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MINISTR MARTÍNEK NAVŠTÍVIL KAMÍNEK
Do mateřského centra Kamínek, které provozuje v Poličce Sdružení rodičů a přátel postižených dětí, zavítal v pondělí 29. května ministr
pro místní rozvoj Radko Martínek. Ministr přivezl
zástupcům sdružení finanční obnos deset tisíc
korun a dětem plyšové lvíčky. Ministr se během
návštěvy zajímal o náplň a aktivity Kamínku.
Stranou nezůstaly ani finance, a to například
čerpání peněz na fungování zařízení z Evropské
unie.
„Myslím si, že taková zařízení jsou potřeba,
aby mohla pečovat o děti a lidi, kteří mají problém. Jak je vidět, jsou potřebná i pro řadu rodičů,
kteří potřebují dopoledne pomoci,“ uvedl ministr
Radko Martínek.
-sáň-

Ministr Martínek předal 10 tis. Kč předsedkyni
sdružení Evě Jílkové (foto Stanislav Sáňka)

DOBROVOLNÍ HASIČI SLAVILI 130 LET
V pátek 16. června a v sobotu 17. června si
Sbor dobrovolných hasičů v Poličce připomínal
130 let od svého založení. Páteční odpoledne patřilo slavnostní valné hromadě, hlavní program se
uskutečnil v sobotu.
Poličské Palackého náměstí bylo zaplněno
historickou a současnou hasičskou technikou,
nechyběla ani ukázka zásahu hasičů. Slavnosti
se zúčastnili také zástupci Sborů dobrovolných
hasičů ze Svojanova, Bystrého, Jedlové, Lezníku,
Korouhve, Kamence, Stříteže, Sebranic, Lubné,
Telecího a Sádku.
„Jsem velmi rád, že vás mohu přivítat v tento
významný den, kdy si připomínáme 130. výročí

založení Sboru dobrovolných hasičů v Poličce.
Chtěl bych poděkovat všem sborům za jejich
práci, kterou vykonávají pro své obce a chtěl
bych popřát naší jednotce a hasičům, ať se jim
daří,“ uvedl na slavnosti starosta města Miroslav
Popelka.
Během slavnostního odpoledne došlo také
k pokřtění městského praporu a nového cisternového vozidla CAS 24 na podvozku Renault Midlum. Další program čekal účastníky na zahradě
požární stanice ve Starohradské ulici, kde zahrála
dechová hudba Poličanka a večer patřil skupině
Kyvadlo.
-sáň-

foto: P. Klein
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SKATEPARK OTEVŘEN
Ve čtvrtek 1. června byl za účasti místostarosty Jaroslava Martinů oficiálně předán do užívání skatepark,
který se nachází u poličské ZŠ Na Lukách. Skapetark,
jehož otevření se zúčastnili žáci zmíněné školy, má
osm překážek, které tak poskytnou odpovídající zázemí vyznavačům skateboardingu. Výstavba skateparku
stála přes jeden milion korun. Město získalo 700 tis.
korun z ministerstva vnitra z programu prevence
kriminality na místní úrovni – Partnerství. „Jsou to asi
dva roky, kdy se na nás obrátila parta příznivců skateboardingu, jestli by byla možnost ve městě skatepark
zbudovat. To se nakonec podařilo“ řekl místostarosta
Jaroslav Martinů. Mezi „skejťáky“ patří i Patrik Pražan,
který se věnuje této zábavě dva roky. „Jsem rád, že
se skatepark postavil. Již jsem ho vyzkoušel a jsem
s překážkami spokojen,“ uvedl Patrik.
-sáň-

SHRNUTÍ HLAVNÍCH VÝSLEDKŮ KULATÉHO STOLU
NA TÉMA DOPRAVA

CYKLOBUSEM BLÍŽ K ATRAKTIVITÁM
LITOMYŠLSKA, POLIČSKA A SVITAVSKA

Kulatého stolu 13. 6. 2006 se zúčastnil p. David
K objektivitě ankety:
Rádi byste jeli na výlet na kole do okolí Litomyšle,
Bulva z odboru dopravy MěÚ Polička, npor. David
Společně s místostarostou jsme byli u otvírání
k pramenům řeky Svitavy nebo do Toulovcových MašŠvec z Dopravního inspektorátu Svitavy, starosta
a přepočítávání anketních lístků. Oba jsme se shodli, talí a zdají se vám tato místa daleko? Na měsíce čerMiroslav Popelka, René Habrman, předseda A21
že výsledky ankety nelze zpochybnit kvůli tomu, že venec, srpen a září jsme pro vás připravili zajímavou
Polička, a místostarosta Jaroslav Martinů, v hledišti
někdo odpověděl vícekrát, bylo to zanedbatelné
novinku. Ve spolupráci s firmou Zlatovánek, městy
se účastnily asi necelé tři desítky občanů a dalších
množství hlasů.
Litomyšl a Svitavy vám nabízíme možnost dostat se
zastupitelů a radních. Kulatý stůl moderoval p. VlaBudoucí podoba náměstí: provoz na náměstí
blíž nejen k těmto atraktivitám.
dimír Vraspír. Krásné počasí lákalo více do přírody
se zřejmě bude vyvíjet podle potřeb a stavu prací
a na zahrádky. Debata však byla konstruktivní
při předláždění. Je možné, že jednou se z centra
Cyklobus, tedy linkový autobus s přívěsem uzpůa spíše pozitivně laděna k tomu, abychom dospěli
opravdu stane čistě pěší zóna, ale dnešní doba pro
sobeným pro převoz kol, bude jezdit každou sobotu
k nejlepšímu řešení.
to není zralá. Npor. Švec z dopravního inspektorátu
a neděli od července do září. Cyklobus bude zahajoJak jsme se dostali k současnému systému:
uvedl, že pěší zóna je ideální stav. Ale v tuto chvíli
vat svoji trasu vždy v 7:30 hodin z Litomyšle po trase
Bylo zopakováno, že současný dopravní režim
to je nereálné, město na to není připraveno, dobrý
Litomyšl – Morašice – Nové Hrady – Proseč – Paseky
vznikl na základě zadání projektu od minulého za- nápad je podle p. Švece zpoplatnění vjezdu. Pěší – Borová – Polička – Květná – Svitavy – Gajer – Litostupitelstva, který měl řešit maximální možné využi- zóna by dnes zřejmě vyvolala tlak z druhé strany
myšl. Z Poličky to tedy bude v sobotu v 8:30 hodin
tí parkovacích míst v centru. Při zadávání se ovšem – na povolení vjezdu na náměstí. Je možné, že k tomu
směrem na Svitavy a odpoledne se bude cyklobus
uvažovalo, že poté se parkovací místa zredukují do
jednou město dospěje, ale dnes to nejde. Projekt na
v protisměru vracet zpět s příjezdem do Poličky v 17:
optimální podoby (k tomu už ale v současném za- rekonstrukci náměstí řeší rozšíření chodníků, zklid- 25. Aby se cyklisté mohli dostat dopoledne i na
stupitelstvu nedošlo).
nění dopravy, ale musí se k tomu dojít postupnými
opačnou stranu, zvolili jsme pro neděli směr cykloP. Martinů prohlásil, že zprůjezdněním centra
kroky. V současné době by měla být podle usnesení
busu opačný. V neděli tak vyjede z Poličky v 8:27
chtělo město pomoci podnikatelům, kteří jsou vy- městské rady dvě záchytná parkoviště zdarma a mě- hodin směrem na Proseč a Nové Hrady, přičemž
staveni velké konkurenci nových velkých obchodů
lo by se zdražit parkování na náměstí (zatím se tak
do Poličky se vrátí odpoledne v 17:28. Trasa našeho
na okrajích měst, a to i za cenu určitého naštvání
nestalo). Řidiči nedodržují pravidla silničního provo- cyklobusu v úseku Litomyšl – Proseč byla přizpůsochodců a obyvatel v centru. Nyní je však zřejmé, zu: Zlepšení dodržování pravidel silničního provozu
bena autobusům firmy Connex, které budou každou
že půlka, možná i více, podnikatelů se současným
by mohl pomoci bodový systém, který má začít od
sobotu a neděli od srpna do září vozit cykloturisty
systémem není spokojena. Pokud tedy nezaberou
1. 7. 2006.
z Pardubic do Hlinska.
současné návrhy městské rady, mělo by se vrátit
Zasedání zastupitelstva dva dny po kulatém
Rádi bychom cyklisty motivovali k návštěvě všech
k myšlence pěší zóny s povoleným vjezdem pro
stole, zásadní obrat:
míst kolem trasy autobusu bez ohledu na jejich vzdáobyvatele a podnikatele se sídlem v centru, protože
Zeptal jsem se p. starosty, zda se městská rada
lenost od místa výjezdu. Proto není cena jízdenky
náměstí patří všem lidem a většinový názor by měl
pokusí přehodnotit své usnesení a umístí parkovací
vázána na počet ujetých kilometrů, ale je jednotná.
být respektován (77% lidí si přeje omezit vjezd do
automaty ze záchytných parkovišť na vjezdy do cent- Každý cestující s kolem zaplatí 40 Kč, ať se rozhodne
centra).
ra, jak to vyplynulo z kulatého stolu. Pan Popelka na
vystoupit kdekoli. V duchu podpory cestování rodin
Jak vyřešit projíždějící a zbytečně vjíždějící
to odpověděl, že jsme přeci na kulatém stole jasně
s dětmi je zavedeno velmi výhodné rodinné jízdné.
auta:
slyšeli, že zpoplatnit vjezd do centra nelze. Nikdo
Nárok na toto jízdné bude mít rodina v počtu miniŘečeno bylo, že 50% aut prý na náměstí zůstane
jiný, kromě p. Popelky, tuto informaci nezachytil.
málně jeden dospělý s jedním dítětem. Každý z rodiv centru pouze do tří minut, tj. pouze projíždí. Buď
Radní, paní Pražanová, se zeptala, proč není zre- ny pak za jízdu zaplatí pouze 20 Kč. Případní cestující
si cestu zkracují nebo nemají kde zaparkovat. Toto
alizováno usnesení městské rady ve věci přesunutí
bez kol budou odbaveni na základě platného tarifu.
by mohlo vyřešit zpoplatnění vjezdu, což vzešlo
parkovacích automatů ze dvou záchytných parkovišť
Jízdní řád spolu s vysvětlujícími informacemi
jako doporučení z minulého kulatého stolu od
na náměstí. Tato parkoviště mají být zdarma, nao- a nabídkou atraktivit bude do rodin distribuován
architekta p. Kokeše (při omluvě, že se nemohl
pak se uvažuje o zdražení parkování na náměstí
prostřednictvím České pošty koncem měsíce června,
tohoto kulatého stolu zúčastnit), myšlenku podpořil
a mají se umístit informační dopravní značky. Na
jinak je již všem zájemcům k dispozici v našem Infori npor. Švec. P. starosta navrhl, že by toto řešení
toto p. starosta odpověděl, že nic nemůže být hned
mačním centru.
mohlo být projednáno v městské radě. P. Bulva to
a že si to sám vezme na starost, aby do dvou měsíců
A ještě jedna dobrá zpráva nakonec. První víkend
okomentoval tím, že se může stát, že auto vjede
byly změny zrealizovány. Městská rada se na změně
o prázdninách, tedy 1. – 2. července 2006 si můžete
do centra a nebude mít kde zaparkovat. Na to pan
v dopravě dohodla před třemi měsíci, tj. 20. 3. 2006!
cestování s kolem vyzkoušet zdarma.
nadporučík Švec řekl, že tímto řešením by se vjezd
Každý si na to může udělat názor sám.
Mgr. Jan Matouš, vedoucí IC
do centra opravdu utlumil a problém s parkováním
René Habrman – A21 Polička
by se vyřešil. Technické problémy by se daly vyřešit.
Pozn. redakce: Panu starostovi Miroslavu PopelZpoplatnění vjezdu by se dalo poměrně jednoduše
kovi byl tento text zaslán k vyjádření na adresu tisBARIÉRY? NA POŠTĚ,
vyřešit umístěním parkovacích automatů k vjezdu
kového mluvčího města 19. 6. ve 20 hod. Do 9 hodin
NA
POLIKLINICE,
NA ULICÍCH...
do náměstí, umístěním informačních dopravních 23. 6. odpověď nedorazila. Poté již musela jít Jitřenka
značek a kontrolou od městské policie.
do tisku.
V rámci realizace komunitního plánování sociálních služeb probíhá dlouhodobý projekt „Polička
– město bez bariér, přátelské ke všem“. V prosinci
MĚSTO POLIČKA
minulého roku byla zahájena „průzkumná“ část, běPalackého nám. 160, 572 11 Polička
hem níž mohli občané prostřednictvím jednoduchých
vyhlašuje veřejnou dražbu
anonymních dotazníků označit architektonické bariéry, se kterými se setkávají. Do konce dubna 2006,
na prodej garáže
kdy byla tato část projektu ukončena, se k problému
v domě č. p. 983 ul. Hegerova v Poličce
vyjádřilo celkem 132 respondentů (tento počet zahrnuje jak občany, kteří reagovali písemně, tak ty, kteří
Veřejná dražba se uskuteční ve středu 9. srpna 2006 v 15.30 hod. v zasedací síni MěU v Poličce (I. poschodí).
se připojili k anketě telefonicky či formou osobního
rozhovoru). Děkujeme všem, kdo se jakkoliv zapojili!
Vyvolávací cena garáže: 86.000,- Kč
Výsledky ankety, byly předloženy Radě města Poličky
Dražební jistota:
8.600,- Kč
a budou zahrnuty do zpracovávaného „Komunitního
plánu sociálních služeb pro Poličku a městské části
Každému dražiteli bude z dražební jistoty odečten účastnický poplatek ve výši Kč 200,-.
na léta 2007 – 2010“. Doufáme, že se alespoň některé
z bariér podaří odstranit, ale hlavně věříme, že v příProhlídka uvedené garáže se uskuteční ve středu 2. 8. 2006 v 15.00 hod., v pondělí 7. 8. 2006 v 15.00 hod.
padě nových stavebních projektů bude hledisko bezbariérovosti hlediskem neopominutelným!
Stručná charakteristika garáže: Jedná se o garáž o jednom stání se samostatným vjezdem, nacházející se v technickém
Problematiku obecných technických požadavků
2
podlaží domu č. p. 983 ul. Hegerova v Poličce. Garáž má výměru 19,53 m .
zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou
Zájemci o koupi se mohou přihlásit v den konání dražby nejpozději do 14.00 hod. na Městském úřadě v Poličce, maschopností pohybu a orientace ošetřuje Vyhláška
jetkoprávním odboru (dveře č. 19), kde současně předloží doklad o zaplacení dražební jistoty na účet Města Poličky, č.
369/2001 Sb. Ministerstva ČR pro místní rozvoj.
191283399369/0800, VS 2123. Dražební jistotu je možno uhradit v příjmové pokladně v přízemí budovy MěÚ.
Nejvíce respondentů se vyjádřilo k obtížné doUpozornění pro účastníky dražby:
stupnosti pošty, polikliniky a dalších zdravotnických
Před zahájením dražby bude každý zájemce povinen podepsat prohlášení, v němž se zaváže splnit podmínky dražby, s nimiž
zařízení, městkého úřadu a k problematickému poje možno se seznámit na majetkoprávním odboru městského úřadu, dveře č. 19 (tel. 461723810, 461723812).
hybu po městě. Kompletní tabulka s výsledky bude
k dispozici na internetových stránkách města a na
odboru sociálních věcí MěÚ. OSVZ MěÚ Polička
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PO NĚKOLIKA LETECH SE V NAŠEM MĚSTĚ OPĚT STAVÍ BYTY

OKÉNKO MĚSTSKÉ POLICIE
Bojové sporty možná postrádala v hodinách tělesné výchovy jedna ze studentek místního učiliště
a tak se rozhodla nahromaděný adrenalin z těla
vyplavit individuální zápasnickou exhibicí. 16. 5.,
posilněna oblíbeným „lakem na rakve“, vyprovokovala v učebně rvačku, za kterou by se nemusili
stydět ani otrlí hospodští rváči. Do vyvedené taškařice se postupně zapojilo několik dalších studentek a na své si přišla i chirurgická ambulance.
Prostě i mladé slečny mají svoje dny…
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3. 6. hodinu před půlnocí se Polička opět proměnila v Ameriku a zažila pravou nefalšovanou
honičku. Kombíkový Ford Escort se řítil ulicemi
a snažil se ujet služebnímu vozidlu městské policie. Honička skončila na konci ulice Hegerova
u odbočky k Troubným rybníkům. Řidič Fordu
nezvládl pravotočivou zatáčku a s přispěním
ztepilých bříz vytvořil z auta napodobeninu heligonky. Kdo však čekal brutálního násilníka či
lupiče kladoucího policistům tuhý odpor, byl asi
zklamán. Z auta vystoupil sedmnáctiletý mladík
z Jedlové, vrhnul se k jejich nohám na kolena a se
sepjatýma rukama prosil o slitování, neboť nebyl
vlastníkem řidičského oprávnění a vozidlo nebylo
pojištěno…

Začátkem června začala firma Prima stavbu čtyř
Podrobnější informace ohledně bytů:
bytových domů v lokalitě ulice Mánesova v Poličce.
osobně – stavebniny Petr Švanda – PRIMA
Stavba je rozdělena na dvě etapy, v těchto dnech se
tel. 461 725 660, www.prima-svanda.cz
začalo s výstavbou prvních dvou bytových domů, na
podzim letošního roku se začne se stavbou zbývajících. „V domech budou byty o velikosti 1+1, 2+1, 3+1,
SITUACE
BYTOVÉ DOMY MÁNESOVA POLIČKA
garsoniéry a také byty pro imobilní občany,“ uvedl
Petr Švanda, majitel firmy Prima. Tento projekt vzniká
na pozemcích, které Město Polička odprodalo s tímto
cílem zmíněné firmě. „Velice si vážíme odvahy firmy
Prima. Původně bylo zájemců o tuto výstavbu bytů
více. Po několika letech jednání se tato firma jako
jediná rozhodla záměr realizovat. Já osobně považuji
A
padesát dva bytů v našem městě za velmi významný
projekt, protože jednou z priorit všech stávajících zastupitelů byla podpora všech forem bytové výstavby,“
VA
RO
B
uvedl místostarosta Jaroslav Martinů. Jak dále řekl, W OLKE
věří, že tento projekt najde podporu u zastupitelů
také po podzimních komunálních volbách. „Je samozřejmé, že Město nemůže v takto významném projektu
M
OD
ŘE
stát mimo a v rámci možností musí nést i část náklaC
CK
Á
dů na inženýrské sítě. Myslím si, že tento významný
projekt dokazuje, že i v Poličce již máme firmy, které
dokáží realizovat velmi odvážné a pro život občanů
velmi potřebné věci. Zkušenosti nejen z měst České
republiky, ale i ze zahraničí dokazují, že pro úspěšKY
ný rozvoj a dynamiku měst je nezbytné zapojit do
U VL EČ
společných projektů co nejvíce firem,“ dodal závěrem
místostarosta.
-sáňK
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Při běžné kontrole Bořin 9. 6. odpoledne
opustila štěstěna jednatřicetiletého muže z Korouhve. Pranic si nedělal z vysloveného zákazu
řízení a vesele proháněl koně pod kapotou svého
Oplíka. Koně dořehtali po zadržení žokeje hlídkou
strážníků. Oranžová vesta, košťátko a motyčka mu
budou náramně slušet…
Do řitě nakopal na ulici Masarykova 9. 6. večer
projíždějící Škodu Octavia pětadvacetiletý a (jak
jinak) podnapilý mladík z Poličky, který tak symbolicky zahájil šampionát mistrovství světa v kopané. O zdařilé placírce, podpořené 2,54 promile
alkoholu, si s poličským Maradonou popovídali
fotbaloví fanoušci z řad policistů ve službě…

JAK SE VOLILO V POLIČCE
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Celkem čtyřikrát se v době od 20. 5. do 21. 6.
nechal přichytit při řízení motorového vozidla bez
řidičského oprávnění devatenáctiletý muž bydlící
v Bořinách. Škoda, že svoji zálibu v benzínových
motorech a řidičské umění, kterým se holedbá,
nehodlá předvést tak, jako většina ostatních, v autoškole, neboť uložené sankce za jeho kratochvíle
za volantem se již vyšplhaly na částku převyšující
poplatek za kurz autoškoly…
Pavel Lahodný
velitel městské policie





Hanbou skončila pro devatenáctiletého mladíka z Poličky 17. 6. večer „férovka“ s odpadkovým
košem na Palackého náměstí. V zápase bez rozdílu
váhových kategorií podstatně těžší borec nedokázal složit na zem desetikilový odpadkový koš, který kladl nečekaně tuhý odpor a útok soupeře ustál
bez pohnutí. Ostudný sportovní výkon po zásluze
potrestali i strážníci…

Voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 2. - 3. 6. 2006 se v Poličce ve 12 volebních
okrscích zúčastnilo celkem 5 087 voličů, což je takřka sedmdesátiprocentní účast. Výsledky voleb
uvádíme v grafu.

VOLEBNÍ PODĚKOVÁNÍ
Místní sdružení Občanské demokratické strany
v Poličce děkuje všem občanům za účast ve volbách do PS PČR. Děkujeme i za hlasy pro nás.
•
Děkujeme všem, kdo dali našim kandidátům (Z. Pražanová, M. Matouš, J. Bican, P. Zaal)
v červnových volbách svůj hlas. Doufáme, že náš
program a kandidátku podpoříte také při podzimním rozhodování o dalším směřování města Poličky.
Vaše důvěra je naším závazkem!
Poličská organizace Nezávislých demokratů
(předseda V. Železný)
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CHOVATELSKÁ VÝSTAVA
Český svaz chovatelů, základní organizace
Polička, si vás dovoluje pozvat na Okresní výstavu králíků, drůbeže a holubů, doplněnou
o expozici okrasného ptactva ve dnech
5. a 6. srpna 2006 na zahradě
chovatelů v Poličce pod Pivovarem.
Po oba dny koně v sedle.

TOULAVÁ KAMERA V POLIČCE

ZPRÁVY Z RADNICE

ZM bere na vědomí Závěrečný účet svazku
obcí Česká inspirace za rok 2005 včetně zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za
rok 2005.
ZM schvaluje pořízení nového územního plánu
Města Poličky.
ZM pověřuje OÚRaŽP vypsáním nabídkového
řízení na firmu realizující soutěž na zpracovatele
územního plánu města dle zákona č. 137/2006 Sb.
ZM schvaluje navržené půjčky z Fondu rozvoje
bydlení Města Poličky dle Obecně závazné vyhlášky Města Poličky č. 1/2003 ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 1/2005, o Fondu rozvoje bydlení
Města Poličky dle důvodové zprávy.
ZM schvaluje účast města v projektu „Cyklobusem blíž atraktivitám Litomyšlska, Poličska a Svitavska“ včetně příslušné finanční spoluúčasti dle
důvodové zprávy.
ZM bere na vědomí „ekonomickou rozvahu
provozu hájenky v Pusté Rybné v roce 2006“
a „zhodnocení technického stavu“ tohoto objektu.
ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 3/2006.

Během tohoto roku se po několika pozváních
a jednáních podařilo přilákat do našeho města
televizní štáb k natáčení hned dvou příspěvků
do nedělního pořadu Toulavá kamera. V úterý
30. května 2006 tak proběhlo v Poličce natáčení
2 reportáží do tohoto, podle sledovanosti jednoho z nejoblíbenějších, vysílání o zajímavostech
z České republiky.
Jeden z příspěvků bude věnován Bohuslavu
Martinů a jeho vazbě na Poličku a druhý poličským městským hradbám. Reportáže by měly být
vysílány během prázdnin, v červenci popř. v srpnu, v neděli dopoledne od 10:00 na ČT 1.
Jiná prezentace města se uskutečnila v měsíci
květnu a byla věnována zástupcům cestovních
kanceláří a médií při jejich cestě (tzv. famtripu)
východními Čechami. V Poličce si tito hosté
prohlédli připravovaný vycházkový okruh kolem
městských hradeb, vystoupali na hradební ochoz
a seznámili se se službami, které město turistům
nabízí, mj. zavítali na prohlídku nově vybudovaného penzionu.
Nejbližšími akcemi v prezentaci města bude
v červnu připravovaný famtrip několika novinářů a zástupců britských cestovních kanceláří,
v červenci pak několika zástupců maďarských
cestovních kanceláří.

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí
na sekretariátě starosty MěÚ.

Mgr. Jan Matouš
vedoucí Informačního centra

USNESENÍ
- přijatá na 10. schůzi Rady města Poličky
konané dne 29. 5. 2006
RM bere na vědomí Zprávu o povodni v době
od 27. 3. do 2. 4. 2006 v Poličce.
RM doporučuje ZM schválit pořízení nového
územního plánu Města Polička
RM souhlasí s navrženými půjčkami z Fondu
rozvoje bydlení Města Poličky dle důvodové zprávy a doporučuje je ZM ke schválení.
- přijatá na 11. schůzi Rady města Poličky
konané dne 12. 6. 2006
RM doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu č. 3/2006 dle důvodové zprávy.
RM se seznámila s předloženou ekonomickou
rozvahou (rozbor nákladů a příjmů) provozu hájenky v Pusté Rybné v roce 2006 a postupuje tuto
problematiku k rozhodnutí ZM.
RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě zřízení věcného břemene v rámci stavby
„STL propojovací plynovod Polička – ul. Hrubínova“ na části pozemků p.č. 5946, 5947/2, 5948
v k.ú. Polička mezi Východočeskou plynárenskou,
a.s. Hradec Králové jako budoucím oprávněným
a Městem Polička jako budoucím povinným z věcného břemene dle předloženého návrhu.
RM schvaluje uzavření
1) Dohody o spolupráci a zřízení místa
zpětného odběru použitých světelných zdrojů
pocházejících z domácností mezi Městem Polička a firmou EKOLAMP s.r.o., se sídlem Praha 10
– Strašnice,
2) Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi Městem Polička a společností
ELEKTROWIN a.s., se sídlem Praha 4,
3) Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi Městem Polička a společností
ASEKOL s.r.o., Praha 4 – Libuš.
RM bere na vědomí vyjádření OKS k postupu
opravy krytiny budovy ZUŠ B. Martinů v Poličce
dle předložené zprávy.
- z 3. zasedání Zastupitelstva města Poličky
konaného dne 15. 6. 2006
ZM bere na vědomí Závěrečný účet svazku
obcí AZASS za rok 2005.

NABÍDKA PRONÁJMU !!!

MĚSTO POLIČKA
Palackého nám. 160, 572 11 Polička
vyhlašuje veřejnou dražbu

na prodej bytů
- vel. 1+2, I.kategorie v domě č.p. 983 ul.Hegerova v Poličce
- vel. 1+3, I.kategorie v domě č.p. 984 ul.Hegerova v Poličce
- vel. 1+2, I.kategorie v domě č.p. 984 ul.Hegerova v Poličce
Veřejná dražba se uskuteční ve středu 9. srpna 2006 v 15.00 hod.
v zasedací síni Městského úřadu v Poličce (I.poschodí).
Vyvolávací cena bytu vel.1+2 v domě č.p. 983:
Dražební jistota:
Vyvolávací cena bytu vel.1+3 v domě č.p. 984:
Dražební jistota:
Vyvolávací cena bytu vel.1+2 v domě č.p. 984:
Dražební jistota:

312.000,- Kč
32.000,- Kč
410.000,- Kč
41.000,- Kč
346.000,- Kč
32.000,- Kč

Každému dražiteli bude z dražební jistoty odečten účastnický poplatek ve výši Kč 200,-.
Město Polička
nabízí pronájem nebytových prostor
v přízemí domu č.p. 52 na ul. Riegrova v Poličce o výměře cca 64 m 2. Jedná se o prostory
provozovny (31,80 m 2), skladu (11,50 m2), soc.
zařízení (11,50 m2) a šatny (9,20 m2), dosud užívané kadeřnictvím U Zlaté růže.
Prostory jsou k dispozici od 1. 7. 2006.
Bližší informace lze získat na majetkoprávním
odboru MěÚ v Poličce, dveře číslo 19, tel. č.
461 723 812.

ODPOLEDNE S DECHOVKOU
Dechová hudba Poličanka pořádá odpoledne
s dechovkou. Akce se uskuteční v neděli 16. 7.
2006 v 15:00 hodin v Poličce před Restaurací Na
Chalupě (směr Pomezí).
Eduard Cacek, kapelník

Prohlídka uvedených bytů se uskuteční ve středu 2. 8. 2006 v 15.00 hod.
a v pondělí 7. 8. 2006 v 15.00 hod.
Stručná charakteristika bytu 1+2 v domě č.p. 983:
Jedná se o byt sestávající z kuchyně o výměře 9,85 m2, 1.pokoje o výměře 17,08 m2, 2.pokoje o výměře 15,84 m2, předsíně o výměře 5,13 m2, koupelny o výměře 3,20 m2, WC o výměře 0,88 m2 a místnosti nacházející se mimo byt o výměře
1,03 m2.
Stručná charakteristika bytu 1+3 v domě č.p. 984:
Jedná se o byt sestávající z kuchyně o výměře 9,91 m2, 1.pokoje o výměře 18,72 m2, 2.pokoje o výměře 12,14 m2 a 3.pokoje o výměře 11,70 m2, předsíně o výměře 6,72 m2, koupelny o výměře 3,12 m2, WC o výměře 0,92 m2, lodžie o výměře
3,62 m2 a místnosti nacházející se mimo byt o výměře 2,55 m2.
Stručná charakteristika bytu 1+2 v domě č.p. 984:
Jedná se o byt sestávající z kuchyně o výměře 11 m2, 1.pokoje o výměře 19,42 m2, 2.pokoje o výměře 11,54 m2, předsíně
o výměře 6,15 m2, koupelny o výměře 3,19 m2, WC o výměře 0,97 m2, lodžie o výměře 3,68 m2, sklepa o výměře 5,60 m2,
místnosti nacházející se mimo byt o výměře 2,48 m2.
Zájemci o koupi se mohou přihlásit v den konání dražby nejpozději do 14.00 hod. na Městském úřadě v Poličce, majetkoprávním odboru (dveře č. 19), kde současně předloží doklad o zaplacení dražební jistoty na účet Města Poličky, č. 191283399369/0800, VS 2123. Dražební jistotu je možno uhradit v příjmové pokladně v přízemí budovy MěÚ.
Upozornění pro účastníky dražby: Před zahájením dražby bude každý zájemce povinen podepsat prohlášení, v němž
se zaváže splnit podmínky dražby, s nimiž je možno se seznámit na majetkoprávním odboru městského úřadu, dveře č. 19
(tel.461723810, 461723812).
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JAK SE ŽIJE S HENDIKEPEM
V rámci realizace Komunitního plánování sociálních služeb pořádalo Město Polička od 19. do
23. června akci Jak se žije s hendikepem. Akce
byla určena pro žáky a studenty místních škol
a připravil ji odbor sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu ve spolupráci s městskou
policií, poskytovateli sociálních služeb a dobrovolníky. Smyslem projektu byla především
prevence.
V pondělí 19. června se v Domově důchodců v Poličce uskutečnil zážitkový seminář na
téma první kontakt se zrakovým postižením,
který vedli členové společnosti TyfloCentrum
Pardubice. Žáci si pomocí nasimulovaných překážek prakticky vyzkoušeli, jakým způsobem se
zrakově hendikepovaní občané pohybují a jaké
překážky musí v běžném životě překonávat. Jako
první se semináře zúčastnili studenti tercie poličského gymnázia. Na ty například čekala procházka se zakrytýma očima s pomocí slepecké hole
a za doprovodu spolužáků. Po praktické části
následovalo setkání se zrakově hendikepovaným
občanem, který se podělil o své zkušenosti.
V úterý 20. června se v tělocvičně Základní
školy Masarykova se žáci 3. a 4. tříd seznámili
s praktickou ukázkou a nácvikem první pomoci,
kterou jim předvedli studenti Střední zdravotnické školy ve Svitavách. V tělocvičně bylo umístěno
několik stanovišť, na kterých si žáci například vyzkoušeli resuscitaci, pomoc při šoku nebo polohy
a transport zraněných.
V dalších dnech se ještě uskutečnil Den otevřených dveří ve Speciální základní škole.

K ČLÁNKU „JAK V POLIČSKÉ LDN“
Svoji reakci na článek „Jak v poličské LDN“
z květnové Jitřenky začnu konstatováním, že mne
velice zamrzelo v něm uvedené prohlášení hovořící
o odmítnutí poskytnutí informací vedením nemocnice. Nebylo tomu tak. Jitřenka nabídla možnost
doplnit informace, které proběhly v Mladé frontě
Dnes a na Primě. V té době k nim nebylo co dodat,
a proto tato možnost v tu chvíli zůstala nevyužita
s tím, že bude vítána při změněné situaci. Odmítnutí
poskytnout informace je však něco diametrálně odlišného. Přejdu ale k věcné části problému a seznámení s aktuální situací.
V březnu tohoto roku medializovaný výkyv ve financování naší LDN byl vyvolán třemi zdroji, respektive dvěma, z nichž jeden má dvě části. Prvním z nich
byla regulace úhrad VZP uplatněná za první pololetí
roku 2005 v části personálního vybavení a v části
preskribce léků a léčivých přípravků při propouštění
našich pacientů z nemocnice. Třetím pak byla otázka financování zálohami na první pololetí roku 2006.
Aktuální situace je taková, že v části personálního
vybavení byla sankce zastavena, její konečné řešení
je v jednání. Zde ve zvolené podpůrné linii řešení
problému záležitost ministr zdravotnictví předal
svému náměstku pro zdravotní pojištění a kontrolu
MUDr. Drymlovi, od něhož mám osobní dopis, ve
kterém mi dává za pravdu. V části preskribce léků
a léčivých přípravků VZP akceptovala mé argumenty
o oprávněnosti a potřebnosti této preskribce, námitkám vyhověla a sankci zrušila. Otázka financování
prvního pololetí roku 2006 byla po několika kolech

jednání vyřešena tak, že objem prostředků záloh na
první pololetí letošního roku je dokonce o 5 % vyšší,
než kolik jsme dostávali roku loňského.
Rád bych Vám sdělil s jistotou stejně pozitivní
informace týkající se období po 1. 7. 2006, ale
v okamžiku, kdy píši tuto svou reakci, nemám
v ruce, žádnou listinu, o níž bych se mohl opřít.
Informace a zkušenosti z velice dobrých zdrojů
hovoří o tom, že nám bude smlouva se zdravotními
pojišťovnami prodloužena do konce roku 2007, a že
je s námi i nadále počítáno jako se součástí systému
poskytovatelů zdravotní péče. Jsem přesvědčen, že
naše pozice v síti zdravotnických zařízení je pevná
a dává dobrý základ i pro budoucí existenci. Dokladem k tomu může být mimo jiné i vývoj řešení zde
popisované kauzy.
Libor Stráník,
ředitel Poličské nemocnice, s.r.o.

POLICIE ČR SE OBRACÍ
NA OBČANY
U zahrádek v Liboháji byly dne 11. června nalezeny 3 kusy vlnitého plechu – 1. 110 cm x 85 cm,
2.3. 114 cm x 100 cm, dále profilované pozinkované
plechy 4 kusy – 1 130 cm x 15 cm, 2. 66 cm x 9 cm, 3.
35 cm x 6 cm, 4. půlkruh o průměru 70 cm. Majitel
se může přihlásit na Obvodním oddělení Policie
České republiky v Poličce.
-rz-

Město Polička, Palackého nám. 160, 572 01 Polička, IČO 00277177

MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ
V poličské barokní radnici na Palackého náměstí se ve čtvrtek 15. června uskutečnilo setkání studentů francouzské školy Lycée d‘ Enseignement Général et Technologique Agricole Le Chesnoy – Les
Barres z města Montargis se starostou Miroslavem
Popelkou a zástupci místního gymnázia. „Jedná se
především o to, aby byli naši studenti seznámeni
s další zemí Evropské unie. Zároveň tato spolupráce
bude znamenat i zlepšení jazykových dovedností
a přispěje i k výuce francouzštiny v naší škole,“ uvedl k návštěvě ředitel poličského gymnázia Miloslav
Svoboda.
Výhledově se uvažuje také o výměnných pobytech studentů obou škol. Starosta Poličky Miroslav
Popelka uvedl, že je potěšen, že vzniká nová spolupráce mezi místním gymnáziem a školou z Montargis. „Věříme, že tyto kontakty přispějí k bližšímu
poznání našich měst a navázání přátelství,“ řekl
francouzským studentům starosta Miroslav Popelka. Zároveň jim popřál, aby se v Poličce cítili jako
doma. Studenti navštívili během pobytu hrad Svojanov a několik zajímavých míst v Pardubickém kraji.
Do Francie se vrátili v neděli.
-sáň-

Francouzští studenti byli přijati v prostorách
poličské barokní radnice.
Foto: Stanislav Sáňka
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VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
dle § 7 odst.1 písm.a) zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících
územních samosprávných celků a o změně některých
dalších zákonů v platném znění

NA OBSAZENÍ PRACOVNÍHO MÍSTA : vedoucí odboru lesního hospodářství
Předpokládaný termín nástupu: září 2006
Platové zařazení dle nařízení vlády č. 330/2003 Sb. v platném znění: třída 12
Místo výkonu práce: Pomezí čp. 351 (kancelář) a katastrální území, v nichž se nacházejí lesy v majetku Města Poličky
Uchazeč musí splňovat tyto podmínky pro jmenování do funkce
a) státní občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem na území ČR starší 18 let
b) způsobilost k právním úkonům
c) bezúhonnost
d) znalost jednacího jazyka
e) negativní lustrační osvědčení.
Dále požadujeme
a) VŠ lesnická
b) řidičské oprávnění skupiny B
c) znalost práce na PC
e) 5 let praxe ( lesní školky, ochrana lesa, pěstební činnost, těžební činnost, obchod se dřevem)
f) znalost práce s LHP, plánovaní a statistiky, dotační politiky, bezpečnosti práce
g) uchazeč nesmí vykonávat samostatnou výdělečnou činnost v oboru lesnictví
(§ 16 odst.4 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků)
Písemné přihlášky zašlou uchazeči v termínu do 14. 7. 2006 na adresu:
Město Polička, Ing. Karel Ettl, tajemník MěÚ, Palackého nám. 160, 572 01 Polička.
Přihlášku lze doručit i osobně na podatelnu MěÚ do 14. 7. 2006 do 14 hodin.
Obálku označte heslem VŘ – vedoucí OLH.
V přihlášce je třeba uvést jméno, příjmení , titul, datum a místo narození , státní příslušnost , místo trvalého pobytu, číslo
občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, datum a podpis uchazeče.
K přihlášce je třeba připojit
a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
v daném oboru
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad
osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem – pokud domovský stát takový doklad nevydává, doloží se
bezúhonnost čestným prohlášením) - lze doložit i dodatečně
c) ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
d) osvědčení dle § 4 z.č. 451/91 Sb. v platném znění (lustrační zákon).
Ing. Karel Ettl, tajemník MěÚ Polička

TYLŮV DŮM POLIČKA

KALENDÁŘ AKCÍ

Tylův dům ve spolupráci s The Prague Concert
Co Vás co nejsrdečněji zve

města Polička

ve čtvrtek 20. července 2006
na KONCERT
SURREY COUNTY YOUTH ORCHESTRA

Červenec 2006

Koncert se uskuteční ve velkém sále TD v Poličce od
19.30 hodin. Vstupné dobrovolné. Každý 20. návštěvník
bude obdarován malým firemním dárkem.
Na koncertě zazní skladby světových hudebních skladatelů (Dvořák, Sibelius, Elgar,…) v podání 70 členného
mládežnického orchestru z Anglie Surrey County Youth
Orchestra.

KINO POLIČKA
NOČNÍ PRÁZDNINOVÁ KINOPROJEKCE
V TYLOVĚ DOMĚ
Na prázdninové měsíce jsme připravili v Tylově domě
promítání filmů ve večerních víkendových hodinách.
Začátky projekcí budou vždy ve 22.00 hodin.
Poličské diváky i náhodné turisty, kteří Poličku v letních
měsících navštíví, zveme do Tylova domu
na tyto filmy:
sobota
TRÁVA
15. července USA, komedie, 109 minut,
české titulky, do 12 let nevhodný,
velký sál Tylova domu ve 22.00 hodin,
vstupné: 55,- Kč
Tráva je drsná komedie o hodných dětech,
které sejdou na špatnou cestu do pekelných hlubin marihuanového a sexuálního
šílenství.
Film se odehrává v malém americkém
městě roku 1936, v době, kdy se mládež
začala pohupovat na vlnách marihuanového opojení.
sobota
EXPERTI
22. července Česká komedie, 85 minut,
velký sál Tylova domu ve 22.00 hodin,
vstupné: 55,- Kč
Experti je komedie naší doby, kdy všichni
někam pro něco spěcháme a za něčím se
honíme.
Maturant Oskar tráví většinu času buď
u počítače, nebo s kamarádem Filipem.
Když Oskara odmítne dívka a přednost
dá movitému spolužákovi Viktorovi,
rozhodne se mladý muž radikálně změnit
život. Poslední peníze investuje do změny
vzhledu, nachází práci v počítačové firmě
a rozjíždí první zakázky. Díky své profesi
o ně nemá nouzi. Náhle se z něj stává
dobře vypadající businessman. Vše by
fungovalo naprosto dokonale, kdyby při
jedné návštěvě nedošlo k malé nehodě.
Oskar by nejraději na lapálii zapomněl,
ovšem brzy musí prokázat kvality experta
poněkud jiného druhu. Přestává mít čas na
kamarády, nestíhá přednášky na vysoké.
Jeho síly jsou u konce. Jeho patáliím však
konec ještě není.
pátek
4. srpna

ŠIFRA MISTRA LEONARDA
USA, drama, 148 minut,
české titulky, mládeži nevhodný do 12 let,
velký sál Tylova domu ve 22.00 hodin,
vstupné: 70,- Kč
Vražedné tajemství zakódované do nejznámějšího obrazu Leonarda da Vinci sahá až
do dnešních dnů…
Robert Langdon, uznávaný harvardský
profesor náboženské symbolologie,
pobývá služebně v Paříži, když v jeho
hotelovém pokoji zazvoní telefon. Správce
uměleckých sbírek v Louvru byl zavražděn. Co s tím má společného profesor
historie? Důvod leží hned vedle mrtvého
těla: nevysvětlitelná šifra, kterou tam
policie objevila. Langdon se pouští do

pátrání a k svému ohromení náhle vidí, že
kamsi do temnot vede stopa zřetelných nápovědí, viditelných pro všechny, kdo vidět
chtějí, obsažených přímo v díle geniálního
Leonarda da Vinci. Do hry se zapojí také
talentovaná odbornice na šifry a kódy, Sophie Neveuová, a na světlo vycházejí další
záhadné souvislosti, naznačující spojení
zavražděného s elitní společností, tajným
řádem zvaným Převorství sionské, jehož
členem byl kdysi i sám Leonardo. Nastává
bezdechá honba Paříží i Londýnem, zatímco nepřátelé beze jména a bez tváře se
snaží všechno překazit. Pradávné tajemství,
jehož zveřejnění by znamenalo přepsání
lidských dějin, má zůstat navěky skryto…
pátek
11. srpna

sobota
26. srpna

VŠECHNO NEJLEPŠÍ
Česká komedie, 100 minut,
velký sál Tylova domu ve 22.00 hodin,
vstupné: 60,- Kč
Všechno nejlepší je moderní všeobecně
srozumitelná komedie s dynamickým vyprávěním ze současnosti o tom, co všechno se může stát, když si chcete pořádně
užít narozeniny. Pražský taxikář Jarda (Jan
Dolanský) má dnes narozeniny a chce si je
opravdu pořádně užít. Všechno má pěkně
naplánované a pod kontrolou – tak jako
zatím všechno v životě. S každým vyjde,
všechno zařídí, všichni jsou s ním spokojení. Jarda se prostě „vyzná“. Má skvělou
manželku, krásný byt, pohodovou práci,
novou milenku a spoustu dobrých známostí… Jenže právě dnes nabere do auta
konzervativního a zásadového důchodce
(Viktor Preiss), který mu během jediného
dne dokáže rozložit celý život.
SATAN PŘICHÁZÍ
USA, horor, 110 minut, české titulky,
přístupno od 15 let,
velký sál Tylova domu ve 22.00 hodin,
vstupné: 55,- Kč
Proroctví je jasné. Znamení jsou nezpochybnitelná. 6. dne, 6. měsíce, roku 2006
přijde jeho den.
Robert Thorn je zkušený americký diplomat, jeho žena Kathryn právě prodělala
komplikovaný porod a zatím ještě neví, že
během něj dítě zemřelo. Nemocniční kněz,
otec Spiletto, Thornovi ukáže jiné dítě,
které se narodilo té noci a jehož matka
zemřela při porodu. Přemluví jej, aby si
nemluvně vzal – Kathryn se nikdy nedozví
pravdu a syn, kterému dali jméno Damien,
bude vyrůstat jako jejich vlastní. Po přestěhování celé rodiny do Velké Británie se
začínají okolo nyní již pětiletého Damiena
objevovat silně znepokojivé věci. Thorna
čeká odhalení děsivé pravdy: Damien není
obyčejné dítě, ale ztělesněný Antikrist, jehož příchod byl již dlouho očekáván. Aby
dokázal zabránit nevýslovnému teroru,
který svět v případě dokonání Satanova
díla čeká, musí Thorn učinit hrůznou oběť.

FESTIVAL GYPSY CELEBRATION
POŠESTÉ NA SVOJANOVĚ

Poslední červencový víkend je již tradičně na
hradě Svojanově věnován romské kultuře. V pátek
28. 7. uslyšíte současnou romskou tvorbu. Festival
zahájí romská hymna, ke které se přidávají každoročně nejen všichni účinkující umělci, ale i pestré
mezinárodní publikum. Večer bude pokračovat
koncertem IDY KELAROVÉ, kapely ROMANO
RAT a pěveckého sboru APSORA. Dále v průběhu
pátečního večera vystoupí romské skupiny KALE,
BENGAS, TERNE ČHAVE, GIPSY HARY BAND,
DEVLA DROM, MARTIN BIES a FLAMENCO CLAN
a další.
Na sobotu 29. 7. je připraven program věnovaný vynikajícím romským umělcům v oblasti jazzu,
funky, a rom popu: ONDRA KRAJŇÁK A BAND
(jazz), KLAUDIO A BAND (jazz), MILO SUCHOMEL
A BAND (jazz), HOLUB ANSAMBL (jazz), JOŽKA
FEČO A CONECTION (funky), GITANS (latinskoamerický styl), VĚRA GONDOLÁNOVÁ, DESIDERIUS DUŽDA, MONIKA BAGÁROVÁ a mladí romští
muzikanti BRATŘI LAZOKOVÉ (rompop), taneční
skupina M DANCE CLUB a mnoho dalších.
V neděli 30. 7. se Svojanov rozezní v tónech
tradiční romské kultury. Mezi mnoha romskými
umělci a kapelami, kteří nás zavedou do hloubky
tradiční romské hudby, budou například divadlo
KAĽI ČERCHEŇ (vokální trio divadla Romathan),
ČILÁGOS, KOKAVAKERE LAVUTARA, cimbálová
muzika GITANS, cimbálovka IVANA HERÁKA
a nebo cimbálovka pana KOTLÁRA a také oblíbení
BARTOŠOVCI. S nimi si připomeneme nedávno
zesnulého primáše Julia Šuka Bartoše.
Všechny večery začínají ve 19 hodin, hrad bude
zpřístupněn hodinu předem.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
ČTYŘLÍSTEK POLIČKA
Rodiče, máte-li dítě předškolního věku a není
ještě umístěno v mateřské škole, přijďte se podívat a zapsat. Najdete nás v krásném prostředí za
evangelickým kostelem. Těší se na vás děti a zaměstnanci Mateřské školy Čtyřlístek Polička.
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POLIČKA 555
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:
NABÍDKU ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ,
KURZŮ A OSTATNÍCH NAŠICH AKTIVIT
NA ŠKOLNÍ ROK 2006 – 2007
NALEZNETE V ČERVENCI NA NAŠICH WEBOVÝCH
STRÁNKÁCH
www.mozaika-policka.cz
A V ZÁŘÍ V JITŘENCE
PŘIHLÁŠKY
SI MŮŽETE VYZVEDNOUT V SVČ MOZAIKA OD 28.
SRPNA 2006
Všem našim klientům přejeme příjemné prožití
prázdnin a dovolené a těšíme se na shledání v novém
školním roce

AEROBIC S RICHARDEM
ŠTĚPÁNKEM
V sobotu 20. 5. 2006 uspořádalo SVČ Mozaika
ve spolupráci se ZŠ Masarykova (v rámci projektu
„Jak se žije s hendikepem“ realizovaného v rámci
Komunitního plánování sociálních služeb) setkání
s Richardem Štěpánkem z Brna. Tento profesionální cvičitel aerobiku se po těžké havárii, při níž ho
na motorce srazil náklaďák, dokázal vrátit do světa
sportu po nesčetných operacích i přesto, že přišel
o ruku.
Všem účastnicím předal své optimistické poselství a těšíme se na další setkání.
Zdeňka Novotná

Od pátku 18. srpna do neděle 20. srpna 2006
proběhne již 15. ročník festivalu Polička 555 pod
záštitou Rady Pardubického kraje a za finanční
podpory města Polička a Pardubického kraje.
Konec srpna je ještě daleko, ale my bychom Vás
chtěli v předstihu informovat, která hudební tělesa
přislíbila v tomto roce na festivalu účast. Věříme, že
název „multižánrový“ jsme pojali doslovně a věříme, že čtenáři Jitřenky si z festivalové nabídky
vyberou.
pátek 18. srpna 2006
ĎÁBLŮV TRILEK
Na zahajovacím koncertě zazní skladby pro
housle od světových skladatelů (Paganini, Martinů,
Suk, Wieniawski...) v dynamickém podání mladého
houslového virtuóza MIROSLAVA AMBROŠE, za
klavírního doprovodu prof. Zuzany Ambrošové.
ČANKIŠOU
Koncert brněnské kapely Čankišou, která vznikla v roce 1999 na vánočním večírku a od té doby si
získala výrazné místo na poli české worldmusic.
VĚŽNÍ HUDBA
Z věže kostela sv. Jakuba zazní tradičně tóny
hrané Litomyšlským žesťovým orchestrem .
NEŘEŽ
Na koncertě v Poličce vystoupí ve složení Zdeněk Vřešťál, Vít Sázavský, Filip Benešovský a David
Uher.
PETER PAUL PAČUT + QUEENMANIA REVIVAL
Na poličském náměstí vystoupí „slovenský Freddy Mercury“.
DIE MOTOREST BAND
Poličská rocková skupina
sobota 19. srpna 2006
JAVORNÍK
Hodinový koncert brněnské cimbálové muziky.
DON QUIJOTE DE LA MANCHA
Svéráznému zpracování osudů Dona Quijota

a věrného služebníka Sancho Panzy nechybí humor, nadsázka, fantazie ani mystifikace. Po formální stránce zvolil režijní poradce představení, autor,
mim, básník těla i duše Boleslav Polívka cestu
didaktické klaunikyády.
COP
Koncert bluegrassové plzeňské skupiny COP.
TOČKOLOTOČ
Folkrocková skupina ze Svitav.
JOSEF IX. & ULTRABLUE
Charismatický zpěvák Josef IX. - původně bubeník - prošel několika kapelami.
FOLIMANKA BLUES
Kapela se vyznačuje vyzrálým, velmi osobitým
stylem a zvukem.
OHŇOVÁ SHOW
Večer na poličském náměstí se rozsvítí ohněm
s velkolepou podívanou.
ROCK & ROLL BAND MARCELA
WOODMANA
Rock‘n‘Roll band Marcela Woodmana bývá považován za kapelu nejlepšího
neděle 20. srpna 2006
TRIO AMADEUS s MARTINOU
KOCIÁNOVOU
Koncert, který se uskuteční tradičně v kostele
sv. Jakuba a stane se závěrečnou tečkou za letošním Festivalem 555.
ODPOLEDNE S DECHOVKOU
Na náměstí si zahrají dechové hudby POLIČANKA A BEKRAS.

DOPROVODNÉ AKCE:
16. srpna
Koncert mezinárodních houslových kurzů
19. srpna
Noční výstupy na kostelní věž do rodné světničky B. Martinů

VÝSTAVA K 50. VÝROČÍ PREMIÉRY OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK

KDU-ČSL ZVE
22. ČERVENCE
Pouťová zábava na Zahradě u mlýna. Začátek ve
20.00 hod, hraje skupina MIX, vstupné 50 Kč
Pořádá MO KDU-ČSL Polička
27. SRPNA
Dětský den na ukončení prázdnin na Zahradě
u mlýna. Začátek ve 14.00 hod, doprovázený reprodukovanou hudbou. Vstupné dobrovolné.
Pořádá MO KDU-ČSL a SJ Polička
17. ZÁŘÍ
Běh Terryho Foxe na Palackého náměstí. Start
ve 14.00 hodin, doprovázený reprodukovanou
hudbou.
Pořádá MO KDU-ČSL a SJ Polička ve spolupráci
Městským úřadem.
Srdečně zvou pořadatelé.
Miloslav Zezula,
jednatel MO KDU-ČSL Polička
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Zdá se, že představovat nejproslulejší a nejprovozovanější vokální dílo Bohuslava Martinů obyvatelům
jeho rodného města je zbytečné. Přesto může výstava
k 50. výročí světové premiéry Otvírání studánek přinést i vám, Poličákům, něco nového nebo alespoň příjemným způsobem připomenout známá fakta, doplnit
jejich znalost zajímavým materiálem nebo dokonce
oživit Vaše vlastní vzpomínky na některé události či
na setkání s osobnostmi, které jsou se Studánkami
spjaty. Výstava Vás nejprve seznámí s historií májového zvyku, který má své kořeny již v předkřesťanských dobách. Možná Vás překvapí zmínka o uctívání
pramenů v Kosmově kronice nebo skutečnost, že na
mnoha místech se na jaře provádělo čištění vodních
pramenů jako běžná práce, nikoli jako sváteční obřad.
Budete moci nahlédnout do části časopiseckého článku vlčnovského učitele Josefa Karla, který písemně
zachytil podobu tohoto zvyku na Vysočině v 18. a na
počátku 19. století. Tento článek posloužil jako inspirační zdroj poličskému básníkovi Miloslavu Burešovi
k napsání Písně o studánce Rubínce. Budete moci
srovnat, do jaké míry Bureš od Karla čerpal a do jaké
míry ve své básni proměnil podobu obřadu. V roce
1954 Bureš zaslal báseň Bohuslavu Martinů, který v té
době žil v Nice. Ta v něm oživila vzpomínky na Tři
Studně, kde pobýval v červenci roku 1938 a který se
pro něj stal nezapomenutelným – jednak díky tomu,
že to léto strávil se svojí milovanou žačkou Vitulkou
Kaprálovou a jednak proto, že to bylo naposledy, co
byl doma v Československu. Ve vitríně věnované
pobytu Bohuslava Martinů v Nice 1955 si můžete
prohlédnout kopie rukopisné partitury kantáty a dva
dopisy M. Burešovi.
Další oddíly výstavy jsou věnovány nahrávkám
a filmovým zpracováním Otvírání studánek z roku

1956 a 1981. Zmíněno je i legendární zpracování v Laterně magice z roku 1960. Nemůže chybět dokumentace ke dvěma premiérám, nebo chcete-li k poličské
oficiální premiéře a pražské předpremiéře, kantáty
a k lednovému koncertu k 50. výročí, kterého se
možná někteří z Vás zúčastnili. Poslední oddíl výstavy je věnován výtvarným dílům, která byla Otvíráním
studánek inspirována. Kromě toho si můžete prohlédnut část svátečního oděvu mladých dívek, které
při obřadu studánky čistily tak, jak to popisuje Josef
Karel. Vystaven je i obyčejný pracovní oděv, který se
nosil při běžné práci.
Vernisáž výstavy, jež proběhla v sobotu 20. května v hudebním sále muzea, svým pěkně připraveným
vystoupením obohatili žáci ZUŠ Bohuslava Martinů.
Výstavu, která zachycuje Otvírání studánek jistě ne ze
všech, ale alespoň z některých možných úhlů pohledu, si můžete prohlédnout do 27. srpna denně kromě
pondělí od 9 do 17 hodin.
Lucie Jirglová

PODĚKOVÁNÍ

Město Polička děkuje Městskému muzeu a galerii v Poličce za letošní 7. ročník akce Čas pro
neobyčejné zážitky, která se uskutečnila v sobotu
3. června. Poděkování si zaslouží také Vladimír
Gracias, školy, Divadelní klub, SVČ Mozaika,
DPS Penzion, Síň řemesel, městská knihovna,
evangelický kostel, informační centrum, SOU
obchodní SOŠ SČMSD a prodejci zmrzliny, kteří
se na přípravě a zajištění programu podíleli. Tato
oblíbená akce opět vytvořila pěknou atmosféru
v sobotní večerní Poličce.
-sáň-

POLIČSKÉ MUZEUM V LETECH 2003 - 2005
Následující informace byly připraveny
lecký salon v Poličce, představující absolventy
pro avizovanou „Poličskou ročenku“, k jejíž
pražské akademie. Opět se cestovalo za uměním
realizaci však dosud nedošlo. Dovolujeme si
(zámek Kunín), připraven byl cyklus přednášek
proto informovat čtenáře o činnosti městské- pro frekventanty poličské Univerzity třetího věku.
ho muzea a galerie v letech 2003 – 2005 touto
Vyšel 2. svazek edice „Památky“ zasvěcený tencestou.
tokrát radnici a „Bibliografie Poličska“. Probíhal
Městské muzeum bylo založeno v roce l881
stavebně historický průzkum kostela sv. Jakuba
a jeho působení je pevně spjato se životem měs- a učiněn byl velice zajímavý nákup do etnograficta. Od počátku existence se jeho činnost dělí do
ké sbírky – replika mužského lidového kroje. Mudvou hlavních proudů – odborné práce (zpraco- zeum a galerii poctilo návštěvou 20. 000 osob.
vání sbírek, badatelská činnost, restaurování…)
a prezentačních aktivit určených veřejnosti (stálé
Rok 2005: Také v tomto roce byla zaznameexpozice, krátkodobé výstavy, publikační čin- nána obdobná návštěvnost. Pozornost publika
nost…). Zatímco v objektu muzea je, z důvodu
vzbudily krátkodobé výstavy „Ty mrtvý lež a neprobíhající generální rekonstrukce, aktuálně
vstávej“ (nejen o upírech v Čechách), „Knihy napřístupna pouze jediná dlouhodobá expozice
kladatelství Argo“ a oblíbené (vyhledávané ško– Památník B. Martinů, v radniční galerii mohou
lami z blízkého i vzdáleného okolí) interaktivní
návštěvníci obdivovat unikátní kapli, středověký
výstavy zařazené do projektu „Muzeum a škola
model města, obrazárnu z bysterského zám- – pravěk, středověk“. S nadšeným ohlasem se
ku, expozici starého i nejmodernějšího umění. setkala putování za uměním (Lednicko-Valtický
K trvalým expozicím lze přiřadit také rodnou
areál a komponovaná krajina Jičínska) a již 6.
světničku B. Martinů – bizarní rodiště geniálního
ročník noční procházky Poličkou („Čas pro neoskladatele ve věži chrámu sv. Jakuba spolehlivě
byčejné zážitky). Do českých médií pronikla prepřitahuje pozornost oficiálních hostů města i běž- zentace nálezu zlomku bible z roku 1488. V edici
ných turistů.
„Památky“ vyšla publikace „Polička – kostel sv.
Jakuba“, zakoupena byla kolekce Horáckého skla
Rok 2003: Bylo realizováno 14 krátkodobých
a k úspěchům tohoto roku lze bezesporu přiřadit
výstav – nelze nepřipomenout poctu manželce
také „zisk“ personálních posil muzejního týmu
B. Martinů paní Charlottě Martinů (25. výročí – správce sbírek Martina Zdražila a pracovnice na
úmrtí). Z devadesáti jednotlivých akcí zmiňme
přípravu výstav Pavly Pavlíčkové. I v tomto roce
alespoň recitál Ester Kočičkové. Zrestaurována
se muzeum těšilo podpoře ze strany „otců“ města,
byla zidealizovaná podobizna zakladatele města
jejímž dokladem je, mimo jiné, úspěšně probíha- obraz Přemysla Otakara II. patří k původní vý- jící rekonstrukce hlavní muzejní budovy.
bavě radnice. Ze sbírek byl Bavorskému ministerMěstské muzeum a galerie v Poličce
stvu kultury při příležitosti zemské výstavy „Zimní král Fridrich Falcký“ zapůjčen portrét císaře
Matyáše a císařovny. Konaly se populární Cesty
LÉTO V MUZEU
za uměním – za památkami zděné architektury
na Poličsku a za současnou pražskou architekturou. Publikační činnost přinesla 1. svazek edice
„Památky“ věnovaný gotickému městskému opevMěstské muzeum a galerie Polička připravilo
nění, na sklonku roku vyšla netradiční publika- na letní sezónu – červenec, srpen a září – výstavu
ce „Polička a okolí – alternativní průvodce pro
POHLEDNÉ MĚSTO POLIČKA.
alternativní poutníky“. Městské muzeum a galerii
Jedná se o výstavu pohlednic z muzejních sbínavštívilo více než 20. 000 osob (pro srovnání lze
rek. Výstava bude zahájena v sobotu 1. července
uvést návštěvnost muzea ve Svitavách – 18.000, 2006 v 17 hodin ve výstavních sálech Městského
Litomyšli – 18.000, Hlinsku – 12. 000, Pardubi- muzea, Tylova 112. Úvodní slovo pronese pan
cích – 47. 000 osob). Bezesporu nejvýznamnějším
Pavel Růt.
návštěvníkem radniční expozice byl prezident
Výstavu je možné navštívit v termínu od
České republiky pan Václav Klaus – přijetí ve 1. 7. do 30. 9. 2006.
velkém sále barokní radnice bylo součástí jeho
Výstava je doplněna černou fotografickou
půldenního pobytu v Poličce.
komorou s kompletním vybavením, ukázkou
fotoaparátů a výtvarnými aktivitami, které náRok 2004: Rok muzejních výročí – uplynulo
vštěvníkům přiblíží techniky výroby pohlednic
např. 10 let od otevření radniční galerie a 20 let
v minulosti.
od znovuotevření Památníku B. Martinů. UspoOtevírací doba muzea:
řádáno bylo devět výstav – pozornost upoutaly
Květen-srpen: Út-Ne: 9 – 12, 12.30 – 17 hod.,
zejména interaktivní projekty v prostorách radni- září: Út-Ne 9 – 12, 12.30 – 16 hod. Více informací
ce – Jakým jazykem mluví obrazy a dále 57. Umě- na www.muzeum.policka.net

DEVÁTÉ VÝROČÍ ZALOŽENÍ MUZEA KURIOZIT
A FOTOGRAFIÍ V LEZNÍKU
Je to k nevíře – nebo jen mně ten čas tak letí?
Nebylo jednoduché za 9 let ze zdevastované budovy kulturáku v Lezníku vytvořit něco pěkného
a zajímavého pro všechny věkové kategorie. I letos
přibude něco nového, zejména pro děti – pohádková půda. Nově jsme připravili „Lezník“ čili nájezd
pro vozíčkáře a tak se na ni dostanou i oni. Stará
půda byla zavalena metráky staré zaprášené slámy,
s takovou špínou nikdo nechtěl pomoci, ale po
etapách jsme to s mým holandským mužem zvládli.
Jinak by nebylo možno práce na opravách začít.
Děti asi budou udiveny Hastrmanem na dovolené
v Austrálii, Popelčiným plesem, medvídky v cirkuse a dalšími překvapeními.
Ve velkém sále byly hračky sice také, ale už tam
nebude k hnutí, je tam již 2 400 plechových krabi-

ček, spousta kuriozit a fotografií z různých končin
světa nepočítaně. Letos přibudou z Izraele. Vstupné přes všeobecné zdražování zůstává v našem
soukromém muzeu stejné 20 korun. Když už jsme
u těch mincí, je u nás sbírka drobných ze 181 zemí
a to je na světě 220 zemí, které mají platidla.
Návštěvníky vždy udiví, že se už před lety ve
zdejším sále rozléhal typický hlas herce Jaroslava
Vojty, který hrál s kočovnými divadly.
Naše muzeum je 3 km od Poličky směr Litomyšl v Lezníku, 4. dům vpravo, tel.: 608 410 287,
461 721 847.
Jste srdečně zváni od 1. 7. do 1. 9. 2006 od 10 do
17 hodin mimo pondělí.
Jitka Hollová

ROZLOUČENÍ S PAMÁTNÍKEM
B. MARTINŮ
Ne, nelekejte se, Památník Bohuslava Martinů se v Poličce neruší. Vzhledem k postupující
rekonstrukci muzea však dojde k uzavření stávající expozice o životě a díle Bohuslava Martinů,
která byla návštěvníkům zpřístupněna roku 1984.
K této příležitosti muzeum připravuje na pondělí
28. srpna v 18:00 přátelské setkání, na které jste
srdečně zváni. Pokud si budete chtít expozici naposledy prohlédnout, můžete tak učinit do konce
srpna. Přilehlý video- a audiosálek, kde je možné si
promítnout dokumentární filmy o Bohuslavu Martinů nebo poslechnout nahrávky jeho hudby, bude
návštěvníkům i nadále k dispozici. Už teď se však
můžete těšit na zcela novou expozici, v níž bude
vystavení fyzického materiálu z bohatých archivních fondů muzea kombinováno s audiovizuální
projekcí.
Lucie Jirglová

POLIČSKÝ MÁCHÁČEK
Městská knihovna Polička vyhlásila v květnu
v rámci měsíce K. H. Máchy soutěž pro mladé básnické talenty „Poličský Mácháček.“ Soutěže se zúčastnilo celkem 29 dětí. Vybrat z došlých básniček,
které nepostrádaly fantazii, vtip i humor, ty nejlepší
nebylo vůbec jednoduché. Nakonec bylo odměněno 14 soutěžících. Děkuji všem dětem, které se
soutěže zúčastnily, a doufám, že se psaní budou
věnovat i nadále.
J. Onesorková
Hraní s fantazií
Liška s pytlem na mezi,
v tom pytli má hovězí.
Dá si ho dnes k večeři,
k němu čočku na keři.
Zajíc v noře pod mezí,
cítí z meze hovězí.
Kamarádi z nory ven,
za hovězím rychle dem.
Liška ví, že zajíci,
pro hovězí už jdou si.
Počká na ně ve křoví,
co udělá, nepoví.
Hustým lesním porostem,
myslivec už jde se psem.
Pušku má na rameni,
v ruce má svou snídani.
Zajíci jsou na mezi
a vidí tam hovězí.
Liška chňap a puška prásk,
všechny z meze vezme ďas.
Václav Větrovský IV. C. ZŠ Masarykova

STOMATOLOGICKÁ
POHOTOVOST
Oblast Litomyšl - Polička
1.- 2. 7.
MUDr. Joukl Jan, Litomyšl,
Mariánská 1137, 461 615 402
5. 7.
MUDr. Kašparová Leona, Polička,
Janáčkova 523, 461 724 559
6. 7.
MUDr. Kočí Jiřina, Dolní Újezd 838,
461 631 126
8.- 9. 7.
MUDr. Vaňková Dana, Březová n. S.,
Brněnská 48, 461 721 101
15. - 16. 7.
MUDr. Kössler Pavel, Polička,
Haškova 445, 461 724 369
22. - 23. 7.
MUDr. Kösslerová Jitka, Polička,
Haškova 445, 461 724 369
29. - 30. 7.
MUDr. Králová Zdena, Litomyšl,
Družstevní 69, 461 614 727
5. - 6. 8.
MUDr. Krpčiar Patrik, Litomyšl,
Mariánská 1137, 461 619 670
12. - 13. 8.
MUDr. Oliva Vladimír, Litomyšl,
Mariánská 1137, 461 614 614
Ordinační doba: sobota, neděle a svátky od 8 do 11 hodin.
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ZUŠ BOHUSLAVA MARTINŮ POLIČKA PO ZVONĚNÍ
Upozorňujeme své návštěvníky na změnu půjčovní doby o letních prázdninách. Tato půjčovní
doba bude platit od 1. července 2006 do 31. srpna
2006
Oddělení pro dospělé a studenty
po
8.00 - 11.30
13.30-17.00 hod.
st
8.00 - 11.30 hod.
čt
8.00 - 11.30
13.30.17.00 hod.
pá
8.00 - 11.30 hod.
Pozor na středeční půjčování, otevřeno bude
o letních prázdninách pouze dopoledne, přes poledne bude oddělení zavřené a sobotní půjčování
se v době prázdnin ruší!!!
Oddělení pro děti
po
13.30 - 17.00 hod.
Čtvrteční půjčování se v oddělení pro děti přes
letní prázdniny ruší!!!
Internet pro veřejnost
po
8.00 - 11.30
13.30 - 17.00 hod.
st
8.00 - 11.30 hod.
čt
8.00 - 11.30
13.30 - 17.00 hod.
pá
8.00 - 11.30 hod.
Internet bude zpřístupněn veřejnosti v době letních prázdnin pouze v oddělení pro dospělé.
Čítárna – studovna
Od června do srpna 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 16. července 2006 bude Městská knihovna Polička pro veřejnost UZAVŘENA !

Léto a s ním doba prázdnin a dovolených je
v plném proudu a tak myšlenky na školu jsou jistě
jen záležitostí okrajovou. Přesto chci ještě poděkovat všem těm, kteří se zasloužili o zdárný chod té
naší. Školní rok 2005/2006 jsme vyhlásili rokem
přibližování se rodičům žáků a jejich výraznějšího
zapojování do našich činností. Tato myšlenka nezůstala jen na papíře. Lze konstatovat, že většina
rodičů se seznámila s životem školy a také se aktivně či pasivně podílela na jednotlivých akcích. Proto
všem těm, kteří si udělali čas na své děti, děkuji
a jsem ráda, že pochopili svou roli spolutvůrců naší
činnosti.
Pochopitelně poděkování patří i celému personálu ZUŠ B. M. Polička. Poděkování za to, že
zvládají všechny změny, které přináší vývoj v oblasti školství a také za to, že výborně připravili své
žáky na všechny soutěže, koncerty, nahrávání CD
a mnoho dalších prezentací.
Děkuji také všem našim příznivcům, kteří nejen
navštěvují naše vystoupení, ale uvědomují si ne-
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Renata Pechancová,
ředitelka ZUŠ B. M. Polička

250. VÝROČÍ POSTAVENÍ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI
V SÁDKU č.p. 33

NOVÉ KNIHY
PRO DOSPĚLÉ - BELETRIE
Báječný rok – deník 2005 (Viewegh, Michal)
Novinka známého autora
Dům na pláži (Patterson, James)
Byla smrt Jackova bratra nešťastná náhoda nebo
vražda? Rozuzlení je šokující.
V sedmém kruhu pekla (Scrogginsová,Deborah)
Téměř neuvěřitelný osud ženy, která se vydala
do Afriky pomáhat těm nejpotřebnějším, a přitom
se stala pěšákem ve hře válečných skupin do té
míry, že vojenská rebelie, kterou vyprovokoval její
manžel, dostala jméno Emmina válka.
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ:
To nejlepší z Hajaji
Výběr příběhů z nejúspěšnějšího rozhlasového
pořadu pro děti.
Dvojčata v akci: Poklad hraběte Domanína
(Steklač, Vojtěch)
První z řady napínavých příběhů dvojčat Andrey a Martina.
Bible papírových inspirací (Moadová, Elizabeth)
Návrhy na originální dílka – pohlednice, přáníčka, dárkové sáčky a krabičky.
Vynálezy pana Semtamtamťuka (Hrnčíř, Svatopluk)
Kreslený příběh o potřeštěných vynálezech.
Frankesteinův mrakodrap (Brezina, Thomas)
Detektivům Erikovi, Tině, Dominikovi a Patti
hrozí smrtelné nebezpečí.
Emil a Ida (Lindgrenová, Astrid)
Kniha obsahuje tři příběhy ze života Emila a jeho malé sestřičky Idy.
Nové Mikulášovy patálie. Sváteční oběd (Goscinny, René)
Další pokračování příběhů oblíbeného hrdiny.
Čeští cestovatelé a mořeplavci (Martínek, Miloslav)
Kniha nám představí české cestovatele, kteří
byli dosud poněkud opomíjeni.
Pekelné zvuky (Arnold, Nice)
Další pokračování z oblíbené řady děsivé vědy,
tentokrát o tónech a rozličných zvucích.
Dívky v sedlech (Bryantová, Bonnie)
Další pokračování oblíbeného dívčího románu.

zastupitelnost místa uměleckého školství v Poličce
a v pravou chvíli podají pomocnou ruku.
V následujících dvou měsících nebudou v budově školy znít hlasy dětí, ale budou se realizovat
nezbytně nutné práce související s odstraňováním
následků zimy a základní údržbou. Čekají nás opravy střechy a oplocení, malování vnitřních prostorů
a mnohé další práce.
Mezitím budeme připravovat zajímavé akce pro
další období, na kterých se s mnohými z vás jistě
budu mít možnost vidět. Od září 2006 budou také
v provozu nové webové stránky školy na stávající
adrese http//www.zusbmpolicka.cz, na kterých
budeme pravidelně podávat aktuální informace
o životě školy. Pokud budete mít nějaké podněty,
nápady, postřehy, můžete využít našeho e-mailu:
zus@zusbmpolicka.cz. Příjemné léto s úsměvem,
a to, ať je jakékoliv počasí, všem čtenářům přeje

V letošním roce si můžeme připomenout
jubileum významné usedlosti v Sádku, pokud
však oslava nepřipadá na příští nebo přespříští rok - vědecké datování stáří dřeva má totiž
toleranci tři roky.
Písemné doklady z poloviny 16. století uvádějí
usedlost jako rychtu a krčmu - její podobu však
neznáme - více snad napoví připravovaný archeologický výzkum. V roce 1650 bylo právo rychty
přeneseno na jinou usedlost, ale krčma zde zůstala.
V roce 1672 usedlost kupuje Adam Češka, jehož rod
zde žil další dvě a půl století. Roku 1715 se krčmy
ujímá Matěj Češka (1695-1764). Ten vystavěl novou
usedlost z kamene a to patrně roku 1756 - tedy
před 250 lety. Moderními metodami průzkumu

(dendrochronologicky) se podařilo zjistit, že dřevo
na stavbu bylo káceno roku 1755 (a jeden rok až tři
roky se nechávalo vyzrát). Dům se dodnes dochoval bez podstatných změn a to i s obrovskou světnicí (70 m2) a ojedinělou průjezdnou síní. V roce 1855
byla nově vystavěna část s chlévy a volně stojící
stodola. Od roku 1908 vlastnili usedlost Vavříčkovi
a v roce 1952 byl majitel Veleslav Vavříček v rámci
násilné kolektivizace nezákonně uvězněn a rodina
vystěhována. Usedlost nebyla udržována a chátrala,
až v roce 2003 získala nového majitele, který zahájil
citlivou obnovu (a to i za podpory grantu Pardubického kraje).
Volně stojící usedlost s uzavřeným čtyřbokým
dvorem je v odborné literatuře řazena do skupiny
označované jako „poličský dům“. Usedlost je od
roku 1990 kulturní památkou. Městské muzeum
Polička zajistilo stavebně historický průzkum
(publikován v časopise Průzkumy památek, 2002,
č. 1). V červnu letošního roku připravilo muzeum
netradiční putování do Sádku - jako upomínku 250.
výročí postavení nejstarší známé zděné zemědělské
usedlosti na Poličsku.
David Junek

DALŠÍ POLIČSKÝ DŮM NA SEZNAMU PAMÁTEK
V červnu 2006 prohlásilo Ministerstvo kultury
Rondokubistický styl navázal po 1. světové válČR za kulturní památku rondokubistický dům čp. ce na kubismus. Poměrně málo je známo, že českou
389 v ulici E. Beneše. Obecní, v zeleni umístěný, specialitou (jinde v Evropě neznámou) je jeho reflečinžovní dům byl vystavěn v roce l924 podle pro- xe v architektuře. Název rondokubismus je odvozen
jektu pražského architekta Václava Flégla. Zcela
od užívání kruhů a půlkruhů na fasádách. Někdy
ojedinělý, a zcela nepřehlédnutelný, je domovní
je používán i název „národní sloh“ – nová repubportál, který je hloubkově pročleněný a vysunuté
lika hledala oficiální sloh, který by reprezentoval
pilíře jsou poskládány z větších a menších kvádrů. „novou dobu“. Z nejslavnějších staveb připomeňme
V minulém roce byla obnovena původní sytá ba- pražskou Legiobanku nebo krematorium v Pardubirevnost fasády – cihlově červené plochy se střídají
cích. Koncem 20. let však vliv rondokubismu doznís okrovými. Ve zdůvodnění zápisu na seznam je, vá a naplno se prosazuje funkcionalismus – tento
mimo jiné, uvedeno, že dům je velmi hodnotným
směr reprezentuje v Poličce Šmídova vila stojící
příkladem rondokubistického objektu dochované- naproti rondokubistické kulturní památce.
ho v autentické podobě. Dokazuje, že V. Flégl byl
Městské muzeum a galerie Polička
schopný projektant, volící v daném případě rondokubistické tvarosloví. Inspirace patrně volně vycházela z díla Josefa Gočára a Pavla Janáka a realizace
ZŠ Na Lukách Polička přijme
dokládá zobecnění stylu a je důležitým pramenem
pro dokumentaci této fáze vývoje architektury ve
UČITELE ANGLIČTINY
východočeském regionu. Objekt je významným
dokladem urbanistické a architektonické tvorby
Nástup možný od 1. 9. 2006
a svou exponovanou polohou utváří atmosféru
Informace na tel. čísle: 461 722 193
prostředí. Je typickým zástupcem zástavby 20. let
Kontaktní osoba: Eduard Střílek
20. století v Poličce.

NAD SOKOLSKÝM KALENDÁŘEM
Dostal jsem od svého přítele Václava Rippla
sokolský kalendář. Václav je od mládí Sokolem,
zrovna tak jako já, i když on už předválečným. Ten
barevný kalendář vydaný k letošnímu červencovému 14. Všesokolskému sletu mě velmi potěšil, ale
zároveň procházka jím mi neobytně vnutila vzpomínky na léta daleko minulá. Asi se nikdy nevrátí
doba, kdy sokolství bylo hnutím celonárodním,
neodmyslitelně patřícím k základům, na nichž
stála vzniknuvší Československá republika. Než
se tak stalo, předcházela v Čechách léta budování
sokolských tradic.
V Poličce byl Sokol založen v roce 1884 a začínalo se z ničeho. Prvním místem, kde se Sokolové
scházeli ke cvičení, byla budova už nesloužící
svému původnímu účelu – solnice. Ta stála v místě současné křižovatky na začátku Starohradské.
A první výbor? Někomu jména možná něco řeknou, ale ve své době a dlouho potom byla v tomto
městě pojmem: prvním starostou Sokola byl MUDr. Moritz Prudič, jednatelem Jan Štefka a dalších
šest členů. Ti položili základ organizaci, která se
od samého počátku podílela na životě Poličky
a čím dál tím více jej i ovlivňovala. Vlastním oficiálním zakladatelem a starostou byl faktor Karel
Till, který tuto funkci vykonával od roku 1888 až
do roku 1933. To za něho byla v květnu 1910 zahájena stavba sokolovny, aby už 23. července byla
slavnostně otevřena a co víc, otevřena k pravidelným cvičením.
Další jméno je také legendární: Josef Kaňka,
řečený Káňa byl takovou autoritou ve městě, že
jeho starostenství si nezadalo se starostenstvím
městským. Byl obklopen vynikajícími činovníky,
z nichž musím jmenovat jednatele a výborného
učitele Adolfa Vaníčka. Už za svého života spolu
se svou manželkou věnovali městu budovu v Husově ulici, mající ve svém štítě reliéf upálení Mistra
Jana Husa od sochaře Viléma Amorta. Když Káňa
v době německé okupace zemřel, byl jeho pohřeb
odvážnou demonstrací. Byl pohřben v sokolském
kroji a přišly se mu poklonit stovky lidí. Jeho
hrob na centrálním hřbitově stejně jako páně
A. Vaníčka nesou atributy Sokola, se kterými navždy spojili svůj život. Jednou z nejdůležitějších
akcí bylo pořádání župního sletu Východočeské
župy Pipichovy. Ten byl svěřen v jubilejním roce
padesátiletého výročí poličského Sokola v roce
1934 právě jemu. Ve velkolepé režii vystoupily při
masových cvičeních stovky cvičenců, na otevřeném prostranství proběhly soutěže v gymnastických disciplínách na nářadí, ale také disciplíny
atletické.
Z rodinného alba nabízím fotografii gymnastického družstva i s náčelníkem Káňou, ale mám tam
také foto mého otce při štafetovém běhu, kde je
vidět zaplněné tribuny stadionu, zvlášť k tomu
účelu postavené. V tomto roce měl Sokol v Poličce
307 mužů, 179 žen, 46 dorostenců, 41 dorostenek,
146 žáků a 215 žákyň. Polička měla tehdy 6096
obyvatel a snadno vypočítáme, že 634 organizovaných členů činilo 15,3% všech obyvatel!
Sokolové patřili také k odhodlaným obráncům
v době ohrožení naší země a byli po první i druhé světové válce spolu se skauty jedinou organizací, která do zmatečných prvních dnů osvobození
v květnu 1945 vnášela potřebný řád. Stejně tak
tomu bylo i v Poličce. V areálu sokolovny se
soustřeďoval válečný trofejní materiál a při jeho
zajišťování byli samozřejmě i Sokolové.
Předzvěstí 11. Všesokolského sletu byly v roce
1947 středoškolské hry, pořádané v červnu na strahovském stadionu v Praze. Byla to generálka se
vším všudy. Atmosféra byla vynikající – přestože
ještě byly potravinové lístky, jejich potřebu jsme
ani nepociťovali. Při návštěvě Pražského hradu
jsme na třetím hradním nádvoří mohli pozdravit
prezidenta Edvarda Beneše, který naše pozdravy
opětoval a jak bylo tehdy zvykem, kynul nám
pravicí podle reglementu Gutha Jarkovského.
Pak jsme jej znovu viděli v prezidentské lóži na

západní tribuně při našem cvičení. Nechyběl ani
několikahodinový průvod jásající Prahou.
A za rok už bylo mnoho věcí jinak. Politicky se
změnilo všechno, ale přece jenom ne vše tak, jako
když se otočí vypínačem. Tak se vykládají dějiny,
aby si to děti snáze zapamatovaly. Takže ve změněné atmosféře se připravoval 11. Všesokolský slet.
V rozhlase byly od jara denní relace o sletových

přípravách a také v Poličce jsme se chystali. Náčelníkem Sokola byl J. Viktora, majitel drogerie na
náměstí, starostou J. Hrdonka, ředitel Hospodářské záložny, náčelnicí pak Heda Šmídová, manželka náčelníka poličského sboru dobrovolných hasičů a nositele největšího a nejhustšího plnovousu,
jaký jsem kdy viděl. Cvičitelé, mající na starosti
nácvik na sletová vystoupení byli: J. Borovský.
L. Soudný, Z. Lichtágová. Nás dorostence měl na
starosti Milina Svoboda. Zájem o nácvik byl tak
veliký, že se konala rozřaďovací cvičení a já jsem
prošel jen tak tak. Všichni měli nové kroje a ušil je
bysterský krejčí p. Elčkner.
Některé události v Praze při sletu snad stojí
za zaznamenání: Průvod byl velkou demonstrací
proti novému režimu a to jak v řadách pochodujících Sokolů, tak desetitisíců diváků, především
pražských, kteří si začali uvědomovat, že před
pár měsíci vehementně vítali v ulicích „Vítězný
Únor“. Teď už síly zbývaly jen na stejně vehementně volaná přání „Ať žije prezident Beneš“,
či „Chceme prezidenta na Hradě a ne v zahradě“
a desítky jiných hesel. Vrchol přišel, když jsme
přišli na Staroměstské náměstí, kde na tribuně
vpravo seděl spolu s novou vládou prezident
Klement Gottwald. Na povel „vlevo hleď“ jsme se
tedy dívali na Mistra Jana Husa a Týnský chrám.
Byla to veliká opovážlivost, ale postupem doby
jsem dospěl k domněnce, že vlastně prezidenti by
měli vzdávat čest nám, občanům. Cvičení vidělo
statisíce diváků a podle tehdejších zpráv na ně
zanechaly největší dojem ženy při cvičení s kužely.
Bydleli jsme v Nuslích ve škole Ladislava Hanuse

nedaleko nynějšího divadla Na Fidlovačce. V nedalekém kinu Rokoko dávali americký film Rapsody in Blue a ten jsme si s Láďou Báčou nemohli
nechat ujít. Na Václavském náměstí se promítal
film Zasněžená romance a v Divadle U Nováků
exceloval J. Werich v Divotvorném hrnci. Ta představení zase viděli P. Chmelař a Iša Popelka.
Kolik nás dorostenců bylo, je vidět z této fotografie a mnozí z vás jistě poznají své známé, rodiče
a dnes už také prarodiče. Dole zleva: cvičitel bratr
Ludvík Soudný, vedle sestra Marie Kociánová. Dorostenci Př. Háček, Vl. Buben, M. Kaštánek, L. Roll,
L. Jeřábek, B. Svoboda, Iša Popelka, M. Skalský,
O. Potměšil, P. Chmelař – nyní honorární konzul
ve Velké Británii, P. Millar, B. Stehno, ? Doležal,
????, Z. Holý, V. Vokál, ???, V. Andrle, J. Šír a cvičitel bratr Milina Svoboda. Nahoře zleva: L. Mauer,
M. Pražan, A. Klein, A. Kocián, L. Vaško, J. Beitl,
K. Valečka, K. Dittrich, E. Hnát, Vl.. Báča, ???, ?
Musil, Z. Sedláček.
Za pár dní na to se po průvodu dospělých
odehrála příhoda, potvrzená mnoha Poličáky.
Na Václavském náměstí se zastavil bratr František
Březina, který měl holičství na náměstí, nepřehlédnutelná vysoká vyzáblá postava. Nebylo divu,
že připomínal herce Jindřicha Plachtu. A tak, když
před sochou sv. Václava pronesl poznámku „tak to
vidíš vévodo, jak jsme to dopracovali“, shromáždil
se za ním sympatizující dav. Bratr Březina, Poličáky nazývaný Vejvrat, skončil na stanici Sboru
národní bezpečnosti a do Poličky se vrátil až po
sletu. Ale stále v kroji.
A to už jsem u neradostného finále Sokola.
Sjednocená tělovýchova ponechala název Sokol
pouze pro vesnické organizace, když oficiální
organizace Sokol byla zrušena v roce 1952. Kontinuitu sokolského hnutí udržovaly a udržují
jednoty v zahraničí, především v Rakousku, USA
a Austrálii. My jsme se dočkali po čtyřiceti letech,
ale je tady díra bezmála dvou generací a to jak
v lidech, tak i v idejích. Ty zůstaly sice stejné, ale
nebyly zalévány živou vodou. To je neblahé dědictví zpřetrhaných tradic.
Zatímco v mnoha místech republiky fungují
sokolské jednoty, v Poličce tomu tak není a jestliže bude počátkem července 14. Všesokolský
slet, mnoho lidí se neubrání nostalgickému povzdechnutí nad zašlou slávou sokolského hnutí.
To ale není ten nejlepší závěr článku, usnadním
si ho tedy citátem. Zakladatel skautingu sir Robert
Baden-Powell napsal v dopise příteli: „ …Být rád
za to, co člověk dostal, a netrápit se tím, co by
chtěl mít, a nebýt zbytečně úzkostlivý, co přinese
budoucnost.“
Text a reprofoto A. Klein
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PODĚKOVÁNÍ LDN
Děkujeme tímto kolektivu lékařů, sestřiček,
ošetřovatelek a ostatního personálu oddělení B3
Léčebny pro dlouhodobě nemocné v Poličšké
nemocnici s.r.o. vedené primářem MUDr. M. Provazníkem za vzornou, obětavou a všestranou péči
o naší babičku paní Marii Maškovou v době její
těžké nemoci.
Srdečně děkuje Jaromír Dvořák s rodinou
•
Děkujeme všem pracovníkům LDN v Poličce
za péči a důstojný odchod z tohoto pozemského
života paní Antonie Javůrkové.
Dcery a manžel
•
Děkuji sestrám a celému personálu LDN včetně
pana prim. Provazníka za obětavou a laskavou péči
o moji babičku paní Marii Sedliskou.
Zdena Šimonová s rodinou

PORADNA EKOCENTRA
SKŘÍTEK PRO VEŘEJNOST

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ekocentrum
Skřítek
otevřelo v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Evropského
sociálního fondu 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. Dotazovat
se můžete zdarma.
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.
Za Ekocentrum Skřítek
ing. Eva Janečková

INFORMACE PRO PODNIKATELE
Od 1. června 2006 mají podnikatelé možnost obrátit se se svým problémem na Informační místo pro
podnikatele nejen osobně, telefonicky či e-mailem,
ale i prostřednictvím elektronického formuláře umístěného na adrese http://inmp.komora.cz, kde kromě
samotného požadavku vyplní i své kontaktní údaje
a zvolí libovolné RM, na které je požadavek poté
odeslán. Zároveň si podnikatel zvolí způsob obdržení
odpovědi na svůj dotaz – písemně na jím zadaný
e-mail nebo si řešení osobně vyzvedne na RM (kontaktní údaje na RM obdrží v e-mailu potvrzujícím přijetí jeho požadavku). Více informací o projektu InMP
získáte na internetové adrese http://www.komora.cz
nebo prostřednictvím RM ve Svitavách a jeho expozitur v Litomyšli, Moravské Třebové a Poličce
– http://www.ohksvitavy.cz, tel.: 461 568 239, fax:
461 568 240, e-mail: RMSvitavy@inmp.cz.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VZPOMÍNÁME
22. července uplyne rok, co
nás navždy opustila drahá manželka, maminka a babička paní
Miroslava Peprníčková.
Stále vzpomíná manžel
a děti s rodinami

BLAHOPŘEJEME
1. července slaví šedesáté narozeniny Petr Libischer.
Všechno dobré budiž Ti přáno,
po celý den, večer i ráno,
od jara do zimy, do sta let
ať těší Tě ve zdraví tento svět.
Vše nejlepší přeje sestra, manželka a 3 dcery

RORÝSI ZACHRÁNĚNI,
MAJITELÉ DOMŮ A STAVEBNÍ FIRMY SPOKOJENI
V přelomu května a června byla v Poličce
člověka - ve větracích šachtách paneláků apod.
jiskřivá atmosféra. Zateplují se panelové domy
Nikomu zde nevadí, žijí v naprostém souladu
a tzv. šedesátka a nikdo si dopředu neuvědomil
s člověkem. Zkrášlují letní dny svým zpěvem
(zřejmě), že v těchto domech nebydlí jen lidé, a rychlým akrobatickým letem. Chytají hmyz
ale také zvláště chránění ohrožení ptáci – rorýsi. v blízkosti paneláků, vyvedou u nás mladé a po
Vždy jen od konce dubna do půlky srpna k nám
třech měsících pobytu u nás odlétají do Afriky.
létají z Afriky, aby zde vyvedli svá mláďata.
Zůstávají u nás nejkratší dobu ze všech tažných
V první fázi jsme se za A21 Polička a ČSOP
ptáků.
pokusili domluvit s jednou stavební firmou, což
Rorýs - vynikající letec
se docela dařilo – kompromisně bylo ujednáno,
Hledáme-li dokonalého letce, pak jsme jej
že zateplování bude pokračovat, ale zůstanou
našli. Rorýs tráví většinu života ve vzduchu a při
zachovány všechny větrací otvory a práce budou
aktivním letu dosahuje rychlosti 90 – 200 km/hod.
omezeny na určitou dobu. Pak jsme chtěli, aby
Je nejrychlejší z našich ptáků. Udává se, že mladí
se podobně zachovali stavební firmy i na dal- rorýsi se po vylétnutí z hnízda celé 2 roky nedoších třech zateplovaných domech a předali tuto
tknou země. Dostane-li se rorýs na zem, nedokástarost na MěÚ. O situaci se však začala zajímat
že sám vzlétnout, stačí ho nadhodit. Ve vzduchu
ČIŽP a firmy musely požádat o výjimku ze záko- loví potravu, koupou se v dešti, spí a dokonce
na na Pardubický kraj. Ten začal okamžitě jednat
se na obloze i páří. Po dvou letech si pohlavně
a požádal nás o provedení průzkumu, kde ptáci
dospělí ptáci najdou svého druha či družku a zahnízdí a byla domluvena schůzka na 14. 6. 2006, čnou stavět hnízdo z materiálu, který pochytají
kde se vše rozřeší.
ve vzduchu (peříčka, stébla, srst).
Průzkumu se ujali poličští skauti – nejmladší
Hnízdění rorýsů
vlčata a naopak i ti nejstarší – oldskauti a potvrHnízdí pouze jednou za rok (hlavně květen dili, že rorýsi hnízdí na všech těchto domech ze
červenec) a nejčastěji snáší 2 - 3 čistě bílá vajíčka,
všech stran (pokud nebyly otvory zadělány mříž- na nichž střídavě sedí oba rodiče (18 – 20 dnů).
kou), dokonce i pro rorýse v netypicky nízkých
Za chladných dnů a v noci snůšku zahřívají oba
polohách v úrovni prvního patra.
rodiče současně. Protože jsou rorýsi potravně velJednání 14. 6. bylo přátelské a vedeno snahou
mi závislí na průběhu počasí, musí při špatném
domluvit se. V případě šedesátky ( Jiráskova 608- počasí lovit daleko od svých hnízdišť. Naštěstí
610) byla situace nejsložitější. Rorýsi zde hnízdí
jsou na to mláďata uzpůsobena. Dokáží vydržet
ve větracích šachtách propojených s bytem. Po- bez potravy až 9 dní, aniž by to narušilo jejich
kračovat se může dál, ale k zakrytí těchto otvorů
vývoj (krmení do 50 dní). Průměrný rorýsí život
dojde až po vyhnízdění ve druhé půlce srpna. je dlouhý 7 let. Nejstarší známý rorýs se dožil
Jako náhrada za toto početné hnízdiště se domlu- 21 let.
vilo, že pod střechou budou zavěšeny speciální
K článku byly využity údaje z www.mosbudky pro rorýse. Na ostatních domech situace -cso.cz
byla jednodušší – rorýsi hnízdí v prostorách mezi
René Habrman
stropem a střechou a tam nikomu nevadí. Zůstanou jim zachovány všechny otvory a to ve
tvaru původních otvorů (s výjimkou již hotových
domů), opět s omezením práce v horním patře na
určité hodiny.
Do budoucna - pokud budete chtít zateplovat
dům, kde hnízdí ptáci, manipulovat s hnízdišti
Televize a Květná (vesnice mezi Poličkou a Svijakýchkoliv ptáků, potřebujete k tomu povolení
tavami - pro neznalé). Dvě naprosto nesouvisející
orgánu ochrany přírody, jinak porušíte zákon
věci se spojily a já se vám nyní pokusím vysvětlit,
a hrozí i několikamilionové pokuty. To se v Po- co se vlastně dělo.
ličce může týkat mimo rorýsů i kavek, které hnízKdybych vám řekl, že to ono je ,,dům na půli
dí zejména v komínech. Vždy se dá najít cesta
cesty“, většina z vás si představí dům stojící uprok vzájemné domluvě.
střed cesty. Pokud jste si mysleli totéž nebo prostě
Upozornění na nebezpečí polystyrenu – stále
nevíte, pak vězte, že jde o statek, ve kterém sídlí
častěji se objevují případy, kdy se do polystyreno- lidé z dětského domova, kteří už dovršili 18 let.
vých fasád snaží strakapoudi a datli vyklovat díry, Pana Jiřího Štrajta, uznávaného fotografa, zajímá
což se jim snadno daří. V těchto dírách se pak
vesnický život. Jeho slasti i strasti. Když se dozvěmohou uhnízdit další ptáci, z čehož asi majitelé
děl o tomto novém projektu v Květné, chtěl ho
nebudou příliš šťastni. Existují pokusy o malová- vidět na vlastní oči. A nepřišel sám. Vzal sebou
ní strašáků – dravců na fasády, ale účinnost asi
kameramana České televize, aby ukázal vesnický
není příliš vysoká. Možná by stálo za zvážení, život i širšímu okolí. V televizi. Takže, až se na
zda by nebylo vhodnější použít jiný materiál pro
dokument o Květné budete dívat, už si neřeknete
zateplení.
,,co to je za vesnici?“, ale ,,jo, jo, to je ta vesnice
O kom je vlastně řeč?
u Poličky“ a už budete v obraze.
Rorýs – obdivuhodný pták
P. S. Dokument, o kterém jsem se v textu zmínil,
Rorýsi žili původně ve skalách, ale v sou- budou dávat 6. listopadu tohoto roku. Dívejte se.
časnosti se zabydleli zejména v těsné blízkosti
Vojta Škvařil (RaZ)

VESNICE KVĚTNÁ V TELEVIZI

STŘÍTEŽ OPĚT OŽIJE
Spolek dobrovolníků získal v programu Make
a Connection - Připojte se grant 50 000 Kč, který
využije k opravě letního areálu v obci Střítež.
Účastníci projektu chtějí po zprovoznění areálu
uspořádat několik kulturních akcí. „Jako první je na
programu vystoupení dechové kapely, které je zatím plánováno na 22. července. Dále bychom chtěli
uspořádat dětský den a pozvat nějaký divadelní
soubor a kulturní léto bude zakončeno vystoupením nově vzniklé dívčí rockové skupiny,“ říká
programová vedoucí Marie Kocmanová.
Jedná se o skupinu deseti dobrovolníků z obce Střítež a Širokého Dolu, kteří se spojili právě
za účelem znovu obnovení letního areálu. Tento
víkend se zúčastnili školení na Seči, kde získali informace jak čerpat peníze z grantu, jak postupovat
při pořádání kulturních akcí atd.
O programu Make a Connection – Připoj se
Program Make a Connection – Připoj se, který

byl zahájen v roce 2000, je globální iniciativou nadace International Youth Foundation (IYF) a společnosti Nokia. Jeho cílem je podpora pozitivního
rozvoje mladých lidí tím, že jim nabízí příležitost
navázat užší kontakt se svými rodinami, vrstevníky
a okolím obecně. Program rozšiřuje možnosti vzdělávání mladých lidí, pomáhá jim získávat životní
zkušenosti a podílet se na životě v jejich okolí.
V uplynulých pěti letech poskytl program Make
a Connection – Připoj se základní dovednosti pro
život více než 180 000 mladých lidí. V současné
době běží program ve více než 20 zemích světa,
přičemž v každé z nich je zaměřen na specifické
potřeby. Další informace o programu Make a Connection – Připoj se jsou k dispozici na www.pripojse.cz (www.makeaconnection.cz).
Lokálním partnerem programu Make a Connection v Pardubickém kraji je Klub hurá kamarád, Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice,
mobil: 603 991 003, e-mail: malek@chrudimka.cz,
www.khk.cz, www.pripojse.cz
Pro více informací volejte: 461 743212, e-mail:
marie.jilkova@centrum.cz
Za projekt „Beseda Sřítež“
Marie Jílková, Babka 204, 572 01 Polička

ZŠ NA LUKÁCH V EBESI
Výměnné žákovské pobyty mezi základní školou
Na Lukách Polička a maďarskou školou v Ebesi, které
začaly v roce 2000, se posunuly do 6. kola.
Ve dnech 5. – 9. 6. jeli naši žáci do Maďarska.
Cílem každého pobytu je poznání kulturních tradic
maďarského regiónu, navázání přátelství mezi žáky
škol a s tím související využití jazykových znalostí
žáků k dorozumívání.
Pětidenní pobyt jsme zahájili a končili autobusovým martýriem. Maďarské dopravní předpisy povolují
velmi nízké maximální rychlosti pro autobusy. Na silnicích je to 70 km/hod a dálnicích 80 km/hod. Cesta
pak trvá s nutnými přestávkami skoro 12 hodin.
Program připravený maďarskou stranou byl pestrý.
Navštívili jsme tradiční místa Ebese – školu, kostely,
muzeum, hotel, v kterém jsme se stravovali. Maďarská Pusta v Hortobágy, aquapark v Debrecíně, ZOO
v Nyiregyháze a pobyt v Budapešti v nás zanechaly
překrásné dojmy. Závěrečná diskotéková show pak
utvrdila vzniknuvši přátelství mezi žáky.
V oficiální rovině se ředitelé škol shodli v pokračování výměnných pobytů a rozšíření kulturních kon-

taktů o výměny výtvarných prací žáků škol, které by
mohly být instalovány v muzeích obou měst.
Velké poděkování si zaslouží hlavní protagonistka
těchto výměnných akcí paní Julia Nagy a také naši
žáci za vzornou reprezentaci školy a města Poličky
v Maďarsku.
Eduard Střílek

DĚTSKÝ DEN V LEZNÍKU
V neděli 11. června se v Lezníku konal tradiční
Dětský den, jehož organizace se pod záštitou SDH
Lezník ujalo pár nadšenců. Bylo to odpoledne plné
her, soutěží, překvapení a odměn pro všechny.
Tu neděli bylo krásné letní odpoledne, které na
hřiště pod hasičskou zbrojnicí v Lezníku přilákalo
více než 80 dětí spolu s rodiči a dalšími nejen z Lezníka, ale i z širokého okolí. Dohromady se nás sešlo
přes 150! Soutěžilo se v mnoha tradičních disciplínách
jako skákání v pytlích, chození na chůdách, jízdě na
trakaři …
Mladí karatisté z Poličky se nám opět připomněli
svým vystoupením a něco z kouzel a magie nám
předvedl mladý kouzelník z Lubné.
U dětí i dospělých sklidilo největší ocenění vystoupení členů kynologického klubu z Litomyšle s jejich čtyřnohými přáteli, kteří nám společně předvedli
několik ukázek poslušnosti a něco prvků z obrany.
Zdálo se být až neuvěřitelné, co všechno se může
pes naučit a jak perfektně dovede poslouchat svého
pána i v případě, kdy ho rozptyluje několik jeho psích
kamarádů.

Na samý závěr odpoledne jsme zvolili Miss a „Miss
man“ dětského odpoledne. Malé slečny soutěžily v recitaci básničky nebo zpěvu písničky, neméně důležitý
byl rovněž úvodní pohovor. Mladí muži nám museli
předvést nějakou pohádkovou postavičku a rovněž
prošli úvodním pohovorem. Výkony všech malých
slečen a mladých mužů hodnotila pětičlenná odborná porota složená převážně z maminek. Její úkol
nebyl vůbec snadný. Nakonec v konkurenci deseti
finalistek, z nichž nejmladší byly dva roky, zvítězila
sedmiletá Lenka Korečková ze Sebranic a mezi desítkou mladých mužů byl nejúspěšnější Zdeněk Kvapil
rovněž ze Sebranic.
Všichni, kdo přišli, děti i dospělí, prožili společné
příjemné nedělní odpoledne. Rozzářené a spokojené
dětské tvářičky, občas poznamenané smutkem, protože ne každý může vyhrát, toho byly nejlepším důkazem a zároveň odměnou všem, kteří se na přípravě
a organizaci odpoledne podíleli.
Děkujeme všem sponzorům, kteří nám na Dětský
den v Lezníku přispěli především drobnými dárky.
Marie Kučerová, Lezník

ROZHOVOR S ...
… zdravotní sestrou Jaroslavou Šestákovou ze
střediska CHOPS Farní charity Polička
Jaroslava Šestáková je jednou z osmi sester
pracujících jako terénní setra střediska CHOPS.
Pečuje o seniory, lidi dlouhodobě nemocné, po
operacích i v rekonvalescenci. Část její klientely
tvoří i osoby v terminálním stadiu nemoci, kteří
si přejí svůj život uzavřít doma. Právě na domácí
péči hospicového typu se v poslední době zaměřuje vzdělávání sester CHOPS. Farní charita Polička
se tím snaží suplovat absenci tohoto zařízení
v regionu.
Slýcháme často přání seniorů ukončit
svůj život doma. Praxe je však trochu jiná. Co
myslíte, že to ovlivňuje?
Takzvaně „dosloužit člověku“ do smrti je fyzicky i psychicky náročné. I když se rodina snaží
a přeorganizuje si život tak, aby o svého člena
mohla pečovat, dostane se do stavu, kdy si neví
rady. Nemocný se proleží, špatně přijímá potravu, má problémy s hygienou atd., to všechno je
vyčerpávající. A když i toto všechno zvládnou,
nakonec v samém závěru třeba dostanou strach,
protože se na všechno cítí být sami. Zkušenost
s úmrtím doma má totiž málokdo z nás.
Vy ji máte?
Ano. Jako sestra CHOPS jsem stála při několika rodinách v tomto období a pomáhala jim
ho zvládnout. Zdravotnickými i pečovatelskými
úkony jsme se s kolegyněmi z našeho střediska
snažily umírajícímu účinně ulevovat od projevů
terminálního stadia a rodině poskytnout oporu.
Péče o umírajícího má svá specifika. Kde
čerpáte nejnovější informace?
Průběžně se vzděláváme. Každý rok některé
z nás absolvují odborné semináře v Národním
centru ošetřovatelských a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, kde se můžeme naučit
nové metody například v léčbě bolesti a v péči
o umírající v Edukačním centru Domu léčby bolesti v Hospici svatého Josefa. Účastníme se také
přednášek pořádaných poličskou nemocnicí.
Co jste tedy schopni pacientům nabídnout?
U nevyléčitelně nemocných pacientů v terminálním stadiu života je nejdůležitější přítomnost
rodiny, která převezme úlohu hlavního pečovatele. Bez ní by tito lidé nemohli zůstat doma.
My sestry se staráme v prvé řadě o úlevu od bolesti (v případě potřeby docházíme i několikrát
denně). Důležitá je péče o kůži (proleženiny),
o příjem potravy, o hydrataci a osobní hygienu
nemocného. To vše děláme za použití co nejméně invazivních zásahů. Respektujeme i duchovní
rozměr člověka a na jeho přání mu můžeme
zprostředkovat návštěvu duchovního. Zásadní je
se při všech úkonech soustředit na člověka, aby
se necítil manipulovaný a osamělý. Osamělost
a nedostatek úcty a respektu jsou totiž ještě hůře
snesitelné než bolest.
Vypadá to docela jednoduše.
V podstatě ano. U umírajícího nejsou potřeba
velká slova. Ošetřit ho a pak v klidu posedět
u lůžka a podržet ho za ruku nás nic nestojí.
Jenom trochu času. Ale pacient to vnímá jako
obrovský dar.
Ale to všechno může nabídnout i nemocnice…
To jistě. Ale nezajistí umírajícímu, aby kolem
sebe měl své věci a viděl své lidi. Nezajistí mu
člověka, který by ho za tu ruku držel a při odchodu byl s ním.
Děkuji za rozhovor
Š. Dvořáková
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NADĚJNÝ MLADÝ FYZIK
Z POLIČKY
O tom, že výjimečné schopnosti našich studentů
se nemusejí vyčerpávat pouze řešením písemných
prací ve škole a skládáním maturitních zkoušek,
svědčí úspěch Jiřího Havrana, studenta 3. ročníku Gymnázia v Poličce. Již na podzim letošního
školního roku se mu podařilo zvítězit v celostátní
fyzikální soutěži O pohár Becaria se samostatně
navrženým a vlastnoručně sestrojeným zařízením
na měření přeměn tepelné energie.
Vyrobený kalorimetr je přesnější a oproti klasickým školním modelům mnohem lépe demonstruje
různé funkce, ke kterým se používá.
Další zdokonalení a teoretický popis nově navrženého zařízení vyústily v projekt Dynamika
přenosu tepla v kalorimetru, se kterým se J. Havran zúčastnil soutěže středoškolských vědeckých
a technických projektů, pořádané asociací Amavet.
V březnu a dubnu letošního roku dokázal mladý
student z Poličky nejdříve v oblastním a potom
v celostátním kole přesvědčit odbornou porotu
o přínosu svého projektu a finálové umístění mu
zajistilo účast na mezinárodní přehlídce odborných
projektů Intel Isef, která se uskuteční příští rok v Novém Mexiku. Ještě před nástupem na vysokou školu
tak bude J. Havran moci reprezentovat svoji školu,
město, kraj i stát na největší konferenci svého druhu
vedle dalších nadějných mladých vědců různých
oborů z celého světa.
Mgr. Miroslav Jílek , učitel Gymnázia Polička

„PÍSNĚ DUŠE“ MARIE MÁŠI
KUBÁTOVÉ
Hudební recitál hebrejských, ruských, cikánských, španělských i vlastních písní Marie Máši
Kubátové zazněl v pátek 16. června na zahradě
Farní charity Polička. Byl uspořádán pro veřejnost
a především pro příznivce, dárce a dobrovolníky
Farní charity, kteří svou prací i financemi podpořili
charitní dílo na Poličsku.
Děkujeme všem za hojnou účast.
Markéta Šafářová, ředitelka

Z ČINNOSTI DPS PENZION
3. 5. Léčivé byliny v praxi – dům s pečovatelskou
službou navštívila paní Ing. Eva Janečková a představila obyvatelkám různé bylinky a čaje z těchto bylinek. K výkladu patřila i ochutnávka různých čajů.
10. 5. Penzion navštívily děti z MŠ Hegerova
a Speciální školy v Poličce. Měly připravený program
ke Dni matek. Děti tančily, zpívaly, recitovaly a hrály
na hudební nástroje. Vystoupení se moc líbilo.
17. 5. Paní Ing. Eva Janečková z Ekocentra Skřítek přišla mezi obyvatele Penzionu s hrami a kvízy
o přírodě.
24. 5. Májová kavárnička – při kávě a čaji jsme si
připomněli májové tradice a nejstarší příběhy o lásce. Přečetli jsme si Taťánin dopis Oněginovi, pustili
jsme si árii z Rusalky „Měsíčku na nebi hlubokém“,
vyslechli jsme si poutavá vyprávění o lásce. Na závěr
jsme se seznámili s elixíry lásky a jeden i vyzkoušeli.
31. 5. Pozvání do Penzionu přijaly děti z Dětského
domova, pro které jsme připravili ke Dni dětí spoustu
her. Protože bylo špatné počasí, akce probíhala v jídelně Penzionu. Her se zúčastnili senioři i děti a bylo
opravdu veselo. Děti odcházely z Penzionu s malými
dárečky.
3. 6. I Penzion se poprvé zúčastnil svým vystoupením akce „Den pro neobyčejné zážitky“. V hale
jsme měli promítání filmů ze života obyvatel od r.
2000, v jídelně byla ukázka ručních prací a v atriu se
kolem ohýnku za doprovodu hudby tancovalo a zpívalo v krojích strašidel a pohádkových postaviček.
Návštěvníkům jsme nabízeli vlastnoručně upečené
koláčky a rozdávali úsměv a dobrou náladu. Už se
těšíme na další akci v příštím roce.
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ŠOKUJÍCÍ SKUTEČNOSTI O SVOJANOVĚ
Dnešní oficiální pojímání dějin hradu Svojanova
nám říká, že nejpozději od konce 17. století ztratil
hrad svůj strategický význam, přestal být šlechtickým
sídlem a stal se hospodářským dvorem a později snad
i částečně tkalcovskou manufakturou a továrnou na
zpracování grafitu. To vše je nepochybně pravda.
Ovšem skutečnosti, které pomalu začínají prosakovat
mezi odbornou veřejnost 15 let po smrti profesora
Josefa Svojanovského, jsou naprosto šokující.
PhDr. Josef Svojanovský (vlastím jménem.Joseph
Durandelli ) se narodil 21. 5. 1898 ve Starém Svojanově jako syn kováře. Své pravé jméno zdědil po italském dědečkovi, který přišel pracovat do svojanovské
továrny na grafitovou keramiku. Zemřel 14. 6. 1990
v Oxfordu.. Jako velmi nadaný student absolvoval
univerzitu ve Vídni a ve své disertační práci „Co byl
Golem“ poprvé zcela racionálně, vědecky a definitivně vyloučil existenci tohoto monstra, o němž se
do té doby vedlo ve vědeckých kruzích bezpočet
diskuzí. Stal se docentem a později profesorem na
katedře historie a dějin umění ve Vídni. V roce 1938
odešel do Velké Británie, kde přednášel na univerzitě
v Oxfordu jako řádný profesor zejména dějiny střední
a východní Evropy a mezní disciplíny související
s mysticismem a okultismem.
Tento historik proslulý svým racionálním přístupem se ve 20. a 30. letech dvacátého století intenzivně
zabýval zkoumáním dějin Svojanova především v inkriminovaném období 18. a 19. století. Své poznámky
o Svojanově psal česky, a proto zůstaly i relativně
dlouho po jeho smrti ve V. Británii nepřečtené a pro
nás tudíž nedostupné.
Něco málo o jeho výzkumech se ústně tradovalo
v českém okruhu jeho bývalých spolupracovníků ještě v 70. letech 20. století. Doba však nebyla příznivá
ke zveřejnění těchto skutečností. Je ale pravda, že již
tyto kusé neoficiální informace inspirovaly Miloše
Macourka a Václava Vorlíčka k natočení kultovního
filmu Dívka na koštěti. Tím napovídám mnohé o skutečné funkci a poslání hradu Svojanova v 18. a první
polovině 19. století.
SVOJANOV JAKO ÚTOČIŠTĚ V DOBÁCH POHNUTÝCH
V předešlé části článku jsem naznačil, že skutečná
role a funkce hradu Svojanov v 18. a 19. století je ve
světle poznatků doktora Svojanovského jiná, než se
doposud soudilo, a že tedy hospodářský dvůr a manufakturní výroba sloužily pouze jako zástěrka daleko
závažnějším a významnějším aktivitám.
S bouřlivým rozvojem kapitalistické výroby, počínajícím osvícenstvím, snahami o sjednocení státečků
na území dnešního Německa a v předznamenání
francouzských revolučních událostí nastala potřeba
uchýliti Školu kouzel (Schola magica) do bezpečí. Její
dosavadní působiště na švýcarsko-francouzském pomezí bylo stále více ohrožováno vyzrazením „velkého
tajemství“. Nové umístění muselo být pro normálního
smrtelníka zcela utajené a běžně nedostupné. Vhodnou lokalitou se ukázal býti hrad Svojanov, podle
Jos. Svojanovského pravděpodobně zhruba z těchto
důvodů :
1. Leží v kopcovité krajině tehdy již poněkud zapomenutý a opuštěný, poměrně nepřístupný, v řídce
osídlené, ale civilizované krajině. Ve srovnání s ostatními podobně situovanými objekty je daleko zachovalejší a reprezentativnější.
2. Hrad byl v této době již rodem pánů z Hustířan
víceméně opuštěn, bylo tedy poměrně snadné ho za
příznivý obnos získat.
3. Svojanov je situován v centrální Evropě, byl tedy
dobře dostupný všem zainteresovaným.
4. Téměř kruhová půdorysná dispozice hradu
nabízela přímo uvnitř hradeb (tedy skrytě) cvičit náročnou a tehdy naprosto nezbytnou dovednost dnes
známou jako fanfrfál.
5. Vzhledem k možnosti startu ve výšce téměř
650 m n.m. (počítáno z věže) a neexistenci větších
překážek na trase bylo možno cvičit rovněž dálkové
lety na úměrně vzdálené kultovní místo – Petrovy
kameny.

6. Je vcelku pravděpodobné, že prvním impulsem
pro volbu Svojanova bylo i to, že čarodějnická tradice
Svojanova je dána již samotným Závišem z Falknštejna, který byl podle některých zdrojů ze své současnosti takto nadán a zaměřen.
V souvislosti s novým účelem objektu vyvstala
potřeba rychlých výměn (tedy střídání) majitelů, aby
tito nemuseli být zasvěceni. Zmínění „majitelé“ byli
vesměs pouze nastrčeni. Loutky, které za odehrání
své role získaly velmi tučnou odměnu. A tak vznikají
pověsti o pokladech ukrytých na Svojanově.
Samozřejmě, že reálná podoba tohoto školního
zařízení ve středoevropských podmínkách byla daleko skromnější, než bychom si představovali pod
dojmem dnešních velkofilmů a megalomanie . Škola
prý však byla přísně výběrová a proto kvalitní.
Schola magica fungovala na svojanovském hradě
až do roku 1841. Další blížící se revoluční vlna si ale
vyžádala nový přesun – tentokrát pravděpodobně do
Transylvánie. Stěhování s sebou však nutně přineslo
požadavek zahladit stopy, a tak na hradě znovu
hořelo.

SVOJANOV JAKO SVĚTOVĚ PROSLULÁ INSPIRACE ?
Jak již víme z předchozích informací, je jisté, že
podle reálných výzkumů PhDr.Svojanovského byl
hrad Svojanov nejméně jedno a půl století místem,
kde se vzdělávaly a cvičily bytosti pro nás neuvěřitelné, nepřirozené a nereálné, i když se tento pohled
v posledních letech pod vlivem díla Mrs. Rowlingové
do jisté míry mění.
Objevy a vývody Svojanovského jsou natolik unikátní a svébytné, že se mi neustále vnucuje myšlenka
na možnou souvislost mezi nimi a knihami právě
paní Rowlingové. Je možné, že autorka znala alespoň
částečně nebo jen v náznaku mnoho desítek let staré
práce našeho vynikajícího historika, když tyto zůstávaly až do dnešních dnů utajeny v česky psaném rukopisu v jeho pozůstalosti? Nikdy nebyly publikovány
či jinak prezentovány.
Jak již známo, prof. Svojanovský působil od
roku 1938 v Oxfordu. Je zřejmé, že vdobě své plné
pracovní produktivity své poznatky z 20. a 30. let
úzkostlivě tajil asi s vidinou pozdějšího uspořádání, zpracování a vynesení jako vědeckého trumfu.
Závažné úkoly na univerzitě ho však zcela pohltily
a vysály. Ve starším věku už přednášel spíše jen příležitostně a veškerá intenzivnější duševní práce ho
neúměrně vyčerpávala. K velkému vzepětí už neměl
psychické síly.
Až do své smrti v červnu 1990 byl ovšem tělesně
velmi svěží a nechal se tedy unášet druhou svou
celoživotní vášní. Nesmírně rád totiž cestoval vlakem. Dříve ho využíval jako tvůrčí prostředí, kde
koncipoval své přednášky a vědecké stati, později
jezdil po celé Velké Británii jen tak pro radost,
pozoroval krajinu a dění kolem sebe, rozprávěl se
spolucestujícími. Přednost v rozhovoru dával s inteligentními příjemnými ženami „mladšího vzhledu,
zejména dlouhovlasými blondýnami“, jak s jistým
sarkasmem poznamenává doktorova někdejší hospodyně (88 let).
Kdo viděl paní Rowlingovou alespoň na fotografii
nebo na televizní obrazovce a slyšel o tom, že ji múza
políbila ve vlaku, možná bude přemýšlet jako já...

Svazek obcí AZASS Polička
nabízí

celotýdenní stravování
pro veřejnost
v Areálu zdravotních
a sociálních služeb
(nemocnice)
- výběr dvou jídel
+ diety č. 4 (žlučníková),
diety č. 9 (diabetická)
cena oběda: 39,50 Kč
- výdej obědů do jídlonosičů všední dny 10.00 – 11.00 hod.
o víkendech 12.00 – 12.15 hod.
- možnost využití jídelny Informace ve stravovacím provozu
Svazku obcí AZASS (nemocnice)
nebo na tel. čísle 461 722 700, kl. 535.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Prodáme dva stavební pozemky určené pro výstavbu RD v Poličce.
Pozemky jsou napojené na inženýrské sítě. Cena 650,- Kč/m 2. Tel. 776 736 410

Vyměním obecní byt 2+1 ve Svratce 59,4 m2, dva
sklepy, půda, zahrada. Nájemní smlouva na dobu
neurčitou. Možnost odkupu do osobního vlastnictví. Za 2+1 v Poličce a okolí. Tel. 606 317 645.
***
Pokládáme lepenkové, tavené střechy. Čištění
starého eternitu. Tel.: 731 506 249.
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Z DOMEČKU
1.června jsme ve společně s Otevřeným klubem
KHK ze Stříteže připravili pro děti na zahradě
U mlýna Dětský den. Chtěli bychom poděkovat
všem, kteří tuto akci podpořili. Naše díky patří
miloučkým mažoretkám z SVČ Mozaika v Poličce,
panu Melíkovi a Chalce, KDU-ČSL v Poličce, panu
Zezulovi, Masokombinátu Polička, Agricolu Polička,
Poličské pekárně, VZP, Opavii.
V červenci a v srpnu bude Domeček otevřen od
8 do 12 hodin. Důvodem tohoto omezení je pořádání prázdninových aktivit pro děti. Od 1. 7. do 9. 7.
2006 bude v Domečku zavřeno.
I o letošních prázdninách jsme pro děti připravili různorodý prázdninový program (míčové
hry, koupání, kreslení, poznávání přírody, koně,
opékání špekáčků, výlety do okolí). Program začne
v pondělí 10. 7. 2006.
Sraz dětí: 8 - 9 hodin v Domečku
Návrat: 15 - 16 hod.
Poplatek: 35 Kč/den
Stravování: zajistí rodiče formou svačin
Kapesné: po zkušenostech z loňského roku
doporučujeme výši kapesného nepřehánět, raději
dítěti dejte do baťůžku dostatek jídla a pití
Přihlášení na akce - nejlépe 2 dny předem.
Podrobný program bude uveřejněn v našem
zpravodaji a bude k dostání v Domečku, kde také
obdržíte bližší informace o jednotlivých akcích.
Domeček - denní centrum pro děti a dospělé,
obchodní dům PONAS, Tyršova 161, Polička - pasáž
naproti Poličské pekárně, tel. 605 177 027.

VODNÍ SVĚT - ČAS PRO NEOBYČEJNÉ
ZÁŽITKY V ZŠ NA LUKÁCH
„To jsem nevěděl, že naše škola může být tak
krásná!“ S těmito slovy vstoupil do „mořského
světa“ v ZŠ Na Lukách v den, kdy v Poličce probíhal Čas pro neobyčejné zážitky, malý Jirka z druhé
třídy. S kamerou v ruce nevěděl, kam dřív namířit
objektiv. Zda natočit jezírko s rosničkou, vodní
rostliny, mořské víly nebo krásně naaranžované
proutěné nádoby s květinami. Cílem natáčení se
staly i portréty mořeplavců, medúzy, ponorky,
vodní zvířata z novinového papíru, drátěná zvířata
a další práce dětí a učitelů naší školy. Krásné zážitky si odnášel Jirka i ostatní děti nejen z natáčení či
fotografování, ale i z toho, že si všichni mohli zahrát vodní pexeso, hru „Vodníku, nezlob se!“ nebo
se sklouznout na vraku lodi. Návštěvníci se mohli
seznámit i s některými fakty o mořském životě či si
přečíst pohádky z vodního světa. Zážitky umocňovala relaxační hudba se zvuky oceánu a osvětlení
lampami a svíčkami v rybích lampionech. Své dojmy zvěčnili návštěvníci na „mořské tabule“. A co
mohlo potěšit autory víc, nežli slova odcházejících
teenagerů: „Hustý, ne?“.
Blanka Benešová,
učitelka I. stupně ZŠ Na Lukách

VOLEJBAL - KRAJSKÝ PŘEBOR KADETEK - SEZÓNA 2005/2006
Pro letošní ročník krajského přeboru (KP) jsme
si vytyčily vysoký, avšak ne nereálný cíl – stát se
přebornicemi našeho kraje a tím si zajistit účast
v kvalifikačním turnaji do 1. ligy kadetek.
Základní podzimní částí jsme prošly bez jediného zaváhání a jediné prohry a vše šlo podle
našeho plánu. Hráčky odehrály polským systémem
deset zápasů s pěti dalšími družstvy. Stejně se
družstvu dařilo i v jarní části a v konečné tabulce
nám patřilo 1. místo. Bohužel to ale neznamenalo
titul krajského přeborníka.
Aby si družstva více zahrála, pokračovala
soutěž ještě tříkolovým turnajem, ve kterém se
utkala systémem každý s každým družstva na

prvních třech místech výsledné tabulky. Hrálo se
tedy vlastně znovu od nuly a dosavadní umístění
nehrálo žádnou roli.

EKOCENTRUM SKŘÍTEK
Naše
činnost
se
rozrůstá, tak v krátkosti
zmíním celodopolední
naučné výlety do přírody,
s různými hrami, závěrečnou stezkou s pokladem a výsadbou stromů.
Proběhly
několikrát
pro různé třídy a školy
ke spokojenosti dětí, učitelů i naší. Již se těšíme na
příští školní rok.
Cyklus přednášek „Kapka 21 – Kapka přírody pro každého“ pokračoval druhou přednáškou v čítárně městské knihovny ve středu 14. 6.
v 18:00 hod. Tentokrát na téma „Odpady a jejich třídění – možnosti ukládání odpadů a co na odpady
říká příroda.“ Na první pohled nic zajímavého, ale
víte kam správně zařadit obaly od džusů, kde všude
v Poličce můžete odpad odevzdat či jaký přístup ke
třídění mají Japonci? O to vše a další přišli ti, kteří
na přednášce chyběli.
V přednáškách budeme pokračovat po prázdninách v září. Sledujte plakátky a Jitřenku.
Za Ekocentrum Skřítek
ing. Eva Janečková

Žáci Speciální ZŠ sází svoji vrbu

A právě tady se nám nalepila na paty smůla
v podobě zdravotních problémů tří hráček a my
jsme musely odehrát první turnaj v oslabené sestavě. Toho využilo dokonale družstvo Dolního
Újezda a my jsme odjížděly s prohrou 0 : 3.
Pocit nutného vítězství nám svázal ruce v dalším turnaji a my jsme prohrály s Chocní 2 : 3 nejtěsnějším poměrem bodů. Všechny další zápasy jsme
už potom jednoznačně vyhrály, ale ve výsledném
sčítání nám scházel jeden jediný set, který zajistil
postup do kvalifikačního turnaje Dolnímu Újezdu.
Paradoxem a současně smutnou skutečností je
naše vzájemná bilance s „Újezďačkama“ v letošním
ročníku KP, kdy vzájemný poměr vyhraných a prohraných zápasů byl 6 : 1 v náš prospěch!! Mrzí to
o to více, že šance uspět v kvalifikaci a zahrát si
ligu kadetek byly reálné. Dá se tedy jistě pochopit,
že stříbrné medaile, které byly hráčkám předávány na posledním turnaji, byly vlastně obrovským
zklamáním.
I přes tento nezdar patří ale všem deseti hráčkám družstva poděkování za celoroční tréninkové
úsilí a předvedené výkony v mistrovských zápasech.
Letošní herní sezónu jsme zakončily účastí na
dvou otevřených turnajích.
Třetí víkend v květnu se nám dařilo na turnaji v Lupenici, kde jsme obsadily v počtu osmi
zúčastněných družstev krásné třetí místo, když
před námi, ale především za námi skončila ligová
družstva.
Druhý červnový víkend jsme odjely na turnaj
na Vranovskou přehradu. Tento turnaj měl své
zvláštní kouzlo tím, že se hrál na pláži Vranovské
přehrady, tedy v těsné blízkosti nádrže a za šplouchání vody.
Čtvrté místo z devíti družstev pro nás bylo zklamáním, protože jsme herně měly na místo první.
V družstvu nevládla o tomto víkendu herní pohoda a chybělo to pravé týmové nasazení, což je alfou
a omegou kolektivních sportů. I toto byl ale snad
dobrý poznatek a zkušenost do další sezóny.
Družstvo čeká nyní zasloužený šestitýdenní
odpočinek. Přípravu na další sezónu zahájíme
tréninkovým soustředěním na pláži v Chorvatsku,
kam odjíždíme na konci července.
J. Petříčková

POZVÁNKA DPS PENZION
12. 7. Zahradní párty – od 14.00 hod. v atriu
Penzionu. Naučíme se hrát francouzskou hru Pétanque. Na závěr si opečeme buřty.
19. 7. Výlet do Liboháje a na minigolf. Sraz ve
14.00 hod. před Penzionem.
30. 7. Tradiční zábava k poslechu i tanci v Lačnově u rybníka pana Střílka, občerstvení zajištěno,
odjezd autobusem od Penzionu ve 14.00 hod.
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TENIS
Výsledky mistrovských utkání k 19. 6.
Dospělí: Polička – Litomyšl 5:4, Rosice – Polička 8:1, Polička – Hlinsko 1:8.
Senioři: Č. Třebová – Polička 6:3, Jevíčko – Polička 5 :4, Polička – Č Třebová 5:4
Starší žáci: Polička – Chrudim A 2:7, Chrudim B
– Polička 3:6, Polička – Kvasiny 9:0
Mladší žáci: Hlinsko – Polička 3:6, Polička
– Chrudim B 7:2, Žamberk – Polička 5:4, Polička
– Choceň 6:3
Děti: Polička – Ústí n. Orl. 2:4, Polička – Vysoké
Mýto 3:3, Choceň – Polička 2:4˝
Na našich dvorcích se hrály také tři velice
kvalitně obsazené turnaje. První byl 27. 5. a patřil
smíšeným dvojicím. Přijely k nám dvojice z Prahy,
Brna, Přerova a ze Zlína. Z počtu 15 ti dvojic, které
se turnaje zúčastnily, se z vítězství radovala dvojice
manželů Svobodových ze Zlína.
Z našich se nejlépe umístili na 4. místě Boháč
Luboš a Střílková Jana.
V sobotu 3. 6. se uskutečnil Městský turnaj ve
dvouhře mužů a žen. Mužů se zúčastnilo 21 a po
dlouhé době se hrál turnaj klasickým způsobem,
tedy pavouk. Vítězem krásného turnaje se stal Vrtěna Marcel ze Svitav, když ve finále porazil domácího Přiklopila Libora 6:4, 6 :3.
Umístění dalších poličáků 3. místo Boháč Luboš,
na 5. – 8. místě byli Pražan Michal, Chadima Radek
a Hegr Petr. Ženy se sešly pouze tři a po utkáních

mezi sebou bylo pořadí 1. Teplá Lída, 2. Dytrtová
Iva, 3. Pazlarová Alena st.
V sobotu 17. 6. jsme se stali pořadateli přeboru
Východočeského kraje v kategorii žen. Přivítali jsme
hráčky z Pardubic, Hradce Králové, Dvora Králové,
Nového Města n. Metují a z Ústí n. Orlicí.
Nejvýše nasazenou byla Hynková Petra z Pardubic, které patří v celostátním žebříčku žen
59. místo.
Ve finále však nestačila na Krtičkovou Barboru
z Nového Města, která je na žebříčku 96 a prohrála
6:4, 6:3. Obě spolu vyhrály čtyřhru. Všem hráčkám
se u nás líbilo a vyjádřily svoji spokojenost se
stavem kurtů a hlavně zázemím, které v Poličce
máme. Už se těší na další turnaje, které budeme
pořádat.
Program turnajů v červenci:
1. 7. Republikový turnaj dětí 8 – 9 let
8. 7. Republikový turnaj mladšího žactva
15. 7. Městský přebor ve čtyřhře – kdo má zájem
může se zúčastnit
22. 7. Republikový turnaj staršího žactva
29. 7. vrcholná akce letní sezony Mistrovství
Pardubického kraje neregistrovaných tenistů, které je kvalifikací na Mistrovství České republiky
s mezinárodní účastí. Záštitu nad tímto turnajem
převzali hejtman Pardubického kraje a starosta
města Poličky.
UPOZORNĚNÍ: od pondělí 26. 6. je prodloužena hrací doba do 21 h.

OHLÉDNUTÍ ZA LETOŠNÍM 41. ROČNÍKEM BĚHU KOLEM
POLIČSKÝCH HRADEB

TURISTÉ V ČERVENCI
5.-8. července – Skalními městy -Teplické a
Broumovské stěny, Jestřebí a Stolové hory (Polsko).
Autobusový zájezd. Vedoucí akce: Josef Brokl
16. července – Letní Vysočinou. Pěší vycházka
v délce do 20 km. Sraz účastníků v 8.45 hod na nádraží ČD, odjezd vlakem na Čachnov. Vedoucí akce:
R. Škorpík a M. Baláš.
30. července - Studnice Cykloturistická vyjížďka. Sraz účastníků v 8.00 pod divadlem v Poličce.
Délka trasy asi 80 km. Vedoucí akce: J. Škorpík
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

Dne 29. 7. se uskuteční plážový volejbalový
turnaj Poličský bagr na pískovém hřišti místního koupaliště. Přihlášky přijímáme do 18. 7. na
e-mailové adrese policskybagr@nastrankach.cz.
Družstvo bude zapsáno po zaplacení startovného. Počet týmů je omezen na deset.
Přijďte se podívat na svalnatá upocená těla
hráčů (bez záruky) a podpořit svým skandováním jejich výkony. Dívky a ženy jsou obzvláště
vítány.
Za ASPV - volejbal
J. K. Dvořák a Michal Bulva
policskybagr.nastrankach.cz

Přehled vítězů: ročník 2002 a ml. Štěpánka
Kavínová Sebranice, Marek Lajžner Polička; ročníky 2000/1 Dominika Smoláková V. Mýto, Michael
Kavím Sebranice; ročník 99 Lucie Drbohlavová
Č. Budějovice, Josef Provazník Vrchlabí; ročníky
97/97 Veronika Hanušová Choceň, Tomáš Gdula
Pondělí:
Pardubice; ročníky 95/96 Terezka Vytlačilová Po- Výtvarné práce s dětmi
lička, Jan Pavel Rtyně v Podkrkonoší; ml. žákyně
- 11:00 – 11:30 Procházka s dětmi
Helena Tlustá Nové město na Mor.; ml. žáci Petr
- ve 14:30 onko klub
Vinduška Albrechtice; st. žákyně Zuzka Vlčková
Úterý:
Polička; st. žáci Jakub Siegel Choceň; dorostenky
- Kdo si hraje nezlobí
Vendule Košíková Brno; dorostenci Jiří Zavřel
- 10:30 Výlet na přehradu
Choceň; juniorky Katka Dudková Trusnov; junio- 18:30 – 19:30 cvičení kalanetika
ři Lukáš Kourek Nové Město na Mor.; dvojčlenná
Středa:
rodinná družstva Štěpánka a Michal Kavínovi
- Situační hry
Přebor Poličky na 4 400 m: 1. Jiří Myška
- 11:30 – 12:30 – procházka s dětmi
(15:11,50), 2. Josef Chmelík (15:23,20) a 3. Aleš
Čtvrtek:
Andrlík (17:19,70)
- Písničky , říkanky , relaxace pro děti
Výsledky hlavního závodu na 4 400 m: muži
+ hudebně pohybové hry
1. Petr Hubáček AO Nové město n. Moravě
- Pobyt na dopravním hřišti
(14:36,30), 2. Lukáš Razým ISCAREX Česká Tře- 18:30 – 19:30 cvičení kalanetika
bová (14:43,30), 3. Michal Balcar Univerzita Brno
Pátek:
(14:54,20); ženy 1. Táňa Metelková SK Týniště
- 11:00 – 11:30 procházka s dětmi
n. Orl. (16:22,20), 2. Jasmínka Guber Sokol Hra- 10:00 výtvarný kroužek pro děti
dec Králové (16:55,50), 3. Anna Báčová TJ Svitavy
(17:45,70)
Výlet do Vendolí
Uznání patří všem dětem a závodníkům za
Dne 26. června 2006 se koná výlet do Vendolí.
zdravý přístup k životu, i když pro ně místo na
Sraz v 8:30 v Kamínku. Vstupné 20 Kč na osobu.
stupních vítězů nezůstalo. Přesně za rok 1. květ- Buřty a dobrou náladu sebou.
na 2007 se kolem poličských hradeb poběží již
Výlet do Perníkové chaloupky u Pardubic
42. ročník.
Dne 11. července se koná výlet do Perníkové
Organizace tak náročného závodu není
chaloupky. Sraz v 8:30 v Kamínku. Vstupné 50 Kč
možná bez širokého kolektivu spolupracovníků
na osobu. Autobus: děti zdarma, dospělí 40 Kč člen
atletického oddílu a Školního sportovního klubu
Kamínku a 80 Kč nečlen. Závazné přihlášky do
při Masarykově základní škole Polička. Aktivně
4. 7. v Kamínku.
se podíleli především Míla a Kuba Červovi, Petr
Mach, Karel Sejkora starší i mladší, Rosťa a Ondra
Upozornění pro rodiče a klienty - SRPPD.
Kohutovi, Pepa a Tomáš Večeřovi, Lukáš Kvapil, Kamínek bude od 31. července do 13. srpna 2006
Jirka Myška, Petr Teplý, Martin Lněnička, Jarka, uzavřen!
Libuška a Ondra Stachovi, Jarka, Bára a Marcelka
Dvořákovy, Marie Kavanová, Lenka Novotná, roKde nás najdete ?
dina Lipenských a řada dalších. Všem uvedeným
SRPPD „Kamínek“ Švermova 401 – ZŠ Na Lukách
i opomenutým patří poděkování, stejně jako – vchod od dopravního hřiště, Polička, 572 01
divákům.
č. tel. 603108673, pracovní doba: pondělí –
-JarKa- čtvrtek 7.30 - 16.00 hod., pátek 7.30 – 13.00 hod.

PRÁZDNINY V KAMÍNKU

Letošní ročník připadl na pondělí 1. května.
Chladné a deštivé počasí mělo za následek nižší
účast v porovnání s předchozími ročníky, přesto
se na startu sešlo 224 startujících. Méně početné
pole bylo vyváženo mimořádně kvalitním obsazením v hlavních kategoriích, kde nechyběli
mistři republiky ale ani dvojnásobný mistr světa
v duatlonu Miroslav Krsek. Díky podpoře Města
Poličky bylo možno zabezpečit tak náročnou
akci, která přesahuje rámec Pardubického kraje.
Firma Medesa s.r.o. Polička financovala peněžní
odměny pro hlavní závod a firma Iscarex s.r.o.
Česká Třebová zabezpečila závod materiálně
a propagačně. Věcné ceny věnovaly firmy Ravensburger, Masokombinát, Agricol, Coloren,
Skloram, Flora, Junkers a Elektro Kelvin. Všem
patří uznání a upřímné poděkování.
Velmi potěšitelná byla opět velká účast
malých běžeckých nadějí v předškolních a žákovských kategoriích. Méně potěšitelná bylo
slabší zastoupení závodníků z Poličky a okolí.
Organizátoři pro nejmenší rozšířili počet kategorií a tradičně zařadili místní „specialitu“ soutěž
rodinných družstev.
O sportovní hodnotě hovoří výkony v porovnání s dlouhodobými tabulkami závodu, kde
Táňa Metelková vytvořila nový traťový rekord
a junioři Katka Dudková a Lukáš Kourek se
přiblížili nejlepším výkonům. Vítěz hlavního závodu Petr Hubáček startoval v tomto běhu právě
podvacáté.
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STŘÍBRNÝ OKRES MLADÝCH
HASIČŮ
Okresní kolo hry Plamen a soutěže dorostu se
konalo 26. – 27. května v Čisté u Litomyšle. Klání
se zúčastnilo 44 družstev. Poličku reprezentovala
tři družstva – mladší i starší žáci a dorostenci. Starší
žáci po zlatém prvním dni skončili na druhém místě,
mladší žáci a dorostenci vybojovali místa pátá.
V kategorii mladších se utkalo 15 družstev, favority byly již tradičně týmy z Desné, Kamence a Sádku.
Děti z Poličky jim však už několik soutěží šlapou na
paty. Poličáci si z podzimního závodu přivezli třetí
místo a v jarních disciplínách se pohybovali kolem
sedmého místa. V celkovém součtu bodů skončili
s přehledem pátí.
Starší žáci přijeli se čtyřkou z podzimu a věděli, že
musí pořádně zabrat, pokud chtějí pomýšlet na lepší
umístění. Většina našich závodníků startovala v této
kategorii naposledy, proto v týmu panoval bojovný
duch a myšlenky na medaile, ti odvážnější dokonce
prohlašovali, že zase pojedeme „na kraj“. Starší vybojovali tři první místa ze štafet, což svědčí o dokonalé
připravenosti a běžeckých kvalitách celého družstva.
V útoku CTIF obsadili druhé místo a v požárním útoku se jim podle představ nedařilo, ale i sedmé místo
stačilo na vytoužený postup do kraje. Během čtyř let
je to třetí postup do krajského kola, což je v konkurenci dvaceti družstev v okrese velký úspěch.
Dorostenci kvůli dvěma chybám v testech požární
ochrany skončili pátí. Požární útok se jim ale povedl
nejlépe za poslední čtyři soutěžní roky.
Mladší žáci soutěžili v požárním útoku, štafetě
4 x 60 metrů, štafetě dvojic a štafetě 400 m CTIF, starší
musí navíc zvládnout požární útok CTIF. Dorostenci
obvykle závodí ve čtyřech disciplínách – požárním
útoku, štafetě 4 x 100 metrů, běhu jednotlivců na
100 m překážek a musí vyplnit testy požární ochrany.
Kvůli špatnému počasí však pořadatelé přebor jednotlivců vynechali. Všem se k jarním výsledkům připočítalo pořadí z podzimního závodu, který je součástí
celoroční hry Plamen.
Sestava družstva mladších žáků: Péťa Dvořák, Jirka Hanyk, Klára Jakubcová, Kristýnka Kynclová, Jirka
Machek, Martin Plachý, Lukáš Poliačik, Bára Slezáková, Michal Štrumfa, Aleš Urbánek, Péťa Zahradník
Sestava družstva starších žáků: Jan Břeň, Miroslav
Cupal, Milan Lapáček, Petra Paclíková, Jakub Pavliš,
Lukáš Pospíšil, Matěj Skalník, Jan Staněk, Lenka
Štrumfová
Sestava družstva dorostenců: Jan Břeň, Miroslav
Cupal, Lukáš Hlavsa, Martin Mareš, Tomáš Paclík,
Jakub Pavliš, Štěpán Vlček
Medailová umístění
mladší žáci: 1. Kamenec, 2. Desná, 3. Pomezí
starší žáci: 1. Sádek, 2. Polička, 3. Pomezí
dorostenci: 1. Široký Důl, 2. Jevíčko, 3. Sádek
Pavla Vraspírová

BILANCOVÁNÍ VOLEJBALOVÉ SEZÓNY 2005 - 2006
Každoročně koncem června končí své sportovní snažení oddíl odbíjené TJ Spartak Polička.
Náš sport patří k těm, které půlí sezónu ve
dvou kalendářních rocích. Systém podzim - jaro
se hraje téměř ve všech kategoriích.
Oddíl se již 8 let zaměřuje především na práci
s mládeží. V letošní sezóně reprezentovaly oddíl
a město Polička 2 družstva minipřípravky dívek,
3 družstva starší přípravky dívek, mladší žákyně,
starší žákyně, kadetky a juniorky. Letos poprvé
jsme obsadily všechny dívčí kategorie. Ani tři
družstva dospělých se neztratila.

Na farmářskou smlouvu u nás nastoupily dvě
hráčky D. Újezda (Gabriela Vanatová a Veronika
Nováková), obě byly hnacím motorem vznikajícího družstva a zároveň nejlepšími hráčkami.
V jednotlivých zápasech se projevila nezkušenost
a nervozita některých hráček vzít na sebe odpovědnost v zakončení. Přesto jsme velmi důstojně
sekundovaly ostatním družstvům. Naše zápasová
bilance je 14 vítězství a 16 porážek.
Opět jsme se snažily atakovat bronzové umístění, ale i v této soutěži na nás zbyla bramborová
medaile.
V květnu se děvčata zúčastnila svého prvního
velkého dvoudenního turnaje. Dá se říci, že i zde
překvapila a konečné 5. místo (ze 12 družstev) je
dobrým odrazem pro příští turnaje.
Starší žákyně smolně nepostoupily do závěrečných bojů A finálové skupiny krajského
přeboru a zbyla na ně symbolická účast ve finále
B. Nakonec obsadily 5. místo. Nejvšestrannější
hráčkou byla Jana Grubhofferová.

Jak si vedly naše volejbalové naděje?
Minipřípravka absolvovala jeden minivolejbalový turnaj, kde obsadily týmy 1. a 2. místo, dále
turnaje v přehazované, na kterých bojovaly i proti chlapcům. Jeden turnaj jsme vyhrály a pak jsme
si podělily 2., 3. a 4. místo (10 družstev).
Starší přípravka startovala v krajském přeboru.
Společně tuto soutěž sehrálo 18 družstev, která se
sešla na 9 turnajích.
A tým obsadil 4. místo, všichni jsme si přály
dotáhnout se alespoň na bronz, ale v turnajích
jsme nikdy nebyly lepší než čtvrté. B tým bojoval,
dokonce si několikrát mohl zahrát na turnajích
finálové šestky, ale přesto to stačilo na 10. místo.
A naši prckové - C tým skončil 12.
V zimě proběhly tři okresní turnaje, kde jsme
si odnesly postupně 2., 2 x 4., 2 x 5., 6. místo.
V rámci oblastí Pardubicka a Hradecka jsme
sehrály nominační turnaje, kde A tým skončil
vždy na bedně 2. a 3. místa.
Zatímco B a C týmy se výrazně zlepšily, A tým
zůstal za očekáváním a často připomínal stojící
muchomůrky (červené dresy). Nejvýraznějšími
osobnostmi jednotlivých družstev byly: Klára
Eltschknerová, Denisa Obrová a Šárka Navrátilová.
Mladší žákyně po roce trénování nastoupily
v krajském přeboru proti zkušenějším soupeřkám ze Svitav, Chocně A, B, Lanškrouna a Letohradu.

I kadetky hájily barvy v krajském přeboru.
Základní část vyhrály a v nadstavbě obsadily
konečné 2. místo. Jako jediné družstvo se zúčastnily Českého poháru. Posbíraly řadu cenných
umístění na turnajích ve Vídni – 4., Rychnově
n. Kněžnou – 3., na Vranovském létě 4.
Juniorky kvůli malému počtu hráček byly
nuceny hrát okresní přebor Svitavska, který vyhrály a pravidelně nastupovaly mezi ženami A týmu. Na turnaji v Česticích obsadily 6. místo.
Ženy B se sešly po menší těhotenské pauze
a v okresním přeboru obsadily 3. místo. V zimním poháru Ústecka a Svitavska obsadily 4. místo.
Na turnaji veteránek v Kvasinkách byly též 4.
Ženy A letos skončily poslední ve své skupině
KP II. třídy. Družstvo bylo příliš omlazené, ale
přestože prohrávalo, snažilo se soupeřkám alespoň uzmout nějaký set.
Dvě pátá místa mají na svém kontě z turnajů,
nepodařilo se jim letos postoupit do závěrečných
bojů o Pohár Hejtmana Pardubického kraje.
Muži se již tradičně stali Přeborníky okresního přeboru. Letos obhájili 3. místo v Poháru
Hejtmana Pardubického kraje, který se hrál přes
zimu.
Letošní sezóna má nádech bramborové natě,
na nejvyšší mety jsme nedosáhly, ale všechna
družstva zůstávají pro příští sezónu ve svých
věkových kategoriích, tak snad máme dobře
našlápnuto do sezóny příští.
Lída Haraštová

ATLETI HODNOTILI UPLYNULOU SEZÓNU 2005
Na konci března na valné hromadě hodnotili
poličští atleti velmi úspěšnou sezónu 2005. Předseda oddílu Miloslav Červ přednesl podrobnou
zprávu o činnosti za rok 2005, ze které vyplynulo,
že tato sezóna byla v historii oddílu tou nejúspěšnější. Družstvo nejmladších žákyň vybojovalo
2. místo v Krajském přeboru družstev Pardubického kraje stejně jako družstvo mladších žáků,
dorostenců a mužů. Starším žákům patří 4. místo
a nejmladší žákům 6. Družstvo dorostenců bojovalo v semifinále MR družstev, kde jim patřilo velmi
pěkné 5. místo.
Dařilo se i jednotlivcům v individuálních disciplínách, kde členové oddílu vybojovali v rámci
kraje 15 titulů krajských přeborníků, 12 druhých,
11 třetích, 13 čtvrtých, 5 pátých a 9 šestých míst.
Nejlepší jedinci se prosadili i v rámci České repub-
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liky, kde Tomáš Večeře získal 2 tituly, dvě 2. místa
a jedno 3. místo. Dalších 18 umístění v první desítce svědčí o úspěšné sezóně. V Orlické běžecké
lize mládeže 2005 patřili poličským atletům 3 první, 1 druhé a 2 třetí místa
Nejúspěšnějším atletem oddílu byl vyhodnocen Tomáš Večeře, další místa patřila Josefu
Chmelíkovi, Lence Schauerové, Lukáši Kvapilovi
a Karlu Sejkorovi. Opět se několikrát měnily už
dnes velmi kvalitní tabulky oddílových rekordů.
V rámci zprávy o hospodaření byla zdůrazněna role Města Poličky a sponzorů při zajištění
finančních prostředků na činnost oddílu. V závěru
byly stanoveny hlavní cíle pro novou sezónu 2006.
Každý účastník dostal sportovní bilanci za uplynulý rok a termínovou listinu pro rok 2006.
-JarKa-

POLIČSKÝ KAPR ZŮSTAL DOMA
Ve dnech 3. - 4. června se na vodní nádrži č. 1 Pod
Kopcem konal nejvýznamnější závod sezóny - Pohár
Poličský kapr. Je každoročně vypisován pro dvoučlenné týmy a trvá 24 hodin. Letošní už 8. ročník byl
v mnohém netradiční - vzhledem k nepřízni počasí
(chladno, neustále hrozící a občas se spouštějící déšť)
se ho zúčastnilo méně zájemců než obvykle, kapři,
přestože jich bylo vysazeno veliké množství, nebrali
tak ochotně, jak je v tomto ročním období normální.
To pochopitelně kladlo na závodníky velké nároky.
Nejen vyrovnat se s počasím (ono sedět 24 hodin
u prutů - od 8. hodiny sobotního rána do 8. hodiny
nedělního rána, překonat chlad a únavu, není žádná
legrace), ale také využít zkušeností a invence, prostě
vymyslet, jak ryby přelstít.

Nejúspěšnější dvojice 8. ročníku Poháru Poličský kapr (zleva): 1. Brazilci (Schwach - Kadidlo), Polička, 2. Barčevský - Till, Mohelnice,
3. Kolda Team, Polička.
Během soboty jsme hovořili s hospodářem Rybářského sdružení Vysočina Polička panem Jaroslavem
Martinů, který nám řekl: „Tento závod je každoročně
naší nejvýznamnější akcí a je jakýmsi vrcholem sezóny. Přes rozmary počasí jsme relativně spokojeni jak
s účastí, tak s průběhem. Přihlásilo se 60 dvojic, což je
sice oproti předchozím ročníkům méně, ale vzhledem
k extrémnímu počasí to považujeme za úspěch. Báli
jsme se, že jich bude ještě méně. Nutno vzít v úvahu,
že tento závod je finančně velice náročný a jeho zabezpečení po všech stránkách je pro nás velice důležité,
abychom neskočili v mínusu. Vždyť náklady na něj se
pohybují kolem půl miliónu korun jen za zarybnění.
A tak rozdíl mezi příjmy a výdaji musíme vyrovnat
jinými aktivitami. Naštěstí se meteorologové zmýlili
a počasí nebylo až tak špatné, jak předpovídali, což je
pro dnešek nejlepší zpráva.
Součástí závodu je dnešní Rybářská noc a doufáme, že nám náš patron sv. Petr zachová přízeň natolik,
aby se mohla konat. Loni to bylo obdobné - do 19 hodin

Mezi juniory si nejlépe vedl tým Zbojníci,
dvojice Jarda Martinů (8 let) a Jirka Dvořák
(9 let) – oba z Poličky a nejmladší účastníci
v dosavadních osmi ročnících závodu. Do
celkového pořadí sice kluci moc nepromluvili (40. místo), ale zato se mohli pochlubit
největším uloveným kaprem - 69 cm, váha
k osmi kilogramům. V ruce mají ceny, které si
sami vybrali.

pršelo, což nám také pokazilo náladu, ale nakonec se
vyčasilo. Teď už také začíná prosvítat sluníčko...“
Zarybnění revíru na závod stálo prý půl miliónu
korun.
„Ano, vysadili jsme 100 q kaprů, které jsme koupili od Rybářského produkčního závodu v Litomyšli,
s nímž máme velmi dobrou spolupráci. Jsou to nádherné ryby, od 3 do 10 kg. Závodníci jsou spokojeni, navíc
má každá dvojice vzhledem k nižší účasti desetimetrový úsek. Problém je, že voda je stále ještě dosti chladná,
kolem 14° C, takže se rybám zpomaluje metabolismus
a méně přijímají potravu. Záleží tedy na dovednosti
závodníků, jak si s tím poradí. “
Hlasy účastníků: V závodním poli jsme zaznamenali litomyšlského podnikatele pana Michala Kortyše,
člena tamního zastupitelstva. Řekl nám: „Tohoto závodu se s kolegou účastníme už počtvrté a letos obhajujeme loňské druhé místo. Bude to těžké, po skoro dvou
hodinách máme jednoho kapra...“ Jeho spolubojovník
Jiří Daňsa: „Zatím je to slabota, ryb je tu jak máku, ale
neberou.“ Majitel poličské tiskárny pan Rostislav Koumar: „Pokud jde o náš tým, závod probíhá jako v předchozích letech - zatím jsme nechytili nic, ale bojujeme!“
Jeho parťák Václav Konečný: „Moje slova!“ Pan Milan
Till z Loštic: „Zatím nic moc, je to slabota.“
Sraz turistů na přehradě. Rybářský areál Pod Kopcem si v sobotu vybral za cíl pochodu v okolí Poličky
Klub českých turistů. Organizátor pan Jiří Andrle: „Pochodu na osmi trasách (od 9 do 32 km) se zúčastnilo
53 zájemců. Největší zájem byl o trasy nejdelší. Kromě
toho byly ještě tři cyklotrasy od 36 do 70 km.“
V neděli, hodinu po skončení závodu, byly vyhlášeny výsledky. Suverénně zvítězil poličský tým Brazilci ve složení Michal Kadidlo a Petr Schwach s 3 181
body. Druhé místo obsadila dvojice Barčevský - Till
z Mohelnice 1 780 b., třetí Kolda team 1456 b. a čtvrté
Cobra team 1 277 b. (oba z Poličky).
Vítězného týmu jsme se zeptali na tajemství jeho
úspěchu. M. Kadidlo: „Myslím, že většina závodníků
nevyčerpala všechny možnosti, jak ryby přelstít. My
jsme se taky dlouho trápili, než jsme přišli jak na to.
Předně jsme začali chytat na co nejjemnější náčiní
a zasekávali při sebemenším záběru. Pokud jde o nástrahu, nejlépe kapři brali na bílé červy, k nim jsme
na špičku háčku přidávali burizon.“
Text a foto: L. Vrabec

ZUZANA VLČKOVÁ
MISTRYNĚ ČR
Členka klubu Triatlon MiP Polička, která v letošním roce hostuje v klubu PILKINGTON TK Stráž
pod Ralskem, zahájila závodní sezonu fantastickým
způsobem. Na mistrovství ČR v duatlonu v Horních
Počernicích porazila všechny své soupeřky a v nabité konkurenci zvítězila a získala titul Mistryně ČR
v kategorii starších žákyń. Zároveň se stala vítězkou Českého poháru v duatlonu.
Výsledky závodu: 1. Zuzana Vlčková, Pilkington
TK čas-43:50,6; 2. Tereza Bílá, Nový Věk Triatlonu
čas 44:26,3; 3. Petra Kuříková, TJ Bižuterie Jablonec
čas-45:38,7
Zuzce se rovněž daří i v Českém poháru triatlonu kde sbírá jednu medaili za druhou.
GRATULUJEME a přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů.
P. Mohelník

Jedním z úspěchů JK Polička, stáj Modřec, je
i vítězství v Ceně Města Chocně, které jezdec
Pavel Bureš s koněm Flamb (majitelka ing. Olga Šplíchalová z Poličky) vybojoval v konkurenci třiceti účastníků v Kolíně.

MLADÍ HASIČI SEDMÍ V KRAJI, ALE S NEJRYCHLEJŠÍ ŠTAFETOU
Družstvo starších žáků SDH Polička se v sobotu 17. června utkalo ve Vysokém Mýtě o postup
do republikového kola se sedmi dalšími týmy.
V konečném součtu bodů obsadili Poličáci sedmé
místo, ale podařilo se jim zaběhnout nejrychlejší
čas ve štafetě 400 m CTIF.
Soutěžilo se v pěti disciplínách: štafetě CTIF,
útoku CTIF, štafetě dvojic, štafetě 4 x 60 m a požárním útoku. Hasiči z Poličky vylepšili týmový
rekord ve štafetě CTIF o celé čtyři sekundy a bezkonkurenčně této části soutěže kralovali s časem
71,02 s. Ve štafetě 4 x 60 metrů padl dosavadní
rekord téměř o dvě sekundy, v krajské konkurenci
však výsledek 43,84 s stačil pouze na 4. místo.
Požární útok měli naši starší rozběhnutý dobře,
ale kvůli delšímu stříkaní do terčů se časomíra
zastavila až na 35,94 s. Tento čas stačil pouze na
poslední místo.
V posledních dvou disciplínách si naši závodníci vybrali smůlu a trestné body. Běžecký čas
v útoku CTIF byl sice druhým nejlepším, avšak
kvůli drobné nepřesnosti rozhodčí k času připočítali 10 trestných sekund. V běžeckém čase se
ale Poličáci zlepšili o celých 13 sekund. Také ve
štafetě dvojic se nám k běžeckému času připočítalo 10 trestných bodů. Toto zaváhání znamenalo
sedmé místo v této disciplíně.
Na konci soutěžního dne se ještě o titul přeborníka kraje v běhu na 60 metrů s překážkami

poprali jednotlivci. Za Poličku startovali Petra
Paclíková, Lenka Štrumfová a Jakub Pavliš. Jakub
vybojoval sedmé místo a třetí výkonnostní třídu
za čas 16,80 s. Lenka obsadila páté místo (19,58 s)
a Petra místo sedmé s časem 19,99 s.
Starší žáci postoupili do krajského kola potřetí
během posledních čtyř let. V roce 2003 si dokonce
vybojovali účast na mistrovství republiky, v roce
2004 skončili stejně jako letos sedmí.
Sestava družstva: Jan Břeň, Miroslav Cupal,
Milan Lapáček, Vojtěch Mareš, Petra Paclíková,
Jakub Pavliš, Lukáš Pospíšil, Lenka Štrumfová,
Zuzana Vlčková
Pavla Vraspírová
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JARNÍ PLAVECKÉ ÚSPĚCHY

MEZINÁRODNÍ ÚSPĚCH POLIČSKÉHO KULTURISTY

Nejmladší plavkyně z oddílu Orka Polička se
zúčastnily krajských závodů devítiletého žactva 20. 5.
2006 v Hořicích. Změřit síly s ostatními účastníky jely
Karolína Kozlová, Tereza Tomešová a Eliška Flídrová
Karolína Kozlová závodila ve čtyřech disciplinách:
100 m prsa (2. místo), 50 m prsa (5. místo), 50 m kraul
(9. místo) a 100 m kraul (14. místo). Tereza Tomešová
také plavala ve čtyřech disciplinách, ve kterých se
umístila také velmi dobře: 50 m prsa (3. místo), 100 m
prsa (4. místo), 50 m kraul (5. místo) a 100 m kraul
(9. místo). Eliška Flídrová se ve stejných disciplínách
umístila v první a druhé desítce.
V měsíci červnu čekají také starší plavce plavecké
přebory. Bude to Cena Třebovské Lokomotivy a Krajské přebory žactva 12 - 14let v Trutnově.
Všichni jim přejeme hodně úspěchů.
Sportu zdar
Plavci a trenéři Plavecké oddílu

Na letošní červen bude Jiří Štěpánek dlouho
sešla skvělá parta sportovců, což byl velmi důležitý,
vzpomínat. Získal 4. místo na Mistrovství Evropy
stmelující, prvek, vytvářející atmosféru celkové ponaturálních kulturistů.
hody, která je také důležitá, pro maximální nasazeJak pokračovala vaše příprava po Meziná- ní v samotném závodě.
rodním mistrovství české republiky?
Příprava je jistě náročná i finančně. Kdo
Po pražském mezinárodním mistrovství ČR
vás sponzoruje?
jsem měl 14 denní přestávku v tréninku, aby si
V tomto směru musím poděkovat zaměstnavatělo odpočinulo, zregenerovalo. Sedm týdnů před
teli – firmě T.E.S. s.r.o., která mi financovala téměř
mistrovstvím Evropy v Barceloně jsem částečně
veškeré výdaje spojené s účastí na evropském šamupravil stravu a čtyři týdny před soutěží začala
pionátu. Jmenovitě děkuji panu starostovi Bc. Miromoje nejtvrdší dieta, jakou jsem kdy zažil. Opět
slavu Popelkovi, Ing. Vladimíru Ostatkovi a Josefu
byla doprovázená dvoufázovým těžkým tréninkem
Dřinovskému. Dále děkuji majitelce studia Hawaii
dvanáctkrát týdně. Diety nenávidím, jsem labužník
Adrei Konečné za časové přizpůsobení mým požaa rád si dám dobré jídlo, nicméně beru je jako sa- davkům, při opalování v soláriu a Leoši Borůvkovi
mozřejmou a velmi důležitou součást přípravy.
za výhodnější zajištění kulturistické profesionální
Kde soutěž proběhla?
soutěžní barvy. Moje díky také patří Václavu KořínNa mistrovství Evropy odlétla česká reprezenta- kovi za pomoc při zdokonalení techniky pózování.
ce v pětičlenné sestavě – 2 funkcionáři, 2 závodníci
Jaké jsou vaše nejbližší sportovní plány?
a 1 závodnice. Letěli jsme 8. června s mezipřistáV průběhu prázdnin zahájím přípravu na dománím v Marseille. Zpáteční let proběhl také velmi
cí prestižní soutěž s mezinárodní účastí NATURAL
pohodově 12. 6. Závody probíhaly v přímořském
CUP v Karlových Varech v hotelu Thermal. V přípaletovisku Sitges, vzdáleném asi 40 km od Barcelony, dě, že bych byl na této soutěži maximálně úspěšný,
v komplexu luxusního hotelu Melia. V pátek 9. 6. znamenalo by to pro mě nominaci a následný start
proběhla prezentace závodníků, v sobotu 10. 6. na listopadovém mistrovství světa v naturální kultuvlastní soutěž od rána do pozdního večera. Na
ristice v italském Bolzanu.
mistrovství Evropy soutěžilo v několika kategoriZávěrem chci také poděkovat prezidentovi
ích téměř 100 naturálních kulturistů, kulturistek
svazu naturální kulturistiky Tomáši Procházkovi
a fitnessek z 11 evropských zemí. Úroveň byla kva- z Karlových Varů, který s velkým nasazením praculitativně velmi vysoká, jednotlivé státy zastupovali
je pro svaz a všem třem reprezentantům hradil 50 %
především mistři a vicemistři zemí. Prvních 6 míst
finančních výdajů na cestu na mistrovství Evropy
v každé kategorií se na těchto soutěžích považuje
do Barcelony.
za prestižní umístění, poháry se udělují právě až
do 6. místa. Od 7. místa až po poslední se udělují
pamětní medaile.
Už víme, že jste vybojoval čtvrtí místo. Jak
se dařilo ostatním reprezentantům?
Podařilo se mi dosáhnout životní formu a s ní
vybojovat na tomto významném šampionátu 4. mísKoncem měsíce května uspořádal Sportovní klub
to. Tohoto výsledku si velmi cením, je to můj největPRIMA Polička I. Ročník cyklistického závodu pro
ší dosavadní sportovní úspěch. Od mistryně světa
děti a nové talenty. I přes nepřízeň počasí se na startu
ve fitness se očekávalo nejlepší umístění z naší
závodu sešel velký počet zájemců, kteří spolu změřili
výpravy. Jana Vodičková z Prahy svoji úlohu splnila
síly ve čtyřech věkových kategoriích. Závod proběhl – vybojovala titul vicemistryně Evropy v kategorii
formou časovky na trati Polička - Střítež - Sebranice
Body fitness. Bývalý sportovní kulturista republikoa zpět.
vé úrovně Marek Szeliga z Ostrova nad Ohří skončil
těsně za branami finále na 7. místě. Při svém startu
Kategorie: rok narození 98 a mladší, trať 2 km
na mistrovství Evropy byla česká reprezentace se
Dívky: 1. Kateřina Lidmilová, 2. Zuzana Šafá- ziskem druhého, čtvrtého a sedmého místa úspěšřová; chlapci: 1. Štěpán Švanda, 2. Martin Lidmila
ná a splnila to, co se od ní očekávalo.
3. Matěj Háp
Jak jste úspěch oslavili?
Kategorie: 95 – 97, trať 5 km
Od sobotního večera jsme se konečně mohli
Dívky: 1. Adéla Hodáňová; chlapci: 1. David Lapá- věnovat dlouho očekávanému přejídání v podobě
ček, 2. Patrik Večeřa, 3. Daniel Stodola
ochutnávek místních specialit. V neděli zbyl čas na
Kategorie: 92 – 94, trať 8 km
prohlídku Barcelony v čele se známým chrámem
Dívky: 1. Pavlína Martinů; chlapci: 1. Miroslav
Sagrada Família Gaudí, jehož kolosální velkolepost
Bureš, 2. Jiří Uhlíř, 3. Tomáš Štefka
na nás velmi zapůsobila. V české reprezentaci se
Kategorie: 90 – 91, trať 8 km
Dívky: 1. Zuzana Vlčková, 2. Michaela Stodolová; chlapci: 1. Tomáš Hynek, 2. Martin Novotný
3. David Krejčí
Závodníci na prvních třech místech obdrželi
medaili, diplom a věcné ceny, které věnovali hlavní
sponzoři závodu Prima sport Polička a Stavebniny
Docela slušné počasí bez deště s mírným vět- vel KOCMAN pak byl dalších 63 minut za ním. Ve
PRIMA – Petr Švanda. Další cyklistický silniční závod
rem a teplotami 8 – 180 C přilákal do autokempu
12. kole padla na BÁRTÍKA krátká krize, VESELÝ
(tentokrát s hromadným startem) připravujeme na
Sykovec 33 odhodlaných vytrvalců, z toho 7 žen
situace využil a získal hodinový náskok, který se
25. 6. 2006.
Petr Mohelník
a 11 horolezců na IX. ročník horolezecké 24 ho- BÁRTÍKOVI podařilo zlikvidovat až po dalších 84
dinovky na kolech. Jezdilo se na osvědčeném
kilometrech. Po 20 kolech (420 km) už vedl zase
21 km dlouhém okruhu s asfaltovým, místy málo
BÁRTÍK, tentokrát 62 minut před KOCMANEM, za
kvalitním povrchem, na které zaznamenaly galusky
kterým 40 minut jezdil VESELÝ. Na čtvrtou pozi5 defektů, zatím co treková a horská kola zdolávala
ci celkově a na první v kategorii seniorů nad
trať i v měsíční noci bez problémů. K žádnému úra- 50 let se propracoval senior nad 50 Miroslav
zu tentokrát nedošlo a loňský pechmajstr Honza
KMOŠEK z Poličky. V posledních kolech se pak
Pašťalka ztratil pouze titul nejstaršího účastníka
už na čele příliš nezměnilo.
závodu, ale zato ani kapku krve.
Závod se líbil, což bylo mimo jiné zásluhou
Několikanásobný úspěšný borec Patrik BÁRTÍK
provozovatelů kempu manželů Petrových. Všechno
rozjel čtyřiadvacítku v solidním tempu, sledován
proběhlo v klidu, bez problémů a stresů, tak, jak
Michalem VESELÝM a Martinem SADOVSKÝM. Po
má.
několika kolech se mezi přední jezdce protlačil MiDoufáme, že na překonání současných nejleplan DANĚK a Jiří ŠTĚPÁNEK. Po 10 kolech, tedy po
ších výkonů 620 km muži a 504 km ženy nebudeme
210 kilometrech byl první BÁRTÍK před Michalem
muset čekat dalších 18 let, jak tomu bylo na zimní
VESELÝM, který ztrácel pouhých 14 minut. Třetí Pa- „24“.

PRO MNOHÉ ZÁVODNÍKY
PRVNÍ VÁŽNÉ ZÁVODY

24 HODIN NA KOLE
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ZLATÍ HOKEJBALISTÉ

ROZVRH PLAVÁNÍ
PRO VEŘEJNOST ČERVENEC 2006

Starosta Miroslav Popelka a místostarosta
Jaroslav Martinů se ve čtvrtek 16. června setkali
na městském úřadě s hokejbalovým družstvem
starších žáků SK Kometa Polička. Toto mužstvo získalo zlatou medaili na Mistrovství České republiky
v hokejbale starších žáků 28. května v Praze. Oba
představitelé města mladým hokejbalistům popřáli
k úspěchu a poděkovali za reprezentaci Poličky.
„V Praze jsme strávili dva víkendy, kdy se hrálo semifinále a finále. Semifinále se skládalo ze čtyř zápasů,
finále z pěti. Ve finále se utkalo šest týmů,“ řekl trenér mužstva starších žáků Pavel Dvořák. Podle jeho
slov získání zlata bylo těžké, i když asi nejtěžší byl
první zápas s mužstvem Jihlavy, se kterým poličští
zástupci prohrávali o dva góly, nakonec ale vyhráli
v prodloužení. Získání titulu mistrů republiky je
nejvyšší metou, kterou lze v této žákovské kategorii
dosáhnout. „Pak již je jenom možnost reprezentovat
Českou republiku, ale na to jsme asi moc zastrčené
město, aby si nás někdo z reprezentace všimnul,“
dodal trenér. Každý sport se však v současné době
neobejde bez sponzorů a podpory. „Částečně nám
pomáhá Město Polička, i když by ta podpora mohla
být trochu větší s ohledem na zázemí pro hráče, ale
finanční příspěvky dostáváme,“ uvedl Pavel Dvořák.

Pokud se týká nově příchozích hráčů hokejbalu,
není v současné době moc velký zájem. „Potřebujeme určitě kádr trochu rozšířit, hlavně se jedná
o nejmenší kluky. Nejsilnější ročník byl v roce 1993,“
řekl závěrem trenér.
-sáň-

Zlaté hokejbalisty přijal na městském úřadě
starosta Miroslav Popelka (vpravo) a místostarosta Jaroslav Martinů (vlevo).
Foto: Stanislav Sáňka

ÚSPĚCH SÁLOVÉ KOPANÉ
V tomto čísle Jitřenky se vracíme k úspěchu
Ukrajiny a Běloruska, proto je čekal první zápas
sálových fotbalistů VPS Novabrik Polička na Pohá- proti Cartageně. S tímto družstvem zástupci našeru mistrů evropských zemí ve městě Torrevieja ve
ho města nejprve prohráli 0:3, v odvetném zápase
Španělsku, které se uskutečnilo v květnu. Zástupci
Polička ale vyhrála 2:1. Zástupci České republiky
Poličky získali bronzovou medaili. Podle slov kapi- obsadili druhou příčku a v semifinále je čekal hlavtána mužstva Františka Švece měli z turnaje trochu
ní favorit, kterým byl ruský Koncentrat Nerjungri.
obavy, protože proti nim nastoupili profesionálové. „Jednalo se o profesionály, kteří se tímto sportem
Turnajem trochu zamíchala absence Portugalska, živí,“ uvedl František Švec. Polička nakonec s tímto
soupeřem prohrála 1:7. Porážkou s ruským týmem,
který ve finále porazil Cartagenu 3:2, se poličští
sáloví fotbalisté s touto soutěží rozloučili. V konečném pořadí se dělili o třetí příčku s celkem CE
Brasil Barcelona. Pohár mistrů evropských zemí
vyhrálo Nerjungri, které ve finále porazilo CartaNa středeční odpoledne se každý z nás velmi
genu 3:2.
těší.Trošku si tento den nabouráme navyklý režim
– spánek a krmeníčko, ale ani jednomu z nás to
nevadí.
Čeká nás přece malý bazének a Zita, naše
instruktorka plavání. Je moc hezká, všichni na ni
visíme svými malými kukadly.
Nejdříve se přivítáme s naší želvičkou, a pak
následuje celá řada vodních her a cvičení.
Lovíme a sbíráme zvířátka, snažíme se je nalepit
na zeď, mladší se je spíše pokoušejí sníst. Kroužíme s barevnými balonky, kroužky nám slouží jako
volanty a tak jsou k vidění policejní auta, jaguáry
a tiráci. Někdy sbíráme víčka, prolézáme domeček
nebo most a taky jezdíme na skluzavce. Ze všeho
nejlepší je mašinka. Základem našeho plavení je ale
potápění, které zvládáme na jedničku.
A tak není divu, že se nám nikdy z vody nechce.
„I když jsme skončili třetí, celkově jsme určitě
Teď nás čeká prázdninová pauza a v září se zase spokojeni. Neudělali jsme české sálovce ostudu. Pro
uvidíme.
tento turnaj ve Španělsku a nadcházející sezonu
Fanoušek Harašta jsme navázali spolupráci s novým generálním sponzorem, a to firmou Novabrik Czech s.r.o., které bych
chtěl touto cestou poděkovat a vyslovit přání další
vzájemné spolupráce k oboustranné spokojenosti.
Děkujeme i dalším sponzorům,“ dodal Švec.
Sponzoři:
Pardubický kraj, Město Polička, Novabrik,
VHoS, Enter, Autobox-servis s.r.o., firma Pásek, Pivnice Huntovna, Business Activity, Harmonie, Pneuservis Červený, Medesa, Story design a Milacron
Czech republic.
-sáň-

PLAVÁČCI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

sobota
neděle
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota

14.00 - 20.00 hod.
zavřeno
6.00 - 20.00 hod.
6.00 - 20.00 hod.
14.00 - 20.00 hod.
14.00 - 20.00 hod.
6.00 - 20.00 hod.
14.00 - 20.00 hod.
zavřeno
6.00 - 20.00 hod.
6.00 - 20.00 hod.
6.00 - 20.00 hod.
6.00 - 20.00 hod.
6.00 - 20.00 hod.
zavřeno

Provoz kojeneckého bazénku je každé pondělí,
úterý, středa od 10.00 do 20.00 hod. v době provozu
bazénu.
Případné změny budou zveřejněny ve vývěsní
skříňce před pl. bazénem v Poličce.
Od 1. července do 31. srpna bude otevřeno
KOUPALIŠTĚ denně od 9.00 do 19.00 hod.
V areálu koupaliště je možné využít pronájmu
plážového hřiště. Děti v doprovodu rodičů mohou
využít brouzdaliště, skluzavku a houpačky ve
vodě. Občerstvení je zajištěno v provozní době
koupaliště.
V červenci a srpnu je provoz SAUNY uzavřen.
Provoz bazénu obnoven 28. srpna 2006 od 6.00
do 20.00 hod.
PROVOZ FITCENTRA NA PLAVECKÉM BAZÉNU v ČERVENCI a SRPNU:
Vzhledem k dopingovému monitoringu naturálních kulturistů Jiřího Štěpánka a Jaroslava Petra
a přípravě Jiřího Štěpánka na Natural Cap 2006
v Karlových Varech, bude letos poskytovat plavecký
bazén částečný provoz fitcentra i o prázdninách.
BĚŽNÝ PROVOZ: do 14. 7. 2006
ČÁSTEČNÝ PROVOZ: od 15. 7. do 20. 8. PO, ÚT
A ČT od 14.00 do 20.00 hod.
V částečném provozu se bude vstupné hradit
lístkovým prodejem u instruktora. Po tréninku je
možnost osprchování a plavání na koupališti. Vstup
na koupaliště po tréninku s označenou vstupenkou
od instruktora z fitcentra T.E.S., s.r.o. Plavecký bazén bude volný do 18.30 hod.
***
V roce 2006 od září pokračují kurzy:
• plavání kojenců a batolat od půl roku věku
dítěte do tří let
• plavání rodičů s dětmi
• plavání hrou
• Delfínek
• zdokonalovací plavání pro mladší a starší
žáky
• triatlon MIP
• plavecký oddíl ORKA
Do všech kurzů se mohou děti ve školním roce
přihlašovat průběžně. Srdečně je zveme.
Informace o kurzech najdete ve vývěsní skříňce
před plaveckým bazénem, volat můžete: plavecký
bazén 461/725 631 pí. Kmošková
Děkujeme všem návštěvníkům plaveckého bazénu a těšíme se na shledání v příští sezoně.
Jitka Kmošková, ved. plaveckého bazénu
***
T.E.S. s.r.o. - PLAVECKÝ BAZÉN, NÁDRAŽNÍ
775, POLIČKA NABÍZÍ K PRONÁJMU OD 1. 9.
2006 NEBYTOVÉ PROSTORY cca 80 m2
VYUŽITÍ: zajišťující provozování tělovýchovných
činností sloužících k regeneraci a rekondici.
Např.: masáže, pedikura – manikura , spinning
a jiná pohybová cvičení, apod..
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