Nemůžu se zastavit (Weiss, Tomáš)
Kromě Topolovy tvorby literární se dotýká i jeho
vzpomínek z dětství, postřehů z českého undergroundu, momentek ze studií, z psychiatrické léčebny,
z příležitostných zaměstnání a také z jeho cest po
světě.

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ:
Důvtipní detektivové (Wrightová, Ráchel)
Kniha detailně popisuje, jak dnes odborníci vyšetřují zločiny.
Okno plné strachu (Nachtmanová, Petra)
Hanka se stává obětí šikany.Pomůže ji někdo?
Hodinový strojek, aneb, Příběh na jedno natažení
(Pullman, Philip)
Romantický i strašidelný příběh, který se odvíjí
nezadržitelně jako neúnavný hodinový strojek.
Pohádky česky i anglicky (Benešová, Alena)
Pohádky, pro ty kdo se chtějí zdokonalit v angličtině.
Sny, střepy a štěstí: ZOH Turín 2006 (Bosák, Jaromír)
Nejdůležitější okamžiky letošních zimních olympijských her.
Strašná druhá světová válka(Deary, Terry)
Další kniha ze série Děsivých dějin.
Paličák a hraběnčin duch (Honaker, Michael)
Fantastický příběh o osiřelé Lištičce a sympatickém banditovi.
Trampoty pěti holek (Svobodová, Vlasta)
Příběh pěti kamarádek s bezva nápady.
Čteme je správně? (Honzálková, Marie)
Slovníček výslovnosti cizích jmen.
Téda a mužíček z počítače (Slavíček, Jiří)
Dobrodružství žižkovského kluka Téda Hustolese
a jeho kamarádů.
Jenom klídek! (Reifenberg, Frank M.)
Arne píše komiks do školního časopisu. Zatrpklý
ředitel časopis zakáže.Arne se ale nechce vzdát a vymyslí poněkud krkolomný plán.
S princeznami to není lehké (Wredeová, Patricia C.)
Klasické příběhy o statečných princeznách postavila spisovatelka zcela na hlavu.
William Shakespeare a jeho dramatická jednání
(Donkin, Andrew)
Kniha poodkrývá mnoho zajímavostí ze života
známého dramatika.
Zvířata
Encyklopedie pro nejmenší s Medvídkem Pú
a jeho přáteli.
Kočka leze dírou
Říkadla pro nejmenší s krásnými ilustracemi
E. Plickové.
Veškeré novinky, výpůjční doba a další informace
na www.knihovna.policka.org

NOC S ANDERSENEM NA GYMNÁZIU
V noci ze čtvrtka na pátek z 30. 3. na 31.3. 2006
se studenti kvinty a sekundy poličského gymnázia
již počtvrté zúčastnili celorepublikového projektu
Noc s Andersenem. Začínali jsme jako každý rok
večeří v restauraci Hotel Pivovar, kde jsme si jídlo
objednali předem, abychom nemuseli moc dlouho
čekat na přípravu. Samotný program jsme zahájili
s již tradičním malým zpožděním psychohrátkami,
při kterých se naše dvě třídy navzájem seznámily.
Poté se sekundáni rozlosovali do 6 skupin, ve kterých hráli hru ,,Najdi H.Ch.Andersena“. Celá tato
hra se skládala ze tří podsoutěží. První tři skupiny
startovaly ve třídě se šesti stanovišti, kde odpovídaly na otázky z různých předmětů, a pokud jim
náhodou paměť vypověděla svou službu, upalovaly
do učebny biologie, kde mohly požádat o nápovědu. Další skupina začínala ve třídě, ve které byly
na různých místech vylepené kartičky s otázkami
a třemi možnostmi odpovědí. U každé odpovědi
se nacházelo písmenko a z těchto písmen soutěžící skládali slova.. Pokračovalo se hrou ,,Bludiště“,
v níž se proti sobě utkaly vždy dvě skupiny a soutěžily v tom, kdo dříve odpoví na otázky ze čtyř
témat: zeměpis, literatura, filmy a záludné otázky.
V každé z těchto soutěží získávali studenti
informace o životě H. Ch. Andersena. V konečné

fázi hry ,,Najdi H. Ch. Andersena“ se představili
svým životopisem čtyři kluci z kvinty a snažili se
přesvědčit soutěžící o jeho pravosti. Tři z nich však
záměrně pozměnili některé důležité informace.
Jako první odhalila „pravého“ Andersena Hynkova
skupina a zasloužila si za to odměnu. Na závěr
připravili Martin Mareš a Pepa a Jakub Stodolovi
noční hru. Cílem bylo rozluštit co nejrychleji zapeklité šifry a hlavolamy, které dovedly soutěžící
k poslednímu stanovišti.
Pak se již klasicky četly příběhy. Někdo při příbězích usnul a někdo se dal po poslední přečtené
povídce do veselého povídání, které se protáhlo až
do šesté hodiny ranní, kdy byl budíček. V pátek
už probíhalo normální vyučování, které bylo pro
všechny opravdu náročné.
Chtěli bychom poděkovat p. Skalské a sl. Zemanové za obětovaný čas, panu řediteli za povolení
celé akce a Nové lékárně v Poličce za poskytnutí
sladkého sponzorského daru.
Noc s Andersenem 2006 se opravdu povedla
a my už se těšíme na další ročník. Asi opět se
sekundou, se kterou jsme si užili spoustu legrace.
Tak za rok ahoj !
Petříčková Z. a Stříteská L.,
kvinta, Gy Polička

POLIČSKÝ SKŘIVAN 2006

DiC POLIČKA INFORMUJE

V měsíci dubnu se v Divadelním klubu usku2) NASAĎTE SKI - Polička
tečnil druhý ročník vyhledávací hudební soutěže
3) FEED BACK - Zábřeh
Poličský skřivan.
4) EYE FOR AN EYE - Holice
Cílem soutěže je umožnit amatérským hudeb5) PRVNÍ POMOC – Lubná u Poličky
ním tělesům v pardubickém kraji interpretaci své
6) – 8) ZVRCHUDRÁT – Litomyšl, CHÁTRA 76
tvorby, konfrontaci s ostatními kapelami, odbornou – Jedlová u Poličky, SALONE WHORE DECADENCE
porotou a diváky (posluchači). Nejlépe hodnocené – Svitavy
kapely mají možnost zahrát si na festivalu Poličské
rockoupání, který se uskuteční 26. a 27. 5. 2006
Všechny tyto kapely bude možné slyšet na Pov areálu poličského koupaliště.
ličském rockoupání.
Letošní druhý ročník Poličského skřivana proDo letošního dvoukolového ročníku, bylo při- běhl na jedničku a jen potvrdil velký hudební pohlášeno 24 hudebních těles.
tenciál, který leží v našem kraji (a zřejmě i v Poličce
Ve dvou dnech tak měli návštěvníci možnost – kapely obsadily první dvě příčky).
vidět a slyšet spoustu překvapivě propracované
Doufám, že další ročníky budou minimálně
muziky.Celkově soutěž přilákala do DK přes 600
stejně úspěšné a budou nadále nepomáhat v rozvonávštěvníku což vytvořilo výborné prostředí pro
ji jak hudebním, tak kulturním.
potencionální „Poličské skřivany“.Odborná porota,
Touto cestou bych chtěl poděkovat všem účinkterá byla nucena vyslechnout bezmála 900 minut
kujícím, divákům, porotě a Jakubu Kleinbauerovi.
rozličný hudebních žánrů nakonec rozhodla takto:
Lukáš Zrůst
1) POSLEDNÍ KONFLIKT - Polička
dramaturg DK

V měsíci květnu se opět v Domečku (Tyršova
161, obchodní dům Ponas, naproti Poličské pekárně) představí Divadélko Jo‘Jo. Tentokrát 16. 5. 2006
v 10,00 hod. a to s pohádkou: Jak se šnek Škytálek
chystal na velké závody. Je to jarní dobrodružství
malého šneka, který nakonec vyhrál tu největší
cenu. Všichni malí i velcí diváci jsou srdečně zváni.
Po celý květen bude dále v domečku probíhat
soutěž o nej... strašidýlko. Přijďte si vyrobit svoje
strašidýlko nebo jinou příšerku. Potřebovat budete
fantazii a šikovné ruce. Odměněni budou všichni
účastníci. Přijďte mezi nás, těšíme se na spoustu
strašidel.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili naší burzy
a věnovali nám dětské oblečení a potřeby. Tyto věci
byli předány v Koclířově do azylového domu pro
matky s dětmi v nouzi. Všichni jste zváni k prohlídce domova v rámci dne otevřených dveří.
Přesný termín dne otevřených dveří nebyl do
uzávěrky tohoto vydání Jitřenky znám, prosím informujte se u nás.

DĚTSKÁ SCÉNA

I MALOU MINCÍ PODPOŘÍTE
VELKOU VĚC

Dvě želízka v ohni, respektive v krajské přehlídce v recitaci dětí, měla naše škola v letošním
ročníku.
Michaela Pospíšilová (3. třída) a Petr Harašta
(4. třída) obsadili v okresním kole shodně 1. místo,
a tím si zajistili právo účasti. Oba si vybrali zajímavé texty: Michalčino „Nečekané setkání“ a Petrova
„Nejlepší škola na světě“ byly šité na míru.
Michalka bohužel onemocněla a tak se do Pardubic vypravila jako náhradnice Silvie Halamková.
Její kategorie byla plná elánu a velmi vyrovnaná,
o čemž svědčí ocenění pro polovinu soutěžících.
Její kvalitní záskok slavil úspěch, protože „Tom
Sawyer“ v jejím podání znamenal konečné 3. místo.

Silvie je velmi bojovná a ctižádostivá, její umístění
je velkým příslibem do dalších let.
O den později soutěžil Petr. 14 úryvků próz
a básní bylo poznamenáno velkou snahou vyniknout, vytratila se přirozenost a kolovrátkový styl
spíše uspával. Petr také bojoval, ale přílišná tréma
mu svazovala jazyk. I on byl na takovéto akci poprvé a věříme, že ne naposled.
Chcete-li strávit příjemné odpoledne s žáky naší
školy, srdečně Vás zveme na Pohlazení pro maminky, které se koná 11. 5. od 15.30 hod v malém sále
muzea. Recitací a zpěvem se budeme snažit rozzářit
Vaše tváře. A společně oslavíme Den matek.
Masarykova ZŠ

Ve dnech 5. a 6. dubna 2006 se konala veřejná
sbírka s názvem „Pomáhat může každý“ uspořádaná humanitární organizací ADRA Česká republika.Sbírka proběhla ve více než stu českých městech
a také v Poličce. Celkem bylo vybráno 2 322 759 Kč
z toho částkou 10 715,50 Kč přispěli dárci z Poličky.
Třetina sbírky bude použita na projekty realizované
v jednotlivých regionech ČR, třetina je připravena
pro okamžitou pomoc při mimořádných krizových
událostech doma i ve světě. Poslední část je určena
na dlouhodobé zahraniční projekty.
Tato sbírka bude pokračovat formou informační
kampaně prostřednictvím medií až do konce tohoto roku. Do sbírky se aktivně zapojili studenti
středních a základních škol, mladí lidé ze sdružení
Pathfinder a další dobrovolníci. V našem městě
se aktivně do sbírky zapojili studenti z gymnázia,
kteří po dvě odpoledně chodili po městě a oslovovali občany. Každý dárce obdržel kulatý tácek
se znakem sbírky, s logem ADRA a základními
a kolektivní hry. Tábor je určen pro děti druhých
informacemi.
až devátých tříd ZŠ. Je možný i doprovod rodičů.
Všem, kteří se aktivně podíleli, jak na orgaZačínáme v pondělí a každý den se děti sejdou v 8:
nizování sbírky i všem ochotným dárcům, děkují
30 v budově Penzionu (vedle hotelu OPUS), kde od
pracovníci humanitární organizace ADRA a velice
9:00 – 11:30 hod budou spolu s odborným lektorem
si váží všech, kteří věnovali svůj čas i prostředky
zábavnou formou rozvíjet svoji paměť, představivost
pro pomoc potřebným a projevili tak svou důvěru
a fantazii. Vše, co se naučí, mohou potom děti
podpořit a uskutečnit mnohé projekty.
uplatnit také ve školním roce. V 11:30 bude v budoKoordinátor sbírky ADRA Polička Radmila Slevě Penzionu zajištěn společný oběd a na odpoledne
záková.
(zhruba do 15 hod) je pro ně připraven program
Pro další informace prosím kontaktujte: Humaher a výletů, které společně připraví sdružení Ka- nitární organizace ADRA, Klikatá 1238/90c, Praha 5
mínek. Tábor bude zakončen v pátek odpoledne. – Jinonice, 158 00 Tel: +420 257 090 641, Fax: +420
O děti budou pečovat lektoři a pracovníci sdružení
257 090 642, e-mail: adra@adra.cz, www.adra.cz
Kamínek.
Tábor je pořádán ve dvou termínech a to
10. 7. – 14. 7. a 14. 8. – 18. 8. Na srpnový termín
POZVÁNKA DPS PENZION
se mohou také přihlásit děti, které mají poruchy
s učením. Těm se v dopoledních hodinách bude
věnovat Mgr. Dita Bomberová - speciální pedagog.
U menších dětí s poruchami učení doporučujeme
3. 5. Léčivé byliny v praxi + ochutnávka čajů
doprovod rodičů.
– posezení pro zdraví, ve spolupráci s Ekocentrem
Cena tábora je 1 100,-. Případný doprovod nebo
Skřítek. Začátek ve 14 hod. ve společenské místdruhé dítě z rodiny má slevu 300,-Kč.
nosti.
Přihlásit se můžete u paní Evy Jílkové v „Kamín10. 5. Besídka – Den matek, besídka MŠ Hegeroku“ tel. 737 878 715 a informace o rozvoji paměti zís- va a Speciální školy Polička. Začátek ve 14 hod. ve
káte na tel. 777 230 236. Informační materiál bude
společenské místnosti.
k dostání také v Informačním centru v Poličce
17. 5. Hry, kvízy o přírodě – ve spolupráci
Věříme, že se děti nejenom společně pobaví, ale
s Ekocentrem. Začátek 14 hod. ve společenské
využijí volný čas k vlastnímu rozvoji, neboť paměť
místnosti.
je zdrojem nápadů, iniciativy a samostatnosti. Na24. 5. Májová kavárnička – písničky, básničky
byté schopnosti uplatní při učení, tvořivosti nebo
o jaru, o lásce. Začátek ve 14 hod. ve společenské
u cizích jazyků.
místnosti.
Kapacita je zhruba 30 dětí, proto nenechávejte
31. 5. Zábavné odpoledne, hra s dětmi – atrium,
své rozhodnutí na poslední chvíli.
případně jídelna od 14 hod.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S ROZVOJEM PAMĚTI
SRPPD „KAMÍNEK“ spolu s lektory vzdělávací
spol. Prostar v Poličce, nabízí možnost Vašim dětem
prožít zajímavý prázdninový týden formou příměstského tábora. Budeme společně rozvíjet paměť,
tvořivost a fantazii a přitom zbude čas i na zábavu

DOPIS ČTENÁŘE
23. 3. 2006 jsem se s manželem zúčastnila
prezentace výrobků firmy KINGSTAR CZ s.r.o. Vše
probíhalo dobře do doby, než došlo na lámání chleba - koupí někdo něco nebo ne?
Na akci nás bylo 24 lidí a jenom jeden pár zboží koupil. A pak se to stalo – ZÁZRAK - z milého,
usměvavého pana dealera, který jeden a půl hodiny
laškoval a byl samý usměv, se stal docela obyčejný
sprosťáček, s tvrdým výrazem v obličeji. Nadal nám,
že si jdeme jenom pro dárky, když jsme viděli výrobky, které jsou vystaveny půl hodiny před akcí
a už je máme doma, tak nemáme zabírat místo
koupěchtivým občanům a máme jít domů. To jsem
popsala jenom část toho, co se tam dělo. To musíte
zažít na vlastní kůži.
RADA - až ve schránce najdete pozvánku fy.
Kingstar.cz na prezentaci jejich výrobků, určitě se
zúčastněte, srdečně doporučuji. Nudit se určitě nebudete. Strávíte příjemné 3 hodiny, možná i o hodně víc, to bude záležet pouze na Vás, jak rychle si
necháte vyluxovat od dealera peněženky.
Navrátilová
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PROJEKT „STŘEDISKO SOCIÁLNÍ INTEGRACE AZASS POLIČKA“

Ve středu 29. března proběhlo další ze školních
kol soutěže „Paragraf 11/55“. Projekt stejného názvu
probíhá v celé České republice od roku 2001 z iniciativy Aliance Zákon 18 (název vyplývá ze zákona

V dubnu končí svou třetí etapu projekt Svazku
• osoba s potenciální možností návratu na trh
obcí AZASS nazvaný „Středisko sociální integrace
práce se dostává do stavu, kdy je omezena její
AZASS Polička“. Tento projekt je spolufinancován Ev- schopnost pohybu a orientace a ztrátou znalostí
ropskou unií. Konkrétně se jedná o grantové schéma
a dovedností
v rámci opatření 3.2 Společného regionálního ope• osoba s potenciální možností návratu na trh
račního programu – Podpora sociální integrace v re- práce se dostává do stavu, kdy je její pracovní potengionech, a to prostřednictvím Pardubického kraje.
ciál vázán na péči o osobu s omezenou schopností
Projekt je zaměřen na oblast sociální integrace
pohybu a orientace
a komunitní plánování. Jeho smyslem je pomoc skuStředisko sociální integrace AZASS Polička se
pinám osob ohrožených sociálním vyčleněním v teri- skládá z několika základních pracovišť v areálu
toriu členských obcí Svazku obcí AZASS, komunitní
AZASS v Poličce a využívá pro svou činnosti i vytvoplánování v teritoriu členských obcí Svazku obcí
řenou Síť pracovních bodů v teritoriu členských obcí
AZASS a zřízení a provozování Střediska sociální
Svazku obcí AZASS.
integrace AZASS Polička jako institucionální a orNa konci své třetí etapy projektu má toto střeganizační báze pro realizaci zmiňovaných programů
disko již vybavena svá pracoviště většinou všeho
i programů, které chce Svazek obcí AZASS ve svých
potřebného a je připraveno k přímé práci s klienty.
záměrech v budoucnu realizovat.
V Poličce k tomu bude sloužit „Půjčovna kompenCílové skupiny, na něž je projekt zaměřen ze- začních, rehabilitačních a rekondičních pomůcek“,
jména, jsou v jeho rámci rozděleny následujícím „Pracoviště simulace domácího prostředí“ a „Pracozpůsobem:
viště manuálních a pracovních dovedností“. Pro své
A. Skupina osob ohrožených sociálním vyčleně- aktivity má projekt také vytvořenu flexibilně konciním, kam patří
povanou „Síť pracovních bodů v teritoriu členských
- osoby dlouhodobě nezaměstnané nebo dlouho- obcí Svazku obcí AZASS“, které se opírá zejména
dobou nezaměstnaností potenciálně ohrožené
o pracoviště obecních úřadů členských obcí Svazku
- osoby s omezenou schopností pohybu a orienta- obcí AZASS.
ce s potenciální možností návratu na trh práce
B. Skupina osob míst kontaktu
- jde o osoby, které pracují v místech, kde se lze
potenciálně setkat s jevy sociálním vyčleněním, či se
symptomy k této sociálním vyčleněním směřujícími
nebo indiciemi sociálního vyčlenění
Základními situacemi ohrožení sociálního vyčlenění, s nimiž projekt pracuje jako se vstupními jsou
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN
tyto dvě:
EVROPSKOU UNIÍ

určujícího věk osoby, které mohou být prodány
tabákové výrobky – pozn. red.). Vědomostní soutěž o zákonech a zodpovědnosti je určena pro děti
od 11 do 15 let. Organizace je v rukou příslušných
středisek volného času (v Poličce SVČ MOZAIKA),
přípravy školních kol se ujímají učitelé. Na Základní
škole T. G. Masaryka se realizace chopila dr. Jílková
ve spolupráci s kolegy z učitelského sboru a žáky
druhého stupně. V průběhu pětikolového klání
řešilo 6 pětičlenných týmů teoretické a praktické
úlohy související s právní problematikou. Porota
složená z ředitele školy, velitele městské policie,
pracovnice odboru sociálních věcí a zdravotnictví
MěÚ, vedoucí odboru estetiky a společenských věd
SVČ MOZAIKA a dopisovatelky Jitřenky se zřejmě
nejvíce „zapotila“ při hodnocení úkolů, při nichž
soutěžící uplatnili schopnost prezentovat vlastní
názor. Přestávky v téměř tříhodinovém programu
vyplnilo vystoupení školní skupiny aerobiku. Atmosféru, připomínající soutěžně – zábavnou show,
podpořili fanoušci jednotlivých družstev vyzbrojení transparenty, maskoty a barevně vyladěným
oblečením. Vítězný tým (L. Chládek, L. Pazderová,
F. Češka, V. Teplá a D. Kopecký) postoupil do
oblastního kola, kde se utkal s kolegy ze ZŠ Na
Lukách (Polička) a ze základních škol v Lubné,
Pomezí, Telecím a Bystrém. Oblastní kolo se uskutečnilo v Tylově domě po uzávěrce vydání, reportáž
přinese červnová Jitřenka.
-kaz-

CHOVATELSKÁ VÝSTAVA
Český svaz chovatelů v Pomezí připravuje
k 50. výročí od založení
organizace místní výstavu králíků spojenou
s prodejní výstavou květin, sadby a s prodejním
stánkem s chovatelskými
potřebami.
Výstava se uskuteční ve dnech 20.- 21.
května. Přístupná veřejnosti bude v sobotu od 13 do 18 hodin a v neděli
od 8 do 16 hodin.
Pro děti bude připraveno kolo štěstí, ve kterém
budou moci hrát o stolní hry či živá zvířátka. Budou se moci zdarma svézt na poníkovi. Vstup mají
samozřejmě zdarma. Občerstvení je zajištěno, včetně párků či grilovaných makrel.
Výstava se tradičně koná jednou za dva roky.
Proto zveme všechny chovatele i občany, kteří mají
zájem zhlédnout řadu plemen králíků a případně
si i nějakého králíčka koupit buď k osvěžení svého
chovu anebo jako domácího mazlíčka.
ČSCH Pomezí
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NÁVRAT KE 3. MISTROVSTVÍ ČR V BODY ARTU
Při zpracovávání článku 3. MISTROVSTVÍ ČR
BODY ART a 3. MÍSTO SOU A SOŠ, uveřejněném
ve 4. čísle Jitřenky v dubnu 2006 došlo nedopatřením k výpadku některých údajů, které bychom rádi
k tomuto textu doplnili. Plný název školy je SOU
obchodní a SOŠ SČMSD. Zmíněná soutěž 3. Mistrovství ČR v malování na tělo BODY ART 2006 měla
kategorii dospělých a kategorii studentskou, ve které
soutěžila naše žákyně 2. ročníku oboru kosmetička
Klára Dubačová. Každý z přihlášených studentů musel předem prokázat svoji bodyartovou způsobilost
zasláním portfolia minimálně 5 fotografií nebo
grafických prací, z nichž porota vybrala ty nejlepší,
jejichž autoři se soutěže mohli zúčastnit. Soutěžící
si mohli v rámci přípravy předem vypracovat malby
a dekorace v rozsahu 2/3 návrhu, minimálně 1/3 výjevu dokončit v soutěži a tím prokázat, že jde o jeho

nápad a vlastní tvorbu. Celkový čas pro vytvoření
zvoleného motivu byl 60 minut. Odborná porota
složená z významných osobností v oblasti bodyartu,
vizáže a módy, hodnotila náročnost vybrané techniky, kreativitu a originalitu nápadu, celkovou přípravu
modelu, využití barev a zdobicích materiálů, celkové
ztvárnění a dojem i profesionalitu práce. Hodnocení
se mohli zúčastni i sami diváci. Těší nás, že mezi náměty Ikaros, Afrodita, Persefona, Rusalka, Egypťan,
Krysař a draky byla práce Kláry „Bájný jednorožec“,
která získala 3. místo, s hodnocením poroty v závěrečné zprávě „čistá profesionální práce“ .
Protože jsme v této soutěži obsadili medailová
umístění i v roce 2005, věříme, že na mistrovstvích
tohoto typu budou naše žákyně i v budoucnosti
dosahovat předních umístění. Kláře děkujeme za
reprezentaci školy a města Poličky a k dosaženému
úspěchu blahopřejeme.
Mgr. Jiří Kapras
zást. řed. pro prakt. vyučování

JAK SE ŽIJE S HENDIKEPEM
Akci s tímto názvem připravuje na červen městská policie ve spolupráci s odborem sociálních věcí
a zdravotnictví MěÚ, místními školami, poskytovateli
sociálních služeb a dobrovolníky. Od 19. do 23. června proběhne v Poličce řada programů, které budou
určeny žákům, studentům, seniorům a široké veřejnosti. Připravena jsou setkání s vozíčkáři a s lidmi
s vadami zraku, beseda o základech první pomoci
i o nebezpečích, která hrozí seniorům, pro nejmenší je určena návštěva dopravního hřiště. Smyslem
projektu je podle organizátorů především prevence.
Tomu odpovídá i zvolený termín. Blíží se prázdniny,
čas, kdy zejména dětem hrozí nejvíce úrazů. Bližší informace o částech programu určených pro veřejnost
přineseme v příštím vydání.
-kaz-

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

16

NOVÉ BYTY V POLIČCE
Firma PRIMA s.r.o. zahajuje novou
výstavbu bytů na pozemcích zakoupených od města Poličky v klidné lokalitě
Mánesova v Poličce, které jsou určeny
k prodeji.

SITUACE
BYTOVÉ DOMY MÁNESOVA POLIČKA

K.

Celkem čtyři bytové domy s 52 byty.
Zahájení výstavby
2 bytových domů:
4/2006
Dokončení výstavby
2 bytových domů:
6/2007
Zahájení stavby zbývajících
2 bytových domů:
4/2007
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Velikost bytů: 40-94 m2
Kategorie: 1+kk, 2+kk, 2+1, 3+1
V přízemí bezbariérové byty pro
tělesně postižené.

KY
U VL EČ

Informace na tel.: 777 725 660,
461 722 356 nebo v prodejně stavebnin (Petr Švanda-PRIMA, P. Jilemnického 568, Polička)

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Prodám pozemek na stavbu rodinného
domu cca 1000 m2 v Pomezí, tel: 777 716 151
***
Provádíme opravy střech a jejich příslušenství po zimě. Opravy, rekonstrukce, oplechování komínů, nátěry střech a příslušenství. Realizace nových střech. Rychle, levně a kvalitně. Tel:
731 506 249, 464 620 162
***
Hledám pronájem bytu 1+1 nebo menšího
2+1 v Poličce. Tel. 776 040 278

PŘIJĎTE SI V KVĚTNU PRO PORCI POVZBUZENÍ
DO KLUBU ZDRAVÍ

SK PRIMA BILANCUJE

Už delší dobu mám sama ze sebe špatný pocit, k sesuvu až do stádia vypuknutí nemoci. Chtěla
Rádi bychom čtenářům poskytli ohlédnutí za
neboť se nemohu dostat z monotónnosti časové
bych vás proto pozvat na přednášku „Srdeční one- loňskou sezónou a informace o sezóně nadcházetísně. Znáte to, jednou něco odložíte na zítra a ani
mocnění a rakovina“, která se uskuteční 10. května
jící. Zúčastnili jsme se jak závodů silničních, cyklose nenadějete a je z toho hora k nepřekonání. Hory
2006 v 18,00 hodin v hudebním sále Muzea, v níž
krosových, horských kol, tak i běhu na lyžích.
lze zlézat, patříte-li k těm silným, nezlomným
bychom se s vámi chtěli navzájem povzbudit, aby
Na cyklokrosových závodech nás nejlépe reprea odvážným povahám, které, aniž by si chtěly
nikdo nevzdával své pokusy vylézt na svoji osobní
zentoval Miloš Mayer, který byl na 15-ti závodech
něco dokazovat, jdou celý život přímým směrem. osmitisícovku, kterou může být změna životního
a z toho 13 x stál na stupních vítězů (Oderský
Odměnou jim je nádherná vyhlídka a i pocit
stylu coby prevence či nápravy případných škod. a Košumberský pohár - 1.místo, Mistrovství ČR
pokory. Hory lze také obcházet, ale cesta se pak
Protože změny podobného charakteru se nejlépe - 2.místo a další).
jaksi podivně klikatí a někdy se dojde jinam, než
dělají, když na ně nejste sami. Připravena bude
Na závodech silničních za nás jezdil např. Petr
bylo původně zamýšleno. Krajina kolem však také
ukázka vhodného jídelníčku a receptář k odnesení
Vlček a Jakub Ehrenberger, kteří se dokázali v záposkytuje dostatek podnětů pro vnímání krásna. domů.
vodech prosadit do první desítky.
To se stává vlastně hodně často. Nejhorší však je,
Takže neskládejte ruce v klín a nezůstávejte
Krajských lyžařských běžeckých závodů se
když hora v čase změní těžiště a začne se sesouvat
v pasivitě vůči situacím, které život přináší a nao- zúčastnil nejmladší člen klubu Štěpán Švanda (5 x
přímo na naši cestu se skrytým cílem nás zavalit. pak přijďte se rozdělit o svoje poznatky a zkušenos- 1.místo, 3 x 2.místo), dále Petr Vlček (3 x 2.místo, 1
Ne vždy se dá rychle uniknout a občas to nekončí
ti, nikdy nevíte, kdy mohou být jiným k užitku. x 3.místo) a další borci, kteří dosáhli také dobrých
zrovna dobře. Někdy není čas se ani rozhlédnout
Ve filmu „Sněženky a machři“ zaznělo toto moudro:
výsledků.
kolem, natož se kochat krásami krajiny, tak rychle „Čeho se na nás dopustili druzí, s tím už se nějak vyV letošní sezóně kromě závodění připravujeme
události mohou pospíchat.
rovnáme, horší je to, čeho jsme se na sobě dopustili
také seriál náborových závodů pro děti, mládež a
Zdálo by se, že jenom tak filozofuji, ale něco
sami.“ A protože je květen měsícem lásky, začněte
nové talenty. První z těchto závodů se uskuteční
podobného se může odehrávat přímo v našem těle, (ale nezůstávejte) u sebe a nebojte se, lásky není
28.5.2006 a bude to časovka jednotlivců. Nadějným
stačí pár chvil nepozornosti či občasné mávnutí
nikdy příliš.
sportovcům rádi umožníme s naší pomocí ve sporrukou, že „pro jednou nevadí“ a pokud jsme takoví,
Hanka Ščigelová, tovních aktivitách pokračovat nejen na amatérské
že raději chodíme oklikami, může se stát, že dojde
KLUB ZDRAVÍ Polička
úrovni. Podrobnosti budou zveřejněny ve školách
a v naší vývěsce na obchodě PRIMA SPORT, Riegrova 24, Polička. Tímto zveme mládež s rodiči, aby
se zúčastnili našich závodů.
Dalším důležitým bodem sezóny bude organizace jednoho ze závodů Českého poháru extraligy
Masters v cyklokrosu.
Ve dnech 25. a 26. 3. se konal republikový turnaj
V ženách startovalo 9 dvojic, které byli rozlosováTěšíme se na setkání s Vámi na některé ze spormladšího žactva, kterého se zúčastnilo 18 chlapců
ny do 3 skupin. Naše děvčata se nedokázala v prvním
tovních akcí a při dalších aktivitách.
a 17 dívek. Martin Cecha a Pavel Bidmon byli našimi
utkání s dvojicí Valčuhová, Jarošová z Radhoště vyzástupci mezi chlapci. I když oba svá utkání v prvním
rovnat s atmosférou turnaje a povrchem, na kterém
kole prohráli, jejich výkon byl na velice dobré úrovni. se hrálo (byla to umělá tráva) a prohrála 6:2, 6:2.
Martin měl smůlu na los, kdy dostal nasazenou trojku, Nervozita byla veliká. Druhé utkání ve skupině bylo
ale prohrál po velice vyrovnaném průběhu obou setů. o mnoho lepší a s dvojicí Dobešová, Kožušníková
Klub českých turistů Polička pořádá XXX. ročník
Pro Pavla to byl zase první velký zápas v jeho začínají- z Havířova sehrála vyrovnané utkání, kdy měla i mečturistického pochodu Žďárskými vrchy
cí tenisové kariéře a málem byl hned vítězný, bohužel
bol, ale nakonec prohrála 7:5, 4:6, 5:7. Turnaj vyhrála
prohrál 7:5 ve třetím setu. Oba si vše vynahradili ve
dvojice z Estonska.
Prezence účastníků a start: v sobotu 3. 6. 2006,
čtyřhře, kde skončili na třetím místě. Turnaj vyhrál
Součástí mistrovství byl V.I.P. turnaj, kterého se
Gymnázium v Poličce od 7.30 do 9.30 hod.
Lukáš Chyba z Pelhřimova.
zúčastnili sponzoři turnaje, partneři z jednotlivých
Mezi děvčaty náš oddíl reprezentovaly Terezky
krajů a dvě známé osobnosti - moderátor různých
Trasy pochodu:
Musilová a Vytlačilová, Bára Tomanová a Katka Tur- společenských akcí p. Vrba a hlavně písničkář Frantipěší: 10, 13, 28, 35 km, cyklo: 36, 46, 70 km
báková. I děvčata svá utkání ve dvouhře prohrála, šek Nedvěd, který ukázal, že umí nejenom na kytaru,
Cíl pochodu: přehrada Pod kopcem, kde každý účastník
i když soupeřky byly hratelné, ale zatím nervozita při
ale i s tenisovou raketu. Naše dvojice Zdeněk Jílek
obdrží Pamětní list.
důležitých zápasech svazuje jejich jinak šikovné ruce. a Petr Hegr, která se měla turnaje zúčastnit, byla po
Startovné: dospělí 15,- Kč, mládež do 15 let 10,- Kč
Ale přístup k tréninkům, který je výborný mi dává
domluvě rozdělena z důvodu nemoci jednoho hráče
Doporučujeme mapu č. 49 - Žďárské vrchy
jistotu, že se vše v lepší výsledky brzy obrátí. Děvčata
z dvojice z Estonska, takže Petr zaujal místo ve dvojici
na rozdíl od kluků na svá vítězství v soutěžním utká- s panem Krugerem a nakonec spolu obsadili konečné
Trasy pochodu:
ní teprve čekají A ledy byly prolomeny ještě v tomto
2. místo. Pozici Petra musela zaujmout už odpočívající
Pěší:
turnaji. Ve čtyřhře se totiž dočkaly Terezky Musilová
Andrea Jílková, takže vznikla jediná smíšená dvojice.
9 km: Polička - Modřecký rybník - přehrada Pod kopcem
a Vytlačilová, když konečně vyhrály. Vítězstvím nad
Po dvou vítězstvích a dvou porážkách jsme obsadili
- Polička.
párem ze Žamberka v poměru 2:0 na sety se probo- 5. místo. Sobotní program zakončil galavečer, na kte13 km: Polička - Balda - Modřec - přehrada Pod kopcem
jovaly do semifinále, které prohrály s párem z Chocně
rém vystoupil František Nedvěd.
- Polička
těsně 2:1 na sety. Finále bylo na dosah. Nutno dodat,
V sobotu 8. 4. se v nafukovací hale v Poličce
20 km: Polička - Kamenec - Sádek - Lačnov - Kateřinky
že první vítězství se neobešlo bez slz radosti, jak
uskutečnil Generační turnaj ve čtyřhře, který byl
- Korouhev - Jelínek - přehrada Pod kopcem - Pou děvčat tak i u rodičů, a samozřejmě byla oslava
posledním turnajem zimní halové sezony. Turnaje
lička
v podobě ovocných pohárů a studené kávy.
se zúčastnilo 12 dvojic, které se rozlosovaly do dvou
28 km: Polička - Lačnov (společně s trasou 20 km)- háTurnaj děvčat vyhrála Eva Smejkalová z Pardubic.
skupin. Hrálo se do sedmi gamů a do další fáze pojenka Doly - Prosička - Jimramov - Korouhev
Děkuji sponzorům tohoto turnaje. Jsou to:
stoupily čtyři nejlepší páry a systémem 1. se 4. a 2. se
- přehrada Pod kopcem - Polička.
Báča - p. Báča, ovoce-zel. Vitamín D - p. Dvořák, 3. se hrálo čtvrtfinále, vítězové potom semifinále a do
35 km: Polička - Lačnov - Telecí - Spělkov - Daňkovice
Ravensburger karton - p. Hlouš, ZŘUD masokombi- finále se probojovaly páry Alois Motl, Luděk Havlíček
- hájenka Doly - společně s trasou 28 km do cíle.
nát —p. Bantech, Prima sport - p. Švandová, Ponas - Petr Hegr, Zdeněk Jílek. Z vítězství se radoval pár
Cyklo:
s. r. o - p. Scheib, prodejna elektro - p. Boháč, zubní
z Mohelnice Motl, Havlíček v poměru 7:5.
36 km: Polička - Sádek - Borová - Pustá Rybná -Krásné
lékař – MUDr. Ševčík, Keralit Litomyšl - p. Brokeš,
Konečné pořadí:
- Borovnice - Lačnov - Korouhev - přehrada Pod
p. Šenkyřík
1. Motl Alois - Havlíček Luděk, Mohelnice
kopcem Polička
Ve dnech 30. 3. - 2. 4. se konalo v Pardubicích
2. Hegr Petr - Jílek Zdeněk, Polička
46 km: Polička - Sádek - Borová - Pustá Rybná - Mílovy
Halové mistrovství neregistrovaných tenistů
3. Latislav Jiří - Puchýř Luděk, Hlinsko
- Sněžné - Borovnice -Korouhev - přehrada Pod
s mezinárodní účastí ve čtyřhře mužů a žen.
4. Mesenský Igor - Sklenář Ivo, Brno
kopcem - Polička
Mezinárodními účastníky byli hráči z Estonska,
V červenci se v Poličce uskuteční opět Mistrov70 km: Polička - Mílovy - Svratka -Herálec - Cikháj - FryUkrajiny, Maďarska, Slovenska, Srbska a Černé Hory
ství Pardubického kraje neregistrovaných tenisšava - Sněžné - Lačnov - Korouhev - přehrada Pod
a z Finska. Této velkolepé akce se zúčastnili i hráči
tů, které bude kvalifikací na Mistrovství ČR v září
kopcem - Polička
našeho oddílu Andrea Jílková, Alena Pazlarová, Leoš
v Hradci Králové.
Bulva a Petr Hegr. V mužské čtyřhře startovalo 32
Provozní doba a ceník na dvorcích TJ Spartak
dvojic, které byly rozlosovány do pavouka. Tradičně
Polička, květen - září 2006: Pondělí - pátek 9,00
V tomto čísle Jitřenky byl mimořádný zájem
smolný los postavil našim do cesty čtvrtý nasazený pár - 12,00 15,00 - 21,00 dle denního světla, sobota - TURo zveřejnění článků. Všem, na které se nedoVrba-Fiedler z Českých Budějovic, na který náš pár
NAJE , neděle - 9,00 - 12,00 14,00 - 20,00.
stalo, se omlouváme. Pokusíme se je zveřejnit
nestačil a prohrál 1:6, 2:6 a turnaj pro ně skončil.
Cena za dvorec je: dopoledne 60 Kč, odpoledne
v příštím čísle.
Mistry se stal pár Valčuha a Jurajda z Rožnova pod
100 Kč.
Redakce
Radhoštěm.
Zdeněk Jílek

TENIS - LEDY BYLY PROLOMENY

Pochod Žďárskými vrchy

! ! !
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TURISTÉ V KVĚTNU
1. května – Krounka
Tradiční vycházka do údolí říčky Krounky. Vlakem do Krouny a přes Kutřín do Předhrádí. Trasa
14 km je vhodná i pro rodiny s dětmi. Cestou možnost opékání. Vedoucí akce: Broklovi.
13. května – Tajný výlet.
Oblíbený výlet do okolí Poličky.Sraz účastníků
v 8.00 hod na nádraží ČD v Poličce. Vedoucí akce:
Roman Škorpík a Miloš Baláš.
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

OHLÉDNUTÍ ZA ÚSPĚCHEM
V SÁLOVÉ KOPANÉ
Výborného úspěchu po roce opět dosáhli hráči
sálového fotbalu D.A.S. VPS Polička, kdy na závěrečném play-off turnaji o Mistra České republiky
v sálovém fotbalu v Luhačovicích sice neobhájili
loňský titul, ale celkové druhé místo je vynikajícím
úspěchem poličského kolektivu. „Po základní části
vstupovali hráči do závěrečného turnaje z třetího
místa, ale vynikajícím kolektivním výkonem a velkou
bojovností se jim podařilo probojovat do finále, kde
však již nestačili na mužstvo Chemcomexu Praha.
Všichni hráči a funkcionáři zaslouží za předvedené
výkony i reprezentaci města Poličky velkou pochvalu,“ uvedl předseda oddílu František Švec.
Finále: D.A.S. VPS Polička – Chemcomex Praha
– 1:5. Góly: Dittrich J. st
Sestava: Dittrich O., Kašpar J., Švec F., Červený
Z., Kovář M., Benko J., Zvěřina P., Šmeral P., Král L.,
Dittrich J., Pospíšil O., Mužík J.
Gólman Dittrich O. byl vyhlášen nejlepším brankařem turnaje.
„Na závěr bych chtěl poděkovat všem sponzorům a jejich přízni pro náš sport, protože bez nich
bychom nikdy nedosáhli těchto úspěchů,“ dodal
František Švec.
Poděkování: Město Polička, D.A.S. Polička, Tiskárna Polička, firma Pásek Polička, Ponas Polička,
Strefa, Masokombinát Zřud, Marcel Kastner Polička,
VHOS M. Třebová, Pivnice – Huntovna Polička,
Pneuservis Červený, Sportbar Kréta, Novabrik, firma
Gunex, Harmonie Skuteč, WWW.ENTERSCHOP.CZ,
K a K servis, Milacron s.r.o., Business activity s.r.o.,
Autobox – servis CZ s.r.o.
-sáň-
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OHLÉDNUTÍ ZA MĚSTSKOU HOKEJOVOU LIGOU
V pátek 24. března se v sokolovně konalo
ní poděkoval p. Grubhofferovi a ocenil, že MHL
slavnostní vyhodnocení 7. ročníku „O PUTOVNÍ
probíhala ke spokojenosti sportovců i fanoušků
POHÁR STAROSTY MĚSTA POLIČKY“. Přítomno
a ujistil přítomné, že město bude tento turnaj i nabylo přes 250 účastníků, kteří mezi sebou přivítali
dále podporovat.
místostarostu p. Martinů a předsedu TJ Spartak
Vyhodnocení MHL: Rozhodčí: Milan Dostál, Jiří
Polička p. Chválu.
Drašar. Nejstarší hráč: 1. Čestmír Kubík, 2. Miroslav
Úvodem slavnostního večera vystoupil pan
Koráb, 3. Jiří Chalupník.
Miloš Grubhoffer, hlavní organizátor Městské
Nejlepší trenér: 1. Zdeněk Poul (Stanov) 2. Jahokejové ligy, který uvítal všechny přítomné a po- roslav Zeman (Jimramov) 3. Miroslav Zbytovský
děkoval sponzorům, kteří přispěli na uspořádání
(CH+B)
slavnostního večera: Město Polička, Měšťanský
Nejlepší brankář: 1. Otto Keller (Stanov) 2. Jan
pivovar, Masokombinát, THT, firmy – Prima, Báča, Sochor (Jimramov) 3. Vítězslav Mach (CH+B)
MiP, Strefa, Daniševský, Stavex, D.A.S., CH+B,
Nejlepší střelec: 1. Vladimír Šplíchal (Stanov)
K. K. servisCZ, Coloren, Agricol, BPK-výroba – 27 branek 2. Radek Hrdlička (Jimramov), Zdeněk
dýmek, Pneuservis – Červený, Restaurace-Pivovar, Pekárek (Stanov), Roman Dvořák (Kometa) – 19
Starohradská, THT, Sport Bar Kréta, Obchod u Če- branek, 3. Luboš Vaňák (Betlémští Doltoni) – 18
četků, Tabák Toledo, Vítězslav Mach, Jiří Doležal, branek.
manželé Veselíkovi.
Konečné umístění družstev: 1. Stašov, 2. JimraDo 7. ročníku MHL se přihlásilo 14 týmů, z to- mov, 3. CH+B, 4. Pomezí, 5 .Bystřičtí Zubři, 6. THT,
ho dvě nová družstva – Pomezí a Kometa Polička. 7. Betlémští Doltoni, 8. Kometa, 9. Torpédo Trpín,
V základní části se hrálo každý s každým, už první
10. HC Telecí, 11. Nyklovice, 12. Pustá Rybná, 13.
zápasy měly dobrou úroveň. Poté se hrálo play-off
Platan Veselí, 14. Kantor Team.
a skupina o 9.-14. místo. Zápasy byly dramatické
Všechna družstva převzala poháry. První, drua pro diváky atraktivní, což dokazuje finálové
hé a třetí družstvo ještě medaile a vítězné družstvo
utkání, na které se přišlo podívat 200 diváků.
Stašova zároveň převzalo putovní pohár. Ceny
Dále p. Grubhoffer poděkoval rozhodčím
předávali místostarosta p. Martinů a předseda TJ
a časoměřiči obětavému pomocníkovi Josefu An- Spartak Polička p. Chvála.
drlemu. Poděkoval představitelům města, kteří vyDlužno dodat, že vítězné družstvo Stašova
tvářejí lepší podmínky nejen hokejovému oddílu, se zúčastnilo v Litomyšli okresního finále vítězů
ale široké veřejnosti a zároveň MHL. Viděli jsme to
městských hokejových lig a obsadilo třetí místo.
v letošní sezoně - nebýt střechy a opláštění, tak by
M. Grubhoffer na závěr slavnostní části poděse řada utkání neodehrála z důvodu velkého sně- koval všem přítomným, že přijali pozvání, svým
žení. Nyní víme, že další vylepšení bude v tomto
kamarádům a kamarádkám za pomoc při přípravě
roce výstavbou nových zděných kabin a sociální- městské ligy a slavnostního večera. Popřál všem
ho zázemí včetně nové tribuny. I početné návštěvy
příjemnou zábavu při hudbě skupiny Melodie
MHL jsou dokladem, že ve městě je o hokej zájem. z Trpína.
Místostarosta Poličky J. Martinů ve svém vystoupeMiloš Grubhoffer

JUBILEJNÍMU X. ROČNÍKU POLIČSKÉ MUŠKY
VLÁDLI NAŠI BORCI
Ve dnech 8. a 9. dubna se na vodní nádrži Pod
(rozřazovací kola) bylo chyceno přes 3 000 pstruhů,
Kopcem konal letos už jubilejní X. ročník oblíbe- v neděli (finále) kolem 700 (to už byli opatrnější).
ného jarního rybářského závodu Poličská muška. Nás především těší, že jsme nezklamali důvěru těch
Vstoupí do historie především proto, že členové
rybářů, kteří byli ochotni do Poličky přijet, zvláště
pořádající organizace, Rybářského sdružení Vyso- přátel ze Slovenska. Tím spíš, že tam ve stejný čas
čina Polička, museli vyvinout obrovské úsilí, aby
probíhal jejich nejvýznamnější závod roku.“
vodní hladinu zbavili ledového krunýře, který zde
Jak byl revír na závod zarybněn?
zanechala dlouhá a tuhá zima. Hospodář Jaroslav
„Vysadili jsme 6 000 pstruhů duhových ve váze
Martinů nám k závodu řekl:
od 0,4 do 3,5 kg (35 - 70 cm). Celková váha se pohy„Ledy jsme začali lámat už týden před závodem, bovala okolo 40 q. Závodníci si ponechali 789 ryb.
protože hrozilo, že zavčas neroztají a „muška“ se
Největší ulovený pstruh měřil 73 cm.“
nebude moci konat. Taková situace předtím ještě
Byly slyšet řeči, že na přehradě č. 1 došlo
nikdy nenastala. Po týdenní namáhavé práci se
během zimy k velkému úhynu ryb. Co je na tom
nám podařilo led odstranit asi z 80 % vodní plochy, pravdy?
takže nakonec všechno dobře dopadlo. Bylo ovšem
„Každý ví, že letošní zima byla velmi krutá. Mludost těch, kteří nevěřili, že se nám to podaří. Byla
vit o tom mohou včelaři (až 50 % ztráty), myslivci
to podle mne jakási „zkouška charakterů“ a mu- (zejména na vysoké zvěři kolem 40 %), a také rybáři.
sím vysoce ocenit přístupy všech, kteří nezklamali
Domnívám se však, že není třeba ztráty Rybářského
a umožnili 168 rybářům ze všech koutů republiky
sdružení Vysočina Polička zveličovat. Odhadujeme,
a výpravě ze Slovenska se v Poličce sejít a zaryba- že se v průměru vejdeme do 2 %. Z toho trochu vyřit si. Považuji to za takový malý „zázrak“. Ryby, bočila přehrada č. 1, ale nezpůsobila to jenom zima
jako by k němu chtěly přispět, braly „jak o závod“, - problémy zde nastaly už loni na podzim. Vcelku
takže panovala všeobecná spokojenost. Za sobotu
tedy lze naše ztráty označit za standardní.“
Dodáme, že pokud jde o konečné umístění,
spokojenost vládla především mezi členy RS Vysočina, kteří obsadili 1., 2. a 4. místo. To je jistě
velký úspěch, a především vizitka jejich rybářského umění. Konečné výsledky: 1. Milan Jílek, 2.
Milan Mužík (oba Polička), 3. Jakub Vach (Blansko), 4. Petr Jílek (Polička) a Radek Závodník
(Prostějov) atd.
Vítěz Milan Jílek: „Je to můj už dvacátý závod
a poprvé se mi podařilo zvítězit, takže jsem velmi
spokojený. Předtím jsem byl nejlépe třetí. Ještě před
pár dny jsem nevěděl, jestli se zúčastním, takže
jsem rád, že mě rodina přemluvila.“
Pro závodníky byly připraveny hodnotné věcné
ceny, věnované RS Vysočina a dalšími sponzory.

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH POLIČSKÉHO KULTURISTY

ROZVRH PLAVÁNÍ
PRO VEŘEJNOST KVĚTEN 2006

Jiří Štěpánek, poličský naturální kulturista, vybojoval v konkurenci dvanácti závodníků 15. dubna
v Praze na Mezinárodním mistrovství ČR skvělé třetí
místo v kategorii masters, v pořadí českých závodníků byl druhý. Tím se nominoval na mistrovství Evropy,
které se bude konat ve Španělsku, a to dokonce jako

česká jednička, protože celkový vítěz českého mistrovství René Machulka nesplňuje věkovou hranici pro
evropské mistrovství. O vysoké úrovni mezinárodního mistrovství ČR svědčí to, že třetí v českém pořadí
Martin Gřeš byl v celkovém pořadí až osmý.
A co předcházelo takovému úspěchu? K účasti na
soutěži se rozhodl na přelomu roku. Poté následovala
dřina v posilovně i dieta založená na velkém přísunu
bílkovin z kuřecího a hovězího masa. Že přípravu
„neobohatil“ dopingem se přijel přesvědčit antidopingový komisař přímo na trénink ve fitcentru v plaveckém bazénu. Vzorky odebral i Jaroslavu Petrovi a oba
závodníci obstáli se ctí. Tresty za dopink jsou v naturální kulturistice velmi tvrdé – již při prvním pozitivním nálezu následuje doživotní zákaz činnosti.
Od 2. ledna zahájil Jiří Štěpánek tvrdou přípravu
4 krát týdně v posilovně, během které zvýšil o 5 kg
svalovou hmotu a zvýšil sílu o 30%. Zaměřil se na
zádové svalstvo a zadní část ramen. Zhruba tři týdny
před závodem začal s tvrdou dietou a dvoufázovým
tréninkem 12 krát týdně.
K úspěchu mu pomohla nejen chápající rodina
a nadšená maminka, ale i poličský starosta Bc. Miroslav Popelka, který přispěl finančně na přípravu.
Díky jeho podpoře si mohl dovolit skutečně kvalitní
stravu bohatou na kuřecí a hovězí maso. Na závody se
vypravila i dvanáctičlenná skupina fanoušků, v níž
kromě rodiny byli zastoupeni i klienti a kamarádi
z fitcentra na plaveckém bazénu. Při soutěži vytvořili
bouřlivou kulisu, která poličskému závodníkovi pomohla k životnímu úspěchu. Za redakci Jitřenky mu
přejeme úspěch i na mistrovství Evropy.

VYNIKAJÍCÍ SEZONA POLIČSKÝCH ŠACHISTŮ
ŠACHY: Nevídaný kousek se podařil poličským
šachistům v soutěžích družstev. První družstvo Poličky vyhrálo KP I. třídy o jediný bod před dvojicí
pronásledovatelů z V. Mýta a Pardubic. Družstvo tak
konečně protrhlo smůlu, která se mu lepila na paty
v předchozích ročnících, a po deseti letech si opět
zahraje 2. ligu. B družstvo dominovalo v KP II, když
zvítězilo s náskokem 3 bodů a suverénně nejlepším
skóre, a v příští sezoně nahradí áčko v KP I. C tým
sice prohrou v posledním kole KP III přišel o primát
v soutěži, 2. místo ale také k postupu stačí. Postoupit
se nepodařilo pouze Poličce D, ta však letos kvůli
reorganizaci ani nemohla.
Zahanbit se nenechalo ani družstvo mládeže.
V krajském přeboru žáků obsadilo výborné 2. místo,
které s velkou pravděpodobností bude stačit na postup do 2. ligy mladšího dorostu.
Sestavy a úspěšnost hráčů (od 1. šachovnice):
Polička A: Červený M. (9/11), Lorenc O. (6/10),
Kastner O. (5,5/11), Komárek D. (7/9), Kastner V. (5,5/
11), Kastner K. (3,5/8), Komárková M. (7,5/9), Houška
B. (5,5/9), Stodolová K. (3/4), Smejkal J. (3/4).
Polička B: Zeman A. (7/11), Stodolová K. (5,5/7),
Houška B. (10/11), Dospíšil P. (5/9), Charouz M. (4,5/

Pro naše klienty hledáme byty v Poličce,
popřípadě RD i v okolí.
Tyršova 161,Polička
605 479 297
Finanční a právní servis

6), Smejkal J. (8/11), Navrátil L. (5/9), Jerman M. (4,5/
8), Stodola Z. (5/7).
Polička C: Zeman A. (5,5/9), Charouz M. (4,5/6),
Jerman M. (4,5/8), Stodola Z. (6/9), Klíma L. (4,5/8),
Sodomka A. (6/9), Zeman A. ml. (3/8), Marek K. (3,5/
5), Hatala O. (4/5).
Polička D: Hatala O. (3/10), Cacek T. (4,5/9), Buchta M. (6/13), Schaffer D. (7,5/13), Trkal T. ml. (7,5/11),
Trkal T. st. (2/3), Petrásek K. (2/3).
Družstvo mládeže: Baláž J. (2,5/7), Stodola J. (5/
7), Petrásek K. (2,5/5), Kopecký V. (4/4), Schaffer O.
(2/2), Petrásek J. (1/2), Sion D. (5/6), Stodola M. (4/4),
Vyskočil D. (2/3).
Pořadí KPI: 1. Polička (28 bodů), 2. Eurokomplex
Pardubice (27), 3. V. Mýto (27), 4. Kavárna Evropa Pardubice (21), 5. Polabiny B (19), atd. celkem 12 družstev.
Pořadí KPII: 1. Polička B (27), 2. Lanškroun B (24), 3.
Ústí n.O. B (23), 4. Č. Třebová (23), 5. Choceň (21),
atd. celkem 12 družstev. Pořadí KPIII: 1. Č. Třebová B
(22), 2. Polička C (20), 3. Choceň (18), 4. M. Trnávka
(16), 5. Tropic Lanškroun (13), atd. celkem 10 družstev
Pořadí KS: 1. Jablonné (33), 2. H. Čermná B (26), 3.
Litomyšl B (24), 4. Němčice (23), 5. Linhartice (22), 6.
Tropic Lanškroun B (21), 7. Polička D (19), atd. celkem
14 družstev Pořadí KP mládeže: 1. Lanškroun (18), 2.
Polička (16), 3. V. Mýto B (16), 4. Hlinsko (15), 5. ALFA
Pardubice (6), 6. Mistrovice (6), 7. Ústí n. O. (3), 8. Č.
Třebová B (3).
Rádi bychom touto cestou poděkovali městu
Polička a firmě Ponas s.r.o. za finanční podporu,
manželům Zorníkovým - majitelům restaurace u Mrštíků, manželům Ungrovým - správcům tenis. haly
a Základní škole Na Lukách za poskytnutí hracích
místností pro domácí utkání a tréninky. Příští sezona
bude vzhledem k postupu družstev mnohem finančně náročnější, proto bychom chtěli poprosit současné
sponzory, aby nám i nadále zachovali přízeň a vyzvali
případné další sponzory o pomoc. Rádi budeme jejich
firmu propagovat.
M. Komárková
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Případné změny budou zveřejněny ve vývěsní
skříňce před pl. bazénem v Poličce
Plavecké kurzy plavání kojenců a batolat, rodiče
s dětmi a zdokonalovací kurz ml. žáci v pondělí
1. a 8. května jsou nahrazeny ve středu 3. a 10. května.
PROVOZ SAUNY: květen 2006: stř. a pá.: muži
od 16.30-19.30 hod. čt.: ženy., od 16.30-19.30 hod.
PROVOZ FITCENTRA NA PLAVECKÉM BAZÉNU: PO-PÁ od 14.00-20.00 hod., ÚT., ČT. a SO od
10.00-12.00 hod.
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