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HOHENEMSKÁ NÁVŠTĚVA V POLIČCE
Na pozvání starosty města Miroslava Popelky
přijela na festival „Polička 555“ i delegace z partnerského města Hohenems.
Rakouský starosta R. Amann a radní K. Linder
s manželkami navštívili během pobytu městskou
galerii, věž kostela sv. Jakuba, prohlédli si město
a zúčastnili se festivalu.
Hohenems je partnerským městem Poličky
a Bystrého již od roku 1997. Každý rok probíhají
výměnné pobyty žáků základních škol. V předchozích letech byly organizovány i výměnné pobyty
a kulturní programy mezi chrámovými pěveckými
sbory.
-pm-

který se podílel na měření radiační situace na území
naší vlasti na radioizotopovém pracovišti Univerzity
Pardubice. Při této přednášce mezi námi nového
lektora univerzity Doc. Ing. Zdeňka Šmejkala CSc.
přivítáme poprvé.
Týden poté, také v úterý, dne 12. 9. ve 13:30
hod., zahájí svoje další pokračování semestr, jehož
hlavním lektorem je historik zdejšího muzea pan
Mgr. Martin Zdražil. Lektor tématu „Dějiny světa od
nejstarších civilizací k dnešku“ má pro posluchače
připravené přednášky zaměřující se např. na obchod
ve středověku, stručný nástin dějin Číny, Japonska,
Ameriky, křížové výpravy a jiné.
Nedílnou součástí studia je zájezd, který plánujeme před zakončením semestru na leden 2007, místo
a přesný datum bude v průběhu studia upřesněn.
Kapacita univerzity zatím pro následující semestr
není naplněna a je tedy možnost se ještě ke studiu
přihlásit a to buď na recepci DPS „Penzion“ Polička,
Družstevní 970, nebo u paní Ireny Smolkové na telefonním čísle 461 753 122.
Těšíme se na Vás
Irena Smolková
koordinátor univerzity

foto: P. Klein
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PODĚKOVÁNÍ
ZA REPREZENTACI

POLIČSKÁ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU ZVE POSLUCHAČE
DO DALŠÍHO SEMESTRU
Studium Poličské univerzity třetího věku pokračuje od září 2006 již třetím rokem.
Tentokrát se zaměříme v tématu „Současné geografické problémy“ na Českou republiku. Probereme
si témata jako je např.: významné mezníky v dějinách ČR, populace ČR a její problémy, postavení ČR
v Evropě a ve světě a mnoho dalších. Přednášek
téměř celého semestru se ujal pan Mgr. Petr Tišl,
kterého jako výborného vyučujícího znají nejen žáci
poličského gymnázia, ale po předcházejícím semestru i posluchači Poličské univerzity třetího věku.
Třetí ročník zahájí Poličská univerzita třetího
věku přednáškou, která maličko nezapadá do oblasti České republiky, nicméně je v tématu současné
geografické problémy velice důležitá. Začínáme
v úterý dne 5. září 2006 ve 14.30 hod v jídelně DPS
„Penzion“ Polička. Na úvod připravil přednášku Doc.
Zdeněk Šmejkal na téma „Havárie jaderné elektrárny
Černobyl a její následky pro celý svět“. Mnozí z nás
si jistě vzpomenou na den 26. dubna 1986, kdy se
celý svět dozvěděl o katastrofě, která postihla naší
planetu, v ukrajinském městě Černobyl v bývalém
Sovětském Svazu. O všech těchto událostech a jejích
následcích bude hovořit ve své přednášce její autor,
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10. 8. předal starosta Miroslav Popelka pamětní
list a sportovní hodinky slečně Zuzaně Vlčkové
jako poděkování za reprezentaci města v oblasti
sportu.
Zuzana Vlčková dosáhla 1. místo v mistrovství
ČR v triatlonu. Pan starosta sportovkyni pogratuloval k velkému úspěchu a popřál jí mnoho sil
a úspěchů ve sportu i v životě.
-pm-

ZPRÁVY Z RADNICE

při čtení „Shrnutí hlavních výsledků kulatého
stolu na téma doprava“.

USNESENÍ
přijatá na 14. schůzi Rady města Poličky
konané dne 7. 8. 2006
RM schvaluje provozní řád skateparku v areálu
ZŠ Na Lukách v Poličce.
RM schvaluje návrh na zjednodušení postupu
pro žadatele o zvláštní užívání komunikace – provádění stavebních prací.
RM
a) souhlasí s vyhodnocením nabídek na vybudování Městského kamerového dohlížecího systému v Poličce a souhlasí s přidělením zakázky firmě
MPM ELECTRONIC, spol. s r.o. se sídlem Brno,
b) souhlasí s předloženým návrhem smlouvy
o dílo,
c) souhlasí s přijetím dotace na vybudování
Městského kamerového dohlížecího systému v Poličce.
RM schvaluje na základě Zprávy o posouzení a
hodnocení nabídek v zadávacím řízení na veřejnou
zakázku „Organizace a realizace zadávacího řízení
na dodavatele dokumentace Územní plán města
Poličky“ Rozhodnutí a oznámení zadavatele o přidělení výše uvedené veřejné zakázky vybranému
uchazeči AREA 2000, Polička.
RM schvaluje firmu Michal Kortyš – ELKOR Litomyšl, se sídlem Litomyšl jako dodavatele opravy
světelné signalizace chodeckého přechodu dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě
o pronájmu veřejného osvětlení, o jeho provozování

CO MĚ NAPADALO

a správě s firmou CITELUM, a.s. se sídlem, Praha 1
– Staré Město na opravu světelné signalizace chodeckého přechodu dle důvodové zprávy a pověřuje
starostu k jejímu podpisu.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou
COLAS CZ a.s. – závod JIH, Jihlava, na stavbu Regenerace panelového sídliště M. Bureše v Poličce
dle důvodové zprávy a pověřuje starostu k podpisu
této smlouvy o dílo.
RM doporučuje ZM schválit uzavření kupní
smlouvy s firmou Východočeská plynárenská, a.s.
se sídlem Hradec Králové na odkoupení STL plynovodu v lokalitě Mánesova v Poličce dle důvodové
zprávy.
RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce se společností EKO-KOM a.s. se sídlem Praha 4. Předmětem výpůjčky jsou 2 sběrné nádoby na bílé sklo o objemu
1500 l, typ MINI A.
RM schvaluje výsledky bodového hodnocení
žádostí o byt na Městském úřadu Polička dle schválených kritérií – stav k 1. červenci 2006. Zároveň
v souladu s ustanovením § 102, odst. 3, zákona
o obcích v platném znění pověřuje majetkoprávní
odbor uzavíráním nájemních smluv k uvolněným
bytům.
RM bere na vědomí informace starosty o přípravě soutěže Královna věnného města Polička, která
se uskuteční dne 20. září 2006 v Tylově domě.
Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí
na sekretariátě starosty MěÚ.

1. Co je na článku zvláštního, že jsem si jej
četl několikrát?
Článek ukazuje, jak je i v základních a jednoduchých rozhodováních těm demokraticky vybraným snadné porušovat základní demokratické
principy.
2. Jaké bývají výsledky demokratických hlasování?
Většinou se nedosáhne ani 3/5 většina.
(u zmíněné ignorované ankety to byla téměř 4/5
většina.
3. Proč a kdy se používá prostá většina, 3/5
většina, 2/3 většina?
Aby nebyla rozhodnutím většiny poškozena menšina v těch případech, kdy je
to pro menšinu obzvláště; bolestivé. Zde
však
rozhodnutí
zastupitelstva
ignoruje
přání 77 %. To je v demokracii nezvyklé.
4. Jakou hru vlastně hraje zastupitelstvo s těmi, které zastupuje?
Aby prosadilo své soukromé zájmy, neplní volební sliby, ignoruje přání kvalifikované většiny.
5. Co znamená „…dnešní doba pro to není
zralá…“a jak a kdo určuje, kdy zralá doba nastane?:
Anketa ukázala, že doba je přezrálá a zastupitelstvo mělo omezit automobilový provoz v zájmu
většiny již v předstihu. Dopoledne není možné
po Poličce chodit, protože v uzoučkých ulicích
projíždějí auta. Urychleným vyhlášením pěší
zóny by se ušetřilo na značkách.
Ještě jedno: Nenaznačuje informace podaná
v článečku René Habrmana, že nazrála doba
i k jiným změnám, např. v zastupitelstvu?
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Děkuji za článek v Jitřence.
Vladislav Hančil

ČESKÉ DNY S ČESKOU
INSPIRACÍ V DRÁŽĎANECH
České centrum Drážďany oslavilo ve dnech
14. – 23. 7. 2006 spolu s městem Drážďany 800 let
od jeho založení. Od 20. do 21. 7. se v rámci tzv.
Českých dnů představilo České centrum a sdružení Česká inspirace.
Pozvánka k nám byla zaměřena především
na„kulturní turistiku“, tedy na prohlídku pamětihodností, na divadelní a hudební festivaly,
koncerty na zámcích a hradech, výstavy a řadu
dalších společenských a kulturních zážitků.
Na ulici Hauptstrasse bylo možné po dva dny
ve stánku Českého centra a České inspirace najít
úplnou nabídku jednotlivých „českoinspiračních“
měst (Hradec Králové, Cheb, Jindřichův Hradec,
Kutná Hora, Litomyšl, Polička, Telč a Třeboň),
doplněnou společným kulturním kalendářem
a tématicky zaměřenými publikacemi.
I přes neskutečně teplé počasí přišly návštěvníkům k chuti výrobky Hradecké pekárny
z Hradce Králové a cukrárny ze Stěžer, koláče
a zelňáky z jihočeského Jindřichova Hradce a nechyběl ani chléb se škvarky a cibulí či ochutnávka oblíbené Becherovky z města Chebu.
V doprovodném programu se mj. představilo
pouliční divadlo Mimotaurus z Prahy a zahrál
revivalband ALL RIGHT z Chebu.
Mgr. Jan Matouš
vedoucí Informačního centra
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OKÉNKO MĚSTSKÉ POLICIE
Jsi-li na útěku z domova, nestopuj přímo ve
městě! Tak by se dal shrnout případ dvou chlapců
ve věku 15 a 16 let, kteří 21. 7. chtěli „vzít čáru“
a ukázat Poličce záda. K prchnutí zvolili autostop,
ale postávání na ulici Hegerova se ukázalo být
špatnou taktikou. První, kdo jim zastavil, bylo
vozidlo s modrým majáčkem…
Destilát z mexických kaktusů, mok drsných
námořníků zvaný Tuzemák, šištička trvanlivého
salámu a plechovka libové šunčičky skončily
31.7. v batohu devatenáctiletého mladíka v prodejně Plusu. Pravděpodobně se jedná o chmatáka
začátečníka, když se mu nepovedlo pronést bez
zaplacení ani těchto pár nenápadných maličkostí…
Červené víno s vůní prosluněných moravských vinic a představa večera stráveného s lehce
ovíněnými děvčaty zřejmě vedla 7. 8. v prodejně
Plusu dva chlapce ve věku 14 a 15 let k tomu,
že zapomněli na slušné vychování a lahvinku
zkvašených hroznů „znárodnili“. S přivolanými
strážníky se snažili „licitovat“ a za svoji beztrestnost nabídli informace o mládeži, která se vydala
na kuřáckou dráhu konzumací cigaret koupených
„za pět prstů“.Nakonec chlapci skončili v rukou
odboru sociální péče,kde proběhl pohovor na
téma: věk, výchova a odříkání si některých požitků …
„Inhalaci“ opiátů obsažených v makových
výhoncích překazila 10. 8. hlídka strážníků na
makovém poli pod letištěm třicetiletému a třiadvacetiletému muži z Poličky, kteří sice část
úrody sklidili, ale „šluknout“ již nestihli. Jejich
vřelý vztah k flóře byl oceněn v jednom případě
blokovou pokutou, mladší muž zřejmě oblaží svojí přítomností Okresní soud ve Svitavách…
Těžko říct, jak chtěl 17. 8. strávit slunný den
pětatřicetiletý, celostátně hledaný, muž z Poličky,
ale rozhodně ne tak, jak se děj začal odvíjet od
chvíle, kdy se režie ujali strážci zákona.
Snad vlivem, pro něho, špatné konstelace
hvězd, padl na náměstí B. Martinů do rukou
strážníkům, kteří jej převezli na Obvodní oddělení PČR,kde chvíli poseděl a vyčkal příjezdu
policejní eskorty. Ta jej dopravila na místo setkání s kriminalisty, kteří po něm vyhlásili pátrání,
a umožnila mu prožít příjemné chvíle s jejich
všetečnými otázkami…
U benzinové čerpací stanice se většinou „tankuje“ benzín či nafta, ale jak se ukázalo 18. 8.
večer, lze také „natankovat“ někomu a to rukama,
případně i hlavou. O nápad inovace využití prostoru čerpací stanice se svorně podělili sedmatřicetiletý muž ze Svitav a čtyřiadvacetiletý muž
z Kamence, kteří si „tankovali“ navzájem a jistě se
podělí rovným dílem i o odměnu…
Pavel Lahodný
velitel městské policie

A KDO NESE ZODPOVĚDNOST ZA TO, ŽE NEVÍME JAK DÁL?
V minulém čísle Jitřenky se pan místostarosta
jednoznačně doleva (pro zachování a pokud
a předseda ODS Polička zamýšlel nad příčinami
možno rozšíření sociálních jistot) nebo doprava
a důsledky znechucení občanů politikou, jejich
(pro zachování svobody podnikání a práva na
rezignací na možnosti spolurozhodovat o zále- soukromý majetek). Díky faktickému zamezení
žitostech veřejného života, o velkých tématech
přístupu jiným politickým subjektům do významdnešní doby jako je zdraví, výchova dětí, ekono- ných sdělovacích prostředků a soustavné mediálmika, ekologie.
ní masáži veřejnosti polopravdou o „propadlých
Chci předeslat, že považuji pana místostarostu
hlasech“ máme, přes vysokou volební účast, praza jednoho z mála politiků, kteří svou práci pro
volevý povolební pat.
veřejnost berou vážně a poctivě. S výzvou ke
Dva měsíce jsme neměli funkční parlament,
slušnosti, vzájemnému respektu a komunikaci
fakticky nemáme regulérní vládu, žádné zásadní
není možno nesouhlasit. Ale kdo konkrétně může
problémy se nemohou rozumně řešit, protože
se současným zhrubnutím a neseriózností poli- s příchodem nového ministra bude všechno jinak.
tické scény něco udělat než politici sami? A sami
Občané jsou nuceni sledovat tuto trapnou frašku
u sebe by měli začít především představitelé
v přímém přenosu a nemají nejmenší možnost
vládnoucích stran, kteří celou situaci svým aro- jakkoli zasáhnou, pokud nechtějí vyjít rovnou
gantním chováním, osobními útoky a nepodlože- do ulic a poslat naše vrcholné představitele…na
nou skandalizací oponentů v době před volbami
odpočinek!
způsobili. Nebo snad naši uchazeči o poslanecká
Domnívám se, že jedinou silou, která může
a vládní křesla netušili, že s lidmi, které napadali
a měla by vyvinout tlak na své špičkové předa uráželi v rámci předvolební kampaně, budou
stavitele, aby přestali hájit své osobní nebo úzce
muset po volbách jednat? Vždyť většina z nich
stranické zájmy, je členská základna příslušných
už léta neřeší nic jiného než obavu ze ztráty své
stran. V rozvinutých západních demokraciích, ke
výnosné politické funkce.
kterým se tak často všichni naši političtí vůdci
V současné době veřejnost s čím dál větším
odvolávají je běžné, že vysoký politik odstupuje
znechucením sleduje marné dvouměsíční úsilí
v okamžiku, kdy je zpochybněna jeho důvěrynašich politických špiček o získání co největšího
hodnost, jak pro veřejnost, tak pro členskou závlivu a moci. Nejde ani o partnerství, ani o pro- kladnu. Dobré jméno strany má větší význam než
gram, o potřeby občanů a „velká “ ekologická, kariéra jednotlivce. Tak je zajištěna celospolečensociální, zdravotní témata.
ská kontrola a každý politik si dobře rozmyslí
JDE O KORÝTKA!!!
své chování, protože jen náznak skandálu může
Představitelé dvou nejsilnějších parlamentních
znamenat konec jeho politické kariéry. To neplatí
stran ČSSD a ODS se ve své agresivní a sprosté
v naší zemi, kde se za použití státního aparátu
kampani shodli na třech věcech:
(proto vždy po volbách nastávají radikální změny
1) Kandidáti jejich strany jsou poctiví a upřím- na vedoucích úřednických pozicích ministerstev,
ní lidé, odhodlaní (po kolikáté už!) pracovat pro
policie, kontrolních úřadů atd.) daří problém
dobro občanů a vlasti. Určité „dílčí“ neúspěchy
zamést pod koberec. A členové strany mlčí a nev podobě miliardových dluhů, prohraných ar- chají své představitele znevažovat všechno dobré,
bitrážních sporů, korupčních afér, dlouhodobě
co strana představuje.
neřešených problémů v oblasti zdravotnictví,
Dokud se tato situace nezmění, je myšlenka
sociální oblasti, dopravy atd. byly pochopitelně
na zavedení většinového volebního systému nezapříčiněny obstrukcí ze strany opozice.
bezpečná, protože jeho prosazení by rozhodně
2) Kandidáti ostatních stran jsou zloději
nevneslo do naší současné politiky spravedlnost
a korupčníci, na což se samozřejmě nějakým po- ve smyslu „ Vítěz bere vše, má 100% zodpověddivným řízením osudu přišlo těsně před volbami. nost a volič mu na konci volebního období předVeřejnost sleduje skandál s nadějí, že konečně
loží konečný účet“. V současné situaci by vedl
bude někdo potrestán za zlodějinu a korupci. k získání nekontrolovatelné moci nikoli dvou
Skandál po krátké době vyšumí, bez jakéhoko- největších politických stran, ale několika jedinců
liv důsledku pro toho, kdo v mnoha případech
v jejich čele.
falešně obvinil nebo pro toho komu by provinění
Já se plně ztotožňuji s názorem, že základ
mohlo být prokázáno.
dobré spolupráce spočívá v respektu, slušnosti
3) Nikdy, ale opravdu nikdy, nebudou spolu- a otevřené komunikaci. Ale je nezbytné uplatpracovat s tou „zločineckou a nedemokratickou“ ňovat tento postoj především do vlastních strastranou zvanou KSČM. Podpora při hlasování
nických řad a ne krýt nepravosti s odvoláním na
o čemkoli se jako spolupráce nepočítá, poslanci „stranickou disciplínu“. To je podle mého názoru
KSČM byli přeci řádně zvoleni…
cesta, jak vrátit občanům důvěru v politiku.
Běžný občan musel nutně nabýt dojmu, že
politika je sice svinstvo a politici gauneři. Ale
Zlata Pražanová
k volbám bylo potřeba jít a volit se muselo buď
radní

JAK BUDE VYPADAT ŠKOLNÍ ROK 2006/2007
V PARDUBICKÉM KRAJI?
Školy své dveře žákům a studentům základních a středních škol otevřou za dva týdny
– 4. září 2006. Ale už ve čtvrtek 26. a v pátek 27.
října 2006 budou podzimní prázdniny. Na vánoční prázdniny se děti mohou těšit od 23. prosince
2006 do 2. ledna 2007. Jednodenní pololetní
prázdniny pak připadnou na pátek 2. února 2007.
V Pardubickém kraji na ně hned navážou jarní
prázdniny.
Společně s okresy Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy,
Trutnov a Ostrava-město je budou děti z Pardubického kraje trávit ve dnech 5. – 11. února 2007.
O dva měsíce později, od 5. do 6. dubna 2007,
jsou plánovány velikonoční prázdniny. Školní
vyučování skončí v pátek 29. června 2006 a děti
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se po letních prázdninách do školních lavic vrátí
až 3. září 2007.
Nastávající školní rok 2006/2007 zahájí
v Pardubickém kraji téměř padesát tisíc dětí na
základních školách a dalších více než 21 tisíc studentů středních škol, odborných učilišť a vyšších
odborných škol.
Do mateřské školy bude docházet přibližně
16 tisíc dětí.
V únoru letošního roku se bylo poprvé zapsat
ke školní docházce 4 327 budoucích prvňáčků,
dalších 813 dětí přišlo po tzv. odkladu.
Do prvních ročníků středních škol bylo přihlášeno 6 966 uchazečů, přijato bylo 5 864 studentů.
Z tohoto počtu bylo ke studiu na víceletých gymnázií přijato 480 žáků (z 690 přihlášených).

ZÁJMOVÉ A POHYBOVÉ
KROUŽKY V TYLOVĚ DOMĚ

KALENDÁŘ AKCÍ

Pískání pro zdraví
Určeno pro děti předškolního a školního věku,
úplné začátečníky i pokročilé. Hra na zobcovou flétnu nijak nenamáhá, naopak přispívá tělesnému rozvoji. Již za pár hodin budou děti hrát první písničky.

města Polička
Září 2006

Hudebníček
Tento kroužek je určen hlavně pro děti prvního
stupně základní školy.
A co bude obsahem?
Základy hry na zobcovou flétnu, kytaru, klávesy a bicí nástroje, okrajově hudební teorie.
Poslech a povídání si o hudbě moderní i klasické.
Snaha o prohloubení vztahu HUDBA - DÍTĚ.

KINO POLIČKA
úterý
PIRÁTI Z KARIBIKU
12. září
- TRUHLA MRTVÉHO MUŽE
velký sál TD Kapitán Jack je zpět... a s ním i Will Turner, Elizabeth Swann a celá řada nových
i dobře známých postav, které se vrací na
plátna kin v druhém dílu velkolepé ságy
Piráti z Karibiku.
Dobrodružný, 151 minut,
české titulky
mládeži přístupný
v 19.00 hodin
vstupné: 70,- Kč

pondělí
BESTIE KARLA
18. září
Příběh nejbrutálnější vražedkyně českého
velký sál TD původu natočený na motivy skutečných
událostí.
Thriller, 99 minut, české titulky,
přístupnost 18 let
v 19.00 hodin
vstupné: 55,- Kč
úterý
BÍLÁ MASAJKA
26. září
Sen o velké lásce se změnil v boj o přežití
velký sál TD Drama, 126 minut, české titulky,
přístupnost od 12 let
v 19.00 hodin
vstupné: 55,- Kč

TYLŮV DŮM POLIČKA
čtvrtek
ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉHO
14. září
ZASTUPITELSTVA
malý sál TD v 17.00 hodin
čtvrtek
Axel Hellstenius
14. září
ELLING A KJELL
velký sál TD aneb CHVÁLA BLÁZNOVSTVÍ
abonentní cyklus B
Elling s Kjellem dostávají v rámci programu
vlády možnost bydlet sami, v sociálním
bytě. Hned od počátku se potýkají na první pohled s nepřekonatelnými problémy,
nákup v obchodě, večeře v restauraci nebo
setkání se ženou... Člověk hrdinům na
jevišti od samého začátku rozumí, cítí
s nimi a drží jim palce. Komedie to je, ale
laskavá, nevybízí k smíchu, spíš k chápavému pousmání.
Hrají herci Východočeského divadla Pardubice
v 19.00 hodin
vstupné: 150,- Kč
pátek
15. září

ZAHÁJENÍ KURZŮ TANCE
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Vyučuje Taneční škola ELLIS Svitavy
v 19.00 hodin
nepřístupno veřejnosti

sobota
SCREMERS
16. září
Vyprodaná představení po České republi velký sál TD ce, která má za sebou pražská travesti
skupina Scremers, mluví za vše. Její program nabízí iluzi přítomnosti těch nejzářivějších světových hvězd (Madonna, Marilyn
Monroe, Whitney Houston…).
v 19.00 hodin
vstupné: 150,- Kč
neděle
Peter Shaffer
17. září
VEŘEJNÉ OKO
velký sál TD abonentní cyklus A
Absurdní komedie o velmi nečekaném
a netypickém manželském trojúhelníku,
která se nakonec stává moudrým příběhem

o lásce a bláznovství. V režii Ondřeje Zajíce
hrají: Klára Issová, Lukáš Vaculík a Hynek
Čermák.
v 19.00 hodin
vstupné: 150,- Kč
středa
20. září

VOLBA KRÁLOVNY VĚNNÉHO MĚSTA
POLIČKA 2006
Ve večerním programu budou adeptky o
titul soutěžit v několika disciplínách. Budou
prokazovat nejenom krásu, ale i zručnost,
moudrost a všestrannost, které by měly být
královně blízké.
Host programu Ali Amiri.
v 19.00 hodin
vstupné: 40,- Kč

čtvrtek
21. září

KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
Vyučuje Taneční škola ELLIS Svitavy
v 19.00 hodin
nepřístupno veřejnosti

pátek
22. září

KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
Vyučuje Taneční škola ELLIS Svitavy
v 19.00 hodin
nepřístupno veřejnosti

čtvrtek
28. září

KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
Vyučuje Taneční škola ELLIS Svitavy
v 19.00 hodin
nepřístupno veřejnosti

pátek
29. září

KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
Vyučuje Taneční škola ELLIS Svitavy
v 19.00 hodin
nepřístupno veřejnosti

sobota
ODPOLEDNE S DECHOVKOU
30. září
K tanci i poslechu hraje POLIČANKA
velký sál TD ve 14.00 hodin
vstupné: 40,- Kč

Cvičení pro rodiče s dětmi
Cvičení povedou Hanka a Leontýnka Malíkovy
Výuka bude probíhat od 3. října 2006 vždy
v úterý od 9.30 hodin a od 14.30 hodin
Tyto hodiny jsou určeny pro maminky s dětmi
ve věku od 1 do 3 let. Náplní lekcí jsou pohybové
hry se zpěvem pod vedením zkušené lektorky. Děti
se naučí jednoduché říkanky a písničky doplněné
pohybem a naučí se vnímat ostatní děti stejného
věku, což rozvíjí jejich zájem o pohyb a hru.
Kurz orientálních a afrických tanců
Taneční lektorka Zarín
V tanečních kurzech se vyučuje orientální a africký tanec, tanec se závojem, šátky, s vějířem,svíčkami a hůlkou.
Zahájení kurzu pro dívky od 7 let - začátečnice
- pondělí 2. října 2006 od 15.45 - 17.15 hod.
Zahájení kurzu pro ženy každého věku - začátečnice-pondělí 2. října 2006 od 17.30 - 19.00 hod.
(vhodné i pro těhotné ženy)
Zahájení kurzu pro ženy každého věku - středně pokr. - pondělí 2.října 2006 od 19.00 - 20.30 hod.
(vhodné i pro těhotné ženy)
První lekce je zdarma. Účastnice má možnost se
rozhodnout, zda bude kurz navštěvovat.
Zájemci o jednotlivé kurzy se mohou přihlásit
v kanceláři Tylova domu v Poličce od 4. září 2006
ve dnech pondělí a středa 8.00 - 17.00 hodin, úterý
a čtvrtek 8.00 - 15.30 hodin, kde získají i podrobné
informace.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji lékařům, sestrám, ošetřovatelům
a ostatním pracovníkům LDN v Poličce vedeným MUDr. Provazníkem za všestrannou
obětavou péči o moji maminku paní Ludmilu
Machovou.
Zdeněk Mach

STOMATOLOGICKÁ
POHOTOVOST
Oblast Litomyšl - Polička
2. - 3. 9.
MUDr. Sejkorová Jitka, Polička,
Husova 25, 606 182 715
9. - 10. 9.
MUDr. Ševčík Stanislav, Polička,
1. Máje 607, 461 724 423
16. - 17. 9.
MUDr. Švecová Dagmar, Litomyšl,
Šmilovského 1122, 461 613 663
23.- 24. 9.
MUDr. Veselíková Ivana, Litomyšl,
Smetanovo nám. 97, 461 614 569
28. 9.
MUDr. Dostálová Jarmila, Litomyšl,
Šmilovského 1122, 461 613 663
30. 9.- 1. 10. MUDr. Zeman Oldřich, Polička,
1. Máje 606, 461 724 401
7. - 8. 10.
MUDr. Zeman František, Litomyšl,
Smetanovo nám. 132, 461 613 827
Ordinační doba: sobota, neděle a svátky od 8 do 11 hodin.
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DIVADELNÍ KLUB
POLIČKA, zadní vchod Tylova domu
www.divadelniklub.cz
nám. B. Martinů 85, 572 01 Polička, tel. 461 725 352, mobil: 736 664 229,
e-mail: mozaika@mozaika-policka.cz, www.mozaika-policka.cz, vám nabízí:
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)
Hry bez hranic pro učitele a profesory
termín:
28. září
místo:
Liboháj
Přihlášky: Petr Chmel - tel. 608 345 218,
chmel@mozaika-policka.cz
DRAKIÁDA – ve spolupráci s Aeroklubem Polička
termín:
1. října odpoledne
13,00 - 14,00 prezentace
14,00 - 15,00 soutěž draků
15,30 - vyhodnocení
cena za první místo - vyhlídkový let
místo:
Letiště
informace: Mgr. Petr Chmel, tel. 608 345 218,
chmel@mozaika-policka.cz

ZACHRÁNÍME SMÍRČÍ KŘÍŽ?
V majetku města je mj. smírčí kříž ze středověku.
V současnosti je tento kříž na kraji silnice a toto
sousedství nesvědčí ani kříži ani silnici. Nechci spekulovat o možnosti havárie a zranění po nárazu do
kříže, stačí poškození exhalacemi, před kterými je
kříž „chráněn“ okolo rostoucími bujnými kopřivami.
V současnosti existují 2 návrhy na zlepšení péče
o tuto středověkou památku. Jeden starší návrh počítá s umístěním kříže na dvůr městského muzea,
druhý novější návrh uvažuje umístění na trasu naučné stezky, kterou připravuje ekologická organizace
A 21. Oba návrhy mají stejný cíl - zachránit kříž pro
Poličku a umožnit jeho prohlídku v civilizovaných
podmínkách. Proto nejde o to, který z nich bude
vybrán, hlavní je realizace aspoň jednoho z nich.
S křížem je spojeno několik nejasností a problémů. Není jasná historie ani stáří kříže. Často se
tyto kříže stavěly jako pokání nebo trest viníků
těžkých zločinů a umísťovaly se na místo tohoto
zločinu. Zatím ale není známo, zda tomu bylo
i v tomto případě. Nejasný je také původ materiálu, ze kterého byl kříž vytesán. Na kříži je
poškozený, ale patrný reliéf neznámého významu,
další hádanka. Přitom tyto údaje by bylo vhodné uvést na informační tabuli na novém místě.
Hlavním problémem jsou ovšem peníze na přemístění a novou instalaci. Víme, že je mnoho důležitých
věcí, ale památka ze středověku je také důležitá.
Proto hledáme jakoukoliv pomoc při financování
převozu kříže a jeho nové instalaci, jakoukoliv informaci o minulosti kříže i o jeho původu.
Ing. J. Peterka

KARDIACI ZVOU
Nenáročné vycházky do oblasti Malé Hané
V sobotu 16. září v 9 hodin vlastními vozidly
na parkovišti před restaurací Astra. Spolujezdci se
mohou hlásit u p. Zrůstové a p. Kyncla. Navštívíme
obec Křenov, zvonici v Jevíčku, zámeckou zahradu
ve Velkých Opatovicích.
Dále pěší vycházkou na Opatovické hradiště k reliéfu básníka Petra Bezruče a skladatele
J. B. Foerstera. Na závěr navštívíme zahradnictví
a arboretum v Borotíně.
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SOBOTA 9. 9. od 21 00 !!! DOPORUČUJEME !!!
ADD SYNDICATED – velice solidní
Brněnská formace - hudeb. ukázky
na www.addsyndicate.com
MONKEYRUSH - kapela z východního
Londýna hrající pestrou směsici indie, rock,
ska a punku - hudební ukázky
na www.monkeyrush.co.uk
ULTRAZVUK - seskupení zkušených
brněnských muzikantů s pestrou hudební
minulostí, kteří pro pobavení obecenstva
sestrojili několik tanečních písní v obvyklých rytmech s nestandardně monotónní
melodikou. Vše podpořili nezkrotitelným
entuziasmem to je pravý brněnský groove
beat“ - hudeb. ukázky
na www.ultrazvukbrno.com
Vstupné: 80,- Kč
PÁTEK 15. 9. od 20 00
JAZZOVÝ VEČER
JAZZ EFTERRÄT Jazz Efterrät vznikl v Praze v roce 1998.
Hudbu lze žánrově zařadit na rozhraní
jazzu, funky a soulu. Seskupení letos natočilo novou desku a koncert je součástí
turné.Mimo jiné také doprovázeli Andreu
Bocelliho a Český Národní Symfonický
Orchestr ku příležitosti turné Andrea Bocelli 2006. Kapelu jsme mohli v klubu
slyšet v loni v listopadu. Odehrál se tu nezapomenutelný koncert plný energie a vý borné muziky, snad bude druhé setkání
ještě nezapomenutelnější
hudební ukázky na www.jazzef.com
Vstupné:110,- Kč/80,- KčS
SOBOTA 16. 6. od 21 00
JUNGLE NIGHT
PrPoPr – První poprázdninová akce
s djs: TEAPACK, SCHWITZ, OUT-ON
Vstupné: do 22 00 - 25,-Kč, poté 45,- Kč
PÁTEK 22. 9. od 21 00
GULO ČAR
Ohromný talent, nefalšovaná láska k hud
bě a k tomu spousta cílevědomé dřiny. To
vše vyneslo brněnskou skupinu Gulo čar
do pozice uznávaných interpretů a hlavně:
to vše jí umožňuje další růst. Gulo čar dokáží rozdivočit publikum během strhujících
koncertů a hudební kritiky nadchli tak, že
jim za předchozí desku Baro drom přiřkli
Anděla v kategorii world music.
Chystané nové album, které jako producent
podpořil Doug Wimbish ze slavných Living
Colour, by jim mělo umožnit „sáhnout po
světovosti“ minimálně zvukem a kvalitou
samotné muziky
hudeb. ukázky na www.gulocar.com
Vstupné: 150,-Kč/120,-KčS
PÁTEK 29. 9. od 20 00 GAMBA BLUES BAND
od roku 1997 kapela obšťastňuje posluchače „opravdickym“ blues, hudební
ukázky na www.gambabluesband.com
KRAJDA BLUES
jediná poličská kapela hrající pravé blues
Vstupné: 60,-Kč
SOBOTA 30. 9. od 21 00
VYPSANÁ FIXA
živoucí legenda opět v Poličce
– co víc dodat!
Hudeb. ukázky na www.vypsanafixa.cz
PRVNÍ POMOC - to nejlepší po Vypsané
fixe. Klubem prověřená kapela z Lubné
u Poličky., www.prvnipomoc.net
Vstupné: 130,-Kč/110,-KčS

KLUBOVÉ KINO
ZÁŘÍ 2006
ČTVRTEK 7. 9. . od 20 00
Legenda o slavném návratu
Drama /Komedie/ Romantický , USA,
2000,125min
Režie: Robert Redford, Hrají: Will
Smith, Matt Damon, Charlize Theron,
Bruce McGill...
Obsah/Info:
Psal se rok 1916 a zdálo se, že na straně mladičkého Rannulpha Junuha jsou všichni svatí.
V Savannah, ve městě kde žil, byl golf milovaným
sportem a on se s golfovou holí v ruce snad narodil. Pak přišel povolávací rozkaz a ze zákopů
I. světové války se vrátil zcela jiný mladík. Jako
by mu utrpení, kterého byl svědkem, stálo v nastoupené cestě.
ČTVRTEK 14. 9. od 20 00
Intimní osvětlení
Komedie / Drama, Československo,
1966, 71 min
Režie: Ivan Passer, Hrají: Vlastimila
Vlková, Věra Křesadlová, Zdenek Bezusek, Jan Vostrčil...
Obsah/Info:
Jeden z významných snímků tzv. nové české vlny
60.let, který byl zařazen mezi desítku nejlepších
domácích filmů všech dob. V 70. a 80.letech musel tento snímek „odpočívat“ v trezoru…
V této osobité smutné komedii se na malém městě
po deseti letech setkávají dva spolužáci - hudebníci: jeden je členem oblastního symfonického
orchestru, druhý to dotáhl na ředitele městské
hudební školy, staví rodinnou vilku a hraje na
pohřbech... Řeklo by se o ničem, že?
Nicméně je to biják s velkým B, který představuje
jediný český snímek Ivana Passera, který později
natočil mnoho velkých filmů v zahraničí.
(oficiální text distributora)
ČTVRTEK 21. 9. od 20 00
Bílá paní
Komedie Československo, 1965, 93 min
Režie: Zdeněk Podskalský, Hrají: Jiřina
Bohdalová, Vlastimil Brodský, Rudolf
Hrušínský, Miloš Kopecký...
Obsah/Info:
Satirická a trochu duchařská veselohra.Byla
natočena podle povídky Karla Michala ze sbírky „Bubáci pro všední den“. Vesnicí Komonice
s přilehlým hradem otřese neobvyklá událost.
Perchta z Borštejna, paní tamního hradu, jinak
také Bílá paní komonická, sestoupila z obrazu,
aby na prosbu staré výminkářky udělala v jejich
chaloupce vodovod.
Film je svou satirou namířen proti těm nedostatkům v našem životě, které by měly být odstraňovány lidmi a ne „dobrými duchy“.
(oficiální text distributora)
ČTVRTEK 28. 9. od 20 00
Divoké včely
Komedie / Drama Česká republika,
2001, 94 min
Režie: Bohdan Sláma, Hrají: Tatiana
Vilhelmová, Pavel Liška, Jaroslav
Dušek, Zdeněk Raušer...
Obsah/Info:
Slámova hořká komedie je výjimečná tím, že
poprvé od roku 1989 přivádí na plátno vesnické
hrdiny a zasazuje je do autentického vesnického
prostředí.
Tématem vzdálenně připomíná Feničův DŽUSOVÝ ROMÁN (1984).

ZÁKLADNA POLIČSKÉHO PIONÝRA NA DAMAŠKU:
LETNÍ TÁBOR „RODIČŮ S DĚTMI“
Ve dnech 29. června až 6. srpna se na základně
poličské organizace Pionýr v Pusté Rybné – Damašku konal další letní tábor, a to už tradiční pobyt
rodičů s dětmi, který do povědomí veřejnosti vešel
pod názvem MATKY, ačkoliv se účastní i tatínkové.
Letos se přihlásilo 83 účastníků, včetně personálu.
Musím úvodem podotknout, že jsem se po tři
dny táborového života zúčastnil. Souběžně zde (po
předchozí dohodě) probíhalo soustředění policejního boxerského oddílu SKP Pardubice v čele s vedoucím Jiřím Štaudem (dlouholetý účastník tábora).
Není třeba zdůrazňovat, že tréninky boxerů byly
pro všechny účastníky tábora velkou atrakcí (pochopitelně nikdo z účastníků neprojevil zájem se
jejich aktivit zúčastnit). Byli i platnými pomocníky
při fyzicky náročných pracích.
Pokud jde o programovou náplň, bylo hlavním
cílem tábora, jak nám řekli vedoucí Jana Venclová
a Milan Kaplan, naučit rodiče smysluplně trávit
čas se svými ratolestmi při rozličných činnostech
a přiblížit „městským“ dětem, co všechno obnáší
pobyt v přírodě. Nebude od věci podotknout, že ne
všechny matky se s tím úplně vyrovnaly. Dosti mě
například vyvedla z míry jedna matka (návštěvnice), když svého syna napomenula, aby už nenosil
dříví na táborák, protože před večerem odjíždějí
a už si ho neužijí. Mezi námi – na první pohled je
patrné, které dítě (a jeho rodič) je vyloženě „městské“ a které si už s venkovem a přírodou „rozumí“.
Jana Venclová: „Náplň tábora si zabezpečili sami
rodiče. Stanovili jsme si téma na každý den, letos
jsme se řídili heslem „řemeslo má zlaté dno“, aneb
„co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš“.
A tak byla na programu řemesla jako písař, švec,
dráteník, pekař, kuchař, barvíř, lazebník, papírník
aj. Na závěr jsme pak připravili jakýsi „jarmark“ výrobků ze všech činností.“
Aby si někdo nemyslel, že stranou táborového
dění zůstali rodiče, musím je vyvést z omylu. I pro
ně byly připraveny různé aktivity – na programu
dne byly volejbalové turnaje, softbal, badminton,
fotbal, táboráky se zpěvem a různými legračními
scénkami. Nechyběla noční hra s všelijakými zábavnými prvky.
Z hlediska účastníků je významnou součástí
táborů kuchyně. Budu-li mluvit jen za sebe, měl
jsem pocit, že hlavním účelem pobytu je naplnit
žaludky účastníků po okraj a „vykrmit je“. Po opulentní snídani si každý nenasyta mohl zajít na přesnídávku, po bohatém obědě na odpolední svačinu

a po večeři „na doražení“ – na noc, si mohl vybrat
mezi sladkým či slaným „dodatkem“, který na každého čekal v hlavní budově. Dlužno dodat, že pro
nejmladší caparty se připravovalo speciální menu.
O to všechno se úzkostlivě, na podtrženou „jedničku“, staraly kuchařky Miroslava Zrůstová a Zuzana
Svobodová. Dodám jen, že netolerovaným prohřeškem bylo nedojíst porci, o kterou si kdo při tom či
onom hlavním jídle požádal.
Zpravodajství z tábora by nebylo neúplné,
kdybych se nezmínil o tom, že krátce před tím
navezli „lesáci“ na Damašek zhruba 30 metrů kubických měkkého a tvrdého dřeva na topení jako
kompenzaci za dřívější pomoc pionýrů při zvládání
lesní kalamity v revíru (polomy). Zpracování tohoto dárku se ihned ujala parta fyzicky vybavených
obětavců v čele s boxery, oddílovými vedoucími
Lukášem Zrůstem, Jakubem Kleinbauerem, Petrem
Treschlem, Pavlem Čermákem a dalšími kamarády,
kteří se nebojí tvrdé práce. Jak odhadl hospodář
tábora Bohumír Erbes, je to zásoba přibližně na
dva roky.
Dalším výrazným počinem ke zkvalitnění
táborového zázemí je dobudovat sociální zázemí
pro chlapce a dívky v hlavní budově. I tady nastoupila začátkem týdne, v čele s na všech frontách
zmiňovaným Petrem Erbesem (kéž by mu jeho
elán ještě dlouho vydržel ku prospěchu poličské
kultury potažmo, poličského ochotnického divadla,
Poličsko-pražské skupiny divadelních ochotníků,
jeho vlastních autorských záměrů, činnosti poličské
organizace Pionýr, nemluvě o jeho vlastní profesi
a rodině). Společně s Edou Zrůstem a dalšími „helfry“ stačili během dvou dnů omítání stěn dokončit.
Naváže na to plánovaná „kořenová“ čistička odpadních vod, jejíž budování by mělo začít v nejbližších
dnech.
Jak nám řekla hlavní zdravotnice Dana Erbesová, nevyskytly se během tábora žádné zdravotní
komplikace. Podle ní to způsobil pokles teplot.
Dlužno dodat, že v následujících dnech se počasí
úplně pokazilo a nepustilo účastníky ven, s výjimkou „skalních orlů“, kteří vydrželi až do neděle. Nelze nezmínit přístup maminky malého, ještě ne ročního Martínka, který byl „mazlíkem a sluníčkem“
tábora. Skvěle zapadla do kolektivu a potvrdila, že
i s tak malým dítětem lze v takovém láskyplném
prostředí setrvat déle, než si troufají některé maminky s mnohem staršími dětmi.
Text: L. Vrabec

MUZEUM V ZÁŘÍ
20. 5. - 30. 9.
50. VÝROČÍ SVĚTOVÉ
PREMIÉRY OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK
výstava z cyklu Bohuslav Martinů
vestibul, Tylova 114
VÝSTAVA PRODLOUŽENA do soboty
30. 9. 2006
1. 7. - 30. 9. POHLEDNÉ MĚSTO POLIČKA
výstava pohlednic z muzejních sbírek
výstavní sály, Tylova 112
POLIČKA OČIMA DĚTÍ
výstava z důvodu prodloužení výstavy
50. výročí světové premiéry Otvírání
studánek ZRUŠENA
9. 9. - 31. 10. 59. UMĚLECKÝ SALON
výstava absolventských prací studentů
AVU v Praze
vernisáž v sobotu 9.9. 2006 v 17 hod.
galerie v radnici, Palackého nám.
10. 9. POLIČKOU KROK ZA KROKEM
Místa významných rodáků
akce v rámci Dnů evropského dědictví
procházka Poličkou
odchod od muzea ve 14 hod.
16. 9. CESTY ZA UMĚNÍM
Socialistický realismus v architektuře
autobusový zájezd
odjezd v 6 hod.
30. 9. PUTOVÁNÍ S POHLEDNICEMI
procházka Poličkou, při které budou
moci účastníci porovnat její současnou
podobu s minulostí
probíhá od 9.00 do 17.00 ho.,
každý zájemce si vyzvedne průvodce
PUTOVÁNÍ S POHLEDNICEMI, který ho
zavede do známých i neznámých zákoutí města Poličky.

POCHVALA A PODĚKOVÁNÍ
Ráda bych vyslovila pochvalu a poděkování
pracovníkům firmy SKANSKA Litomyšl, kteří na začátku srpna prováděli opravu místní komunikace
v Lezníku. Pracovali rychle, přesně podle původní
dohody a bez zbytečných průtahů. Vím, že by to
měl být standard, ale protože to není tak zcela
pravda, chválím.
V Lezníku máme, po 30ti letech, pěkně opravenou jednu část místní komunikace. Kdy přijdou
na řadu další?
Doufám, že brzo.
M. Kučerová
OV Lezník
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NOVINKY V KNIHOVNĚ
PROGRAM NA ZÁŘÍ
Poprvé do školy i do knihovny
Pro všechny prvňáčky i prváky, kteří začali
navštěvovat základní, střední či vysokou školu
je v knihovně připravena čtenářská registrace
zdarma.
V měsíci září je ve vestibulu knihovny k vidění
výstava prací studentů poličského gymnázia.
středa 20. září od 18:00
Kapka 21 – Kapka přírody pro každého
Cyklus přednášek pořádaných Ekocentrem
Skřítek pokračuje na téma „Alternativní zdroje
energie“.
O možnostech alternativních energetických
zdrojů, solární energie a jejich dopadech na přírodu pohovoří Mgr. Vítězslav Fila
čtvrtek 21. září od 18:00
Oko - obraz jak jsem žil a žiji
Cestou oční diagnostiky lze objevit skryté
příčiny zdravotních problému a pomoci s jejich
řešením. Na přednášku, jež tuto metodu představuje, vás zve Viktor Juliš.
středa 27. září od 18:00
Historický klub - O založení města Poličky
Pro příznivce (nejen) regionální historie otevírá své brány historický klub. S historií starou
už 750. let vás ve své přednášce seznámí Mgr.
Stanislav Konečný.
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
LITERÁRNÍ SOUTĚŽ:
„Můj neobyčejný zážitek z prázdnin.“
Milé děti, napište nám o tom, co se vám zajímavého přihodilo o prázdninách.
Soutěžní práce označte jménem, třídou, školou a adresou bydliště. Odevzdat je můžete osobně v městské knihovně nebo zaslat na emailovou
adresu: onesorkova@knihovna.policka.org
Nejzajímavější práce budou odměněny pěknou cenou.
www.knihovna.policka.org
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.

CHCETE INZEROVAT V JITŘENCE?
Není nic jednoduššího.
Pište jitrenka@policka.cz, volejte 603 52 62 43.
Do každé schránky v Poličce a okolí.
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ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ:
BELETRIE
Dárce (MacClure, Ken)
Podaří se zachránit sedmiletou Amandu
s akutním selháním ledvin?
Devětkrát jeden vrah (Žídková, Anna)
Sotva dospělí mladík je obviněn, že zabil
sympatickou stařenku.
Modrá jiřina (Robertsová, Nora)
Rodinné sídlo ukrývá tajemství, zjevuje
se záhadná bytost.
Na čem nejvíc záleží (Victor, Cynthia)
Manželé Coleovi zemřeli nešťastnou náhodou
nebo je někdo zavraždil?
Nečekané požehnání (Taylor Bradfordová, Barbara)
Čtyři ženy z rodiny Harteů mají své představy,
ambice a touhy.
Střípky z ložnic (Monyová, Simona)
Jak se změní vztah, když se z manželských
ložnic namísto milostných vzdechů začne
zývat dětský pláč.
Zašeptej do vlasů (Lanczová, Lenka)
Monice dochází, že hrát si s city svými ani
s city těch druhých se nevyplácí.
Líbej mě, když spím (Howard, Linda)
Agentka Lily zaslepená touhou po pomstě
zatáhne do nebezpečné hry dalšího agenta.
NAUČNÁ LITERATURA
Poutník Mácha (Čáka, Jan)
Představuje Máchu jako člověka, jenž hravě
zdolával pěšky desítky a stovky kilometrů,
citlivého pozorovatele krajin a lidí.
Gallerie dell´Accademia Benátky
(Impelluso, Lucia)
Galerie vlastní nejvýznamnější kolekci benátského malířství od 14. do 18. století.
Komici: …příběhy smutných mužů
(Mihola, Rudolf)
Portréty pěti hereckých es.
Královna Kristýna : Pohnuté osudy švédské
panovnice (Buckleyová, Veronica)
Zdařilý životopis se čte jako dobrodružný příběh, zasazený do barvité doby 17. století.
Přírodní katastrofa jménem člověk: vývoj bez
pokroku (Wuketits, Franz M)
Polemicky koncipovaná kniha diskutuje
myšlenku pokroku ve dvou rovinách: organic
ké evoluce a evoluce sociálně kulturní.

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ:
Tamarín a pomeranč (Drijverová, Martina)
S opičkou Tamarínem prožijete báječná dobrodružství v zoologické zahradě.
Útok na Pompeje (Lenk, Fabián)
Historický krimi příběh ze Starého Říma.
Čtyři a půl kamaráda a stopa zapomenuté
ponožky (Friedrich, Joachim)
Další z příběhů oblíbených hrdinů.Tentokrát
míří na prázdniny až na daleký ostrov.
Kouzelnické příběhy (Maske, Ulrich)
Kniha plná humoru a čarování.
Zachraňte faraona (Hollerová, Renée)
Napínavý příběh ze starověkého Egypta plný
záhad a hádanek.
Ptáci Evropy (Hume, Rob)
Detailní průvodce světem ptáků.
Loď duchů (Brezina, Thomas)
Napínavé příběhy se superlupou.
Malá dětská bible
Příběhy ze Starého a Nového zákona.
Nápady darebáka Davida (Simonová, Francesca)
Další pokračování veselých příběhů nenapravitelného darebáka Davida.
Strašidelné město (Holasová, Zuzana)
Napínavé příběhy plné záhad.
Dobrodružství na hradě (Leigh, Susannah)
V podzemí Tajuplného hradu řádí neznámé
strašidlo.
Hvězdy F 1 2006 (Plos, Richard)
Kniha obsahuje portréty pilotů F 1 doplněných
profily všech týmů, statistiky a další informace.
Dívčí parta (Harrison, Lisi)
Dívčí román o partě holek ze sedmé třídy.
Klasické příběhy (Wildingová, Valerie)
Další kniha z řady děsivé literatury, tentokrát
nejslavnější příběhy všech dob.
Asterixova odyssea (Uderzo, Albert)
Nová dobrodružství oblíbených hrdinů.
Neplechaté pohádky (Štíplová, Ljuba)
Čtyři rozpustilé pohádky se vysmívají některým
špatným vlastnostem.
Námořníkova kletba (Lunn, John)
Milovníci romantických, napínavých námořních
dobrodružství si určitě přijdou na své!
Konec kouzelného talismanu (Procházková, Iva)
Anna dostane k narozeninám kouzelný váček
ze sobí kůže. Netuší jak mocné kouzlo talisman
ukrývá.

Více informací o nových knihách najdete na internetové adrese www. knihovna. policka. org.

INFORMACE ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY
Je opět začátek nového školního roku a vše se
vrací do starých kolejí. Dětem začnou školní povinnosti a dospělí budou vzpomínat na dovolenou.
U nás, ve školní jídelně, se vařilo i o prázdninách,
kdy se v našem stravovacím provozu vystřídaly tradiční tábory – YMCA Polička, TJ Trutnov, JISKRA
Litomyšl i ostatní zájemci z řad veřejnosti.
Během velkých prázdnin jsme očekávali zahájení
stavebních úprav druhé části budovy a to zejména
opravu střechy s rozšířením na budoucí přístavbu,
která se rok od roku posunuje, jelikož chybí potřebné finanční prostředky. Protože stavba zatím nebyla
zahájena (20. 8.) je velký předpoklad, že tyto práce
budou probíhat při provozu ve školním roce. Děti
budou muset dávat větší pozor při překonávání
vzdálenosti mezi školou a jídelnou, aby nedošlo
k úrazu. Také je možné, že bude ohrožen provoz kuchyně a bude nutné na několik dní kuchyň uzavřít.
Ostatní provozní záležitosti zůstávají prozatím
stejné jako v loňském šk. roce, tzn.:
obědy na následující měsíc jsou v prodeji od
každého 25. dne v měsíci, strávníci nebo jejich zákonní zástupci hradí příspěvek za školní stravování
v hotovosti, ve výši finančního normativu na potra-

viny, ve znění vyhlášky č. 107/2005 Sb., příloha č. 2,
o školním stravování takto:
I. skupina
7 - 10 let Kč 14,-II. skupina
11 - 14 let Kč 16,-III. skupina
15 - 18 let Kč 16,-Cizí strávníci
Kč 36,50
Školní jídelna zařadí strávníka do vyšší skupiny
tehdy, pokud v daném školním roce dovrší (od 1. 9
do 31.8) 11 nebo 15 let.
Uzávěrka přihlášených a odhlášených strávníků
na následující den se provádí ve 13,00 hod. Po této
hodině již nelze počty přihlášených měnit. Řádně
odhlášené obědy se odečítají z platby za příští
měsíc.
Děti mají nárok na oběd pouze v době školního
vyučování a první den neplánované nepřítomnosti
strávníka ve škole, kdy je možné tento oběd vyzvednout do jídlonosiče.(vyhl.107/2005 Sb.,§4,odst.9)
Také je nutné nosit každý den čip, na který se
strava vydává, jinak se provoz výdeje zpomaluje.
Ostatní informace získáte přímo ve školní jídelně,
nebo na telefonu č. 461 725 996.
Helena Boháčová, ředitelka,
Školní jídelna Polička, Rumunská 646
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Opustili jsme opět pálící sluníčko krásného
letního odpoledne a odešli do sálku B. Martinů,
kde proběhla vernisáž dvou výtvarných umělců
– grafičky a malířky Ludmily Jandové a výtvarníka
Ladislava Nečase. Oba byli divákům představeni výstižnými charakteristikami. Ředitel muzea a galerie
D. Junek hovořil o díle L. Jandové, Ing. Št. Dvořáková, pracovnice poličské farní charity nám dala
proniknout do tajů tvorby kouzelníka se dřevem
Ladislava Nečase. Hovořili před plným sálkem
a to jakoby předznamenalo následující dny, co do
návštěvnosti.

Úvodní zahajovací koncert byl opět v zaplněném
malém sále a zde už bylo k slyšení a vidění slavnostní zahájení celého festivalu, kterého se ujal starosta
města Poličky Bc. Miroslav Popelka. Měl tu čest
přivítat vynikající hosty: ministra vlády R. Martínka,
místopředsedu vlády Jiřího Havla, poslance p. Váňu
a mnoho krajských veličin. Zde by měl za dlouholetou stoprocentní účast při všech kulturních akcích
v Poličce obdržet zvláštní ocenění Ing. J. Janeček.
Byl zde též starosta Hohenemsu R. Amann s chotí.
Potom už jsme uviděli a hlavně uslyšeli houslistu
Miroslava Ambroše, kterého lze obdivovat, jak pro
jeho věk devatenácti let, ale hlavně pro vynikající
interpretaci podpořenou technikou, která jakoby
byla přirozenou součástí jeho projevu, ba zdálo se,
že čím jsou některé pasáže těžší, tím více radosti mu
přináší. Na klavír jej doprovázela profesorka Zuzana
Ambrošová.
To byl tedy parádní vstup do festivalu, který
v době, kdy jsme ještě mladému umělci za jeho
výkon aplaudovali, už rozhodil své sítě na náměstí,
kde se posluchači především mladší garnitury oddávali muzice Čankišou, nesoucí do světa poselství
kmene Čanki a vysílající ho stejným jazykem. Nevýhodou tohoto poselství je, že starosyrštinu – či její
odnož – neovládám a tudíž nevím, k čemu nás texty

nabádají. Příjemný hlas frontmana Karla Heřmánka
dával tušit, že jsme na dobré cestě. Jeho přirozená
autorita také vyplývala z nepřehlédnutelnosti jeho
postavy. Tipuji to na jeden a půl Pavarottiho. Kornet
v jeho rukách se jakoby ztrácel, zvuk však nikoliv.
Slyšeli jsme hudební projevy od Horňácka k Balkánu, Arábie či Afriky. Podle vlastního vyjádření Karla
Heřmánka je to v tom dobrém slova smyslu „Takový
mišmaš“. Zařazení etno odmítá. Chlapci skončili
přesně, abychom mohli multižánrově popojít pod
věž chrámu svatého Jakuba, z jehož třicetiosmimetrového ochozu se na nás začaly rozléhat tóny Dechového kvinteta poličské ZUŠ nejen pod vedením
jejího učitele pana Jindry, ale i za jeho aktivního
hraní… Ten pěkný zážitek z hudby, která se nese
tmavnoucím podvečerem je umocněna vědomím,
že od fanfárových sborů z daleka (až ze stoličné
Prahy) je město mocno mít svoje vlastní těleso vyhrávající z této výšky městu a tedy i světu.
Pak už byl ten správný čas vrátit se na náměstí
a něco popít a pojíst. Ke chvále pořadatelů je jednoznačně nutno přičíst nové rozmístění stánků a stolů
s lavicemi a zamezující koridor v blízkosti radnice.
Začal koncert skupiny Neřež, tedy jak oni sami
říkají, toho co zůstalo ze skupiny Nerez. Ta tady
v minulosti byla a z pódia to bylo Lídrem Zdeňkem
Vřešťálem vzpomenuto a současně zavzpomínal na
nenahraditelnou Zuzanu Navarovou. Když jsem se
podíval po posluchačích, měl jsem dojem, že tady
byly zastoupeny všechny generace. Ono už se za
čtvrtstoletí muzikantské práce nashromáždí dost
„Old Timerů“ – pamětníků. Něco podobného bych
očekával i u skupiny Peter Paul Pačut QUEENMANIA REVIVAL, ale zde jsem se už setkal s názory
některých, že tohle mít nemusím. Já si taky nemyslím, že člověk musí být u všeho a na druhé straně
jsem viděl, že přicházejí jiní, kteří vysloveně čekají
na reminiscence Freddyho Mercuryho. Neznám ze
svého okolí, kdo by ho neměl rád a je pěkné, že se
jeho hudba a styl nese povědomím dál. Připomínám, že jsme tady na náměstí minule měli také naše
Beatles. A to už se den pomalu přehupoval přes
půlnoc, když na pódiu vystoupila poličská skupina
Die Motorest Band. Neměli tedy čas nejlepší ke koncertování, ale posluchačů bylo dost. Bylo hezké si
znovu připomenout hudbu 80 a 90 let jako Abraxas,
Katapult, Žentour, Precedens, Smokie, Kiss , Pražský výběr…. Připomněl jsem si dobu, kdy takovou
kapelu před mnoha lety Poličákům představil tehdy
mladičký J. Mužík. Dnes jsem zase slyšel mladého
J. Teplého u sólové kytary. Úspěch byl zasloužený.
Brzo ráno jsem si šel koupit noviny a na náměstí
byl pořádek jak po čtvrtečních trzích. Pouze ještě

neoschlá dlažba dávala tušit, že zde proběhla očišťovací kůra. To, co se v minulých letech táhlo jako
lepivé a páchnoucí stružky rozlitého piva po asfaltu
náměstí, určitě nikomu letos nechybělo.
Bylo 10 hodin a začal koncert rockové skupiny
Růžový mor z Litomyšle. Nejen kastelán hradu Svojanov pan Slabý sledoval s potěšením výkony své
dcery a syna, ale i rychle se zaplňující prostranství
před pódiem. Hezky začal druhý den festivalu a přinesl spolu s počasím pěknou muziku. Krátký čas na
občerstvení a už je odpoledne. Slyšíme brněnskou
cimbálovou muziku Javorník a máme pocit, že to,
co se hraje, známe. Bodejť by ne, vždyť tato kapela
je pravidelným hostem v českém rozhlase a nejen
to, hostuje po celé Evropě. Známé písničky nezpívá
jenom zpěvačka Lenka Hájková, ale s ní i celé náměstí. Tak jako u předešlé kapely i zde se mohou
pyšnit otec pan Bř. Gloser s manželkou svou dcerou. Stojí za to spočinout na každém z muzikantů
alespoň chvíli a vcítit se do primáše Pavla Navrátila,
cimbalisty Josefa Kratochvíla a dalších. Kapela se
cítí a hrají celou duší. Folklór prostě musí učarovat
každému-když je hrán a předváděn tak, jak jsme
měli to štěstí ho slyšet a vidět my.
Po loňském úspěchu Don Quijota de la Anča,

kdy bylo bojováno proti větrným mlýnům, bojoval
tentokrát Don Quijot de la Mancha s obry a pomáhal mu při tom mužský Sancho Panza, neméně
kuličkovitý, jako loni Anča. Nebyl sám, Don Quijot
si opět bral na scénu vydatné poličské pomocníky,
kteří se překonávali a pozornosti neušel ani vše dokumentující fotograf, ani pro ten účel designovaný
president s chotí. Atmosféra neuvěřitelně nadšená
a nálada taktéž.
Pohlazení na duši znamenala přítomnost plzeňského COPu. Tito portoví vítězové v čase její největší
slávy poněkud na letech přibrali, ale COP žije dál
a dál rozdává nejen radost, ale hlavně atmosféru
pravé folkové a countryové pohody, při níž jsme
najednou ti správní chlapi, neznající strach a řešící
s přehledem nejen nástrahy Divokého západu stejně
jako lásku k blonďaté Winifred. Když zazněl originálně zahraný Tennessee waltz se zdvojenými skřipkami, znovu jsem měl pocit, že poslouchám AFN
Munich či Radio Luxembourgh před padesáti léty,
kde se vždy hrál v nepřekonatelném podání zpěváka Cowboye Copase. Ale když skladba skončila,
netleskal jsem. Nešlo to, měl jsem v ruce poličského
Záviše a jak známo, jedna ruka netleská takže se
zpožděním, ale veřejně: Pánové tleskám vám!
Pamatuji se na jedno z prvních veřejných vystoupení svitavského Točkolotoče při jakési přehlídce
v sálku poličského Pivovaru. Tehdejší parta trochu
vyjukaných, ale energií nabitých chlapců se stala
profesionály, znající všechny taje a úskalí showbussinesu nejen v Čechách, ale všude možně ve světě.
A byla radost je přivítat v Poličce a pobýt s nimi
vymezené necelé dvě hodinky.
Josef IX, jménem Devátý &UltraBlue, než přišli na jeviště, měli už natočeno několik minut na
vlakové zastávce Pomezí a v poličských ulicích pro
svůj videoklip Tvý slzy nic nezmění. Ten potom za
přispění nás všech dotočili. Poličáci už jsou světa
znalí a tak z natáčení nebyli moc odvázaní, takže
příslušné pseudorytmické trčení rukou do vzduchu,
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patřící k současnému tenagerskému folkloru se příliš nekonalo. Snad tedy bude i s touto vadou na kráse prezentován na novém CD Josef IX & UB dobře.
Za mých studií byla Folimanka milým parkem
v Nuslích, kam se dalo uchýlit do poměrného ticha
od nedalekého městského ruchu. Co ve jménu
Folimanka blues produkuje tato skupina, je právě
na opačném konci decibelového spektra. Současná mládež by si nedala líbit ani od rodičů kdyby
na ni někdo takto křičel či hulákal. Tím více mně
překvapuje, že verbální útoky kabátovského ražení
nedochází u nich žádné odvety, ba naopak, chovají
se, jakoby se jim dostávalo hřejivého a sametového
pohlazení. Tím jsem se přiznal ke dvěma věcem:
jednak, že tomu nerozumím, ale za druhé, že
nemám nic proti tomu, když to někomu potěšení
přináší. Howgh.

ještě předtím s tebou o tom s chutí promluvím. Tak
tedy: ještě jednou promiň.“ Co jsem ale o tom slyšel,
bylo to prý báječné.
Neděle ráno: Náměstí opět i zásluhou hasičů
uklizeno a vše odklizeno. Zůstalo jen pódium pro
odpolední představení. My ale jdeme na závěrečný
koncert. To je vždy sváteční záležitost a v době, kdy
věřící přicházejí na hrubou, my tentokrát v tomto
čase usedáme do lavic a sedadel chrámu sv. Jakuba,
abychom vyslechli program TRIA AMADEUS se sólistkou MARTINOU KOCIÁNOVOU. Trio dvou klarinetů a fagotu nás vítá Příjezdem královny ze Sáby
od G.F. Händela a pak už nás provází M.Kociánová,
oceněná za svou uměleckou činnost Evropskou unií
cenou Gustava Mahlera. Provází nás nejen jednotlivými skladbami, ale i svým zpěvem. Její příjemný
mezzosoprán poprve zazněl v árii cherubína z Figa-

Toto multižánrové procházení má teď první výhodu. Mohu vám představit alespoň úryvek, i když
černobílý z ohňové show. Šťastné řešení vytvořit
pro něj alespoň praktikáblové pódium však chtělo
ještě zajistit náležitý odstup od umělců. Takto vidělo
ohňovou produkci jen pár prvních řad a zbytek jen
to, co se odehrávalo nad jejich hlavami. Ale nářky
stranou. Bylo to pěkné, opět vzrušující a běžně nevídané představení.
A ještě není toho dne konec vystoupením. 11
mladých mužů v kostkovaných úborech přináší
strhující Rock’n Roll. Kapela Marcela Woodmana
- s přimhouřením oka se swingovým obsazením
– vpravo pozoun, sax, trubka. vlevo rytmika a perkuse. K tomu promyšleně přehnaná swingová choreografie s nadneseným představováním účinkujících
světových hvězd nám přineslo pocit příjemného či
spíše nespoutaného uvolnění. Zlaté sako frontmana
nám připomnělo doby revuálních pořadů a nablýskaných kulis šedesátých a sedmdesátých let. K tomu
skladby z repertoáru Billy Halleye, Elvise Presleye,
ale i Luise Armstronga, či z dob tehdy ještě vtipného
a vkusného I. Mládka a dalších. Co chcete víc….
Snad jen dobrou noc a sladké sny.
(Petru Erbesovi) Petře, můj divadelní předsedo
spolku Tyl, promiň. Vím, že jsi dával se svými přáteli POPRASKDu divadelní hru se zpěvy o tom JAK
ČERTI ŘÁDILI NA KARLŠTEJNĚ, KŘIŽÁNKÁCH
A BŘEZINÁCH, ale já o půlnoci u těch hradeb nebyl.
Mohl bys mi říci jako francouzský král Jindřich IV.:
„Běda ti, bojovali jsme u Argues a tys tam nebyl!“
a já bych mohl zalhavše vymyslet tisíc výmluv, ale
pravda je jednoduchá a pravdivá a tím ji nemohu
do budoucna splést. „Už bych tam příteli šel na
kyslíkový dluh a tvá hra by nedošla tím pádem
zaslouženého ocenění. Slibuju ti však, že jakmile
ji uvidím, věnuju ji náležitou písemnou plochu, ale

rovy svatby od W.A. Mozarta a pokračoval úryvkem
Miláčku přeci bych ti neublížil z Dona Giovanniho.
Při poslouchání známé části z Korunovační mše
Agnus Dei máme pocit, jako by k nám hudba přicházela z jiného světa. A po závěrečných tónech
Ch.C.Saint-Saensanse vnímaví posluchači jsou v nastalém tichu svědky čtyřnásobné ozvěny vracené
stěnami chrámu. A pak teprve zazní potlesk, v němž je obdiv k triu Amadeus, aranžérské práci Františka Hlucháně a Martině Kociánové. Nástrojová
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úprava Cavatiny G. Rossiniho z Lazebníka sevillského, známá v Čechách slovy Figaro sem, Figaro tam
dala možnost, aby se náležitě uvedl i klarinetista
Karel Dohnal a Peter Hlucháň, hrající fagot. Dozvěděli jsme se, že vrcholné uznání zasluhují interpreti,
hrající Ganzonetu od A. Scarlattiho. Měli jsme tu
báječnou možnost slyšet ji ve vynikajícím provedení Františka Hlucháně, kterého kromě nás ocenili
potleskem i jeho kolegové. Oficiální závěr patřil Bizetově Carmen a árii Habanéra. Ovacemi ve stoje
byly odměněny přídavky Granada a Panis angelicus
od Césara Francka.Tato skladba patřila původně do
mše z roku 1860, ale hraje se v různých úpravách
samostatně. Po přednesu M. Kociánové a Mozartova
tria jsme věděli, že se nám dostalo už všeho, a že
nám všem zůstává zážitek neopakovatelného.
Díky pěknému počasí vyznělo Odpoledne s dechovkou jako příjemná tečka festivalu, který dalo
by se říci trval 72 hodin. Naše Poličanka se dobře
poslouchá a její repertoár přináší posluchačům příjemné chvíle. Garnitura posluchačů se přeci jenom
posunula výše, ale bylo potěšitelné, kolik mladých
lidí si tuto muziku rádo nejen poslechne, ale i zazpívá. Pan E. Cacek jako kapelník je jistě spokojen. Má
být proč. Poslední vystoupila taktéž dechová hudba
Petruška. Jsou známí po celém regiónu a hrají nejen
k poslechu, ale jsou žádanou kapelou při tanečních
zábavách. A právě v tu bychom si měli uvědomit, že
díky muzikantům, hrajícím v dechovkách je tato
hudba stále živá, přinášející nové skladby, které
znějí nejen v rozhlase, ale s kterou se setkáváme při
koncertech, ale i v tanečních sálech.
A tak na závěr pohlédnu na program a kdože
se o to vše postaral? Tylův dům s paní ředitelkou
Alenou Báčovou s jejími spolupracovníky. To vše
pod křídly Rady Pardubického kraje a města Poličky, které tento festival finančně podpořily a tedy
fakticky umožnily.
Text A. Klein, foto P. Klein

VZDĚLÁNÍ – NOVÁ ŠANCE PRO ŽENY
Vz d ě l á v a c í
centrum
IdeaHELP Žamberk
zahájilo 1. února
2006
realizaci
projektu „VZDĚLÁNÍ – nová
šance pro ženy
vracející se na trh práce“, který je realizován
v rámci operačního programu Rozvoj lidských
zdrojů – opatření 2.2. Podpora rovných příležitostí
žen a mužů na trhu práce. Tento projekt je zaměřen na vzdělávání žen v oblasti ovládání osobního
počítače a zlepšení motivačních a komunikačních
schopností účastnic směrem k získání zaměstnání
nebo sebezaměstnání.
IdeaHELP realizuje tento projekt v okresech
Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí, Svitavy, Náchod a Rychnov nad Kněžnou. Cílovými skupinami,
pro které je tento projekt určen, jsou maminky na
mateřské dovolené, ženy dlouhodobě nezaměstnané a ženy ve věku nad 50 let. Tento projekt nabídne za dobu dvouletého trvání zvýšení kvalifikace
celkem 320 účastnicím z výše uvedených regionů.
Cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti
žen na trhu práce, které se dlouhodobou absencí, způsobenou péčí o dítě nebo dlouhodobou
nezaměstnaností, ocitly ve znevýhodněné pozici.
Konečným cílem je návrat této cílové skupiny na
trh práce. Pro účastnice projektu jsou připraveny
motivační kurzy a následná rekvalifikace zaměřená na výuku v oblasti informačních technologií,
která je zakončena testováním podle mezinárodního standardu ECDL. Po ukončení vzdělávací
části následuje podpora pracovním konzultantem,
jejímž konečným cílem je zaměstnání účastníků
projektu. Pro maminky na mateřské dovolené je
během školení zabezpečeno hlídání dětí včetně
zajištění denního programu. Vzhledem k tomu,

že projekt je financován Evropským sociálním
fondem, je účast v aktivitách projektu bezplatná
a zájemkyně se mohou přihlásit na telefonních
číslech 602 359 571, 605 359 570, 465 676 765 nebo
na e-mailové adrese help@ideahelp.cz
Nezastupitelnou úlohu mají v projektu naši
partneři. Bez nich by nebyly možné některé aktivity, ke kterým jsme se v rámci realizace zavázali.
Také partneři projektu, případně Úřady práce
mohou zájemkyním podat informace o aktivitách
projektu.
Partneři projektu:
A TREND s.r.o., Ústí nad Orlicí
Občanské sdružení CEMA – Mateřské centrum
POHODA Žamberk
Mateřské centrum MEDVÍDEK, Ústí nad Orlicí
Mateřské centrum KRŮČEK, Svitavy
Mateřská škola Marie Majerové, Svitavy
Mateřské centrum JÁJA, Rychnov nad Kněžnou
Mateřská škola ČTYŘLÍSTEK, Rychnov
nad Kněžnou
Dům dětí a mládeže DÉČKO, Náchod
Mateřské centrum POHÁDKA, Pardubice
Pardubický kraj
Spolupracující organizace:
Úřad práce v Pardubicích
Úřad práce v Chrudimi
Úřad práce v Ústí nad Orlicí
Úřad práce ve Svitavách
Úřad práce v Náchodě
Úřad práce v Rychnově nad Kněžnou
Tento projekt je v plné výši financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
České republiky.

AMERIČANÉ V POLIČCE – ANGLIČTINA NEKONČÍ
Letos už potřetí se koncem července konala velmi
zajímavá akce. V poličském evangelickém kostele,
přilehlé zahradě a v prostorách Masarykovy školy se
sešlo 95 dětí, které si pod vedením amerických hostů
hravou formou prohloubilo znalosti angličtiny.
Letos přijelo do Poličky z Oklahomy 13 lidí různého věku, kterým patří obdiv a poděkování, protože
si celou cestu hradí z vlastních finančních prostředků
a na výuku českých dětí obětují prakticky celou
dovolenou, která u průměrného Američana není
delší než dva týdny. „Při zajištění programu pomáhalo
rovněž asi 30 českých dobrovolníků, kteří se starali
o jednotlivá družstva, pomáhali na stanovištích, další
pracovali v kuchyňce a velký dík také patří rodinám,

Kati Salomons a Jan Dus
které naše hosty ubytovaly a dalším, které je zvaly na
večeře“, řekl poličský evangelický farář Jan Dus.
Velkou změnou proti předchozím letům je to, že
po skončení tábora se všichni nevracejí. V Poličce zůstává Kati Salomons, která bude pokračovat ve výuce
angličtiny. Na víkend 28. – 29. září je připraveno po-

POZVÁNKA DPS PENZION
6. 9. Ve 14.00 hod. se sejdeme v pracovní místnosti a budeme batikovat.
13. 9. Penzion pořádá zájezd na hvězdárnu
v Hradci Králové a také navštívíme Dům s pečovatelskou službou v Horním Jelení. Bližší informace
na recepci Penzionu, tel. 461 753 111. Odjezd od
Penzionu v 8.00 hod.
20. 9. Přednáška na téma spotřebitelské právo.
Přednášející Bc. Jana Flídrová posluchače seznámí
s právy a povinnostmi spotřebitele. Například jak
správně postupovat při reklamaci zboží. Přednáška
se koná ve společenské místnosti ve 14.00 hod.
21. 9. Narozeninové zpívání ve 14.00 hod. ve
společenské místnosti.
27. 9. Penzion pořádá výlet na Lucký vrch,
kde i bez rozhledny jsou krásné výhledy po okolí. Bude pro nás připraveno občerstvení, které si
můžete objednat na Penzionu. Cestou se zastavíme
i u Lukásovy lípy. Odjezd autobusu ve 13.30 hod.
od Penzionu.
Počítače pro seniory - budou pokračovat
i v následujícím období a to od října každý čtvrtek
a pátek dopoledne v Domě s pečovatelskou službou-Penzion. Jedná se o nejzákladnější seznámení
a ovládání počítače s výukou, jako je např. psaní
textů, práce s tabulkami, používání internetu, odesílání pošty, vyhledávání ve webových stránkách
apod. Případní zájemci (senioři) se mohou přihlásit
v DPS-Penzion u pana Brandejse nebo pí. Smolkové (tel: 461 753 111).
Domovinka pro seniory - připomínáme
možným zájemcům aby nás co nejdříve kontaktovali všichni, kdo mají zájem o tuto připravovanou
službu. Domovinka je vhodná pro seniory, kteří se
potřebují dostat do kolektivu, případně nemohou
nebo nechtějí sami trávit celé dny doma. Jedná se
o celodenní zajištění seniora v pracovních dnech
v DPS-Penzion Polička. Více informací bylo uveřejněno v minulé „Jitřence“, případně podáme bližší
informace osobně (Pavel Brandejs nebo Irena Smolková) nebo tel. 461 753 111.

Z ČINNOSTI DPS „PENZION“
POLIČKA

Zahradní párty na rozloučenou
kračování tábora pro všechny, kteří se zúčastnili, ale
i pro nově příchozí. Na dvě dopoledne je připraven
program, kterým začne její výuka.
„Na faře bude probíhat nejen výuka dětí a mládeže
ve čtyřech věkových skupinách, ale připraveny jsou
i dva anglické kluby pro druhý stupeň a střední školu,
kde budou probíhat různé hry, umělecké aktivity a
další zábava – vše v angličtině.
Pro dospělé je rovněž připraven klub zaměřený
na konverzaci a výuku nových obratů. Kluby a výuka
by se měly opakovat každý týden. Jednou za měsíc se
chystají filmové večery pro děti a mládež a dospělé.“
řekla Kati. „Podle zájmu se sejde i hudební skupina
(sbor), pro kterou má Kati připravené pověstné
zvonky (chimes), kterými Američané vždy obohatili
úvodní a závěrečné bohoslužby tábora s angličtinou.“
dodal Jan Dus.
Všechny děti, které se zúčastnily tábora, dostanou
na pokračování angličtiny pozvánku, další zájemci
se mohou hlásit na evangelické faře tel.: 461 724 050,
email: policka@evangnet.cz

12. 7. Senioři se sešli v atriu Penzionu na zahradní párty. Pod zahradními altány se při reprodukované hudbě popíjela káva nebo čaj a také se
opékaly buřty. Po občerstvení se senioři seznámili
s hrou petangue. Hra se zalíbila a tak se závodilo,
fandilo a užilo se přitom spousty legrace.
20. 7. Narozeninové zpívání se uskutečnilo za
velmi teplého slunečního odpoledne v atriu Penzionu. Zpíval pěvecký kroužek Poupata, hrál pan
Hladík a nechybělo ani občerstvení.
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OBOROVÉ PŘÍRUČKY RADÍ
PODNIKATELŮM
Hospodářská komora nabízí prostřednictvím
InMP podnikatelům pomoc při rozvoji jejich firmy.
Na Informačních místech pro podnikatele je pro
malé a střední podnikatele připraveno ve spolupráci s oborovými informačními místy (bývalá živnostenská společenstva ) na 300 oborových příruček z
různých oblastí podnikání, které postihují aktuální
zákonné předpisy pro provozování dané živnosti,
informují o nových trendech v oboru a rozkrývají
obsah živnosti srovnáním praxe s pojetím popsaným v živnostenském zákonu. Příručky jsou vhodné jak pro začínající podnikatele vstupující na trh,
kterým poradí, jak si založit svou živnost, tak i pro
zavedené podnikatele, kteří si mohou ověřit , zda
ve svém oboru správně aplikují legislativu a požadavky podnikání v praxi. Trvale je ve velké oblibě
příručka „Zákon o inspekci práce“, u které dochází
průběžně k aktualizaci s novými právními předpisy
a lze ji využít ve všech oborech podnikání. Příručky si lze vyžádat na jednotlivých Informačních
místech pro podnikatele a příručky jsou žadatelům
zdarma zasílány elektronickou poštou. Informační
místo pro podnikatele ve Svitavách, Kijevská 423/8,
568 02 Svitavy, tel.: 461 568 239, fax: 461 568 240,
e-mail: RMSvitavy@inmp.cz, http://www.ohksvitavy.cz.

RESTAURACE

NABÍZÍME

•
•
•

polední menu
minutková kuchyn
poháry

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VZPOMÍNÁME
Dne 7. září 2006 si připomeneme třetí výročí , kdy nás navždy opustil manžel,
tatínek a dědeček pan Ladislav Červený. Všichni, kdo jste ho znali, věnujte mu s námi
tichou vzpomínku.
Ten, kdo v srdci je, nikdy není zapomenut.
Manželka a synové s rodinami.

Dne 22. září uplyne 22 roků, kdy nás po zákeřné nemoci ve svých 46 letech opustil náš drahý a milovaný manžel a tatínek, pan Josef Doležal.
S láskou a bolestí vzpomínají
manželka, syn a dcera s rodinami a ostatní příbuzní.

BLAHOPŘEJEME
V kruhu svých nejbližších oslavili 29. 7. 2006 krásné životní jubileum 50 let společného života manželé Josef a Ludmila Groulíkovi
z Oldřiše. Hodně zdraví do dalších let, pohodu a spokojenost přejí děti
s rodinami, příbuzní a známí.

Dům s pečovatelskou službou „Penzion“, Družstevní 970, Polička
tel.: 461 753 111, e-mail: dps.penzion@policka.cz

Nabídka volného pracovního místa
KUCHAŘKA
Místo práce:
Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička

OTEVENO DENN
Tel. 603 521 746
Družstevní 893, Polika

NOVÁ VÝSTAVBA BYTŮ
V současné době probíhá výstavba 2 bytových
domů „C“ a „D“ s celkem 26 byty. Nově vyrůstající
domy jsou v klidné lokalitě Mánesova na okraji
města v krátké vzdálenosti od centra. Bytové domy
budou dokončeny v červenci 2007.
Byty jsou určeny k prodeji do osobního vlastnictví včetně pozemků přiléhajících k domům.
Využijte ještě možnost nákupu bytů za nízké
ceny, se sníženým DPH 5%. Domy jsou stavěny
z moderních a kvalitních materiálů zaměřených
na max. úsporu energií.
Velikost bytů: 40 – 94 m2
Kategorie: 1 + KK, 2 + KK, 2 + 1, 3 + 1
V přízemí možnost vytvořit bezbariérové byty.
Veškeré informace:
Stavebniny PRIMA
P. Jilemnického 568,
572 01 Polička
tel. 461 725 852, 461 722 356
p. Švanda, pí. Vlčková
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Plný pracovní úvazek:
Hlavní pracovní poměr na dobu určitou (po dobu zástupu mat. dovolené)
Prac. doba:
Pondělí – pátek od 5.30 - 14.00 hod.
Vzdělání:
Střední odborné (vyučení) v oboru
Plat. zařazení:
4. – 5. plat. třída
Praxe není podmínkou
Předpokládaný nástup:
1. 10. 2006
Obsah práce:
Zhotovování běžných druhů hlavních jídel včetně polévek
Požadujeme:
Dobrou pracovní morálku, pracovní nasazení, kladný a ohleduplný
přístup zejména k seniorům
Uchazeč bude vybrán na základě výběrového řízení,
podávání přihlášek je nejpozději do 11. 9. 2006.
Přihlášky přijímá a případné informace poskytne:
na DPS-Penzion, Družstevní 970, Polička - ředitel Pavel BRANDEJS,
případně vedoucí kuchyně paní Jaroslava Vítková, tel.: 461 753 111.

ORBIS 2006 – MEZINÁRODNÍ SKAUTSKÉ SETKÁNÍ
Na přelomu července a srpna tohoto roku se
jedenáct skautů a skautek z Poličky vypravilo do
Mariánského údolí u Brna na 8. středoevropské
skautské jamboree ORBIS 2006. Jedná se o setkání skautů a skautek ze zemí střední Evropy. Počítalo se tedy s účastí hlavně z Česka, Slovenska,
Polska, Rakouska, Německa, Maďarska a zemí
bývalé Jugoslávie, ale nakonec nebylo neobvyklé
potkat například Řeka, Rumuna či Francouzku.
Hlavní myšlenkou všech jamboree je možnost
setkávání. Motto ORBISU 2006 zní „Mnoho kultur
– jeden svět“. Cílem ORBISU tedy především bylo
vytvořit prostor pro vzájemná setkání a poznávání a pro vzájemnou výměnu kulturních zvyklostí
skautů a skautek z celé Evropy.
A co se na ORBISU dělo? To už Vám řeknou
sami účastníci.
Nika
Vše začalo 29. 7. večer „opening ceremony“.
Celým Orbisem nás provázel OrbisMann a jeho
domácí mazlíček slepice Eleonora. Každý den
probíhalo více než 56 aktivit od šermu, vyrábění
sádrových masek, zdolávání horolezecké stěny až
po výlety na hrad Slavkov, Býčí skálu či do Moravského krasu. Každý večer byly koncerty různých
žánrů – rock, bluegrass, disco a také se promítaly
různé filmy. Ke konci Orbisu se nám pokazilo
počasí. Ochladilo se a začalo pršet. Vzhledem
k tomu, že celým kempem vede prašná cesta, tak
po prvním větším deštíku bylo všude po kotníky bláta. Jelikož někteří z nás (Poláci, Chorvati,
Maďaři, Češi,….) měli vodu a bahno i ve stanech,
tak musely být první dva subcampy evakuovány
do brněnských škol a hasičských tělocvičen. Ale
ani tyto „menší“ problémy nám nedokázaly vzít
dobrou náladu a optimismus. V sobotu 5. 8. vše
skončilo velkolepou „closing ceremony“. Celého Orbisu se zúčastnilo 2600 skautů a skautek
z celé Evropy (Holandsko, Polsko, Řecko, Praha,
Plzeň,…). Orbis se nám moc líbil a za dva roky
bychom se rádi zúčastnili jamboree v Polsku.
Háďa a Tonča
…bylo tu pět subcampů pojmenovaných po
planetách. V každém subcampu byla území pro
oddíly. Mezi prvními dvěma a zbytkem byl prostor nazývající se „Eldorádo“, kde žil osel, želvy,
kozy…. Tábořiště bylo střeženo lidmi ze SOS
(Skautská ochranná služba), městské a státní policie. Počasí bylo po většinu tábora horké, až ke
konci se zkazilo (s tím souvisí i noční evakuace
a tuny bláta na cestách), nálada byla však dobrá.

Kromě evakuace se nám obzvlášť líbil večerní
program (DJ Pašík), výlet „Římská legie“ a na
Býčí skálu. Hodně chutné byly také latríny Toi
toi:-).
Chocholouš, Elinka, Áďa
První den – „Opening ceremony“
Po menších zmatcích s registrací a ubytováním jsme se zabydleli ve stínu stromů u bublající-

ho potůčku. Po vybalení se ke slovu dostal kuřecí
řízek, který jsme měli k večeři. Po večeři jsme
popadli vlajku střediska a karimatky na sezení
a zabrali místo nedaleko pódia. Sotva jsme se
usadili, přiřítil se k nám neznámý cizinec s plyšovou kachnou na ruce. Kachna kvákla, foťák
blikl, cizinec utekl. A my s ním byli na snímku…
Ozval se bouřlivý potlesk a na pódium přišel OrbisMann a jeho slepice Eleonora. OrbisMann přečetl úryvek ze svého deníku a my jsme se s ním
přenesli o „x“ let zpět a potkali Cyrila a Metoděje.
Poté jsme cestovali časem dopředu a sledovali
rytířské utkání o pohár. Když utkání skončilo,
popojeli jsme až do doby děl a válek. Po několika
výstřelech bitva skončila a my byli zpět v současnosti. Na pódium naběhlo několik skautů a skautek, kteří začali zpívat a nakonec nám zazpívali
orbisáckou hymnu na hudbu „kačer Donald“. Po
hymně jsme udělali „pá pá“ a šli do hajan.
… druhý den začal oslem, jelikož svým hlasitým „ÍÁ“ vzbudil skoro celý tábor. Po snídani
začal program. Na začátku proběhla mše pod
širým nebem, poté následovala exhibiční vystoupení. Mohli jsme vidět policejní koně a psy,
vystoupení skupiny Zayferus s dravými ptáky,
divadlo o drogách – „toximoralita“ a skákajícího
cyklistu. Rovněž jsme využili možnosti koupání v
nedalekém rybníku. Večer po rockovém koncertu
nám Nika rozdala lístky na další den. Od této
doby jsme mohli vyzkoušet spoustu zajímavých
aktivit, například aerotrim (stav beztíže), jízdu na
divokém býku, lezení po lanech. Někteří z nás
jeli do brněnské hvězdárny, batikovali, učili se
tancovat. Ale všichni z subcampu 1 a 2 si odvezli
velký zážitek v podobě evakuace, což byla velká
legrace.
Terča, Síma a Snížek
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MAFIÁNSKÝ TÁBOR MLADÝCH HASIČŮ
Po náročné soutěžní sezóně čekala na mladé
hasiče odměna v podobě mafiánského tábora na
Ostrém Kameni. Stejně jako loni se ho zúčastnily
děti z Desné, Lubné a Poličky. Během pěti dní
jsme si procvičili základní hasičské dovednosti, zazpívali si v soutěži „Tábor hledá SuperStar“
nebo podnikli obtížnou cestu za zneškodněním
bomby.
V táborovém městečku Sasso Tagliente proti
sobě bojovaly čtyři mafiánské klany: Trhači, Zubří
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mafiáni, Shortys a Sicilští tygři. Body do soutěže
družstev se daly získat kdekoliv – v azimutovém
běhu, Riskuj, střelbě, v uzlování, ale i za pomoc
se štípáním dříví.
Nejvýše hodnocená byla ale účast v soutěži
Tábor hledá SuperStar. A protože náš pořad
byl opravdu solidní, pozvali jsme na vyřazovací
kola moderátorku Smraďku Něrgešovou. Finále
se však zúčastnit nemohla, a tak ji zaskočil její
bratr Smraděk. Porota byla po oba večery stejná:

předseda Ondřej Helma, Dr. Peter Vlezla Knedla
Šlehla, Gábina Vysmahlová a Ondřej Souprd. První táborovou SuperStar se stal Honzík z Desné,
druhý skončil Aleš z Poličky a třetí místo vybojoval Marek z Lubné.
Abychom děti trochu unavili, pozvali jsme na
tábor poličskou karatistku Petru Hromádkovou.
Ta s nimi udělala tvrdou rozcvičku a dokonce
ukázala i několik kopů. Figurant nakonec skončil
ve zdravotníkových rukou. Naštěstí k uzdravení
stačilo jen smýt kečup a oční stíny.
Protože na žádném táboře nesmí chybět noční
hra, nechali jsme se i my přemluvit a jednu jsme
připravili. První zádrhel nastal už při buzení spících dětí. Některé jsme museli dokonce vyklepat
ze spacáku. Druhý zádrhel přišel až na trati, když
mladší žáci přetrhali vodicí provázky, aby trasu
starším ztížili. Naštěstí do cíle došli všichni ve
zdraví a docela v pohodě.
Na programu předposledního dne bylo v kolonce pro odpoledne napsáno: „To bude fakt
bomba.“ A byla! Každé družstvo se vydalo jiným
směrem hledat klíč ke zneškodnění bomby. Navečer se všichni sešli a povedlo se jim bombu
zneškodnit. Chvilku jim ale trvalo, než přišli na
správné pořadí klíčů.
Výsledky družstev byly velice vyrovnané,
o první místo se podělily hned dva týmy. Při
závěrečném nástupu byly ještě uděleny ceny pro
jednotlivce, např. za nejrychlejší hasičskou šedesátku.
Po loňském třídenním soustředění si děti stěžovaly, že tři dny jsou málo. Po letošním pětidenním
táboře si stěžují zase. Uvidíme, co řeknou na příští,
tentokrát už týdenní, tábor. Snad se bude líbit tolik
jako ten letošní. Ten se líbil moc.
Pavla Vraspírová

HARMONOGRAM KURZŮ PLAVECKÉ ŠKOLY
Pondělí:
14.40 - 15.15 hod.
15.15 - 15.50 hod.
16.05 - 16.40 hod.
16.40 - 17.15 hod.
17.15 - 18.00 hod.
15.00 - 16.00 hod.
15.00 - 17.00 hod.
16.00 - 17.00 hod.
16.00 - 17.00 hod.
17.00 - 18.00 hod.
Středa:
12.00 - 13.00 hod.
12.05 - 12.40 hod.
12.40 - 13.15 hod.
13.15 - 13.50 hod.
13.50 - 14.25 hod.
14.30 - 15.05 hod.
15.05 - 15.40 hod.
15.40 - 16.15 hod.
16.15 - 16.50 hod.
16.50 - 17.25 hod.
13.45 - 14.30 hod
13.45 - 14.30 hod.
14.30 - 15.30 hod.
15.00 - 17.00 hod.
16.00 - 17.00 hod.
17.30 - 18.30 hod.

plavání koj. a batolat – pulečci + medůzky
-„-„-„rodičů s dětmi – věk 2-5 let – želvičky
přípravka oddíl ORKA
plavecký oddíl ORKA
zdokonalovací kurz - ml.žáci,žákyně
-„- - st.žáci, žákyně
triatlon MIP, zdokonal.kurz-starší ž.

Zdena Šemberová
Zdena Šemberová
Zdena Šemberová
Zdena Šemberová
Zdena Šemberová
Lukáš Kmošek
Zdeněk Jandík
Monika Edlmanová
Lukáš Kmošek
Lukáš Kmošek

plavání pro těhotné-Aquagravidibic
plavání kojenců a batolat malý bazén - pulečci
-„-„-„-„- - medůzky
-„-„-„-„rodiče s dětmi - věk 1,5-3 roky - vodníčci
plavání pro děti 5-8 let DELFÍNEK
přípravka ORKA
pl. oddíl ORKA
plavání hrou 4-7 let - kapříci
cvičení ve vodě Aquaerobic

Romana Švecová
Jitka Kmošková
Jitka Kmošková
Jitka Kmošková
Jitka Kmošková
Romana Švecová
Romana Švecová
Zita Nešťáková
Zita Nešťáková
Zita Nešťáková
Romana Švecová
Zita Nešťáková
Zita Nešťáková
Zdeněk Jandík
Monika Edlmanová
Romana Švecová

Pulečci 6 - 12 měsíců, Medůzky 1 - 1,5 roku,Vodníčci 1,5 - 3 roky, Želvičky 2 - 5 let,
Kapříci 4 - 7 let, Delfínci 5 - 8 let
Důležité upozornění
Při první návštěvě pl. kurzu si každý účastník zakoupí jednu permanentku na patnáct vstupů. Má-li
předplaceno z loňského roku nebo ví, že nevyčerpá všechny do konce školního roku, oznámí
to v pokladně a zaplatí o to méně. Po ukončení permanentky si může koupit další a pokračovat po
celý školní rok.
Srdečně zveme začátečníky i pokročilé, přijďte mezi nás, vyberte si z naší nabídky. Těšíme se na
každého.
Informace podá vedoucí plaveckého bazénu Jitka Kmošková, tel. 461725631, 461722284,
mob. tel. 737 867 342.
Případné změny budou zveřejněny ve vývěsní skříňce před plaveckým bazénem.
Důležité upozornění Rodiče, příbuzní a známí mohou ve výjimečných případech v době trvání
kurzů na bazén pouze ve sportovním oblečení a musí mít ZAPLACENÉ VSTUPNÉ.
Z hygienických důvodů se musí osprchovat!

ZKOUMEJTE VĚCI A NENECHTE SE OKLAMAT
Zase máme po prázdninách, většinou i po do- odnést recepty nejen na snídaně, ale i na školní
volených, opět začíná nový školní rok – a s ním
svačinky.
již pátý ročník našich klubových setkání. PředA proč je vlastně v nadpise slovo oklamat?
stavte si, že za doby renesance se studenti mohli
Nechala jsem se nedávno nachytat na mobil
naučit veškerému tehdejšímu poznání! Ale dnes
starého typu ležící u kraje silnice. V dobré víře,
je poznatků tolik, že někdy ztrácíme přehled, co
že někomu udělám radost jeho nálezem, jsem se
je vlastně důležité.
vrátila kus cesty, kterou jsem na kole ujela, než
Myslím, že pro většinu lidí je stále ještě začá- mozek patřičně zareagoval? Samozřejmě to byla
tek dne tím, co udává tempo celé jeho zbývající
návnada na vlasci, na kterou jsem se nachytala
části. Je prospěšné začít správně, dát tělu vše, co
(a udělala jsem radost partičce dětí, které přesně
potřebuje, aby všechny jeho funkce probíhaly
toto zamýšlely). Protože nikdo není rád hlupáv souladu s požadavky, které jsou na nás kla- kem, řekla jsem si, že příště se mi to nestane, i
deny, někdy dosti tvrdě. Ano, uhodli jste, řeč je
kdyby tam leželo nevím co. Ale to není správný
o snídani.
závěr, poučením je, že je dobré věci zkoumat,
Snídaně by měla být ukázkou vaší kulinářské
jestli jsou opravdu takové, jakými se zdají být.
invence a kreativity, tím, co vštípíte svým ratoles- Totéž očekávám i od vás, kteří chodíte na klubotem, aby i ony předávaly dál. Je prospěšné se na- vá setkání – ne, že bychom vás chtěli „nachytat“
učit, jak i v ranním spěchu zahájit den příjemně
na našich setkáních, ale že se budete dívat kolem
sobě a následně i těm, kteří se s námi budou po- sebe a budete srovnávat a dělat si svůj úsudek,
tkávat. A ranní káva a rychlá cigareta, to opravdu
který bude postaven na dobrém základu zkušenení nejlepší start. I školní děti studenti podávají
nosti a praxe.
ve škole vyrovnanější výkony, dostane-li se jim
Přeji vám dobré vykročení do nových začátků
vyváženého a promyšleného přísunu energie.
– vždyť každý den něco krásného začíná, nemusíPřijďte o tom s námi přemýšlet, diskutovat
te být školou povinní, abyste prožívali okouzlení
či ochutnávat na přednášku Klubu zdraví, která
životem. A každý den je dar, drahokam ve vaší
se bude konat 13. září od 18,00 hodin v hudeb- skládance života. Ať obraz, který tak vzniká, je
ním sále muzea. A téma? Samozřejmě „Snídaně
potěšením pro všechny, kteří se dívají.
– nepomíjitelná část úspěšného dne.“ Dozvíte se
to co, jste třeba o snídani nevěděli a můžete si
Hanka Ščigelová, Klub zdraví Polička
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POLIČSKÝ BAGR
Dne 29. 7. se uskutečnil volejbalový turnaj Poličský bagr na pískovém hřišti místního koupaliště.
Turnaje se zúčastnilo celkem 10 družstev vesměs
z Poličky a okolí. Zahráli si také přespolní ze Svitav
a Jimramova.
Mezi vykonnostně velmi vyrovnanými družstvy
se podařilo vyhrát družstvu DĚDCI (Luboš Obr,
Michal Krejčí). Druzí skončili Prony (Jan Procházka, Jiří Nykl), na třetím až čtvrtém místě pak B&B
(Michal Bulva, Pepík Baláš) a Papírový ufon (Martin

Škorpík, Miloš Vraspír). Kompletní pořadí naleznete na našich www stránkách.
Děkujeme sponzorům bez kterých by se turnaj
neobešel, jmenovitě Bartosh s.r.o. - reklama, Masokombinát Polička, Kovoslužba Bulva, Tiskárna
Polička. Náš dík patří také městu Polička, které nás
podpořilo finančním příspěvkem.
Za ASPV - Volejbal Jaroslav K. Dvořák
policskybagr.nastrankach.cz

Pozvánka na Běh Terryho Foxe
v Poličce
Maraton naděje bude startovat
z Palackého náměstí
dne 17.září 2006 ve 14.00 hodin.
LZE ABSOLVOVAT: NA KOLE,KOLEČKOVÝCH BRUSLÍCH,VOZÍKU,BĚHEM, PROCHÁZKOU,
S KOČÁRKEM,SE PSEM.
Prezentace od 12.30 hodin v místě startu.
Po ukončení Běhu Terryho Foxe čeká každého občerstvení.
Těší se na Vás pořadatelé:
Křesťanská demokratická unie-Československá strana lidová(KDU-ČSL)
Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí (SJ)
Děkujeme sponzorům BTF:
Miloslav Zezula - doručovatel tisku,
T.E.S.s.r.o.Polička, Masokombinát a.s.Polička,
Město Polička, Svatojosefská jednota,
KDU-ČSL.
Tento projekt je podpořen z programu
Make a Connection

TURISTÉ V ZÁŘÍ
15.- 17. září - Bílé Karpaty, Autobusový zájezd
pořádaný společně s KČT Svitavy a KČT Moravská
Třebová.
28.9. - 1.10. - Cykloturistika v oblasti České
Kanady.
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

T.E.S. s.r.o.
PLAVECKÝ BAZÉN,
NÁDRAŽNÍ 775,
NABÍZÍ K PRONÁJMU
OD 1. 9. 2006
NEBYTOVÉ PROSTORY
VYUŽITÍ:
zajišťující provozování tělovýchovných
činností sloužících k regeneraci a rekondici.
Např. : masáže, pedikura - manikura,
spinning a jiná pohybová cvičení, apod.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
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, 464 620 162.
***
Oznamujeme občanům, že i letos proběhne
sběr ovoce na 50% destilát z těchto druhů: Jablka,
hrušky, švestky. Sběrné místo: Polička, U Liboháje
64 (nad fotbalovým hřištěm).
Zahájení: úterý 12. září v 15 hod. Provozní doba
– úterý 15-19 hod., sobota 9-15 hod. do odvolání.
Tel. 737 940 432
***
Výuka a doučování angličtiny všech věkových i znalostních kategorií, příprava k maturitě
i konverzace. Tel.: 724 756 601
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TENIS
Hráči našeho oddílu se pravidelně zúčastňují
turnajů jednotlivců ve všech kategoriích u nás
doma i v jiných městech.
Děti 24. 7. turnaj v Litomyšli. Mezi děvčaty
obsadila Lucka Jílková 2. místo, mezi kluky
byl David Hejtmánek 6., Filip Slaný 10. a Honza
Tomšů 11.
Mladší žáci – 25. 7. Litomyšl. Na tomto turnaji
si naši hráči vyzkoušeli, jak špatně se dá losovat.
Hráli totiž hned v prvním kole proti sobě Radek
Vytlačil a Honza Škraňka a Terezky Musilová a Vytlačilová. Terezka M. a Honza vyhráli, ale v dalším
kole se už nedařilo a vypadli.
5. 8. Česká Třebová. Tento turnaj se vydařil
o mnoho lépe a ve čtyřhře skončili na 2. místě
Radek Vytlačil a Martin Cecha.

MLadší žáci
Starší žáci – 20. 7. Litomyšl. Erik Vápeník
skončil na 3. místě ve dvouhře a společně s Michalem Kadidlem byli třetí ve čtyřhře.
Ve dnech 22. a 23. 7. hostila turnaj starších naše
Polička a našim se na domácí půdě dařilo.
Do bojů zasáhli i někteří mladší a ve dvouhře
získávali především zkušenosti, ale ve čtyřhře dosáhli i na medaile.
Honza Křivý skončil ve dvouhře na 3. místě a
spolu s Erikem Vápeníkem ve čtyřhře na 2. místě.
Terezka Vytlačilová hrála čtyřhru s Terezkou Holotíkovou z Brna a skončily na 2. místě, Terezka
Musilová s Alčou Pazlarovou na 3. místě.
Děkuji sponzorům tohoto turnaje za ceny pro
nejlepší. Jsou to Ponas, Prima Sport, ZŘUD Masokombinát, stavebniny Báča, elektro Boháč, velkoklíčnictví Bulva, MIP, Vitamín D a Dřevozávod
Pražan. Děkujeme všem.
Dorost – 5. 8. Polička. Tento turnaj provázela
nepřízeň počasí, ale přesto se nám podařilo turnaj
za krásné účasti 20 dorostenců a stejného počtu
dorostenek uspořádat a dohrát.
Z našich se nejlépe vedlo Lukáši Kadidlovi,
který ve čtyřhře spolu s Martinem Janouškem
skončil na 3. místě. Opět děkuji sponzorům: stavebniny Báča, ZŘUD, Ponas a D.A.S. Polička panu
Demelovi za ceny pro vítěze.

Mirek Krištof a Zdeněk Jílek 2. místo neregistrovaných

ROZVRH PLAVÁNÍ

Mistrovství Pardubického kraje - Polička.
Ve dnech 29. a 30. 7. se v Poličce uskutečnilo
Mistrovství Pardubického kraje neregistrovaných
tenistů. Turnaj byl pořádán ve všech třech hlavních soutěžích a záštitu nad ním převzali - radní
pro dopravu PU kraje p. Toman a starosta města
Poličky p. Popelka, drobné ceny věnoval také
ZŘUD masokombinát Polička. Děkujeme.
Ve čtyřhře žen startovalo 6 párů a systémem
každý s každým do 7 gamů, bojovaly o vítězství.
Konečné pořadí:
1. Prokopcová Jaromíra - Horna Jitka, Znojmo,
Prostějov
2. Lelková Marie - Kubrichtová Irena,
Pardubice
3. Střílková Jana - Teplá Lída, Polička
4. Jílková Andrea - Pazlarová Alena, Polička
5. Kločurková Tereza - Dytrtová Iva, Praha,
Polička
6. Kločurková Dana - Birnbaumová Lenka,
Praha
Čtyřhry mužů se zúčastnilo 9 dvojic, které
byly rozděleny do 3 skupin a vítězové těchto skupin potom bojovali o stupně vítězů.
Konečné pořadí :
1. Rybišar Miroslav - Šedivý Jiří, Chrudim
2. Jílek Zdeněk - Krištof Miroslav, Polička
3. Žalio Robert - Navrátil Aleš, Zábřeh n. Mor.
4. - 6. Bonaventura Štěpán - Latislav Jiří,
Hlinsko
Bendl Jan - Bachura Zdeněk, Chrudim
Vrtěna Marcel - Svoboda Pavel, Svitavy

Jana Střílková a Lída Teplá
3. místo neregistrovaných
7. - 9. Skokan Karel - Malý Daniel, Brno
Přiklopil Libor - Pikula Jiří, Polička
Balcar Lukáš - Šindler Jan, Česká Třebová
Do dvouhry mužů nastoupilo 26 bojovníků
s touhou po vítězství. Vítězem se stal Jiří Šedivý
z Chrudimi.
1. Šedivý Jiří
2. Žalio Robert
3. Vrtěna Marcel a Navrátil Aleš
5. - 8. Pelikán Tomáš, Rybišar Mirek, Krištof
Mirek a Pikula Jirka
9. - 16. Šindler Jan, Bachura Zdeněk, Přiklopil
Libor, Malý Dan, Báča Jakub, Bůžek Petr,
Jílek Zdeněk a Macoun Ivan
17. - 26. Fučík Jindřich, Boháč Luboš, Bonaven
tura Štěpán, Bůžek Karel, Chadima Radek,
Vápeník Dušan, Ruprecht Pavel, Skokan Karel,
Svoboda Pavel a Balcar Lukáš.
Děkujeme všem hráčům za předvedenou
hru a nezapomeňte, že všichni, kteří hráli, jsou
VÍTĚZI.
Za TJ Spartak Polička
p. Bohuslav Chvála - předseda TJ,
za TO Zdeněk Jílek.

PRO VEŘEJNOST ZÁŘÍ 2006
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

pátek
sobota
neděle
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
pondělí

12.
13.

úterý
středa

14.
15.
16.
17.
18.

čtvrtek
pátek
sobota
neděle
pondělí

19.
20.

úterý
středa

21.
22.
23.
24.
25.

čtvrtek
pátek
sobota
neděle
pondělí

26.
27.

úterý
středa

28.
29.
30.

čtvrtek
pátek
sobota

6.00-20.00 hod.
14.00-20.00 hod.
zavřeno
6.00-20.00 hod.
6.00-7.30 hod. 12.00-20.00 hod.
6.00-7.30 hod. 12.00-20.00 hod.
6.00-7.30 hod. 14.00-20.00 hod.
6.00-9.30 hod. 12.00-20.00 hod.
14.00-20.00 hod.
zavřeno
6.00-7.30 hod. 12.00-13.30 hod.
14.30-20.00 hod.
6.00-7.30 hod. 12.00-20.00 hod.
6.00-7.30 hod. 17.30-18.30 Aquaer.
18.30-20.00 hod.,
20.00-21.00h. kond.pl.
6.00-7.30 hod. 15.30-20.00 hod.
6.00-7.30 hod. 12.00-20.00 hod.
14.00-20.00 hod.
zavřeno
6.00-7.30 hod. 12.00-13.30 hod.
18.00-20.00 hod.
6.00-7.30 hod. 14.00-20.00 hod.
6.00-7.30 hod. 17.30-18.30 Aquaer.
18.30-20.00 hod.,
20.00-21.00h. kond.pl.
6.00-7.30 hod. 14 .00-20.00 hod.
6.00-7.30 hod. 12.00-20.00 hod.
14.00-20.00 hod.
zavřeno
6.00-7.30 hod. 12.00-13.30 hod.
18.00-20.00 hod.
6.00-7.30 hod. 14.00-20.00 hod.
6.00-7.30 hod. 17.30-18.30 Aquaer.
18.30-20.00 hod.,
20.00-21.00h. kond.pl.
14.00-20.00 hod.
6.00-7.30 hod. 10.00-20.00 hod.
14.00-20.00 hod.

Případné změny budou zveřejněny ve vývěsní
skříňce před pl. bazénem v Poličce.
Plavecké kurzy ve středu začínají 13. 9. 2006
Plavecké kurzy v pondělí začínají 18. 9. 2006
PROVOZ SAUNY:
pátek:15. 9,22. 9,29. 9:
muži od 16.30-19.30 hod.
sobota:16. 9,23. 9,30. 9:
ženy 15.00-17.00 hod.
společná 17.30-20.00 hod.
Saunu po objednání mohou využívat kolektiva
dětí a žáků s doprovodem pedagogů, kolektivy
z veřejnosti.
Objednávky přijímá telefonicky plavecký bazén
461 725 631
PROVOZ FITCENTRA
NA PLAVECKÉM BAZÉNU:
PO-PÁ od 14.00-20.00 HOD.
ÚT.,ČT. A SO od 10.00-12.00 hod.
Jitka Kmošková ,
vedoucí plaveckého bazénu, Polička
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