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KRÁLOVNA KRÁLOVSKÉHO VĚNNÉHO MĚSTA POLIČKY
V Tylově domě se ve středu 20. 9. 2006 konala
volba „Královny královského věnného města Poličky“. Vítězka místního kola postupuje do soutěže
„Královny královských věnných měst v ČR“. Věnných měst je 9 a letošní soutěž královen se bude konat v Mělníku. Večer patřil třem dívkám Miroslavě
Buchtové, Alžbětě Klimešové a Tereze Koláčkové.
Všechny musely podstoupit 4 disciplíny.
Nejdříve představily samy sebe a své město,
poté je čekal volný program, kde ukázaly své sportovní, taneční a pěvecké nadání. Třetí úkol, který
měly splnit, byl do poslední chvíle utajovaný, dívky
vytvářely a zdobily chlebíčky v časovém termínu
pěti minut. Poslední disciplínou byla přehlídka večerních šatů. Celým večerem provázel Oldřich Tamáš, mezi jednotlivými úkoly vyplňovaly program
ZUŠ v Bystrém s mažoretkami, ZUŠ Bohuslava Martinů v Poličce tanečními vystoupeními a studentky
Gymnázia Polička s břišními tanci. Hlavním hostem
večera byl zpěvák Ali Amiri.
Královnou věnného města Poličky se stala
Alžběta Klimešová, které předala korunku loňská
královna a letošní soutěžící superstar Karolína Pav-

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN
V první školní den vítal rodiče a žáky 1. stupně
Masarykovy základní školy starosta Miroslav Popelka, ředitel školy Karel Neřold a zástupkyně ředitele
Lenka Novotná. Pan starosta navštívil třídu 1. C,
aby přivítal prvňáčky a popřál jim mnoho úspěchů
a štěstí v dalších školních dnech. Celkem bude Masarykovu ZŠ navštěvovat 67 žáků prvních tříd.
-pm-
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OPRAVY NA HRADĚ
SVOJANOVĚ
Po dlouhé a svízelné zimě došlo na hradě
Svojanově k velkým škodám způsobených velkým
množstvím sněhu. Poškodil střechy na paláci hradu,
příhrádku a hospodářském stavení v předhradí č.p.
46, kde byly původně stáje. Rekonstrukce střechy
paláce, poškozených kleneb a střechy hospodářského
stavení musí proběhnout ještě v letošním roce před
zimou, aby nedošlo k dalším a rozsáhlejším škodám.
Zborcené klenby v původních stájích budou nahrazeny provizorním stropem z trámů a prken, který tam
bude po dobu, než budou vystavěny nové klenby.
Je vypracovaná projektová dokumentace a zažádáno o stavební povolení. Po výběrovém řízení bude
zahájena rekonstrukce.
-pm-

líková. Mezi cenami, které dívky získaly, je zájezd
od CK Kotour, zlatý řetízek od pana starosty, knihy
Zpívající lípa a Tajemný hrad Svojanov, grafické pamětní listy Poličky atd.
Gratulujeme slečně Alžbětě Klimešové k vítězství a přejeme mnoho štěstí v dalším kole v Mělníku.
-pm-

PODĚKOVÁNÍ KONČÍCÍMU ZASTUPITELSTVU
Za krátkou dobu skončí čtyřleté volební období
současného zastupitelstva a sluší se, abych za celou
Masarykovu základní školu poděkoval za podporu,
kterou poskytlo při rozhodování o přístavbě nové
školní tělocvičny, která byla 12. září zkolaudována
a předána škole k trvalému užívání.
Celkové náklady na výstavbu a vybavení činily
31 240 000 korun, z čehož více než 70 % pokryly
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státní dotace a zbytek dofinancovalo město Polička.
Zde se sluší poděkovat poslanci za ČSSD Mgr. Radku Martínkovi, který se významně zasloužil
o úspěch při získávání státních dotací, aniž by toho
zneužíval ve prospěch své politické kariéry. Během
výstavby několikrát školu navštívil a zajímal se
o problémy spojené s touto výstavbou a celkovou
situaci ve škole.
Dokončením přístavby škola získala moderní
víceúčelové sportoviště s dnes již nezbytným zázemím, které vyžadují současně předpisy. Kromě
toho v přístavbě je moderní učebna informatiky
pro 32 žáků, kterou je třeba ještě dovybavit výpočetní technikou, a víceúčelový sportovní salonek
pro aerobik, gymnastiku či tance.
Tělocvična bude sloužit 710 žákům naší školy pro potřeby tělesné výchovy, školního klubu,
zájmových útvarů a volnočasových aktivit. Škola
počítá také s pronajímáním široké veřejnosti, sportovním oddílům a společenským organizacím.
Jaroslav Kacálek,
zástupce ředitele

CO SE DĚJE NA ZIMNÍM
STADIÓNU
V těchto dnech probíhá na zimním stadionu v Poličce výstavba šaten, tribuny a sociálního zázemí, která je financována dotací ze státního rozpočtu. Stavba
je prováděna firmou Pásek, která má dílo dokončit do
konce letošního roku. Z důvodů nové zimní sezóny
má město snahu, aby byly práce dodělány do poloviny měsíce října, kdy začínají soutěže hokejových mužstev. Jak uvedl místostarosta J. Martinů „Ještě je před
námi mnoho práce, ale snažíme se, aby se cíl naplnil
ke spokojenosti sportovců a občanů města“.

TESCO V POLIČCE

OD ZÁŘÍ PASY JINAK
Od 1. 9. 2006 je v provozu na MěÚ v Poličce
buňka na pořízení digitálního obrazu obličeje
a podpisu občana, který je nutný k vyřízení cestovního dokladu s biometrickými prvky. Je zde také
kiosek pro ověření funkčnosti elektronického čipu
v cestovním dokladu.

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.

Během příštího roku by měla být zahájena výstavba supermarketu Tesco, který bude vybudován
na soukromých pozemcích v místech proti prodejně Penny marketu.
Nyní je v řešení dopravní situace výjezdů
k oběma supermarketům. Vzdálenost mezi dvěma
výjezdy musí být min. 75 m, což v této situaci není
možné. Proto se také navrhuje vyřešit dopravu kruhovým objezdem.
-pm-

NOVÉ SLOŽENÍ OSADNÍHO
VÝBORU STŘÍTEŽ
Předseda:
Členové:

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, to znamená,

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.
K převzetí cestovního dokladu s biometrickými
prvky jsou občané povinni osobně se dostavit 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,
pro občany starší 5 let a mladší 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.
-pm-

Josef Jaščevskyj
Karel Haupt, Petr Doležal,
Alena Červová, Zdeněk Flídr,
Ivan Šrek, Jiří Haupt,
Josef Vostřel, Jana Franková

GRAFFITI
Pan starosta obdržel požadavky na legální
prostor pro místní sprejery, které byly uveřejněny
na stránkách Poličského internetového zpravodajství. Po těchto dotazech se pan starosta, po
konzultaci a doporučení městské rady, sešel
s ředitelem TES s.r.o. a navrhli místo, kde by se
příznivci sprejerství mohli svým koníčkem zabývat. Jsou to vnější stěny plechové haly vedle
tenisových kurtů.
Pan Popelka věří, že tím vyšlo město vstříc
sprejerům, kteří této příležitosti využijí a nepěkné
graffity, které kazily vzhled často i novým fasádám
domů, se nebudou objevovat.
-pm-

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

UNIFORMA MÁ VÁHU

na prodej pozemku parcela č. 399/3 o výměře 4274 m2
v k.ú. Polička (viz.snímek mapy)

Už podruhé v letošním roce navštívili klienty
Denního stacionáře Farní charity Polička příslušníci
městské policie, aby s nimi probrali možná bezpečnostní rizika a ozřejmili jim i některá specifická
pravidla společenského soužití. První beseda se
uskutečnila na jaře, druhá v polovině září, a protože
zvídavost klientů ze stacionáře ještě nebyla nasycena,
náčelník městské policie Pavel Lahodný přislíbil další
pokračování.
„Nedá se hovořit o přednášce. Jedná se spíš o rozhovor přizpůsobený schopnostem chápání našich klientů,“ vysvětlila vedoucí stacionáře Alena Fiedlerová.
„Pan Lahodný s nimi dokáže pracovat s přirozenou
autoritou i ohledem k jejich handicapu, takže jsou to
besedy plodné, plné dotazů a zájmu.“
Besedy s městskými strážníky pomáhají osobám
s mentálním postižením upevňovat si správný postoj
k základním lidským normám, jako jsou respekt
k vlastnictví, k právům i povinnostem. Učí se odhadovat rizikové a nebezpečné chování druhých osob,
a tím snižovat riziko zneužití. Mentálně postižení lidé
jsou zpravidla lehce ovlivnitelní a mají menší rozpoznávací instinkty, proto je v jejich případě jednoduchá,
srozumitelná a opakovaná prevence důležitá.
„Vážíme si spolupráce s městskou policií, protože
nám pomáhá být důrazní tam, kde to považujeme
za nezbytně nutné. I zde platí pravidlo, že: ´Nikdo
doma není prorokem.´ Přesvědčujeme se, že některé
informace podávané člověkem mimo okruh personálu
nebo rodiny a navíc uniformovanou osobou, jsou
přijímány s větší pozorností i respektem. A to je v případě ochrany handicapovaných osob zvlášť důležité,“
uzavřela Fiedlerová.
Štěpánka Dvořáková

Veřejná dražba se uskuteční ve středu 18. října 2006 v 15.00 hod.
v zasedací síni Městského úřadu v Poličce (I. poschodí).
Vyvolávací cena: 250,-Kč/m2,
dražební jistota: 100.000,- Kč
Každému dražiteli bude z dražební jistoty odečten účastnický poplatek ve výši Kč 200,-.
Stručná charakteristika:
Jedná se o pozemek (travnatá plocha) nacházející se po pravé straně křižovatky při výjezdu směrem na Svitavy a na
Pomezí. Pozemek je v územním plánu obce určen k zastavění objektem občanské vybavenosti (tzn. stavba pro prodej
a služby, obchod, drobná řemeslná výroba, apod.)
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 (dveře č.12).
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
Výborný nápad, jak vylepšit vzhled Palackého
náměstí, dostali dva mladíci ve věku osmnáct
a devatenáct let 2. 9. kolem třetí hodiny ráno. Vytyčující páskou, která se používá k zákazu vstupu
osob na určitá místa, vyzdobili plochu náměstí
tak, že by náhodní chodci mohli mít dojem, že na
náměstí došlo minimálně k teroristickému útoku.
Jejich umělecké vlohy a vynaložené úsilí při realizaci projektu ocenili strážníci částkou dvou tisíc
korun, kterou mladí architekti vloží do městské
pokladny…
Na body v prvním kole prohráli strážníci 6. 9.
dopoledne před prodejnou Kubík souboj s patnáctiletým chovancem diagnostického ústavu,
toho času na útěku. Hoch hájil svoji svobodu tak
urputně, že povzbuzován starším kamarádem, přiškrtil zakročujícího strážníka a pěstí chtěl vylepšit
vzhled jeho obličeje. Při následné potyčce využil
situace a utekl. Strážníci vyrovnali skóre 15. 9. odpoledne v herně Bronx, kde byl chronický útěkář
zadržen a odvezen zpět do „pasťáku“…
Vycházka do parku se změnila v malé drama
6. 9. kolem osmnácté hodiny pro ženu uspávající
měsíční miminko v kočárku. V dobré víře požádala hlučícího podnapilého třicetiletého muže,
aby se utišil, ale ten ji počastoval nadávkami,
pliváním, vyhrožováním zkopáním i zabitím a aby
dodal svým slovům větší váhu, poštval na ženu
psa, který však měl víc rozumu než jeho pán
a příkazů neuposlechl. Z neznámých důvodů muž
nevyčkal příjezdu strážníků a tak bude svoje chování vysvětlovat na Policii České republiky, která
se případem zabývá…
Myšlenkou odvézt si z prodejny Plusu tašku
na kolečkách plnou zboží v hodnotě téměř 700 Kč
bez zaplacení, překvapila 7. 9. dopoledne pětačtyřicetiletá žena z Pomezí nejenom prodavačky, ale
i přivolané strážníky. V dobách, kdy se uplatňovalo právo útrpné a přistižení lapkové přicházeli
o části končetin, by za tento skutek musel mistr
kat zlodějce utnout ruku až někde u ramenního
kloubu…
Pondělní ráno 11. 9. se neslo ve znamení
sprinterského závodu mezi strážníkem MP a osmnáctiletým mladíkem z Poličky v areálu poličské
nemocnice. V rozběhu strážník MP doběhl sice na
druhém místě, ale mladík, podezřelý ze závažné
trestné činnosti, se z vítězství dlouho neradoval.
Želízka na jeho rukou zaklapla taktéž 15. 9. odpoledne, tentokrát v herně Quenn na Palackého
náměstí…
Stádu ovcí se již zajídal každodenní stereotyp
života na farmě v Sebranicích a chtěly si trochu
užít. Pod vedením statného berana vyrazily 18. 9.
ráno do světa. První zastávkou na jejich pouti byla
Polička a hned zde došlo k rozkolu ve stádu. Některé ovečky hodlaly zůstat na sídlišti Hegerova,
které se jim zalíbilo, jiné se vzbouřily a pokračovaly dál v cestě za poznáním až do Pomezí, kde
byly odchyceny, stejně jako jejich soukmenovkyně
v Poličce…
Pavel Lahodný, velitel městské policie
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MĚSTO POLIČKA
Palackého nám. 160, 572 11 Polička
vyhlašuje výběrové řízení

NA OBSAZENÍ FUNKCE:
vedoucí odboru Obecní živnostenský úřad
Předpokládaný termín nástupu: listopad 2006
Platové zařazení dle nařízení vlády 330/2003 Sb. v platném znění: třída 9 - 11
Místo výkonu práce: Polička, Nádražní 304
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
Dále požadujeme
a) úplné střední vzdělání s maturitou nebo VŠ
b) znalost práce na PC
Praxe ve státní správě výhodou.

c) bezúhonnost
d) znalost jednacího jazyka
e) negativní lustrační osvědčení
c) řidičské oprávnění skupiny B

Písemné přihlášky zašlou uchazeči v termínu do 6. října 2006 na adresu: Město Polička, Ing. Karel Ettl, tajemník, Palackého
nám. 160, 572 01 Polička. Přihlášku lze doručit i osobně na podatelnu MěÚ do 6. října 2006 do 13 hodin. Obálku označte
heslem VŘ – vedoucí OŽÚ.
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) – možno doložit dodatečně.
Ing. Karel Ettl, tajemník MěÚ

ZPRÁVY Z RADNICE
USNESENÍ
- přijatá na 15. schůzi Rady města Poličky
konané dne 28. 8. 2006
RM bere na vědomí informaci odboru dopravy
MěÚ Polička o možnosti splnění úkolu (zjištění
ceny upoutávací tabule na neplacených parkovištích) zadaného na schůzi dne 7. 8. 2006.
RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce se společností EKO-KOM, a.s., Praha 4. Předmětem výpůjčky je 12 sběrných nádob na bílé sklo o objemu
1500 l, typ MINI A.
RM souhlasí s uskutečněním závodů v cyklokrosu v Liboháji pořádanými 29. 10. 2006 Sportovním klubem PRIMA s podmínkou uvedení
povrchu cest do původního stavu. Eventuální
potřebný materiál na úpravu cest včetně dopravy
poskytne Město Polička prostřednictvím T.E.S.
s.r.o. Polička, vlastní úpravu zajistí pořadatelé
závodů.
RM projednala a doporučuje ZM schválit rozbory plnění rozpočtu Města Poličky za I. pololetí
2006.
RM jmenuje Ing. Radka Krejčího do funkce
vedoucího odboru lesního hospodářství MěÚ
Polička s účinností od 1. 10. 2006.
RM schvaluje dodavatele na provedení opravy
místní komunikace ve Stříteži – firmu SKANSKA
DS a.s., Brno dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo, jejímž
předmětem je zpracování dokumentace úprav
zeleně centrálního hřbitova, s paní Janou Trantírkovou, Moravská Třebová.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo, jejímž
předmětem je zpracování dokumentace obnovy
centrálního hřbitova, s APOLO CZ, s.r.o., Polička.
RM schvaluje dodatek č. 11 ke smlouvě o dílo
č. PRE – 1168/854 na dodávku stavby: „Dokončení rekonstrukce a modernizace školských zařízení města Poličky“, jejímž předmětem je rozšíření
ŠJ Rumunská – zpracování projektové dokumentace a realizace stavby v rozsahu dle důvodové
zprávy s akciovou společností VCES a.s., Praha 9.
Schválení dodatku je podmíněno schválením financování akce v zastupitelstvu města.
- přijatá na 16. schůzi Rady města Poličky
konané dne 11. 9. 2006
RM souhlasí s tím, aby každý politický subjekt,
který o to projeví zájem, dostal k dispozici plochu
o rozměrech poloviny stránky Jitřenky, kam může
zdarma umístit svoje volební materiály. Volební
materiály zveřejněné v rozsahu nad tuto plochu
budou zpoplatněny za standardních podmínek.
Volebním materiálem je takový článek nebo
grafický objekt, který obsahuje název politického
subjektu nebo občana uvedeného na kandidátních listinách. Výjimkou jsou pouze materiály,
které mají charakter zprávy z dění v Poličce.
RM pověřuje redakční radu rozhodovat o pochybnostech vzniklých v posouzení charakteru
poskytnutého materiálu, a to na svém zasedání
před vydáním čísla.
RM schvaluje návrh, týkající se umístění upoutávacích tabulí na neplacená parkoviště ve městě
dle varianty a) se znakem města.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou STREFA s.r.o., Polička na stavbu – zhotovení
chodníku na ul. T. Novákové v Poličce dle důvodové zprávy a pověřuje starostu k podpisu této
smlouvy o dílo.
RM souhlasí s tím, aby na základě podkladů
od společnosti T.E.S., s.r.o., Polička byla postupně likvidována opuštěná hrobová zařízení.
RM souhlasí s použitím městského znaku na
vydávaných samolepkách Vydavatelstvím NV
– Romana Wintera, Brno. Současně RM ukládá
vedoucímu kanceláře starosty provést u vydava-

tele korekturu vzoru tak, aby odpovídal heraldické předloze schválené předsedou Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR.
RM konstatuje, že Rada města Poličky jako
orgán města v pozici valné hromady obchodní
společnosti T.E.S. s.r.o., Polička pověřila na svém
jednání dne 17. 7. 2006 vyhlášením výběrového
řízení na funkci jednatele obchodní společnost
T.E.S. s.r.o. Uchazeči přihlášení do výběrového
řízení vyhlášeného dne 20. 7. 2006 se automaticky
převádějí do nově vyhlášeného výběrového řízení.
RM souhlasí s vyřízením námitek podaných
Městem Polička ke konceptu ÚP VÚC Pardubického kraje dle sdělení Krajského úřadu, odboru
strategického rozvoje kraje – oddělení územního
plánování.
RM bere na vědomí předloženou dokumentaci
„Dětský domov Polička“ zpracovanou AG ATELIER s.r.o., Kostelec nad Orlicí.
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí daru
v podobě cca 100 m3 kulatiny v hodnotě dle
důvodové zprávy příspěvkové organizaci Hrad
Svojanov na nutné opravy objektu hradu.
- ze 4. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 14. 9. 2006
ZM schvaluje Rozbor plnění rozpočtu Města
Poličky za I. pololetí roku 2006.
ZM ukládá RM pravidelně hodnotit a přijímat
opatření k problematice plnění rozpočtu města
zejména v oblastech
• splnění podmínek pro zajištění dotací zahrnutých v rozpočtu
• naplnění rozpočtu z prodeje pozemků
v průmyslové zóně, sídlišti Mánesova a prodeji ostatního majetku
• splnění výstavby zimního stadionu tak, aby
nebyla narušena zimní sezóna a její zahájení
v 10/2006
• vývoje hospodářského výsledku v příspěvkových organizacích, které nevykazují příznivý vývoj (Hrad Svojanov, Tylův dům apod.)
• kolaudace rekonstrukce Městského muzea
a galerie Polička v roce 2006 a finanční krytí
nárůstu o vliv DPH.
ZM ukládá finančnímu výboru společně
s OFP MěÚ kontrolovat plnění nápravných opatření z periodických revizí a ostatních vnějších
kontrol.
ZM schvaluje zařazení částky dle důvodové
zprávy do rozpočtu roku 2007 na dokončení
stavebních úprav školní jídelny v ulici Rumunské
podle Dodatku č. 11 ke smlouvě o dílo č. PRE
– 1168/854 na dodávku stavby „Dokončení rekonstrukce a modernizace školských zařízení města
Poličky“ uzavřeného s VCES a.s. Praha.
ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 4/2006.
ZM zmocňuje starostu k uzavírání smluv
o dílo na odstranění havárií v případech vzniku
pojistných událostí na majetku města, které budou kryty z finančních prostředků poskytnutých
pojišťovnou.
ZM schvaluje poskytnutí daru v podobě kulatiny v hodnotě dle důvodové zprávy, příspěvkové organizaci Hrad Svojanov na nutné opravy
objektu hradu.
ZM bere na vědomí rezignaci paní Jitky
Kováčové na funkci předsedkyně Osadního výboru Střítež a zároveň členky osadního výboru
a odvolává ji z funkce předsedkyně a z členství
v osadním výboru.
ZM odvolává z členství v Osadním výboru
Střítež paní Jitku Bidmonovou, pana Jana Vrabce
a pana Jana Kopeckého.
ZM volí do funkce předsedy Osadního výboru
Střítež pana Josefa Jaščevského.

ZM určuje členem Osadního výboru Střítež
pana Zdeňka Flídra, pana Ivana Šreka, pana
Jiřího Haupta, pana Josefa Vostřela, a paní Janu
Frankovou.
ZM stanovuje počet členů Osadního výboru
Střítež na 9 členů.
ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č.
5493/42 o výměře 95 m 2 , p.č. 5493/49 o výměře
75 m 2 , p.č. 5493/50 o výměře 26 m 2 , p.č. 5537/54
o výměře 468 m 2 , p.č. 5545/14 o výměře 1976 m 2 ,
p.č. 5545/15 o výměře 653 m 2 , p.č. 5545/16 o výměře 571 m 2 , p.č. 5545/17 o výměře 44 m 2 , p.č.
5545/21 o výměře 4531 m 2 a p.č. 6132/15 o výměře 170 m 2 , vše v k.ú. Polička, z vlastnictví Města
Poličky do vlastnictví Pardubického kraje, Pardubice, za účelem výstavby dětského domova.
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 399/3 o výměře 4274 m 2 v obci a k.ú. Polička formou veřejné dražby s vyvolávací cenou 250,-- Kč/m 2.
ZM ruší své usnesení č. 23 ze dne 15. 9. 2005.
ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy s firmou VČP a.s., Hradec Králové na odkoupení
STL plynovodu v lokalitě Mánesova v Poličce dle
důvodové zprávy a pověřuje starostu k jejímu
podpisu.
ZM schvaluje změnu termínu jednání zastupitelstva následovně: původně schválený termín
26. 10. 2006 se přesouvá na den 12. 10. 2006.
ZM schvaluje upořádání besedy s občany po
skončení posledního zasedání Zastupitelstva
města Poličky dne 12. 10. 2006 dle důvodové
zprávy.
Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí
na sekretariátě starosty MěÚ.

KRÁLOVNA VĚNNÝCH MĚST
V POLIČCE
V pátek 26. srpna přijela do Poličky na letní
pobyt královna věnných měst Radka Machková
ze Dvora Králové nad Labem se svým přítelem.
V Poličce navštívila městskou galerii, prošla se po
ochozu městských hradeb a vystoupala do věže
kostela sv. Jakuba, kde si prohlédla rodnou světničku Bohuslava Martinů.
O příjemný pobyt ve městě se postarali jak pracovníci Informačního centra, které pobyt královny
organizovalo, tak i zaměstnanci poličských kulturních zařízení a hradu Svojanov při prohlídkách.
Nebývalým zážitkem byla právě noční prohlídka
hradu Svojanov, která se letos stala vyhledávanou
novinkou v nabídce hradu Svojanov pro letní turistickou sezonu.
Královna s doprovodem odjela v neděli 28. srpna, spokojená a příjemně odpočatá po 2 dnech
a nocích strávených v Poličce a jejím okolí.
Mgr. Jan Matouš
vedoucí Informačního centra
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KALENDÁŘ POLIČSKO NA
ROK 2007 JIŽ V PRODEJI
Po úspěšném kalendáři Kraj Smetany a Martinů
2006 vydalo letos v srpnu Informační centrum Polička
kalendář Poličsko na rok 2007. Kalendář je nástěnný
o velikosti 47,5 x 33 cm a na 12 listech jsou dle ročních
období seřazeny fotografie z oblasti Poličska. Mezi
snímky krajin z okolí Telecího, Březin, Jedlové či
Hlásnice a dalších koutů jsou také dva snímky z Poličky a jeden, netradičně zimní, z hradu Svojanova.
Autorem fotografií je známý fotograf Jaroslav Horák.
Mezi snímky mají své místo záběry situované do oblasti Žďárských vrchů, na louky, lesy, potok, rybníky,
panoramata i skalní vrchol. Kalendář je v prodeji
s předstihem od druhé poloviny letní turistické sezóny tak, aby si jej mohli zakoupit i návštěvníci a turisté,
kteří do oblasti zavítali na dovolenou nebo na výlet.
Počet vydaných kalendářů je opět limitován a stejně
jako vloni se vyplatí zakoupit jej včas.
Mgr. Jan Matouš
vedoucí Informačního centra
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MĚSTO POLIČKA
Palackého nám. 160, 572 11 Polička
vyhlašuje výběrové řízení
dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných
celků a o změně některých zákonů v platném znění

NA OBSAZENÍ PRACOVNÍHO MÍSTA:
pracovník odboru lesního hospodářství (hajný)
Předpokládaný termín nástupu : listopad 2006
Platové zařazení dle nařízení vlády č. 330/2003 Sb. v platném znění : třída 8
Místo výkonu práce : Pomezí čp. 351 ( kancelář) a katastrální území, v nichž se nacházejí lesy v majetku Města Poličky
Uchazeč musí splňovat tyto podmínky pro vznik pracovního poměru
a) státní občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým
c) bezúhonnost
pobytem na území ČR starší 18 let
d) znalost jednacího jazyka .
b) způsobilost k právním úkonům
Dále požadujeme
a) středoškolské vzdělání lesnického směru s maturitou
b) řidičské oprávněné skupiny B a praxe v řízení
c) znalost práce na PC
Praxe v lesnictví výhodou.

d) uchazeč nesmí vykonávat samostatnou výdělečnou
činnost v oboru lesnictví (§ 16 odst.4 zákona
č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných
celků).

Písemné přihlášky zašlou uchazeči v termínu do 10. 10. 2006 na adresu: Město Polička, Ing. Karel Ettl, tajemník MěÚ,
Palackého nám. 160, 572 01 Polička. Přihlášku lze doručit i osobně na podatelnu MěU do 10. 10. 2006 do 15 hodin. Obálku
označte heslem VŘ – lesy.
V přihlášce je třeba uvést jméno, příjmení , titul, datum a místo narození , státní příslušnost , místo trvalého pobytu, číslo
občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, datum a podpis uchazeče.
K přihlášce je třeba připojit
a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech v daném
oboru
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce ( u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující
bezúhonnost vydaný domovským státem – pokud domovský stát takový doklad nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením) - lze doložit i dodatečně
c) ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Ing. Karel Ettl, tajemník MěÚ Polička

POKLADY Z KRÁLOVSKÉHO VĚNA

POZVÁNKA
NA 1. OBLASTNÍ FÓRUM
cestovního ruchu turistické oblasti
Českomoravské pomezí (Svitavsko)

Fórum se uskuteční pod záštitou Sdružení Východní
Čechy v Poličce v sále barokní radnice (1. patro) na
Palackého náměstí v úterý 3. října 2006 ve 14:00 hodin
s následujícím programem.
Program:
1. Projednání nynějších možností turistiky v oblasti
Českomoravské pomezí a potřeb subjektů profitujících z cestovního ruchu v této oblasti.
2. Prezentace a propagace Českomoravského pomezí (Svitavska)
3. Společný postup v rámci propagace Českomoravského pomezí (Svitavska)
4. Náměty, připomínky a ostatní záležitosti
Fórum je určeno k veřejnému setkání odborné a laické
veřejnosti.
Cílem tohoto setkání je prodiskutovat problémy a možnosti rozvoje cestovního ruchu v nově se utvářející turistické oblasti Českomoravské pomezí (oblast zahrnující:
Vysokomýtsko, Litomyšlsko, Maštale, Poličsko, Svitavsko,
Moravskotřebovsko a Jevíčsko), projednat přípravu vytvoření Destinačního managementu (organizace cestovního
ruchu) a zapojit do činnosti maximální počet subjektů.
Mgr. Jan Matouš
ředitel svazku obcí Kraj Smetany a Martinů
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V září byl vyhodnocen 1. ročník literární soutěže pro seniory „Poklady z královského věna“,
kterou organizovalo Město Chrudim, Centrum
sociálních služeb a pomoci a Společnost seniorů
a jejich přátel v Chrudimi.
V Poličce, stejně jako v ostatních královských
věnných městech (Chrudim, Dvůr Králové nad
Labem, Hradec Králové, Jaroměř, Mělník, Nový
Bydžov, Vysoké Mýto a Trutnov), proběhlo místní
kolo, z něhož do Chrudimi postoupily literární
práce a dílka paní Olgy Vrzalové: „Dopis babičce
o Poličce“ v kategorii To je moje město a „Pohádka o pokladu“ v kategorii Próza, Marie Styblíkové:
„Vzpomínka na Prahu“ v kategorii Próza a Ludmily
Širůčkové: „Hrad Svojanov a okolí“ v kategorii
Próza.
Z těchto prací se nejlépe umístila „Pohádka
o pokladu“ od paní Olgy Vrzalové, která se tak
dostala do první pětice v kategorii Próza. Spolu
s ostatními soutěžícími byla odměněna Pamětním
listem Města Chrudimi.
Poličské místní kolo soutěže zorganizoval
Dům s pečovatelskou službou Penzion společně
s Informačním centrem. Poděkování patří i ostat-

ním institucím ve městě, které ve svých zařízeních vyvěsily plakátky upozorňující na možnost
zúčastnit se soutěže.
Mgr. Jan Matouš
vedoucí Informačního centra
***

POHÁDKA O POKLADU
Jeden chalupník měl po tři noci za sebou stejný
sen. Zdálo se mu, že na mostě, vedoucímu k zámku, najde veliký poklad. A tak, i když mu to jeho
žena rozmlouvala, neposlechl a vydal se na most.
Značně utrmácen tam dorazil, ale na mostě nikde
nic. Přecházel sem a tam, prohlížel každou cihlu
i kámen, ale nic nenašel. Všimnul si ho voják, který
stál u zámku na stráži a zeptal se ho: „Co tady strýčku hledáte? Něco jste ztratil?“ Chalupník se usmál
a odpověděl mu: „Zdál se mi sen, že na mostě najdu
poklad. Ale nic jsem nenašel. Sen je zřejmě jen sen
a tak se raději vrátím domů“. „Strejčku“, povídá voják: „Mně se vedlo jako vám. Také se mně zdál po tři
noci sen, že v jedné vesnici je chalupa a před ní stojí
tři jasany. Ve světnici té chalupy pod pecí je velký
poklad. Ale já na sny nedám a navíc ani nemohu
odejít, jsem ve službě.“
Chalupník se vracel domů a přemýšlel. Vždyť
před naší chalupou stojí tři jasany, že to bude u nás.
Nedal na lamentování ženy a rozkopal celou pec.
Pod plochým kamenem našel kotlík plný dukátů.
Pokud se také někdo z nás chystá hledat nějaký
poklad, zamysleme se nejdříve nad tím, zda jej nemáme doma. A nemusíme u toho rozkopat pec nebo
trezor, třeba ten náš poklad, co máme doma, má
zcela jinou podobu, než jakou mají zlaťáky. Určitě
ho najdeme...
Olga Vrzalová

KALENDÁŘ AKCÍ
města Polička

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:

Říjen 2006
TYLŮV DŮM POLIČKA
pátek
6. října

úterý
10. října

velký sál Tylova domu v 19.00 hodin
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
Vyučuje Taneční škola ELLIS Svitavy
nepřístupno veřejnosti
malý sál Tylova domu v 19.00 hodin
TÓNY NAD MĚSTY
Stalo se již tradicí, že každým rokem
zavítá mezinárodní hudební festival „Tóny
nad městy“ na jeden ze svých koncertů
do Poličky. Jako každým rokem, tak
i letos, přiveze tento festival ze zahraničí
renomovaného umělce. V letošním roce
rozezní klavír v Tylově domě anglický
klavírní virtuos Peter Roper-Curzon.
V jeho podání budou moci posluchači
vyslechnout díla Bacha, Beethovena,
Mozarta, Chopina a Rachmaninova.
Vstupné dobrovolné

čtvrtek
12. října

malý sál Tylova domu v 17.00 hodin
ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉHO
ZASTUPITELSTVA

pátek
13. října

velký sál Tylova domu v 19.00 hodin
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
Vyučuje Taneční škola ELLIS Svitavy
nepřístupno veřejnosti
velký sál Tylova domu v 14.00 hodin
DEN SENIORŮ
Účinkuje dechová hudba BEKRAS s doprovodným programem
vstupné: 50,- Kč
velký sál Tylova domu v 19.00 hodin
Ákos Kertész - KORNELOVY VDOVY
abonentní cyklus B
Komedie o čtyřech ženách - čtyři vdovy
po zemřelém Kornelovi, slavném herci.
Mamička-věčně adorující svého synáčka,
manželka-herečka rozvedená se slavným
manželem, milenka-jediná skutečně
truchlící a služka Róza.
Hrají: Miriam Kantorková, Michaela
Dolinová, Radka Stupková, Milena Steinmasslová, Jana Šulcová
vstupné: 150,- Kč
velký sál Tylova domu v 19.00 hodin
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
Vyučuje Taneční škola ELLIS Svitavy
nepřístupno veřejnosti

sobota
14. října

pondělí
16. října

pátek
20. října

pátek – sobota malý sál Tylova domu
20.-21. října VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
A 1/3 SENÁTU PARLAMENTU ČR
v Tylově domě je umístěn volební okrsek
č. 2 (volební místnost je určena pro voliče z ulic: Pivovarská, U Královské aleje,
U Liboháje, Zákrejsova, E. Beneše /569571/, Jiráskova /592, 593, 611- 613, 628,
629, 977/, M. Bureše /805-809, 814- 819/
pondělí
23. října

velký sál Tylova domu v 19.00 hodin
HRDÝ BUDŽES
Hořká komedie, jejíž hlavní hrdinkou

čtvrtek
26. října

pátek
27. října

úterý
31. října

je školačka Helenka Součková, dcera
kumštýřů, herců, nepřátel komunismu.
Komedie je sledem monologů Helenky,
která glosuje život svůj, život svých rodičů, spolužáků, učitelek, prostě lidí, kteří
ji obklopují. Účinkuje divadelní soubor
VICENA z Ústí nad Orlicí
vstupné: 70,- Kč
velký sál Tylova domu v 19.00 hodin
W. D. Home - M. G. Sauvajon
KACHNA NA POMERANČÍCH
Abonentní cyklus A
Tato hra nepatří k bláznivým komediím
o manželské nevěře, ale s humorem řeší
i vážnou situaci,ve které se může ocitnout
kdokoli z nás. Účinkují herci Divadla
Šumperk
vstupné: 150,- Kč
velký sál Tylova domu v 19.00 hodin
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
Vyučuje Taneční škola ELLIS Svitavy
nepřístupno veřejnosti
kostel sv. Jakuba v Poličce v 19.00 hodin
OSLAVA VARHAN
Koncert Kruhu přátel hudby. Účinkuje
Drahomíra Matznerová. Vstupné: 80,- Kč
(pro studenty a seniory 50,- Kč)

POZVÁNKA DPS PENZION
3. 10. Ve společenské místnosti Penzionu proběhne již tradiční kavárnička. Tentokrát – Kavárnička
s knihou. Začátek ve 14.00 hod..
10. 10. Výtvarná dílna „ Šikovné ručičky“
– 13.30 hod. Společenská místnost.
11. 10. Dny se krátí, noc prodlužuje a tak se
naposledy v tomto roce sejdeme v atriu Penzionu.
Zahrajeme si petangue a upečeme si uzeninu. A tak
symbolicky uzamkneme atrium na zimu. Začátek ve
14.00 hod.
17. 10. Výtvarná dílna „Šikovné ručičky“ – společenská místnost 13.30 hod.
18. 10. Ve společenské místnosti od 14.00 hod.
proběhne promítání. Pustíme si přírodopisný film
– Pátrání po velkém žralokovi.
19. 10. Společenská místnost 14.00 hod. – narozeninové zpívání.
24. 10. Výtvarná dílna „ Šikovné ručičky“ – společenská místnost 13.30. hod.
25. 10. Ve společenské místnosti od 14.00 hod.
proběhnou hrátky s pamětí. Čekají nás hry se slovy,
kvízy, křížovky.
31. 10. Výtvarná dílna „Šikovné ručičky“ – společenská místnost 13.30 hod.
Od pondělí 2. 10. začíná ve společenské místnosti
cvičení – Jóga pro seniory a invalidní důchodce. Začátek je v 17.00 hod., cena za jedno cvičení je 10 Kč.
Zájemci si přinesou karimatky.
Pěvecký kroužek Poupata – jestli máte zájem stát
se členkou, členem pěveckého kroužku navštivte
zkoušku, která je vždy ve čtvrtek od 14.00 hod. ve
společenské místnosti Penzionu. Členky pěveckého
kroužku rádi přivítají nové zájemce.

DRAKIÁDA
- pořádá SVČ Mozaika a Aeroklub Polička
- soutěž draků, doprovodný program
Termín:
neděle 1. října 2006 od 13.00 hod.
Místo:
letiště Polička
Informace: Mgr. Petr Chmel
Poznámka: v případě nepříznivého počasí se nekoná
HRY BEZ HRANIC – pro studenty
- pro studenty 7. – 9. tříd a sekundy, tercie
a kvarty gymnázií
Termín:
úterý 10. října 2006 od 13.50 hod.
Přihlášky: do 3. 10. 2006
Místo:
Liboháj – altán
Cena:
50,-- Kč za tým
Informace: Mgr. Petr Chmel
Poznámka: v případě nepříznivého počasí – tělocvična
JSTE PŘIPRAVNI NA SILNIČNÍ ZÁKON?
- seznámení s novinkami z nového silničního zákona č.411/2005
- doplnění zákona 261/2000
Termín:
středa 18. října 2006 od 18.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
20,-- Kč
Lektor:
Karel Stříteský
ŽĎÁRSKÉ VRCHY
- výlet pro děti o podzimních prázdninách
- trasa – Karlštejn, Zkamenělý zámek,
Rybenské perníčky + hry pro děti
Termín:
čtvrtek 26. října 2006, sraz v 8.30 před
Mozaikou, předpokládaný konec v 16.00
tamtéž
Přihlášky: do 23. 10. 2006
Cena:
40,-- Kč (doprava a drobné ceny)
Informace: Mgr. Petr Chmel
STRAŠIDEL SE NEBOJÍM!
- večerní akce
- na cestu, která vás čeká, si smíte vzít
„nemoderní“ neelektrická!!! světla
Termín:
pátek 27. října 2006 v 18.30 hod.
Místo:
sraz u altánu v Liboháji
Informace: Mgr. Petr Chmel
Poznámka: v případě nepříznivého počasí se nekoná
ZÁKLADY KARMICKÉ ASTROLOGIE A VLIV PŘEDKŮ, TRADIC A JEDNÁNÍ NA ŽIVOT DNEŠNÍHO
ČLOVĚKA
- přednáška
Termín:
pátek 3. listopadu 2006 - 18.30 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
55,-- Kč
Lektor:
Jaroslav Waldhans
Poznámka: v případě zájmu lze vypracovat osobní
radixový horoskop
Informace: Marie Hrstková
SEMINÁŘ JÓGY
- jógový program doplněný cvičením na
odstranění napětí v mysli
Termín:
sobota 4. listopadu 2006 od 10. do 16. hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
380,-- Kč
Lektor:
Jaroslav Waldhans
Poznámka: v případě zájmu lze vypracovat osobní
radixový horoskop
Informace: Marie Hrstková
NA LISTOPAD PŘIPRAVUJEME: Kurz sebeobrany

– workshop; Smaltované šperky – dílna; Malování na
hedvábí – dílna; Kreslení pravou mozkovou hemisférou (tužka) – víkendový seminář; Pastelka – pokračovací víkendový seminář - pouze pro účastníky
kurzu Kreslení pravou mozkovou hemisférou
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KINO POLIČKA

PROGRAM NA ŘÍJEN

středa
4. října

velký sál Tylova domu v 17.00 hodin
GARFIELD 2
GARFIELD, všemi milovaný kocour,
odjíždí do Evropy. Cestuje společně se
svým věrným parťákem psem ODIEM, aby
překvapili svého páníčka, který je právě
s přítelkyní v Londýně…
Rodinná komedie, 77 minut, mládeži
přístupný
vstupné: 60,- Kč

neděle
8. října

velký sál Tylova domu v 19.00 hodin
MIAMI VICE
Dvojice svérázných detektivů, potírající
zločin ve floridské metropoli, dokonce
výrazně ovlivnila životní styl své doby.
Thriller, 131 minut, české titulky, přístupno
od 15 let
vstupné: 60,- Kč

úterý
10. října

velký sál Tylova domu v 17.00 hodin
AUTA
Když se začínající, avšak velmi ambiciózní,
závodní auto Blesk McQueen během cesty
na velkolepý šampionát Zlatý píst neočekávaně zatoulá do ospalé Kardanové Lhoty
u Silnice 66, naučí se, že opravdová radost
ze života se neskrývá za cílovou rovinkou,
ale na cestě k ní.
Animovaný rodinný, 116 minut, český
dabing, mládeži přístupný
vstupné: 65,- Kč

9. 9. – 31. 10.
59. UMĚLECKÝ SALON
výstava absolventských prací studentů AVU
v Praze. Radniční galerie, Palackého nám.
12. 10. – 23. 12.
SLAVNÍ I ZAPOMENUTÍ
aneb chytré hlavičky z Čech a Moravy, dotyková výstava nejen pro děti, vernisáž ve čtvrtek 12. 10.
v 17 h., výstavní sály, Tylova 112
21. 10. – 23. 12.
DOTEKY VĚČNÉ KRÁSY
výstava archeologických reprodukcí, vernisáž
v sobotu 21. 10. v 17 h., vestibul, Tylova 114

OTEVÍRACÍ DOBA V ŘÍJNU
Krátkodobé výstavy a hudební sálek Bohuslava
Martinů
Út-Ne 9:00-12:00, 12:30-16:00 h.
Světnička Bohuslava Martinů na věži kostela
sv. Jakuba
- Vstupenky do rodné světničky Bohuslava Martinů ve věži kostela sv. Jakuba
je nutné zakoupit předem v budově Městského muzea, Tylova 112, Polička 572 01
- odchod s průvodcem od budovy muzea v Po-Ne v 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 h.,
V říjnu bude přístup do rodné světničky Bohuslava Martinů ve věži kostela sv. Jakuba rozšířen
o víkendové vstupy - sobota v 9, 10, 11, 13, 14, 15,
16 h., neděle ve 12, 13, 14, 15, 16h. - pouze v případě pěkného počasí.
Provoz zastaven při církevních obřadech, nepřízni počasí a technické údržbě. Maximální počet
návštěvníků 25 osob (autobusový zájezd nutno
rozdělit), minimálně 5 osob.
Galerie v radnici
Út-Ne 9:00-12:00, 12.30-16.00 h

ODEŠEL PŘÍZNIVEC
POLIČSKÉ GALERIE
Dne 24. srpna letošního roku zemřel
v Perchtoldsdorfu u Vídně JUDr. Theodor Barchetti. Působil ve Spolkové obchodní komoře
a ve svém volném čase se věnoval práci v řadě
spolků, z nichž připomeňme alespoň heraldicko genealogický spolek „Adler“ ve Vídni.
Intenzivně se zajímal o „Hohenemskou obrazárnu“ uloženou v poličské galerii a pro katalog
„Obrazová galerie rodu Hohenemsů“ vypracoval
podrobný rodokmen. Do Poličky se rád vracel
– potkávali jsme se pravidelně na letním festivalu Polička 555. Město ztratilo jednoho ze svých
věrných obdivovatelů.
David Junek
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středa
11. října

velký sál Tylova domu v 8.15 a 10.15 hodin
KOUZELNÁ CHŮVA NANNY McPHEE
Když děti začnou přerůstat rodičům přes
hlavu, měli by si na ně pořídit chůvu. Jenže když nezvladatelné ratolesti zlikvidují
sedmnáct pečovatelek v řadě, existuje jediné řešení. Dáma jménem Nanny McPhee,
která k výchově neváhá používat kouzla.
Komedie, 99 minut, český dabing, mládeži
přístupný
vstupné: 30,- Kč

úterý
17. října

velký sál Tylova domu v 8.15 a 10.15 hodin
ZA PLOTEM

KAMÍNEK V ŘÍJNU
Po:

- Výtvarné práce s dětmi
- 11:00 – 11:30 Procházka s dětmi
- ve 14.30 onko klub

Út:

- Kdo si hraje nezlobí
- 10:30 Výlet na přehradu
- 18:30 – 19:30 cvičení kalanetika

St:

- Situační hry
- 11:30 – 12:30 – procházka s dětmi

Čt:

- Písničky, říkanky, relaxace pro děti
+ hudebně pohybové hry
- Pobyt na dopravním hřišti
- 18:30 – 19:30 cvičení kalanetika

Pá:

- 11:00 – 11:30 procházka s dětmi
- 10:00 výtvarný kroužek pro děti

Od 3. 10. 2006 začíná kosmetika pro maminky
i veřejnost od 8.00 do 14.00, další je 17. 10. taktéž.
Od 3. 10. od 18.30 cvičení kalanetiky, každé úterý
a čtvrtek.
Kde nás najdete ?
SRPPD „Kamínek“ Švermova 401 – ZŠ Na Lukách
– vchod od dopravního hřiště, Polička. Pracovní doba:
pondělí–čtvrtek 7:30-16:00 hod., pátek 7.30 – 13.00
hod.

Ochutnejte dobrodružství. Animovaná
komedie studia DreamWorks (mj. hity
„Shrek“, „Příběh žraloka“ nebo „Madagaskar“). Ulítlá ulita, trochu Vořech, přirozený
Vůdce i pan Bourák na vás čekají se svými
dobrodružstvími, které je čekají „ve světě
lidí“…
Animovaná komedie, 83 minut, český
dabing, mládeži přístupný
vstupné: 30,- Kč
úterý
24. října

velký sál Tylova domu v 19.00 hodin
RYCHLE A ZBĚSILE : Tokijská jízda
Rychle a zběsile se přesuneme do japonské metropole Tokia, kde se naučíme
driftovat - rozpálit auto na co nejvyšší
rychlost, v pravý okamžik dupnout na
brzdu a nádherně se „smeknout.
Akční, 140 minut, české titulky, přístupno
od 12 let
vstupné: 55,- Kč

středa
25. října

velký sál Tylova domu v 11.00 hodin
OLIVER TWIST
Oscarový režisér, Roman Polanski, a scénárista, Ronaldem Harwoodem, společně
oživují klasický román Charlese Dickense
o mladém sirotkovi, který se přimotá
k partě kapsářů.
Rodinný, 130 minut, české titulky, do 12 let
nevhodné
vstupné: 35,- Kč

středa
25. října

velký sál Tylova domu v 16.30 a 19.00 hod.
PRACHY DĚLAJ ČLOVĚKA
Tři kamarádi, tři pravidla, tři zločiny…
Černá krimikomedie o třech kamarádech,
kteří loupežemi získali milióny, natočená
podle scénáře Radka Johna (mj. „Bony
a klid“) a s písničkami skupiny Clou.
V hlavních rolích Tomáš Hanák, Ondřej
Vetchý a Michal Suchánek, v dalších rolích
R. Visnerová, A. Šišková, M. Vašut a G.
Partyšová. Režie Jiří Chlumský.
Česká krimi komedie, 110 minut, mládeži
přístupno
vstupné: 70,- Kč

DOMEČEK INFORMUJE
Provoz v Denním centru Domeček - denně od
8:00 do 16:30 hod
V měsíci říjnu jsme pro Vás připravili následující
akce v našem Denním centru Domeček, Tyršova 161,
Polička (v přízemí Obchodního domu Ponas, naproti
Poličské pekárně):
Burza oblečení a potřeb pro děti
- příjem věcí 4. 10. 2006, 8–16 hod
- prodej věcí 5. 10. 2006, 8–16 hod
- výdej věcí 6. 10. 2006, 8–16 hod
Školení osobních asistentek
- každé úterý od 14 do 16 hodin
- toto školení je vhodné i pro maminky
- školení povede Mgr. Bomberová a Mgr. Jirušová,
ze Speciálního pedagogického centra v Bystrém
Klub důchodců
- jedno páteční odpoledne jsme vyhradili pro naše
seniory, druhé setkání je plánováno na 20. 10. 2006
od 15 hodin - na tomto setkání si posedíte, popovídáte…. Když budete mít v tento den čas a chuť přijďte
se podívat.
LISTIÁDA
- v sobotu 28. října ve 14 hodin, na Zahradě u Mlýna, přijďte si vyrobit obrázky z listů
Na měsíc listopad připravujeme výlet do Třebechovic pod Orebem – výstava betlémů.
Bližší informace a přihlášky obdržíte v Denním
centru Domeček.

DIVADELNÍ KLUB
POLIČKA, zadní vchod Tylova domu
www.divadelniklub.cz

STŘEDA 4. 10. - od 18.00
AUTORSKÉ ČTENÍ A BESEDA
J. H. Krchovský - „Mé rýmy“
J. H. Krchovský (vlastním jménem Jiří Hásek), slovy
učebnic jeden z nejvýraznějších tvůrců vzešlých
z pražského undergroundu 80.let, je jedním ze
současných českých nejosobitějších spisovatelů.
Krchovského groteskní, rýmovaná a pečlivě rytmizovaná poezie se navrací k tradici české dekadence,
jejímiž konstantními symboly jsou smrt, bolest a zmar
zahalené do dusivého alkoholicko-erotického oparu.
Za knihu básní Noci, po nichž nepřichází ráno (1991),
obdržel v roce 1992 Cenu Revolver Revue. Mezi jeho
další básnické knihy patří Leda s labutí (1996), Dodatky (1997), Básně (1998), Poslední list(2003) či mladost,
radost(2005). V rámci Týdne knihoven pořádá Městská knihovna Polička.
Vstupné: zdarma
PÁTEK 6. 10. - od 20.00 JAZZOVÝ VEČER
VISIT OF MUSIC – „VOICES“
Martin Zbrožek - housle, hlas; Pavla Milcová - ak. kytara, zpěv; Jan Štolba - tenor saxofon, klarinet; Peter
Binder (SK)- el. kytara, hlas; Ephraim Goldin (USA)
- perkuse, hlas.
Pódiové setkání špičkových hudebníků a všestranně
nadaných osobností. Těžiště převážně písničkově-jazzově laděného koncertu spočívá v okamžité interakci
osobité písničkářky Pavly Milcové a vyspělých jazzových instrumentalistů. „Jde o pokus vypustit hudbu
vyvěrající původně především z kejklů divadelní
fantasmagorie Vizity na svou vlastní pouť“, říká lídr
tohoto mimořádného seskupení, houslista a vokalista
Martin Zbrožek. „Prostě plně se otevřít přítomnému
momentu,“ dodává. Ephraim Goldin (Kanada) - na
bubny jej učili přímo mistři z Mali a Guineje, inspiraci
čerpal i na mnoha mezinárodních workshopech.
V České republice vystupoval se skupinami Dunumba
a Hermakuti, hostoval též v projektu Dana Bárty
Illustratophere, účastnil se také Sletu bubeníků.
Martin Zbrožek je veřejnosti asi více znám jako
šoumen a bavič než jako vynikající houslista a jazzový
muzikant. Mimo jiné vystupuje jako stabilní partner
Jaroslava Duška v pořadech Divadla Vizita ... Nechme
se překvapit.
Vstupné: 110,-/ 80,- KčS
SOBOTA 7. 10. – od 21.00 PUNKOVÝ VEČER
WERGLŮV PJOS – punkové překvapení z Moravské
Třebové – hud. ukázky na www.wergluvpjos.cz
SOUKROMEY POZEMEK – punková pumelice z Příbrami, více na www.volny.cz/soukromey
VISION DAYS – klasika z Brněnce, více na www.visiondays.wz.cz
DOŘADY – punková legenda z Bíliny
Vstupné: 80,- Kč
PÁTEK 13. 10. - od 20.00 JAZZOVÝ VEČER
TRES HOMBRES
Harald Kräuter - saxofon, Marcel Ploner - baskytara,
Paul Ahorn – bicí
Muzika rakouského tria Tres Hombres je založena na
masivním zvuku velmi dobře sehrané rytmické sekce,
hrající téměř rockový či funkový základ. Basa a bicí
podporují saxofon navrátivšího se frontmana Haralda
Kräutera. Samotní muzikanti chápou své skladby jako
soundtracky k imaginárním krátkým filmům, vyprávějícím o groteskních, melancholických a směšných
historkách z lidského života. Předností kapely, která
se po několikaletých experimentech s klávesovými
nástroji vrátila k původní sestavě saxofonového tria,
je až zběsile prožívané živé hraní. Doslova jazz, krev,
pot a slzy... Kdo je viděl a slyšel v loňském roce v Divadelním klubu, nemůže si je nechat ujít. Jejich album
tres hombres 35mm je výborné. Živý koncert opravdu
stojí zato…Hud. ukázky na www.treshombres.at
Vstupné: 110,-/ 80,- KčS
SOBOTA 14. 10. - od 21.00 HORKÝŽE SLÝŽE
– jedna z nejuznávanějších slovenských kapel současné rock punkové scény. Hud. ukázky na www.horkyzeslize.sk

NASAĎTE SKI–
Vstupné: 130,-/100,- Kč
PÁTEK 20. 10. - od 08.00 DEN STROMŮ
- dopoledne od 8 do 12,30 hod. programy pro děti
na více stanovištích s tématy stromů – hry, soutěže,
zajímavosti, výstava a ochutnávka plodů stromů,
promítání krátkého filmu a možná i koutek s rodilou Američankou.
- 16,00 hod. přednáška pro veřejnost ke Dni stromů, promítání krátkého filmu, výstava a ochutnávka
plodů stromů
- 20,00 hod. folkový večer. Nejen o stromech
budou hrát a zpívat dvě folkové kapely.
Vstupné: dobrovolné
Celý den bude v prostorách klubu možno shlédnout
putovní výstavu o stromech.
Srdečně vás zve Ekocentrum Skřítek
SOBOTA 21. 10. - od 21.00 HUDEBNÍ SKLEPY – PĚVECKÝ RECITÁL
LUBOŠ POSPÍŠIL – rock popový zpěvák, muzikant a skladatel, kdysi člen avantgardního C&K
Vocalu, vystupoval i samostatně jako písničkář,
později s vlastními kapelami (5P, Bio-graf) zamířil
k popu, vždy ale s větším vkusem než bylo u nás
obvyklé. V Divadelním klubu máte možnost Luboše
Pospíšila slyšet v rámci projektu „hudební sklepy“,
což je dvouhodinový recitál Luboše a jeho kytary.
Vstupné: 80,- Kč
PÁTEK 27. 10. - od 21.00 KONCERT PRO VRBU
IVETA ŠKORPÍKOVÁ, LÁĎOVI HOŠI, RACHOT
STROJŮ,PÁFKOVO TĚLESO, CHÁTRA 76. Výtěžek
hudebního večera bude použit na zaplacení nákladů spojených s výsadbou vrby bílé (Salix alba) před
divadelním klubem.
Vstupné: 50,- Kč
SOBOTA 28. 10. - od 21.00 DEBUSTROL
– metalová klasika slaví 20 let své existence na
Debustrol tour 2006. Hud. ukázky na www.debustrol.cz
HYPNOTIC FACE – svitavská metalová smršť více
na www.hypnoticface.com
Vstupné: 100,-Kč/80,- KčS

KLUBOVÉ KINO SRPEN
ČTVRTEK 5. 10. – od 20.00
Plavat proti proudu
Drama, Austrálie, 2003, 114 min
Režie: Russell Mulcahy, Hrají: Geoffrey Rush,
Judy Davis, Jesse Spencer, Craig Horner

Pravdivý příběh obyčejného chlapce, který v sobě našel sílu stát se šampiónem.
ČTVRTEK 12. 10. – od 20 00
Vlčí bouda
Dobrodružný / Drama / Sci-Fi , Československo,
1985, 92 min
Režie: Věra Chytilová, Hrají: Miroslav Macháček,
Nina Divíšková, Jiří Krampol, Jan Kačer
ČTVRTEK 19. 10. – od 20 00
Žebrácká opera
Muzikál, Československo, 1991, 94 min.
Režie: Menahem Golan, Jiří Menzel, Hrají: Jana Švandová, Libuše Šafránková, Jeremy Irons,
Rudolf Hrušínský, Josef Abrhám
Film z roku 1991 natočený podle stejnojmenné
divadelní hry Václava Havla.
ČTVRTEK 26.10. – od 20 00
Spalovač mrtvol
Drama / Komedie / Horor, Československo,
1968, 95 min.
Režie: Juraj Herz, Hrají: Vlasta Chramostová, Rudolf Hrušínský, Jiří Menzel, Ilja Pracha
Vstupné 30 Kč - změna programu vyhrazena.

MOZAIKA - NABÍDKA KURZŮ
NABÍDKA KURZŮ PRO DOSPĚLÉ
ŠKOLNÍ ROK 2006 – 2007
KURZ – Zdravotník zotavovacích akcí
cena:
1.500,-- Kč
kde:
SVČ Mozaika Polička
kdy:
16. – 17. 2. a 23. – 24. 2. 2007
lektor:
pracovnice Červeného kříže 16,00 – 17,00
hod
Laktační poradna
cena:
25,--Kč za každou započatou čtvrthodinu
kde:
SVČ Mozaika Polička
kdy:
od 12. 10. 2006 každý lichý čtvrtek
lektor:
MUDr. Hana Vltavská – laktační poradkyně
Je nás doma o jednoho víc – masáž kojenců
cena:
50,-- / hod.
kde:
SVČ Mozaika Polička
kdy:
od 5. 10. 2006 každý sudý čtvrtek
lektor:
MUDr. Hana Vltavská
Čekáme miminko aneb co se v knihách nepíše
cena:
50,-- / hod.
kde:
SVČ Mozaika Polička
kdy:
od 12. 10. 2006 každý lichý čtvrtek 16,00
– 17,00 hod. 16,00 – 17,00 hod.
lektor:
porodní asistentka Vlasta Dostálová

POZOR !!! KURZY 5. 10. - JE NÁS DOMA O JEDNOHO VÍC–MASÁŽ KOJENCŮ a 12. 10. – LAKTAČNÍ
PORADNA jsou zdarma a dostanete zde informace
současně o obou kurzech
Kurz afrických tanců
cena:
1.200,-- Kč
kde:
SVČ Mozaika Polička
kdy:
říjen – prosinec 2006 (10 lekcí)
lektor:
Eva Lipenská16,30 – 18,00 hod.
Kurz břišních tanců - pokročilí
cena:
1.200,-- Kč
kde:
Gymnázium Polička
kdy:
od 1. září 2006 (10 lekcí/1,5 hod.)
lektor:
Adriena Morávková
Kurz práce na PC pro vyšší věkovou kategorii
- začátečníci
cena:
600,-- Kč
kde:
PC učebna ZŠ Na Lukách Polička
kdy:
úterý 17.30 – 19,00 (10 lekcí/1,5 hod.)
lektor:
Ing. Adolf Klein
Kurz práce na PC pro vyšší věkovou kategorii
pokročilí
cena:
600,-- Kč
kde:
PC učebna ZŠ Na Lukách Polička
kdy:
úterý 19,00 – 20,30 (10 lekcí/1,5 hod.)
lektor:
Ing. Adolf Klein
pozn.:
možnost pokračování podle zájmu účastníků
pozn.: možnost pokračování podle zájmu
účastníků
Kurz německého jazyka pro začátečníky
cena :
700,-- Kč
kde:
SVČ Mozaika Polička
kdy:
říjen – leden a únor - květen
středa 17,00 – 18,00 hod.
lektor:
Veronika Demlová, držitelka CMP
Kurz německého jazyka pro mírně pokročilé
cena:
700,-- Kč
kde:
SVČ Mozaika Polička
kdy:
říjen – leden a únor - květen
středa 17,00 – 18,00 hod.
lektor:
Veronika Demlová, držitelka CMP
Kurz šití podle zájmu pro začátečníky
či mírně pokročilé
cena:
700,-- Kč
kde:
SVČ Mozaika Polička
18,00 – 20,00 hod.
pondělí 17,00 – 19,00 hod.
lektor:
Lenka Šmejdířová

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA
V KROUŽCÍCH MOZAIKY
dle nabídky pro školní rok 2006-2007

(Jitřenka číslo 8). Další informace na tel. čísle
tel. 461 725 352, mobil: 736 664 229 nebo na
www.mozaika-policka.cz
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NOVÉ KNIHY
NOVÉ KNIHY PRO DOSPĚLÉ

PROGRAM NA ŘÍJEN
Výstava „Úžasná příroda“
V měsíci říjnu je ve vestibulu knihovny k vidění
výstava netradičně focené přírody.
pondělí 2. října – pátek 6. října
Týden knihoven
Desátý ročník akce, která vzniká ve spolupráci
a pod záštitou Svazu knihovníků a informačních
pracovníků, proběhne v týdnu od 2. – 6. října 2006
po celé České republice. Městská knihovna v Poličce
připravila pestrý program a řadu atraktivních bonusů.
Zapomnětlivým čtenářům bude udělena amnestie
a zájemci o členství v knihovně se mohou zaregistrovat zdarma. Bezplatný bude samozřejmě i vstup na
jednotlivé akce.
sobota 7. října od 9:00 hodin v čítárně
Kapka 21 – Fotíme přírodu
Pořádá Ekocentrum Skřítek. Podrobnosti na
straně 10.
úterý 10. října od 19:00 hodin
Cestovatelský večírek – Nepál
Vydejte se s námi pod vrcholy naší planety. Zasněžená bílá hradba se chlubí jmény jako Mt. Everest,
Lhotse, Ama Dablam, Annapurna, Dhaulagiri…Od
tropů po velehory vás slovem i obrazem provede Petr
Chaloupka.
středa 18. října od 18:00 hodin v čítárně
Kapka 21 – Kapka přírody pro každého
Čtvrtá z přednášek pořádaných Ekocentrem Skřítek, tentokrát na téma „Stromy a jejich život“. S významem stromů pro lidstvo a jeho planetu vás seznámí
ing. Eva Janečková
čtvrtek 26. října od 18:00 hodin v čítárně
Historický klub-Hohenemsové na Poličsku
Slavnou a pozapomenutou historii rodu s erbem
zlatého jednorožce vám připomene Jaroslav Gloser st.
Součástí večera bude prohlídka Hohenemské obrazárny v poličské galerii.
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
Upozornění (nejen) pro rodiče!!
Hledáte zajímavý kroužek pro své dítě? Městská
knihovna v Poličce otvírá od listopadu 2006 „Dětský
čtenářský klub“, který je určen pro děti od 8 do 12
let. Chceme rozvíjet čtenářské návyky dětí, pracovat
s jejich fantazií a tvůrčím potenciálem. Schůzky v délce 60 minut se budou konat vždy v úterý od 14,30
hodin v městské knihovně. Členství v klubu je bezplatné. Zájemci se mohou přihlásit do 31. října 2006
v městské knihovně, nebo na e-mailové info@knihovna.policka.org.
www.knihovna.policka.org

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji lékařům, sestrám, ošetřovatelům
a ostatnímu personálu LDN v Poličce za nevšední a obětavou péči, kterou věnovali, až do
jejího odchodu z tohoto světa, mé těžce nemocné mamince Jaroslavě Pavlasové.
Hana Petrásová, dcera
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BELETRIE
Nebezpečná svůdnice (Smallová, Bertrice)
Královský dvůr Jindřicha VIII. proslul mravní zkažeností. Podléhá jí i oslnivá krasavice Blaze.
Pro jméno a čest (Horáková, Naďa)
Příběhy nešťastných i šťastných osudů šlechty
a poddaných, osob smyšlených i skutečných, jsou
zasazeny do historických reálií jihovýchodní Moravy.
Smrt v lavicích (Parker, Robert B.)
Proč dva sedmnáctiletí chlapci postříleli spolužáky a učitele? Spenser postupně odhaluje, že zdánlivě
bezhlavý čin měl své důvody, které se zodpovědným
osobám dosud dařilo zastírat.
Zachraň mě, lásko (Junková, Šárka)
Osudy dvou žen se protnou ve chvíli, kdy poznají
muže, který záměrně šíří nákazu HIV mezi mladými
ženami. Nenakazily se?
Zločin jako profese (Kroupa, Janek)
Pravda o velkém spiknutí. Od Davida Berdycha přes podivné důstojníky policie až k Františku
Mrázkovi.
Nečekaně sexy (Lee, Linda Francis)
O třech kamarádkách, které se přátelí od dětství
a před třicítkou spolupracují v televizní stanici KTEX.
Den mravenců (Werber, Bernadr)
Navazuje na román Mravenci. Znepokojující moderní odysea, jež propojuje uměleckou fikci se suverénním poznáním nekonečně malého ze světů.
Čtvrtý v pořadí (Patterson, James)
Detektivka Lindsay Boxerová a Ženský vyšetřovací klub se vracejí, aby se popraly se svým čtvrtým
a dosud nejděsivějším případem.
NAUČNÁ LITERATURA
Toulky českým tajemnem (Česal, Aleš)
Zjistíte, že v Čechách existuje množství záhad,
tajemství a historických otazníků.
Tarot (Lionnetová, Annie)
Představuje 78 listů tarotu, vysvětluje jejich symboliku a význam a provádí čtenáře některými vyloženími. Knihu doplňují ukázky listů různých her.
Mraky nad Baranndovem (Motl, Stanislav)
Konfrontuje archivní dokumenty s autentickými
vzpomínkami.
Dílo a život mlynářů a sekerníků v Čechách (Štěpán, Luděk)
Historie a technika vodních a větrných mlýnů,
hamrů, pil, valch, olejen, stoup…
Chuťopis: o cestování a lásce k jídlu (Rákosníková,
Jitka)
Recepty na jídla ze 14 evropských regionálních
kuchyní.
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ:
Asterix a Rahazáda (Goscinny, R.)
Další z příběhů oblíbeného hrdiny.
Básník v báglu (Březinová, Ivona)
Tři kamarádky na cestě. Potkají své vysněné
prince?
Spadl buben do kedluben (Šiktanc, Karel)
Veselá říkadla pro malé děti.
Za zvířátky do pohádky (Černík, Michal)
Pohádky o zvířátkách.
Velká kniha nápadů z přírodních materiálů
Nápady z pokladů, které nabízí sama příroda
Pes – správné krmení (Laukner, Anna)
Kniha je určena pro všechny, kdo se chtějí dobře
starat o své čtyřnohé miláčky.
Jen počkej! Trampoty na silnici (Kamov, F. S.)
Další příběhy vlka a zajíce.
Ježíš: encyklopedie (Rocková, Lois)
Rozsáhlá obrázková encyklopedie mapující život
Ježíše Krista.
Čarodějovo doupě (Haining, Peter)
Výběr povídek plných čar a magie.
Hon na Vermeera (Balliettová, Blue)
Petra a Calder spojí své schopnosti a účastní se
napínavého pátrání po odcizeném obrazu.

Zvířata a rostliny lesa (Hecker, Frank)
Poznávejte 140 druhů nejznámějších zvířat a rostlin.
Eliška a ztracený poník (Kimpton, Diana)
Princezna Eliška miluje nadevše poníky. Zažívá
s nimi napínavá dobrodružství.
Elyonova země – Trnité údolí (Carman, Patrick)
Zlověstné síly se projevují překvapivým a ohavným způsobem a jejich cílem je zahalit zemi temnotou.
Kluk, který žil v mé hlavě (Gudule, Anne)
Helenin život se rázem změní, když se odváží
vkročit do opuštěného domu. Jaké tajemství skrývá?
Prohnaní Přemyslovci (Ferstl, Roman)
České dějiny bez příkras – plné zrady a násilností.
Tančící voda (Poborák, Jiří)
Další z příběhů oblíbeného Čtyřlístku.
Věneček českých pohádek (Štětinová, Dagmar)
Pohádky a jiná vyprávění ze středočeské krajiny.
Více informací o nových knihách najdete na internetové adrese www. knihovna. policka. org.

PODĚKOVÁNÍ SEDMI
STATEČNÝM
Standovi Popelkovi, Katce Roušarové, Míše Vápeníkové, Marcele Kapounové, Anežce Flídrové, Radce
Kačmaryové a Pavlíně Leté patří za smělý prázdninový počin uskutečněný letos v červenci a korunovaný
poslední den prázdnin.
V červenci vyvezli na týdenní prázdninový pobyt
na starou faru v Libštátu u Lomnice nad Popelkou 23
dětí z poličské farnosti. Pro širokou věkovou kategorii
zahrnující „potěr“ sotva školou povinný až po „svéhlavé“ adolescenty připravili pohádkový týden, z kterého
se malé děti vrátily smělejší a samostatnější a starší
krotší a vyrovnanější – tedy obohaceny vlastnostmi,
o které my rodiče usilujeme – někdy marně – po celý
rok. Autorita věkově blízkých, přesto zodpovědných
a vyzrálých mladých lidí, udělala své.
Aby zážitků nebylo málo, přidali k nim naši stateční 1. září ještě jeden počin – zahraniční. Téměř stejnou
skupinku dětí vyvezli na jednodenní výlet do Vídně.
A všechny je zase po prohlédnutí památek, ZOO
a protočení se na vídeňském kole vrátili zpět domů.
Řekněte, není to statečné od „našich“ mladých,
umět si odříct díl prázdnin nebo kus dovolené a udělat radost klubku dětí živějšímu než je pytel blech?
Vždyť prázdniny by dokázali určitě trávit i praktičtěji.
Jejich volba udělala nám rodičům radost a vážíme si jí,
protože víme, kolik je za prázdninovou spokojeností
našich dětí odvedeno práce.
Za rodiče dětí Dvořákovi z Květné
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EKOCENTRUM SKŘÍTEK SE HLÁSÍ
Úžasná příroda
Ekocentrum
Skřítek
vás zve na výstavu fotografií o přírodě nazvanou
Úžasná příroda, která se
koná od 4. do 21. října
ve vestibulu Městské
knihovny v Poličce. Otevřeno dle otvírací doby knihovny Po 8 – 17 hod.,
St 8 – 11 a 13,30 – 17 hod., Čt 8 – 17 hod., Pá 8
– 11,30 hod., So 9 – 11 hod. Přijďte se podívat na
krásy přírody.

POZVÁNKA DO SÍNĚ ŘEMESEL
V Síni řemesel máte možnost:
• vidět některá řemesla, jako je paličkování,
ale i předení a tkaní, pletení z pedigu a proutí, patchwork a jiné
• namalovat si svůj hrneček
dozvědět se leccos o dřívějším životě, práci
i módě středověku
• zakoupit si pomůcky ke tkaní (malý stav),
paličkování, atd.
• naučit se jednotlivým řemeslům. Termíny
výuky a praxe je nutno předem domluvit na
uvedených telefonech nebo osobně. Výuka
je možná individuelně nebo v malých skupinách.
Poslední týden v říjnu nabízíme školám, na
které se na jaře nedostalo, ukázky foukání skla na
kahanu. Ředitelé a zástupci škol si mohou návštěvu sklářky objednat přímo v Síni řemesel nebo na
telefonu 461 722 084, mobil 732 432 708.
Odpoledne bude sklářka předvádět své umění
v Síni řemesel.
Na váš zájem i návštěvu se těší
Jana Jonáková

Ekocentrum Skřítek pořádá v měsíci říjnu soutěž pro děti, mládež i dospělé na téma „Dřeviny,
knížky a internet“. Propozice jsou umístěny ve
vestibulu městské knihovny. Těšíme se na vaši
účast.
„Fotíme přírodu“
V sobotu 7. října 2006 pořádá Ekocentrum
Skřítek dílnu o fotografování přírody „Fotíme přírodu“. Začátek je v 9,00 hod. v Městské knihovně
v Poličce.
Program:
- 9 – 10 hod. teoretický úvod o fotografování, jak pracovat s digitálním fotoaparátem
- 10 – 13 hod. praktická ukázka fotografování - vycházka do přírody
- 13 – 15 hod. závěrečná diskuze nad pořízenými snímky
S sebou:
vhodný oděv a obuv do přírody, digitální fotoaparát, případně stativ, dobrou náladu.
Seminář povede ing. Ivo Janeček. Přihlašujte
se nejpozději do pátku 6. 10. na tel. 731 563 819,
příp.
e-mail:
ekocentrumskritek@seznam.cz.
Cena: v rámci projektu Kapka 21 zdarma.
Den stromů
Ekocentrum Skřítek pořádá v pátek 20. října
2006 na oslavu Dne stromů celodenní program
v prostorách Divadelního klubu v Poličce:
- dopoledne od 8 do 12,30 hod. programy pro
děti na více stanovištích s tématy stromů – hry,
soutěže, zajímavosti, výstava a ochutnávka plodů
stromů, promítání krátkého filmu a možná i besední koutek s rodilou Američankou.
- 16,00 hod. přednáška pro veřejnost ke
Dni stromů, promítání krátkého filmu, výstava
a ochutnávka plodů stromů.
- 20,00 hod. folkový večer. Nejen o stromech
budou hrát a zpívat dvě folkové kapely.
Celý den bude v prostorách klubu možno
zhlédnout putovní výstavu o stromech. Vstupné
dobrovolné.

KLUB DŮCHODCŮ ZAČÍNÁ

Putovní výstava o stromech bude ke zhlédnutí ještě ve vestibulu městské knihovny od
23. do 30. října.

Dne 15. září 2006 byl založen ,,Klub důchodců“.
Chtěli bychom Vás, kteří máte zájem, pozvat mezi
nás. Nudit se určitě nebudete.
Budeme se scházet každý třetí týden v pátek
v Dětském informačním centru v 15 hodin. Probrali jsme plán příštích aktivit a věříme, že i vy, když
za námi přijdete, budete spokojeni.
Možností je spousta, ale teď je potřeba je zdárně realizovat. Další setkání, na které Vás srdečně
zveme, je 20. října 2006. Tento klub vede Miloslav
Zezula.

Pravidelný přednáškový cyklus Ekocentra
Skřítek „Kapka 21 – kapka přírody pro každého“ v městské knihovně pokračuje. Ve středu 20.
září se uskutečnila 3. přednáška na téma Alternativní zdroje energie. Přednášel Mgr. Vítězslav
Fila. Jeho zajímavá přednáška o jednotlivých náhradních druzích energie – větrné, solární a jiné
byla doprovázena videoprojekcí. Zvláště jsme se
věnovali využití solární energie pro domácnosti.
Velmi nás zaujala i „čerstvá“ informace (V. Fila se
právě vrátil z Francie) o stavbě domů z konopí,
provázená názornými fotografiemi.

NOVÝ DĚTSKÝ DOMOV
V POLIČCE

Další 4. přednáška bude na téma „Stromy
a jejich život“ – stromy jako přínos pro člověka
i celou planetu, pohled na strom jako živou bytost... Opět v čítárně knihovny ve středu 18. října
2006 od 18:00 hod.

Jak už bylo uvedeno v tiskových zprávách,
v Poličce bude vybudován nový dětský domov,
Samozřejmě stále probíhají na požádání prokonkrétně v 1. zóně u bytových domů v lokalitě
gramy pro MŠ, ZŠ, seniory, případně jiné instituce
Mánesova – Wolkerova.
- nová nabídka programů. Bližší informace na
Tento projekt je jednou z priorit Pardubického
tel. 731 563 819, příp. e-mail: ekocentrumskrikraje a bude financován z jeho rozpočtu a do- tek@seznam.cz.
tačních fondů EU. Jedná se o investici cca 30 mil
Kč. Stávající dětský domov nevyhovuje nejen
Za Ekocentrum Skřítek všechny na naše akce
hygienickým a bezpečnostním podmínkám, ale
srdečně zve
ing. Eva Janečková
také nové koncepci výchovy dětí. Domov se bude
skládat ze 3 rodinných buněk, každá buňka bude
koncipována pro 8 osob, včetně personálu. Dále
pak bude mít společenskou místnost, jídelnu, kuchyni, šatnu.
-pm-

TÝDEN KNIHOVEN
Desátý ročník akce, která
vzniká ve spolupráci a pod
záštitou Svazu knihovníků
a informačních pracovníků proběhne v týdnu od 2. do 6. října
2006 po celé České republice.
Městská knihovna v Poličce
připravila
pestrý
program
a řadu atraktivních bonusů.
Zapomnětlivým čtenářům bude udělena amnestie
a zájemci o členství v knihovně se mohou zaregistrovat zdarma. Bezplatný bude samozřejmě i vstup
na jednotlivé akce.
Pondělí 2. října 2006
„KNIHOVNA POD ŠIRÝM NEBEM“ – Palackého
náměstí, 14:00 – 18:00
Jediný den v roce, kdy máte možnost prolistovat
si a zapůjčit knižní novinky i klasická díla české
i světové literatury přímo na náměstí!
Doprovodné akce:
VELKÉ ŘÍJNOVÉ SPOLEČNÉ ČTENÍ 2006
– v průběhu pondělního odpoledne budou lidé
známí i neznámí číst z knih svého srdce…
ČÍTÁRNA – v pouliční čítárně vám nabídneme
kávu, čaj a vaše oblíbené noviny.
PROVÁZKIÁDA – aneb Navažte přátelství s knihovnou – každý z uživatelů knihovny bude mít
v průběhu celého týdne šanci navázat provázek
se vzkazem, přáním či radou pro svoji knihovnu.
MALOVÁNÍ A PSANÍ KŘÍDOU – pomozte nám
změnit šedý a nudný asfalt náměstí v paletu
plnou barevných obrázků a příběhů. Fantazii se
meze nekladou!
Úterý 3. října 2006 – čítárna knihovny,
18:00
SETKÁNÍ S REDAKTORY JITŘENKY
Vše, co jste chtěli vědět o svém měsíčníku, ale
báli jste se zeptat.
Chválou nešetřete, kritiky se nelekejte!
Středa 4. října 2006 – Divadelní klub,
18:00 hodin
Básník J. H. Krchovský – autorské čtení, beseda
J. H. Krchovský (vlastním jménem Jiří Hásek)
– slovy učebnic jeden z nejvýraznějších tvůrců
vzešlých z pražského undergroundu 80. let – je
jedním z nejosobitějších současných českých autorů. Publikoval nejdříve v samizdatu, později
například ve Voknu, Iniciálách, Souvislostech,
Hostu, Literárních novinách, Revolver Revue, ve
slovenských Dotycích, Fragmentu atd. Krchovského groteskní, rýmovaná a pečlivě rytmizovaná
poezie se navrací k tradici české dekadence,
jejímiž konstantními symboly jsou smrt, bolest
a zmar zahalené do dusivého alkoholicko-erotického oparu. Za knihu básní Noci, po nichž
nepřichází ráno (1991) obdržel v roce 1992 Cenu
Revolver Revue.
Čtvrtek 5. října 2006 – čítárna knihovny,
dětské oddělení
HRAVÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI
Zastavte se cestou ze školy v knihovně a vyrobte
si originální záložku do vaší oblíbené knížky, namalujte pro nás hezký obrázek, ozdobte a rozveselte kamínky! Můžete změřit své síly s kamarády
při soutěži o nejlepšího hráče Tetrisu nebo napsat
větu do příběhu. Nejšikovnější z vás budou odměněni.
Pátek 6. října 2006 – čítárna knihovny
18:00 hodin
SIMONA MONYOVÁ – autorské čtení, beseda
Přijďte si popovídat s autorkou, která s nadhledem a humorem píše bestsellery o vztazích a sexu. V patnácti si umínila, že vydá knihu. Dočkala
se o čtrnáct let později a od té doby produkuje
dva tituly ročně. Matka tří synů do dnešního dne
vydala dvaadvacet románů pro ženy.
V pátek 6. října bude půjčovní doba v oddělení
pro dospělé prodloužena do 17:00 hodin!
www.knihovna.policka.org
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VOLEBNÍ PŘÍLOHA JITŘENKY
Předvolební beseda
odstupujících zastupitelů
s občany Poličky
se uskuteční
12. října 2006
od 18,30 hod.
v malém sále
Tylova domu.

Vážení občané,
ve dnech 20. a 21. října 2006 proběhnou volby do zastupitelstva města a Senátu Parlamentu ČR. Městská rada rozhodla, že každý volební subjekt, který se účastní obecních voleb,
dostane zdarma polovinu strany v Jitřence pro svoji prezentaci. Jedna strana této možnosti
nevyužila. Inzerce pro senátní volby je placená.
Využijte možnosti zeptat se na cokoliv odstupujících zastupitelů a zúčastněte se předvolební besedy 12. října v 18,30 hod. v Tylově domě.
A hlavně – přijďte volit a využijte svého práva ovlivnit svoji budoucnost!
Ing. Ivo Janeček, šéfredaktor Jitřenky.
����������������������������������������������
Pozn.: Texty ve volební příloze neprošly redakční úpravou.

Moderuje Petr Erbes.
Srdečně zveme.
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VZDĚLÁNÍ – NOVÁ ŠANCE PRO ŽENY VRACEJÍCÍ SE NA TRH PRÁCE
Počítačová škola IdeaHELP Žamberk zahájila 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. Rovné
příležitosti pro ženy a muže na trhu práce. Tento
projekt je zaměřen na vzdělávání žen v oblasti
ovládání osobního počítače, zlepšení motivačních a komunikačních schopností účastnic
směrem k získání zaměstnání nebo zahájení samostatné výdělečné činnosti.

a tělovýchovy a od roku 2000 jsme testovacím
a školícím střediskem ECDL. Máte pravdu, že
naše učebny jsou tak trochu „učebny plné výpočetní techniky“. Všechny naše učebny jsou
moderně vybaveny, s počítačovou sítí s 12 – 15
pracovními stanicemi, s připojením k Internetu,
digitálním projektorem, projekčním plátnem
a barevnou tiskárnou. Digitální projektor promítá
obraz z lektorova počítače na projekční plátno,
kde si účastníci nejprve daný postup prohlédnou
a poté sami vyzkouší.

Podíváme-li se na název vaší vzdělávací instiCo kromě znalostí a dovedností nabytých
tuce – „Počítačová škola IdeaHELP“, vybaví se mi
v průběhu výuky může účastníkům takový kurz
v přeneseném smyslu slova „dům plný výpočetní
přinést?
techniky“. Přibližte mi trochu čím se vlastně zaDůležitým výstupem našich kurzů je rekvalibýváte.
fikační osvědčení, které je dokladem o vykonání
Počítačová škola IdeaHELP již od roku 1995
závěrečné rekvalifikační zkoušky MŠMT. Dalším
pořádá kurzy pro uživatele osobních počítačů, důležitým osvědčením je certifikát ECDL – tzv.
specializované kurzy pro profesní skupiny a re- „evropský řidičák na počítač“.
kvalifikační kurzy pro úřady práce. Od roku
1999 jsme akreditovaným školícím střediskem
Jaké kurzy nebo akce v současné době realipro rekvalifikace Ministerstva školství, mládeže zujete?
V měsíci červenci jsme dokončili realizaci
projektu „Počítačová gramotnost – otevření cesty
k pracovní příležitosti (v okresech PU, CR a SY),
která byla umožněna prostředky z programu Evropské unie: PHARE Rozvoj lidských zdrojů. Jak
název projektu napovídá, jeho cílem bylo zvýšit
Firma GSC-AUTO, spol. s r. o., autorizovaný
kvalifikaci účastníků projektu – nezaměstnaných
prodejce vozidel Renault Trucks, Hradec Králové
osob a tím jejich snazší návrat do zaměstnání.
- dodavatel podvozku naší cisternové automobiOd února tohoto roku realizujeme další prolové stříkačky Renault Midlum pozvala jednotku
jekt, „Vzdělání – nová šance pro ženy vracející
Sboru dobrovolných hasičů města Poličky na
se na trh práce“. Také tento projekt je realizopředváděcí akci Truckfest Hradec Králové ve
ván z prostředků Evropské unie: Operačního
dnech 9. – 10. 9. 2006 na letišti v Hradci Krá- programu Rozvoj lidských zdrojů. Cílem tohoto
lové.
projektu je usnadnit návrat do zaměstnání ženám
Členové naší jednotky SDH na této akci
po mateřské a rodičovské dovolené, dlouhodobě
předvedli výjezdové vozidlo a jeho vybavení ná- nezaměstnaným ženám a ženám nad 50 let.
vštěvníkům. O tyto ukázky byl neobyčejně velký
zájem z řad laické i odborné veřejnosti. V přeRealizace tohoto projektu je tedy v plném prouhlídce několika set tahačů, dodávek a nákladních du. Jak přesně účast v takovém projektu probíhá?
vozidel od různých výrobců byla naše cisternoNašimi partnery v tomto projektu jsou kromě
vá automobilová stříkačka jako jediné vozidlo
dalších také mateřská centra, která náš projekt
„speciál“. V příštím roce bychom tuto akci rádi
propagují mezi maminkami na mateřské dovolezopakovali a tím, stejně jako letos, udělali dobré
né a lze v nich tedy získat propagační materiály,
jméno jednotce SDH a městu Poličce.
a také se jejich prostřednictvím do projektu přiJednotka SDH Polička
hlásit. Dlouhodobě nezaměstnané ženy a ženy
ve věku nad 50 let doporučují do projektu úřady
práce, informace jim poskytnou jejich zprostředkovatelky. Pro skupinu zájemkyň je v mateřském
centru nebo na úřadu práce uspořádán informační seminář, na kterém jsou aktivity projektu
představeny a zájemkyně se mohou zeptat na
všechno, co je o projektu zajímá. Přihlásit nebo
informovat se mohou ženy také telefonicky nebo
osobně přímo v naší společnosti.
Vlastní výuka je rozdělena do dvou částí, na
rekvalifikační kurz ovládání osobního počítače,
který trvá 20 dnů, a motivační aktivity v délce
5 dnů. Kurz ovládání osobního počítače je přípravou na závěrečnou rekvalifikační zkoušku MŠMT
a na testování podle mezinárodního konceptu
ECDL. Motivační aktivity jsou zaměřeny na základy komunikace, přípravu na výběrové řízení,
na samostatnou výdělečnou činnost a vstup do
zaměstnání. Po ukončení vzdělávací části mají
klientky projektu po dobu šesti měsíců k dispozici služby pracovního konzultanta.
Kardioklub zve na říjnové kondiční vycházky.
Maminky, které jsou na mateřské dovolené, ale
celodenně pečují o děti, takže se asi nemohou pro1. 10. Jimramov. Odjezd ze Svitav vlakem jektu účastnit, i kdyby měly velký zájem?
v 9,06 hod. do Poličky. Z Poličky autobusem
Jak už bylo řečeno, partnery projektu jsou
do Jimramova. Vycházka I. – Jimramov-Sedliště- mateřská centra a mateřské školy. Hlavní úlohou
-Korouhev-Lačnov (5 km). Vycházka II. – Jimra- těchto partnerů v projektu je zajištění péče o děti
mov-Štarkov-Borovnice-Lačnov (8 km). Návrat
v době výuky maminek, které se účastní projekautobusem v 16,20 hod.
tu. Maminky se mohou domluvit v mateřském
14. 10. Po stopě malíře Mikoláše Alše. Od- centru nebo v mateřské škole i na postupném
jezd autobusem ze Svitav 8,40 hod. do Mikulče. zvykání svého dítěte na nové prostředí již v obNávštěva kostela sv. Jiří. Pěší vycházka 3–8 km.
dobí před zahájením účasti v kurzu.

HASIČI NA TRUCKFESTU
HRADEC KRÁLOVÉ

KARDIACI V ŘÍJNU
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Několikrát byl zmíněn certifikát ECDL. Co to
vlastně je a k čemu účastnicím projektu bude?
Zkratka ECDL znamená European Computer
Driving Licence (v překladu „řidičák na počítač“)
a je to mezinárodně uznávaný certifikát, který je
doporučen v rámci států Evropské unie a je používán jako standard základní počítačové vzdělanosti. Tento certifikát deklaruje, že jeho držitel
úspěšně absolvoval mezinárodní testy a splňuje
znalostní kritéria pro práci s počítačem. Účastnice projektu tedy získáním certifikátu ECDL
prokazatelně zvyšují svoji kvalifikaci a získávají
i širší možnosti uplatnění na trhu pracovních sil.
Projekt ECDL vznikl v Irsku z nutnosti definovat pojem počítačové gramotnosti a stanovit
objektivní minimum znalostí, které člověk potřebuje, aby mohl efektivně využívat informační
technologie.
Testování ECDL se skládá ze sedmi standardizovaných zkoušek:
1.Základní pojmy informačních technologií
2.Práce s počítačem a správa souborů
3.Textový editor
4.Tabulkový kalkulátor
5.Databáze a systémy pro úschovu dat
6.Prezentace
7.Služby informačních sítí
Byl zmíněn také jakýsi pracovní konzultant,
co si pod tím pojmem máme představit?
Pracovní konzultant je osoba, která poté, co
účastnice ukončí vzdělávací část projektu, sestaví
s touto klientkou individuální plán návratu do
zaměstnání. Vyhledává pro klientky nabídky
pracovních míst na základě jejich vzdělání, přání
a očekávání. Navíc jim pomáhá se sestavením
životopisu, pokud nemají přístup k síti Internet,
zprostředkuje jim ho v našich učebnách, aby si
mohly buď samy vyhledávat nabídky, popřípadě
komunikovat s potenciálním zaměstnavatelem
elektronicky. Pokud si klientka přeje dále zvyšovat kvalifikaci, pomáhá pracovní konzultant
s vyhledáváním odpovídajícího studia.
To všechno jsou pro ženy velmi zajímavé informace, ale o té nejdůležitější jsme zatím nemluvili.
Jakou finanční částku musí zájemkyně za účast
ve vzdělávacích aktivitách vašeho projektu zaplatit?
Začnu poněkud „od lesa“. V minulých letech
pořádalo naše vzdělávací centrum letní počítačové kurzy pro maminky na mateřské dovolené. Výuka probíhala pět dnů v odpoledních hodinách
a cena byla stanovena mnohem nižší než je cena
obvyklého odpoledního školení. Přesto byl zájem
maminek mizivý. Ve spolupráci s mateřským centrem jsme uspořádali anketu mezi maminkami,
a pokusili jsme se vysledovat příčinu. Výsledkem
bylo zjištění, že i nízká cena kurzu je pro ženy na
mateřské dovolené zátěží, na kterou si netroufají.
Když se tedy objevila možnost využít prostředků
z Evropských strukturálních fondů, vytvořili jsme
tento projekt, který je zcela financován z ESF
a státního rozpočtu ČR a účast pro ženy je tedy
bezplatná. Je to konkrétní příklad toho, jak ESF
napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných
příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.
A poslední otázka, jak se mohou zájemkyně
k účasti v projektu přihlásit?
Zájemkyně se mohou přihlásit na telefonních
číslech 602 359 571, 605 359 570, 465 676 765
nebo na e-mailové adrese help@ideahelp.cz.

POZVÁNKA DO RADNICE NA VÝCHODOČESKÝ UMĚLECKÝ SALON
Netradičním způsobem byl zahájen ten letošní
Východočeský umělecký salon. Nebyly to obvyklé slavnostní adorační projevy o vystavujících,
ale spíše volným způsobem uváděné souvislosti
k exponátům. Rem tene, verba sequentur – drž
se tématu, slova sama následují – volně přeložené
staré latinské přísloví se v ten podvečer jakoby
potvrzovalo. Tématu se při zahájení už 59. Východočeského uměleckého salonu drželi ředitel
muzea a galerie Mgr. David Junek a nenadále za
omluvivšího se prof. Zd. Berana někdejší ředitel
poličského muzea PhDr. Otakar A. Kukla.
Bylo příjemné zaposlouchat se do půlstoletí
starých vzpomínek na doby, kdy vystavovat v Poličce abstraktní umění byl čin nejen odvážný, ale
především záslužný. Ne každý směl tehdy tyto
věci v čase všeobecné censury vystavovat – vždyť
nenesly znamení socialistického realismu a tedy
dostávala automaticky nálepku umění buržoazního. Dr. Kukla získal pro Poličku putovní výstavu
UNESCA, obsahující nejvýznačnější díla světového současného umění v autentické podobě. Šlo
o autentické kopie včetně rámů a v celé republice byla tato expozice k vidění jen v několika
málo městech. Založil také Klub mladých přátel
výtvarného umění a tím v nich zasel semínko pochopení pro moderní kumšt. Uplynulo padesát let
a dr. Kukla se mohl s uspokojením přenést přes
ona léta a před početným vernisážovým obecenstvem sdělit své dojmy z cesty, kterou moderní
umění ve světě i u nás ušlo. Viděl a posoudil
výsledky prací absolventů Akademie výtvarných
umění v Praze a notoval si tak v dialogu s ředitelem muzea, který byl přímo od pramene vyzbrojen údaji o jednotlivých vystavovaných pracích
i jejich autorech.
Mgr. Junek ve svých anotacích uvedl, že každé dílko v sobě skrývá několik vrstev – plánů,
a pokud je divák nerozpozná, může se stát, že
se u některého exponátu ke své škodě ani nezastaví. Souhlasím a rozhodně jsem dalek jakékoliv
polemiky – jsem pouhý divák. Mám však už dostatečné zkušenosti i z návštěv proslulých evropských galerií a mám především rád, když mě dílo
osloví samo. To neznamená, že se mi musí líbit.
I nelíbení je oslovení. Jeho smysl si však hledám
sám a stačí mi nápověda na štítku o čem, že to je
a někdy se obejdu a někdy se musím obejít i bez
ní. Takže jsem přijal a vlastně byl rád, že se mi
dostává vysvětlení, jak se vypořádali se svými
náměty absolventi AVU a také souhlasím, že bez
vysvětlujících glos bych některé práce klidně minul. U některých se to stalo, u některých jsem rád
postál a cítil, že tu něco ke mně promlouvá. Stále
jsem měl na paměti, že jde o díla mladých, začínajících umělců. Mají před sebou mnoho let práce
a bude-li ji provázet úsilí, někdy i dřina a hlavně
poctivost, mohou se mnozí z nich dočkat, v tomto světě přemíry vizuálních efektů neustále dotírajících na naši mysl, úspěchů. Pokud jim nebude
chybět pokora, s níž předstupují se svými díly na
veřejnost, mají už částečně vyhráno. Divák, a nemusí to být odborník, neomylně pozná, zda není
jen šálen. Tak jako dítě po hlase pozná, zda mu
pohádku v rozhlase čte jeho pohádkový přítel,
nebo herec za peníze.
Dnes jsou výtvarná díla k vidění i na místech,
kde vypovídají také o něčem jiném: V bankách
nebo procovských sídlech některých současníků
jsou legitimací do spolku bohatých, ale dobrá
reprodukce v bytě důchodce má pro jeho vlastníka stejnou hodnotu. Vždyť autor tvořil pro nás
a chtěl, aby jeho dílo promlouvalo a zasahovalo
naše nitro svým sdělením. Proto bych doporučoval, aby návštěvník letošního Salonu neměl pocit,
že vstupuje do chrámu umění, a dostane-li do rukou barevný katalog, vysvětlující jednotlivé práce,
neměl by to číst jako přílohový leták k lékům.
Díla jsou přístupná všem, kontraindikace uváděna není, kopřivka z žádného tedy nehrozí. Jenom expirace je jednoznačná: do 31. října 2006.

Ze zahájení výstavy - Mgr. D. Junek (vlevo)
a PhDr. O. A. Kukla (vpravo)
A malé, čistě osobní, svěření: Zastavte se
a pobuďte u Stromu malířky Evy Nádvorníkové.
A prohlédněte listovím až k provzdušněným
dálkám….
Na výstavu Vás svým jménem zve Adolf Klein
a zároveň přikládá jednu fotografii.

Úvodní proslov PhDr. O. A. Kukly při vernisáži 59. uměleckého salonu v Poličce
Po desetiletích uplynuvších od chvil, kdy jsem
v prostorách zdejšího muzea vedl s návštěvníky
výstav nebo s účastníky přednášek a besed vzrušené diskuse o starém a zejména o novém výtvarném umění, předstupuji s rozpaky před trochu odlišné publikum, před lidi již podstatně poučenější.
Přesvědčuje nás o tom třeba i současná výstava
prací žáků zdejšího gymnázia v městské knihovně
na náměstí. Dík za toto širší poznání patří v první
řadě cílevědomému víceletému úsilí pana ředitele
Mgr. Davida Junka – a ovšem rovněž změněné
a příznivější společenské atmosféře, která všechny
tyto aktivity umožňuje. V neposlední řadě pak lze
vděčit i příležitostným vhodným pořadům v některých sdělovacích prostředcích, zejména v televizi,
též informacím na internetu apod.
Tehdy, na rozmezí padesátých a první poloviny
šedesátých let minulého století, budila ještě mezi
řadou lidí rozruch a leckdy i pohoršení moje snaha přiblížit jim skutečnost, že se změnou životních
podmínek, s rozvojem techniky a záplavou nových
informací se musely nutně měnit i výrazové prostředky umění, že mnohovrstevná skutečnost,
která je k těmto změnám a k tomuto hledání nutí,
nás nepochybně povzbuzuje i kruší, probouzí naděje, ale také úzkosti a vážné obavy. Proti řadě
jejích projevů můžeme protestovat, ale nemůžeme
této realitě uniknout nebo ji ignorovat. Není divu,
že na plátnech, v plastikách nebo v artefaktech
podnícených nezvyklými technologickými postupy,
zahlédli Poličané tu a tam i leccos z neklidu, jemuž jsme všichni vydáni na pospas, a tento neklid
rozechvěl i je. Není pak divu, že divák, do té doby
kolébaný převážně idylickými dozvuky útěšné
a nesporně znamenité krajinomalby 19. století,
byl najednou zmaten.
Nepokoj, vyvolaný tehdy tak převratně novými
výstavami, patrně v dané chvíli v představách
řady místních občanů i poněkud zkreslil obraz
skutečných tendencí, jež jsem sledoval. Možná, že
za takových okolností jsem si třeba u některých
i získal pověst fanatika všeho, co do oněch chvil
buď neznali, nebo se tomu s výsměchem vyhýbali.
Ne – nebyl jsem fanatik a nikdy jsem se tak necítil.
Pouze mi šlo o věcné konstatování něčeho, před
čím již nebylo možné trvale zavírat oči. Nešlo mi
o revoluci, o zboření starých hodnot – ale o objevování a rozpoznávání pravých hodnot v celé
bohaté škále umělecké tvorby. O objevování ryzí
výtvarnosti, kterou hledali právě tak průkopníci
nepředmětného malířství a odvážných směrů
současnosti, jako už před tím představitelé vrcholného umění všech předchozích věků. Jako ve
starém realizmu nebo i v duchovních proudech

baroka, gotiky a dob ještě dávnějších existovala
vedle vysokých a nesporných kvalit také díla odvozená, nepůvodní a co do podstaty netvůrčí, díla
pouze efektní, lacině líbivá a vlastně bezcenná,
tak obojí od počátku existovalo a stále existuje ve
všem, pro co jsme si zvykli užívat slovo moderní či
postmoderní. Dělící čára tedy nevede mezi starou
a novou uměleckou produkcí, nýbrž mezi kvalitou a nekvalitou, oduševnělostí a bezduchostí,
uměním a neuměním. Tvrdil-li kdysi Matisse, že
umění má za úkol těšit a dekorovat byty, zatímco
Picasso mu ostře odporoval svou osobní vírou, že
umění má především bojovat, dráždit, hledat nové
formy a útočit proti pohodlnosti, my dnes dáme za
pravdu oběma. Nutno přiznat, že bezpečné odlišení závažného a podnětného díla od pouhých stínů
a dýchavičných nápodob je pro nás tím nesnadnější, čím menší je náš odstup od okolností vzniku
díla. Leccos prověřuje teprve čas a musíme si toho
být neustále vědomi.
Byl-li jsem požádán, abych při příležitosti
vernisáže 59. salonu pověděl několik slov, nemohl jsem se vyhnout vzpomínce na dávná setkání
s poličským obecenstvem a tomuto srovnání. Je to
opravdu již velice dávno, kdy jsme s bratrancem
Zbyškem Sionem a s kamarádem Zdeňkem Beranem seděli u Lichtágů na pivu a fantazírovali
jsme o tom, co a jak je a co a jak by mělo být.
Dnes si v radnici, která tehdy ještě nesměla
být galerií, ačkoliv jsme si to velmi přáli, prohlížíte rozmanité a zajímavé práce vyzrávajících
umělců, mimo jiné i žáků téhož pana profesora
Zdeňka Berana na pražské Akademii výtvarných
umění. Také v novém duchu této akademie se
projevuje změněná atmosféra, kterou jsem připomínal. V úvodu ke katalogu jejich letošní výstavy
tam o procesu, jímž výuka na ní za poslední léta
prošla, pan profesor Beran napsal: „Svoboda uměleckého projevu se postupně stala jednou ze zásad
fungování této umělecké školy.“
Jestliže skvělá vítězství českého moderního
umění první poloviny minulého století nastolila
řadu nových užitečných dogmat, bez nichž by
se bylo nestalo tím, čím nás zaujalo, oslnilo naše
zraky a přinutilo respektovat jejich úsilí o nalezení řádu, pak umění našich dnů se bezpodmínečně neváže na žádné dogma. Jeho výboje se
ubírají všemi směry: zrovna tak v oblasti zcela
nepředmětné, jako v nových tvůrčích návratech
k svébytnému přehodnocení tradic starého realismu a naturalismu, v bezprostředním vtahování
diváka do jeho aktivní účasti na tvůrčím procesu,
v rozpoznání, že někdy i kýče lze využít ke hře
s výtvarnými možnostmi a k odhalení vyprahlosti
lidského života, v dosahování hranic kreativity
nebývalých technologií, v humorné nadsázce
i v prohlubování odkazu starých mistrů. Také
dnešní fotografie nás dokáže uvádět do fantastických světů neskutečna či překvapovat nezvyklými
vztahy mezi viděnými tvary a jimi přivádět k vážným zamyšlením.
A právě tato plná svoboda na jedné straně
otvírá netušené úžasné cesty a ukazatele hodné
následování nebo inspirující podobné i odlišné
postupy, vyvolává souhlas i neméně významný
bouřlivý nesouhlas. Na druhé straně pak obsahuje
nebezpečí nejedno scestí a selhání. Ale takový už
je i sám život. Svoboda nabízí útěchu i provokuje
a dráždí. Svoboda umožňuje velká dobrodružství,
svoboda představuje nemalá rizika. Kdo z tvůrčích lidí by se jich však neodvážil? Přejme žákům
Beranovy skupiny klasické malby, stejně jako speciálních škol Sopkovy, Příhodovy, Alše Veselého či
Vladimíra Skrepla, Šejnova ateliéru konceptuální
tvorby či ateliéru nových medií Veroniky Bromové,
Kokoliova grafického ateliéru, Knížákovy školy intermediální tvorby, Zeithammlovy i Hendrychovy
sochařské školy a všech dalších, ať tuto odvahu
k tvorbě plně svobodné a zároveň vnitřně maximálně zodpovědné nikdy neztrácejí.
V sobotu 9. září 2006
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16. 8. Ve společenské místnosti se opět pracovalo
Základní umělecká škola Bohuslava Martinů
s hlínou. Senioři se naučili další novou techniku a vy- Polička zahajuje školní rok 2006/2007 s rekordním
robili krásné vázičky.
počtem 490 žáků. Toto číslo tvoří již stabilní počet
23. 8. Po roce jsme se sešli na přehradě. Senioři
žáků hudebního a výtvarného oboru, ve kterých
si opekli uzeninu, za doprovodu pana Hladíka na
každoročně počet absolventů nahradí žáci nově
harmoniku si zazpívali známé písničky, zahráli si hru
příchozí a mírně zvýšený počet žáků tanečního
a také se besedovalo. Seniorům se na přehradě vždy
oboru. Na nárůstu počtu žáků se podílí i literárlíbí a tak si slíbili, že se sem za rok zase vrátí.
ně-dramatický obor. Ten se v minulém školním
24. 8. V jídelně Penzionu probíhalo odpoledne
roce stal nedílnou součástí školy. Zájem o výuku
s názvem – Šikovné ručičky. Vyráběla se papírová
v tomto oboru vedl k nutnosti řešit potřebu nového
sluníčka. Senioři stříhali, zdobili, malovali a pod jejich
velkého stabilního prostoru. Díky p. Bártové z MěÚ
rukama vznikala krásná dílka.
Polička, která podala prvotní informaci o volném
28. 8. Tentokrát se zdobila keramika. Do engoby
místě, p. ředitelce Dvořákové, která se nebála přia glazury se namáčela již hotová dílka – mističky, jmout pod střechu „své“ MŠ nový prvek, i vedení
vázy, květináče, zvířátka.
města, které posvětilo toto řešení, se výuka literár30. 8. Senioři malovali na kameny. Každý si vy- ně-dramatického oboru od září 2006 přesunula do
bral kámen, který se mu nejvíc líbil a potom pomocí
volného oddělení MŠ Čtyřlístek. Vyučující Mgr. Aleštětce a barev, vytvořil obrázek, který si vymyslel. Na
na Aigelová se nestačila ani zabydlet v nových
největší kámen se malovalo společně. Kámen koloval, prostorách a mohla přivítat 60 žáků. Po „Bílém vlku
každý něco vytvořil a po třech kolech vzniklo velmi
a černém beránkovi“ z minulého školního roku se
zajímavé a pěkné dílo.
tak jistě můžeme těšit na nové projekty.
31. 8. Je to již tradice, že jednou za měsíc se senioTaneční obor je teď v úžasném tvůrčím období,
ři sejdou ve společenské místnosti na narozeninovém
kdy počet žáků a invence obou učitelek dovoluje
zpívání. Tentokrát výzdoba stolů připomínala pláž. realizovat i po třech týdnech od zahájení školního
Mušle, kameny, svíčky a nechyběly ani napečené dob- roku poměrně náročné vystoupení (20. září 2006
roty. Také se podávala káva, čaj, čokoláda. K poslechu – Volba královny věnného města Polička – vystoupehrál pan Hladík, zpíval pěvecký kroužek Poupata.
ní připravila p. uč. Vendula Pelzová). Nebudu moc
prozrazovat, ale čekají nás i Vás, milí naši příznivci,
vystoupení, na která jsme zvyklí, ale také taneční
vystoupení jedinečná, o kterých se, troufám si říct,
bude ještě dlouho mluvit.
Hudební obor ve školním roce 2006/2007 ukončí nebývalý počet absolventů (30). Je to výsledek
mimořádně dobrého roku před osmi lety, kdy bylo
v průzkumu hudebnosti vybráno tolik nadaných

dětí, že byly otevřeny tři třídy přípravné hudební
výchovy (běžně se otevírají třídy dvě). Teď budeme tedy sklízet zaseté. Jak úspěšně se podařilo
nadání u vybraných žáků rozvinout, si budete mít
možnost poslechnou na několika absolventských
koncertech. V tomto školním roce se budou hudebníci také připravovat na soutěž ZUŠ v komorní hře.
Učitelé hudebního oboru budou tedy ještě více než
kdy jindy pracovat na přípravě různých komorních
seskupení a naše posluchačstvo se má na co těšit.
V minulém školním roce jsme pokřtili první CD
školy a pojmenovali jsme jej Podzimní, teď připravujeme materiál na CD Jarní, které by mělo spatřit
světlo světa, jak jinak, na jaře roku 2007. Zazní na
něm hudební nástroje, které jsme nemohli z organizačních důvodů zařadit na první CD a také vlastní
tvorba, která je jedním z dalších překvapení žáků
a učitelů školy pro naše obecenstvo.
Výtvarný obor má také nové směřování. Podařilo se jej alespoň částečně vybavit potřebnou
počítačovou technikou, a jak se ukázalo, žáci okamžitě zaměřili část vlastní tvorby tímto směrem. Že
vznikají mimořádná dílka je nasnadě, vždyť tvůrčí
potenciál jejich učitelky a její citlivé vedení je nemůže neinspirovat. Tak se snad v Poličce dočkáme
v roce 2007 malé soutěžní přehlídky autorských
animovaných filmů a dalších vizuálních prezentací
našich žáků.
Že je plánů a práce hodně? Řeknu Vám, vážení
přátelé, přiměřeně. Tak akorát pro 500 malých i velkých lidiček, kteří svou práci dělají s chutí a snad
i dobře. No a pokud nám budete fandit alespoň tak,
jako doposud, tak má naše snažení jistě smysl.
Renata Pechancová,
ředitelka ZUŠ B. M. Polička

O RIZIKU SLADKÉHO ŽIVOTA VÁM
ŘEKNE V ŘÍJNU KLUB ZDRAVÍ
NOVÝ ZAČÁTEK NA SOŠ
A SOU V POLIČCE
Všimli jste si, že letní prázdninové měsíce pádí
rychleji než ty ostatní? Naši studenti tvrdí, že si ještě
nestačili na prázdniny zvyknout a už je tu zase škola.
Mnozí z nich si zvyknout ani nemohli, absolvovali
totiž prázdninové pracovní stáže, jež organizovala
škola, v zahraničí. Jan Kala, František Vích a Ondřej
Matoušek v létě navštívili italské Casannatico, kde
absolvovali šestitýdenní stáž coby číšníci a kuchaři
v hotelu Palace. Petra Sotonová a Markéta Čerešňáková zase vyzkoušely své schopnosti a dovednosti
v Německu. Našim učňům se tak otevřely široké
možnosti uplatnění v zahraničí, které jistě přispějí nejen k zvýšení profesních kvalit, ale bezesporu doplní
jejich jazykovou výbavu.
Úspěchy, kterých dosáhli naši žáci, se projevily
nejen na zahraničních stážích, ale potvrdili je i skuteční odborníci. Milan Dvořák, červnový úspěšný
absolvent oboru řezník, byl oceněn Českým svazem
zpracovatelů masa titulem „Učeň roku 2006“. Hana
Komínková, též čerstvá absolventka oboru cukrář,
byla oceněna Hospodářskou komorou ČR za to,
že prokázala profesní dovednosti před zástupcem
Společenstva cukrářů ČR na úrovni požadované od
mladých zaměstnanců členských podniků HK ČR.
Doufejme, že stejných, ba lepších výsledků dosáhnou
naši studenti i v letošním školním roce.
Ten začal velmi slibně obsazením plného počtu
studijních míst ve všech oborech na škole vyučovaných a intenzivní přípravou na soutěž Gastro junior
Nowaco cup, jejíž první kolo se koná 22. 9. v rámci
Veletrhu moderní gastronomie v pardubické ČEZ
aréně. Všem učitelům a studentům přejeme hodně sil
a chuti do další školní práce a věříme, že se Vám, milí
čtenáři, na těchto stránkách budeme moci v následujících měsících chlubit jen samými úspěchy.
M. Šplíchalová
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Je obtížné osvojovat si detaily o věcech. Obzvláště je-li k dispozici mnoho informací. Někdy si je osvojovat musíme a jsme za to hodnoceni, jak ve škole,
tak v zaměstnání, jindy stačí mít o věcech přehled.
Je spousta lidí, kteří si vystačí s pouhým přehledem
a dosáhnou na nejvyšší mety. Nikdo nepozná, že nevíte detaily, doba je rychlá.
Před pár dny jsem vylezla na svoji první rozhlednu. Nebylo to v nejbližším okolí, ale v Telči.
Byla celá kovová, foukal silný vítr a vyluzoval na ni
zvuky jako neviditelný faun na obří flétnu. Čím výše
jsem vystoupala (držela jsem se zábradlí jako klíště
silou úměrnou vystoupané výšce), tím širší pohledy
se mi otevíraly a přiměřeně tomu ubývalo detailů.
Kdysi byly takové přehledy po krajině možné jenom
z přirozených výškových bodů, kterých se díky tvářnosti krajiny dá najít také hodně, ale tyto novodobé
důkazy lidské touhy „výš, dál, rychleji“ jsou umístěny
opravdu strategicky, aby poskytly co největší požitek
z pohledu do malebného okolí. Člověk si znovu uvědomí, jak krásně to vypadá, když zmizí podrobnosti.
Je zajímavé, že při pohledu do lidského života s náležitým odstupem lze většinou konstatovat totéž.
Pocházím z jihomoravské vesnice a v tuto dobu
tam na polích vrcholí sklizeň řepy zvané cukrovka.
Vzpomínám si, že jako malé dítě jsem na dvoukoláku jezdívala s celou rodinou na nekonečné řádky,
z nichž se vytrhávaly hustě olistěné bulvy a házely
se po umném odseknutí listové části na hromádky.
Jak je to s řepou dál, to se učí děti v prvouce již na
nejnižším stupni základní školy. Dokonce i Evropská
unie má zájem o určení kvót pro komoditu vydobývanou z řepy, tedy řepný cukr, sacharózu, patřící
mezi disacharidy. Už jsem na podzimních polích
s cukrovou řepou dlouho nestála, možná jich kvůli
tomu opravdu ubývá. Cukr má však v obchodech
pro malospotřebitele stále stejnou cenu, možná
uměle udržovanou. Vzhledem ke kalamitě, kterou
jeho konzumace coby pro lidské tělo nepřirozeného
zdroje energie způsobuje, by cena tohoto chuťového

korektoru měla být několikanásobně vyšší, aby si ho
nikdo tolik nedopřával a nenadužíval. Pravda, vedlo
by to ke zhroucení trhu nejen se sladkostmi, protože
cukr je skoro do všeho, co jíme, uměle přidáván. Nejhorší jsou skryté cukry. Nejen že tloustneme, protože
nestoupáme pravidelně kvůli rozhledu na vrcholy
kopců či rozhleden, ale škodíme i svému metabolickému systému, který se může zhroutit (ale nemůže za
to, nutno říci, jenom cukr).
Protože jde o závažné téma a počet nových případů stále stoupá, rozhodli jsme se jednu přednášku
věnovat nemoci zvané diabetes neboli cukrovka.
Zveme vás, abyste se přišli s námi zamyslet (a získat
přehled i nové detaily) dne 11. října 2006 v 18,00
hodin do hudebního sálu Muzea nad tématem „Hrozí
nám cukrovka?“, tentokrát i s odborníkem z řad
lékařů. Ukázky jídelníčku diabetika budou součástí
této přednášky.
Doufám, že vám nezhořknul po přečtení této
pozvánky svět, pokud ano, těším se na vás na přednášce, neboť věci mají vždycky svoje řešení a stojí
za to se pokusit udělat maximum. A na začátku sice
může být tma, ale po ní přijde světlo a s ním i úleva,
že strašidla vlastně nejsou ničím jiným, než naším
přístupem ke světu. Přeji vám krásné dny i v říjnu
a těším se na setkání s vámi.
Hanka Ščigelová, Klub zdraví Polička

PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom touto cestou poděkovali
MUDr. Prim. Milanu Provazníkovi a kolektivu
pracovníků LDN B2 Poličské nemocnice s.r.o.
za příkladnou a obětavou péči, kterou věnovali
našemu těžce nemocnému tatínkovi panu Václavu Jaščevskému.
Libuše, Václav a Dagmar s rodinami

INFORMACE ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ
MĚÚ POLIČKA O ZMĚNÁCH V SOCIÁLNÍ OBLASTI.
Od 1. ledna 2007 dojde k zásadním změnám
stávajícího systému v poskytování dávek a služeb
sociální péče. Změny přinese zákon o životním
a existenčním minimu, zákon o pomoci v hmotné nouzi a v neposlední řadě také zákon o sociálních službách.
Nejdříve bych Vás chtěla seznámit se zákonem
č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.
Stupeň závislosti
I. stupeň
(lehká závislost)
II. stupeň
(středně těžká závislost)
III. stupeň
(těžká závislost)
IV. stupeň
(úplná závislost)

závažné nedostatky v zajištění sociální péče,
výplatu příspěvku zastaví, ustanoví zvláštního
příjemce příspěvku nebo dávku odejme.
Není třeba, aby o příspěvek žádaly osoby, kterým byla bezmocnost přiznána a dostávají ji
s důchodem. Těm bude vyplacena s důchodem naposledy v prosinci 2006 a od ledna již
budou zařazeni do skupin podle nového zákona

Příspěvek na péči
od 1. 1. 2007

Výše příspěvku na péči od Výše bezmocnosti posky1. 1. 2007 (v Kč)
tované do 31. 12. 2006
(v Kč)

Dítě do 18 let

2.000

0

Osoby nad 18 let

3.000

480 (částečná)

Dítě do 18 let

4.000

0

Osoby nad 18 let

5.000

960 (převážná)

Dítě do 18 let

9.000

0

Osoby nad 18 let

8.000

1800 (úplná)

Dítě do 18 let

11.000

0

Osoby nad 18 let

11.000

0

Tento zákon upravuje podmínky poskytování
pomoci a podpory osobám v nepříznivé sociální
situaci (např. z důvodu zdravotního postižení,
vysokého věku, krizové životní situace apod.)
prostřednictvím sociálních služeb a příspěvku
na péči.
Příspěvek na péči je nová dávka, která
nahradí dosavadní zvýšení důchodu pro bezmocnost (do 31. 12. 2006 výplatu zajišťuje Česká
správa sociálního zabezpečení spolu s důchodem občana) a dále příspěvek při péči o osobu
blízkou nebo jinou osobu (nyní výplatu zajišťuje
pověřený obecní úřad).
Výše příspěvku na péči bude poskytována
podle míry závislosti, kterou bude posuzovat
posudkový lékař úřadu práce na základě lékařských zpráv a podkladů z provedeného sociálního šetření. Při sociálním šetření bude sociální
pracovník pověřeného obecního úřadu zjišťovat
schopnost samostatného života osoby v přirozeném sociálním prostředí z hlediska soběstačnosti
a péče o vlastní osobu. Schopnost zvládnout péči
o vlastní osobu a být soběstačný je u každého
člověka různá, proto zákon rozeznává čtyři stupně závislosti na pomoci jiné osoby, a to od mírné
závislosti až po závislost úplnou.
V tabulce je uvedeno porovnání měsíční výše
příspěvků na péči vůči stávajícím bezmocnostem.

a výplatu zajistí úřad. V lednu 2007 si však budou
muset podat žádost ti, kterým by podle nového
zákona náležel IV. stupeň – úplná závislost. Děti
do 18 let, na které rodiče pobírali příspěvek při
péči o blízkou nebo jinou osobu, budou zařazeny
do III. stupně závislosti, o IV. stupeň si rovněž
musejí rodiče požádat.
U ostatních dávek pro občany těžce zdravotně
postižené, které jsou vypláceny podle vyhlášky
182/91 Sb. nedošlo k podstatným změnám.
Poskytovatelům sociálních služeb zákon
ukládá povinnost registrace. Údaje z registru poskytovatelů tak umožní vytvoření veřejného informačního systému, který bude sloužit pro lepší
orientaci v systému sociálních služeb. Sociální
služby budou poskytovány na základě uzavřené
dohody mezi příjemcem a poskytovatelem služby.
Osobám v nepříznivé sociální situaci je dohodou
garantována možnost spolurozhodování při řešení nepříznivé sociální situace.
V některém z dalších čísel Vás seznámíme se
zákonem o životním a existenčním minimu a zákonem o pomoci v hmotné nouzi.
Vlasta Štaudová

ONKO KLUB POLIČKA JE
OTEVŘEN VŠEM
Během léta přišla přesná informace o částce,
která se v Poličce vybrala během Květinového
dne. Obnos ve výši 17.012,- Kč byl odeslán na konto Ligy proti rakovině a bude smysluplně využit.
Od května do října absolvovali členové a příznivci
klubu setkání s (ex)ministrem pro místní rozvoj
R. Martínkem, koncert M. M. Kubátové organizovaný Farní charitou v Poličce, výstavu pohlednic
v místním muzeu, Běh Terryho Foxe a přednášku
o alternativní diagnostické metodě.
Připravuje se beseda – pravděpodobně na
aktuální sociální témata – pro širokou veřejnost
a pravidelné schůzky pro stálé členy i náhodné
příchozí. Dál fungujeme jako odnož svitavského
klubu Area, zázemí nám poskytuje SRPPD Kamínek. S ním spolupracujeme na dobrovolnickém
projektu, který je, v určité míře, k dispozici již
dnes. Nosnou myšlenkou je „vlastní zkušenost“.
Na jejím základě nabízíme pomoc (osobní, telefonickou, praktickou, podpůrnou) všem, kdo o ni
mají zájem.
Zlata Kašparová

NOVELA ZÁKONÍKU
PRÁCE
Okresní hospodářská komora Svitavy a Informační místo pro podnikatele Svitavy,
Kijevská 423/8, 568 02 Svitavy, tel.:
461 568 238-9, fax: 461 568 240, e-mail: ohk@svitap.cz,
RMSvitavy@inmp.cz,
http:
//www.ohksvitavy.cz,
Vás zve na seminář
“NOVÁ ÚPRAVA PRACOVNĚPRÁVNÍCH
VZTAHŮ“,
který se koná dne 2.10.2006 v zasedací místnosti České spořitelny, a.s., pobočka Svitavy, ul.
náměstí Míru 34, od 14:00 hod.
Pozvánka s přihláškou je umístěna na
http://www.ohksvitavy.cz nebo si ji můžete vyžádat na výše uvedených kontaktech.

Příspěvek bude náležet osobě, o kterou má
být pečováno, nikoliv osobě, která péči zajišťuje.
Příspěvkem je umožněno handicapovanému
občanovi disponovat finančními prostředky, za
které si bude sociální služby vybírat. Bude zcela
v jeho kompetenci rozhodnout, zda zvolí službu,
kterou nabízí některý poskytovatel sociální služby v místě bydliště (např. pečovatelská služba,
charita, nezisková organizace) nebo si pomoc
zajistí prostřednictvím rodiny.
Příspěvek na péči bude vyplácen obecním
úřadem obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu žadatele.
Povinností občana bude do 15 dnů od přiznání příspěvku sdělit obecnímu úřadu, který
o příspěvku rozhodl, kdo mu za vyplacené
peníze bude sociální služby zajišťovat. Kontrolu
využívání příspěvku bude provádět opět sociální
pracovník obce s rozšířenou působností a jejím
předmětem bude zkoumat, zda byl příspěvek
využit na zajištění pomoci a zda je pomoc poskytována dostatečně. Zjistí-li pověřený obecní úřad
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JAZZOVÁ SETKÁNÍ PODZIM 2006
Visit of music - „Voices“ (CZ/SK/Kanada)
Martin Zbrožek - housle, hlas, Pavla Milcová - ak.
kytara, zpěv, Jan Štolba - tenor saxofon, klarinet,
Peter Binder (SK)- el. kytara, hlas, Ephraim Goldin
(USA) - perkuse, hlas.

Tres Hombres (Rakousko)
Harald Kräuter - saxofon, Marcel Ploner - baskytara, Paul Ahorn – bicí
Muzika rakouského tria Tres Hombres je založena
na masivním zvuku velmi dobře sehrané rytmické
sekce, hrající téměř rockový či funkový základ. Basa
a bicí podporují saxofon navrátivšího se frontmana
Haralda Kräutera. Samotní muzikanti chápou své
skladby jako soundtracky k imaginárním krátkým filmům, vyprávějícím o groteskních, melancholických
a směšných historkách z lidského života. Předností
kapely, která se po několikaletých experimentech
s klávesovými nástroji vrátila k původní sestavě saxofonového tria, je až zběsile prožívané živé hraní.
Doslova jazz, krev, pot a slzy... Kdo je viděl a slyšel
v loňském roce v Divadelním klubu, nemůže si je
nechat ujít. Jejich album tres hombres 35mm je výborné. Živý koncert opravdu stojí zato… Více též na
www.treshombres.at
pátek 13. 10. 2006 ve 20.00 hod. Divadelní klub,
Polička

Wojtasikem, Grzegorzem Nagorskim a dalšími špičkovými představiteli polské jazzové scény. České
jazzové veřejnosti jsou dobře známi z dlouholeté
spolupráce s Jaromírem Honzákem. (v klubu jsme je
mohli slyšet v loňském roce). Darek Oleskiewicz je
dnes spíš světoběžník, působí v USA. Je ceněn jako
skladatel, aranžér i sólista. Hráč s obrovským darem
pro lyričnost hudebního projevu, navíc s virtuózní
technikou.
Debutové CD tria Bird Alone dostalo v Polsku
cenu Fryderik (polská Grammy) jako polská jazzová
deska roku 2004. Kapely z Polska bývají pravidelnými hosty festivalu Polička Jazz a vždy jsou výborné,
takže je na co se těšit…
pátek 10. 11. 2006 ve 20.00 hod. Divadelní klub,
Polička

Pódiové setkání špičkových hudebníků a všestranně nadaných osobností. Těžiště převážně písničkově-jazzově laděného koncertu spočívá v okamžité
interakci osobité písničkářky Pavly Milcové a vyspělých jazzových instrumentalistů. „Jde o pokus vypustit hudbu vyvěrající původně především z kejklů
divadelní fantasmagorie Vizity na svou vlastní pouť“,
říká lídr tohoto mimořádného seskupení, houslista
a vokalista Martin Zbrožek. „Prostě plně se otevřít
přítomnému momentu,“ dodává. Ephraim Goldin
(Kanada) - na bubny jej učili přímo mistři z Mali
a Guineje, inspiraci čerpal i na mnoha mezinárodních
workshopech. V České republice vystupoval se skupiBlue Canisters (Olomouc)
nami Dunumba a Hermakuti, hostoval též v projektu
Jiří Lamač - klávesy, foukací harmonika, Petr
Dana Bárty Illustratophere, účastnil se také Sletu
Večeřa – bicí, perkuse, Zdeněk Dohnal – kontrabas,
bubeníků.
baskytara, Jakub Červenka – tenorsaxofon, Alexandr
Martin Zbrožek je veřejnosti asi více znám jako
Zarivnij – el. kytara.
šoumen a bavič než jako vynikající houslista a jazzový muzikant. Mimo jiné vystupuje jako stabilní
Michal Tokaj Trio (Polsko)
O tom, že Olomouc je líhní dobrého jazzu jsme
partner Jaroslava Duška v pořadech Divadla Vizita ...
Michal Tokaj - piano, Darek „Oles“ Oleskiewicz
se mohli přesvědčit při jazzovém setkání s kapelou
Nechme se překvapit.
- kontrabas, Lukasz Zyta - bicí
Blue Train Jazz Quintet letos v únoru. V prosinci
pátek 6. 10. 2006 ve 20.00 hod. DK Polička
k nám zavítá další olomoucká hudební formace
Michal Tokaj a Lukasz Zyta patří k největším mla- – Blue Canisters.
dým talentům polského jazzu. Oba jsou absolventy
Kapelu vznikla v polovině roku 2002 a tvoří ji tři
jazzového oddělení Hudební akademie v Katovicích. kmenoví hudebníci, kteří dlouhodobě na svých vyJednotlivě nebo spolu vystupovali s Janem Ptaszy- stoupeních a projektech spolupracují s talentovanými
nem Wroblewskim, Januszem Muniakem, Piotrem
mladými hudebníky. Skupina byla oceněna účastí na
festivalu Jazz A Little Otherwise jako objev roku 2003.
Provádíme opravy, nátěry střech a jejich
BC vystupují na jazzových podiích (Jazz Tibet Club
příslušenství. Výstavba nových střech. OpraOlomouc), v klubech (Ponorka, Blues Bar Garch), na
STOMATOLOGICKÁ
vy a rekonstrukce starých komínů. Pokládání
vernisážích moderního umění a pod širým nebem
lepenkových, tavených střech. Čištění starého
(Divadelní léto).
POHOTOVOST
eternitu. Vše kvalitně a levně. Tel. 731 506 249, 464
Základem projektu je trio (Lamač, Večeřa, Do620 162.
hnal), sestavu doplňují Jakub Červenka a Alexandr
Oblast Litomyšl - Polička
***
Zarivnij. Každý z hudebníků má ještě své další hu30. 9.- 1. 10. MUDr. Zeman Oldřich Polička,
PŘENECHÁME – ODPRODÁME se zbožím
dební projekty. Kreativita a zkušenosti jednotlivých
1. Máje 606, 461 724 401
zavedený obchod DROGERIE – TEXTIL, Letovihráčů dala vzniknout ojedinělému tělesu, které se dá
7. - 8. 10.
MUDr. Zeman František, Litomyšl,
ce, Masarykovo náměstí. Tel.: 516 474 328 od 8 do
pouze obtížně zařadit do běžných hudebních stylů.
Smetanovo nám. 132, 461 613 827
12hod a od 13 do 17 hod.` tel.: 516 474 208 od 7 do
Skupina hraje moderní elektrický jazz s neza14. - 15. 10. MUDr Adamcová Silva, Polička,
20 hod.` mobil: 607 838 386
měnitelnými improvizačními plochami, ve kterých
Smetanova 55, 461 725 987
***
můžeme slyšet i ozvěny jiných žánrů (rock, blues,
21. - 22. 10. MUDr. Adamec Stanislav, Polička,
Koupím byt v os. vlastnictví 2+1 nebo 3+1
církevní hudba). Zvuková a rytmická bohatost není
Smetanova 55, 461 725 987
28. - 29.10. MUDr Cacková Alena,
s balkonem. Tel. 777 282 594.
svázána pouze jazzovým pojetím a tak oslovuje
Trstěnice 184, 461 634 157
***
i posluchače, kteří od hudby očekávají originalitu
4. - 5. 11.
MUDr. Eliáš Adolf, Litomyšl,
PRODÁM GARÁŽ s elektrickým proudem,
a překvapení…
Kpt. Jaroše 404, 461 612 733
nová vrata, ul. Betlém. Cena dohodou. Tel. č.:
pátek 8. 12. 2006 ve 20.00 hod. Divadelní klub,
Ordinační doba: sobota, neděle a svátky od 8 do 11 hodin.
732 744 779.
Polička

ŘÁDKOVÁ INZERCE
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PŘED CELKOVOU REKONSTRUKCÍ RYBNÍKA: TRADIČNÍ ZÁVOD „PEKLO 2006“
V sobotu 26. srpna uspořádalo Rybářské
sdružení Vysočina Polička už tradiční závod
na sportovním revíru Peklo (mezi Korouhví
a Jedlovou). Prý nejsou k dispozici písemné
záznamy, ale odhaduje se, že jde nejméně
o 40. ročník. K zakladatelům této letité tradice patří někdejší hospodář poličské rybářské
organizace Václav Pudil. Za zmínku stojí
i jubileum Michala Hataly z Poličky, který se
závodů zúčastnil již třicetkrát po sobě.

první poločas bylo chyceno 96 kaprů, 86 pstruhů
a několik stovek ostatních ryb. Pokud jde o zarybnění, vysadili jsme před závodem 1 000 kaprů
(průměrná váha okolo 3 kg) a 500 pstruhů (každý
zhruba 33 cm).“
Už nějaký čas se hovoří o nutnosti rekonstrukce Pekla. Kdy k tomu dojde?
„K zamýšlené zásadní rekonstrukci rybníka za
8 mil. Kč jsme konečně sehnali potřebné finanční
prostředky. Z uvedené částky uhradí 90 % Státní

(poslední výlov se totiž konal před 16 lety, a to
27. října 1990). Příští ročník závodu, Peklo 2007,
se bude pod stejným názvem konat na přehradě
Pod Kopcem u Poličky.“
Potřebných zásahů se prý ještě letos dočká
i rybník v Lačnově.
„Ano, to je správná informace. 30. září bude
výlov, ryby přemístěny jinam a dno se nechá
vysušit, s cílem zbavit se současného hustého
travního porostu, který už téměř znemožňuje

Nepřetržitou třicetiletou účast Michala Hataly
na závodech „Peklo“ odměnili jeho přátelé a kamarádi po rybářsku – hodili ho do rybníka.

Tomáš Kolečkář z Mohelnice obsadil v konečném účtování 2. místo. Tohoto pěkného kapra
(51 cm, 3,5 kg) ulovil krátce před ukončením
závodu, kdy už ryby moc nebraly.

Vítěz kategorie juniorů do 15 let Tomáš Štefka
z Poličky se svou výhrou – horským kolem.

Hospodář RS Vysočina pan Jaroslav Martinů
nás informoval, že závodí 126 rybářů (mnozí
přijeli i ze vzdálených míst republiky), mezi
nimi, jako samostatná kategorie, 24 juniorů do
15 let. „S účastí jsme velmi spokojeni. Ukazuje se,
že tradice závodů na Pekle má perspektivu i do
budoucna, přestože bylo, co do účasti, několik
„hubených let“. Je krásné počasí a ryby berou,
což jsou základní předpoklady pro spokojenost
pořadatelů i závodníků. Jen pro představu – za

fond životního prostředí a zbytek naše sdružení.
Zahájení prací už tedy nic nebrání. Půjde o čtyři
hlavní úkoly: opravu a posílení hráze, celkovou
rekonstrukci výpustního zařízení, vybudování
nového bezpečnostního přelivu s kapacitou pro
stoletou vodu a odbagrování zhruba 16 000 metrů kubických usazenin ze dna. Na 4. listopad je
naplánován slavnostní výlov rybníka a všichni
jsme zvědavi, jestli neskrývá nějaké překvapení

rybolov. Podobně jsme to udělali zhruba před
pěti lety a vydrželo to doteď. Naší snahou je co
nejrychleji připravit revír pro sezónu 2007, aby se
příliš nezmenšila plocha pro sportovní rybolov,
neboť bude probíhat rekonstrukce Pekla.“
xxx
Vraťme se k závodu Peklo 2006. Přípravu
a průběh po technické a organizační stránce
skvěle zabezpečilo třicet členů RS Vysočina z Korouhve v čele s Alešem Procházkou, kteří za svůj
výkon zaslouží veřejnou pochvalu.
Konečné výsledky: mezi JUNIORY zvítězil
Tomáš Štefka z Poličky a převzal hlavní cenu:
horské kolo. DOSPĚLÍ: 1. p. Turscherl z Opavy,
2. p. Kolečkář z Mohelnice, 3. p. Doležal z Pardubic atd. Vítěz si odvezl hlavní cenu: televizi,
ostatní si vybírali z dalších 30 hodnotných cen
dle pořadí (rybářské potřeby, domácí spotřebiče
atd.).
xxx
POZVÁNKA NA ZBÝVAJÍCÍ ZÁVODY:
Do konce roku 2006 se uskuteční ještě tři
oblíbené a hojně navštěvované závody:
7. - 8. října - VIII. ročník Podzimní mušky
21. - 22. října - XI. ročník závodu v lovu
pstruhů a sivenů na přívlač a umělou mušku
11. listopadu - VI. ročník poháru Poličský
candát.
Text a foto: L. Vrabec

Tři nejlepší závodníci v kategorii dospělých nastoupili před redakční objektiv v trochu zmatené sestavě: 1. Turschlerl z Opavy (vpravo), 2. Kolečkář z Mohelnice (vlevo), 3. Doležal z Pardubic (uprostřed).
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POLIČSKÁ ATLETIKA
PŘEDSTAVUJE
Přibližně za týden oslaví své narozeniny Lukáš
Kvapil kamarády přezdívaný „Eda“, který dnes
stmeluje družstvo mužů a jeho vůdčí osobností.
Byl to právě on, který naordinoval bojového ducha letos tak úspěšnému družstvu mužů. Pokud

TENIS
Naši hráči se i nadále zúčastňovali turnajů
doma i v jiných městech.
22. – 23. 8. Litomyšl – tento turnaj byl třetím
turnajem zařazeným do série turnajů Profistav
TOUR. Tohoto turnaje se zúčastnili Martin Cecha,
Pavel Bidmon, Radek Vytlačil, Honza Škraňka,
a Terča Vytlačilová. Ta dosáhla z našich nejlepšího umístění, když byla ve dvouhře na 3. místě
a ve čtyřhře na 2. místě. Body z těchto turnajů se
sčítají a nejlepších 12 hráčů a hráček se kvalifikovalo na Masters Profistav TOUR. Z našich se na
tento závěrečný turnaj dostaly Terezky Musilová
a Vytlačilová.
26. 8. Ústí nad Orlicí – na tomto turnaji startovali Terča Musilová a Radek Vytlačil. Terezce se
podařilo skončit na 3. místě ve čtyřhře.
Ve dnech 27. 8. a 30. 8. se naše družstvo seniorů utkalo ve dvojzápase v baráži s družstvem
Červeného Kostelce o postup do vyšší soutěže.
Bohužel toto družstvo bylo nad síly našich perspektivních hráčů a po prohrách 2 : 7 a 3 : 6 se
postoupit nepodařilo. Ale příští rok se o to pokusí
znovu.
2. – 3. 9. Polička – na turnaj mladšího žactva se
k nám sjelo 15 kluků a 26 děvčat. Nejlépe se vedlo
Martinu Cechovi a Radku Vytlačilovi, kteří skončili
ve čtyřhře na 3. místě (viz foto). Ostatním se na
medailové pozice protlačit nepodařilo, i když se
o to samozřejmě snažili

toto družstvo uspěje 7. října v kvalifikaci o druhou ligu, tak přes mimořádné sportovní výkony
všech členů družstva to bude především jeho
zásluha, neboť se vrátil z 2. ligy, kde startoval
za Jiskru Litomyšl, do našeho týmu, aby ostatní
motivoval, což se mu daří.
Eda končil Masarykovu základní školu v třídě
9.D, kde s nesmírně talentovaným Kubou Malíkem a poctivým dříčem Jardou Štaudkem tvořili
základ sportovních úspěchů školy a následně
atletických družstev. Dnes z této trojice úspěšně
závodí při vysokoškolském studiu ke škodě poličské atletiky sám.
Je držitelem několika oddílových rekordů ve
vrzích a hodech, patří mu několik medailí z krajských přeborů, na akademickém MR vybojoval 5.
místo a v minulém roce si jako první poličský atlet vybojoval účast na MR na dráze mužů v Kladně, když splnil náročný limit v hodu diskem.
Významná je jeho metodická pomoc při přípravě mladých vrhačů, kterým předává své bohaCecha, Vytlačil
té zkušenosti.
Za celý oddíl Atletiky Polička přejeme Edovi
nezdolný optimismus, pevné zdraví a mnoho
9. 9. Litomyšl - Masters Profistav TOUR.
sportovních úspěchů.
– v tomto kvalitně obsazeném turnaji podaly Te-JarKa- rezky kvalitní výkony, ale na medaile to nestačilo.
Ovšem v celkovém hodnocení celé TOUR, kdy se
počítaly body ze všech čtyř turnajů se Terča Vytlačilová umístila na celkovém 3. místě a získala tak
krásný pohár a finanční prémii (viz foto).

Křivý, Vápeník
fa. Daniševský, elektro p. Boháč, Opavia, Keralit
Litomyšl.
Nafukovací hala zahajuje
Oznamujeme tenisové veřejnosti, že od 9. 10.
bude v provozu nafukovací hala, která v sobě
ukrývá tři antukové dvorce.
Provozní doba:
PO – PA 9,00 – 22,00 hod.
NEDĚLE 9,00 – 22,00 hod.
Správce je přítomen v týdnu od 15,00 – 22,00 h
v neděli od 9,00 – 12,00 h odpoledne přichází až na
hodinu, kdy jsou objednáni první zájemci. Mimo
tyto časy doporučujeme domluvit se alespoň jeden
den dopředu na tel. číslech 604 155 378 – správce
nebo 608 725 973 p. Jílek
Ceník na 1 hodinu:
9,00 – 17,00 hod. – 180 Kč
17,00 – 22,00 hod. – 260 Kč
celá neděle – 240 Kč

PODĚKOVÁNÍ ZA ČINNOST
Členská konference TJ Spartak Polička poděkovala za dlouholetou aktivní sportovní a funkcionářskou činnost panu Adolfu Rückerovi. Působil
zejména v oddílu ledního hokeje i výboru TJ. Jeho
výjimečná sportovní činnost začíná v roce 1940
hrou v žákovském družstvu ledního hokeje. V soutěžích za TJ hraje do roku 1960, dále pak v turnajích seniorů. Roku 1946 zakládá kroniku ledního
hokeje a vede ji do roku 2006. 1948 - 2001 působí
jako hospodář oddílu a stará se o výzbroj všech
družstev, 1960 - 2001 zastává funkci vedoucího
oddílu ledního hokeje, 1960-2006 pracuje v různých funkcích výboru TJ, zakládá a organizuje
archiv z dostupných dokumentů Sokolské jednoty
a Tělovýchovné jednoty Spartak. V roce 2003 mu
byla, za dlouholetou činnost pro sport a tělovýchovu, ČSTV Praha udělena Medaile za obětavou
práci pro sport a tělovýchovu.
Jeho výjimečná činnost aktivního působení po
dobu 66 let je obdivuhodná a zasluhuje veřejné
uznání.
Panu Rückerovi děkují výbor TJ a členové TJ

Vytlačilová
16. – 17. 9. Polička – turnaj staršího žactva za
účasti 19 kluků a 22 děvčat. Erik Vápeník se umístil na 3. místě ve dvouhře a společně s Honzou
Křivým obsadili 2. místo ve čtyřhře po vyrovnaném finálovém zápase (foto). Všem našim tenistům
gratulujeme a přejeme hodně úspěchů na dalších
turnajích.
Děkuji také sponzorům za ceny pro nejlepší
hráče - jsou to: stavebniny Báča, D.A.S. p. Demel,
Vitamín D – p. Dvořák, Ravensburger – p. Hlouš,
Prima sport – p. Švandová, Agronea, Ponas,
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Tělovýchovná jednota Spartak Polička

BUDE NOVĚ OBSAZOVAT
BYT V SOKOLOVNĚ.
Velikost bytu 1+1 se sociálním vybavením,
je samostatně oddělen od provozu budovy.
S bytem je spojena povinnost domovnictví. Zájemci se mohou hlásit na tel.: 731 180 433.

POUŤOVÝ TURNAJ V PÍSEČNÉ
Po třech letech opět poličské ženy obnovily
tradici účasti v okresním přeboru Ústeckého kraje
a byly tudíž pozvány na první neoficiální měření sil
s ústeckými ženskými družstvy.
Za nádherného počasí a v příjemném prostředí
(koupaliště, plážáček a tři antukové kurty) obsadilo
turnaj 8 družstev (Písečná, Králíky, Heřmanice,
Žamberk, Jablonné, Letohrad, Bystřec a Polička).
Snad poprvé v historii dokázala kapitánka Eliška Machová nalosovat lehčí skupinu, vždycky totiž
začínáme s výkonnostně silnějšími soupeřkami.
Hravě jsme si ve skupině poradily s Letohradem
2:0, přehrály jsme i domácí Písečnou 2:0, až Jablonné nás potrápilo, ale výhra 2:1 nás pasovala na první místo v tabulce. Semifinále ale znamenalo stop

Poličské volejbalistky na pouťovém turnaji
v Písečné

pro další naše výhry, družstvo Heřmanic nás porazilo 0:2, dosti ostudným výkonem jsme se připravily
o finále. V souboji o třetí místo jsme opět narazily
na domácí hráčky a i zde jsme prohrály, tentokráte
v tiebreaku 1:2. Konečné 4. místo je zklamáním,
protože herně jsme patřily mezi nejlepším týmy, ale
nevydržely jsme fyzicky odehrát 5 zápasů v turnaji.
Nicméně byla to pro nás dobrá zkušenost, na většinu družstev narazíme v okresní soutěži, takže jim
budeme moci porážky oplatit.
Lobánek
Poslední prázdninovou sobotu se sešla amatérská družstva na II. turnaji neregistrovaných-Poličském lobánku.
Sešlo se 7 družstev, která ve dvou skupinách
svedla boje o A i B finále. Během prvních výměn
bylo jasné, že největšími adepty na konečné vítězství je družstvo ASPV a Bukvičky.
Tato družstva se také ve finále sešla, ASPV jednoznačně Bukvičky přehrálo a stalo se tak již podruhé letním volejbalovým králem neregistrovaných
družstev (zvítězilo i v červnu na Poličském bloku).
Ostatní družstva (Pajdáci, My, Tupý ovce, Jarmila
team a Blue team) pouze sekundovala finalistům.
Předpověď počasí pořadatele děsila, ale občasné
mžení bylo vcelku příjemné, aktéři méně pili, více
baštili a dosti otevřeně diskutovali o svých výkonech na hřišti.
Katka jako nejvšestrannější ženská
polovička z družstva ASPV, Pepa (ASPV) nejlepší
zakončovač akcí a Vašek (Tupý ovce) jako nejzajímavější volejbalový objev.

ATLETICKÉ NOVINKY
V současné době vrcholí atletické soutěže
družstev, kde má občanské sdružení Atletika
Polička v krajských přeborech přihlášeno sedm
družstev od nejmladšího žactva po muže. Všechna družstva s výjimkou mužů se měřila s těmi
nejlepšími družstvy našeho kraje a, přes doslova
katastrofální podmínky pro atletiku, v Poličce
rozhodně nezklamala.
Nejdříve ukončilo soutěž 3. září na Městském
atletickém stadionu v Pardubicích družstvo starších žáků, které skončilo celkově na 5. místě.
9. září ve Svitavách ukončili soutěž junioři ziskem bronzových medailí. Následujícího dne ve
Slatiňanech družstvo mužů ve společných pře-

BŘEZINSKÝ NOHEC 2006
Poslední srpnová sobota patřila přes mírně
zachmuřené počasí nohejbalovým turnajům, které
se na Poličsku konaly. Tím nejprestižnějším byl již
7. ročník „Březinského nohejbalu“, který pořádalo
Středisko volného času Mozaika Polička a TJ Březiny v areálu sokolovny v Borové. Zázemí čtyř kurtů,
vstřícná obsluha s bohatou nabídkou občerstvení
a příjemné prostředí přilákalo na turnaj 20 týmů
z celého Pardubického kraje a též z Brna. Kolem
osmé hodiny přijížděli první nedočkaví účastníci.
Předešlé ročníky přilákaly do Borové kvalitní družstva, a tak úroveň zápasů oproti dřívějším létům
opět vzrostla.
Devátá hodina zahájila první zápasy týmů, rozdělených do čtyř skupin, přičemž z každé postoupily čtyři nejlepší celky do vyřazovací části. Díky systému dohrávání turnaje si i poražení účastníci do
sytosti zahráli. Všechny týmy vyslovily spokojenost
s turnajem. Jistě k ní přispěla také možnost vyhlásit
a ocenit pořadí všech soutěžících. To díky ochotě
partnerů turnaje, kteří věnovali velké množství cen
pro všechny. Jmenovitě obec Borová, Pekárna Bo-

TURISTÉ V ŘÍJNU
21.října - Pivnice. 35. ročník podzimní vycházky s cílem v pískovcovém kaňonu Pivnice u Zderazi. Sraz na nádraží ČD v 8.45 hod, odjezd vlakem
do Borové v 8.59 hod. Délka trasy 25 km. Vedoucí
akce : Vlad. Uhlíř
28. října – Podzimní vycházka Podzimní vycházka do okolí Svitav. Sraz účastníků v 7.45 na
nádraží ČD. Délka vycházky do 20 km. Vedoucí
akce: Jos. Brokl
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

rová, Tabák Toleo, Prima sport, Vitana, Orfast s.r.o.,
STP Polička, IC Polička a SVČ Mozaika. Na závěr
už jen pár slov tradičních účastníků z Brna: „Byl to
skvělý turnaj, díky za něj. Všechno klapalo, bylo
to perfektní.“

Konečné pořadí týmů:
1. Sokol Hylváty
2. Sáhir 2 (Svitavy)
3. Stepní kozy (Proseč)
4. Sáhir 1 (Svitavy)
5. Horní Újezd
6. Lufťáci Borová
7. S.R.O. (Vendolí)
8. Benátky (Litomyšl)
9. KVH
10. PDH Svitavy
11. Invalidi (Borová)
12. Dementi (Borová)
13. Jedlová
14. Důchodci Borová
15. Florida Mečouns (Letovice)
16. Oldříš
17. Vobal s mozkem (Krásné)
18. Nováčci Borová
19. Kozochmatáci (Jedlová)
20. Kraskona (Polička)

borech Pardubického a Královéhradeckého kraje
v bouřlivé atmosféře potřetí zvítězilo a před
posledním kolem v Týništi nad Orlicí je téměř
jistým postupujícím do kvalifikace o druhou ligu.
V neděli 17. září bojovala ve finále krajských přeborů družstva mladších žákyň a mladších žáků.
Chlapci i přes výborné výkony obsadili v kraji
4. místo a dívenky v neuvěřitelně vyrovnané
soutěži krásné 3. místo, když se většinu soutěže
statečně držely na druhém místě. V konkurenci
sportovních škol se zaměřením na atletiku či
sportovního gymnázia jsou to k daným podmínkám vynikající výsledky.
Současně proběhlo mnoho individuálních
soutěží, kde měla také poličská atletika zastoupení. Na MR dorostu a juniorů v Ostravě startovala Lenka Schauerová na 3 000 m překážek, kde
obsadila 7. místo v čase 12:28,30 a Tomáš Večeře
na 2 000 m překážek, kde skončil na 10. místě
v čase 6:46,57. Na MR žactva v Karlových Varech
nejlepšího letošního umístění dosáhla na 1 500 m
Zuzka Vlčková, která v nesmírně vyrovnaném
závodě skončila nakonec 2,1 sekundy od medaile
na 5. místě v čase 5:04,23.
V Orlické běžecké lize mládeže po 13 z 19
běhů si velmi dobře vedou Terezka Vytlačilová
(1.), Adélka Valenová (6.), Petr Mohylník (5.),
Zuzka Vlčková (1.), Jakub Červ (4.) a Tomáš Večeře (2.). Ve velmi náročných bězích se prosadil
Pepa Chmelík, Jiří Myška a Karel Sejkova, který
si zaběhl v 18 letech MR v půlmaratónu v Liberci
a v celkovém pořadí mu patřilo 19.místo s časem
1:19:20.
JarKa-
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5. závod Českého poháru
MASTERS
a veřejný závod
v cyklokrosu.
Dne 29. 10. 2006 – areál sjezdovky a Liboháje
KATEGORIE: žáci, žačky, kadeti, kadetky, junioři,
juniorky, ženy, muži MASTERS – M30, M40, M50

STŘÍBRO Z VÍDNĚ
Tak letos to konečně vyšlo! Již potřetí odjelo
družstvo kadetek v září na dvoudenní turnaj mládeže do hlavního města Rakouska Vídně.
Letos poprvé odjíždělo v neúplné sestavě, z důvodu školní akce chyběla kapitánka Hanka Drahošová a pro zranění s námi neodjela ani Zuzka
Schwachová.
Turnaje se zúčastnilo 7 družstev z České republiky a Rakouska a hráčky čekalo během dvou dnů
šest zápasů.

Závodu se ve všech kategoriích mohou zúčastnit
i neregistrovaní závodníci, kteří budou zvlášť vyhodnoceni. Cyklokrosová kola nejsou podmínkou.
Ochranná přilba je povinná.
PREZENTACE:
OD 9:00 – na fotbalovém stadionu
Start od 10:00 h.
Zveme začínající závodníky a diváky.
Občerstvení zajištěno.
Závody mládeže v terénu
V neděli 22. 10. se bude na stejné trati konat závod
pro mládež. Propozice budou včas rozeslány na
školy a zveřejněny na vývěsce klubu na prodejně
PRIMA Sport Polička.

BĚH TERRYHO FOXE STÁLE
VÍCE OBLÍBEN I V POLIČCE
Na letošní trať maratónu naděje se v našem městě
vydalo 132 účastníků.
Start se jako obvykle odehrál před radnicí na náměstí. Po proběhnutí ulic Šaffova, Pálená, Tyršova, Na
Bídě a městským parkem čekalo všechny zapojené
občerstvení v podobě párku, minerálky či čaje.
Kromě Křesťanské mládeže se na tomto projektu
podíleli zástupci Svatojosefské jednoty pro Poličku
a okolí, představitelé místní organizace KDU-ČSL
a koordinátor programu Make a Connection Roman
Málek z Pardubického klubu Hurá kamarád.
Nechyběla informace o historii běhů Terryho
Foxe, rozhovory s místopředsedou MO KDU-ČSL či
předsedou SJ. Sportovce také pozdravil místostarosta
města Poličky pan Jaroslav Martinů. Na závěr běhu
také promluvil bývalý vicepremiér pan Jiří Havel, který tuto akci navštívil zcela neočekávaně.
Chtěl bych poděkovat všem sponzorům, kteří
tento způsob boje proti rakovině finančně podpořili:
Make a Connection, MO KDU-ČSL – Polička, Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí, Pekárna Borová,
T.E.S. s.r.o., Městský úřad v Poličce, Masokombinát
v Poličce. Tento projekt také podpořila Městská
knihovna v Poličce, kde po celé září bylo možno
zhlédnout výstavu slavného velikána Terryho Foxe.
Účastníci tohoto běhu ukázali, že jim není lhostejný osud našich spoluobčanů a aktivně podpořili
boj s touto nemocí. Na výzkum rakoviny vybrali
6 847 Kč.
Moc děkuji za podporu tohoto běhu.
Miloslav Zezula, hlavní pořadatel
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Družstvo kadetek s cenou za 2.místo na
turnaji ve Vídni

Podvakrát jsme si přivezly z turnaje pomyslné
bramborové medaile a tak byl cíl jasný – přivézt
jeden z pohárů za medailové umístění.
V sobotu jsme odehrály tři zápasy, dva jsme
hladce vyhrály a prohru jsme utrpěly s pozdějšími
vítězkami turnaje, družstvem Schwechat Vídeň.
Večer následovala krátká ale „nezbytná“ návštěva zábavního parku v Prátru a pak již tolik potřebný spánek a relaxace na nedělní zápasy.
Neděle, první zápas, tiebreak, poslední rozehra. Zuzka Petříčková získala úspěšným blokem
poslední bod zápasu pro naše družstvo, avšak
byl draze vykoupený. Výron na palci ruky vyřadil
nejúspěšnější blokařku a smečařku družstva z dalších zápasů. Zdálo se, že naše medailové ambice
jsou ohroženy, ale ve zbývajících dvou zápasech
se projevila síla a stmelenost družstva. Přemýšlivá
a obětavá hra se vyplatila a naše bilance pěti vyhraných a jednoho prohraného zápasu znamenala
v konečném pořadí nádherné 2. místo.
Zaslouženě vybojovaný pohár je pro hráčky jistě důležitou herní motivací do začátku nové herní
sezóny. V letošním krajském přeboru na nás čeká
rekordní počet devíti přihlášených družstev, ale
věříme, že se nám podaří obhájit „alespoň“ stříbrné
medaile.
J. Petříčková

TAK ZASE….. VOLEJBÁLEK
Už ani nepočítáme sezóny prázdninového volej- „ušáci“ a štěbetání dvou nejmladších účastníků Nibalového soustředění v Česticích, které pořádáme
kolky a Fáfy.
pod hlavičkou TJ Spartaku Polička. Letošní se nijak
Neobešli jsme se bez tradičního narozeninovénevymykalo ze zaběhnutých kolejí a rituálů. Přece
ho „ polejvání“, vyčvachtání se v pískovém lomu
jenom jsme měli letos několik novinek. Tou první
a diskotéky pro nejmenší, společnost nám dělali
nejpodstatnější byla změna dopravy, letos poprvé
Fíla, Míra, Mates, Nonyn, Jirka a Míša, parta mladíjsme museli vzít s sebou autobus, který dopravil
ků, kteří s námi jezdí na všechna soustředění.
nedočkavá děvčata na místo, tou druhou byl větší
Všichni účastníci zaslouží pochvalu za tréninkopočet děvčat do přípravky a tou třetí byl menší
vou píli a přežití bez úhony.
počet dospělých, kteří se starali o dětské pohodlí
a syté žaludky.
Čestická základna se od loňska víceméně
nezměnila, a tak pro mnohé, které absolvovaly
soustředění již po sedmé, to bylo takřka domácí
prostředí. Největším strašákem týdenního pobytu
byla předpověď počasí, ale to se naštěstí ustálilo
a zahrozilo-li, tak jen přes noc. Proto děvčata stihla
odtrénovat všechny tréninkové jednotky a tím se
dokonale připravit na nadcházející sezónu. Nejvíce
nažhavená byla děvčata z přípravky, která nechtěla
zahálet ani během poledního klidu.
V týdnu jsme sehráli i řadu turnajů, děvčata byla
oceněna za svoji celoroční docházku. Ve středu
(v návštěvní den) se sjely ženy z B týmu a zatrénovaly si s kadetkami. Po celý týden nás otravovala
Volejbalová přípravka v Česticích
vosí žihadla, prohánějící se pavoučí slečny, pánové

ČASOVKA NA LUCKÝ VRCH - MEMORIÁL LIBORA ŠAFÁŘE
Příchod podzimu vždy předznamenává již tradiční cyklistický závod na Lucký vrch, délka 6,5 km
a s převýšením 230 m, konající se pod hlavičkou
CYKLO-SKI klubu Polička.
Uskutečnil se v neděli 17. září a již 20. ročník se
od ostatních se lišil tím, že se rozšířil o přídomek
„Memoriál Libora Šafáře“, našeho výborného kamaráda, sportovce a člověka, který bohužel v lednu
tohoto roku tragicky zemřel. I další ročníky se budou
konat v tomto duchu a věnujeme mu tak čestnou
vzpomínku.
Na startu se nás sešlo 85, a jelikož nám přálo nádherné počasí a skvělé povětrnostní podmínky, mnozí
si zajeli svoje osobní traťové rekordy. Nejlepším časem
12:02 min. se může pochlubit Jiří Bošťík, ovšem tra-

ťový rekord 11:50 min., vytvořený Otakarem Klepárníkem ještě za jeho dřívější profesionální cyklistické
kariéry, stále odolává.
Na perfektní organizaci závodu má největší zásluhy Aleš Andrlík a jeho pomocníci a skvělé zázemí na
Luckém vrchu. Závod by se samozřejmě neuskutečnil
bez přispění sponzorů, kterým také patří velký dík.
Každý z účastníků dostal guláš a pivo a obdržel hezkou památku v podobě keramického hrnku s originálním názvem „Vítěz závodu na Lucký vrch“.
Všechny, kteří máte radost z pohybu, rádi uvidíme
i na příštím už 21. ročníku této oblíbené sportovní
akce.
Výsledky budou zveřejněny v naší info-skříňce
CYKLO-SKI klubu Polička.
Miroslav Brandejs

POLIČŠTÍ REPREZENTANTI NA MISTROVSTVÍ SVĚTA
V RAKOUSKÉM IMSTU
Sportovní lezení nemá v našem městě dlouhou tradici, a přesto se mladí sportovci svoji tréninkovou pílí a sportovním nadšením prosadili
mezi českou i evropskou reprezentaci.
Český horolezecký svaz, který je vrcholným
orgánem tohoto sportovního odvětví, organizuje
každoročně soutěže Českého poháru a Mistrovství ČR. Úspěšné sportovce z těchto klání vysílá
na mezinárodní soutěže. To se podařilo i dvěma
poličským závodníkům, Janu Chválovi, studentu poličského gymnázia, a Martinu Pražanovi,
studentu SOU obchodního v Poličce, kteří se
v dlouhodobém hodnocení za rok 2005 umístili
ve svých kategoriích shodně na druhém místě.
V roce 2006 ve dvou soutěžích Českého poháru
a na Mistrovství ČR se umístili vždy do 3. místa.
Z rozhodnutí Českého horolezeckého svazu
byli, jako reprezentanti ČR, nominováni spolu
s dalšími závodníky na dva evropské poháry.
V květnu 2006 do rakouského Imstu a v červenci do polského města Gdaňsk. Zde se v lezení
na rychlost umístil Jan Chvála z 21 závodníků
na čtvrtém místě a od medaile ho dělily pouze
desetiny vteřiny.
Nezapomenutelným zážitkem pro oba byla
účast na Mistrovství světa, které se konalo opět
v rakouském Imstu. Zúčastnilo se ho přes 400
soutěžících ze 37 států všech kontinentů. Za
favority na tomto mistrovství byli považováni reprezentanti Kanady, Ukrajiny, Ruska a Rakouska.
Jak říkají, atmosféra reprezentačního průvodu
a zaplněného náměstí povzbuzujících diváků je
nepopsatelná a dovede vyburcovat k maximálnímu úsilí všechny závodníky. V jejich kategorii
soutěžilo 92 závodníků a umístění v lepší polovině je pro ně bezpochyby v takto obtížném
závodě úspěchem.
Blahopřejeme oběma našim reprezentantům
TJ Spartak

PLAVECKÉ KURZY
V roce 2006 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
Jitka Kmošková ,
vedoucí plaveckého bazénu, Polička

T.E.S. s.r.o. - PLAVECKÝ BAZÉN,
NÁDRAŽNÍ 775, POLIČKA

NABÍZÍ K PRONÁJMU
od 1. 9. 2006
NEBYTOVÉ PROSTORY
VYUŽITÍ: zajišťující provozování činností sloužících k regeneraci a rekondici. např. : masáže,
pedikura – manikura, solárium a tělovýchovných činností např.:spinning a jiná pohybová
cvičení, apod..

PLAVECKÁ SOUTĚŽ MĚST
500 x 100m
Agentura Sprint, spol. s r. o., Informační
středisko sportu pro všechny a T.E.S. s.r.o. – plavecký bazén, Plavecká škola Polička vás zvou do
poličského plaveckého bazénu, kde se ve středu
4. října koná od 6.00 do 20.00 hod. 15. ročník
„Plavecké soutěže měst 500 x 100m“
Na „Plaveckou soutěž měst na 500x100 m“
jsou srdečně zváni všichni občané města Poličky
a okolí a školní mládež. Zájemci všech věkových
kategorií se mohou přihlásit ve čtvrtek od 6.00
do 20.00 hod. Vstup je zdarma. Každý příchozí si
libovolným způsobem zaplave trať dlouhou 100
m. Věříme, že se soutěže zúčastní nejen školní
mládež, ale i veřejnost.
Při vstupu do plaveckého bazénu si každý
účastník vyplní hůlkovým písmem účastnický
lístek, který odevzdá organizátorům. Po vyplnění změřeného času za trať dlouhou 100 m obdrží
diplom a malé překvapení.
Naše město je přihlášeno v kategorii A – do
15.000 obyvatel. Každý čas za uplavanou vzdálenost 100m v různé věkové kategorii muži a ženy
je ohodnocen body 0-25. Jak se naše město
umístí, záleží na součtu bodů za uplavané nejlepší časy.
KONTAKT:
Plavecký bazén, Nádražní 775,
572 01 Polička, Kmošková Jitka,
tel. 461 725 631, m. t. 737 867 342

ROZVRH PLAVÁNÍ
PRO VEŘEJNOST ŘÍJEN 2006
1.
2.

neděle
pondělí

3.
4.

úterý
středa

5.
6.

čtvrtek
pátek

7.
8.
9.

sobota
neděle
pondělí

10.
11.

úterý
středa

12.
13.

čtvrtek
pátek

14.
15.
16.

sobota
neděle
pondělí

17.
18.

úterý
středa

19.
20.

čtvrtek
pátek

21.
22.
23.

sobota
neděle
pondělí

24.
25.

úterý
středa

26.
27.
28.
29.
30.

čtvrtek
pátek
sobota
neděle
pondělí

31.

úterý

zavřeno
6.00-7.30 h. 12.00-13.30 h.
18.00-20.00 h.
6.00-7.30 h. 14.00-20.00 hod
6.00-20.00 plavecká štafeta
- vstup zdarma, kondiční plavání
zrušeno
6.00-7.30 h. 14.00-20.00 h.
6.00-7.30 h. 12.00-13.00 h.,
14.00-20.00 h.
14.00-20.00 h.
zavřeno
6.00-7.30 h. 12.00-13.30 h.
18.00-20.00 h.
6.00-7.30 h. 14.00-20.00 h.
6.00-7.30 h. 17.30-18.30 Aquaer.,
18.30-20.00 h.,
20.00-21.00 h. kond. pl.
6.00-7.30 h. 14.00-20.00 h.
6.00-7.30 h. 12.00-13.00 h.,
14.00-20.00 h.
14.00-20.00 h.
zavřeno
6.00-7.30 h. 12.00-13.30 h.
18.00-20.00 h.
6.00-7.30 h. 14.00-20.00 h.
6.00-7.30 h. 17.30-18.30 Aquaer.,
18.30-20.00 h. ,
20.00-21.00 h. kond. pl.
6.00-7.30 h. 14.00-20.00 h.
6.00-7.30 h. 12.00-13.00 h.,
14.00-20.00 h.
14 .00-20.00 h.
zavřeno
6.00-7.30 h. 12.00-13.30 h.
18.00-20.00 h.
6.00-7.30 h. 14.00-20.00 h.
6.00-7.30 h. 17.30-18.30 Aquaer.,
18.30-20.00 h. ,
20.00-21.00h.kond.pl.
6.00-20.00 h.
6.00-20.00 h.
14.00-20.00 h.
zavřeno
6.00-7.30 h. 12.00-13.30 h.
18.00-20.00 h.
6.00-7.30 h. 14.00-20.00 h.

Případné změny budou zveřejněny ve vývěsní
skříňce před pl. bazénem v Poličce.
PROVOZ SAUNY: ŘÍJEN 2006
St a Pá: muži od 16.30-19.30 h.
Čt: ženy od 16.30-19.30 h.
So: ženy 15.00-17.00 h.; společná 17.3020.00 h. Saunu po objednání mohou využívat
kolektivy 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,
Út, Čt a So od 10.00-12.00 h.
Jitka Kmošková ,
vedoucí plaveckého bazénu, Polička
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