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ZMĚNA REŽIMU PLACENÉHO PARKOVÁNÍ VE MĚSTĚ
V týdnu od 3. do 9. 7. 2006 došlo ke změně režimu placeného parkování v centru města. Důvodem
tohoto kroku byla potřeba omezit počet vozidel
pohybujících se (nebo přímo parkujících) v centru,
a tímto také vyhovět vysokému procentu občanů
Poličky, kteří nejsou spokojeni se současným
stavem dopravy ve městě. Město Polička tak reagovalo na výsledky ankety, která probíhala v první
polovině letošního roku. T.E.S. s.r.o. Polička, které
jsou pověřeny správou místních komunikací, proto
provedly na základě stanovení Odboru dopravy
Městského úřadu Polička (a též Krajského úřadu
Pardubického kraje) několik změn současného
dopravního informativního značení. Došlo tím
k tomu, že zpoplatněné parkovací plochy pod Tylovým domem a v ulici Na Bídě jsou v současné době

bez poplatku. Vzhledem ke své poloze slouží jako
záchytná parkoviště. Parkovací automaty z těchto
míst byly přesunuty přímo na náměstí Palackého.
Zde řidiči za parkování zaplatí 20 Kč za hodinu.
Na ostatních místech, jako jsou parkoviště u pošty
a Synského rybníka vedle Tylova domu, byl režim
placeného parkování zachován.
Celému tomuto aktu předcházela složitá jednání,
která vedl odbor dopravy Městského úřadu Polička
s dopravním inspektorátem Policie ČR ve Svitavách, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a Krajským
úřadem Pardubického kraje. Vedení města Poličky
spolu s odborem dopravy předpokládá, že tímto
krokem dojde ke zklidnění dopravy v historickém
centru města.
Bc. Jindřich Studený, ved. odboru dopravy

SETKÁNÍ STAROSTŮ MĚSTA POLIČKY A MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1
V pondělí 17. 7. a úterý 18. 7. navštívili Poličku
představitelé městské části Praha 1, kteří byli pozváni panem starostou Bc. Miroslavem Popelkou.
Obě města jsou zakládajícími členy Nadace Pražské
děti. Praha 1 byla reprezentována starostou Vladimírem Vihanem, zástupci starosty a pracovníky
městského úřadu.
Na programu byla procházka Poličkou a prohlídka městských památek, návštěva Měšťanského
pivovaru a hradu Svojanova.
Na fotografii jsou zachyceni zástupci Prahy 1
a Poličky při prohlídce městských hradeb.
-pm-

CESTOVNÍ DOKLADY S NOSIČEM DAT
S BIOMETRICKÝMI ÚDAJI
Dnem 1. 9. 2006 nabývá účinnosti novela
Zákona o cestovních dokladech. Jedná se o vydání cestovních dokladů s biometrickými prvky,
tzn. digitální zpracování fotografie občana a jeho
podpisu.
Půjde-li občan žádat o vydání cestovního dokladu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat
s biometrickými údaji, je povinen dostavit se
osobně na příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (popř. zastupitelský úřad) podle
místa svého trvalého pobytu a předložit platný občanský průkaz. Občané mladší 18 let se
dostaví vždy s jedním z rodičů.
Do tohoto cestovního dokladu není možné zapisování občanů mladších 15 let, z toho vyplývá,
že každý občan musí mít vlastní cestovní pas. Pokud byl zápis občana proveden před 1. září 2006,
smí i po uvedeném datu tento občan mladší 15
let překročit hranice bez vlastního cestovního
dokladu s rodičem, v jehož cestovním dokladu
je zapsán.
Tyto cestovní doklady se vydávají ve lhůtě 30
dnů, žádá-li občan o vydání v kratší lhůtě než 30
dnů, vydá se mu cestovní doklad bez strojově
čitelných údajů ve lhůtě do 15 dnů.
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K převzetí cestovního dokladu s biometrickými prvky jsou občané povinni dostavit se osobně
na příslušný úřad, tj. občané starší 15 let, dále
zákonný zástupce, pěstoun nebo osoba, které byl
občan mladší 15 let svěřen do výchovy nebo Úřad
pro mezinárodně právní ochranu dětí.
Správní poplatky za cestovní doklady se
strojově čitelnou zónou a s nosičem dat s biometrickými údaji budou činit pro občany starší 15
let 600 Kč, občanům starším 5 let a mladším 15
let 100 Kč.
Vydání cestovního pasu bez strojově čitelných
údajů (tzv. rychlopas), bude činit pro občany starší 15 let 1500 Kč, pro občany mladší 5 let 50 Kč
a pro občany starší 5 let a mladší 15 let 1000 Kč.
Žádost o vydání stávajícího cestovního pasu
se strojově čitelnými údaji lze podat u příslušného úřadu podle místa trvalého pobytu žadatele
nejpozději do 20. srpna 2006.
Platnost těchto pasů vydaných před 1. září
2006 platí stále po dobu jeho vyznačené platnosti,
včetně zapsaných dětí do 15 let.
Renáta Zemanová
Úsek cestovních dokladů OVV
foto: P. Klein
Tel. č.: 461 723 884
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PODĚKOVÁNÍ
ZA REPREZENTACI

Starosta Poličky Miroslav Popelka přijal v pátek
30. června na městském úřadě naturálního kulturistu Jiřího Štěpánka, který nedávno získal na
mistrovství Evropy v Barceloně čtvrté místo. „Chci
poděkovat za vzornou reprezentaci města a přeji
mnoho dalších úspěchů v tomto sportu,“ uvedl
starosta Miroslav Popelka. Z jeho rukou převzal
Jiří Štěpánek zlatý znak města Poličky. Poličský
naturální kulturista se během prázdnin bude připravovat na domácí prestižní soutěž s mezinárodní
účastí Natural Cup v Karlových Varech. Pokud zde
Jiří Štěpánek bude úspěšný, znamenalo by to také
účast na mistrovství světa v naturální kulturistice
v Bolzanu v Itálii, které se uskuteční v listopadu
letošního roku.
Text a foto: -sáň-

ZPRÁVY Z RADNICE
USNESENÍ
- přijatá na 12. schůzi Rady města Poličky
konané dne 26. 6. 2006
RM schvaluje koncept zápisu do kroniky města
Poličky a městské části Lezník za rok 2005.
RM souhlasí s využitím volné třídy v budově
Mateřské škole Čtyřlístek Polička pro účely literárně
– dramatického oboru Základní umělecké školy
Bohuslava Martinů Polička na období školního
roku 2006/2007.
RM schvaluje dodavatele na provedení opravy
místní komunikace v Lezníku – firmu SKANSKA DS
a.s., Brno dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou
SKANSKA DS a.s., Brno na opravu místní komunikace v Lezníku dle důvodové zprávy a pověřuje
starostu k podpisu této smlouvy o dílo.
RM schvaluje dodavatele na provedení studie
rekonstrukce plaveckého bazénu v Poličce firmu
APOLO CZ s.r.o., Polička dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou
APOLO CZ s.r.o., Polička na studii rekonstrukce
plaveckého bazénu v Poličce dle důvodové zprávy
a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy o dílo.
RM nesouhlasí s vyčleněním jednoho bytu z bytového fondu Města Poličky pro sociální účely.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se
společností OPTIMA, spol. s r.o., Vysoké Mýto
na zpracování PD pro stavební povolení a výběr
zhotovitele na akci Regenerace panelového sídliště
M. Bureše v Poličce dle důvodové zprávy a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy o dílo.
RM schvaluje dodavatele na provedení stavby
„Oprava střechy bytového domu č. p. 973 na Sídl.
Hegerova v Poličce“ firmu Střechy LIPA s.r.o., Polička dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou
Střechy LIPA s.r.o., Polička na stavbu „Oprava stře-

chy bytového domu č. p. 973 na Sídl. Hegerova
v Poličce“ dle důvodové zprávy a pověřuje starostu
k podpisu této smlouvy o dílo.
RM bere na vědomí aktuální stav v přípravě
projektu na podporu cestovního ruchu turistické
oblasti Českomoravské pomezí a ukládá starostovi
v tomto programu preferovat akce v tomto pořadí:
• rekonstrukce a modernizace místních komunikací a centra města Poličky
• rekonstrukce hradu Svojanov a turistického
zázemí
• městské hradby – vycházkový okruh, úpravy
veřejných prostranství a vytvoření expozic na
hradebním ochoze
• oprava a rozšíření krytého bazénu do typu
wellness centra, včetně parkování
• rekonstrukce koupaliště a jeho zázemí

- přijatá na 13. schůzi Rady města Poličky
konané dne 17. 7. 2006
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo, jejímž
předmětem je realizace zakázky „Polička – protipovodňová opatření pro povodí Bílého potoka,
projektová dokumentace“ s firmou Agroprojekce
Litomyšl spol. s r.o. Dokumentace bude zpracována do stupně dokumentace pro územní řízení se
zpracováním žádosti o dotaci na poldr na přítoku
od cihelny.
RM schvaluje uzavření darovací smlouvy s firmou Kopecký Oldřich a Kopecký Jan, Střítež,
Polička, jako dárcem na darování finanční částky
dle důvodové zprávy na opravu místní komunikace
v Poličce - Stříteži.
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního grantu č. 2006/02026 z Programu: Granty
na podporu vlastníků kulturních památek v Pardubickém kraji Městu Poličce.
Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí
na sekretariátě starosty MěÚ.

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

VRBA
Stála kdysi v Poličce pod divadlem stará vrba.
Nikdo si už dnes nevzpomíná, zda někdo proutek
do země vsadil nebo jestli nahodilé seménko větrem
bylo zaneseno do míst, kde si jí dodnes pamatujeme
jako krásný košatý strom, jenž svou korunou krášlil
ono místo a dával mu zvláštní půvab. Strom, na
němž si hrály děti, strom, v jehož stínu spočinul nejeden poutník, byl neodmyslitelnou součástí siluety
divadelní budovy.
Jenomže divadlo bylo velmi zchátralé a potřebovalo opravu. A oprava potřebovala jeřáb. A jeřáb
musel stát přesně v místech, kde stála ona vrba.
A tak byla nelítostnými, krutými a bezcitnými stavbaři pokácena. Nu, to je život, stejně už byla stará.
Jednoho dne, dávno po skončení opravy divadla,
se sešla parta správných hochů. Jeden z nich, Petr se
myslím jmenoval, povídá:
„Kluci, vzpomínáte na tu starou vrbu, co stála
kdysi pod divadlem? To by bylo něco, kdybychom na
její místo zasadili novou!“
„To je výborný nápad,“ zajásal další z hochů
Honzík: „ale když ji tam zítra zasadíme, bude trvat
roky, než vyroste do své původní krásy.
„Mám nápad,“ řekl Petr: „co kdybychom koupili
větší vrbu v zahradnictví? Vím, že to bude stát dost
peněz, ale dědeček by nám jistě půjčil a my mu to
časem nějak splatíme.“
„Jenomže jak?“ Povzdechl smutně Honzík. „Už
to mám! Zahrajeme v divadle s naší kapelou a za
vybrané vstupné splatíme dědečkovi dlužné peníze!
„Ano, ano, tak to uděláme!“ Zaradovali se všichni.
„Já vykopu jámu, já zatluču kůly, já seženu avii
s jeřábem!“ Křičeli jeden přes druhého.
Dohodli se ještě na dalších podrobnostech a těšili
se, až přijde den, kdy budou novou vrbu sázet do
země.
Pár dní nato byli kluci jako na trní. Dnes se
přece koná akce Vrba. Hlavně aby nepršelo nebo
nebylo moc horko, aby jáma byla dost hluboká,
kůly dost špičaté, jeřáb dost dlouhý, kořenový bal
správně rostlý, a vůbec aby všechno bylo v pořádku.
A ono bylo všechno v pořádku.
A tak se stalo, že dne 10. 7. 2006 byla slavnostně
vsazena na trávník před Divadelním klubem nová
krásná vrba bílá. Pravda, nemá zatím tak košatou
korunu jako její předchůdkyně, ale kluci, stejně jako
my všichni věříme, že již za krátký čas se v jejích větvích zase budou prohánět děti, veverky a ptáci, a že
poutník zas bude mít kde v klidu spočinout.
A ještě něco. Až uvidíte, že bude někde hrát
Honzíkova kapela, běžte si ji poslechnout. Uděláte
radost nejen hochům, co sázeli vrbu, ale hlavně
sami sobě.
Josef Věroným Vrba

na prodej garáže
v domě č. p. 983 ul. Hegerova v Poličce
Veřejná dražba se uskuteční ve středu 9. srpna 2006 v 15.30 hod. v zasedací síni MěU v Poličce (I. poschodí).
Vyvolávací cena garáže: 86.000,- Kč
Dražební jistota:
8.600,- Kč
Každému dražiteli bude z dražební jistoty odečten účastnický poplatek ve výši Kč 200,-.
Prohlídka uvedené garáže se uskuteční ve středu 2. 8. 2006 v 15.00 hod., v pondělí 7. 8. 2006 v 15.00 hod.
Stručná charakteristika garáže: Jedná se o garáž o jednom stání se samostatným vjezdem, nacházející se v technickém
podlaží domu č. p. 983 ul. Hegerova v Poličce. Garáž má výměru 19,53 m 2.
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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OKÉNKO MĚSTSKÉ POLICIE
Kde se vzal, tu se vzal, opilec na asfaltu pospával. 4. 7. v odpoledním horku, ustlal si ve stavební
firmě na dvorku. Ve stínu ležící troska, byl šestatřicetiletý muž ze „širocka“. Příště, až podlehne pitce,
lože mu přichystají na záchytce…
Vytříbený smysl pro humor má zřejmě dvaatřicetiletý muž z Poličky. 11. 7. ráno se k výkonu
trestu obecně prospěšných prací dopravil, ačkoliv
nikdy nevlastnil řidičské oprávnění, Škodou Favorit, jejíž vzhled a technický stav nejlépe vystihuje
výraz „hrachovina“. Jako spolujezdce přibral osmadvacetiletého vlastníka vozu z Rohozné, který se
taktéž řidičskému umění přiučil bez přispění autoškoly. Je pravděpodobné, že si řidič prodlouží péči
o čistotu ulic a chodníků v Poličce…
Akce, původně zaměřená na dopadení řidiče,
který jezdí přesto, že má vysloven zákaz řízení, se
nečekaně změnila 12. 7. odpoledne ve sportovní
den pro dvojici romských spoluobčanů z Bořin.
Zatímco strážníci čekali na příjezd výtečníka
u odbočky na Jelínek, jejich úmysl odhalil jeden
z Romů, vracející se autobusem z Poličky.
Protože neměl mobilní telefon, aby svého kamaráda, na kterého měli strážníci políčeno, varoval, zasprintoval ze zastávky domů tak, že téměř
trhal podrážkami silnici, předal štafetu dalšímu
romskému sportovci. Ten nasedl na kolo a rychlostí, se kterou by možná porazil i Armstronga,
vyrazil do Poličky a včas varoval řidiče, který se
již chystal vyjet vozem zaparkovaným v Liboháji.
Společně potom vyrazili pěšky lesem domů a cestou nasbírali tolik hub, že si zajistili i večeři…
Nastal čas pro požívače přírodních omamných
látek, kteří se vyrojili na makových polích a děkují
touto cestou zemědělcům, že se věnují pěstování
právě této plodiny. 14. 7. odpoledne sklízel cizí
úrodu na poli pod letištěm sedmadvacetiletý botanik z Kamence a práce mu šla v parném letním
dni obdivuhodně rychle od ruky. Jeho čtyřiadvacetiletá přítelkyně z Brna přímo na poli připravovala na lžíci odvárek, který však po příchodu
strážníků přišel nazmar…
14. 7. večer předváděl neuvěřitelné kousky na
ulici Hegerova čtyřiadvacetiletý muž z Poličky,
který do sebe evidentně vpravil větší množství
alkoholu, než mohlo tělo vstřebat bez vedlejších
účinků. Chvílemi jeho chůze připomínala námořníka na palubě lodi zmítané silnou bouří, chvílemi
prohrával boj se zemskou přitažlivostí a pro zpestření svého vystoupení se pomazlil se sloupem
veřejného osvětlení tak, že by i go-go tanečnice
tiše záviděly.
Obdivuhodné kreace zaujaly i strážníky, kteří
usoudili, že pouhá domluva neodpovídá uměleckému dojmu, který v nich vystoupení poličského
Harapese vyvolalo, a věc vyřešili v blokovém
řízení…
Pavel Lahodný
velitel městské policie

3

OHLÉDNUTÍ ZA VOLBAMI DO PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
ZAMYŠLENÍ JAK DÁL
Myslím, že s odstupem času se stále znovu prokazuje, že ke škodě celé naší společnosti doplácíme na
zbytečné zhrubnutí naší politické scény a do politiky
nepatřící osobní nepřátelství.
Dnešní občan – volič má mnohdy problém rozpoznat rozdíly mezi nabídkou jednotlivých politických
stran. Zásadní témata bývají bohužel přehlušována
osobními výpady a nepřátelstvím, což v konečné
situaci vede ke znechucení voliče nad současnou
situací, a to je velká škoda.
Vážení a milí spoluobčané,
dovolte mi vyjádřit můj názor, v čem spatřuji
hlavní poselství dnešní doby. Není pochyb, že situace a zkušenosti z druhé poloviny 20. století ze světa
jasně prokázaly, že největší prosperity a blahobytu
se dosahuje tam, kde je nejvíce svobody lidí s velice
přiměřenou a citlivou regulací státu. Tuto zásadní
skutečnost – pravdu – začínají ve svých politických
programech po vzoru stran vždy hájících principy
svobodného podnikání a tržních principů, zastávat
též velmi významné západoevropské strany stojící nalevo a do té doby důrazně hájící státní znárodněnou
ekonomiku. Jako jedni z prvních s tímto začínají socialisté ve Velké Británii. Tady někde je zapotřebí hledat
poměrně zásadní posun evropské levice k pravici.
Hlavním rozdílem stále však zůstává míra přerozdělování, výše zdanění lidské práce, zbytečná
přeregulace lidských aktivit tak, jak zní hlavní poselství našeho prezidenta Václava Klause ve všech jeho
zásadních projevech, kde nás varuje před zbytečnou
unifikací, centralizací a s tím spojenou byrokracií na
úkor svobody jednotlivce.
Lidská svoboda je nezničitelná, každý občan chce
využít svého nadání a talentu a být prospěšný a užitečný svému okolí. Zkušenosti ze světa, například
z prosperující Kanady, kde 90 procent obchodních
smluv se uzavírá podáním ruky, dokazují, že lidská
svoboda založená na zodpovědnosti, vede k bohatství celé společnosti a že je možné toho dosáhnout.
I u nás se bohužel k tomu musíme naším úsilím
dopracovat a postupnou trpělivou cestou napravovat
všechna klopýtnutí a selhání lidské činnosti. Vím
a chápu, že u mnoha lidí je velké pokušení tento
proces urychlit dobře míněnou snahou vytvářením
dalších, zbytečných a nepotřebných právních předpisů, což mnohdy působí zcela opačně a sráží to lidské
úsilí a nadšení.

Hlavním úkolem nás politiků musí být snaha vrátit
občanovi pocit, že má smysl chodit k volbám a zajímat se o věci veřejné a ne rezignovat z beznaděje, tak
jak to bohužel stále častěji všichni vidíme a slyšíme.
Politici na všech úrovních a napříč svým politickým založením by se měli co nejčastěji potkávat
a hlavně spolu mluvit. To je odvěká pravda, nic to nestojí a vede vždy k lepším výsledkům, než se pouze
hrubě napadat. Jsem hluboce přesvědčen, že i přes
zákonité názorové rozdílnosti nás mnohé spojuje
a na tom je zapotřebí začít stavět společné dílo.
Myslím, že pomalu nastává čas přehodnotit pořadí témat a jejich důležitost pro kvalitu lidského života.
Vedle velice důležitého ekonomického tématu, jako
je růst ekonomiky, musíme začít klást větší důraz na
zdánlivě obyčejné, ale dle mého názoru nedozírné
hodnoty, jako jsou zdraví, radost, naděje, láska a víra.
K čemu je nám veškeré materiální bohatství bez zdraví a radosti ze života.
Myslím, že posílením celospolečenské diskuse
nad tématy pro život každého občana stále ještě
možná nedoceněnými, jako například:
• neustálý nárůst tzv. civilizačních chorob, a to
i přes obrovské každoroční navyšování zdravotnických rozpočtů (1989 – 20 miliard, 2006
– 200 miliard).
• posílení pevného a láskyplného vedení našich
dětí a mládeže. Není a nemůže být většího
tématu.
• vážnými a pro život dalších generací nezbytnými ekologickými výzvami a mnohé další,
vrátíme občanovi zpátky víru a pocit, že politika
není zbytečná a falešná, ale že řeší jeho každodenní
život.
Na závěr mi dovolte napsat názor, o kterém jsem
hluboce přesvědčen. Nestačí pouze vše kritizovat
a vše špatné svádět pouze na ostatní. Je nezbytné
začít sám u sebe. To jediné, co je zapotřebí, je být
ochoten změnit myšlení. A to nic nestojí.
Každému, kdo si našel čas a ochotu si přečíst můj
článek, děkuji. Cílem nebylo nikoho jmenovat ani
ukazovat prstem. Každý máme mnohé, co můžeme
změnit k lepšímu.
Jaroslav Martinů,
místostarosta a předseda ODS Polička

ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝM DVEŘE DOKOŘÁN
Už v září otevře Denní centrum Otevřené dveře
svou bránu zdravotně postiženým lidem z Poličska
a Litomyšlska, aby jim pomohlo uspokojit touhu po
sociálních kontaktech, seberealizaci a uplatnění.
Nově vznikající středisko Farní charity Polička,
které vzniká za podpory Evropské unie, tak vstoupí do druhé etapy, kdy se podle skladby klientely
zformuje náplň centra, aby co nejvíce odpovídala
jejím potřebám. Nová budova Denního stacionáře,
kde bude v odpoledních a podvečerních hodinách
centrum Otevřené dveře provozováno, umožňuje
především různé formy pracovní terapie.
Například v keramické dílně najdou tvůrčí
vyžití zdravotně postižení, kteří se chtějí naučit
zpracovávat hlínu, vytvářet z ní různé dekorativní a užitkové předměty a ovládat hrnčířský kruh.
Výtvarná dílna nabízí práci s širokým spektrem
materiálů – s barvami, papírem, vlnou, textilem,
voskem a kůží. Je možné se zde naučit tkát, šít, batikovat, malovat různými technikami a kombinací
technik vytvářet dekorace a ozdoby. Dřevodílna
umožní zájemcům osvojit si dovednosti v opracovávání dřeva, ale také kovu, plastu a skla, naučit
se plést z proutí nebo získat praktické zkušenosti
s drobnými domácími údržbářskými pracemi
či péčí o zahradu.
Humanitně a intelektuálně zaměřeným klientům mohou Otevřené dveře nabídnout výuku

cizího jazyka (angličtina a němčina) a práci na PC,
ve volnočasových aktivitách hudbu, tanec, sport,
poezii nebo lekce tvůrčího psaní. V centru nebudou chybět ani výpravy za kulturou a terapie ke
zvýšení sebevědomí a sebehodnocení uživatelů
služeb.
„Středisko Otevřené dveře přivítá každého
dospělého člověka s postižením tělesným nebo
psychickým, který chce vyjít ze svého domova
vstříc společnosti a spolupodílet se na formování
centra,“ dává ve známost koordinátora projektu
Jana Taberyová. „Je zajímavé, že se nám zatím
hlásí převážně muži. Vyzývám proto ženy a dívky,
aby našly odvahu a přihlásily se, protože Otevřené
dveře otevírají možnosti ke zkvalitnění a zpestření
života,“ vyzývá Taberyová a dodává, že v odůvodněných případech mohou klienti využít službu
svozovým vozidlem.
Štěpánka Dvořáková

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKOU UNIÍ

KURZY TANCE A SPOLEČENSKÉHO
CHOVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ
města Polička
Srpen 2006
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:
pátek
4. srpna

pátek
11. 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…
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.

sobota
26. srpna

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.

Základní kurz tance bude probíhat od 15. 9.
2006 vždy v pátek od 19.00 hodin ve velkém sále
Tylova domu v Poličce. Vyučování povede Taneční
škola ELLIS Svitavy
Co Vás v tanečních čeká, na co se můžete těšit?
Především se naučíte tančit v různém stylu
a na libovolnou hudbu, v rozličném držení, v páru i samostatně, ale to zdaleka není vše. Ověříte
a doplníte si své znalosti, jak vystupovat na veřejnosti a získáte nové přátele. Naučíte se základům
standardních, latinsko-amerických, džezových,
diskotékových tanců a tanečním hrám. Navštívíme
společně raut, při kterém si budete moci vyzkoušet
stolování na vysoké úrovni.
Kurzovné za celý kurz včetně prodloužených
lekcí a rautu činí 1.050 Kč za jednotlivce. Zdarma
obdržíte originální publikace se základy společenského chování a popisy základních tanců.
Jak tedy postupovat při zájmu o tyto taneční?
1. Vyplnit přihlášku, kterou si můžete vyzvednout v kanceláři Tylova domu v Poličce, nebo v Informačním centru Polička. Do přihlášky je nutné
uvést: jméno, příjmení, rok narození, kontaktní
adresu a telefon.
2. Kurzovné můžete zaplatit v naší kanceláři od
4. září do 11. září 2006, ve dnech pondělí a středa
8.00 - 17.00 hodin a úterý a čtvrtek 8.00 - 15.30 hodin. Při zaplacení kurzovného dostanete průkazku
s daty jednotlivých lekcí, která Vás bude opravňovat ke vstupu do tanečních.
3. Na jednotlivé taneční lekce je nutné chodit
včas (nejméně 20 minut před zahájením). Lekce nejsou přístupny veřejnosti, přístupné budou pouze
prodloužené a věneček.
4. Poslední rada se týká oblečení. Vzhledem
k tomu, že taneční jsou událostí nejen vzdělávací,
ale také společenskou, musí tomu odpovídat Váš
oděv. Při výběru Vám nejlépe poradí rodiče, kteří
vědí, co Vám sluší. Pomohou synovi při výběru
obleku, motýlka, kravaty, či rukavic, které jsou do
společnosti nutností, a dceři, jak se upravit a být
krásná.

VELKÝ DÍK

Velké poděkování za šlechetnost a laskavé srdce patří všem přispěvatelům, kteří se s námi již třetím
rokem podílejí na plnění sbírkové „kuřecí“ kasičky umístění v Galerii Vysočina.
Marcela a Vladimír Vraspírovi.
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JAZYKOVÉ KURZY
Pro školní rok 2006 – 2007 Tylův dům připravuje výuku v kurzech :
Angličtina pro začátečníky
Angličtina pro mírně pokročilé
Angličtina pro pokročilé
Angličtina pro velmi pokročilé
Esperanto
Francouzština pro začátečníky
Francouzština pro mírně pokročilé
Francouzština pro pokročilé
Francouzština pro velmi pokročilé
Italština pro začátečníky
Italština pro mírně pokročilé
Italština pro pokročilé
Italština pro velmi pokročilé
Němčina pro začátečníky
Němčina pro mírně pokročilé
Němčina pro pokročilé
Němčina pro velmi pokročilé
Španělština pro začátečníky
Španělština pro mírně pokročilé
Španělština pro pokročilé
Španělština pro velmi pokročilé
Přípravný kurz ke zkouškám na střední školy z
jazyka českého
Přípravný kurz ke zkouškám na střední školy
z matematiky
Kurzy jsou rozděleny podle stupně znalostí.
Vyučovací hodina je 45 minut. Základní výukový blok jsou dvě po sobě následující vyučovací
hodiny.
Zájemci o jednotlivé kurzy (40 vyučovacích
hodin) se mohou přihlásit v Tylově domě, Vrchlického 53, 572 01 Polička, v termínu od 4. září do 27.
září 2006, v pondělí a ve středu 8.00 - 17.00 hodin,
v úterý a ve čtvrtek 8.00 - 15.30 hodin. Cena kurzu
1 100,- Kč.
Podmínky pro účastníky kurzu:
Cena kurzu, placení kurzovného
Kurzovné bude uhrazeno před zahájením kurzu. Kurz můžete uhradit jednorázově v hotovosti,
bankovním převodem, složenkou nebo na podkladě splátkového kalendáře, který vám po vzájemné
dohodě vypracujeme. K fakturám přikládáme seznamy lekcí vedené lektory. Cena zahrnuje pouze
kurzovné. Poradíme vám při výběru vhodných
učebnic a dodáme je za maloobchodní ceny.
Storno podmínky
Tylův dům se zavazuje, že pokud se z jakýchkoliv důvodů (nenaplnění kurzu minimálním
počtem uchazečů o kurz aj.) kurz neuskuteční,
vrátí do jednoho týdne celé kurzovné. Dle vlastního uvážení může TD nabídnout otevření kurzu
i menšímu počtu uchazečů s úměrně zvýšeným
poplatkem za kurz.
Na žádost uchazeče o kurz se vrací kurzovné
14 dnů před zahájením kurzu po odečtení storno
poplatku 20 %. Při odhlášení po započetí kurzu
a kdykoliv v průběhu kurzu činí stornovací poplatek 100 % ceny kurzu.
Neúčast uchazeče na hodinách není důvodem
k vrácení kurzovného za dobu absence.
Povinnosti Tylova domu
V případě nepřítomnosti lektora z důvodu nemoci aj. Tylův dům zajistí náhradní výuku v jiném
termínu.
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KONCERTNÍ ABONENTNÍ CYKLUS KRUHU PŘÁTEL
HUDBY PŘI TYLOVĚ DOMĚ
Únor 2007
VÍTĚZ PRAŽSKÉHO JARA
Ivo Kahánek – klavír
Vítěz mezinárodní soutěže Pražské Jaro 2004
obor klavír, Ivo Kahánek, se probojoval do česko
Z velmi obsáhlé nabídky jsme se pokusili – slovensko – korejsko – japonského finále, které
spolu s dramaturgem-violoncellistou Janem Pá- se konalo v pražském Rudolfinu 14. května 2004,
leníčkem vybrat pro vás takové koncerty, které
kde nadchnul porotu přesvědčivým přednesem
zajišťují nejen vysokou uměleckou úroveň, ale
Lisztova klavírního koncertu č. 1 Es dur. Jeho
zaujmou také co nejširší vrstvu posluchačů. Jsme
vítězství je o to cennější, že zvítězil v konkurenci
si plně vědomi kvality a náročnosti vyspělého
více než 45 kandidátů a je teprve třetím Čechem,
poličského publika a velmi si vážíme vašeho
který získal v této mezinárodní soutěži nejvyšší
zájmu i vaší přízně, je to pro nás závazek nezkla- ocenění (Hnát, Kasík).
mat a udržet vysokou úroveň Kruhu přátel hudby
v našem městě.
Březen 2007
KONCERT PRO HOUSLE A KLAVÍR
Silvie Hessová – housle
KONCERTNÍ SEZÓNA 2006/2007
Daniel Wiesner – klavír
Silvie Hessová (1969) absolvovala pražŘíjen 2006
skou konzervatoř v roce 1989 u profesora
ADAMUSOVO TRIO
K. Přibyla. Jako primárius kvarteta Eberle
Jan Adamus – hoboj, anglický roh
získala v roce 1989 ve francouzském EviaJitka Adamusová – housle
nu Cenu pařížského rozhlasu za interpretaci
Květa Novotná – klavír
1. smyčcového kvartetu L. Janáčka. O rok později se zúčastnila komorních kurzů v Londýně
Soubor se orientuje jak na hudbu barokní či
u Amadeus kvarteta.
klasickou, tak na hudbu romantickou a moderní.
Daniel Wiesner (1969) studoval na pražské
V oblasti hudby barokní se zabývá Adamusovo
konzervatoři u prof. Valentiny Kameníkové
trio vyhledáváním dosud neznámých skladeb, a na AMU ve třídě prof. Petera Toperczera. Inpřičemž vrcholem této činnosti bylo natočení
tenzivně se věnuje soudobé hudbě, zvláště čes6 Suit G. Ph. Telemanna pro hoboj, housle a cem- ké, má na svém kontě mnoho desítek premiér
balo, které byly vydány jako komplet vůbec po- novinek a několik CD nahrávek. V roce 1998
prvé (vydaly GZ Loděnice 1993 ).
vystoupil D. Wiesner v pražském Rudolfinu
Druhým pólem působení tria je uvádění
na samostatném večeru v prestižním cyklu „Svěskladeb novějších. Ovšem zejména skladby
tová klavírní tvorba“.
z období romantismu je nutno upravit, a proto
se umělecký vedoucí Jan Adamus zaměřuje
Duben 2007
na transkripce, které sám provádí.
OSLAVA VARHAN
Přemysl Kšica – varhany
Listopad 2006
Narodil se v Praze v hudební rodiROMANTICKÉ VIOLONCELLO
ně. Klavírní hru studoval u prof. MilaJan Páleníček – violoncello
dy Borové, základy varhanní hry získal
Jitka Čechová – klavír
u prof. Josefa Popelky a varhanní improvizaci se
Jan Páleníček – přední český sólista a komor- věnoval u prof. Jaroslava Vodrážky. Na soutěži ve
ní hráč, je nositelem velké rodinné hudební tradi- varhanní improvizaci Opava 2000 získal hlavní
ce, které vdechnul život klavírista a hudební skla- ocenění. Po maturitě na dejvickém gymnáziu
datel Josef Páleníček, zakladatel Smetanova tria. pokračuje ve studiu varhanní hry u prof. Josefa
Jitka Čechová – komorní hudba je pro ni jednou
Popelky a klavírní hry u prof. Jiřího Holeni na
z nepostradatelných složek její hudební identity. pražské konzervatoři. Jako varhaník se věnuje
Jako pianistka Smetanova tria se této činnosti vě- koncertní a improvizační činnosti s dětským
nuje s plným emotivním zaujetím, podpořeným
sborem Caorus Angelus a působí jako varhaník
brilantní technickou vybaveností jejího sólistic- v chrámu Nejsvětějšího srdce Páně na nám. Jiříkého zázemí.
ho z Poděbrad a v chrámu Panny Marie Sněžné
v Praze.
Prosinec 2006
STŘEDOVĚKÉ VÁNOCE
Bonusový koncert pro členy Kruhu přátel
Kvinterna
hudby
Hana Blochová – zpěv (mezzosoprán),
Květen 2007
varhanní portativ, flétna
ZAHAJOVACÍ KONCERT
Petr Vyoral – fidula, kvinterna
MARTINŮ FESTU 2007
Pavel Polášek – bombard, zobcové flétny,
santur, zpěv
•
Přemysl Vacek – loutna
ZMĚNA PROGRAMU A TERMÍNU
Milan Bílek – bicí nástroje
VYHRAZENA
Soubor obnovil svou činnost v roce 1994, kon•
certuje pravidelně doma i v zahraničí, účastní se
evropských hudebních festivalů, spolupracuje
Cena abonentní vstupenky pro koncertní ses rozhlasem i televizí a dosud natočil tři CD:
zónu 2006/2007 je 300 Kč (bez rozlišení sedadel
„Dvorská hudba doby Karla IV.“, které se stalo pre- 150 Kč (studenti a senioři od 60 let). Předprozentačním CD 6. ročníku Festivalu staré hudby
dej abonentek bude zahájen 4. září a ukončen
v Českém Krumlově roku 1997, a bylo též použito
27. září 2006 v kanceláři Tylova domu v Poličce,
pro film „Magister Theodoricus“, vyrobeném pro
ve dnech pondělí a středa 8.00 - 17.00 hodin, útestejnojmennou výstavu Národní galerie v Praze. rý a čtvrtek 8.00 – 15.30 hodin
Druhé CD s názvem „Rituály středověku“, obsahující Věštby Sibyliny a mariánské oslavné písně
Věříme, že zůstanete i nadále našimi pravidelčerné Madony montserratské, vzniklo v roce
nými návštěvníky koncertů, kteří spolu s umělci
1998 v souvislosti s realizací cyklu scénických
vytváří na koncertech neopakovatelnou atmosfékoncertů věnovaných oslavám výročí Karla IV. ru vzájemného porozumění. Nejste-li ještě členy
– „MYSTICA 98“.
Kruhu přátel hudby při Tylově domě a chcete-li
Obsahem třetího CD jsou písně středověkého
se jimi stát, přijďte si vyzvednout přihlášku do
Španělska 13. a 14. století.
kanceláře Tylova domu do 27. září 2006.
Vážení příznivci komorní hudby,
tak jako v letech předchozích vám předkládáme naši programovou nabídku koncertů pro koncertní sezónu 2006/2007 Kruhu přátel hudby.

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:

ZÁJMOVÉ KROUŽKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2006 – 2007
Přijďte v září mezi nás a „ochutnejte“ z naší
nabídky pro školní rok 2006 – 2007.
věk
kde
Dance theather
9 -13 let
ZŠ TGM
Dance theather
14 - 18 let
ZŠ TGM
Divnodivadlo
7 – 9 let
SVČ
Divnodivadlo Junior
14 - 99 let
SVČ
Africké tance
5. - 9. třída
SVČ
Krasohled
14 - 20 let
SVČ
Vesele s písničkou
2. - 5. třída
SVČ
„Na slovíčko“
12 – 15 let
SVČ
Pastelka
1. - 5. třída
SVČ
Pastelka
6. - 9. třída
SVČ
Keramika pokročilé
děti
SVČ
Keramika začátečníci
děti
SVČ
Keramika pokročilé
děti
SVČ
Keramika pokročilé
děti
SVČ
Keramika pokročilí
dospělí
SVČ

Kč/rok
vedoucí

kdy

400,Út 14,30 – 15,30
P. Písaříková
400,Út 15,30 – 16,30
P. Písaříková
300,St 14,30 - 16,00
P. Písaříková
300,Po 15,30 - 17,30
P. Písaříková
900,Čt 18,00 – 19,00
E. Lipenská
300,St 16,30 -17,30
Mgr. P. Chmel
300,Út 15,00 – 16,00
Mgr. J. Macháček
300,Pá 14,30 - 16,00
Z. Kašparová
400,Čt 13,30 - 15,00
M. Mitášová
400,Čt 15,00 - 16,30
M. Mitášová
1000,Po 15,00 - 17,00
R. Sobolová
900,Út 13,30 - 15,30
Mgr. Z. Kleinová
1000,Út 15,30 - 17,30
Mgr. Z. Kleinová
1000,Pá 14,00 - 15,30
O. Hudská
1480,Po 17,00 - 19,00
R. Sobolová

Keramika
dospělí
SVČ

1480,Čt 17,30 - 19,30
Z. Gapová

Šikulka
4. - 6. třída 500,Po 14,00 – 15.30
SVČ
Z. Novotná
Dovedné ruce
1. - 3. tř.
450,Út 13,30 - 14,30
SVČ
Z. Pechancová
Dovedné ruce
4. - 6. tř.
550,Út 14,30 - 16,30
SVČ
Z. Pechancová
Dovedné ruce
7. - 9.tř
500,St 15,30 - 17,00
SVČ
Mudr. H. Vltavská
Paličkování zač. i pokročilí
děti
500,St 15,00 - 17,00
dospělí
820,SVČ
Mudr. D. Findejsová
Klubíčko
2,5 - 4 let
400,Po 10,00 - 11,00
SVČ
R. Kysilková
Dámský klub
dospělí
1000,Út 17,00 - 19,00
SVČ
Z. Pechancová
Netradiční pohybové aktivity
1.- 4. třída 400,Čt 17,00 - 18,00
ZŠ TGM
Mgr. P. Chmel
Klub Neptun
6. třída až 99 let
400,víkendy
M. Kadlec, Mgr. V. Fila
Šachy začátečníci
bez omez. 300,Čt 14,00 – 16,00
SVČ
F. Houška
Šachy pokročilí
300,Pá 14,00 - 16,00
SVČ
D. Schaffer
Cvičení rodičů s dětmi
3 - 5 let
400,Út 17,00 - 18,00
ZŠ TGM
Š. Doležalová
Jóga pro dospělé
820,Po 18,00 - 19,30
SVČ
L. Vápeníková
Jóga pro dospělé
920,Út 17,30 - 19,30
SVČ
M. Fritchová
Jóga pro dospělé (pro pokročilé)
920,Po 17,30 - 19,30
ZŠ TGM
M. Hrstková
Karate
13 - dospělí
St 17,00 - 18,00
Na Lukách Š. Příhoda
ZŠ TGM
Pá 17,00 - 18,30
děti 900,- dospělí 1480,(pouze St nebo Pá děti 450,- dospělí 750,-)
Karate
13 – dospělí R. Andrle DiS.
děti 900,- dospělí 1480,(pouze So nebo Ne děti 450,- dospělí 750,-)
So 17,00 - 19,00
ZŠ TGM
Ne 17,00 - 19,00
ZŠ TGM
Florbal chlapci
6. - 9. tř
400,Gymnázium
RNDr. S. Adamec
Florbal chlapci
4. - 6. tř.
400,Mgr. P. Chmel
Florbal
střední školy
400,Mgr. P. Chmel
Sportovní gymnastika
8 - 11 let
400,St 16,00 - 17,30
Gymnázium
Mgr. L. Korábová
Mgr. M. Jakubcová
Přípravka sportovní gymnastiky
3 – 5 let
400,St 16,00 – 17,30
Gymnázium
V. Zvolenská

Country tance
děti ZŠ
SVČ
Berušky
6 -7 let
SVČ
Mažoretky

300,Út 16,30 - 17,30
Ing. R. Zezulová
300,Čt 15,00 - 16,00
Z. Novotná

500,St 17,00 - 18,30
ZŠ TGM
Z. Nečasová
Aerobic začátečníci
2. tř. a výše 450,ZŠ TGM
M. Pospíšilová
Aerobic pokročilí
450,PáZŠ TGM A. Mihulková
Volejbal
2. - 5. třída 500,Út a Čt 15,00 - 16,30
Sokolovna Mgr. L. Haraštová
Rybářský pro začátečníky
3.-9. tř.
250,Po 14,00 - 15,00
SVČ
Mgr. M. Zlevor
„Mopík“
2.-7. tř.
300,St 14,00 - 15,00
SVČ
Z. Rubáček
Střelecký pro začátečníky
3.-9. tř.
300,Po 16,00 - 17,00
těl. Liboháj R. Brabec
Střelecký pro pokročilé
3.-9. tř.
300,Čt 16,00 - 17,00
těl. Liboháj J. Štefka
Leteckých modelářů
4.-9. tř.
300,So 14,00 - 17,00
Svazarm
J. Hrdlička
Základy práce na PC
1.- 4. tř.
300,Pá 15,00 - 16,30
Na Lukách K. Poliačik
Práce na PC
5. - 9. tř.
400,Pá 16,30 - 18,00
Na Lukách J. Pechanec
Jezdecký klub SVČ
1. - 9. tř.
300,Jezdecký areál Stašov
M. Pletichová
Kopaná- starší přípravka ročník 1996 - 1997
podzim a jaro - Út a Čt 16,00 - 18,00 stadion SK
zima - Út 18,00 - 20,00 ZŠ Na lukách
- Čt 17,00 - 18,00 ZŠ Na Lukách
cena 500,Kopaná-mladší přípravka ročník 1998-1999
V. Dittrich, M. Kozel
podzim a jaro - Út a Čt 16,00 - 18,00 stadion SK
zima - Po 17,30 - 19,00 Gymnázium
- St 16,00 - 17,00 ZŠ Na Lukách
cena 500,Kopaná – přípravka „školička“ ročník 2000 a mladší
podzim a jaro - Út a Čt 16,00 - 18,00 stadion
zima - Út 16,00 - 17,00
ZŠ Na Lukách
- Čt 16,00 – 17,00 ZŠ Na Lukách
R. Lajžner, R. Bican
cena 500,Nábor od 29. 8. každé Út a Čt od 16,00 na
stadioně SK Masokombinát Polička.
Otevření kroužku je podmíněno určitým minimálním počtem účastníků. Počty účastníků se u jednotlivých kroužků liší.
•
Zájmové kroužky probíhají od října do konce května kromě kopané a karate modelářů. U kroužků s chybějícími údaji bude vše upřesněno v září v SVČ.
•
Přihlášky do zájmových kroužků si můžete vyzvednout od 29. 8. 2006 v SVČ MOZAIKA.
•
Úplatu za zájmové kroužky a kurzy vybíráme v hotovosti v SVČ MOZAIKA každý den od 29. 8. 2006 od 8,00
do 16,30 hodin.
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KURZY PRO ŠKOLNÍ ROK 2005-2006
Kurz - Zdravotník zotavovacích akcí
Kurz proběhne pod vedením pracovnic Červeného
kříže 16. - 17. 2. a 23. - 24. 2. 2007.
Cena: 1 500,- Kč
Čekáme miminko – aneb co se v knihách nepíše
Lektorka: porodní asistentka V. Dostálová
Každý lichý Čt od 17,00 - 18,00 hodin od 5. 10. 2006
v SVČ
1. setkání: nitroděložní vývoj dítěte, péče o pleť
a celé tělo, jak si upravit jídelníček
2. setkání: mluvíme spolu přes bříško, péče o novorozence, cvičení
3. setkání: co se děje při porodu, šestinedělí
4. setkání: kojení – jak na to, co s problémy při
kojení, vývoj dítěte v prvním roce života, nabídka
vhodných aktivit
Podle zájmu bude probíhat v průběhu celého roku
a setkání se budou opakovat pro nově příchozí.
Cena: 50 Kč/ hodina
Laktační poradna
Lektor: laktační poradkyně Mudr. Hana Vltavská
Každý lichý Čt od 16,00 – 17,00 hodin
od 5. 10. 2006 v SVČ
Cena: 100 Kč/ hodina
Je nás doma o jednoho víc - masáže kojenců
Lektorka: Mudr. Hana Vltavská
Každý sudý Čt od 16,00 – 17,00 hodin
od 5. 10. 2006 v SVČ

Kurz afrických tanců
Lektorka: Eva Lipenská
říjen – prosinec – 10 lekcí (první lekce 5.10.2006)
Čt 19,00 – 20,00 SVČ
Cena: 1200,- Kč
Kurz práce na PC pro vyšší věk. kategorii - začátečníci
pro starší generaci až do 99 let
začátek v říjnu v ZŠ Na Lukách
(den a hodinu upřesníme v září)
Lektor: Ing. Adolf Klein
10 lekcí 1,5 hodiny s možností pokračování podle
zájmu účastníků.
Cena: 600,- Kč
Kurz práce na PC pro vyšší věkovou kategorii - pokročilí
pro starší generaci až do 99 let
začátek v říjnu v ZŠ Na Lukách
(den a hodinu upřesníme v září)
Lektor: Ing. Adolf Klein
10 lekcí 1,5 hodiny s možností pokračování podle
zájmu účastníků.
Cena: 600,- Kč
Kurz břišních tanců SŠ a dospělí
začátek 1. září 2006 – listopad
Pá 15,30 začátečnice
Pá 17,00 pokročilé
Lektorka: Adriena Morávková
10 lekcí / 1,5 hodiny sál gymnázia
Cena: 1200,- Kč

Z ČINNOSTI DPS PENZION
POLIČKA
1. 6. Odpoledne patřilo všem, kteří se narodili
v květnu. Ve společenské místnosti oslavencům zazpíval pěvecký kroužek Poupata a zahrál pan Hladík
s panem Otepkou. Podávala se káva, čaj, čokoláda,
buchty. Rádi bychom poděkovali paní Prchalové
a slečně Krušinové, které dobroty napekly.
7. 6. Obyvatelé Penzionu navštívili záchrannou
stanici zvířat – Zelené Vendolí. Při odborném výkladu
si prošli celým areálem. Mezi zvířaty se seniorům moc
líbilo. Na závěr si senioři opekli buřty. Vyhlídkovou
jízdou po okolních vesničkách jsme zakončili toto
velmi příjemně strávené dopoledne.
14. 6. Ve společenské místnosti se obyvatelé Penzionu sešli při výrobě keramiky. Pod vedením paní
Pechancové vznikaly pod jejich rukama krásné květináče. Nechyběl elán, nadšení a tak výrobky opravdu
stojí za to. Obyvatelky se už těší, až je budou zdobit.
21. 6. Filmová kavárnička – při kávě a čaji senioři
zhlédli video o tygrech.
27. 6. proběhlo v jídelně Penzionu slavnostní zakončení Poličské univerzity třetího věku. Posluchači
univerzity si zazpívali studentskou hymnu, dostali
osvědčení o absolvování semestru a při muzice pana
Hladíka zpívali a tančili. O kulturní vystoupení se
postaral pěvecký kroužek „Poupata“. Nechybělo ani
malé občerstvení.
29. 6. Ve společenské místnosti proběhlo narozeninové zpívání. Všem červnovým oslavencům zazpíval pěvecký kroužek Poupata a zahrál pan Hladík. Na
stolech nechyběly dobroty, které tentokrát napekly
paní Hegrová, Peterková a slečna Krušinová.

ĀȀ̀ЀԀऀࠀऀࠀ܀ЀఀࠀЀഀ

ༀကᄀሀጀऀ᐀ሀᔀሀᘀ᐀ᜀऀ᠀ऀሀᤀᨀᬀᰀᴀ
܀Ḁࠀἀ ̀ऀ!ऀࠀԀఀ "#ऀ!ऀࠀ$ఀḀࠀ܀%&ऀ

ᤀ'&̀ (ऀЀఀࠀЀ#ऀ#)ऀሀ$&%#*Ȁऀ+'ࠀ,ഀ

7

Na všechny nabízené kurzy se hlaste již v září
(úplata bude vybírána vždy při začátku kurzu).

Město Polička, Palackého nám. 160,
572 01 Polička, IČO 00277177
VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍu

NA OBSAZENÍ FUNKCE:
JEDNATEL OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI
T.E.S. s.r.o., Jiráskova 977, Polička
Předpokládaný termín nástupu 1. 10. 2006. Místo výkonu práce: Polička, Jiráskova 977
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) řidičský průkaz skupiny B
b) znalost práce na PC (uživatelská)
c) VŠ vzdělání ekonomického nebo technického směru + 3 roky praxe nebo SŠ vzdělání ukončené
maturitou + 5 let praxe.
Písemné přihlášky zašlou uchazeči v termínu do 31. 8. 2006 na adresu: Město Polička, Bc. Miroslav Popelka, starosta,
Palackého nám. 160, 572 01 Polička.
Přihlášku lze doručit i osobně na podatelnu MěÚ do 31. 8. 2006 2006 do 14:00 hodin.
Obálku označte heslem VŘ – T.E.S.
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)
c) ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
d) osvědčení dle § 4 z.č. 451/91 Sb. v platném znění (lustrační zákon).
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Kurz německého jazyka pro začátečníky
říjen - leden, únor - květen
SŠ a dospělí, SVČ, St 17,00 – 18,00
Kurz německého jazyka pro mírně pokročilé
SŠ a dospělí, SVČ, St 18,00 – 19,00
Lektorka: Veronika Demelová – držitelka mezinárodně uznávané jazykové zkoušky CMP
Cena: 700,Kurz šití (podle zájmu pro začátečníky či mírně pokročilé)
- SŠ a dospělí
Lektorka: L. Šmejdířová
leden až březen, SVČ, Po 17,00 - 19,00
Cena: 700,Jste připraveni na nový silniční zákon?
K. Stříteský, St 18. 10. 2006, SVČ, 18,00 – 20,00
Seznámení s novinkami z nového silničního zákona
č. 411/2005 – doplnění zákona č. 361/2000.
vstupné 50,- Kč
KURZ – REIKI I.
mistr: Mirek Čapek
termín: 22. 9. – 24. 9. 2006
místo: SVČ Mozaika
Přihlášky: Zuzana Gapová – tel. 774 180 653 (volejte
co nejdříve, počet míst je omezen)

Bc. Miroslav Popelka
starosta
V Poličce dne 20. 7. 2006
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JAK VENKOVANÉ VYRAZILI
DO SVĚTA

DĚTSKÝ PRÁZDNINOVÝ TÁBOR NA PIONÝRSKÉ ZÁKLADNĚ,
ANEB…DAMAŠEK PLNÝ SLUNCE A POHODY

Dne 16. 5. 2006 se přibližně padesátičlenné
První prázdninové dny patřila základna poličskéskupině odvážných studentů poličského gymnázia
ho Pionýra v Pusté Rybné – Damašku dětem. Tábor
pod dohledem tří učitelů a velením náčelníka Pavla
zabydlely spolu s vedoucími a personálem kuchyně
Joneše poštěstilo vyrazit do země královny Alžběty, v sobotu 1. 7. a prožily v něm čtrnáct dnů plných
deštivého počasí, double-deckerů a burákového más- slunce, pohody a příjemných zážitků. Zavítal jsem
la. Cílem této cesty mělo být seznámení s anglickými
tam den před odjezdem a položil vedoucímu Petru
reáliemi, zlepšení našich konverzačních schopností, Erbesovi pár otázek.
poznání anglického způsobu výuky a snad v neKolik je tady dětí a odkud pocházejí?
poslední řadě i získání mnoha nezapomenutelných
„Je tady zhruba 140 účastníků, převážně z Poličzážitků. A pokud mohu mluvit i za ostatní, myslím, ky a nejbližšího okolí, jsou tu však i děti bývalých
že všech cílů bylo dosaženo.
pravidelných účastníků tábora, které život zavál i do
Během našeho pobytu jsme stihli navštívit ty
vzdálených koutů naší vlasti, takže jejich potomci
nejznámější památky, od dob pravěkých jsme se pře- pokračují ve šlépějích svých rodičů…“
sunuli až k současným architektonickým rozmarům.
V jakém duchu letošní tábor probíhal?
Z mnoha zastávek můžeme uvést Stonehenge a snad
„Roviny činnosti byly dvě – jedna, dopolední, byla
ještě zajímavější, byť méně známý megalitický kom- taková všeobecná, jak je v těchto případech obvykplex v Avebury, dochované římské lázně v Bathu, lé, druhou byly odpolední počítačové hry „na živo“.
překrásné gotické katedrály v Salisbury nebo Wellsu, Ústřední myšlenkou nebylo tyto hry jakkoliv popularodné město nejznámějšího renesančního dramatika
rizovat, nýbrž nechat se motivovat dětským světem.“
Williama Shakespeara, tedy Stratford-upon-Avon…
Nezdá se ti, že je v poslední době na táborech
K reáliím bychom snad také mohli přidat hluboký
(i doma) jaksi „přepočítačováno“?
zážitek z typických anglických snídaní, octových
„Ano, máme s tím problémy, protože děti v pobrambůrků a také odlišnost elektrických zásuvek.
slední době tráví u počítačů nebo u televize víc času,
A jak to dopadlo s rozmlouváním s Angličany
než je zdrávo. Ale tady, na táboře, si „nesáhne“ ani
v jejich rodné řeči? Ono nesmělé good morning na
jedno dítě na nic, jsou to jakési motivační prvky
celnici se ke konci proměnilo ve smělé výměny názo- všech následujících her.“
rů. Co to způsobilo? Z velké míry za toto vděčíme fotJak se účastníci tábora vyrovnávají s letošníbalu, neboť byl vděčným tématem našich rozhovorů
mi tropickými teplotami?
se studenty Lord Wansdworth College. V areálu této
„Je pravda, že počasí, ačkoliv se zdá nádherné, přitypicky anglické školy jsme strávili více než jeden
náší bohužel pro táborovou činnost spíše problémy.
den, poznávali odlišnosti ve způsobu vyučování, jak
Častěji než v nevlídném počasí, jak je na Vysočině
se místní mladí lidé baví a co obvykle dělají ve vol- zvykem, se objevily angíny a různé jiné krční probléném čase. Do tajemství kriketu nás sice nezasvětili, my, související s prudkým ochlazením přehřátého orale jinak jsme si mohli prohlédnout jejich vyučovací
ganizmu po požití příliš chladného nápoje či náhlém
hodiny a skrytě jim závidět, že mají v posledním
vykoupání v chladné vodě.“
ročníku již pouze čtyři předměty, že jich je v jedné
Vaše základna prošla v uplynulých letech
třídě mnohem méně než u nás a také to, že místo
řadou oprav a úprav. Jste se současným stavem
biflování vedou dlouhé polemiky s vyučujícím. Ale
spokojeni?
třebaže tito žáci nosí školní uniformy a mají přísněji
„Právě v těchto dnech jsme dostali do rukou papír,
daný program, jsou stejní jako my. Jaký to byl zážitek, a to stavební povolení pro stavbu „kořenové čističky“,
když jsme vstoupili na skoro posvátnou půdu univer- nacházející se v zóně Chráněné krajinné oblasti (což
zity v Oxfordu a vstříc nám vyrazili místní studenti
musela schválit i vláda ČR), takže se nám podařilo
poprášení moukou, polití šampaňským, ve vlasech „přeskočit“ řadu překážek, které tomu dosud bránily.“
vajíčka a rajčata! Inu, i zde se slaví konec studia.
K uskutečnění projektu jsme už sehnali peníze, takže
A když se vrátím k nezapomenutelným zážitkům
během podzimu tady budeme schopni vytvořit stan– už se vám někdy poštěstilo jet trajektem po trošku
dardní sociální zázemí, včetně záchodu uvnitř hlavní
bouřlivějším moři? Zažili jste někdy ono houpání, budovy a umývárny, ač tam ještě voda zavedena
které i u námořníků vyvolává mořskou nemoc? Již
není. To je poslední „zádrhel“, který nás ještě pálí.“
jste se někdy ocitli 140 metrů nad hladinou řeky
Je-li řeč o vodě, té je v areálu základny dost.
Temže, kde se vám rozprostřel nádherný pohled na
Nedaleko je mohutný pramen kvalitní pitné
Big Ben, The Houses of Parliament, Westminsterské
vody. Je tedy spíše otázkou, jak ji dostat do „chaopatství? A přitom jste se třásli hrůzou, neboť kabin- lupy“...
ky Londýnského oka jsou téměř celé prosklené, takže
„To není hlavní problém. Problém je, kam odpadovidíte i maličkaté lidičky dole na zemi? Pro každého
vou vodu vypouštět. To je nyní v podstatě zajištěno.
z nás byl ten nejsilnější zážitek jiný, ale musíme za
Poslední co nám zbývá, je vybudovat studnu. Ve hře
ně poděkovat našemu doprovodu. Náčelníkovi Pavlu
jsou dvě varianty, ale to bych nerad rozváděl, protože
Jonešovi, který nás zavedl i na místa, která se netěší
to je na dlouhé povídání.“
pozornosti japonských turistů, třebaže by za to stála,
Takže práce je tu ještě pořád dosti…
panu učiteli Tišlovi, který stál za naším pobytem
„Všem, kteří tady dosud v uplynulých deseti letech,
v Lord Wansdworth College, neboť zde v minulém
kdy jsme tuto budovu (jako ruinu bývalé hájovny
školním roce učil, a paním učitelkám Galgociové
a Neřoldové za přípravu zájezdu a za veškerou jazykovou pomoc a péči. Za finanční podporu patří
také poděkování SRPŠ při Gymnáziu Polička a firmě
Medesa, s.r.o. Polička.
Tereza Novotná, studentka Gy
V prvním červencovém týdnu splnila 1. základní
organizace Českého svazu ochránců přírody Polička
(ČSOP) hlavní úkol roku 2006, kterým je akce na záchranu lokalit s původní vzácnou květenou, nazvaná
Damašek 2006.
Zdánlivě poněkud prozaický název akce je odvozen od místa konání, tedy od osady Damašek v obci
Pustá Rybná, kde se nachází hlavní lokalita našeho
zájmu – Přírodní rezervace Damašek – mokřadní louka s mnoha vzácnými druhy rostlin (ostřice, rosnatka,
prstnatce…). Práce členů ČSOP a mnoha dobrovolníků z celé republiky spočívá v ručním sečení pomocí
kos a křovinořezů, v ručním vynášení trávy pomocí
vidlí a našlapání na vozy. K sečení nelze použít zemědělskou techniku, protože se jedná o močál, v němž

a poté kravína) koupili a převzali do své péče, přiložili ruku k dílu, chci nyní poděkovat za spolupráci
a pomoc. Zbývá už jen málo, aby vše bylo jak má být
a proto je prosím, aby nám zachovali svou přízeň“
Zítra končíte. Co chceš komu vzkázat?
„Především chci poděkovat všem vedoucím, kteří
svou práci vykonávají poctivě a svědomitě, bez nároku na odměnu. Všichni víme, že práce s dětmi není
tak jednoduchá, jak by se na první pohled mohlo
zdát – vyžaduje pevné nervy a sebekázeň. Současně
chci poděkovat pracovníkům kuchyně, kteří se příkladně, od rána do večera, starali o žaludky účastníků tábora. V neposlední řadě patří poděkování všem
našim sponzorům, především Ministerstvu školství,
Městu Polička a firmě Letostav Letovice (její zaměstnanec zde působí jako kuchař), dále jednotlivcům
v čele s PhMr. Růženou Tomanovou RNDr., která
nás zásobuje potřebnými léky a Milanu Vostřelovi za
vodoinstalační práce.“

Základna Pionýra na Damašku, pokud vím,
ale nebude dlouho „zahálet“. Zakrátko tu budou
tábořit členové dalších organizací...
„Dalšími táborníky v pronájmu budou Sokolové od
Brna, poté tady uspořádáme náš tradiční a oblíbený
tábor rodičů s dětmi, tzv. “Matky“, poté opět v pronájmu nastoupí turistický oddíl mládeže ze Svitav.“
Zaznamenáno na „marodce“.
Jak už bylo řečeno, neobešlo se tropické počasí
bez onemocnění, způsobených většinou přehřátím
organizmu a poté prudkým ochlazením. Vyskytly
se i drobné úrazy. Zdravotnice Dana Erbesová nám
k tomu řekla: „Letos jsem ošetřovala řadu drobných
zranění, protože se hodně běhalo a sportovalo, přičemž děti byly, vzhledem k počasí, jen málo oděné.
Vyskytly se asi tři případy angín, což bývá při těchto
teplotách obvyklé.“ Na „marodce“ byla zrovna tři děvčata, a tak jsem se zeptal, co je sem přivedlo. Klára
Janybková: „Bylo tady hezky, teplo, program se nám
líbil. Mám trochu angínu.“ Kristýna Kynclová: „Líbilo
se nám tady všechno, ani chvíli jsme se nenudili, jídlo
bylo fajn.“ Barbora Tomanová: „Už doma mě trápil
kašel, ale tábor jsem si nechtěla nechat ujít. Teprve
teď jsem „lehla“. Ale užila jsem si všechno, nic jsem
nevynechala.“

DAMAŠEK 2006 ANEB POKOSENO, POHRABÁNO,
VYNESENO, ODVEZENO

9

by traktor zapadl a mohl by poškodit vzácné prostředí. V rámci této akce jsme rovněž obdobným způsobem ošetřili další významné krajinné prvky, a to VKP
Pod nádražím a VKP Pod kravínem v Borové a VKP
Suchopýrek v katastru obce Korouhev. Celková výměra udržovaných ploch je 6 ha.
Protože se jedná o těžkou práci v náročném terénu, děkujeme tímto všem více než 60 dobrovolníkům
ze zdejších i dalekých krajin, kteří připojili ruku k dílu a nebylo jim zatěžko smočit své nožky do bažiny
a riskovat tak estetickou újmu na svých končetinách
minimálně po celý zbytek léta. To vše pouze za
odměnu v podobě jídla, pití a příjemného posezení
u ohně poblíž hájenky, kterou nám laskavě k tomuto
účelu zapůjčilo Město Polička. 1. ZO ČSOP Polička

JAKOŽ I MY NEODPOUŠTÍME…
Stačil jsem si již vícekrát ověřit, jakým způsobem
někteří v Poličce čtou Konečného znamenitou práci
o panu děkanu Jaroslavu Daňkovi, možná dosud
nejpozoruhodnějším knězi, jakého mé rodiště mělo.
Dovídají se o zlých věcech. Ti, kdo po roce 1949
zrovna byli u moci, je způsobili nejen p. děkanovi,
ale také nejednomu z jejich příbuzných a předků. Nepěkně se chovali zejména představitelé tzv.
církevního referátu ONV. Čtenářům neunikne například složitý osud jedné funkcionářky, jejíž život
byl v mnohém vykolejen okolnostmi, často zmaten,
snad se i poskvrnil zjevnou vinou – a přece nakonec
nalezl spásný přístav (poznámka 29 na str. 16–17).
Kolik jste po přečtení této pasáže zaslechli úlevných
povzdechnutí, že zrovna tahle křivolaká a místy
temná cesta vyústila do světla? Kolik z vás sdílelo
radost pochvalného kázání ThLic. F. Hájka nad její
rakví? Určitě takoví byli. Bohužel častěji slyším: „Její
život je neomluvitelný. Řadě lidí ublížila.“
Četba knihy o nejbáječnějším katolickém duchovním v novodobých dějinách města by měla vést
nejen k zamyšlení nad údělem některých místních
křesťanů, ale možná i nad smyslem a posláním křesťanství. Je však soud, který jsme slyšeli, opravdu tak
bytostně křesťanský?
Vzpomínám na příběh, který si mezi sebou vyprávějí pravoslavní: Kterémusi knězi si postěžoval farník
na muže, který mu ublížil tak těžce, že se to absolutně
nikdy nedá prominout. Kněz farníkovi jeho ujištění
nerozmlouval. Kupodivu souhlasil. Požádal však
farníka, aby se na závěr spolu pomodlili „Otče náš“.
Když v modlitbě dospěli k místu, kde se hovoří o narovnání vzájemných vin, řekl kněz: „… a neodpusť
nám naše viny, jakož i my neodpouštíme…“.

„Tak to přece není!“, vzbouřil se farník.
„Ale je to pravda,“ stvrdil kněz. „Nebudeme přece
v modlitbě lhát.“
Farník se zastyděl. Zastydíme se i my při řadě
podobných příležitostí? Zastydím se já, zastydíš se
i ty, milý čtenáři těchto řádků?
Dovolte mi, abych citoval ze svého vlastního
článku v Theologickém sborníku, nazvaného „Míníme téhož Boha?“. Zmiňoval jsem v něm vzpomínku
známého židovského profesora z Tel Avivu Pinchase
Lapida na jeho zážitek z Milána, kde v minulosti
působil jako izraelský konzul. Napsal jsem: „Zrovna
tam vyznamenávali jednu katolickou řeholnici, která
se za války zasloužila o záchranu mnoha lidských
životů, a tedy i jeho. Když jí šel po slavnosti osobně
poděkovat, obrátila se na něho se slovy: -Jsem už
stará a mám špatnou paměť. Kdo jste vy? Komunista,
Žid nebo fašista? – Stanul jako zasažený bleskem.
Rázem pochopil její myšlení: ano, všichni jsme
lidé. Všichni bez rozdílu jsme bratry a potřebuje-li
kdo pomoc, je nutné mu ji poskytnout, ať je kdokoliv. I když je to nepřítel. Odkud tryská tak veliká
mravní síla? Z Nového zákona. Z Ježíše. Z největšího
a nejautentičtějšího mezi Židy. A tak se vydal hledat
stopy ryzího židovství právě v této neuvěřitelně milující postavě.“
O co tedy jde? Mít snahu nahlížet každý lidský život z jeho lepší stránky. Chtít porozumět vnitřním zápasům toho druhého, které nejsou na první pohled
postřehnutelné. Učit se odpouštět: našim viníkům“
a bořit hradbu nevraživosti pomocí divuplné zbraně,
kterou nedávno chválil Benedikt XVI. ve své první
encyklice Deus Caritas est.
PhDr. O. A. Kukla

PAMÁTNÍK BOHUSLAVA
MARTINŮ SE ZAVÍRÁ
Vzhledem k postupující rekonstrukci muzea
dojde k uzavření Památníku Bohuslava Martinů.
Expozice o životě a díle Bohuslava Martinů bude
otevřena do konce srpna. Rozloučení se stávající
expozicí proběhne v pondělí 28. srpna v 18:00. Na
toto přátelské setkání jste srdečně zváni. Přilehlý
video-audiosálek, kde je možné si prohlédnout
dokumentární filmy o Bohuslavu Martinů nebo
poslechnout nahrávky jeho hudby, bude návštěvníkům i nadále k dispozici. Už teď se můžete těšit na
zcela novou expozici, v níž bude vystavení fyzického materiálu z bohatých archivních fondů muzea
kombinováno s audiovizuální projekcí.

POHLEDNÉ MĚSTO POLIČKA

Městské muzeum a galerie Polička si Vás dovoluje pozvat na výstavu POHLEDNÉ MĚSTO POLIČKA. Jedná se o výstavu pohlednic z muzejních
sbírek. Výstavu je možné navštívit do 30. 9. 2006.
Výstava je doplněna černou fotografickou komorou s kompletním vybavením, ukázkou fotoapadle daného ceníku pečovatelských služeb. Senior
rátů a různorodými aktivitami, které návštěvníkům
může tyto služby hradit z částek za přiznanou zdra- přiblíží techniky výroby pohlednic v minulosti.
votní skupinu, vzhledem ke svému zdravotnímu stavu
Otevírací doba muzea – květen-srpen: Út-Ne:
(bezmocnost), která bude od příštího roku navýšena.
9.00 – 12.00, 12.30 – 17.00hod., září: Út-Ne 9.00
Posláním Domovinky pro denní pobyt seniorů je – 12.00, 12.30 – 16.00 hod.
vytvořit podmínky pro aktivní a důstojné prožívání
4. výstava Polička očima dětí, která se měla
stáří ve společnosti věkově blízkých spoluobčanů, konat v termínu od 7. 9. do 5. 10. 2006 ve vestibulu
podporovat vlastní hodnoty, sebeuplatňování, spo- Městského muzea, bude z důvodu prodloužení
lečenské začlenění a pomoc rodinným pečovatelům
výstavy 50. výročí světové premiéry Otvírání stupři péči o své blízké.
dánek zrušena.
Uchazeče, kteří by měli o tuto službu Domovinky
Výstavu z cyklu Bohuslav Martinů je možné nazájem, prosíme, aby nás kontaktovali nejpozději do
vštívit do 8. 10. 2006 ve vestibulu Městského muzea,
konce srpna 2006, buď telefonicky, nebo nejlépe
Tylova 114.
osobně. Jedná se zatím o nezávazné přihlášky, kdy
nás zajímá, zda bude o tuto službu zájem (podle toho
se zavede či nikoli). Případně vám poskytneme další
podrobnější informace.
Na Vaši návštěvu a dotazy se těší:
Brandejs Pavel – ředitel,
Smolková Irena – ved. pečovatelské služby
Český statistický úřad zveřejnil pro samotel: 461753111, e-mail: dps.penzion@policka.cz
správu Pardubického kraje pozitivní zjištění. Do
Dům s pečovatelskou službou „Penzion“,
Pardubického kraje za 1. čtvrtletí roku 2006 přijelo
Družstevní 970, Polička
a ubytovalo se o 30% turistů než za stejné období
loňského roku, z toho bylo 60% návštěvníků ze
zahraničí.
„Tento výsledek naznačuje správnost filozofie
krajské samosprávy v oblasti cestovního ruchu, tzn.
POZVÁNKA DPS
spolufinancování infrastruktury a hledání partnerství mezi podnikateli a veřejnou správou s cílem
16. 8. Keramika – společenská místnost 14.00 zlepšit služby ve prospěch návštěvníků. Je to však
hod.
výsledek pouze za zimní sezonu, kdy i příroda zvý23. 8. Posezení na přehradě – odchod od Penzi- šení návštěvnosti dobrými sněhovými podmínkami
onu ve 13.30 hod. Kdo pojede autem, bude odjíždět
pomohla. Budeme pokračovat v systémových řešení
ve 13.45 hod. od Penzionu. Budeme opékat uzeni- cestovního ruchu a radovat se budeme ve chvíli, kdy
nu, besedovat, pozorovat přírodu a nebude chybět
se podobná zjištění stanou dlouhodobým trendem,“
ani muzika.
řekl Miloslav Macela, člen Rady Pardubického kraje
30. 8. Malování na kameny – společenská míst- zodpovědný za cestovní ruch.
nost 14.00 hod.
Podle jiných čísel se počet lůžek v ubytovacích
31. 8. Narozeninové zpívání pro srpnové osla- kapacitách snížil od roku 2000 asi o 600. Znamená
vence – 14.00 hod. společenská místnost. Zpívat
to, že nabídka služeb je vyšší, než nabídka kapacit.
bude pěvecký kroužek Poupata a zahraje pan
I to je impuls do další práce především s velkými
Hladík.
projekty spolufinancovanými z Evropské unie.

CO JE DOMOVINKA ANEB „ŠKOLKA“ PRO SENIORY
Domovinka – pod tímto názvem se skrývá denní
stacionář pro seniory a zdravotně postižené občany.
Domovinka není určena pro osoby s těžkým psychickým postižením, s výrazně nižší schopností sebekontroly, komunikace a se sníženou schopností orientace
v prostředí a čase. Stacionář je vhodný zejména
pro seniory, kteří mají například v důsledku cévní
mozkové příhody sníženou soběstačnost nebo pro
seniory, kteří trpí depresemi v důsledku osamělosti
atd. Vždy je ale nutné, aby měl klient zachovalou alespoň takovou pohyblivost, aby byl schopen dojít do
auta, do prostor denního stacionáře, ke stolu nebo na
WC. Domovinka poskytuje seniorům potřebnou péči
v době, kdy se jim ostatní členové rodiny nemohou
věnovat. Občanům, kteří nechtějí nebo nemohou trávit celé dny doma o samotě. Celý objekt Domu s pečovatelskou službou je bezbariérový, takže ho mohou
využívat i občané na vozíčku.
Klient domovinky by mohl využívat všech pečovatelských i zdravotních služeb, který Dům s pečovatelskou službou nabízí. Jedná se zejména o dohled
nad klienty, zajištění a podání stravy, obstarání a podání léků, drobné nákupy, praní a vyžehlení prádla,
měření tlaku, pomoc při osobní hygieně, včetně celkové koupele, apod. Kromě těchto služeb nabízíme
relaxaci i odpočinek, aktivizační programy, jejichž
součástí jsou skupinová cvičení, ergoterapie, muzikoterapie a mnoho dalších kulturních a společenských
programů. Po dohodě se sestrou, na základě doporučení lékaře, může být klientovi zajištěna i odborná
zdravotní péče. Rovněž lze zajistit pedikůru, masáže
a kadeřnici.
Provoz domovinky by byl v Domě s pečovatelskou službou „Penzion“ v Poličce, v pracovní dny od
7.00 hod. do 15.00 hod. (případně i déle). Záleží na
volbě každého návštěvníka, které dny a jak dlouho
chce Domovinku navštěvovat. Dle zájmu obyvatel
– seniorů, by mohla být otevřena asi od února příštího roku.
Za pobyt v Domovince je předpokládána úhrada
10 Kč/hod. Obědy jsou zajišťovány z kuchyně DPS.
Cena oběda je 39 Kč. Ostatní úhrady jsou stanoveny

DO PARDUBICKÉHO KRAJE
PŘIJELO VÍCE TURISTŮ
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O LÉTU JEN TAK
Upozorňujeme své návštěvníky na změnu půjčovní doby o letních prázdninách. Tato půjčovní
doba platí 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.

„Slunce již počalo pálit, horko jest znamenité“, koupací horko a někdy taky pořádně zapršelo
ohlásil Švejk a my se takto už léta zdravíme na
a zahřmělo. Jednou jsme se s Olinou a Vlaďkou
poličském koupališti se Zbyškem Sionem. Jako ro- – to už nám bylo 16 let – při dešti utekli pod ochradilí Poličáci jsme pochopitelně v tato místa chodili, nu páně Jílkových lázní, dnes Domova mládeže,
když to byl ještě Pivovarský rybník. Kdyby to šlo
ale běda. Bylo zavřeno. Zůstali jsme ve dveřích
udělat jako divadelní scénu, tak bych to popsal tak- a sledovali klikatice blesků. Najednou se celý svět
to: Od Bořin údolím Pod kopcem se linul drobný
rozsvítil a hromová rána nás přímo ohlušila, když
potůček, který pak vytvořil onen rybník. Potůček
do stromu pár metrů před námi uhodilo. A od té
na místě, kde je dnes parkoviště pro rybářské pře- doby si to vždy připomenu, když nějaký režisér

JAZYKOVÉ KURZY
V KNIHOVNĚ
Městská knihovna Polička připravuje ve školním roce 2006/2007 tyto jazykové kurzy:
angličtina pro začátečníky
angličtina pro mírně pokročilé
angličtina pro pokročilé
anglická konverzace
němčina pro začátečníky
němčina pro mírně pokročilé
němčina pro pokročilé
německá konverzace
Kurzy jsou zaměřeny zejména na zvládnutí mluveného jazyka, hlavní důraz je kladen na schopnost
domluvit se v běžných situacích.
Kurzy běží od října 2006 do dubna 2007, vždy
jednou týdně v blocích po dvou vyučovacích hodinách.
Cena kurzu je 2000 Kč, součástí závazné přihlášky je nevratná záloha ve výši 300 Kč.
Součástí kurzovného je zapůjčení studijních
materiálů a učebnic.
Zájemci o jednotlivé kurzy se mohou informovat a předběžně přihlásit na emailové adrese
info@knihovna.policka.org. Závaznou přihlášku si
mohou vyzvednout v Městské knihovně Polička do
20. září 2006.

SOUTĚŽ DOBRÁ RADA
NAD ZLATO
Dobrá rada nad zlato je soutěž vyhlášená Národním vzdělávacím fondem pro propagaci úspěšných
projektů financovaných z evropských fondů. Pardubický kraj má zatím přihlášeny 4 projekty a všechny
organizace, které již projekt realizovaly nebo realizují, se mohou ještě do soutěže přihlásit prostřednictvím Krajské rady pro rozvoj lidských zdrojů.
Soutěžit mohou projekty z oblasti sociální, vzdělávácí, zaměstnanosti i podpory podnikání a náš kraj
ještě může do soutěže přihlásit 3 projekty. Nominace
probíhají do 15. září 2006. Návštěvníci www.topregion.cz mohou od 1. května do 15. září 2006 hlasovat
pro projekt, který považují za nejužitečnější, nejinspirativnější nebo prostě nejlepší pro rozvoj lidí.
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hrady, byl poněkud širší a tam jsme chytali pstruhy.
O nějakou stovku metrů níže jsme dokázali nasbírat i košík raků. Na břehu rybníka z té strany byly
dvě nádherné vrby, obzvláště ta jedna šla svými
větvemi až dolů a ty vodorovné větve byly půl metrů od země a tak jsme na nich pohodlně sedávali
a věšeli naše svršky. Když už jsem u nich: tehdy byl
i pro malého kluka obřad převlékání se do plavek
a pak zpět přímo mysterickým rituálem, natož pak
pro dospělého. Někteří si dokonce přinášeli takový
turecký pytel, pod nímž pak prováděli spolu s břišními tanci své převlékací tajnosti. Byla taková doba.
Která? Nu konec republiky a kus protektorátu.
Proč kus, vysvětlím za chvíli. Na pravé straně směrem k městu pak byly vrbiny a do vody se muselo
přímo hupsnout, zatímco tam, kde je dnes vchod,
bylo mělko a tam se učili plavat neznalci. Do vody
tam taky zasahovala dlouhá fošna, coby můstek ke
skoku sportovněji nadaným plavcům. A na břehu
byla dokonce krátká hrazda s kovovou tyčí, která
vždy přes zimu zrezla a musela být ohlazena dlaněmi dobrovolných gymnastů. Západní břeh pak
sloužil i při běžném provozu rybářům. Nikdo se na
nikoho nezlobil, snad proto, že ještě nikdo nevnesl
do lidských vztahů slovo tolerance a jí striktně
vymezená pravidla. Když někdo přinesl kufříkový
gramofon, zněla nad rybníkem Růžová krinolína,
Slunečnice, Venku pod starou lucernou a desítky
tehdejších šlágrů.
Ne že by tato idyla byla souvislá. Koncem války
se poličská munička věnovala výrobě trinitrotoluenu – krátce tritolu – a tak stovky totálně nasazených pracovníků byly jednoznačně poznávány
podle rezavých vlasů. Tato rezavá barva však pronikala i do potoka a zbavila jej definitivně pstruhů,
raků a všeho živého. V rybníku se už nedalo koupat a tak se urychleně začala budovat nádrž tam,
kde jsou dnes garáže u stadionu, a které se pro
její velikost začalo spontánně říkat Plivátko. Nádrž,
která nikdy nedospěla do fáze použitelnosti, po
sobě zanechala jméno.
Koupání bylo obnoveno po válce, když to
umožnil přírodní samočisticí proces. Ne vždy bylo

zařadí do filmu dramatickou scénu, která probíhá
takto: zvuk ve filmu ustane a prchající osoby se
po plátně pohybují zpomaleně, aby byl vychutnán
každý ten křečovitý stah paží, nohou a vytřeštěných očí. Na rozdíl od filmové vize jsme zůstali tím
leknutím jen krátkodobě ohlušeni a ochromeni.
Nic se nám nestalo.
Nový divadelní střih a máme nové kulisy: Koncem padesátých let se na místě Pivovarského rybníka začalo budovat koupaliště. To slovo budovat
tady má své opodstatnění. Kdyby se začalo stavět,
bylo by snad dříve, ale že se budovalo, trvalo to
déle než výstavba Asuánské přehrady na Nilu. Kdo
měl nějaký dopravní prostředek, a těch zas tehdy
nebylo tak mnoho, mohl si zajet někam do okolí.
My to řešili autobusovými výpravami na Milovský
rybník, dodnes mně nejmilejším. Když se koupaliště dobudovalo, zůstaly tam na místech, kde by se
mohlo ležet, hluboké koleje a štěrk a čekalo se, až
si příroda pomůže sama. Město tak získalo koupaliště, které je dodnes odrazem té doby.
Mezitím tam vyrostly pěkné stromy, můžeme
se civilizovaně převléknout, občerstvit, zahrát
plážový volejbal a zaposlouchat se do radostného
výskotu dětí. To je to, co se nezměnilo a já v něm
slyším hlasy mé, mých kamarádů, mých dětí i mých
vnoučat. Teprve tehdy je pro mě horko a léto znamenité.
Text a foto A. Klein

SÍŇ ŘEMESEL
A POLIČKA 555
Jako doprovodnou akci festivalu Polička 555
zajišťuje Síň řemesel v ulici Na Bídě opět ukázky
některých řemesel.
Budeme prát prádlo na valše v neckách
domácky vařeným mýdlem, malovat perníčky.
Dobrá medovina! A pozor – možná přijdou
i „MUZIKUS“.
Srdečně zveme.

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,-.
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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ŘÁDKOVÁ INZERCE
Prodáme cihlový byt 3+1 v Poličce. Velmi
výhodná poloha – klidné místo blízko centra. Cena
dohodou. Tel. 603 526 243, 731 563 819.
***
Provádíme opravy, nátěry střech a jejich
příslušenství. Výstavba nových střech. Opravy a rekonstrukce starých komínů. Pokládání
lepenkových, tavených střech. Čištění starého
eternitu. Vše kvalitně a levně. Tel. 731 506 249,
461 620 162.

Trstěnické divadelní
léto
Proběhne v pátek 18. a v sobotu 19. srpna vždy
večer od 19 hod. v přírodním areálu školy.
S novou divadelní hrou Ády Hurycha napsanou dle
skutečné události počátku minulého století.

„Láska a bolest
Aneb tam u nebeských bran“.
Hrají členové divadelního souboru Vojnarka

Dožínky

s Moravěnkou a Litomyšlskou jedenáctkou s krojovaným průvodem s koňmi, kočáry a mažoretkami
od Obecního úřadu. V neděli 20. srpna od 13. hod.
S taneční zábavou na parketu do 21. hod. večer.
Akce se koná pod patronací Pardubického kraje a je
garantována stálými sponzory regionu.
Občerstvení zajištěno. Vstupné 70 Kč, děti 20 Kč.

Kočovné divadlo opět
na cestách:

JAK ZABÍT ČERTA
Už dobře známá Poličsko-pražská skupina
kočovných divadelníků (POPRASKD, součást
Divadelního spolku Tyl Polička) v čele se svým
lídrem Petrem Erbesem (režisérem, autorem textů,
hudby a písniček) se letos, už tradičně, vydala
na prázdninové putování po regionu Poličska
a přilehlých obcích. Protentokrát si pro své příznivce a milovníky dobré zábavy připravila hru
P. Alima JAK ZABÍT ČERTA, představení se zpěvy
o tom, jak čerti řádili na Karlštejně, Křižánkách
a Březinách.
Soubor se od konce července do poloviny srpna
bude pohybovat po trase:
Borová, Pustá Rybná, Krásné, Březiny (17. 8.),
Milovy (18. 8.) a Polička (19. 8. v parku u hradeb).
-vra-

STOMATOLOGICKÁ
POHOTOVOST
Oblast Litomyšl - Polička
5. - 6. 8.
12. - 13. 8.
19. - 20. 8.
26. - 27. 8.
2. - 3. 9.

MUDr. Krpčiar Patrik, Litomyšl,
Mariánská 1137, 461 619 670
MUDr. Oliva Vladimír, Litomyšl,
Mariánská 1137, 461 614 614
MUDr. Pokorná Jana, Litomyšl,
ul. 9. května 809, 461 615 414
MUDr. Procházka Pavel, Litomyšl,
Kpt. Jaroše 404, 461 612 733
MUDr. Sejkorová Jitka, Polička,
Husova 25, 606 182 715

Ordinační doba: sobota, neděle a svátky od 8 do 11 hodin.
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SEMINÁŘ MODERNÍHO
SPORTOVNÍHO KARATE

TENIS
Konečná umístění našich družstev v mistrovských soutěžích:
DĚTI – 5. místo z 8 družstev zisk 5 bodů
– dobré
ML. ŽÁCI – 4. místo z 8 družstev zisk 11 bodů,
jedna vyhraná čtyřhra s Žamberkem, by znamenala 2. místo – škoda.
ST. ŽÁCI – 7. místo z 8 družstev zisk 9 bodů
– zklamání
DOSPĚLÍ – 7. místo z 8 družstev zisk 8 bodů
– zklamání
SENIOŘI – 1. místo ze 4 družstev zisk 9 bodů
– družstvo seniorů vyhrálo B skupinu a v září ho
čeká baráž s vítězem skupiny A o postup do vyšší soutěže – skvělé.

umístil Filip Slaný na 4. místě. Ve čtyřhře obsadili
2. místo Filip Slaný a Lucka Jílková a 4. místo Dominik Mikulčák a David Hejtmánek.
15. 7. se Lucka a Dominik zúčastnili turnaje
v Chocni, kde startovalo 16 chlapců ve 4 skupinách a 10 dívek ve 2 skupinách. Lucka obsadila
konečné 4. místo a Dominik skončil ve své skupině 2 a celkově byl na 5 – 8. místě.
8. 7. jsme pořádali republikový turnaj mladšího žactva za účasti 31 chlapců a 16 dívek.
Ve dvouhře zvítězili Daniel Vrba z Brna
a Kristýna Roučková ze Světlé nad Sázavou. Ve
čtyřhře potom Sokratis Kalagasidis a Karel Mod-

Turnaj MALÝ OPEN, zleva 2. místo-Zdeněk Jílek, Mirek Krištof, 1. místo – Kopunec, Mojak, 3. místo
– Urbančík, Pargač.
Po soutěžích družstev se naplno rozběhla
druhá část tenisové sezony a to jsou turnaje
jednotlivců.
1. 7. se u nás konal republikový turnaj dětí
za účasti 17 hráčů. Ve dvouhře se nejlépe z našich

rák z Jeseníku a Letovic a v děvčatech Kristýna
Roučková a Nikola Ondráčková z Litomyšle.
Z našich hráčů se turnaje zúčastnili pouze
Honza Škraňka a Terča Musilová. Oba zvítězili
v prvním kole, ale potom nestačili na druhého
nasazeného a třetí nasazenou a z turnaje vypadli.
Terezka si vše vynahradila ve čtyřhře, kde společně s Martinou Plockovou z Pardubic získala
krásné 3. místo.
Gratulujeme a přejeme všem hráčům hodně
úspěchů v dalších turnajích.

Jako již tradičně se v městečku Letovice ve
dnech 1. – 8. 7. 2006 konal mezinárodní seminář Moderního Sportovního Karate (MSKA) pod
názvem Letní škola 2006. Tento svátek karate
si samozřejmě nenechali ujít ani naši zástupci z MSKA Polička, fungující pod střediskem volného času Mozaika. Seminář probíhal pod vedením
Prof. Dr. Rudolfa Jakhela.
Prof. Dr. Rudolf Jakhel je nositelem VIII. Danu
v karate. Narodil se roku 1942 v Zagrebu. Studoval architekturu, ekonomii, filozofii a jazyky ve
Slovinsku a v Německu. Po promoci v roce 1975
žil a pracoval jako mezinárodní poradce v Německu, v bývalé Jugoslávii, USA a v Guayaně v Jižní
Americe.
S karate začal v roce 1968 ve Stuttgartu. Pěstoval různé směry stylů – Shotokan, Shitoryu, Sankukai, Kyokushinkai a Jiu-Jiutsu. Jako bojovník se stal
v roce 1971 vicemistrem Jugoslávie, s jugoslávským
národním družstvem získal 3. místo na ME v Paříži.
Poté pracoval jako trenér, rozhodčí a poradce německého svazu karate.
V současné době přednáší na Fakultě pro sport
univerzity Ljublana ve Slovinsku a na Sportovní
fakultě Rýnsko-vestfálské univerzity v Cáchách
v Německu.
Trénink byl rozdělen do tří tréninkových
bloků. Den začal ranním tréninkem v přírodě
6:30-8:00, dále pak již ve sportovní hale 10:30-12:00
a 16:30-19:00. V parných letních dnech bylo cvičení karate opravdu náročné, proto hrála důležitou
roli také relaxace.
Během semináře se uskutečnil turnaj pro nízké
pasy a závěrem celé této akce se stal turnaj pro
vysoké pasy. Naši zástupci zde potvrdili své kvality, což se promítlo v jednotlivých kategoriích při
obsazování předních příček v umístění a dále při
skládání zkoušek na vyšší technické stupně.
Chtěl bych tímto poděkovat všem našim účastníkům za reprezentaci poličského karate a také,
že se stále se pohybují vpřed na této nekončící
cestě…
Výsledky:
Pavla Dubovská
Petr Hromádka
Pavel Marko
Jindřich Pevný
Milan Lorenc
P. Hromádková
Štěpán Příhoda
Pavel Marko
Milan Lorenc

3. místo, FORMA PRIMA
3. místo, FORMA PRIMA 9st.
3. místo, FORMA SECUNDA
4. místo, FORMA SECUNDA
2. místo, FORMA QUARTA
4. místo, FORMA QUINTA
4. místo, FORMA SET
1. místo, MUŽI pod 16 let
2. místo, MUŽI MODŘÍ

P. Hromádková
Štěpán Příhoda

1. místo, ŽENY ABSOLUTNÍ
3. místo, MUŽI ABSOLUTNÍ

Přehled sponzorů na turnaji ml. žactva
HEAD CUP konaný ve dnech 8. – 10. 7. 2006
MIP Polička – pí. Popelková, Dřevozávod Pražan – p. Pražan, Ovoce-zel. Vitamín D – p. Dvořák, Ravensburger karton – p. Hlouš, ZŘUD Masokombinát – p. Hantsch, Ponas s.r.o – p. Scheib,
prodejna elektro-p. Boháč.
V sobotu 15. 7. se v Poličce uskutečnil turnaj MALÝ OPEN ve čtyřhře mužů. Za slunečného počasí se sešlo 18 dvojic a tak vytvořily
velice kvalitně obsazený turnaj. Byl rozlosován
do K. O. pavouka a hrálo se na dva vítězné sety.
Poražení z předkola a kola prvního pokračovali
v turnaji v pavouku útěchy.
Z vítězství se radovala známá břeclavsko-třinecká dvojice Kopunec-Mojak, která ve finále
porazila domácí dvojici Jílek-Krištof v poměru 6:
2, 6:4. V pavouku útěchy zvítězila domácí dvojice
Chmel-Pražan.
Filip Slaný a Lucka Jílková

Za TO Zdeněk Jílek

Daruji do dobrých rukou
malé, hravé, mazlivé kotě.
Tel. 461 724 471
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TOUR DE MODŘEC
Po vydařené květnové časovce uspořádal Sportovní klub PRIMA Polička další cyklistický závod,
tentokrát s hromadným startem. V neděli 25. 6. se
na okruhu kolem Modřece sešlo dvacet mladých
zájemců o cyklistiku, kteří spolu změřili síly ve
čtyřech věkových kategoriích.
Výsledky:
Kategorie rok narození 98 a mladší, trať 2 km
1. Štěpán Švanda
2. Matěj Háp
3. Michal Kašpar
Kategorie mladší žáci, trať 6 km
1. David Lapáček - čas- 15:24
2. Daniel Stodola - 17:33

ZÁVĚR SEZÓNY VE ZNAMENÍ TURNAJŮ
TJ Spartak Polička, oddíl odbíjené uspořádal
na rozloučení s končící sezónou 2005/2006 dva
mládežnické turnaje: II. ročník přípravek a VII.
Turnaj mládeže a turnaj neregistrovaných Poličský
blok III. ročník.
Přehazovaná či minivolejbal proti družstvům rodičů
20. 6. se sešlo družstvo mladší přípravky na
měření sil se svými rodiči a sourozenci. Děvčata
se rozdělila do čtyř družstev a postupně sehrála
s rodiči utkání v přehazované a minivolejbal na
zkrácené hřiště 7x7 m.
V přehazované sehrály týmy řadu turnajů, tak-

Vítězkami se staly dívky Masarykovy ZŠ A, které
tvořily základ ml. žákyň letošní soutěže, 2. místo
dívky Masarykova B a 3. smíšené družstvo Na
Lukách.
V kategorii starších startovala 4 družstva (Jarmila tým, Sparťánci, Na Lukách a Lubná). Sparťánci
(současné kadetky oddílu) měli možnost obhajoby
prvenství z minulého roku a neponechali nic náhodě a s převahou zvítězili. Jsou jediní, kterým se podařilo za VII. ročníků prvenství obhájit. Na druhém
místě skončil Jarmila tým a třetí byla Lubná.
Turnaji opět přálo počasí, sluníčko – až výheň
doprovázely každý zápas, prásknutí chladivých
rychlých špuntů celý turnaj završilo.

Volejbalová minipřípravka

Vítězky Turnaje mládeže – Sparťánci

že byly rodičům velmi vyrovnaným soupeřem. Ve
čtyřkolém volejbale hrály mladší tzv. Koníka (s dopadem na zem) a starší již předváděli volejbalové
údery. Tým Anety, Šárky, Jitky, Marcely a Petra
dokonce své maminky porazil.
Děvčata byla za své celoroční snažení oceněna,
nejvšestrannější hráčkou se stala Šárka Navrátilová.
Potom jsme si společně s rodiči opekli vuřty.

Sobotní III. ročník Poličského bloku byl
definitivní rozlučkovou tečkou letošní volejbalové
sezóny. 8 družstev bojovalo o mety nejvyšší. Letošní turnaj byl velmi vyrovnaný, nebylo lehké mezi
semifinalisty tipovat konečného vítěze. Poprvé obstáli a na metu nejvyšší vystoupali ASPVáci, Uzený
sardinky skončily druhé a třetí místo spadlo do
klína Bukvičkám.
Nejlepším blokařem byl letos Pavel Gregor
z družstva Uzených sardinek. Cenu fair play dostala
a zároveň nejvšestrannější hráčkou byla Martina
Jurášová z Bystrého.
Třicetistupňová vedra střídalo jedenáctistupňové pivo, tradiční gulášek od babičky, trpínské
klobásky, čuník Čenda, který toho již moc nenamluvil, a tak jsme ho raději snědli. O zpestření se
v podvečer postarala velbloudice Otma.
Akce se vydařila i díky sponzorům: TJ Spartak Polička – odbíjená, JIP, Bowling bar, Hotel
Pivovar, Ruční mytí interiérů aut p. Havlíčková,
L. Procházka.

Kategorie starší žáci, trať 12 km
1. Petr Mohelník - 25:09
2. Miroslav Bureš - 26:54
3. Martin Štoudek - 27:16
Kategorie kadeti, 18 km
1. Tomáš Hynek - 39:07
2. Martin Novotný - 43:12
3. David Krejčí - 44:18
Závodníci na prvních třech místech obdrželi
medaili ,diplom a věcné ceny,které věnovali hlavní
sponzoři závodu-Prima sport Polička a Stavebniny
PRIMA-Petr Švanda. Další cyklistický závod se
uskuteční v podzimních měsících.
P. Mohelník

TURISTÉ V SRPNU
20. srpna – Vycházka na Vysočinu. Odjezd
linkovým autobusem v 8.40 hod z autobusového
nádraží v Poličce do Jimramova a odtud pěšky do
Dalečína a do Bystrého. Trasa asi 15 km. Vedoucí
akce: Jiří Andrle
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační skříňce KČT na budově hostince „U Mrštíků“ v Tyršově ulici a nebo na internetové adrese:
www.policka.cz/kct
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Čtvrteční celodenní Turnaj mládeže měl letos
datum 22. 6. Po rekonstrukci sokolovny jsme nemohli použít vnitřní hřiště (pouze dva venkovní
kurty), a tak dostaly pozvání jen místní školy a tradičně Lubná. Na ostatní zájemce se snad dostane
příští rok.
Mezi zúčastněnými byl značný věkový rozdíl,
soutěž se poprvé konala jako samostatné dva turnájky pro mladší 6. – 7. ročník a pro starší.
V kategorii mladší soutěžilo 5 družstev (3x dívčí
družstva, 1x chlapci z Masarykovy základní školy
a 1x smíšené družstvo ZŠ Na Lukách).

Volejbalový oddíl Spartak Polička Vás zve na
ĀȀ̀ЀԀ̀܀ȀࠀऀȀఀ̀ഀ܀ༀက܀ᄀሀȀ̀ጀ᐀ᄀ܀

ĀᔀᘀᜀࠀЀ᠀܀
II. ROČNÍK
VOLEJBALOVÉHO TURNAJE

ĀĀȀ̀ЀԀ̀ऀࠀ܀ԀఀഀༀԀကᄀԀ̀
NEREGISTROVANÝCH
ሀጀЀ܀ༀഀఀ̀
Termín: ĀȀ̀ȀЀԀऀࠀ̀܀Āఀഀ
Ȁ̀ༀကĀᄀሀᘀȀȀက܀ᤀᨀᬀᰀᴀᬀᤀᰀᰀᨀ
sobota 26. 08. 2006
ᴀḀἀᰀ
ȀༀЀᜀЀ᠀က!܀Ѐ"ࠀ܀Ḁᰀᰀ
ᔀԀЀ᠀ఀ zahájení turnaje
8:30hod
prezentace a vȀᜀ܀
9:00hod
က#ༀ᠀܀ԀЀ

Místo: ጀကࠀ܀ᄀĀȀ̀ЀԀ̀܀Ȁࠀ$ᄀ#ༀက%#ഀȀᄀȀ̀Ȁࠀ᠀%ࠀሀȀ̀ጀ᐀!Ѐ
Volejbalové kurty u Sokolovny v Poličce
᐀ᔀ܀ᘀༀሀ܀ᜀ̀Ā᠀Ȁᄀ&#ЀᘀЀᘀကࠀ܀Ѐ᠀Ȁ̀ЀȀ᐀က#'ጀ
̀ᔀ(Ѐ᠀ऀ! ༀ#)ᘀကЀࠀᬀሀȀᜀȀༀ*
Systém turnaje:
Bude sestaven podle počtu přihlášených
družstev. Pozor – počet družstev omezen!
PravidlaȀ᐀Ѐကༀ#)ᘀကЀࠀȀ+ЀᜀЀ᠀,
pro účast: V každém družstvu musí být minimálně 2 ženy, které mohou být registrované. Za
ᤀ̀ऀԀᨀᬀሀᰀ̀ࠀሀᴀḀ܀ᄀĀᄀ)܀$+ༀ#)ᘀကࠀ#+#ᘀఀऀက+ጀ᠀ጀ+ᔀ̀᠀-ᤀ)Ѐ᠀%.ᄀကЀༀ$
družstvo
musí nastoupit muži, kteří nejsou registrovaní. Pravidlo se nevztahuje na muže mladší 18
+Ȁ Ȁ#ऀကༀЀ/ጀᘀကༀȀࠀ᠀܀$ᬀ0܀ༀ#)ᘀကࠀȀ+#ᘀఀ᠀܀ᘀကȀ#ጀက+#)ጀ.ᄀကЀ'ఀ᠀ЀԀᘀȀ#
a starší
50 let.
ༀЀ/ጀᘀကༀȀࠀ᠀܀ఀᬀሀༀࠀ܀ጀ̀ȀᘀЀ᠀Ѐࠀᜀက܀
#ԀЀ᠀܀+#)Ѐ+̀(܀ఀ1ᴀ܀ᘀက܀ༀ(ఀ2ᰀ̀Ѐကᬀ
Startovné:
400 Kč za družstvo
᐀ऀࠀ܀̀܀Āᘀᄀሀ3ᰀᰀ4᐀ᜀ܀ༀ#)ᘀကࠀȀ
ᤀἀԀഀᬀ
!"ᔀᄀሀሀఀᘀЀ+᠀-᠀ЀȀကЀ̀Ѐ5Ȁ᠀ጀ!ᄀ%Ȁᤀᰀᬀᰀᴀᬀᤀᰀᰀᨀ,,,
Přihlášky: Písemně nebo telefonicky do 20. 08. 2006!!!
Ceny:
Družstva do 3. místa
obdrží věcné ceny
ĀȀ̀ЀԀЀ̀ࠀ܀ȀऀȀԀ
Občerstvení: Po6#+ጀ̀܀7898:;<Ā=.>ᔀༀ᠀)܀ఀᨀ3ᴀ.2?ᤀᰀ1ሀȀ̀ጀ᐀ᄀ܀
dobu turnaje zajištěno.
+Ȁጀ̀Ḁ?ἀ11ᴀᰀ3ἀἀ.Ѐ@+܀ጀ̀Ḁ ܀ༀ܀ᘀက܀ᬀ5ༀ᠀܀ကጀᘀЀᄀAကጀᘀ!̀܀ጀᬀ!ᜀ

Kontaktní osoba:
Ludmila HARAŠTOVÁ, Nádražní 648, 572 01 Polička,
mobil: 731 180 433, e-mail: harasta.frantisek@tiscali.cz
$%ḀȀ̀ऀ܀ȀĀကᄀሀሀȀȀ#က#ༀ᠀܀ԀЀᜀ܀Ԁጀ(က-᠀Ȁ
Srdečně Vás zveme a těšíme se na Vaši účast

#ȀĀᔀᄀBༀ#)ᘀကࠀ܀Ȁἀᬀ+ఀᘀက܀Ȁༀ)ఀࠀ-!᠀$!Ѐ᠀%
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POLIČSKÁ POHÁROVÁ SOUTĚŽ POOSMÉ,
NOVÝ REKORD DRÁHY
V sobotu 24. června se na hasičské zahradě konal
již osmý ročník Poličské pohárové soutěže v požárním
sportu dětí. Zúčastnilo se jí 30 družstev a více než 230
jednotlivců. Poličská družstva vybojovala dvě osmá
a jedno desáté místo, v přeboru jednotlivců se dařilo
více – jedno prvenství, dvě stříbrné medaile a jeden
bronz.

V kategorii mladších žáků startovalo 14 týmů. Za
Poličku závodila dokonce dvě družstva. Polička A si
vybrala snad všechnu smůlu – při prvním pokusu
na požárním útoku „chcípla mašina“, což znamenalo
průměrný čas 27,63 s. Druhý pokus byl rozběhnutý
na čas kolem dvaceti sekund, avšak nesprávně připojená proudnice stála mladší žáky z Poličky cenný
pohár. Polička B však nezklamala, a dokonce předčila
očekávání vedoucích, kteří tvrdili, že by byli spokojeni s časem 30 sekund. „Béčko“ předvedlo výborný
výsledek 29,94 s, a vybojovalo tak pěkné desáté místo.
V konečném pořadí zvítězili hasiči z Pomezí s časem
20,28 s, pohár za druhé místo si odvezly děti z Krouny
a třetí místo patřilo závodníkům z Kamence.
Větší konkurence byla ve starší kategorii, o prvenství a putovní pohár starosty města Poličky se popralo

16 družstev. Pro většinu starších z Poličky byla tato
soutěž posledním závodem v jejich kategorii, proto
moc chtěli vyhrát. Po prvním pokusu však naděje
trochu opadla, protože byl kvůli nesešroubování savic
prohlášen za neplatný. Ve druhém pokusu proudařka
upadla, ale jiný závodník okamžitě zareagoval a vyběhl od kádě až k terčům, aby útok dokončil. I přes tento

zádrhel byl čas velice pěkný – 24,15 s. Loňské vítězství
obhájili Lubeňáci s novým rekordem dráhy (17,69 s).
Druzí skončili Sádečtí a třetí opět Kamenečtí.
V přeboru jednotlivců v běhu na 60 m s překážkami padl ve starších žácích další rekord. Miroslav
Bednář ze Sádku předčil sedm let starý výkon svého
bratra o 7 setin sekundy (14,63 s). Z Poličáků se nejvíc
dařilo Jakubu Pavlišovi s pátým místem (15,42 s), Miroslavu Cupalovi na devátém místě (15,7 s) a Milanu
Lapáčkovi na místě desátém (15,72 s). Ve starších žákyních zvítězila Martina Hospodková z Hlinska s časem
14,95 s. Petra Paclíková, jediná závodnice z Poličky,
vybojovala 6. místo. Nejúspěšnější mladší žákyně
Kristýnka Kynclová skončila na 15. místě.
Pro nejmenší děti byl připraven závod v motání hadic o Cenu dráčka Doda. V kategorii školáků zvítězil
Jirka Machek a druhá byla Terča Srnská. Nevděčnou
bramborovou medaili získala Darča Stýblová (všichni
z Poličky). V předškolácích se z Poličáků nejvíce dařilo Hedvice Kynclové, která si na krk pověsila stříbrnou
medaili, a Marušce Dvořákové s třetím místem.
Po závěrečném nástupu se jako každý rok spousta
dětí vykoupala v kádi a vyřádila v pěně, kterou připravili poličští dobrovolní hasiči.
Pavla Vraspírová

BAZÉN A KOUPALIŠTĚ V SRPNU
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.
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

MARATÓN NADĚJE NIKDY
NEKONČÍ

Fotografií se vracíme k článku z červencové Jitřenky. Na snímku jsou kadetky se stříbrnými
medailemi za druhé místo v krajském přeboru v sezóně 05-06.

Letos 28 června uplynulo již dlouhých 25 let
od úmrtí jedné z největších legend Kanady Terryho Foxe. Terry v září 1980 ukončil svoji trať, při
které vydělával na výzkum rakoviny. V Poličce
si tento obrovský čin připomínají tito pořadatelé:
SJ pro Poličku a okolí, MO KDU-ČSL, křesťanská
mládež a zástupci našeho města. Prvním rokem je
tento projekt také podporován z programu Make
a Connection.
17. září ve 14.00 hodin se Palackého náměstí
opět promění ve startovací plochu tohoto slavného
běhu. Souběžně bude také probíhat výstava Terryho Foxe v Městské knihovně v Poličce.
Účastníci na kole, kolečkových bruslích, ale
i běžci proběhnou kolem náměstí zpět do cíle. Po
ukončení běhu budou zase odměněni, jak to již
bývá zvykem. K zakoupení budou kromě klasických čelenek trička, hrníčky a mnoho dalšího.
Mějme na mysli poselství Terryho Foxe a podpořme tisíce startů a jeden cíl. Děkuji za odvahu
a podporu tohoto projektu.
Miloslav Zezula,
hlavní pořadatel BTF v Poličce
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