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OSLAVY OSVOBOZENÍ
Pietní akt k uctění památky padlých ve II. světové válce se v Poličce uskutečnil v pátek 5. května. Místostarosta Jaroslav Martinů, společně se
zastupitelem Zdeňkem Šmejkalem a mjr. Karlem
Koukalem a kpt. Ing. Pavlem Matuškou z Armády České republiky, položili květiny k soše Partyzána u budovy Policie ČR. Další květiny byly

položeny u Památníku osvobození na centrálním
hřbitově a k pomníkům ve Stříteži a Lezníku.
Kytice k soše Partyzána položil (zleva)
místostarosta Jaroslav Martinů, společně se zastupitelem Zdeňkem Šmejkalem a mjr. Karlem
Koukalem a kpt. Ing Pavlem Matuškou z Armády
České republiky.
Text a foto -sáň-

POLIČKU OVLÁDLI STUDENTI
Polička patřila v pátek 12. května studentskému
a studenty základních a mateřských škol, na hřišti
Majálesu. Slavnost studentů zahájil průvod masek, v areálu SOŠ a SOU Polička se uskutečnil fotbalový
který se vydal ulicemi města na Palackého náměstí. „Majáles cup“. Dalším soutěžím patřil prostor u kosV průvodu bylo vidět lyžaře, nevěstu s ženichem, tela na náměstí Bohuslava Martinů, v Divadelním
cyklisty nebo šmouly. Po příchodu na náměstí uvítal
klubu si přišli na své vyznavači divadla a literatury.
studenty starosta Miroslav Popelka. Na náměstí byl
Organizátoři se postarali také o žaludky účastníků
připraven program, ve kterém nechybělo vystoupení
oslavy. Občerstvení zajišťovali na Palackého náměstí
mažoretek, soutěž Miš a Mišák 2006, barmanská ex- studenti učebních oborů kuchař-číšník a cukrář ze
hibice nebo hudební a taneční vystoupení. Majálesu
SOŠ a SOU Polička. Majáles vyvrcholil ve večerních
však nepatřilo jen Palackého náměstí. Živo bylo také
hodinách na Hasičské zahradě zábavou, na které
v parku, který byl plný zábavných soutěží pro žáky
hrála skupina Kyvadlo.
-sáň-
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PŘEBORNÍCÍ SE SEŠLI
SE STAROSTOU
Ve středu 29. března přijal starosta Miroslav Popelka a místostarosta Jaroslav Martinů na městském
úřadě hokejové družstvo mladších žáků TJ Spartak
Polička, kteří se stali přeborníky Pardubického
kraje. „Jsme rádi, že se nám podařil takový úspěch
v letošní sezóně,“ uvedl mimo jiné na setkání Miloš
Grubhoffer, předseda ledního hokeje. Starosta Miroslav Popelka poděkoval hráčům za jejich výkon
a řekl, že budou velkým vzorem pro ostatní, kteří
se tomuto sportu věnují. Starosta během setkání obdržel od předsedy hokejového oddílu zmenšeninu
dresu hráčů.
Text a foto -sáň-

AKTUALNÍ TÉMA - DOPRAVA V CENTRU
„Poznámka k poznámce“ v Jitřence č. 5
V minulém čísle Jitřenky se pan Brabec vrátil několika odstavci k anketě o dopravě, což je průběžně
jedno z nejvíce diskutovaných témat života ve městě
od radikální změny dopravní koncepce v centru
Poličky. Nechci polemizovat s vypovídací hodnotou
zpracovávaných anketních lístků, já osobně patřím
k těm, kteří tento lístek vyplnili pouze jednou za
celou domácnost, a odevzdal jej s docela dobrým pocitem, že jsem alespoň touto formou dostal možnost
se k celé problematice a zejména možným budoucím
systémovým úpravám vyjádřit.
Pohled prezentovaný ve zmiňovaném článku tak
trochu evokuje postavu typického Američana usazeného v prostorném korábu amerických silnic a počítajícího se samozřejmou možností vyfotografovat si
architektonickou památku či malebný výhled staženým okénkem svého automobilu zaparkovaného na
dostatečně kapacitním parkovišti v těsném sousedství
dotyčné atrakce. Pak už jen zbývá k naprosté spokojenosti natáhnout na jiném místě z téhož okénka ruku
po šťavnatém hamburgeru… Naštěstí ještě pořád žijeme ve svých Čechách a nesnažme se tedy zatahovat
do české kotliny americký způsob života.
Mé okolí by jistě potvrdilo, že jsem v jádru pohodlný člověk, ale potřebuji-li vyřídit věci v centru
města, rozhodně nehodlám zajíždět, pokud to není
z charakteru vyřizované záležitosti zcela nezbytné,
na náměstí a v lepším případě platit poměrně vysoké
parkovné ve srovnání s ostatními městy, v horším
riskovat kovové obutí vozidla, které žádný řidič nemá
v oblibě. Zaparkovat na bezplatném parkovišti u hotelu Opus a dojít přes park do centra netrvá déle než
pět deset minut, které se v časovém rozvrhu vždy
dají najít. Pohled na historické náměstí utápějící se
v záplavě vozidel je možná právě ten důvod, proč
pěší turista, ocitající se zejména na ulicích Riegrova
a Masarykova v nedobrovolné roli slalomové branky,
sem příště raději nepřijede.
Známé úsloví praví, že se nelze zavděčit lidem
všem, proto je nutné zvolit kompromis:
• umožnit dostatek BEZPLATNÝCH parkovacích
míst na záchytných parkovištích vně centra
• motivovat řidiče, kteří přece jen potřebují do
centra zajet a parkovat zde kratší dobu, zavedením
symbolického parkovného (např. 5 Kč za 15 minut)
při zachování minimálně dvacetikorunové sazby za
každou započatou hodinu
V tomto systému kdo nemusí, dojde do centra
raději pěšky a je-li auto nezbytně nutné, zdrží se
jen velmi krátce na nezbytně nutnou dobu. A ještě
poznámka na závěr – jsem shodou okolností rodák
z Prostějova a centrum města pamatuji již pouze uzavřené od běžné dopravy (od 70. let). Známá „kuželna“
byla vždy olemována obchody a restauracemi, což jí
svědčí mnohem víc než kulisa parkujících automobilů…
RNDr. Tomáš Kaláb
Vážený pane Brabec,
neberte to prosím jako útok na vaši osobu, ale
Vaše poznámka o výsledku ankety mě opět vyprovokovala k reakci. Tady se určité procento obyvatel vyjádří, že nesouhlasí s řešením dopravní situace, a vy
vzápětí napíšete, že je vše pořádku a že většina, která
se ankety nezúčastnila, souhlasí se stávajícím stavem.
Pokud by všichni uvažovali jako Vy, tak například při
volbách se 60% voličů zúčastní voleb a svůj hlas dá
různým stranám. Jelikož se 40% voličů nezúčastní, tak
získává jejich hlasy vládnoucí ČSSD, protože nevoliči
souhlasí s tím, co je teď. Mám to tak chápat?
Vy se pořád oháníte krachem obchodníků,
ale sám musíte dobře vědět, že na úspěch v podnikání mají vliv úplně jiné faktory než doprava
v centru. To, že obchody zanikají a vznikají jiné,
je úplně běžné v každé zemi a v každém městě. Myslím, že v případě krachu obchodníka je
otázka dopravy v Poličce na jednom z posledních
míst. Pokud by opravdu hrála doprava tak velkou
roli, má obchodník možnost najít si jiné prostory.
Ono totiž nejde tolik o ta parkující auta. Ta

většinou místo na parkovišti nehledají, ale zastavují přímo před obchody. Problém je spíše
s těmi projíždějícími. Kam se poděly průzkumy
o průjezdnosti, které vloni prováděla městská policie? Jaké byly výsledky? Nebo to také snad byla
jen akce na potvrzení toho, že je vše v pořádku?
Pravdu máte v tom, že aut bude přibývat, a město
by na to mělo reagovat. Na rozdíl od Vás by ovšem
mělo zareagovat tak, aby se co nejméně ničilo životní
prostředí a aby množství výfukových plynů ve městě
ubylo. Stejně jako se o to snaží v městech jiných.
Chápu Vás, že jako člen dopravní komise tento
stav chválíte, ale nedělejte prosím z obyvatel hlupáky,
kteří si na dopravu stěžují, ale jsou vlastně rádi, jen
o tom nevědí. P. S. Kde vzal váš známý 150 výtisků?
My jsme dostali jeden.
Cachová
Zamyšlení nad dopravou v Poličce.
Pan Jiří Brabec (Jitřenka květen 2006) ve svém
příspěvku vyvozuje, že se většina domácností
ankety nezúčastnila, protože jí současná dopravní
situace v Poličce vyhovuje. Lze to vysvětlit i tak, že
většina obyvatel Poličky a okolí nemá názor nebo je
to nezajímá tolik, aby se k dopravě vyjádřila. Je tu
ale velká část lidí, které to zajímá a podle výsledku
ankety i obtěžuje. Domnívám se jako asi všichni, že
vyhovět nelze všem, a že je obtížné určit podle čeho
rozhodnout.
Pro mne je důležité zejména to, že velká většina
z 800 účastníků ankety města a A21, je proti stávajícímu řešení a velká většina z této většiny 70 % všech
zúčastněných je proti volnému vjezdu aut za hradby.
Já sám se cítím být omezován, když musím před
auty zastavovat, měnit směr chůze, čichat spaliny
a obcházet zaparkovaná auta při vědomí, že prostor
auta zabírá asi tolik místa jak 10 stojících lidí.
Auta ve městě mne tedy omezují na osobní svobodě. Nevidím v tomto případě důvod, aby někdo byl
desetkrát tlustší, než jsem já, smrděl víc než já a já musel uskakovat, protože on váží tunu a je nebezpečný.
V demokraciích je obecně zavedeno, že svoboda
jednotlivce končí tam, kde omezuje svobodu druhého. Nejsem sám, kdo se cítí být omezován víc než je
nutné auty uvnitř hradeb, a mělo by být věcí demokratického systému tomu zabránit. To bohužel nelze
očekávat od současného zastupitelstva, protože tomu
je rozumné a demokratické přemýšlení cizí, jak je vidět například i z ignorance výsledku ankety.
Jak dál? Zamezit volnému vjezdu aut. To nemusí
být ze dne na den, ale mohlo by být vyhlášeno třeba na prosinec, dříve než situaci ve městě opět ztíží
sníh. Jasno by mohla udělat další anketa, ve které se
budou muset vyjádřit i ti, kteří se omezením osobní
dopravy budou cítit omezeni na své osobní svobodě.
Nejelegantnější řešení je ovšem místní referendum,
které může být snadno vyhlášeno k volbám na podzim. Jsem přesvědčen, že místní referendum je přesně
pro takto spornou situaci, jakou je doprava v Poličce,
zřízeno.
Po zkušenostech je dnes nepopíratelným faktem,
že problémům s dopravou nepomůže rozšíření komunikace nebo zmnožení parkovacích míst, naopak
ve svém důsledku tato opatření přivedou více aut do
místa a po prvotní úlevě je situace horší než dříve.
Polička není město stavěné na automobily a můžeme být rádi, že je nám zachováno v nynější historické podobě. Když si sem auta pustíme, za čas zjistíme,
tak jak vidíme v jiných městech, že auta prostor zcela
ovládla, pro parkování se začnou uvolňovat chodníky
pro jejich neoprávněnou širokost a z Poličky se stane
něco mezi parkovištěm supermarketu a přecpanou
křižovatkou. S panem Brabcem souhlasím v jediném,
počet aut zdaleka není konečný a narůstá rychlým
tempem. Dovede si někdo představit, když dnes používá k nákupům v centru Poličky auto 5 % nakupujících, jak to bude vypadat až jich bude 20, 30, 50% ?
Mýtem je i názor, že doprava ve městě pomůže
obchodníkům. Radnice slibovala před zavedením dopravních změn průzkum dopadu na tržby. Jsem na něj
zvědav.
Ivan Šrek

KULATÝ STŮL 13. 6. 2006:
DOPRAVA V POLIČCE
V úterý 13. 6. 2006 v 17.00 se v divadelním
klubu uskuteční kulatý stůl na téma doprava
v Poličce. A21 Polička tak přijímá výzvu místostarosty Poličky Jaroslava Martinů z květnové
Jitřenky.
Téměř 1000 účastníků ankety vyjadřuje
obrovský zájem a vyspělost občanů Poličky.
V minulé Jitřence se objevil pokus o znevážení
výsledků ankety. Byl jsem u počítání anketních
lístků a všiml jsem si, že některé anketní lístky
jsou nápadně podobné, psané jednou rukou
v jednom stylu, bylo to však zanedbatelné procento lístků, navíc se tento jev objevil na obou
stranách – pro i proti dopravě v centru. Na
možnost takovéhoto zkreslení jsem při přípravných jednáních opakovaně upozorňoval. Převládl však názor, že zúčastnit se mohl kdokoliv,
tedy nekontrolovatelně. A tuto nepřesnost se již
odstranit nepodařilo. Počet řádných anketních
odpovědí byl však tak velký, že tím nelze popřít
výsledky ankety.
Přijďte se pokusit ovlivnit dění v dopravě
v Poličce. A21 Polička se snaží pomáhat lidem
říct svůj názor a uvádět jej do praxe. Vždy také
s ohledem na životní prostředí. S potěšením
zjišťujeme, že názory lidí a šetrný vztah k životnímu prostředí jdou v Poličce velmi často
stejným směrem.
René Habrman – A21 Polička

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Z PODNIKÁNÍ A Z DOMÁCNOSTÍ
Dovolujeme si upozornit, že pro nakládání
s odpadem z podnikání se vztahují povinnosti,
které jsou uvedeny především v § 16 zákona
č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění.
Jedná se zejména o povinnost předávat vytříděný
odpad k tomu oprávněné osobě a dále povinnost
vyplývající z ustanovení § 39 vést průběžnou evidenci, a to za každou samostatnou provozovnu.
Způsob vedení průběžné evidence odpadů řeší
ustanovení § 21 Vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady, v platném
znění. Za nesplnění těchto povinnosti hrozí fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické
osobě pokuta ve výši 300.000 Kč.
Rádi bychom tu poukázali na několik skutečností, které jsou v rozporu se zákonem, popř.
s Obecně závaznou vyhláškou Města Poličky
č. 3/2001 a v praxi se objevují. Je to například:
• likvidace odpadů z podnikání v popelnicích
určených pro domácnost
• likvidace odpadů z podnikání v kontejnerech
na tříděný odpad bez smlouvy s LIKO SVITAVY, a.s.
• odkládání odpadů z domácnosti či z podnikání do odpadkových košů
• odkládání odpadů mimo sběrné nádoby
(týká se i prostoru před sběrným dvorem
a překladištěm)
• spalování odpadů a obtěžování kouřem
V případě jakýchkoliv dotazů se mohou občané
i podnikatelé obrátit na firmu LIKO SVITAVY a.s.,
která na území Města Poličky zajišťuje komplexní
služby v odpadovém hospodářství. Provozovna
této firmy je v Poličce na ulici Střítežská č.p. 399
(tel.: 461 724 815, mobil 605 246 544). Vaše dotazy
můžete rovněž vznášet na Městský úřad Polička,
odbor územního rozvoje a životního prostředí,
kancelář č. 43, 42 (tel.: 461 723 853, 461 723 851).
Vedoucí odboru územního rozvoje a ŽP
Ing. Marta Mastná v. r.
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OKÉNKO MĚSTSKÉ POLICIE
„Mám jednu ruku dlouhou“ si možná prozpěvoval
dvaapadesátiletý muž z Jedlové, když 5. 4. v prodejně
potravin na ulici Eimova zasunoval láhev vodky do
bundy. „Jaký si to uděláš, takový to máš“ kontrovala
prodavačka, která jej zadržela a přivolala strážníky…
Chladné ráno 6. 4. a pokašlávání vycházející ze
skupinky vzrostlých smrků na sídlišti Berlín mohlo
v procházejících občanech vzbudit klamný dojem, že
smrky nachladly. Pravda je však taková, že kašlání
pocházelo od trojice třináctiletých školáků, kteří,
ukryti pod větvemi jehličnanů, doplňovali nikotinový deficit před začátkem školního vyučování a labužnicky vychutnávali tabákovou pochoutku. Jejich
skrýš neunikla hlídce strážníků a chlapci se po jejich
spatření maličko zakuckali…
Lýtka se zapalovala dvěma devatenáctiletým
mladíkům 10. 4. natolik, až jim doutnaly nohavice
a tak se o nenadálý příval jara chtěli podělit se studentkami zemědělského učiliště. Hodinu před půlnocí se dobývali na jejich internát tak vehementně,
že na místě musely zasahovat policejní hlídky, což
nakonec mládencům pravděpodobně zachránilo
jejich mužnou pověst, protože s 1,95 a 2,14 promile
požitého alkoholu mohla být místo jara poměrně
ostudná zima…
Šetřit hlasivky chtěli sedmadvacetiletý muž z Kamence a jednadvacetiletý mladík z Poličky 12. 4.
večer v herně na Masarykově ulici a tak k dialogu
použili pěsti a hezky si ručně povídali. Přivolaní
strážníci též šetřili hlasivky a promluvily za ně pokutové bloky…
Dvě lopatičky měly doplnit zahrádkářskou výbavu jednačtyřicetileté ženy z Poličky před začínajícími
jarními pracemi. Hbitě je zasunula za opasek kalhot
pod bundu 19. 4. před polednem v prodejně Baumarket a jako bonus přibrala i kuchyňskou misku,
zřejmě na plody své pěstitelské záliby. Zaměstnancům prodejny ani tak nevadilo, že zboží, místo do
nákupního košíku, putovalo pod bundu, ale to, že
zahrádkářka se neměla k placení…
Česko – slovenské mezinárodní utkání v boxu
zažilo Palackého náměstí 30. 4. hodinu a půl po
půlnoci. České barvy hájil třicetiletý borec z Poličky,
který jedním povedeným úderem složil stejně starého slovenského sportovce od Žiliny k zemi a ukončil
tak zápas před časovým limitem. Slovenského borce
nyní zdobí dva krásné stehy na levém obočí a netají
se tím, že poličského šampióna vyzve brzy k odvetě
v rámci sportovního pravidla „oko za oko, steh za
steh“…
Čert a policajt nikdy nespí! Asi tímto směrem se
ubíraly myšlenky dvou mladíků z Bořin 7. 5. dvě
hodiny po půlnoci na parkovišti na ulici Dukelská.
Většina lidí v tuto dobu již spokojeně spí a pohlídat
si hlídkový policejní vůz s majákem na střeše by
neměl být pro zkušené poberty problém. Vylosovali
jednu ze zaparkovaných škodovek, která měla tu
čest, že jim mohla věnovat pár litříků benzínu. Vše
probíhalo vcelku hladce, ale pouze do chvíle, než
počali doplňovat lupem nádrž svého benzínového
žroutíka. Cestu domů si přes parkoviště zkrátil jeden
ze strážníků městské policie, kterého, oděného v civilním oblečení, poznali příliš pozdě. Město Polička
tak s největší pravděpodobností získá dvě pracovní
síly, které budou po nějaký čas zdarma zvelebovat
a zkrášlovat veřejná prostranství…
Pavel Lahodný, velitel MP
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PROČ JÍT K VOLBÁM?
Do parlamentních voleb chybí pár dní. Účastnit se
voleb není povinnost, ale právo a toho bychom měli
využít. Protože pracuji ve zdravotnictví, zajímá mě
můj další osud jako zdravotníka a zároveň pacienta.
Situace ve zdravotnictví není dobrá. Ač došlo
v průběhu posledních osmi let k několika výměnám
na postu ministra zdravotnictví, nedošlo k potřebným změnám zdravotního systému.
Ročně je ve zdravotnictví „spotřebováno“ cca 200
miliard korun. Do systému přispívají zaměstnanci,
zaměstnavatelé, osoby samostatně výdělečně činné
a stát, který platí pojištění za děti, důchodce a nezaměstnané. Pacient, jako plátce zdravotního pojištění,
stojí zcela na okraji zájmu. Přichází k lékaři a vlastně
neví na jakou péči má nárok. Zdravotní pojišťovny
totiž nefungují jako pojišťovny v pravém slova smyslu. Nenabízejí pacientům možnost vybrat si rozsah
péče za jejich peníze. Jenom přerozdělují vybrané
prostředky (vlastně zdravotní daň) jednotlivým zdravotnickým zařízením.
Když např. půjdete na ortopedii na operaci – náhradu kyčelního kloubu – existuje celá řada možností. Vyrábějí se náhrady v ceně kolem 15-20 000 Kč, ale
také klouby za 60-80 000 Kč. Kdo rozhodne o tom,
který kloub dostanete a na základě jakých kriterií,
když všichni odvádíme stejné procento, ale pro
všechny vybrané prostředky nestačí? Myslím, že by
bylo zcela logické platit základní pojištění v určité
výši a vědět, že v případě potřeby mám nárok na
kloub za 20 tisíc (který není špatný), ale pokud chci
kloub dražší a věřím spíše zahraničnímu výrobci,
tak si zjednám připojištění, které mi nabídne moje
zdravotní pojišťovna. To je jenom jeden příklad
a takto bychom mohli pokračovat prakticky ve všech
oborech medicíny.
Zdravotní systém je koncipován jako deficitní,
spotřebovává více prostředků, než do něj přichází.
Po nástupu posledního ministra zdravotnictví Dr. Ratha se rozběhla lavina opatření, které ovšem naprosto neřeší podstatu problému. Uvalení nucené správy
nad největší zdravotní pojišťovnou v zemi – VZP – se
ukázalo jako naprosto účelový krok sloužící k ovládnutí této instituce. Parlamentní komise vyšetřující
nucenou správu konstatovala, že deficitní hospodaření VZP nebylo dáno špatnou prací bývalého vedení,
nýbrž zásahy ministerstva zdravotnictví úhradovými
vyhláškami a neochotou politické reprezentace změnit deficitní systém.
Dr. Rath místo aby řekl občanům, že je tento sytém neudržitelný, že čerpáme více, než můžeme, přenesl dopad na poskytovatele zdravotní péče – lékaře,
nemocnice, léčebny dlouhodobě nemocných a lékárny – kterým svými úhradovými vyhláškami nastavil
limity tak, že buď musí část pacientů odmítat, nebo

je léčit bez nároku na zaplacení za poskytnutou péči.
V praxi to např. znamená, že jsme museli v Poličce
ukončit činnost stacionáře pro chirurgii a gynekologii, objednací doba na operaci na chirurgii do Litomyšle se prodloužila ze 3 týdnů na 2–3 měsíce…
Všechny kroky navíc probíhají nestandardním
způsobem. Změny jsou „přilepovány“ v poslanecké
sněmovně k jiným zákonům, takže neprocházejí řádným legislativním procesem a nemohou být připomínkovány jednotlivými odbornými společnostmi.
Zákon o neziskových zdravotnických zařízeních nepřináší pacientům žádné výhody. Striktně
jim určuje spádové zdravotnické zařízení, rozsah
poskytované péče, objem financí, počet lůžek atd.
K čemu to může vést? Např. k ještě většímu prodloužení objednacích lhůt k operacím, specializovaným
vyšetřením atd.
Co z toho všeho plyne?
Zdravotnický systém je třeba postavit na reálný
ekonomický základ.
Ve zdravotnictví fungují stejné ekonomické zákony jako v kterékoliv jiné činnosti. Na jedné straně
jsou příjmy, na druhé výdaje. Žádné zdravotnické
zařízení nemůže být vedeno ke ztrátě a nemůže být
počítáno s tím, že to „někdo“ zaplatí.
Pacient by měl být středem zájmu.
Pacient by měl být v roli klienta zdravotní pojišťovny a za své peníze si vybrat péči, která mu bude
nejlépe vyhovovat. Pojišťovny by potom měly uzavírat smlouvy se zdravotnickými zařízením na základě
kvality poskytované péče, kterou mohou garantovat
svým pojištěncům a ne na základě direktivního určení ministerstvem zdravotnictví.
Čerpání zdravotní péče by mělo být regulováno.
Jako jeden z kroků by měl být zaveden symbolický poplatek za recept či poplatek za „hotelové služby“
v nemocnici. Proč má být plně hrazený recept např.
na Paralen nebo Ibalgin, který stojí kolem devíti, resp.
čtyřiceti korun, a každý si ho může koupit (ročně se
těchto léků předepíše na recept za 20–30 milionů Kč)
a na druhé straně pacienti s vysokým tlakem, diabetici či onkologicky nemocní připlácejí velké sumy na
potřebné léky.
Nepochybně neexistuje jednoduché řešení. Ale
systém je třeba změnit.
Dr. Rath a ČSSD změnu nenabízejí. Lákají voliče
na bezplatné zdravotnictví. Takový systém ovšem
neexistuje.
Jako každý jiný občan tohoto státu platím zdravotní pojištění. Chci ale sám rozhodovat o tom jakou
péči si zaplatím a do kterého zdravotního zařízení
půjdu, až ho budu potřebovat.
Proto půjdu k volbám a nebudu volit ČSSD.
MUDr. Jiří Toman, Polička

INFORMAČNÍ MÍSTO PRO PODNIKATELE A JEHO
EXPOZITURY NA SVITAVSKU
Okresní hospodářská komora Svitavy provozuje
bil: 605 700 635 nebo 724 613 968, každý čtvrtek
v rámci projektu Informační místa pro podnikate- od 8:00-12:00 hod. Expozitura v Moravské Třebové
le 1 RM ve Svitavách a 3 expozitury - v Litomyšli, sídlí v budově Městského úřadu na ulici OlomoucPoličce a Moravské Třebové. InMP poskytne MSP
ká 2, 571 01 Moravská Třebová, tel.: 461 353 195,
bezplatnou pomoc a obecné informace týkající
mobil: 605 700 631, každé úterý od 8:00-11:30 hod.
se podnikatelského prostředí v ČR a EU, legisla- V nepřítomnosti pracovníka je možné kontaktovat
tivy ČR a EU, poradenství při zahájení podnikání, kancelář ve Svitavách na uvedených číslech nebo
programů podpory MSP na regionální a celostátní
volat na mobilní telefony 605 700 631, 605 700 635.
úrovni, vzdělávacích programů v rámci regionu
Okresní hospodářská komora Svitavy a Infora centra, produktů Centra pro evropskou integraci
mační místo pro podnikatele Vás zvou na seminář
Hospodářské komory ČR, CEBRE, EuroInfoCentra, „Veřejné zakázky podle nového zákona, účinného
BusinessInfoCentra, CzechTradu, ČMZRB a dalších
od 1. 7. 2006, který se koná dne 1. 6. 2006 ve Sviinstitucí na podporu MSP. RM Svitavy sídlí na adre- tavách, Kijevská 423/8, školící místnost sídla OHK
se Kijevská 423/8, 568 02 Svitavy, tel.: 461 568 239, Svitavy. Pokud se vás nový zákon o veřejných zafax: 461 568 240, e-mail: RMSvitavy@inmp.cz. kázkách dotýká a máte zájem o školení ke zvládnuExpozitura v Litomyšli sídlí v budově Městského
tí všech změn a novinek, které s účinností od 1. 7.
úřadu na ulici J. E. Purkyně 918, 570 01 Litomyšl, 2006 přináší, uvítáme vaši účast na semináři. Bližší
tel.: 461 653 459, mobil: 605 700 631, každou středu
informace naleznete na http://www.ohksvitavy.cz,
od 8:00-11:30 hod. v zasedací místnosti Odboru
případné dotazy a přihlášku s pozvánkou si vyžádopravy. Expozitura v Poličce sídlí v budově hotelu
dejte na tel.: 461 568 239 nebo e-mailem: RMSvitaOPUS na ulici Družstevní 893, 572 01 Polička, mo- vy@inmp.cz.

ZPRÁVY Z RADNICE
USNESENÍ
- z 2. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 27. 4. 2006
ZM schvaluje Závěrečný účet Města Poličky za
rok 2005 bez výhrad.
ZM bere na vědomí Závěrečný účet k 31. 12.
2005 svazku obcí Mikroregion Poličsko.
ZM bere na vědomí Závěrečný účet k 31. 12.
2005 svazku obcí Kraj Smetany a Martinů.
ZM bere na vědomí Závěrečný účet k 31. 12.
2005 svazku obcí Sdružení majitelů skupinového
vodovodu Poličsko.
ZM:
a) schvaluje účast Města Poličky v přípravě
projektu na podporu cestovního ruchu turistické
oblasti Svitavsko dle důvodové zprávy,
b) souhlasí se zahájením příprav Integrovaného projektu na podporu cestovního ruchu turistické oblasti Svitavsko a s delegováním manažera
projektu,
c) schvaluje poskytnutí finančního příspěvku
Městu Svitavy ve výši 141 tis. Kč na zahájení
úvodních prací na projektu a jeho zařazení do
rozpočtové změny č. 1/2006,
d) schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci
a o sdružení finančních prostředků s městy Svitavy, Litomyšl a Moravská Třebová.
ZM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků
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 provoz a činnost
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 a 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.

ZM neschvaluje 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.
ZM schvaluje použití státní finanční podpory
z Programu regenerace městské památkové rezervace a městské památkové zóny pro rok 2006
na akci: Památník B. Martinů – celková stavební
obnova domů č.p. 112, 113, 114, ul. Tylova, Polička a přiznává finanční podíl na obnově kulturní
památky.
ZM schvaluje přijetí dotace od MMR ČR na regeneraci panelových sídlišť M. Bureše a Švermova
v Poličce pro rok 2006 dle důvodové zprávy. ZM
pověřuje OFP a OÚRaŽP řešením návrhu pokrytí
spoluúčasti města formou rozpočtové změny
a jeho předložení ZM ke schválení dle důvodové
zprávy.
ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2006.
ZM schvaluje odložení projednání prodeje
objektu č.p. 74 vč. st.p.č. 101 a pozemku p.č. 442
o výměře 274 m 2 v k.ú. Pustá Rybná.
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Poličky č. 2/2006.
ZM bere na vědomí informace odboru dopravy
MěÚ Polička k možnosti realizace výstupů z „Ankety k dopravě v centru Poličky“.
ZM bere na vědomí informaci starosty Bc.
Miroslava Popelky k problematice tzv. Witzovy
brány a souhlasí s podáním určovací žaloby.
ZM bere na vědomí rezignaci pana Zdeňka
Kučery na funkci předsedy Osadního výboru
Modřec a zároveň člena OV a odvolává ho z funkce. ZM volí do funkce předsedy Osadního výboru
Modřec pana Pavla Soukala. ZM určuje členem
Osadního výboru Modřec pana Pavla Bureše
a pana Václava Kresla. ZM stanovuje počet členů
Osadního výboru Modřec na 8 členů.
- přijatá na 9. schůzi Rady města Poličky
konané dne 15. 5. 2006
RM bere na vědomí záměr provedení aktualizace knihovního fondu v Městské knihovně
Polička.
RM projednala a bere na vědomí rozbor plnění
rozpočtu Města Poličky za 1. čtvrtletí roku 2006.
RM schvaluje smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na opravu obecní cesty poškozené
při odvozu dřeva z městských lesů, uzavřenou
mezi Obcí Pustá Rybná jako příjemcem a Městem
Polička jako poskytovatelem.
RM jmenuje Ing. Václava Kysilku jako kandidáta Města Poličky do představenstva firmy LIKO
Svitavy, a.s., Svitavy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o likvidaci
odpadních vod z jímek a septiků mezi Městem
Polička a VHOS, a.s., Moravská Třebová a souhlasí s ukončením předchozí smlouvy ze dne
18. 6. 2003.
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí
dotace od Pardubického kraje na dokumentaci
protipovodňových opatření pro povodí Bílého
potoka.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou COLAS CZ a.s. – závod Jih, Jihlava, na opravu
místní komunikace – vrchní příjezd k lokalitě Mánesova v Poličce dle důvodové zprávy a pověřuje
starostu k podpisu této smlouvy o dílo.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo
s VHOS, a.s. Moravská Třebová na realizaci stavby Odvodnění komunikace za domem č.p. 970 na
ulici Družstevní v Poličce. Realizace bude rozdělena na 2 části, přičemž 2. část, která přesáhne
výdaje 100 tis. Kč ve schváleném rozpočtu, včetně
projektové dokumentace, bude realizována až
v případě schválení změny rozpočtu zastupitelstvem města.
RM schvaluje uzavření Dohody o poskytnutí
příspěvku na úhradu části nákladů pro ubytování
osob bez přístřeší s firmou Faulhammer, s.r.o. se
sídlem Tržek.
RM schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2006
dle důvodové zprávy.
Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí
na sekretariátě starosty MěÚ.

KRÁLOVNA MĚSTA
POLIČKY 2006
Město Polička opět v letošním roce vyhlašuje
volbu královny města Poličky pro rok 2006. Veřejná volba se uskuteční v Tylově domě dne 20. 9.
2006 v 19.00 hodin. Na královnu čeká řada vskutku královských darů a privilegií. Zvolená královna
se bude dále ucházet o titul královny královských
věnných měst v říjnu letošního roku v Mělníku.
Soutěže se může zúčastnit každá dívka a žena
s trvalým bydlištěm v Poličce, která k datu 7. října
2006 dosáhne věku 17 let a zašle nebo doručí přihlášku do soutěže na adresu: Tylův dům, Vrchlického 53, Polička. Obálku označte slovy „Královna
Poličky“. Termín přihlášek je prodloužen do pátku
30. června 2006.
Přihlášku a propozice k přípravě na volbu
královny obdrží soutěžící v kanceláři Tylova domu
a v Informačním centru Polička.
Téma soutěžního večera volby královny bude
zveřejněno v některém z dalších čísel Jitřenky.

ZKUSTE POŽÁDAT O GRANT
NA KULTURU!
Po prvním kole grantového programu na podporu kulturních aktivit v Pardubickém kraji na rok
2006 zůstala nevyčerpána částka v celkové výši
541 000,- Kč. Rada Pardubického kraje se proto
rozhodla vyhlásit 2. kolo tohoto grantového programu. Podmínky pro získání grantu jsou shodné
jako v kole prvním a vycházejí ze Zásad pro
poskytování grantů z rozpočtu kraje, které jsou
uveřejněné na internetových stránkách www.pardubickykraj.cz.
„V tomto kole však nebude možné podávat
opakovaně žádosti o podporu projektů, které již
byly posuzovány v kole prvním a nebyl jim grant
přiznán. Ve výjimečných případech však může
výběrová komise na základě svého rozhodnutí
doporučit přidělení grantu na realizaci projektů
podaných v rámci 1. kola,“ řekl radní zodpovědný
za kulturu a památky Miroslav Brýdl. Uzávěrka pro
příjem žádostí je stanovena do 15. června 2006.
Formuláře žádostí jsou k dispozici na odboru
kultury a památkové péče Krajského úřadu Pardubického kraje a také na internetových stránkách
Pardubického kraje.
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FARNÍ CHARITA POLIČKA
PŘIPRAVUJE ROZŠÍŘENÍ SLUŽEB
„Otevřené dveře“ je nový projekt Farní charity
Polička, který navazuje na devítiletou existenci
Denního stacionáře pro lidi s mentálním postižením. Žádost o jeho podporu z fondů Evropské unie
schválilo v dubnu Zastupitelstvo Pardubického kraje a v nejbližších dnech dojde k podpisu smlouvy.
Farní charita tímto krokem rozšiřuje svoji činnost
i pro spoluobčany s jinými druhy handicapu a v širším věkovém rozpětí.
Projekt „Otevřené dveře“ je určen lidem ohroženým sociálním vyloučením a izolovaností od
společnosti, zejména osobám s duševním onemocněním, se zdravotním postižením, případně i s mentálním nebo kombinovaným postižením. Zaměřuje
se na dospělé od ukončení školní docházky až po
„předdůchodový“ věk z regionu Poličska, Litomyšlska a Svitavska, včetně spádových obcí.
Centrum „Otevřené dveře“ začne fungovat
od podzimu 2006 v budově Denního stacionáře
v Poličce. V provozu bude dva až tři dny v týdnu,
vždy v odpoledních hodinách. Klientům umožní
získat praktické dovednosti a pracovní návyky při
pracovních terapiích ve výtvarné a keramické dílně a v dřevodílně. Tuto činnost doplní vzdělávací
kurzy a volnočasové aktivity podle potřeb a požadavků klientů, které mají přispět ke zvýšení jejich
šance na uplatnění ve společnosti, případně na trhu
práce. Může se jednat o výuku cizího jazyka či
práce na počítači, nebo terapie k posílení vlastního
sebevědomí a sebehodnocení a další. Klientům
bude nabídnuta doprava svozovým vozidlem Farní
charity.
„Při přijímání do Denního stacionáře pro lidi
s mentálním postižením jsme často museli odmítnout klienta, protože nesplňoval kritéria pro přijetí
– zejména věková a druh postižení,“ vysvětluje ředitelka Farní charity Markéta Šafářová. „Centrum
„Otevřené dveře“ mnohým těmto lidem otevírá
možnost vystoupit ze svého domácího prostředí a vykročit směrem ke společnosti cestou hledání vlastní
seberealizace a individuálního osobního rozvoje.“
Štěpánka Dvořáková
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Tradičním pietním aktem byl festival zahájen.
Kytici kladl starosta města pan Miroslav
Popelka a ze snímku není poznat, že účast
poličských občanů byla mizivá.
Foto: Tomáš Orel

Kdo přišel, slyšel a nelitoval. Houslista
Jaroslav Šonský ze Švédska se netajil svým
obdivem nejen k dílu B. Martinů, ale i k jeho
životu v emigraci. Doprovázela Patricia Bretas z Brazilie. Foto: Tomáš Orel

Slavnostní zahájení mělo už lepší atmosféru
a zhostil se ho dramaturg festivalu pan Jan
Páleníček a starosta města. Foto: Tomáš Orel

Pražský barokní orchestr Collegium 1704
dopoledne koncertoval v Tylově domě pro
studenty. Foto: Tomáš Orel

KAPKA POOSMÉ
Humanitární akce Kapka, kterou každoročně
pořádá Junák ve spolupráci s Nadací pro transplantace kostní dřeně, se pomalu stává i v Poličce
milou tradicí. Také letos si skauti a skautky najdou
čas a ve dnech 15. - 16. 6. budou v Poličce na Benzině nabízet řidičům umytí předních skel a vybírat
drobné příspěvky, které jim ochotní řidiči jistě
rádi věnují.
Výtěžek z této dobrovolné sbírky půjde na konto Nadace pro transplantace kostní dřeně, která
tak v loňském roce získala celkových 667.514 Kč.
Akce se tehdy zúčastnili skauti z 52 měst celé ČR
a obsadili přes 150 čerpacích stanic. I díky této
sbírce se tak Českému národnímu registru dárců
dřeně podařilo získat v roce 2005 teprve jako
čtvrtému registru na světě prestižní akreditaci
od Světové asociace dárců dřeně (World Marrow
Donor Association – WMDA). Akreditace WMDA
je zlatá medaile také pro Vás - ochotné řidiče
a řidičky, kteří v uvedené dny zavítají na čerpací stanice a skautům v tričkách s logem KAPKY
věnují libovolnou finanční částku. Pokud se Vám
tento termín nebude hodit nebo budete mimo
Poličku, můžete zavítat mimo jiné na Benzinu do
Svitav, kde KAPKA proběhne ve dnech 16. - 18. 6.,
případně můžete zaslat dárcovskou SMS ve znění
DMS KOSTNIDREN na číslo 87777.
A kdo má srdce opravdu otevřené, rádi ho
přivítáme mezi nadačními spolupracovníky či jako
nové potencionální dárce kostní dřeně. Více na
tel. 377 521 753, www.kostnidren.cz, www.transplantace.cz.
Hanka Vraspírová a Radka Dušková
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Večer pak koncertovalo Collegium 1704
v chrámu sv. Michaela. Potenciální účastníci
jako by si vybrali oddechový čas a hrálo se jen
pro nejvěrnější posluchače. Foto: Petr Klein

Pražské dechové kvinteto na tom nebylo
s účastí o mnoho lépe a diváci by se vešli do
Malého sálu. Výkony orchestru byly vynikající
a publikum také. Foto: Petr Klein

Účastí pošramocenou pověst letošního festivalu poličští trochu napravili při závěrečném
koncertu Českého národního symfonického orchestru v chrámu sv. Jakuba. Foto: Petr Klein

Ten koncertoval pod taktovkou R. Montenegra
z Uruguaye a jako sólisté vystoupili
členové Smetanova tria.
Foto: Tomáš Orel

KALENDÁŘ AKCÍ
města Polička
Červen 2006
KINO POLIČKA
sobota
BAMBI 2
3. června
Animovaný film o lesních zvířátkách pro
velký sál TD nejmenší diváky.
Pohádka, 75 minut, český dabing,
mládeži přístupný
začátek v 17.00 hodin
vstupné: 60,- Kč
pondělí
SUPER SIZE ME
5. června
Režisér Morgan Spurlock si dal nelehký
velký sál TD úkol. Po dobu jednoho měsíce se bude
stravovat výhradně v McDonaldu, bude
tam jíst 3 jídla denně, nesmí jíst stále to
samé, rsp. musí vyzkoušet všechno co je
v nabídce, kdykoliv se ho zeptají, jestli si
dá SUPER-SIZE (odtud název filmu), tak
musí říci, že ano. A toto vše natočil jako
dokumentární film, kde režisér obrací
kameru proti sobě a hraje v něm hlavní
postavu.
školní filmové představení
USA, 2004, 100 minut, české titulky,
přístupnost 12 let
začátek v 8.15 hodin
vstupné: 40,- Kč
pondělí
ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU
5. června
Letní komedie podle bestselleru Michala
velký sál TD Viewegha s řadou populárních českých
herců (Anna Polívková, Eva Holubová,
Bohumil Klepl, Jana Štěpánková, Květa
Fialová, Jitka Kocurová, Ondrej Koval...)
Česká komedie, 113 minut,
mládeži přístupný
začátek v 19.00 hodin
vstupné: 70,- Kč
úterý
SUPER SIZE ME
6. června
Režisér Morgan Spurlock si dal nelehký
velký sál TD úkol. Po dobu jednoho měsíce se bude
stravovat výhradně v McDonaldu, bude
tam jíst 3 jídla denně, nesmí jíst stále to
samé, rsp. musí vyzkoušet všechno co je
v nabídce, kdykoliv se ho zeptají, jestli si
dá SUPER-SIZE (odtud název filmu), tak
musí říci, že ano. A toto vše natočil jako
dokumentární film, kde režisér obrací
kameru proti sobě a hraje v něm hlavní
postavu, školní filmové představení
USA, 2004, 100 minut, české titulky,
přístupnost 12 let
začátek v 8.15 hodin
vstupné: 40,- Kč
středa
INDIÁN A SESTŘIČKA
7. června
Indián a sestřička je film o lásce,
velký sál TD odehrávající se na malém městě v jižních
Čechách. Jeho námětem je příběh pětadvacetiletého dělníka Františka (Tomáš Masopust), který inklinuje ke komunitě „bílých
indiánů“, a romské dívky Marie (Denisa
Demeterová), zdravotní sestry z městské
nemocnice.
Milostné drama, 91 minut
začátek v 19.00 hodin
vstupné: 55,- Kč

čtvrtek
MISSION: IMPOSSIBLE III
8. června
Mission: Impossible a Tom Cruise. Dva
velký sál TD filmové pojmy, které se staly do určité míry
synonymem.
Tajný agent Ethan Hunt, pro něhož není
splnění žádné mise nemožné, se vrací už
potřetí a přivádí ho jeden z nejvyhledávanějších režisérů současnosti J. J. Abrams.
V jeho pojetí se Mission: Impossible stala
moderním akčním filmem, který nabízí divákům kromě zvýšené hladiny adrenalinu
i chytrou zápletku s řadou zvratů.
USA, akční,
125 minut, české titulky
mládeži do 12 nevhodný
začátek v 19.00 hodin
vstupné: 60,- Kč
úterý
MLHA
13. června S mlhou se do města Antonio Bay vrací
velký sál TD zločiny minulosti.
Akční horor, 99 minut, české titulky,
mládeži nevhodný do 12 let
začátek v 19.00 hodin
vstupné: 65,- Kč
středa
DOBA LEDOVÁ II - Obleva
14. června Ve filmu „DOBA LEDOVÁ 2 - OBLEVA“
velký sál TD se vracejí naši hrdinové z prostředí pod
bodem mrazu: chlupatý mamut Manny,
lenochod Sid, šavlozubý tygr Diego a prehistorická kryso/veverka, věčná smolařka
Kryserka.
Animovaná komedie,
91 minut, mládeži přístupný, český dabing
začátek v 17.00 hodin
vstupné: 60,- Kč
středa
KANDAHÁR
21. června Cesta pekelně vyprahlou zemí, kde lidé
velký sál TD žízní nejen po vodě.
Film světoznámého íránského režiséra
Mohsena Makhmalbafa, odehrávající se
v současném Afghánistánu.
Irák, 2001, drama,
86 minut, titulky
začátek ve 20.00 hodin
vstupné: 50,- Kč
pátek
SWING
23. června První láska, fascinující manušská hudba
velký sál TD v křehkém příběhu plném rytmů nabitých
energií.
Francie, 2002, cikánská balada,
90 minut, titulky,
přístupný
začátek ve 20.00 hodin
vstupné: 50,- Kč
sobota
HOSTEL
24. června Jeden z nejhrůznějších filmů posledních
velký sál TD let.
Horor, 95 minut, české titulky,
mládeži do 18 let nepřístupný
začátek ve 22.00 hodin
vstupné: 65,- Kč

TYLŮV DŮM POLIČKA
čtvrtek
ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉHO
15. června ZASTUPITELSTVA
malý sál TD začátek v 17.00 hodin
středa
HORY SHORA
21. června Beseda spojená s promítáním filmů
velký sál TD a ukázkou horolezeckého materiálu
našeho v současnosti nejúspěšnějšího
vysokohorského horolezce RADKA JAROŠE. Děti uvidí krátké 20ti minutové filmy
z Himálaje, ale i z Afriky doplněné živým
komentářem. Součástí přednášky jsou
i testy - otázky pro děti, za které obdrží
věcné předměty (plakát, drobnost z výbavy, kalendář...). Každý účastník obdrží i
kalendářík na r.2006 z poslední Expedice
HI-TEC V-LITE NANGA PARBAT - K2.
Hostem besedy bude i autor jeho nové knihy Hory shora Arnošt TABÁŠEK.
Určeno pro studenty středních škol a učilišť
začátek v 8.00 a 10.00 hodin
vstupné: 20,- Kč
středa
HORY SHORA
21. června Beseda spojená s promítáním filmů
velký sál TD a ukázkou horolezeckého materiálu
našeho v současnosti nejúspěšnějšího vysokohorského horolezce RADKA JAROŠE.
Beseda je spojena s křtem jeho nové knihy Hory shora. Do Poličky přijede i autor
této knihy Arnošt TABÁŠEK.
začátek v 18.30 hodin
Vstupné: 30,- Kč (studenti, důchodci
20,- Kč)
čtvrtek
HURÁ NA PRÁZDNINY!
29. června Maxi disko show pro děti od 6 do 15 let.
velký sál TD Jedná se o zcela výjimečnou zájezdovou
maxidiskotéku, která se liší od běžných
produkcí současných diskžokejů mimořádným technickým vybavením i celkovým
stylem a pojetím.
Ve čtyřhodinovém nonstop programu
jsou uváděny nejnovější hity světových
hitparád, známých z poslechu českých
televizních kanálů (NOVA, PRIMA,
ÓČKO), včetně zahraničních (MTV, VIVA,
MUSICBOX aj).
Začátek od 14.00 do 17.00 hodin
vstupné: 10,- Kč

VÝLET ZA MORAVSKOU
SECESÍ
První květnovou sobotu uspořádalo Městské
muzeum a galerie Polička další ze svých, již tradičních, „Cest za uměním“. Na zájezd za moravskou secesí jsme vyjížděli již za ranního kuropění,
s jarním sluníčkem v zádech. Program výletu byl
velice hodnotný. V Prostějově nám byl umožněn
přístup do několika architektonických objektů
ze začátku 20. století. Mohli jsme si prohlédnout
exteriéry i interiéry Národního domu – reprezentační budovy s divadlem, radnice a hlavně dvou
obytných vil bratří Kovaříkových, které patřily
ke skvostům své doby. Nelze si nepovzdechnout
nad jejich současným stavem… Prohlídka budov
a celého města byla provázena zasvěceným výkladem historika A. Filipa. Bonusem k zážitku
byla návštěva Pusteven, kde jsme si prohlédli
zrekonstruované „útulny“ Libušín a Maměnku
projektanta D. Jurkoviče. Z velmi dobře organizovaného zájezdu jsme se vrátili sice unaveni, ale
velice spokojeni. Přejeme městskému muzeu další
takto vydařené akce! Už teď se těšíme na zářijovou výpravu do „černé“ Ostravy.
Za dva velice spokojené účastníky zájezdu
M. Matouš
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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: mozaika@mozaika-policka.cz, www.mozaika-policka.cz, vám nabízí:
V rámci akce Čas pro neobyčejné zážitky si budeme
s Vámi hrát a uvidíte prezentaci prací a činnosti dětí ze zájmových kroužků.
M
- myšlenka
O
- odpočinek
Z
- zábava
A
- aktivity
I
- inspirace
K
- kreativita
A
- aktuality
Ve 22.00 hodin před SVČ OHNIVÁ SHOW
„O POHÁR STAROSTY MĚSTA POLIČKY“
- střelecká soutěž pro školy
Termín:
středa 7. června 2006 v 9.00 hodin
Místo:
Internát SOUO Liboháj
Informace: Richard Brabec
DĚTSTVÍ BEZ ÚRAZU
- akce pro děti MŠ
Termín:
středa 28. června od 8.00 hodin
Místo:
Dětské dopravní hřiště
Informace: Richard Brabec
POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA
LETNÍ TÁBORY SVČ MOZAIKA
ZKOUŠKY DOSPĚLOSTI
- pobyt pro náctileté
místo:
Žďárské vrchy
termín:
31. 7. – 4. 8. 2006
cena:
700,- Kč
vedoucí: Petr Chmel
PULTANELA – CESTA DO POHÁDKY
- letní tábor s bohatým programem motivovaný pohádkou pro děti od 6 – do 12 let
místo:
Martinice
termín:
12. 7. - 23. 7.2006
cena:
2 500,- Kč
ved. tábora:Richard Brabec
VODÁCKÝ
Putování po „vodácké baště – matce řek“
termín:
23. – 30. 7. 2006
místo:
Vltava
věk:
11 – 99 let
cena:
3 250,- Kč
ved. tábora:Mgr. V. Fila
SPORTOVNÍ TÁBOR
- ve spolupráci se softbalovým oddílem
JOOCKIES
termín:
12. 8. – 20. 8. 2006
věk:
2. – 9. třída
místo:
Trhová Kamenice
cena:
2 600,- Kč
ved. tábora:Petr Cihlář

ČESKÁ INSPIRACE SBÍRÁ
OCENĚNÍ
Ve dnech 23. - 24. května proběhl v Písku již
10. jubilejní ročník soutěže propagačních materiálů
Tourpropag 2006. Stálým účastníkem soutěže je
sdružení osmi měst Česká inspirace, jehož členem
je i město Polička. Stává se pro nás jakousi velmi
milou tradicí, že přihlášené soutěžní materiály zaujmou odbornou porotu natolik, že Česká inspirace
neodjíždí z Písku bez ocenění. Nejinak je tomu
i v letošním roce, kdy v kategorii „plakát“ jsme
získali 3. místo. Budiž tento českoinspirační plakát
i pozvánkou do měst, která si vytkla u svého zrodu
za cíl „pozvat turisty za kulturou nejen do Prahy“
Mgr. Jan Matouš, člen výk. výboru ČI
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DOPROVODNÁ VÝSTAVA FESTIVALU
COLOUR MEETING
SOBOTA 3. 6. – od 21.00 DIVADELNÍ VEČER
divadelní soubor VICENA Ústí nad Orlicí
uvádí
Hrníčky po babičce nelze rozbíjet beztrestně aneb Počasí na zabití prostě FUCKING
STORY !
Vstupné: 50,- Kč
ČTVRTEK 8. 6. - od 20.00 OZVĚNY ANIFESTU 2005
3D ANIMACE POČÍTAČEM – pásmo
animovaných filmů představuje kolekci
evropské 3d počítačové animace
ANIMACE A HUDBA – pásmo filmů věnované spojení animovaného filmu a hudby
Vstupné: dobrovolné
PÁTEK 9. 6. - od 20.00 OZVĚNY ANIFESTU 2006
TO NEJLEPŠÍ Z ANIFESTU 2006 – PROJEKCE OCENĚNÝCH FILMŮ ANIFESTU
2006
Vstupné: dobrovolné
PÁTEK 16. 6. – od 20.00 3. poROCKOUPÁNÍ
UŽ JSME DOMA, BRENDA VOLŠOVÁ,
HEEBIES JEEBIES,WIZARDS
Vstupné: 100,- Kč/80,- KčS
SOBOTA 17. 6. - od 21.00 JUNGLE NIGHT XIII.
TOXOUND (atd.crew), ELECTROM (doolcrew), E-LOGIC (doolcrew) and FRIENDS
Vstupné: do 22.00 hod. 25,- poté 45 ,- Kč
COLOUR MEETING 2006
Letošní COLOUR MEETING (2006) zahájí od středy do
pátku promítání těchto filmů:
KANDAHÁR (Írán/Francie, 2001),
rež. Mohsen Makhmalbaf
středa 21. 6. / 20:00 - Tylův dům
ZDROJ (ČR, 2005),
rež. Martin Mareček
čtvrtek 22. 6. / 20:00 - Divadelní klub
KOUŘOVÉ SIGNÁLY (Kanada/USA, 1998),
rež. Chris Eyre
pátek 23. 6. / 20:00 - Tylův dům
HLAVNÍ PROGRAM SOBOTA 24. 6. OD 14:00
V PARKU U SYNSKÉHO RYBNÍKA
NEBOYSA (CZ) - exklusivní hudba z Plzně, Květy (CZ)
- alternative folk-core
Sergent Pépere (F) - cirkus-šantán-ska-jazz-balkán,
Gipsy.cz (CZ) -romano hiphop
Fru Fru (CZ) - bicí komando s rytmickým kolibříkem,
AL-YAMAN (CZ/Jemen/Israel) - Šeherezáda a electro
-dance party 1000 a 1 noci
LOS PERDIDOS (CZ) - punk-ska-reggae-latino,
IOTA (Francie) - live electro dub (závěrečná afterparty
v Divadelním klubu)
Vstupné: 150,- Kč/v předprodeji 120,- Kč
(nezahrnuje filmové projekce), děti do 12 let zdarma
V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ SE FESTIVAL PŘESOUVÁ DO DIVADELNÍHO KLUBU

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji sestřičkám Farní charity Polička za
obětavou odbornou pomoc, laskavost a zpříjemnění posledních roků života mojí maminky.
Mgr. Božena Šifnerová

KLUBOVÉ KINO ČERVEN 2006
ČTVRTEK 1. 6. – od 20.00 Tři sezóny
Drama , Vietnam 1999, 113 min
Režie: Tony Bui, Hrají: Ngoc Hiep Nguyen,
Ngoc Minh, Harvey Keitel
Obsah/Info: Zlatý Medvěd – nominace
Sběračka a prodavačka lotosových květů, rikša - zamilovaný do prodejné dívky, která sní o tom, že jednou se za
jednoho ze svých klientů z klimatizovaných hotelů provdá,
chlapec, vlastním otcem vyhnaný na ulici s kufříkem
drobného zboží, duchovní učitel, a Američan, zoufale
hledající dosud neznámou dceru, ti všichni tvoři pestrou
mozaiku příběhů, odehrávajících se v ulicích Ho Či Minova
Města. (oficiální text distributora)
ČTVRTEK 15. 6. – od 20.00 Štěstí
Komedie / Drama , Česko, 2005, 100 min
Režie: Bohdan Sláma
Hrají: Tatiana Vilhelmová, Pavel Liška,
Anna Geislerová, Bolek Polívka
Český Lev 7 : Nejlepší film, Režie, Herec HR Pavel Liška, Herečka HR - Tatiana Vilhelmová,
Herečka VR - Anna Geislerová, Kamera,
Scénář + 2 nominace: Herec VR - Bolek
Polívka, Zvuk
Obsah/Info: Nový film režiséra Bohdana Slámy ŠTĚSTÍ
je dojemným příběhem o křehkém vztahu dvou mladých
lidí, jenž postupně přeroste v opravdovou lásku. Herecké
obsazení i atmosféra filmu navazuje na Slámův úspěšný
debut Divoké včely, který měl mimořádný ohlas u českých diváků a přinesl mu i řadu cen na mezinárodních
filmových festivalech. Film je hereckým koncertem obou
hlavních představitelů, které doplňují skvělými výkony ve
vedlejších rolích.. (oficiální text distributora)
ČTVRTEK 22. 6. – od 20.00 Zdroj,
Dokumentární , Česko, 2005, 77 min
Režie: Martin Mareček
Obsah/Info: Film získal na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět Cenu diváků za nejlepší film a Zvláštní cenu poroty. (MFF Karlovy
Vary) Řidič zastavuje u benzinové pumpy, vsune pistoli do
nádrže svého vozu, čísla spotřeby se rozběhnou a tekutina
teče… V Baku, metropoli Ázerbájdžánu, byl kdysi otevřen
první ropný vrt na světě… Vše souvisí se vším a cena je
někdy vyšší, než se může podle účtenky zdát. Řidič sedá
za volant a... (oficiální text distributora)
ČTVRTEK 29.6. – od 20.00 Kouř
Komedie / Muzikál , Československo, 1991,
89 min
Režie: Tomáš Vorel
Hrají: Lucie Zedníčková, Eva Holubová,
David Vávra, Jaroslav Dušek
Obsah/Info: „Muzikál totalitního věku“ je podtitul
snímku KOUŘ, ve kterém vycházel Tomáš Vorel ze svého
druhého pověstného školního filmu IING. (1985), jenž zde
však doznal mnoha změn. Snímek má poetiku typickou
pro zmíněné společenství: prolínání vážného s nevážným,
ironie s obdivem, reality s bizarností, skutečnosti s absurditou. (oficiální text distributora)

Vstupné 30 Kč - změna programu vyhrazena.

VÝSTAVA BONSAÍ
se uskuteční 24. června (10–19 hod.)
a 25. června (8–17 hod.) v Kulturním domě
Skalka v Lubné u Litomyšle
Sukulentní bonsaje, ukázka tvarování, výtvarné kamenné prvky, prodej bonsají, keramiky, sukulentů a okrasných rostlin. Vstupné
dobrovolné.

Zkoušky dospělosti

POLIČSKÝ SKŘIVÁNEK
Pěveckou soutěž uspořádalo v pondělí 15. 5.
2006 SVČ Mozaika ve spolupráci s Gymnáziem
Polička.
V krásné aule Gymnázia zazpívalo 64 soutěžících z osmi škol.
Porota: Mgr. Dospěl, Mgr. Barošová, Ilona
Dospělová, Mgr. Macháček, Mgr. Mičková, Mgr. Jakoubková, Mgr.Navrátilová, Mgr. Erbesová.
I. KATEGORIE 1. třída
1. Dvořáková Simona
2. Bros Václav
3. Voráčová Simona
Čestné uznání:
Dvořáková Markéta
Kuttelwascherová Olga
Háp Matěj
II.KATEGORIE 2.- 3.třída
1. Bureš Jiří
Pospíšilová Michala
2. Dudková Viola
Prokopcová Karolína
3. Petr Hrubý
Čestné uznání:
Hejtmánková Veronika
Mašková Adéla
Plšková Tereza
Halamková Silvie

ZŠ Masarykova
ZŠ Maarykova
ZŠ Na Lukách
ZŠ Bystré
ZŠ Na Lukách
ZŠ Pomezí
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ

Bystré
Masarykova
Bystré
Masarykova
Pomezí

ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ

Bystré
Pomezí
Masarykova
Masarykova

III. KATEGORIE 4. – 5. třída
1. Navrátilová Lenka
ZŠ
Opina Martin
ZŠ
2. Skoumal Vojtěch
ZŠ
Škorpíková Dana
ZŠ
3. Vincourová Anežka
ZŠ
Renzová Dana
ZŠ
Čestné uznání

Na Lukách
Masarykova
Masarykova
Na Lukách
Sádek
Lubná- Sebranice

Tomanová Barbora
Preisslerová Barbora
Kopecká Ludmila
Soušková Iveta
IV. KATEGORIE 6. – 7. třída
SÓLO
1. Uttendorfská Markéta
2. Šturmová Kateřina
Graciasová Pavlína
3. Marečková Pavlína
Laštůvková Klára
Čestné uznání
Krumplován Adéla
Skalníková Alice
Serafínová Káťa
Simajchlová Aneta
DUO
1. Dubovská Tereza
Klepárníková Tereza
V. KATEGORIE 8. – 9. třída
SÓLO
1. Stodolová Michala
Urbanová Lenka
2. Preisslerová Kateřina
Báčová Veronika
3. Machová Eva
Hendrychová Lucie
Čestné uznání
1. Jonáková Zuzana
DUO
1. Punčochářová Pavlína
Jana Hronová

Ždárské vrchy
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ

Masarykova
Masarykova
Lubná- Sebranice
Lubná- Sebranice

ZŠ Masarykova
Gymnázium Polička
ZŠ Bystré
ZŠ Bystré
Gymnázium Polička
Gymnázium Polička
ZŠ Bystré
ZŠ Bystré
ZŠ Bystré
Gymnázium Polička

Gymnázium Polička
ZŠ Masarykova
ZŠ Masarykova
ZŠ Masarykova
Gymnázium Polička
ZŠ Masarykova
ZŠ Masarykova
Gymnázium Polička

VI. KATEGORIE – V střední školy
1. Burešová Pavla
Gymnázium Polička
2. Hudská Hana
Gymnázium Polička

Městské muzeum a galerie Polička připravuje na měsíc červenec, srpen a září výstavu

POHLEDNÉ MĚSTO POLIČKA

Jedinečná akce pro 16 – 19 leté
V každé kultuře vždy existovaly rituály, které
jasně ohraničovaly dobu dospívání a začátek
dospělosti. Je to důležitý okamžik, který jakoby
v současné době chyběl.
Během pětidenního putování v divoké přírodě si každý z účastníků uvědomí, co znamená
být zodpovědný za své jednání a rozhodnutí.
Bude dostatek příležitosti se v reálných podmínkách naučit základní dovednosti pro pobyt v malebné přírodě Českomoravské vysočiny (orientace, přenocování a vaření v přírodě). Účastníci
budou čelit náročným a neočekávaným situacím
a střídat se ve vedení skupiny. Není to jen hra,
ale reálný prožitek. Každý úspěch stejně jako
nezdar je záležitostí celé skupiny, „hory“ oplácejí chyby i „frajerství“. Expedice je ojedinělou
příležitostí, jak se srovnat se zodpovědností,
spoluprací s ostatními i se skupinovým rozhodováním. Z takovýchto poutí se vrátí domů
sebevědomí lidé s novými zkušenostmi a vyzrálejšími postoji.
Termín: 31. 7. – 4. 8. 2006
Cena:
700 Kč
V ceně zahrnuto: instruktoři, doprava autobusem, speciální materiálové vybavení, mapy, jídlo
Noclehy:
pod improvizovaným přístřeškem
v malebné přírodě nebo ve vlastních stanech
Poznámka:
předpokládaný
věk
účastníků
16 – 19 let, vzhledem k charakteru
akce je nutné vyplnit zdravotní
dotazník
Přihlášky:
do 15. 6. 2006 k vyzvednutí v SVČ
Mozaika Polička
Kontakt:
Telefon:
Mobil:
mail:

Petr Chmel
461 725 352
608 345 218
slazi@seznam.cz

LOUPEŽ V POLIČCE
Jedná se o výstavu pohlednic ze sbírek Měst- od 1. dubna do 15. června 2006 historika muzea:
ského muzea. Na výstavě budou prezentovány Mgr. Martin Zdražil, tel.: 461 725 769, zdrazil@mupohlednice z dávno minulých, nedávných i sou- zeum.policka.org
časných let, které zachycují tvář města Poličky
Současně vyzýváme všechny děti, žáky, stuv jejím stavebně-historickém vývoji. Výstava bude denty a rodiče s dětmi, aby se zúčastnili výtvarnědoplněna „živými“ skutečnými výjevy z minulosti -literární soutěže POHLEDné město Polička. Děti
města a trojrozměrnými předměty vztahujícími mohou na zadané téma kreslit, malovat nebo psát
se k vystaveným fotografiím. Součástí výstavy krátká vyprávění, povídky či skládat básničky.
bude černá komora, která návštěvníkům představí Mohou se pokusit o výtvarné řešení pohlednice
tradiční postupy výroby černobílé fotografie.
Poličky, která by zachycovala významná místa
Výstavu bude možné navštívit ve výstavních města. Formát výtvarné práce maximálně do A2,
sálech Městského muzea, Tylova 112, od 1. červen- rozsah a technika provedení nejsou omezeny. Souce do 30. září 2006, vernisáž proběhne 1. 7. 2006 těž je vyhlášena ve třech věkových kategoriích:
v 17 hodin.
1. předškolní děti až 8 let, 2. 9-15 let, 3. 16 a více.
V závěru výstavy POHLEDné město Polička se Hotové výtvory, opatřené jménem, adresou a věv sobotu 30. 9. 2006 od 14 hod. uskuteční pro- kem autora, doručte na adresu: Městské muzeum
cházka Poličkou - PUTOVÁNÍ S POHLEDNICEMI. a galerie Polička, Tylova 114, Polička, v termínu
Městské muzeum a galerie Polička se na ob- od 1. května nejpozději však do 27. srpna 2006.
čany města Poličky obrací s nabídkou podílet Ze získaných prací bude vytvořena výstava, která
se na výstavě POHLEDné město Polička. Máte-li bude ve vestibulu muzea zpřístupněna od 7. září
doma historické, staré pohlednice města Polič- do 5. října 2006. Výstavu zakončí 5. října ve 14 hoky a jejího okolí a chcete-li je Městskému mu- din dernisáž, při níž budou dětské práce vyhodnozeu zapůjčit k vystavení, kontaktujte v termínu ceny a odměněny.

17. května po deváté hodině dopolední oznámil
jednatřicetiletý muž ze Svitav loupežné přepadení.
Dosud neznámý pachatel měl se zbraní v ruce
poškozeného obsluhujícího v sázkové kanceláři
v Poličce připravit o čtyřicet tisíc korun. ˝
Policisté zároveň ale zcela nevylučují, že přepadení mohlo být vymyšlené či fingované. Věc nadále
šetří kriminální policie Svitavy.

STOMATOLOGICKÁ
POHOTOVOST
Oblast Litomyšl - Polička
3. - 4. 6.
MUDr. Adamec Stanislav Polička,
Smetanova 55, 461 725 987
10. - 11. 6.
MUDr. Cacková Alena,
Trstěnice 184, 461 634 157
17. - 18. 6.
MUDr. Eliáš Adolf Litomyšl,
Kpt. Jaroše 404, 461 612 733
24. - 25. 6. MUDr. Hebltová Vladimíra
Sloupnice 188, 465 549 236
Ordinační doba: sobota, neděle a svátky od 8 do 11 hodin.
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ZÁKONY, ZÁKONY, ZÁKONY
Paragraf 11/55, tak se jmenuje soutěž, jejíž
PROGRAM NA ČERVEN
oblastní kolo se konalo 26. 4. 2006 v Tylově domě.
Zveme Vás na výstavu
„Paragraf“ vznikl před šesti lety, jako soutěž určená
„Město známé i neznáme“
pro školy. V oblastním kole se utkalo šest družstev
Fotografie Jaroslava Mareše, které Vám předsta- z šesti škol (ZŠ Masarykova, ZŠ Na Lukách, ZŠ Teví Poličku jak ji neznáte, jsou k vidění ve vestibulu
lecí, ZŠ Lubná, ZŠ Pomezí a ZŠ Bystré).
knihovny od 3. června do konce srpna.
Družstva si rozdělila barvy zelenou, červenou,
bílou, žlutou, modrou a oranžovou. Na soutěžící
sobota 3. června od 19:30 do nevidim
čekalo pět úkolů s tématy souvisejícími se zákony
Čas pro neobyčejné zážitky – Bluesová kavárna
a paragrafy. Měli například vymyslet nové zákony
Nalaďte se do blues v naší Bluesové kavárně na
ve státě, kde žijí Čajané, kteří všechny spory řeší
dvorečku knihovny. K tanci i poslepu hrají Krajda
nad šálkem dobrého čaje. Jednotlivé úkoly odděblues, podává se dobrá káva a lahodná vína a čeká
lovalo krátké vystoupení aerobiku nebo mažoreVás i několik literárních překvapení. V průběhu
tek. Tato představení byla uklidňující hlavně pro
večera bude představena výstava Jaroslava Mareše
fanoušky, kteří obsadili celé divadlo. Ale teprve
„Město známé i neznámé“.
poslední úloha mohla rozhodnout o závěrečném
pořadí. A ta zněla: „Posuď u lidí na obrázku jejich
středa 14. června od 18:00
věk a urči, jestli by jim prodavač mohl prodat cigaKapka 21 – Kapka přírody pro každého
rety a alkohol“.
Cyklus přednášek pořádaných Ekocentrem
Určování věku mladých lidí se stalo také náSkřítek pokračuje na téma „Odpady a jejich třídění“. mětem divácké soutěže, ze které si mohl výherce
S možnostmi ukládání odpadů a co na ně říká pří- odnést třeba MP3 přehrávač. V této soutěži se však
roda Vás seznámí ing. Eva Janečková.
nenašel ani jeden človíček se všemi odpověďmi
správnými, a tak se muselo vybírat z odpovědí
pátek 16. června od 19:30
Poetický podvečer s galantní poezií
„Vyplňte paní, bez váhání veškerá milencova
ĀȀ̀Ѐ̀Ԁ܀ࠀऀऀࠀ܀ఀ܀ഀఀༀက܀ᄀሀကጀԀఀ܀᐀ᔀ̀̀܀ༀᘀጀᜀȀ܀᐀܀ᜀఀ
přání! Lepší je hřešit-nu a pak se kát, než kát se
a nic nedělat.“
Rozverné francouzské verše 17. a 18. století
budou znít světlý.m dvorem i temným sklepem
poličské knihovny.
čtvrtek 22. června od 19:30
Cestovatelský večer – Provence
Předprázdninová inspirace s vůní levandule
v obrázcích Pavla Joneše.
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
V dětském oddělení probíhá v červnu anketa na
téma Jaké knihy a proč nejraději čtu o prázdninách.
Odpovědi označené jménem, třídou, školou a adresou zaneste do oddělení pro děti nebo pošlete
na emailovou adresu onesorkova@knihovna.policka.org. Nejzajímavější anketní odpovědi budou
odměněny pěknou knížkou.
Víte, že od května je dětské oddělení otevřeno
také ve středu?
Veškeré informace, výpůjční doba a mnoho
dalšího na www.knihovna.policka.org.

Z ČINNOSTI DPS
5. 4. Velikonoční zdobení – vyráběli jsme jednoduché velikonoční ozdoby, papírová vajíčka, zaseli
osení. Předvelikonoční atmosféra byla zdůrazněna
i velikonočním pečivem - jidáši, které upekly ženy
ke kávě a pěknému posezení. Pan Cach upletl krásnou metlu na výzdobu.
12. 4. Besídka – Penzion navštívily děti z Masarykovy školy v Poličce. Pod vedením paní učitelky
Brtounové představily svůj program. Bylo to pěkně
strávené odpoledne.
19. 4. Velikonoční zábava – k tanci a poslechu
hrál pan Hegr a zpívala paní Andrlíková. Jídelna
Penzionu se změnila v taneční sál, kde se naši
senioři bavili nejenom poslechem, ale i tancem
a zpěvem.
26. 4. Zájezd do Moravské Třebové a Litomyšle.
Obyvatelé Penzionu společně s účastníky univerzity si prohlédli muzeum v obou městech. Výlet nebyl
moc dlouhý, ale počasí přálo a tak se všichni vrátili
spokojení.
28. 4. Stavění máje – v pátek odpoledne se sešli
obyvatelé Penzionu v atriu, kde byla připravena
májka. Zároveň si opekli klobásky na ohýnku a zazpívali si jarní písničky.
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s jednou chybou. Vítězem soutěže „Paragraf 11/55“
se stalo družstvo modrých ze ZŠ Lubná, které
postoupilo do kola krajského a získalo také nárok
zúčastnit se celostátního kola nezávisle na svém
(ne)úspěchu v kole krajském. Po skončení soutěže
se konal závěrečný raut, na který bylo pozváno
vedle organizátorů, porotců a dalších milých hostů i vítězné družstvo.
-RaZ-
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JAK JE DŮLEŽITÉ MÍTI FILIPA, ANEB… BAVIL BY SE I OSCAR WILDE
Divadelní spolek Tyl letos nastudoval a uvedl už
druhou hru, tentokrát „lehkovážnou komedii pro
vážné lidi“ Jak je důležité míti Filipa od Oscara Wilda. Sehrál ji celkem pětkrát, z toho třikrát pro střední školy a seniory, premiéra pak byla 4. a repríza 14.
května. Inscenace měla velmi dobrou úroveň, což
potvrzuje mj. fakt, že zaujala i školní mládež, která
se dobře bavila a vyhnula se obvyklým excesům.
Stejně reakce dospělého publika při premiéře
i repríze svědčila o tom, že mu anglický humor
není cizí, takže ono souznění hlediště s jevištěm
se promítlo jak na výkonech herců, tak v celkovém
vyznění inscenace. Mezi spokojenými diváky byli
i „přespolní“, z nichž jeden nám napsal:
Kdyby Oscar Wilde seděl v první řadě Tylova
divadla některý z večerů, kdy místní ochotnický
spolek Tyl demonstroval skvělý námět jeho poslední divadelní hry „Jak je důležité míti Filipa“,
rozhodně by se náramně bavil. Jemný, vtipný
humor si skutečně získal nejen pozornost, ale
také srdce přítomných diváků. Chtěl bych touto
krátkou retrospektivou složit hold či pomyslnou
kytičku celému divadelnímu souboru – všem
hercům, technickým spolupracovníkům a v neposlední řadě ing. L. Vrabcovi, který toto představení
nejen režíroval, ale také upravil a nebojím se říci
vypotil do stávající podoby. Já vždycky tvrdím, že
v ochotnické práci herců není malých výkonů. A to
proto, že na úkor svého volného času, obyčejných
a všedních povinností, naleznou ještě sílu k tomu,
aby svůj talent, svoje mnohatýdenní, až bláznivě
nepochopitelné snažení, rozdělili, poctivě rozkrájeli a nadělili v podobě nezkalené radosti lidem, kteří
se potěšit dají. Kultura hraného slova vždycky bude
patřit jen těm, kteří milují laskavou četbu mezi
řádky. Není namířena k širokým, masovým vrst-

vám posluchačů, kteří antické heslo „chléb a hry“
dnes zaměňují za televizní obrazovku a v papučích
konzumují všechno, co se jim předkládá. A tak
tleskám všem těmto divadelníkům, kteří nepřestávají burcovat lidského ducha a nekrmí nás levnými
a nesmyslnými akčními thrillery polonahých krásek
a anabolických svalovců. Nerad se opakuji, ale za
obětavou snahu se poděkovat má a na vás, páni
herci, půjdu klidně i podruhé.
Za vděčné publikum
R. Špaček, divák z Hlinska.
Vzhledem k příznivému diváckému ohlasu
poličští ochotníci předpokládají, že inscenaci na
podzim „opráší“ a budou ji v Poličce ještě jednou
reprízovat. Uvažují rovněž o výjezdních představeních.

Zdena Pávková jako lady Bracknellová
a Magdalena Křenková jako barnesa Gvendolina Fairfaxová (foto Petr Klein)

NOVINKY V KNIHOVNĚ
NOVÉ KNIHY PRO DOSPĚLÉ
BELETRIE
Příliš tenkej led (Hamerová, Zdeňka)
Lucie se snaží vyrovnat se smrtí milované sestry,
která za podivných okolností spáchala sebevraždu.
Lucie pochybuje, že se sestra zabila sama, ráda by
dokázala, že se jednalo o nešťastnou náhodu.
Sčítání zla (Hlaváčková, Iva)
Klára se nedokáže vyrovnat se smrtí svého pětiletého syna a s nepochopením svého nejbližšího okolí.
Situaci řeší sebevraždou.
Shledání v Barsaloi: Další osudy Bílé Masajky
(Hofmannová, Corinne)
Bílá Masajka se po čtrnácti letech vrací do Keni.
Navazuje na knihy Bílá Masajka a Zpátky z Afriky.
Pýcha a předsudek (Austenová, Jane)
Idylická románová komedie z anglického venkovského prostředí.
Oněgin byl Rusák (Dousková, Irena)
Volné pokračování bestselleru Hrdý Budžes. Oněgin byl Rusák chytí za srdce jak každého, kdo má v živé paměti prapodivně popelavou dobu husákovské
normalizace, tak čtenáře, který onen čas-nečas znají
už jen zprostředkovaně.
Mé zraněné srdce: život Lilli Jahnové 1900-1944
(Doerry, Martin)
Životopis Lilli Jahnové odkrývá pohnutý příběh
židovské lékařky a jejich dětí v nacistickém Německu.
NAUČNÁ LITERATURA
Adam a jeho rod (Wells, Spencer)
Existence naší planety, slavné Evy, je dnes již
obecně přijímanou hypotézou. Ale existoval i Adam?
Zdá se, že ano...
Logopedická prevence (Kutálková, Dana)
Publikace se zabývá problematikou dětské řeči
v celé její šíři - od teoretických základů po praktická
pravidla a metody.
Zaniklá sláva savců (Fejfar, Oldřich)
Na základě zajímavých a nevšedních nálezů
z významných světových lokalit se autoři pokusili
o rekonstrukce unikátních vyhynulých savců z období třetihor.
Rodinný dům ((Maňák, Jiří)
Kniha je určena všem, kdo uvažují o stavbě rodinného domu a přemýšlí o tom, jak bude jejich vysněné
obydlí vypadat.
Tajné služby a parapsychologie: tajný výzkumný
program CIA a revoluční poznatky nové parapsychologie (Gruber, Elmar R.)
Tajné služby se zabývají výzkumem psychiky člověka, poznatky chtějí využít ve prospěch špionáže.
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ:
Amélie zase zlobí (Blytonová, Enid)
Další příběh panenky, která je postrachem celé
skříňky s hračkami.
České dějiny očima psa (Drijverová, Martina)
Druhý díl českých dějin očima psa.
Hvězdy na sportovním nebi (Loněk, Pavel)
Výpovědi 14 slavných českých sportovců jsou doplněny barevnými fotografiemi.
Malý kouzelník (Prolušič, Duško)
S touto příručkou se naučíte kouzlit.
Malý vědec (Sencanski, Tomislav)
Experimenty, které můžete provádět i doma.
Mary, ty jsi mazaná! (Řeháčková, Věra)
Desetiletá Mary tráví nedobrovolné prázdniny
u babičky.
Přežít (Wilsonová, Jacquelina)
Podaří se Timovi přežít hororový týden?
Syn vesmírného krále (Bagge, Tapani)
Oblíbená kniha finských dětí zaujme příznivce
sci-fi svým neotřelým humorem.
Papírové nápady – tvoříme z papíru, kartonu, lepenky (Sitarčíková, Zdena)
Výtvarné práce z papíru.zích jmen.
Velká kniha dárků z peněz
Kniha s přesnými popisy a předlohami a výrobu
dárků.
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POZVÁNKA DPS PENZION
1. 6. Květnové narozeninové zpívání – 14.00 hod.
společenská místnost. Zazpívá pěvecký kroužek
Poupata, na harmoniku je doprovodí pan Hladík.
7. 6. Návštěva záchranné stanice zvířat ve Vendolí. Výlet je spojený s opékáním buřtů. Odjezd od
Penzionu v 9.30 hod.
14. 6. Keramika, 14.00 hod., společenská místnost.
15. 6. DPS Penzion pořádá spolu s univerzitou
třetího věku zájezd. Navštívíme Katedru geoinformatiky v Olomouci, Muzeum olomouckých tvarůžků v Lošticích a Javořičské jeskyně. Bližší informace budou na plakátech v Penzionu.
21. 6. Filmová kavárnička – 14.00 společenská
místnost.
27. 6. Slavnostní zakončení Poličské univerzity
třetího věku, 14.00 hod., jídelna.
29. 6. Červnové narozeninové zpívání,
14.00 hod., společenská místnost.

EKOCENTRUM SKŘÍTEK SE
HLÁSÍ
Činnost ekocentra se rozjíždí pomalu, ale jistě.
Působíme především v Poličce a jejím okolí. Naše
programy však nejsou omezeny pouze místně, ale
jsou pro všechny, kteří projeví zájem. Takže svoji
působnost rozšiřuje i v rámci širšího okresu i za jeho
hranice.
Několikrát jsme navštívili místní mateřské školy
s programem Zvuky přírody.
Na vyžádání jsme připravili program ke Dni Země
pro ZŠ Herálec – ve dvou dnech pro 148 dětí. Spokojenost byla na všech stranách.
Účastnili jsme se i na poličském Dni Země s malováním mandal pro ochranu Země.
V rámci Operačního programu Rozvoj lidských
zdrojů Evropského sociálního fondu jsme zahájili ve
spolupráci s městskou knihovnou pravidelný cyklus
přednášek „Kapka 21 – Kapka přírody pro každého“,
tentokrát s názvem Ochutnávka. Jen škoda, že se
dostavilo málo účastníků. Přišli o ukázku a povídání
o činnosti Ekocentra Skřítek a hlavně o ochutnávku
cizokrajných čajů i s výkladem o jejich účincích.
Díky tomuto projektu jsme se svými programy
navštívili také DPS Penzion i Denní stacionář farní
charity. Podle ohlasu soudím, že úspěšně, neboť jsme
byli znovu pozváni.
Příští přednáška bude opět v čítárně městské
knihovny ve středu 14. 6. v 18:00 hod. Tentokrát bude
na téma „Odpady a jejich třídění – možnosti ukládání
odpadů a co na odpady říká příroda.“
Poradna Ekocentra Skřítek pro veřejnost
V rámci Operačního programu Rozvoj lidských
zdrojů Evropského sociálního fondu otvíráme v Poličce od 1. 6. 2006 poradenské centrum. Poradenství
budeme poskytovat v těchto oblastech:
• ochrana přírody a krajiny
• úspora energií
• nakládání s odpady
• výstavba energeticky úsporných domů
• filozofie A21
• FSC – ekologické lesní hospodaření
• kácení stromů na zahradách
• program Natura 2000
• zprostředkování kontaktů na odborníky
• podpoření a spoluúčast při tvorbě, obnově a dalším vývoji naučných stezek
• tvorba propagačních materiálů
• kontakt na odborná pracoviště
• případně další podle potřeby
Provozní doba:
vždy ve čtvrtek 10 - 12, 13 - 15 hod.
Poradna je umístěna v Obchodním domě PONAS,
Tyršova 160 (naproti bývalé Večerky), 1. patro, dveře
č. 7, kde je sídlo Ekocentra Skřítek, mobil 731 563 819,
776 305 985.
ing. Eva Janečková
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VZPOMÍNÁME
Dne 3. května jsme vzpomněli na pana Jana Lorence, uměleckého řezbáře, který
by oslavil své sté narozeniny.
18. června tomu bude 35 let, kdy nás opustil a my stále vzpomínáme.
Dcery s rodinami

Dne 13. května jsme si připomněli 10. výročí úmrtí našeho tatínka,
dědečka Oldřicha Macha.
22. června tomu bude 2 roky, kdy nás opustila maminka a babička
Jaroslava Machová.
Vzpomínají syn a dcera s rodinami

Dne 10. června si připomeneme 30. výročí úmrtí maminky paní
Marie Kučerové a 10. dubna jsme vzpomněli 15. výročí úmrtí tatínka
pana Antonína Kučery.
Děkujeme všem za tichou vzpomínku na naše drahé rodiče.
Děti Marie, Dana, a Stanislav s rodinami

15. června tomu bude 20 let co nás opustila maminka Otilie Libischerová a 23. června 24 let tatínek Erich Libischer
Dagmar Sedlmajerová a Petr Libischer

Dne 21. června už dlouhých
pět let, kdy nám navždy odešla
naše drahá manželka, maminka
a babička paní MARIE JÍLKOVÁ.
Stále vzpomínáme na lásku
a obětavost, kterou jsi nám věnovala. Nikdy nezapomeneme.
manžel a děti s rodinami

15. 6. uplyne 5 let od náhlého
úmrtí našeho kamaráda a kolegy
Martina Šmída.
Všichni, kdo jste jej znali
a měli rádi, věnujte, prosím, tichou vzpomínku jeho památce.

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

BYL PRVNÍ MÁJ, PRÝ LÁSKY ČAS...
Opět jsme prožili jeden z nejkrásnějších
svátků roku - 1. máj. A tak mě napadá se zeptat:
zamysleli jste se někdy nad jeho smyslem a obsahem? Uvědomili jste si někdy, že jeho historie
se už píše po tisíciletí a sahá až do dob pohanských? Že byl symbolem jara a navracejícího se
slunce? Že teprve v novodobých dějinách se jeho
význam začal měnit podle představ organizátorů
a každý se na něm chtěl přiživit? Připomeňme si,
že moderní podobu dalo 1. máji dělnické hnutí
na přelomu 19. a 20. století. Dělníci demonstrovali za zlepšení svých pracovních a sociálních podmínek, za rovnoprávné postavení ve společnosti.
Oprávněnost těchto manifestací se snad nikdo
neodváží zpochybňovat.
Jenže postupně tomu bylo jinak. Většině našich občanů, bohužel, zůstává 1. máj v paměti neblaze zapsán především jako den komunistických
manifestací za naše „světlé zítřky“, s nepovinně
povinnou účastí v prvomájovém průvodu. Nic na
tom neměnil ani fakt, že to byl den volna, což
bylo pro většinu spoluobčanů podstatné.
Byl to ovšem také Svátek práce. To ale bylo
úplně zbytečné, protože v „rozvinuté socialistické společnosti“ se našla práce i pro kdejakého
neschopného lempla, který o ni ani nestál. Jenže
každý, kdo se tehdy vyhýbal práci, byl označen
za příživníka a napravován v arestu. Dnes mají
naši politici v tomto ohledu jiné, řekl bych opačné starosti.

Na prvomájových oslavách a manifestacích se
postupně začal přiživovat kde kdo. Za dobrou
příležitost k demonstracím za svá práva je považují anarchisté, neofašisté, homosexuálové a lesbičky, příznivci či odpůrci vstupu ČR do Evropské
unie, zastánci legalizace marihuany. Možná k nim
ještě přibudou zastánci a odpůrci trestu smrti,
příznivci Kajínka, různé fankluby, někdy příště
snad i příznivci Topolánka, Paroubka, Sládka…
Je to ovšem také čas majálesů a studentských
oslav, a v neposlední řadě lásky čas. To věděl
nejen Mácha, potvrdí vám to každý zamilovaný.
A tady jsme u jádra věci: právě láska je pojem,
který z našeho slovníku a každodenního jednání
povážlivě mizí. Je to veliká škoda. Určitě by nám
všem bylo lépe, kdybychom to slovo, skloňované
v nejrůznějších podobách, účelově nepoužívali
jen jednou v roce
-vra-

Speciální základní škola
Polička na internetu
Adresa:
http://www.volny.cz/szs.policka/

POKLADY Z KRÁLOVSKÉHO VĚNA - LITERÁRNÍ SOUTĚŽ PRO
SENIORY Z POLIČKY I OKOLÍ
Královské věnné město Chrudim, Centrum sociálních služeb a pomoci a Společnost seniorů a jejich
přátel v Chrudimi vyhlašují 1. ročník literární soutěže pro seniory „Poklady z královského věna“.
Soutěžní kategorie pro rok 2006:
A – Poezie (básně lyrické i epické na libovolné
téma).
B – Próza (povídky, novely, pohádky, eseje, fejetony, vzpomínková vypravování na libovolné téma).
C – To je moje město (poezie i próza tématicky se
vztahující k věnnému městu, ve kterém se soutěžící
narodil, žije, v minulosti žil nebo má jiný vztah, a to
jak z hlediska místopisného, tak i z pohledu mezilidských vztahů a společenského vývoje v konkrétní
aglomeraci).
Pravidla soutěže:
1. Účast: Zúčastnit se může každý senior, který
bydlí, narodil se nebo má jiný vztah k některému
z devíti věnných měst (Dvůr Králové nad Labem,
Hradec Králové, Chrudim, Jaroměř, Mělník, Nový
Bydžov, Polička, Trutnov, Vysoké Mýto)
2. Technické požadavky – rozsah:
A - poezie: minimálně 3 a maximálně 10 básní
B - próza: maximálně 5 stran
C - zadané téma: 1- 3 básně nebo jedna ucelená
prozaická práce maximálně na 3 strany.
Příspěvky mohou být psané čitelným rukopisem,
psacím strojem nebo výstupem z počítače na formátu A4, a to v jednom vyhotovení. Musí být psané

pouze po jedné straně listu, volné (nesvázané a nesešité) a v horním pravém rohu označené jménem,
adresou a datem narození soutěžícího. Budou-li
příspěvky zaslané elektronicky, není třeba každou
stránku značit. Účastník může soutěžit buď pouze
v jedné z kategorií (A, B, C) nebo ve dvou (A+C,
B+C). Soutěžit ve všech kategoriích v jednom ročníku pravidla nedovolují.
3. Hodnocení: Sledovaná kritéria: originalita, stylistika, zvolené jazykové prostředky, jazyková čistota.
Každá z kategorií bude hodnocena samostatně.
4. Přihlášky: Soutěžící dodají své práce na adresu
organizátora místního kola (Dům s pečovatelskou
službou - Penzion, Družstevní 970, Polička). Přijatý
příspěvek bude automaticky zařazený do soutěže,
není nutno přihlašovat se jiným způsobem. Zasláním
příspěvku soutěžící zároveň souhlasí, aby jeho práce
byla případně zveřejněná a k tomuto účelu i redakčně upravená. Termín: do 30. června 2006
5. Vyhlášení výsledků: Místní kola poroty vyhodnotí a tři nejlepší práce z každé kategorie zašlou do
konce srpna na adresu vyhlašovatele (CSSP Chrudim). O případném postupu do vyššího kola dostane
autor informaci. Finále bude vyhodnoceno do konce
října 2006.
6. Ceny: Všichni účastníci dostanou pamětní list,
finalisté obdrží pamětní list a drobné ceny.
Vítěz každé kategorie dostane diplom a věcný
dárek od pořadatelského města. Celkový vítěz dostane diplom a pobytový zájezd pro dvě osoby.
Mgr. Jan Matouš, vedoucí IC

JAK SE ŽIJE S HENDIKEPEM
V rámci realizace Komunitního plánování sociálních služeb pořádá Město Polička akci „Jak se
žije s hendikepem“. Na červen ji připravuje odbor
sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Polička ve spolupráci s Městskou policií, místními školami, poskytovateli sociálních služeb a dobrovolníky. Od 19.
do 23. června proběhne v Poličce řada programů,
které budou určeny pro žáky a studenty.
Do připravovaných programů se aktivně zapojí
SVČ MOZAIKA, základní školy, místní domov důchodců a základní speciální škola. Smyslem projektu je především prevence. Tomu odpovídá i zvolený
termín. Blíží se prázdniny, čas, kdy zejména dětem
hrozí nejvíce úrazů.

Program jednotlivých akcí:
20. 5. v 9.00 hod.: setkání s lektorem aerobiku panem Richardem Štěpánkem, který je po vážné
nehodě. V tělocvičně ZŠ T. G. M. Polička
19. 6. a 20. 6.: určeno pro žáky 8. tříd – akce ve
spolupráci s o.p.s. TyfloCentrum Pardubice. Zážitkový seminář na téma: první kontakt se zrakovým
postižením. Domov důchodců Polička, Eimova
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20. 6. a 21. 6.: určeno pro žáky 3. a 4. tříd. Praktická ukázka a nácvik první pomoci ve spolupráci
s SZdŠ Svitavy. Tělocvičny ZŠ T. G. M. a ZŠ Na
Lukách
Proběhne ukázka a praktický nácvik těchto
činností: resuscitace, šok, kousnutí, uštknutí, krvácení, popáleniny, polohy a transport zraněných,
dlahování zlomenin, základní obsah lékárničky,
přivolání první pomoci (telefon), zhlédnutí videa
– první pomoc
20. 6. – nácvik a ukázka první pomoci pro žáky
3. a 4. tříd ZŠ T. G. M. Polička
od 9.00 hod. v tělocvičně ZŠ T. G. M.
rakoviny kůže vyšší.“ Podobné je to i v mezilidských
21. 6. – nácvik a ukázka první pomoci pro žáky
vztazích, že?
3. a 4. tříd ZŠ Na Lukách Polička
Poslední přednáška tohoto školního roku bude
od 9.00 hod. v tělocvičně ZŠ Na Lukách
mít takové docela užitečné prázdninové téma, i když
22. 6.: určeno pro dvě třídy žáků 6. ročníků.
to tak na první pohled nevypadá. Přijďte si dne 14. Ukázka canisterapie v Základní speciální škole
června 2006 v 18.00 hodin do hudebního sálu Muzea
v Poličce. Základní speciální škola Polička
poslechnout o „Aktivním uhlí“, budou i praktické
23. 6.: určeno pro žáky 5. tříd – Den otevřených
ukázky, rovněž předvedeme vhodná jídla pro prázd- dveří v Základní speciální škole v Poličce.
ninové a dovolenkové lenošení, osvěžíme si znalosti
o zdravém opalování a zdravém odpočinku, můžete
přinést i vlastní příspěvky k tomu, jak dobře prožít
čas léta.
Přeji vám, abyste si užili co nejvíce chvil, které vám
neuletí bez užitku, ale tím, že se v nich budete sdílet
s někým, koho máte rádi (a kdo má rád vás), naplníte
Do 25. června 2006 je možno ve výstavních
potřeby svého i jeho srdce a možná, že se vám podaří
sálech poličského muzea zhlédnout převzatou exalespoň na chvíli zastavit čas! A nezapomeňte se dívat
pozici, která je součástí projektu „Rok s židovskou
na noční hvězdy - tak úžasný příklad stálosti!
kulturou – 100 let Židovského muzea v Praze“. VýNa setkání po prázdninách se budu moc těšit, stavu lze pokládat za velice užitečnou přinejmenzapamatujte si druhou středu v září, 13. 9. 2006
ším ze tří důvodů: Přijatelnou formou předkládá
v 18.00 hodin na smluveném místě.
i laickému publiku ucelenou informaci o historii žiHanka Ščigelová, KLUB ZDRAVÍ Polička
dovské komunity v Čechách a na Moravě. Přibližuje
P.S. Kdo by chtěl jít na slíbenou vycházku s Klu- (a „odtajňuje“) většinu židovských tradic a zvyků. Je
bem zdraví, může přijít dne 11. června na autobuso- nenásilnou prevencí proti nacionalismu, xenofobii,
vou zastávku „Na mostě“ ve 14.00 a pěšky se s námi
volání po odsunu „naplavenin“ a dalším zdánlivě
trochu toulat okolím Poličky (cca 3-4 hodiny tam
neškodným idejím, které - jak dokládá historie - vei zpátky).
dou obvykle ke katastrofám.
-kaz-

POZVÁNÍ NA POSLEDNÍ SETKÁNÍ V KLUBU ZDRAVÍ
PŘED PRÁZDNINAMI

Jela jsem nedávno z práce na kole (doporučuji, je
to bezvadný způsob, jak si vyčistit hlavu a zároveň
trochu rozproudit sezením u počítače zlenivělou krev)
a přemýšlela jsem, jak začít tuto rubriku. Protože dnes
každý zápasí s nedostatkem času, napadlo mě, kam
vlastně čas mizí? Ví to někdo? Po letošní dlouhé zimě
se jaksi „scvrknul“ čas jara a najednou je tu konec
školního roku (hurá, volám coby matka prvňáčka,
i když paní učitelka byla moc hodná a nás rodiče netrápila, našli se ovšem i někteří školáčci, kteří mluvili
o paní „mučitelce“, co ty děti o tom mohou v dnešní
době vůbec vědět?) jakoby dříve než obvykle a cestovní kanceláře si brousí zuby na turisty, co mají zájem
a peníze.
Kdyby tak šlo vrátit čas, stačilo by o jedinou
vteřinu, a mít to povědomí, čemu by se měl člověk
vyhnout, kolik věcí by se nestalo a kolik slz by nikdy
neskanulo… Važme si času, který máme a kterým
víceméně svobodně disponujeme, neboť vrátit ho
opravdu nelze a ani sebekrásnější vzpomínky už
nejsou přítomností, ale jenom tlejícím závanem minulosti. A konejme v tom svěřeném čase s rozvahou
a nežijme jen pro sebe. Můj starší syn mi řekl: „Člověk
má obličej vpředu, aby se díval před sebe.“ Nejsou ty
děti moudré?
Než vás pozvu na přednášku, tak se podělím
i o malou básničku, která mě napadla právě na tom
kole:
Tak, jako neúprosně pomíjí vteřina za vteřinou,
stále stejně i minuty, hodiny, dny, týdny a roky
plynou,
a i kdyby měl člověk sílu Herkula,
a dostal Archimédův pevný bod, aby pohnul Zemí,
pak přítomnost by pořád rostla z trosek minula,
Kardio klub Svitavy pořádá pro příznivce zdravéprotože co je „teď“, už vzápětí mizí v zapomnění…
ho pohybu kondiční vycházku do podhůří Vysočiny.
Patřím mezi lidi, kteří zachycují rádi moudra
Akce se koná v neděli 25. června, trasa vycházky
druhých. Dokonce i u televize mám neustále v po- – Polička, Lidmilův mlýn, Korouhev, Maksičky. Lačhotovosti tužku a papír a píšu si větičky, které mě
novský rybník, kde bude možnost zakoupit uzenářchytají za srdce, abych se o ně podělila dál. Jeden
ské výrobky, poslech hudby, koupání. Pěší vycházka
z nedávných úlovků byl o tom, že hvězdy se vysky- nepřesáhne 8 kilometrů. Sraz je v Poličce v 8.15 hodin
tují ve dvojicích, protože jsou k sobě přitahovány. na parkovišti u Tylova domu. Odjezd autobusem
Není to úžasné, jsou jako lidé! Anebo v pořadu
z Telecího do Poličky v 16.20 hodin. Zveme všechny
o přílišném nadužívání sluníčka zaznělo: „Čím ví- vyznavače pěších nenáročných vycházek. Za výbor
cekrát se v životě spálíte, tím je riziko vypuknutí
Kardio klubu
Jan Pokorný.

HISTORIE ŽIDŮ

KARDIACI V ČERVNU

Foto: Stanislav Sáňka
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TA DNEŠNÍ MLÁDEŽ!!!
Dne 28. 4. 2006 se uskutečnil jako každý rok
sběr nepořádku podél silnice z Poličky ke Šmídovu lomu. Tohoto sběru se zúčastnilo 25 mladých
ochotných pionýrů, mimo jiné jistá PP., D. J. a mnoho dalších.
Během úklidu jistý P. E. za osobní výpomoci
nezletilého F. K. a dosud netrestaného D.V. zasadili
strom a dali tak vzniknout novému životu. Přitom
na ně z druhého příkopu pokřikovala poněkud nesvéprávná M. S. hanlivá slova! Vy ... vy ... vy...
Mimo to nasbírali spoustu pytlů odpadků,
což svědčí o bezohlednosti projíždějících řidičů.
Po mnohaletých zkušenostech to vypadá, že co
100 metrů pangetu, to jeden pytel odpadu. Pěkným
příkladem bezohlednosti a nepoučitelnosti dnešní
mládeže byl jistý nejmenovaný člen výpravy, rovněž nezletilý, který během zpáteční cesty vyhodil
okénkem jedoucího auta obal od nanuku rovnou
do čerstvě vysbíraného příkopu. Hanba!
Sepsal kolektiv autorů z Filmáče a D. V. b. v.

KAMÍNEK V KVĚTNU
Po:
Út:
St:
Čt:

Pá:

-

výtvarné práce s dětmi
11:00 – 11:30 procházka s dětmi
ve 14.30 onko klub
kdo si hraje nezlobí
10.30 Výlet na přehradu
18.30 - 19.30 cvičení kalanetika
situační hry
11 .30 - 12 . 30 - procházka s dětmi
písničky, říkanky, relaxace pro děti
+ hudebně pohybové hry
pobyt na dopravním hřišti
18.30 - 19.30 cvičení kalanetika
11.00 - 11.30 procházka s dětmi
10.00 výtvarný kroužek pro děti

21. června 2006 proběhne od 9.00 - 14.00 hod.
v prostorách Kamínku kosmetika, prováděná studentkami Středního odborného učiliště a odborné
školy obchodní SČMSD Polička.
Den otevřených dveří:
16. května proběhl již tradiční den otevřených
dveří. Veřejnost se mohla seznámit s aktivitami Kamínku i prostředím, ve kterém probíhají. Kamínek
navštívili ing. Stráník, ředitel nemocnice, Mgr. Češka, ředitel domova důchodců, paní V. Štaudová
vedoucí sociálního odboru, J. Martinů, místostarosta, pan P. Brandejs, ředitel DPS Penzion, paní
I. Smolková, pracovnice DPS, MUDr. D. Jílková,
naše patronka, doc. Šmejkal, zástupci sdružení
mentálně postižených ze Svitav, Speciální škola
Polička a další hosté.
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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PREZENTACE ZUŠ BOHUSLAVA MARTINŮ POLIČKA
NA ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU
Poslední měsíc školního roku 2005/2006 je tady
a na všech školách se různými způsoby ověřují
znalosti žáků. Na Základní umělecké škole Bohuslava Martinů Polička se v tomto období prezentují
nejlepší žáci školy na veřejných koncertech a vystoupeních, pořádají se absolventská představení
jednotlivých oborů a v neposlední řadě se také
uzavírá přijímací řízení pro následující školní rok.
Přijímací řízení pro školní rok 2006/2007 probíhalo
ve více etapách a to pro všechny čtyři vzdělávací
obory školy. Již tradičně bylo těžiště přijímacího
řízení v hromadných průzkumech dovedností pořádaných pro žáky prvních tříd ZŠ poličského regionu. Dětem mladším nebo zájemcům věkově starším
bylo umožněno absolvovat přijímací řízení individuálně. Největší zájem byl o výuku v hudebním
a tanečním oboru, pro které se budou ve školním
roce 2006/2007 otvírat dvě přípravné třídy a to jak
pro hudební, tak pro taneční výchovu. Pro zájemce
o výtvarný obor bude otevřena v dalším školním
roce jedna přípravná třída. Jediná volná místa jsou
prozatím v literárně-dramatickém oboru, ve kterém
bude přijímací řízení uzavřeno do 20. 6. 2006.
Postupové a talentové zkoušky se na ZUŠ
B. M. Polička konají v týdnu od 5. června
a v tomto týdnu se také představí poslední skupina absolventů hudebního oboru školního roku
2005/2006. Jejich absolventský koncert bude 7. 6.
2006 od 17.00 hod. v sále ZUŠ.
Absolventi výtvarného oboru budou mít vernisáž svých výtvarných prací v Divadelním klubu
9. 6. 2006 od 16.00 hod. Hudební program na
této vernisáži bude mít dvě části a obě budou
jistě více než zajímavé a netradiční. Jednak vystoupí sami výtvarníci, protože většina z nich je
také žáky hudebního oboru, ale také jako hosté
vystoupí členové kontrabasového kvarteta žáků
a učitelů ZUŠ Uničov. Výstava bude ke zhlédnutí
do konce tohoto školního roku.
Taneční obor představil své absolventy
28. května. Hlavní program, na kterém se představí všichni žáci a předvedou svým rodičům a zájemcům o taneční umění to, co se ve školním roce
naučili, však bude 27. června 2006 od 17.00 hod.
ve Velkém sále Tylova domu. Srdečně zveme.
Literárně-dramatický obor bude mít také svá
závěrečná vystoupení. Rodičům dětí příprav-

né výchovy byla určena představení konaná
24. a 25. května. Pro širokou veřejnost, MŠ a nižší
třídy ZŠ je vyhrazeno představení 23. 6. 2006 od
10.00 hod., které se bude konat v Divadelním klubu. Připravené pohádky, kombinované s vystoupením dětského pěveckého sboru Pomněnky, je
možno také zhlédnout na generálce představení
dne 22. 6. 2006 od 14.00 hod. rovněž v Divadelním klubu.
V květnu se konaly pro tento školní rok již
poslední soutěže hudebníků, kterých jsme se
účastnili. V celostátní soutěži Novohradská flétna, která se konala v Nových Hradech (okr. České
Budějovice), jsme měli dvě účastnice. V mimořádně silně obsazených kategoriích získaly Adéla
Tomanová (p. uč. Mazal) ve hře na flétnu třetí
místo a Terezie Preclíková (p. uč. Mazalová) ve
hře na zobcovou flétnu první místo. V Uničově
se konala také celostátní soutěž smyčcových
duet, ze které si odnesli Martin Zindulka s Danielem Zavoralem (p. uč. Pechancová) bronzové
pásmo a Vlasta Kubíková s Radkem Čermákem
(p. uč. Dalihodová) stříbrné pásmo. Bohužel
v propozicích soutěže je, že dueta, ve kterých je
jedním z účastníků dospělá osoba, nejsou zařazována do jednotlivých pásem a tak výjimečné
výkony Anety Ehrenhbergerové (p. uč.Blajdová)
a Barbory Preisslerové (p. uč. Pechancová) byly
ohodnoceny jen slovně předsedkyní poroty při
předávání diplomů.
Na závěr ještě pozvánka pro příznivce dobré
dechové hudby. Již 2. 6. 2006 pořádá ZUŠ Bohuslava Martinů Polička Přehlídku dechových
hudeb, na které budou účinkovat dechovky ze
ZUŠ Uničov, Žďár nad Sázavou a samozřejmě
také dechová hudba naší školy. Účast přislíbili
také někteří bývalí absolventi dechového oddělení a v jednání je také vystoupení mažoretek.
Přehlídka dechových hudeb se bude konat od
16.00 hod. na Zahradě u mlýna v Poličce.
V případě nepříznivého počasí se přesuneme
do Velkého sálu Tylova domu. V každém případě
přijďte s námi strávit příjemné odpoledne při
poslechu a tanci. Příjemnou náladu vezměte prosím s sebou, občerstvení a dobrá hudba budou
připravené.
Renata Pechancová, ředitelka školy

MATURITA, ZÁVĚREČKY, SOUTĚŽE?
Prý jsme se v minulém čísle Jitřenky neozvali,
Další dubnovou soutěží, které se tentokrát
musíme to tedy napravit nyní a chceme se s vámi
zúčastnili žáci oboru zemědělec Jiří Horníček
podělit o radost z několika úspěchů našich stu- a Jakub Němec, byla Jízda zručnosti, konaná ve
dentů. Možná si myslíte, že v dubnu a květnu se
Světlé nad Sázavou. Přestože nedosáhli na místa
naši žáci pilně připravují na maturity a závěrečné
nejvyšší, myslím, že víc než dobře reprezentovali
zkoušky, a tak nemají čas na soutěžení a dobý- naši školu a ukázali, že i když o tento obor není
vání medailí. Je sice pravda, že příprava na závěr
velký zájem a oni jsou posledními absolventy-češkolního roku bývá pro budoucí absolventy ná- kateli, kvalita výuky tohoto oboru na naší škole
ročná, ale i přesto někteří výjimeční, nadaní stu- je velmi vysoká.
denti zvládnou též výborně reprezentovat školu
10. května pozvala Hotelová škola Světlá
v celorepublikových soutěžích.
a Obchodní akademie Velké Meziříčí žáky naší
Už třetí víkend v dubnu se v prostorách ma- školy na svůj 29. Gastroden, během něhož se
sokombinátu v Poličce konala Řeznická sekyra
konala řada soutěží studentů gastronomických
2006, soutěž pro žáky učebního oboru řezník
oborů. Naši studenti se zúčastnili tří ze čtyř sou- uzenář, na jejíž organizaci se podílela i naše
těží. První z nich byl „Běh číšníků“, který ověřoškola, SOŠ a SOU Polička. Soutěže se zúčastnilo
val zručnost a pohyblivost soutěžících běhajících
celkem 10 soutěžních družstev z deseti škol z ce- mezi překážkami. Druhá soutěž „Ukaž, co umíš“
lé republiky i Slovenska.
poměřovala zručnost cukrářů a cukrářek a třetí
Naši školu reprezentovalo tříčlenné družstvo „Martini ? Bacardi cup clasic“ vyzkoušela barmanve složení Milan Dvořák, Jiří Fiala a Ondřej Ha- ské umění číšníků. Poslední, barmanské soutěže
nyk, kteří společně získali 1 895 bodů a obsadili
se zúčastnili Hana Skálová a Jaroslav Marek, ktetak v soutěži družstev příčku nejvyšší. V soutěži
ří nereprezentovali školu na barmanské soutěži
jednotlivců pak zvítězil „náš“ Milan Dvořák, Jirka
poprvé. Jarda Marek pak svým Spring drinkem
Fiala a Ondra Hanyk obsadili skvělé páté a sed- vybojoval skvělé druhé místo. Všem, kteří naši
mé místo. Touto cestou chceme blahopřát vítě- školu reprezentovali, děkujeme a blahopřejeme.
zům a poděkovat firmě ZŘUD - Masokombinát
A těm, které v závěru školního roku čekají maPolička, a.s. za skvělou spolupráci při přípravě
turitní nebo závěrečné zkoušky, přejeme hodně
a organizaci soutěže.
štěstí.
M. Šplíchalová

ŠKOLNÍ PROJEKTY SOU OBCHODNÍ A SOŠ SČMSD POLIČKA
Učíme se, jak využít teoretické znalosti v praxi
a k užitku spoluobčanů.
1. ZNALOSTNÍ EKONOMIKA (sebehodnocení, co
již umíš a co si musíš doplnit, abys zvládl požadavky
v zaměstnání, které chceš vykonávat)
Na základě celostátní znalostní soutěže pro studenty středních a vyšších škol vyhlášené vydavatelstvím CEED (odborná literatura ekonomického zaměření), vznikl v naší škole projekt, kterého se zúčastnili
žáci maturitních ročníků v rámci předmětů ekonomika, psychologie a český jazyk. Cílem bylo vypracovat
vlastní sebehodnocení podle zadání zaměřené na
práci, kterou by student chtěl opravdu vykonávat.
V rámci projektu žáci vytvořili dva soubory anketních otázek (1. soubor zahrnoval průzkum názorů
žáků na požadavky zaměstnavatelů, 2. soubor byl
určen přímo vybraným zaměstnavatelům, u kterých
by žáci rádi získali zaměstnání). Druhým krokem bylo
napsání formálně správných žádostí o spolupráci a jejich rozeslání. Od třetí fáze – vyhodnocení odpovědí
zaměstnavatelů, sepsání vlastního hodnocení a odeslání nejlepších prací do soutěže se projektu účastnila
aktivně třída oboru Obchodník. Byly odeslány 3 práce – V. Jiráskové, J. Nováka a M. Štefla.
Za originalitu a nápaditost byl mezi vítězi celostátního kola žák 4.A, oboru Obchodník Martin Šefl.
Touto cestou děkujeme za spolupráci při vyplnění
dotazníků pro zaměstnavatele KB Polička a Svitavy,
OPP Polička, Měšťanskému pivovaru Polička, Hypernově Svitavy a všem ostatním, kteří nám odpověděli.

2. SPOTŘEBA PRO ŽIVOT (vzorový spotřebitelský
časopis)
6. ročník mezinárodní soutěže v tvorbě vzorového spotřebitelského časopisu pro mládež vyhlášené
Sdružením obrany spotřebitelů ČR ve spolupráci
s Národní agenturou SOCRATES a za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.
Na základě vyhlášené soutěže vznikl v naší škole
projekt, kterého se zúčastnili žáci 2. a 3. ročníku oboru Obchodník v rámci předmětů ekonomika, provoz
obchodu a český jazyk. Každá třída vytvořila vzorové
číslo časopisu, které bylo odesláno do celostátního
kola, které bude vyhodnoceno v září.
V rámci projektu žáci vyzkoušeli práci v týmu
(sami volili redakční radu a šéfredaktory, kteří plnili roli manažerů), realizaci nápadů, vyrovnání se
s nečekanými situacemi. Hledali odborné informace
a zpracovávali je do prakticky využitelné podoby,
upravovali stylisticky, vtiskli jim zajímavou, přitažlivou grafickou úpravu.
Obsahem časopisu a jeho hlavním tématem jsou
rady spotřebitelům, jak uplatnit všechna svá práva,
kam se obrátit pro radu, pomoc, či se stížností. Naši
žáci jsou právem hrdí na povedenou práci a rádi
se podělí o získané poznatky. S časopisem 2.A nazvaným HELPER se můžete seznámit ve studovně
Městské knihovny v Poličce a v Informačním centru
v Poličce, věřte, že informace Vás budou zajímat.
Mgr. Milena Klimešová,
zástupkyně ředitele pro teoret. výuku SOU
obchodní a SOŠ SČMSD Polička

MÁ NOČNÍ MŮRA JMÉNEM ČERNOBYL
V těchto dnech uplynulo dvacet let od havárie
jednoho bloku jaderné elektrárny v Černobylu.
Uniklo mnoho tun radioaktivních částic, které
zamořily nejen Bělorusko, Rusko a Ukrajinu,
ale i řadu evropských zemí, včetně naší. Mlčeli
k tomu po mnoho týdnů nejen tehdejší nejvyšší
sovětští činitelé v čele se šéfem KSSS Michailem
Gorbačovem, ale také poslušní „lodivodi naší
strany a vlády“. Pamětníci potvrdí, jak tuto jadernou katastrofu nejdříve zamlčovali a pak, s pomocí sdělovacích prostředků, lživě bagatelizovali.
Sovětské úřady vyvinuly enormní úsilí, aby veškeré informace utajily, dokonce zničily prvotní
zdravotní dokumentace s pravdivě uvedenými
dávkami radiace. Lékaři byli nuceni zaznamenávat snížené hodnoty a stanovovat jakoukoliv
diagnózu, jen aby nebyla spojena s ozářením.
V té době byla moje manželka pět let po
onkologické operaci. Jezdil jsem s ní do Brna na
pravidelné kontroly a naše návraty byly čím dál
radostnější. Zdálo se, že všechno dobře dopadlo.
V létě jsme s dětmi trávili dovolenou na chatě.
Užívali jsme si sluníčka, trhali pampelišky na
„med“, sbírali houby na smaženici... V následujícím roce začala mít manželka problémy – bolela
ji záda, hlava, kdeco. Byla hospitalizována v poličské nemocnici s podezřením na vyhřezlou ploténku v páteři. Na rentgenovém snímku se panu

NÁVŠTĚVNÍKŮM KINA
Tylův dům doplnil stávající zvukový systém
o možnost čtení nového analogového záznamu
v azurových zvukových stopách.
Díky promítacím strojům v kině si teď diváci
mohou vychutnat zahraniční filmové novinky
v dobré zvukové kvalitě. Všechny filmové společnosti totiž přecházejí na jinou zvukovou stopu a do
promítaček bylo třeba nainstalovat analogové budiče zvuku, které ji budou umět přečíst.
Bez nich by nové tituly nešly promítat.

primáři něco nezdálo a tak doporučil okamžité
celkové vyšetření v brněnském onkologickém
ústavu. Nemýlil se. Na CT bylo zjištěno pět metastází v různých částech těla, s nimiž se už nedalo
nic dělat… Zemřela ve velkých bolestech v březnu 1989. A nikdo mi nevymluví, že její jméno by
mělo být přiřazeno k jménům obětí černobylské
havárie.
-vra-

PŮJČOVNÍ DOBA O LETNÍCH
PRÁZDNINÁCH
Platí od 1. července do 31. srpna
Oddělení pro dopělé
pondělí
8.00 - 11.30
středa
8.00 - 11.30
čtvrtek
8.00 - 11.30
pátek
8.00 - 11.30

13.30-17.00
13.30. - 17.00

Oddělení pro děti
pondělí
13.30 - 17.00
Čítárna – studovna
V době prázdnin bude otevřena letní čítárna
ve dvoře knihovny. Otevřena bude ve stejnou
dobu jako oddělení pro dospělé a studenty.
UPOZORŇUJEME, ŽE V DOBĚ
OD 1. července do 15. července 2006
bude Městská knihovna Polička pro veřejnost
UZAVŘENA!

VÝROČNÍ TURNAJ V MARIÁŠI
Začátkem května si zaměstnanci čerpací
stanice THT se svými příznivci připomněli deváté výročí zahájení provozu čtvrtým ročníkem
tradičního turnaje v mariáši. Při této příležitosti
byl také vyhodnocen nejčastějšího zákazník, pan
Libor Koráb z Poličky. Za jeho přízeň čerpací
stanici mu byl propůjčen na 4 dny s plnou nádrží
nový osobní automobil VW Polo z autosalonu
Carnova Svitavy.
Na fotografii je zástupce autosalonu Carnova
Svitavy pan Antonín Kršák, který předává za
přítomnosti ředitele THT, s.r.o. Polička pana
Ing. Stanislava Červeného osobní automobil VW
Polo panu Liboru Korábovi.

MEMORANDUM O R35
Vicehejtman Pardubického kraje Roman Línek
a místopředseda Vlády ČR a ministr dopravy Milan Šimonovský slavnostně podepsali ve čtvrtek
4. května 2006 memorandum o spolupráci státu
a kraje při přípravě a realizaci rychlostní komunikace R35.
Text memoranda schválila 12. dubna 2006 Vláda
ČR a 20. dubna 2006 velkou většinou hlasů i Zastupitelstvo Pardubického kraje.
„Považuji to za velkou příležitost řešení problému dopravy na I/35 – R35 v reálném čase. Dostali
jsme tím přípravu výstavby spojnice mezi dálnicí
D11 a Mohelnicí do obdobného režimu jako byla
a je realizována dálnice D47,“ řekl vicehejtman
Roman Línek.
Dokument byl připravován Pardubickým krajem a ministerstvem dopravy a je v něm jasně deklarován společný zájem obou stran na spolupráci,
jejímž cílem je významné urychlení přípravy i realizace rychlostní komunikace R35 v celé délce trasy
po území Pardubického kraje. Ministerstvo dopravy
se zavazuje k podpoře a následnému provedení
investičních akcí dopravního napojení části okresu
Ústí nad Orlicí. Bude podporovat i další související
investice na silniční síti Pardubického kraje. Podle
memoranda zajistí také zpracování dokumentu,
který vyřeší postup realizace R35 a dalších staveb
i alokaci finančních prostředků v případě realizace
tzv. jižní trasy komunikace R35.

STŘEDOVĚKÉ ZÁPOLENÍ VSÍ
PANSTVÍ VAVŘINCE TOULOVCE
24. 6. 2006 - AREÁL KAPLIČKY
SV. MIKULÁŠE V SEBRANICÍCH
13.00

slavnostní nástup a historický
průvod kolbištěm v historických kostýmech,
13.30
zahájení středověkých slavností, otvírání středověkých
her, řemeslnických dílen,
vojenského ležení, soutěží
a her pro děti
13.30 - 18.30 zápolení vsí, vojenská bitva
Rytířů trnové koruny se slovutnými rytíři ze Šumperka
(šsš)
19.00
slavnostní vyhlášení výsledků
20.00
večerní program: divadelní
představení, koncert hudební
skupiny, taneční zábava
22 .30
ohňová show
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LETEM TELEKOMUNIKAČNÍM SVĚTEM - VZPOMÍNKOVÝ FEJETON
Do Poličky jsem se dostal v roce 1925. Jak? Narodil jsem se tam totiž. Probíhal poslední rok prvého
čtvrtletí 20. století a Československá republika vstupovala do svého sedmého roku svého trvání. Dnes,
po dlouhých letech, jsem se zaměřil vzpomínkami
na telekomunikační systémy svého dětství, které tak
výrazně vstoupily do našich životů.
ROZHLAS. Polička v roce 1925 byla malým,
tichým provinčním městečkem, sotva s 5 tisíci obyvateli. V roce 1923 začal vysílat Radiožurnál Praha
z vysílače Liblice. Přičteme-li k tomu nezbytnou dobu
prodlevy, než novota zasáhla i venkov, zdá se velmi
pravděpodobné, že první radiopřijímače se dostaly do
našeho města právě v tom mém roce 1925. Budiž zde
vzpomenuto dvou obchodníků, kteří vedli elektrické
spotřebiče: pana Peterky, který svůj krámek zřídil
v domě pana Květenského č.p. 226, v tehdejším posledním hospodářském stavení na hlavní ulici. Druhý
obchod patřil panu Neuhauserovi. Zprvu byl na Palackého náměstí v domě vedle Vítkovy cukrárny - dnes
zlatnictví, posléze v Riegrově ulici v Tillově domě,
dnes už zbouraném, v bezprostředním sousedství
hotelu Pivovar. Oba tito obchodníci se zasloužili
o přísun radiopřijímačů do našeho města.
V této souvislosti jen maličká poznámka k mým
rodičů. Oba byli vyznavači všech novinek, které tehdejší doba přinášela. Domácnost mých rodičů tudíž
bývala mezi prvými, v níž novinky dvacátých let nacházely své uplatnění. Ty první radiopřijímače - vědomě vynechávám krystalky na sluchátka, což byly jen
hračky pro začínající radioamatéry, měly reproduktor
jako samostatnou součást aparátu. Svým rozměrem
a kulatým tvarem značně převyšoval velikost přijímače. Při jednom šermířském bratrském souboji se podařilo bráchovi svou šavličkou reproduktor propíchnout a definitivně umlčet celý aparát. Po nezbytném
výprasku pro nedostatek úcty a vážnosti k pokroku‚
jaký tehdá rozhlas představoval, si nyní uvědomuji,
že jsme jaksi zcela bezděky přispěli k modernizaci
radiospojení naší rodiny se světem, neboť další přijímač, který otec ihned obstaral, byl už modernější
konstrukce i výkonu a to už v jediném celku.
Přijímače měly ve svých útrobách „radiolampy“
a pravděpodobně čím více lamp, tím byl aparát
účinnější. Každý ovšem vyžadoval co nejdelší anténu
vedenou z půdy k bidlu na konci zahrady a rovněž
i uzemnění, což obstaral vodovodní systém. Není mi
dodnes jasné, že ty antény mimo svodů radiosignálu‚
při bouřce nezlákaly sem tam i nějaký ten blesk se
všemi z toho plynoucími následky.
Druhý telekomunikační systém byl TELEFON.
Zavedení telefonu v našem městě se dá vysledovat
pouze z velmi sporých zmínek, které byly publikovány v Jitřenkách. Byly rovněž uvedeny i v obsáhlé
studii badatele Františka Stodoly ve spisu Historie
poličského poštovnictví. Dílo je však věnováno
hlavně poštovnictví, velmi podrobně od r. 1786, kdy
byl otevřen řádný císařsko-královský poštovní úřad
v mocnářství Rakousko-Uherském v Poličce.
Prvé jednání o záměru zřízení telefonu v Poličce se uskutečnilo 25. července 1905, kdy teh-

PODĚKOVÁNÍ
Letošní školní rok je pro nás posledním, kdy
prožíváme krásné chvíle s mateřskou školou
Na Lukách. Proto chceme poděkovat učitelkám M. Čípové a a L. Čensové z oddělení B,
všem učitelkám, které po roce 1999 odešly do
důchodu, paní Netolické, paní ředitelce a všem
učitelkám na ostatních odděleních.
Každý z nás ví, že s dětmi to nejde vždy tak,
jak bychom chtěli, a proto díky za vaši práci,
obětavost, trpělivost a pochopení. Děkujeme
vám za to, že obě naše dcery často s láskou
a vděčností vzpomínají na chvíle prožité ve
vaší školce.
Manželé Peškovi
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dejší purkmistr Josef Thanabauer svolal všechny
významné osobnosti města (VIP), t.j. správního
aparátu, podnikatelů a institucí což bylo 14 osobností
a podal informace o významu a prospěšnosti tohoto
nového media jak pro činnost obchodní a průmyslovou, tak i pro město a jeho další rozvoj. Všichni
účastnící této porady jednohlasně schválili úsilí
purkmistra a současně se přihlásili jako první zájemci
o zřízení telefonních přípojek. Tím splnili už i podmínku c. k. ministerstva, že minimální počet zájemců
musí být 10. Telefon tedy dostal tímto dnem zelenou
a po nezbytných plánovacích a stavebních pracích byl
provoz zahájen dnem 4. července 1907. Prvý hovor
uskutečnil sám purkmistr Thanabauer voláním do
Vídně na c. k.ministerstvo. Budiž zde citována zmínka
místního spisovatele a historika Jana Al. Cupala, který
ve své publikaci „Poličsko“‚ vydané 1908, věnoval
této události tuto krásnou větu, z níž zaznívá kolorit
oné doby: „Roku 1907 pojata byla do meziměstské
dopravy telefonické nově zřízená síť státního telefonu
v Poličce. Je to tedy právě 100 let, co byl poličský telefon
v plném ruchu výstavby“.
Sluší se vyzdvihnout iniciativu tehdejšího purkmistra Thanabauera a tehdejších 14 VIP, čímž se
naše město dostalo jako 83. do seznamu měst Čech,
Moravy a Slezska napojených do telefonní sítě v rámci
monarchie Rakousko-Uherské, což bylo pořadí velmi
dobré.
Další telefonní přípojky pak následovaly jak rostl
průmysl, obchod, řemesla a další instituce, tedy s logickou potřebou dobré komunikace. Počet linek se
nezvyšoval překotně, jak by se snad očekávalo, navíc
utlumen situací‚ jakou přinesla první světová válka.
Teprve vznik Československé republiky a poválečná
obroda života, předznamenaly nový rozvoj. Vzpomínám, že např. číslo telefonní mého děda J. L. Jílka (mimochodem účastníka oné počáteční schůze u purk.
Thanabauera z r. 1905) bylo 6 a číslo našeho obchodu
bylo 17. Postupně narůstající počet stanic nepřesáhl
až do let po druhé světové válce, pokud moje paměť
sahá, čísla 100 a přidělená čísla platila až do přeměny
ústředny na automatický provoz, což se uskutečnilo
v roce 1978. Zřizování telefonních přípojek do domácností a bytů bylo v našem městě tehdy ještě věcí
zcela neobvyklou.
Vraťme se nyní zpět k telefonům v letech dvacátých a třicátých.
S telefonním přístrojem dostal každý účastník
i prvý „telefonní seznam“, což byl kartonek, na kterém
byla natištěna jména stanic a jejich čísla. Na každé
volné místo na onom původním telefonním seznamu
se dopisovalo další nové účastnické číslo.
Spojovatelkou na poštovní ústředně byla tenkrát
paní Blaženka Novotná. Když jste se na ni dozvonili,
ohlásila se „ústředna Polička“ a volaný udal třeba číslo
7, s nímž pak byl kablíkem propojen na spojovacím
panelu. Ukončení hovoru pak zase důkladným prozvoněním na svém aparátu jste dali signál k ukončení
spojení. Pokud bylo voláno meziměsto, museli jste
určit jak ho chcete: obyčejně - cena x, pilně - cena
2x, bleskem - cena 4x. Odstupňování ceny určovalo
i rychlost spoje.
A pak se už jen čekalo, až na volajícího přijde řada.
Buďto se volající dočkal po době neurčité, případně
vůbec ne. Inu, byly to roztomilé hrátky s telefonem,
hlavně náročné na trpělivost. Místní propojení přes
spojovatelku trvalo až do doby zavedení automatické
ústředny v r. 1978.
Snad by sem patřila i malá zmínka o staré poště.
Nacházela se v rohové budově na Palackého náměstí
a Růžové uličky. Z průjezdové chodby se vcházelo
v přízemí vlevo do dlouhé místnosti balíkové pošty, vzadu navazovala velká místnost pošty listovní.
V prvním poschodí pak byla telefonní ústředna,
o níž již bylo hovořeno, a vedle v druhé místnosti
bylo království telegrafu, kde kraloval pan Kálal
u krásného zlatavého telegrafu a k nesmírnému
obdivu nás špuntů vyťukával telegrafní sdělení
morseovkou, tedy tečka - čárka - tečka - tečka atp.
Z toho přístroje zase vybíhaly pásky papíru s tečkami a čárkami, které pan Kálal přepisoval do písmen

a slov na telegrafní blankety, které pak pošta doručila adresátovi.
A tam dole někde ve dvoře byla stáj pro koníka,
který denně vyjížděl zapřažen do poštovního povozu
a rozvážel po městě došlé balíky. Unikátní tvar povozu, který jen pošta užívala, byl kryt plechem. Vpředu
na sedačce seděl poštovní kočí, v zadní stěně byly
dveře, jištěné příčnou železnou závorou. Pod korbou
vzadu byla dřevěná stupačka, na níž jsme si často naskočili a vozili se držíce se železné závory, popojížděli
městem od zastávky k zastávce. Představovali jsme si
tenkrát, že jedeme místní dopravou od dolního předměstí k hornímu. A vida, po sedmdesáti letech jsme se
tohoto klukovského blouznění opravdu dočkali. Stará
pošta v Kochově domě na náměstí fungovala až do
roku 1942, kdy veškerý poštovní provoz se přestěhoval do Nové pošty na konci Tyršovy ulice.
Televize. Kdy přesně přišel první televizor do
Poličky se mi nepodařilo přesně určit. Z mé vzpomínky se to však muselo stát před rokem 1955. Do
Tylova domu přišel prvý aparát a byl umístěn na podiu pod balkonem v malém sále. (Balkon byl zrušen
při generální opravě divadla v začátku r. 2000.) Na
čelní stěně přístroje se nacházela maličká obrazovka.
Předvádění se konalo navečer, jas obrazovky byl ještě
příliš slabý pro denní světlo. V sinavém nažloutlém
jasu obrazovky hovořil tenkrát zrovna Emil Zátopek.
Co říkal nevím, zvuk nešel, ale co víc - při každém
přejetí automobilu nebo motocyklu kolem divadla obraz zmizel, aby opět váhavě a trhaně naskočil, když
podle zvuku motoru vozidlo mizelo v dálce. Tak tohle
byl můj prvý kontakt s televizí.
Druhý televizní přístroj si pořídil Sbor národní
bezpečnosti (SNB), který sídlil tehdá v bývalém hotelu Holý na rohu Palackého náměstí a Komenského
ulice. Jaký tam měli obraz, nevím. Tam se dostal málokdo a když už, tak nebylo o co stát. Že tam televizní
přijímač byl, prozrazovala neobyčejně vysoká anténa,
zhotovená z vodovodních trubek, vystrčená z půdního vikýře. Na jejím konci bylo cosi, co se podobalo
drátěné matraci. I příslušníkům SNB muselo být jasné,
že takové monstrum musí být nějak upevněno. Proto
natáhli od nejvyššího místa, kam dosáhli, ocelová lanka, z nichž jedno ukotvili na střeše radnice, druhé do
vikýře protějšího domu lékárny a třetí opět do vikýře
sousedního domu. Jistě to nebylo dílo jednoduché,
jenže se zapomnělo, že v Poličce fouká dosti silný vítr,
někdy dokonce pořádný. Stalo se, že hned druhý den
ráno byla anténní trubka u kotevních lan ohnuta do
ostrého úhlu a bimbala se nad chodníkem. A tak se
anténa musela budovat znovu.
Zde tedy končí můj kontakt na telekomunikační
media v Poličce. Další jejich vývoj mě zastihl už v jiném městě a jiném prostředí. Na scénu přišel dálnopis, faxy, rozmnožovací přístroje a další.
Ve vysokém důchodcovském věku mne však ještě
zastihl MOBILNÍ TELEFON. V nesmírně krátkém
období se dostaly tyhle kouzelné mršky do rukou
převážné většiny populace. Soudím tak ze skutečnosti
své široké rodiny, kde není jedince, vnuky nevyjímajíce, který by nevlastnil svůj vlastní aparát. Obdarován
jedním takovým od svého vnuka, byl mi vnucen boj
s jeho ovládnutím. Upřímně řečeno, nebyl to pro mne
boj snadný. Své SMS-ky, pokud zprvu kamsi nezapadly nebo špatnou obsluhou neodešly k někomu do neznáma, už dnes také ovládám. Nakonec jsem to musel
zvládnout, neboť můj učební partner - syn mi při
mých zprvu zcela neúspěšných pokusech s telefonem
lapidárně sdělil: „Podívej táto, já nemám tolik času.
A tak to ještě jednou zkus, a když se ti to nepovede, hoď
mobil do rybníka a kup si poštovního holuba.“
No řekněte: byla pro mne vůbec nějaká možnost
to vzdát?? Tak tedy ty dnes už pro mne neznámé
pojmy a možnosti internetu ponechávám rád těm
mladším a nejmladším.
Pro sebe si ponechávám onen čarovný údiv nad
lidským pokrokem, pro mne uzavřeným, ale o to více
obdivovaným u těch nejmladších, pro něž je to stejnou samozřejmostí, jako pro mne byl kdysi rozhovor
telefonem. Polička, březen 2006.
VÁCLAV RIPPL











   






 
 
    
    

   

     
  !  "   #
      
   

  



Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička
nabízí

Stravování pro seniory i veřejnost, pro organizace
i soukromé podnikatele s možností výběru
ze dvou jídel
Nabízíme možnost stravování v jídelně DPS „Penzion“
nebo dovoz obědu až do domu.
KDY ?
V pracovní dny od 11:30 hod. do 12:30 hod.
ZA KOLIK ?
Cena jednoho obědu je 39 Kč. Za dovážku se účtuje 9 Kč za jeden oběd.
Zájemci se mohou hlásit osobně na adrese:
Dům s pečovatelskou službou „Penzion“,
Družstevní 970,
Polička.
Nebo telefonicky na čísle 461 753 111 u ředitele DPS pana Pavla Brandejse nebo
u vedoucí kuchyně paní Jaroslavy Vítkové.
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
KOUPÍM POŠTOVNÍ ZNÁMKY, celé sbírky, větší
množství i pozůstalost po sběrateli. Platím v hotovosti.
Informace na tel.: 724 229 292
***
Obec Pomezí nabízí k pronájmu kadeřnictví od
1. 7. 2006. Informace na tel.: 461 729 804
***
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
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CYKLO-SKI KLUB POLIČKA
NA ZÁVODECH
V sobotu 6. května jsme se s CYKLO-SKI klubem Polička zúčastnili jednoho z největších a nejlépe zorganizovaných závodů v ČR na horských kolech - AUTHOR ŠELA MARATHONU, který zároveň
zahajuje letošní sezónu velkých bikových podniků.
Konal se už sedmý ročník a celkem pravidelně
se ho zúčastňujeme. Letos se nás startovalo sedm,
z toho tři jeli klasickou trasu 91 km dlouhou a čtyři
kratší variantu 54 km. A právě na ní vynikajícím výkonem senzačně zvítězil ve své věkové kategorii C
nad 50 let Miroslav Jána, časem 2:49:20. K úspěchu
přispěl i osobního trenér Oldřich Jiráň, který se ale
bohužel nemohl zúčastnit.
I když panovalo slunečné počasí, terén byl
v lesních pasážích velmi bahnitý, což prověřilo
technickou zdatnost a psychickou odolnost všech
bikerů. Celkem odstartovalo 1418 jezdců, z toho
818 na 91 km, 600 na 54 km.
I přes kvalitní obsazení, jako např. účast profesionálů - Martina Horáka (celkový vítěz), Jána
Svorady, O. Fojtíka a dalších, se umísťujeme na
velmi slušných pozicích kolem 100 až 200 místa na
klasické trati, a na té kratší ještě lépe.
V neděli 14. května uspořádal náš klub časovku
silničních kol na 16 km dlouhém okruhu kolem
Poličky, které se mohl zúčastnit kdokoliv. Za přívětivého počasí se nás sešlo asi 30, včetně vynikajícího cyklisty Jiřího Boštíka, kterému se podařilo
vytvořit traťový rekord časem 21:55 min.
Výsledky ze závodů a jiné informace naleznete
v informační skříňce CYKLO-SKI klubu Polička.
Mir. Brandejs

Volejbalový oddíl Spartak Polička vás zve na
III. ročník
volejbalového turnaje

POLIČSKÝ
BLOK

Termín: sobota 24. 06. 2006
8:30 hod prezentace a v 9:00 hod
zahájení turnaje
Místo: Volejbalové kurty u Sokolovny v Poličce
Systém turnaje: Bude sestaven podle počtu
přihlášených družstev. Pozor - počet družstev
omezen!
Pravidla pro účast: V každém družstvu musí
být minimálně 2 ženy, které mohou být registrované. Za družstvo musí nastoupit muži, kteří
nejsou registrovaní. Pravidlo se nevztahuje na
muže mladší 18 a starší 50 let.
Startovné: 400,-Kč za družstvo
Přihlášky:
Písemně nebo telefonicky do 15. 06. 2006!!!
Kontakt:
mobil:
e-mail:

Ludmila HARAŠTOVÁ
Nádražní 648, Polička
731 180 433
harasta.frantisek@tiscali.cz

Ceny: Družstva do 3. místa obdrží věcné ceny
Občerstvení: Po dobu turnaje zajištěno
Srdečně Vás zveme a těšíme se na Vaši účast
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STŘÍPKY Z HISTORIE MUNIČNÍ TOVÁRNY II
První velitel Vojenské muniční továrny I.
v Poličce roku 1921
Přesto, že muniční továrna v Poličce nebyla ještě
úplně hotová, začalo se již pracovat v některých objektech, zejména na objektu 13, kde se laborovaly
klamné náboje a po nich Janečkovy ruční granáty.
Prvním velitelem Vojenské muniční továrny I. v Poličce byl major Schramek, Němec Rakušák, který se
také přišel představit do dělnické odborové schůze,
kde se také po vojensku postavil a s rukou na srdci
prohlásil toto“Já jsem za Rakouska věrně sloužil
jeho veličenstvu císaři a králi a teď chci věrně sloužit Československé republice.“ Řekl to srozumitelně,
i když mu to české ř zůstávalo za zubama.
Tento výtečník uplatňoval také několik pozoruhodných zlepšováků, které uváděl také hned
do praxe. Jeho originální první zlepšovák týkal
se všech sedacích prken v mužských záchodech,
které poručil upevnit šikmo tak, aby muži nemohli
v pracovní době vysedávat na záchodech a kouřit
vsedě. S jeho druhým zlepšovákem zamítl požadavek dělníků, kteří pracovali s tritolem, aby dostávali
k svačinám mléko a špek, jak se to uskutečňovalo
v jiných závodech při laboracích s tritolem. Major
Schramek dokazoval, s rukou na srdci, že tritol
není lidskému zdraví škodlivý a ba naopak v menších dávkách je i zdraví lidskému prospěšný.
Major Schramek, jak se lidově říká, šel dělníkům na nervy, nenáviděli ho a pro jeho špatnou
výslovnost toho ř , začali mu říkat českavina. Slovu
českavina dal vzniknout případ na objektu 16. Na
dohotoveném objektu 16 byl zaměstnán starý děda
úklidem místností a mytím oken. V přestávce si šel
zafajčit ven na silnici před objektem. Co tak chodí
sem a tam bafaje ze své fajfky a rovnaje si svoje
myšlenky v hlavě zahalen dýmem ze své fajfky,
připlížil se k němu potichu zezadu major Schramek
a vytrhl mu fajfku z úst a s hrozným zaklením zařval na dědu: „Sakramentský chlape, vy nevíte, že je

tu že českavina?“ Děda se lekl, utekl zpět do baráku a majoru Schramkovi zůstala fajfka v ruce. Major
Schramek jako věrný voják Jeho Veličenstva císaře
a krále neměl dělníky v úctě, necenil jejich práci,
pohrdal jimi. Jednou přišel na třináctku, pozdravil
se s kapitánem Jalem a pozoroval osazenstvo v sále.
Náhodou šel kolem zámečník údržbář a přesto, že
pozdravil, tak se majorovi Schramkovi nějak nelíbil
a proto spustil hodně nahlas: „Ten sakramentský
chlap, ten tu chodí okolo a nic nedělá, patří ho vyhodit.“ Kapitán Jal, i když byl také Němec, ale docela
jiného přesvědčení, postavil se majorovi na odpor
a řekl také hodně hlasitě, takže to slyšeli i dělníci
na svých místech: „To musím já vědět, jestli něco
dělá a nebo ne, já mu dávám práci, já mu poroučím.“ Major Schramek zrudl a rychle odešel.
Nicméně, major Schramek musel býti štram
voják, když sloužil za Rakouska Jeho Veličenstvu
císaři a králi. Bylo to na něm patrné když šel po
továrně s hrudí vypjatou s hlavou vzhůru jakoby
zjišťoval nepřítele na obzoru. Nepřítel se samosebou již neobjevil, ale za to major Schramek jak byl
dlouhý a široký, tak se objevil na zemi pro pobavení dělníků, kteří s huronským smíchem odpočítávali dobu, kdy se českavina zase položí, někdy
se mu to stávalo i vícekrát denně. Firma Bartelmus
a Donat, která prováděla v celé továrně povrchové
elektrické vedení, vykalkulovala za to sumu, která
by podle odborníků stačila na instalaci káblovaného vedení v celé továrně. Samosebou, že se tak stalo s požehnáním majora Schramka, který takovým
kalkulacím dobře rozuměl. Ministerstvo národní
obrany ocenilo veškerou práci majora Schramka
s tou kalkulaci následovně. Odvolalo ho z Poličky
se zelenou do civilu.
Tak skončil korupčník, který se stával často
lidem terčem vtipu a posměchu.
To jsou vzpomínky pana Procházky z Poličky,
které má ve svém archivu František Haberhauer.
Připravil Stanislav Sáňka

ZNÁTE AQUAEROBIC?
Aquaerobic je příjemné spojení hudby, vody
vysvětlí vše, co byste měla vědět, aby cvičení bylo
a pohybu na základě aerobního cvičení. Tento
skutečně efektivní. A že skutečně je, to potvrzuje
druh sportu je vhodný pro všechny věkové katego- i to, že panuje výborná veselá nálada, na tvářích
rie. Je vhodný nejen pro plavce, ale i začátečníky
máme úsměv a odcházíme příjemně unavení.
a úplné neplavce a pro těhotné ženy.
Jako dítě jsem měla z vody spíš strach a neAquaerobic využívá vztlaku vody, což odleh- věřila bych tomu, že ještě někdy získám vztah
čuje klouby a páteř, zároveň musíte překonávat
k vodnímu sportu.
odpor vody, čímž se rozvíjí svalová síla a spalují
Jenže jak se říká „nikdy neříkej nikdy“ a také
se tuky. Různé cvičební pomůcky zvyšují intenzitu „nikdy není na nic pozdě“.
cvičení.
Doba na nás útočí a vysílá na nás negativa
Aquaerobic pozitivně působí na kardiovasku- a stresy a tohle je jedna z možností, jak se úspěšlární systém – tepová frekvence je o 10-15% nižší
ně bránit. Uvolníte se, protáhnete si tělo, posílíte
než na suchu. Navíc má masážní efekt, prokrvu- svaly a přitom klouby ani páteř vás nebudou boje pokožku a napomáhá proti celulitidě. Navíc
let. Budete mít dobrou náladu, budete se usmívat
pohyb ve vodě navozuje fyzické a psychické
a svět potřebuje usměvavé lidi!
uvolnění. Pokud máte „respekt“ z hloubky, je pro
Tak co? Nevezmete plavky a nepojedete ve
vás vhodné cvičení na mělčině. V hloubce se ne- středu v 17.30 do Poličky se přidat? Budete srdečdotýkají nohy dna a tím se eliminují nárazy. Cvičí
ně vítáni!
se s pásy a toto cvičení je nejintenzivnější, protože
Hana Plchoutová, Bystré u Poličky
musíte udržovat rovnováhu. Toto je teorie, kterou
si přečtete v knížce nebo na internetu tak bych
vám ráda nabídla něco ze své „praxe“.
Aquaerobic na plaveckém bazénu v Poličce
cvičím, pod vedením paní instruktorky Romany
Švecové., která se jím zabývá již 2 roky (od dubna
V Poličce se letos prodalo 800 žlutých kvítků
2006). Mám potíže s páteří (ostatně kdo ne, že?) – symbolů tradiční akce Ligy proti rakovině. Děkujea navíc jsem nastupovala jako téměř neplavec. Teď
me všem, kdo svým příspěvkem podpořili dobrou
je leden 2006, což čítá 4 měsíce. Moje potíže se
věc. Zvláštní poděkování za pomoc při realizaci
výrazně zmírnily, navíc si neustále „dopilovávám“ Květinového dne (10. května 2006 se konal již
plavání a co víc, jsme ve skupině skutečně „směs- podesáté) patří především studentkám Středního
ka“ – boubelky, hubené, mladší, starší. Nenahlíží- odborného učiliště obchodního a Střední odborné
me jedna na druhou, když ten cvik zrovna nejde, školy SČMSD Polička, svitavskému klubu AREA,
není rozdíl mezi tím, kdo chodí léta nebo přijde
SRPPD Kamínek, paní Z. Pražanové a, v neposledpoprvé, snad jen v tom, že si vás paní instruktorka
ní řadě, členkám místního ONKO klubu.
hledí víc než těch ostatních a trpělivě a mile vám
Z. Kašparová

KVĚTINOVÝ DEN BYL ÚSPĚŠNÝ

CTITELÉ PETROVA CECHU OPĚT MĚŘILI SÍLY
VI. ROČNÍK ZÁVODŮ V PŘÍVLAČI
V sobotu 22. dubna se na vodní nádrži Pod
Kopcem opět sešli ctitelé Petrova cechu na
dalším letošním rybářském závodu, a to v přívlači (6. ročník). Vydařil se po všech stránkách
- sportovní, organizační i společenské, přálo
mu také počasí. Hospodář pořádajícího Rybářského sdružení Vysočina Polička pan Jaroslav
Martinů nám k tomu řekl:
„Lov na přívlač je klasická rybářská disciplína.
Tento náš závod původně „vymyslel“ pan Zdeněk
Vybíral z Brna (majitel firmy LOVY), který nám
pomáhal při třech prvních ročnících, potom jsme
ho už organizovali sami. Letos se přihlásilo 150
zájemců z celé republiky, mezi nimi pětadvacetičlenná skupina ze Slovenska, což nás velmi potěšilo.
K pohodové atmosféře přispělo nejen nádherné slu-

Na snímku jsou tři nejúspěšnější „vláčkaři“:
1. Z. Netolický, 2. Ing. J. Bradáč, 3. J. Foltýn
(známý, úspěšný lovec) po převzetí pohárů
(foto: Petr Fejt)

nečné počasí, které jsme si po útrapách letošní zimy,
trvajících až do Poličské mušky, zasloužili, ale také
fakt, že ryby znamenitě braly. Jen za sobotu jich
bylo uloveno 1 700, největší byla štika 67 cm (chytil
ji Martin Schauer z Poličky). Celý závod byl prostě
takovou malou idylickou rybářskou pohádkou.“
Závod se opět konal na nádrži č. 1, kde zůstalo
hodně pstruhů ze zarybnění na Poličskou mušku.
Kolik ryb jste přidali na „vláčku“?
„Vysadili jsme dalších 3 000 pstruhů duhových
o celkové váze 16q (mezi nimi hodně jedinců mezi
40 - 50 cm), abychom neudělali Poličce ostudu.“
Konečné výsledky: 1. Zdeněk Netolický (Skuteč), 2. Ing. Josef Bradáč (Velké Meziříčí), 3. Josef
Foltýn (Hodonín), 4. Jirka Malý ml. (Polička). Do
první dvacítky se z poličských závodníků vešel
ještě Mirek Hlásenský na 19. místě.
Jak je v Poličce tradicí, byly pro závodníky, kromě krásných pohárů pro tři nejlepší, přichystány
hodnotné věcné ceny (televizor, rybářské nářadí
a náčiní, dárkové balíčky aj.), kterými přispěli
sponzoři - Rybářské sdružení Vysočina a rybářské
firmy pana Šmída a dr. Mullera.
xxx
Nejbližším příštím závodem je červnový VIII.
ročník Pohár Poličský kapr...
„Tento náš největší a nejznámnější závod se
uskuteční ve dnech 3. - 4. června. Věnujeme mu
vždy velké organizační úsilí, aby byli všichni
návštěvníci spokojeni. Věříme, že tomu tak bude
i letos a proto na závod zvu nejen všechny rybáře,
ale i nerybáře, celou veřejnost, protože v sobotu
3. června se uskuteční oblíbená společenská akce
- Rybářská noc.“
-vra-

SÁLOVÁ KOPANÁ - ÚSPĚCH I NA MEZI NARODNÍM POLI
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.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem sponzorům a jejich přízni pro náš sport, protože bez
nich bychom nikdy nedosáhli těchto úspěchů,“
dodal František Švec.
Sponzoři: 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.ENTERSHOP.CZ, K a K servis, Milacron
s.r.o., Business activity s.r.o., Autobox – servis CZ
s.r.o.
-sáň-

JAK SE POPRVÉ JEDE
ZÁVOD MÍRU JUNIORŮ
Ve dnech 10. - 14. 5. 2006 se v okolí Terezína
uskutečnil 35. ročník Závodu míru juniorů, kterého se poprvé zúčastnili Jakub Ehrenberger a Petr
Vlček z Poličky.
Závod se jel v rámci Světového poháru. Letošního ročníku se zúčastnilo 126 jezdců v 21
šestičlenných družstvech, celkem z deseti států.
Z České republiky startovalo 45 závodníků. Závod
obsahoval 6 etap, z toho jednu časovku jednotlivců
(na 12 km), časovku družstev (na 35 km) a další
4 etapy (na 95,5 km, 97 km, 119 km, 101 km). Jen
pro zajímavost, průměrná rychlost byla 39,5 km za
hodinu.
Za družstvo SKP Duha Lanškroun, které bylo
složeno z jezdců Pardubického a Královehradeckého kraje, jeli Jakub Ehrenberger (v průběžném
pořadí Českého poháru 2006 na 38. místě) a Petr
Vlček. Jakub závodí za hradecký tým Whirlpool
junior HK a Petr za SK Prima Polička. Během závodu bylo mnoho pádů, do jednoho hromadného
se dostal i Jakub. Závod po opravě kola dokončil,
ale nevešel se do stanoveného limitu, a proto do
sobotní etapy již nenastoupil. Petr dojel celkově na
65. místě.
Tento závod patří k vrcholům sezony a účast
v něm je pro oba v jejich šestnácti letech obrovskou
zkušeností. Věřím, že v příštím roce ji plně využijí.
Cyklistika je jeden z nejnáročnějších sportů
a svou významnou roli v něm hraje také štěstí. Tak
ať se daří!
Dana Ehrenbergerová

TURISTÉ V ČERVNU
3. června — Žďárskými vrchy — 30. ročník
Tradiční červnový pochod. Pěší trasy 10 až
35 km, cyklo 36 až 70 km. Start pochodu od 7.30
do 9.30 od gymnázia v Poličce. Vedoucí akce: Jiří
Andrle.
16. - 18. června — Setkání cykloturistů na
Kadově - 11. ročník
Tradiční setkání cykloturistů. Sraz účastníků
v pátek 16. 6. od 17.00 hod v Kadově před obecním
úřadem. Zajištěn nocleh ve vlastních spacácích nebo
ve vlastních stanech. Možnost příjezdu v sobotu do
8.00 hod. Trasy od 30 do 80 km nebo možno zvolit
vlastní program. Vedoucí akce: Vlad. Uhlíř.
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační skříňce KČT na budově hostince „U Mrštíků“ v Tyršově ulici a nebo na internetové adrese:
www.policka.cz/kct.

Výsledky:
čtvrtfinále: D.A.S. VPS Polička – Darkovice
– 2:2 (po prodloužení 3:3, 5:4 na pokutové kopy.
Góly: Kučera, Šmeral. Král L.
Semifinále: D.A.S. VPS Polička – Slavičín –
2:2 (3:2 po prodloužení)
Góly: Kučera 2x, Král L.
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.
Obrovského úspěchu dosáhlo mužstvo na
mezinárodním poli. „V květnu jsme se zúčastnili
PMEZ v sálovém fotbale, který se konal ve španělském letovisku Torrevieja u Alicante. V něm
se utkaly nejlepší týmy Evropy. Po jediné výhře
nad Španěly nakonec skončilo mužstvo na třetím
místě.
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JEZDECKÝ ÚSPĚCH
Dne 6. 5. 2006 se v Lanškrouně konal XXVI.
ročník Hliněného poháru v parkurovém skákání.
J.K. Polička, stáj Modřec reprezentoval devítiletý
valach Flamb majitelky ing. Olgy Šplíchalové z Poličky. Pod vedením jezdce Pavla Bureše bezchybně
překonal celý parkur „Z“ a dvojice se tak umístila
na krásném třetím místě.

TURNAJ V ALBRECHTICÍCH
Přípravka dívek (roč. 1995 a ml.) se zúčastnila
13. 5. turnaje v přehazované v Albrechticích.
Za slunečného počasí se utkalo celkem 6 družstev (3 družstva dívek a 3 družstva chlapců). Polička A ve složení: Navrátilová, Hloušová, Klusoňová,
Zavadilová, Uhlířová a Bubnová obsadily 1. místo.
Po sérii druhých a třetích míst na několika turnajích
tedy konečně vítězství.
Ani B tým Poličky si nevedl špatně. Zde dokonce nastoupila děvčata roč. 1997.
V konečném zúčtování na ně zbylo 4. místo, ale
nechala za sebou oba chlapecké kolektivy. Sestava: Pořízková, Leinweberová, Pytlíková a Vacková.
Svůj úspěšný víkend završila o den později 14. 5.,
kdy vyhrála svoji skupinu C v oblastním přeboru
v minivolejbalu , aniž by prohrála nějaký zápas
(5 vítězství).

SPORTOVNÍ KARATE
Dne 18. - 19. 3. 2006 se v Brně konal další z řady turnajů MODERNÍHO SPORTOVNÍHO KARATE.
Patří k výukovému semináři, který trvá tři víkendy
a kam se sjíždějí karatisté z celé České republiky.
Tentokrát akce proběhla pod názvem JARNÍ ŠKOLA
2006 a i naši karatisté zde úspěšně reprezentovali
město Polička.
Výsledky:
FORMA:
Jan Poliačik
4. místo, FORMA PRIMA
Jindřich Pevný
2. místo, FORMA SECUNDA
Petra Hromádková
1. místo, FORMA QUINTA
BOJ:
Pavel Marko
1. místo, SPARING pod 16 let
Petra Hromádková
1. místo, SPORTOVNÍ BOJ ženy absolutní
Štěpán Příhoda
4. místo, SPORTOVNÍ BOJ muži absolutní
Info: www.mska.cz

CHCETE INZEROVAT V JITŘENCE?
Není nic jednoduššího.
Pište jitrenka@policka.cz, volejte 603 52 62 43.
Do každé schránky v Poličce a okolí.
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PŘEDSTAVUJEME NOVÉHO PŘEDSEDU
SK MASOKOMBINÁT POLIČKA
Mgr. Petra ZAALA znají především mladí lidé
jako nadšeného sportovce. Ti starší ho možná
zaznamenali mezi zastupiteli města jako člověka
schopného s nadhledem formulovat své názory.
Ti, kdo sledují regionální tisk, asi nepřehlédli sérii
článků, kterými se Mgr. hlásil ze zimní olympiády
v Turíně. Hry skončily, je čas vrátit se do poličské
reality.
Před časem se o Vás v Poličce hovořilo jako
o jednom z „mladých, kteří prchají z neperspektivní Poličky“. Vím, že to tak není, ale vím také,
že Polička nemusí být z pohledu mladého člověka
ideálním místem k životu. Jak to vidíte Vy?
V žádném případě neprchám. Mladým lidem
Polička bohužel nenabízí tolik pracovních možností jako naše velkoměsta či zahraničí. Odliv
mozků, jak je často tato migrace označována, se
týká téměř všech menších měst. Je otázkou, zda-li najde město prostor pro zapojení těchto lidi do
aktivit, které mu mohou pomoci. Co tím myslím?
Když už jim nedokáže nabídnout pracovní zařazení, tak by mělo dbát na vzájemnou komunikaci
a spolupráci a čerpat ze zkušeností a invence mladých ambiciózních lidí, kteří mohou – a ve většině
případů i chtějí - zužitkovávat svůj potenciál ve
prospěch místa, kde mají své kořeny.
Komise pro sport a volnočasové aktivity vytvořila „manuál“ , o kterém se v loňském roce hodně
mluvilo jako o smysluplné pomůcce pro rozvoj
sportovního a rekreačního života Poličky. Co se
stalo s tímto materiálem, jehož příprava určitě nebyla jednoduchá?
Tuto otázku jsem čekal, přiznám se, že mi je trochu smutno, když si vzpomenu na úsilí, se kterým
materiál vznikal. Nechci hledat viníky, „díky“ kterým nebyl daný materiál předložen zastupitelům
města, nicméně lhostejnost některých zainteresovaných lidí mě trápí. První krok k nápravě byl již
učiněn: Oslovil jsem lidi, kteří si uvědomují závažnost dané oblasti a dosah tohoto dokumentu. Teď
je nutné, aby, bez ohledu na stranickou příslušnost,
jednotliví zastupitelé zvážili důležitost a důsledky
svého rozhodnutí. Rád bych, aby se daná věc uskutečnila do konce tohoto volebního období - důvody
není nejspíš nutné zmiňovat.
Často hovoříte o tom, že Polička postrádá
člověka, který by se problematice sportovních
a rekreačních aktivit věnoval profesionálně. Proč
si to myslíte?
Věřte, že výčet přínosů by zabral několik stránek. Již jednou jsem usiloval o vytvoření této pozice,
tenkrát jsem však nemohl předložit jednoznačné

argumenty. Dnes je mám a jsou součástí materiálu,
který byl předložen vedení města. Člověk na pozici,
o níž mluvíme, by měl dokázat vytvořit komunikační síť mezi důležitými složkami města, které
zajišťují všestrannou „pohodu“ a rozvoj občanů
našeho města. Mezi tyto instituce patří např. školy,
sportovní kluby, kulturní zařízení, městský úřad,
bezpečnostní složky – Policie ČR, městská policie.
atd. Veškeré podklady, které předkládám, vyplývají
z vlastní zkušenosti a především z praxe.
Možná je to pohled laika, ale zdá se mi, že
dávají-li se v Poličce peníze do sportu a volnočasových aktivit, tak plynou převážně směrem
k lednímu hokeji. Je-li to tak i z Vašeho pohledu,
domníváte se, že je to správně? Které další aktivity
by si zasloužily pozornost města?
Ono se to takhle nedá říci. Samozřejmě, i laik
si povšimne, že některé věci se daří lépe a rychleji
realizovat, než ostatní, ať je již důvodem cokoliv
- předvolební sliby nevyjímaje. Výsledek je důležitý,
hala zde stojí a dle prvních informací se tato sezona vydařila. Nechci přímo hodnotit, co je správné
a co nikoliv. Já osobně preferuji volnočasové aktivity. Registrovaný sport zde místo bude mít stále, bohužel mi trochu schází snaha řešit věci komplexněji. Mám určitý nápad, jak využít místní fotbalový
stadion. Byl bych nerad, aby to vyznělo, že lobuji
za SK Masokombinát Polička, jehož výkonného
výboru jsem členem - teď opravdu mluvím za občany města. V tomto areálu je totiž skutečně veliký
potenciál a po propojení s lesoparkem Liboháj, stávajícím a, v budoucnu snad zrekonstruovaným,
koupalištěm, bychom byli lidem schopni nabídnout naprosto skvělou kombinaci přírody a materiálně technické základny. A možností a nápadů
je (nejen v mé hlavě) zcela určitě víc.
Změnil jste zaměstnání, jste profesně vytížen
natolik, že jste odstoupil ze Zastupitelstva města
Poličky. Přesto se netajíte rozhodnutím v nastávajících komunálních volbách znovu kandidovat.
Nezlobte se, ale není to trochu nelogické?
Nyní je pro mě důležité vytvořit si ve svém
novém působišti, v Praze, zázemí - a to nejen pracovní, ale i osobní. To mi zabírá mnoho času a měl
jsem pocit, že bych některým aktivitám nemohl dát
vše, co si vyžadují. Jakmile se etabluji, chci se
věnovat svému rodnému městu i nadále - proto
mé rozhodnutí vstoupit do dalších komunálních
voleb. Rád se „poperu“ o příležitost znovu zasahovat do života města. Je asi zřejmé, v jaké oblasti
především.
-kaz-

POLIČŠTÍ MLADÍ HASIČI PÁTÍ A SEDMÍ
V sobotu 6. května se poličští mladí hasiči zúčastnili soutěže Pohár Malé Hané v Jevíčku. Mladší
žáci museli bojovat s šestnácti družstvy, ve starší
kategorii se utkalo dvacet týmů. Soutěžilo se ve
dvou disciplínách – požárním útoku s vodou a štafetě 4 x 60 metrů. Mladší získali páté místo a starší
místo sedmé.
Mladší žáci dosáhli vyrovnaných výkonů. Ve
štafetě i v útoku zaběhli pátý nejlepší čas, což jim
vyneslo páté místo i celkově. Členové družstva
mladších si zaslouží obrovskou pochvalu, protože
ani v jedné z disciplín nechybovali, přestože pro
mnoho z nich byla tato soutěž prvním hasičským
závodem.
Starší ve štafetě dosáhli výborných výsledků
z hlediska dosaženého času, ale nedařilo se jim technicky. Po uznaném protestu nastoupili na start ještě
jednou. Z tohoto pokusu si odnesli čas, který asi
o 4 sekundy zaostával za jejich možnostmi. Požární
útok zvládli standardně, ale kvůli horšímu umístění
ze štafety nakonec odjížděli se sedmým místem.
Sestava družstva mladších žáků: Péťa Dvořák,
Jirka Hanyk, Jirka Machek, Honzík Mužík, Lukáš Po-

liačik, Bára Slezáková, Michal Štrumfa, Aleš Urbánek
a Péťa Zahradník
Sestava družstva starších žáků: Honza Břeň, Míra
Cupal, Milan Lapáček, Vojta Mareš, Péťa Paclíková,
Kuba Pavliš, Lukáš Pospíšil, Honza Staněk a Lenka
Štrumfová.
Pavla Vraspírová

Družstvo mladších žáků na startu požárního
útoku (foto: Lukáš Schauer)

TENIS
O víkendu 22. a 23. 4. jsme ukončili zimní tenisovou sezónu a plynule přešli do sezóny letní.
V sobotu se nám za příznivého počasí a za docela
solidní účasti dospělých i žáků, celkem v pohodě,
podařilo zbourat nafukovací halu a ještě odpoledne
a v neděli jsme připravovali dvorce tak, aby se už od
pondělí mohlo začít sportovat pod otevřeným nebem.
To se nám podařilo. Chtěl bych poděkovat všem, kteří
přiložili své ruce k dílu i těm, kteří nám v duchu ze
svých domovů pomáhali.

Od soboty 29. 4. se naplno rozjela mistrovská
utkání. V letošním roce se nám podařilo postavit dosud největší počet družstev - celkem pět. Své soutěže
hrají v sobotu DĚTI 8 - 9 let, STARŠÍ ŽÁCI a DOSPĚLÍ
a v neděli MLADŠÍ ŽÁCI a SENIOŘI. Takže každý víkend se u nás hraje nějaké utkání a chtěl bych pozvat
poličskou veřejnost, aby se přišla podívat. Vstupné
se nevybírá a začátky jsou v 9.00 hod., zápasy dětí
začínají ve 14.00 hod.
Výsledky zápasů odehraných k 15. 5.
Dospělí – Ledeč n. S. – Polička 6 : 3 , Chvaletice
– Polička 6 : 3
St. Žáci – Havl.Brod – Polička 7 : 2 , Polička
– Č.Třebová 2 : 7, Tesla Pard. – Polička 8 : 1.
Toto družstvo zatím doplácí na neúplnost sestavy
při jednotlivých utkáních, kdy musí zaskakovat mladší žáci. V tomto družstvu bych chtěl vyzvednout herní
a hlavně tréninkové nasazení
Erika Vápeníka a Michala Kadidla, kteří se snaží
každou chvíli svého volného času věnovat pobytu na
dvorci. V tomto roce se nám podařilo najít skrytý talent u Aleny Pazlarové, která po pěti měsících
pravidelných tréninků začíná dosahovat dobré
herní úrovně a je příslibem do budoucna.
Děti – Polička – Žamberk 3 : 3, Litomyšl – Polička
6 : 0. Tyto osmileté děti jsou prvními hráči u nás, kteří
začali s tréninkem v pěti letech, tedy ve věku, kdy se
začíná s tenisem ve velkých tenisových střediscích
a oddílech. Po třech letech příprav na hru na celý
dvorec, se tedy dočkaly a myslím si, že v budoucnu
o nich hodně uslyšíme.
Senioři – Mor.Třebová – Polička 6 : 3, Polička
– Jevíčko 6 : 3.
Mladší žáci –Polička – Havl.Brod smolně 4 : 5,
Vys.Mýto – Polička zaslouženě 0 : 9.
Po prvním utkání, kdy jsme doma těsně prohráli
s Havl.Brodem, přišlo utkání, na které všichni mladší
žáci čekali celý rok. V minulém čísle Jitřenky jsme
psali o prvních výhrách některých hráčů, ale po tomto zápase už mají všichni naši mladší hráči svoji první
výhru za sebou, k čemuž jim gratuluji a přeji, aby od

PROVOZ KOUPALIŠTĚ
ČERVEN 2006
Provoz poličského koupaliště bude zahájen
v pátek 23. 6. 2006, provozní doba v červnu
denně od 12.00 do 18.00 hod

tohoto dne měli na svém kontě více zápasů vítězných
než prohraných.
V pondělí 8. 5. se v Litomyšli konaly okresní přebory v kategorii děti, mladší žáci a dorost.
Ve všech měl náš oddíl zastoupení a naší hráči si
vedli dobře.
Výsledky : DĚTI 1. místo - Jílková Lucka , 3. místoSlaný Filip, 5. místo - Hnát Denis, 6. místo - Hejtmánek David. ML. ŽÁCI kluci; dvouhra – 1. místo- Cecha

Martin, 3. místo Bidmon Pavel. čtyřhra - 1. místo – Cecha Martin a Vytlačil Radek; holky dvouhra – 2. místo – Vytlačilová Tereza, 3. místo – Musilová Tereza;
čtyřhra - 2. místo – Vytlačilová Tereza a Turbáková
Katka, 3. místo – Musilová Tereza a Tomanová Bára.
DOROST 2. místo - Kadidlo Lukáš
V sobotu 13. 5. se uskutečnil turnaj ve dvouhře
mužů nad 45 let a ve čtyřhře žen zařazený do seriálu Malý Open. V kvalitně obsazeném turnaji mužů
startovalo 14 hráčů, kteří byli rozděleni do tří skupin.
Hrálo se na jeden set a po utkáních ve skupinách se
dostalo osm nejlepších do čtvrtfinále, vítězové potom
do semifinále, aby se ve finále mohli utkat Scheib Ladislav z Poličky a Motl Alois z Mohelnice. Z vítězství
se po urputném boji radoval v poměru 7 : 5 Scheib
Ladislav.

Konečné pořadí:
1. Scheib Ladislav Polička
2. Motl Alois Mohelnice
3. Uttendorfský Karel Polička
4. Dryml Jaroslav Praha
Turnaje žen se nakonec zúčastnily čtyři páry, dva
z Poličky a dva z Brna. Děvčatům z Brna děkujeme
zato, že se rozhodly přijet a poměřit své hráčské kvality. Děvčata hrála systémem každý s každým na dva
sety. Jeden pár byl nakonec bez vítězství, ale ostatní
tři měly po dvou výhrách, a tak muselo rozhodnout
skóre ze vzájemných zápasů. Konečné pořadí bylo
následující.
1. Teplá Lída - Střílková Jana, Polička
2. Pazlarová Alena - Dytrtová Iva, Polička
3. Kellnerová Jana - Vaverková Jana, Brno
4. Benediktová Iva - Líbalová Jana, Brno
Z. Jílek

ROZVRH PLAVÁNÍ
PRO VEŘEJNOST ČERVEN 2006
1.
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3.
4.
5.

sobota
neděle
pondělí
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pátek
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13.
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14.
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15.
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16.
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neděle
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20.
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21.
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22.
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23.
24.
25.
26.
27.

pátek
sobota
neděle
pondělí
úterý

28.

středa

29.

čtvrtek

30. pátek
1. 7. sobota

6.00-7.30 hod.
14.00-20.00 hod.
6.00-7.30 hod.
12.00-20.00 hod
14.00-20.00 hod.
zavřeno
6.00-7.30 hod.
12.00-13.30 hod.,
18.00-20.00 hod.
6.00-7.30 hod.
12.00-20.00 hod.
6.00-7.30 hod.
17.30-18.30 Aquaer.,
18.30-19.30 hod.,
19.30-21.00 hod. kond. pl.
6.00-7.30 hod.
14.00-20.00 hod.
6.00-7.30 hod.
12.00-20.00 hod.
14.00-20.00 hod.
zavřeno
6.00-7.30 hod.,
12.00-13.30 hod.,
18.00-20.00 hod.
6.00-7.30 hod.
12.00-18.30 hod.
6.00-7.30 hod.
17.30-18.30 Aquaer.,
18.30-19.30h.,
19.30-21.00 hod. kond. pl.
6.00-7.30 hod.
14.00-20.00 hod.
6.00-7.30 hod.
12.00-20.00 hod.
14.00-20.00 hod.
zavřeno
6.00-7.30 hod.
12.00-13.30 hod.,
18.00-20.00 hod.
6.00-7.30 hod.
12.00-20.00 hod.
6.00-7.30 hod.
17.30-18.30 Aquaer.,
18.30-19.30 hod.,
19.30-21.00 hod. kond. pl.
6.00-7.30 hod.
12.00-20.00 hod.
6.00-20.00 hod.
14.00-20.00 hod.
zavřeno
6.00-20.00 hod.
6.00-7.30 hod.
12.00-20.00 hod.
6.00-7.30 hod.
10.00-20.00 hod.
6.00-7.30 hod.
10.00-20.00 hod.
6.00-20.00 hod.
14.00-20.00 hod.

Případné změny budou zveřejněny ve vývěsní
skříňce před pl. bazénem v Poličce
Plavecké kurzy v pondělí končí 19. 6. 2006
Plavecké kurzy ve středu končí 21. 6. 2006
PROVOZ SAUNY: červen 2006: čt.: ženy od
16.30-19.30 hod.:1.,8.,15.,22., pá.: muži od 16.3019.30 hod.:2.,9.,16.,23..
Saunu si mohou objednat kolektivy dětí s doprovodem pedagogů. Uzavřené kolektivy se mohou
objednat osobně nebo telefonicky na pl. bazén
461 725631
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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