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VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH VOLEB 2006 V POLIČCE
Volební účast byla 50,44%

Další volební výsledky na str. 2
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NEZ. DEMOKRATÉ
(peds. V. Železný)

REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ M. BUREŠE
V září letošního roku mohlo Město Polička
zahájit práce na akci regenerace panelového sídliště M. Bureše díky tomu, že se se svojí žádostí
o finanční podporu v rámci programu „Regenerace
panelových sídlišť“ vyhlášeného Ministerstvem pro
místní rozvoj úspěšně probojovalo mezi vybrané
akce roku 2006. Tím pokračuje v záměru zlepšování obytného prostředí sídlišť. V roce 2002 byla rovněž s pomocí státní dotace jako první realizována
regenerace sídliště Hegerova.
Cílem programu regenerace je přeměna sídlišť
na víceúčelové celky. Dotace je proto určena na
úpravu a výstavbu dopravní a technické infrastruktury, veřejných prostranství, úpravy a zřizování
dětských hřišť, parkových a jiných veřejných ploch
apod. Nezahrnuje opravy, zateplování ani revitalizace panelových domů.
Aby se obec o dotaci mohla ucházet, musí být
naplněny nezbytné podmínky programu. Povinnou
přílohou žádosti je kromě jiného projekt regenerace, který řeší kompletní problémy sídliště jako
celku. Sídlištěm se v tomto případě rozumí ucelená
část území obce zastavěná bytovými domy postavenými panelovou technologií s min. počtem 150
bytových jednotek. Pozemky, na kterých se regenerace realizuje, nemohou být v soukromém vlastnictví. Obec musí disponovat schváleným územním
plánem a musí doložit, že je schopna podílet se na
financování úprav ve výši min. 30% rozpočtových
nákladů.
Před započetím prací na projektu regenerace
je obec povinna informovat obyvatele o tomto záměru. Po průzkumu názorů a požadavků obyvatel
sídliště formou ankety následuje její vyhodnocení.
Anketa mezi obyvateli sídliště M. Bureše byla provedena v roce 2005.
Z důvodu finanční náročnosti je zpracovaný
projekt regenerace sídliště M. Bureše rozdělen do
dvou etap. První etapa (v současné době realizovaná) zahrnuje zejména výměnu obrubníků kolem
chodníků, opravu komunikací v ul. M. Bureše,
J. Suka a Jiráskova (od Speciální základní školy po
dům čp. 592), úpravy – odstranění – popelnicových
boxů, zhotovení kontejnerových stání, rozšíření
parkoviště u domu čp. 810, vybudování nových
parkovacích stání u domu čp. 807, opravu a dopl-
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nění dětského hřiště u domu čp. 822 herními prvky
tak, aby splňovalo požadované normy, vodorovné
značení jednotlivých parkovacích míst a samozřejmě veřejnou zeleň, která je nedílnou součástí řešených ploch vymezeného prostoru.
Po dokončení prací na I. etapě bude provedeno
závěrečné vyhodnocení regenerace sídliště M. Bureše pro Ministerstvo pro místní rozvoj, což je další
nezbytná součást celého projektu.
Ještě v tomto roce bude zpracována žádost na
MMR ČR o poskytnutí finanční podpory na II. etapu regenerace. Její realizace zahrnuje především
opravu chodníků – výměnu stávající betonové dlažby za zámkovou, rekonstrukci hřiště vedle domu čp.
806 a s tím související veřejnou zeleň.
Věříme, že budeme úspěšní při získání státní
dotace i v tomto případě a budeme tak moci dokončit připravený záměr města a obyvatelům sídliště M. Bureše zlepšit prostředí jejich domovů.
MM, JM, OÚRŽP

ÚPRAVY CENTRÁLNÍHO
HŘBITOVA
V současné době probíhají projekční práce na
obnově centrálního hřbitova. Cílem je především
řešit obnovu zeleně, mj. i v souvislosti s poškozováním komunikací kořenovým systémem stromů, které
rostou v jejich těsné blízkosti. To se týká především
stromořadí postupně odumírajících stříbrných smrků
rostoucích podél cesty, která vede od hlavní brány
k zadní části hřbitova. Dále se počítá s postupnou
obnovou živého plotu z tújí okolo větší části hřbitova
a s ošetřením některých stromů.
Kromě obnovy zeleně je předmětem projekčních prací využití volných ploch pro hrobová místa,
úprava prostranství naproti obřadní síni, oprava
komunikací, obnova mobiliáře (stojany na konve,
lavičky), osvětlení hřbitova a drobné úpravy rozptylové loučky. Předpokládá se, že realizace úprav bude
prováděna postupně během několika let a občané
budou o provádění prací předem informováni.
Jiří Coufal, OÚRŽP
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SETKÁNÍ S 1. VICEMISS
XXL 2006
Starosta Poličky Miroslav Popelka přivítal slečnu
Vendulku Lorencovou, která se stala 1. vicemiss v soutěži Miss XXL 2006. Jako cenu si ze soutěže odnesla
zájezd na Kanárské ostrovy, skútr Kentoya, který byl
jejím velkým přáním, fotografii od Jana Saudka
a 20kg špekáčků. Slečna Lorencová se přihlásila do
soutěže na poslední chvíli. Po vyhodnocení přihlášek
jí oznámili, že postupuje do semifinále, které se konalo v divadle Broadway v Praze. Tam musely semifinalistky předvést tanec a odpovídat na otázky poroty.
Vendulka Lorencová si nejvíce chválila rozhovory
s Janem Saudkem, který byl členem poroty.
Pan starosta slečně Lorencové pogratuloval
k úspěchu a poděkoval za reprezentaci města v této
soutěži.
-pm-

VOLEBNÍ VÝSLEDKY
ZVOLENÍ ZASTUPITELÉ
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2. ODS Toman Jií

1 861

3. ODS Tomanová Marie

1 756

4. ODS Popelka Miroslav

1 687

5. ODS Kozáek Martin

1 584

6. ODS Kapras Miloslav

1 488

7. ODS Slezáek Vlastimil

1 349

8. ODS Putna Jan

1 175

9. ODS Koumar Rostislav

1 159

10. Zelení Matouš Jan

892

11. KDU-SL Teplý Jií

858

12. Zelení Lisý Patrik

823

13. KDU-SL Šafá David

756

14. KDU-SL Stílek Eduard

722

15. Zelení Nožka Petr

716

16. SSD Kuerová Marie
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1. ODS Martin Jaroslav
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17. SSD Janeka Milan
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18. SSD Šmejkal Zdenk

586

19. NEZDEM Zaal Petr

578

20. KSM Hejtmánek Jií

526

21. KSM Bedná Bohumil
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Vážení a milí spoluobčané, rádi
bychom Vám jménem města Poličky
poděkovali za účast ve volbách, která
prokázala Váš zájem o dění ve městě.

SOS otevřelo od března letošního roku bezplatnou poradnu pro zákazníky, spotřebitele i podnikatelské subjekty na adrese Svitavy, Nerudova 2
(bývalá budova Spořitelny). Poradna je pro klienty
otevřena každé pondělí 10–12 hod. a každou středu
14-16hod, tel.: 461 530 173.
V poradně SOS získá zákazník informace
o svých právech v souvislosti s nákupem zboží,
opravami, zhotovením věcí a uplatněním reklamace. Ve výše uvedené hodiny lze získat i telefonické
informace.
Ing. Helena Kuthanová
Koordinátora informačního
centra ve Svitavách

K VÁNOCŮM PATŘÍ
BETLÉMY
Výstava betlémů na děkanství v Poličce proběhne letos již potřinácté. Výstava bude zahájena
tradičně svěcením adventních věnců v kostele sv.
Jakuba v sobotu před první nedělí adventní, to je
letos 2. 12. v 16.00 hod. Otevírací hodiny plánujeme stejně jako v minulých létech denně kromě
úterý 9.00-11.00 a 15.00-17.00 hod., v neděli a ve
svátky odpoledne již od 14.00 hod. Výstava potrvá
do 7. 1. 2007. Letošní výstava bude ve znamení autorů z Poličky a blízkého okolí.
Srdečně zve
P. Rudolf Zahálka, děkan
a Alena Sienská, autorka výstavy.
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Děkuji voličům za moji podporu
ve volbách do obecního zastupitelstva
na kandidátce „Zelená pro Poličku“.
Petr Šimon

Bc. Miroslav Popelka, starosta
Jaroslav Martinů, místostarosta

SOS – SDRUŽENÍ OBRANY
SPOTŘEBITELŮ

1000

Děkujeme všem, kteří v sobě našli vůli jít k volbám
a volit do zastupitelstva našeho města. Děkujeme
především těm, kteří nám projevili svoji důvěru
a našim kandidátům dali svůj hlas.
Uděláme vše pro to, abychom důvěru, kterou jsme
od Vás získali, nezklamali a všechny naše znalosti
a schopnosti využili ve prospěch města Poličky.
Kandidáti strany Zelená pro Poličku

POLIČKA MÁ KOMUNITNÍ
PLÁN

Komunitní plán sociálních služeb byl vypracován
odborem sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ v Poličce pro město Poličku a jeho městské části na léta
2007 – 2010.
Na jeho přípravě se aktivně podíleli místní
poskytovatelé sociálních služeb a zástupci uživatelů. Součástí plánu je zhodnocení aktuální situace
v oblasti sociálních služeb, analýza stávajících i buZastupitelstvo města Poličky schválilo zpracování
doucích potřeb těch, kdo tyto služby konzumují
projektové dokumentace na rozvoj a rekonstrukci
a nástin možností, jak tyto požadavky uspokojit. Ne
kanalizace v Poličce, konkrétně v ulicích Heydukova, vše z toho, co by uživatelé chtěli a potřebovali, je
Družstevní a ke koupališti a lyžařské sjezdovce. Nyní
realizovatelné z „vlastních zdrojů“. Některé projekty
je projekt ve fázi podpisu smlouvy o dílo na vypraco- přesahují rámec města a je třeba nahlížet na ně v širvání 1. stupně dokumentace pro územní řízení.
ším kontextu. Dokument dostali proto k dispozici
Na to bude navazovat zpracování žádosti o dotaci, nejen poličští občané a poskytovatelé služeb, ale
do které by byly také zahrnuty již vypracované doku- také vedení města a příslušný odbor Krajského úřamentace pro kanalizaci v jiných částech města např. du v Pardubicích.
v ulici U Liboháje.
-pmKomunitní plán může zjednodušit přístup k dotačním programům a především nasměrovat ekonomický a lidský potenciál v oblasti sociálních služeb
k maximální efektivitě ve prospěch hendikepovaných občanů, seniorů, osob ohrožených sociálním
vyloučením a příslušníků minorit. Během přípravy
MěÚ Polička upozorňuje, že od listopadu le- komunitního plánu byla v Poličce zahájena realizace
tošního roku bude na pozemku pásma hygienické
několika služeb, které občané v průzkumu proveochrany vod za provozovnou VHOS a.s. v Hegerově
deném v r. 2004 označili jako žádoucí. Komunitní
ulici, probíhat probírka porostu. Probírka byla MěÚ
plán sociálních služeb není uzavřeným dokumentem
Polička oznámena Sdružením majitelů skupinového – podléhá kontrole, připomínkám a aktualizaci. Povodovodu Poličsko v souladu se zákonem č. 114/1992
ličským občanům – a všem dalším zájemcům – je
Sb., o ochraně přírody a krajiny. Kácení se týká
k dispozici na odboru sociálních věcí a zdravotnicpředevším bříz. Cílem je uvolnit prostor mladším
tví MěÚ v Poličce, ulice Nádražní 304, kancelář číslo
perspektivnějším a hodnotnějším dřevinám tak, aby
22, vždy v úředních hodinách.
mohly zdárně růst.
- MM -kaz-

KANALIZACE V POLIČCE

OZNÁMENÍ O KÁCENÍ
STROMŮ
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OKÉNKO MĚSTSKÉ POLICIE
Noc prohýřenou v herně na Palackého náměstí
zakončil šestatřicetiletý muž z Radiměře 3. 10. dopoledne vleže s obličejem zabořeným hluboko do
štěrku u hradeb v Komenského ulici. Při pokusu
nadrtit hlavou ze štěrku jemný prášek, utrpěl lehčí
zranění, které si vyžádalo odborné ošetření. Kromě
toho si z Poličky odvezl velmi mlhavou vzpomínku
na muže, kteří s ním proflámovali noc a prázdnou
peněženku, jejíž obsah zmizel i s kumpány, kteří se
postarali o to, aby jej okradl někdo jiný. Jeho úspory
zcela nepochybně věnovali na dobročinné účely…
Alkoholová smršť udeřila na pětašedesátiletého
důchodce z Poličky 4. 10. po poledni tak silně, že
jej nemilosrdně srazila k zemi v Nádražní ulici. Destilátové tornádo způsobilo ochabnutí nejenom svalstva dolních končetin, ale i jistých vnitřních orgánů,
v důsledku čehož si důchodce vytvořil kolem sebe
diskrétní pachovou zónu, kterou respektovaly i jinak otrlé mouchy. Převoz opilce, který nevoněl po
značkovém parfému, do místa bydliště museli zajistit
strážníci. Štěstí, že již pominula letní vedra…
Při zátahu na mladistvé, kterým učaroval hukot
hospodských větráků a kteří zabíjejí svoje mozkové
buňky konzumací alkoholu, uvízla v síti strážníků
13. 10. večer šestnáctiletá dívka z Boskovic, po které pátrala policie. Dívku, která toho večera taktéž
sprovodila ze světa pár buněk, si převzali policisté,
eskortovali jí zpět do Boskovic a dívku zřejmě čeká
hvězdná kariéra s hustě popsaným rejstříkem…
Že se nejlépe popíjí v pátek, vědí nejenom zkušení konzumenti alkoholu, ale již i dítka školou povinná. V pátek 13. 10. na sídlišti Hegerova padla do
rukou strážníků partička třinácti až patnáctiletých
školáků, šířících aroma typické pro pivovarnické
objekty. Chlapci, slavící narozeniny, se tak navrátili
do svých domovů mnohem dříve, než si původně
plánovali. Překvapeným rodičům, netušícím, kterak
jejich ratolesti tráví páteční večer, se nekontrolovatelně zvýšila hladina adrenalinu v krvi a téměř všude proběhla lekce z tenisové školy. Tatínkové rozdali pár dobře mířených nechytatelných backhandů
a bylo vymalováno…
Celkem pětkrát byl přistižen za volantem vysloužilé škodovky šestadvacetiletý muž z obce
Telecí, t.č. obyvatel jedné z poličských ubytoven,
čímž se stal bezkonkurenčním vítězem soutěže „řídím, i když nesmím!“ Zatím k poslednímu setkání
zarputilého odpůrce autoškoly se strážníky došlo
14. 10. dopoledne. Pokaždé bylo jeho řidičské umění posouzeno jako trestný čin. Možná je na čase, aby
přestal svojí závislostí na vůni spáleného benzínu
zatěžovat strážníky i policisty a mohl by jezdit přímo k okresnímu soudu…
V podzimním večeru, chvějíc se zimou, tulili
se k sobě u garáží pod pivovarem čtyři mladí muži
a dvě slečny 14. 10. kolem dvaadvacáté hodiny ve
společnosti bedýnky chmelových dělostřeleckých
nábojů. Příjezd hlídky strážníků je vyplašil natolik,
že dva z mladíků, nedbajíc nebezpečí, že si natrhnou zimou prokřehlé svalstvo na nohou, utekli
a ponechali svému osudu zbylé dva kamarády
i slečny; ba ani budoucnost odložené basy chmelové pochoutky je nezajímala. Třetí z mladíků se
rozhodl nečekaně opustit místo až poté, kdy předal
strážníkům do rukou svůj občanský průkaz, který
jim ponechal a zmizel ve tmě. Když se strážníkům
podařilo celou partičku zkompletovat, došlo na dechové zkoušky a nakonec i na směnu bankovek za
pokutové bločky…
Rvačky s odpadkovými koši jsou už nuda. V sobotu 14. 10. před půlnocí neznámý šikula vymyslel
lepší zábavu. Možná chtěl přizpůsobit vzhled centra
města prostředí svého domova a v Riegrově ulici
vysypal obsah pytle na odpadky na silnici, rozprostřel nevábně vyhlížející smetí po celé šířce ulice
a vytvořil tak unikátní odpadkový koberec. Poskytl
chodcům i motoristům zdarma ukázku svého vkusu
a poodhalil, jak asi vypadá interiér jeho domova.
Gratulujeme…
Pavel Lahodný,
velitel městské policie

3

ĀȀ̀ЀԀࠀ܀Ȁ̀ऀȀఀഀऀༀȀ
က̀ࠀ܀ഀऀ܀ༀᄀࠀఀሀጀ᐀ᔀ᐀ᘀᜀ᠀ሀఀഀऀༀȀ
ᤀഀᨀᬀᰀሀᘀᜀ᐀᐀᐀ᜀ
ᴀȀऀഀḀࠀ܀Ȁ̀ऀȀἀ ఀഀऀ܀ༀȀᨀ!܀

ĀȀ̀ЀԀऀࠀ܀ĀఀഀༀĀကᄀሀጀऀ᐀ሀ᐀Ԁᔀༀጀᘀᜀᘀ᠀

ᤀᨀᬀᰀᴀḀἀ !"#ᬀᨀ$ἀ %&$'(ᨀ)ᬀ 
!'*ᨀ$#+'Ḁᤀ%,ᤀḀ)-./
ఀ"Ȁ#$%ᤀᴀᤀḀ
Ā ĀȀ̀ЀԀऀࠀ܀ఀऀ܀ഀༀऀఀऀကༀᄀሀԀࠀ܀ጀༀऀȀ᐀ᔀЀᘀഀࠀ܀
Ā ကᄀጀༀᜀ܀ༀက᠀ऀᜀᘀሀᤀᔀༀᨀ᠀ऀᜀༀကԀऀࠀ܀᐀ऀĀሀȀഀऀༀᬀᰀ᐀܀ሀȀ᐀ᄀഀ
Ā ᴀༀᔀᨀ܀ሀᴀ᐀᠀ሀĀ܀ༀက᠀Ḁऀༀᬀᰀ᐀܀ሀȀ᐀ἀऀࠀ܀ကᄀጀༀᜀ܀ༀက᠀ሀḀऀက᐀ᔀༀက᠀᐀᠀܀ༀက᠀ऀ᐀ऀကᜀༀԀഀጀԀሀĀༀက᠀
Ā ᨀ ሀĀ᐀᠀ഀԀကᴀༀᨀऀȀ܀᐀Ԁༀက᠀ऀᜀᬀᄀഀऀ܀᐀ऀ!"ऀ#$ༀᬀ̀Ḁऀ%&ᄀഀԀḀऀᨀ᠀Ԁༀༀᴀ'
Ā ᘀሀ̀ሀἀကᴀ(ऀᜀᬀ)ᴀ᐀Ȁऀကᴀᨀᜀ*+ऀ,ऀ᐀ᴀ᠀ሀĀऀࠀ܀ᘀሀ̀ሀἀ
Ā ᠀ᬀഀက᠀ऀࠀ܀ഀȀ-ጀༀ܀܀ༀက᠀
Ā ᜀᬀ᐀&ഀऀĀऀༀༀᬀᨀऀကༀᄀሀԀऀࠀ܀ᜀᬀᄀഀऀĀࠀ᠀܀᐀
&Ȁ'Ԁ!ԀᴀᤀḀ
Ā Ȁ᐀ᤀࠀᔀ᐀ĀༀᨀḀऀᬀ)Ȁ܀ༀᬀༀ̀ༀᨀऀᜀᬀᄀሀऀ
Ā ᔀༀ ܀ༀက᠀ऀကഀഀᬀഀ᐀ԀሀȀ᐀ᄀഀऀ᐀ऀༀကༀࠀ܀ጀༀऀᬀༀȀĀༀᤀഀ
Ā ᜀༀ̀ᜀༀᬀᨀऀ̀᐀Ԁ.ࠀጀༀऀĀȀ̀ЀԀĀऀऀࠀ܀ĀऀကༀᄀሀԀऀࠀ܀ༀԀ᐀က᠀ሀ
Ā ᜀᬀᨀ ܀ༀᨀऀᜀᬀ᐀ᄀༀĀ̀ऀࠀ܀ༀᨀऀ

ऀ
ऀऀ
ऀ!ᘀሀጀԀ.ᴀ/ऀကഀऀက᠀ᬀᨀᴀ᠀ᨀᬀༀĀ᐀(܀ᔀऀऀ ሀĀༀ᠀ༀᜀሀကഀᔀऀ᐀ऀऀऀᨀĀഀ̀ഀࠀ܀ᔀऀᴀༀ᠀܀᐀ᴀ᠀)ऀ܀᐀ऀကഀഀऀȀ᐀ကࠀԀഀᤀ᠀ഀ
ᜀᬀༀကࠀᔀऀᜀༀ.᠀ༀᨀऀ܀᐀ऀ᐀̀ᬀഀကᨀḀĀȀ̀ЀԀࠀ܀Ȁ̀ऀȀఀഀऀༀȀᔀက̀ࠀ܀ഀऀ܀ༀᄀࠀఀᜀᜀᔀ᐀ᘀᜀ᠀ሀఀഀऀༀȀᨀ
/ᬀ᐀ऀࠀ܀Ȁᤀഀᔀᄀሀऀᨀ̀ༀᨀऀᜀༀȀĀ܀ሀऀᴀऀᜀᘀሀᤀࠀᔀ᐀ᄀࠀᔀᨀऀᜀༀጀༀĀༀᬀᨀ*
0ȀĀЀᬀᴀ᐀ऀᜀᘀሀጀԀ.ഀᴀ1ऀᜀ᠀ᨀሀሀᨀᜀ᠀᠀ᰀ
2ഀᬀᔀࠀ܀ऀ܀က᠀ᨀᜀᨀ1ऀഀᤀ#ᤀЀᜀ᠀᠀ᘀ

!ༀ̀ᬀༀ܀Ѐᤀ.ࠀऀሀ܀3ༀᬀᔀ᐀ᄀഀऀༀऀĀ(ЀᬀༀĀ4ᔀऀᘀࠀȀഀऀࠀ܀ᜀༀကᴀ/᠀܀ഀऀᨀᄀጀ᐀Ȁഀἀ)ᔀऀ
5ᰀᬀ*ऀ5᐀ᬀᴀ4᠀᐀ऀఀ᐀3ᘀༀĀḀऀ᠀ഀԀ*678ऀ9:;ऀ;;:Ḁऀഀ<ᔀ᐀ሀԀ1ऀᄀጀ᐀ᬀሀ᠀᐀=ᜀༀԀሀᄀᴀ᐀*ᄀȀ

Bytové domy „Mánesova Polika“

V souasné dob již probíhá výstavba bytových dom „C“, „D“,
s celkem 26 byty a možností prodeje do osobního vlastnictví.
Tyto bytové jednotky se nachází v klidné a píjemné lokalit
Mánesova v Police.
Souástí tchto moderních a kvalitních byt je i pilehájící pozemek,
1 parkovací místo, pístupové píjezdové cesty a chodníky.
Využijte nabídky byt ve snížené sazb DPH 5%
Velikost byt: 40-94 m2
Kategorie: 1+KK, 2+KK, 2+1,3+1
Kontakt investor:
Švanda Prima, s.r.o., P. Jilemnického 568, 57201 Polika
tel.: 461/722356,777/725660
IO:25937766 DI: CZ25937766
e-mail: prima.policka@unet.cz
Podrobnjší informace o bytech : webové stránky: prima-svanda.cz
kontaktní osoby: pí. Vlková, pan Švanda

ZPRÁVY Z RADNICE
USNESENÍ
- přijatá na 17. schůzi Rady města Poličky
konané dne 25. 9. 2006
RM schvaluje Komunitní plán sociálních služeb
pro Město Poličku a části obce Střítež, Lezník
a Modřec.
RM souhlasí s použitím městského znaku při
výrobě vinných etiket s motivem znaku Města Polička a Hradu Svojanov a zároveň ukládá vedoucímu kanceláře starosty provést korektoru vzoru
znaku tak, aby odpovídal heraldické předloze
schválené předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
- přijatá na 18. schůzi Rady města Poličky
konané dne 9. 10. 2006
RM doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu č. 5/2006 dle důvodové zprávy.
RM schvaluje odpis pohledávek z účetní evidence dle důvodové zprávy.
RM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků
pro:
• Triatlon MiP Polička, ve výši 3.000,-- Kč na
činnost a cestovné
• Boštík Stanislav, Lezník, ve výši 1.000,-- Kč
na nohejbalový turnaj
• Kučera Ladislav, Lezník, ve výši 1.000,-- Kč
na fotbalový turnaj
• Miniatur golf club Polička, ve výši 3.000,-Kč, na turnaje a provoz hřiště
• TJ Štefanydes Polička – šachový oddíl, ve
výši 4.000,-- Kč, na digitální hodiny
• Athleta Polička – oddíl softballu, ve výši
4.000,-- Kč na sportovní činnost
• SONS – organizace nevidomých, odbočka
Česká Třebová, ve výši 1.000,-- Kč na rehabilitační pomůcky
• o.s. Kontakt Ústí nad Orlicí, ve výši 1.000,-Kč na Linku důvěry
• Územní organizace svazu diabetiků Polička, ve výši 2.000,-- Kč na plavenky a DIA
výstavu
• Ing. Kučerová Marie, Lezník, ve výši 3.000,-Kč na dětský den soutěží a her
• Český svaz ochránců přírody Polička, ve výši
13.000,-- Kč na opravy a údržbu klubovny
• Česká tábornická unie T.O. Peklo Polička, ve
výši 4.000,-- Kč na setkání se skauty
• SOU obchodní a SOŠ SČMSD Polička, ve výši
20.000,-- Kč na betonový stůl pro stolní tenis.
RM neschvaluje poskytnutí finančních příspěvků pro:
• TJ Svitavy – oddíl basketbalu, ve výši 5.000,- Kč na činnost týmu „Polička“
• Čermák Martin - Freestyle BMX, ve výši
5.500,-- Kč na činnost.
• RM doporučuje ZM schválit poskytnutí finančních příspěvků pro:
• Atletika Polička – občanské sdružení, ve výši
12.000,-- Kč na sportovní činnost
• SK Kometa Polička, oddíl hokejbalu, ve výši
12.000,-- Kč na náklady mistrovství ČR
• TJ Spartak Polička, ve výši 10.000,-- Kč na
provoz sokolovny
VPS - malá a sálová kopaná, ve výši 10.000,-Kč na turnaje celostátní ligy
• TJ Spartak Polička – oddíl odbíjené, ve výši
10.000,-- Kč na sportovní činnost mládeže
• Gymnázium Polička, ve výši 10.000,-- Kč na
návštěvu z francouzské školy
• Divadelní spolek Tyl Polička, ve výši 12.000,- Kč na jazzové večery
• Svaz postižených civilizačními chorobami
v ČR, ZO Polička, ve výši 3.000,-- Kč, na činnost
• Dětské informační centrum Polička, ve výši
2.000,-- Kč na činnost

• SRPPD Kamínek Polička, ve výši 11.000,-- Kč
na činnost
• Záchranná stanice Zelené Vendolí, ve výši
15.000,-- Kč na péči o handicapované živočichy
• Český svaz chovatelů, ZO Polička ve výši
8.000,-- Kč na činnost a přípojku.
RM ukládá OD předložit návrh na vyčlenění 2
- 3 parkovacích míst pro SVČ Mozaika Polička na
nám. B. Martinů v Poličce.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Agro družstvem Sebranice, Sebranice u Litomyšle
k zajištění a provádění zimní údržby komunikací
v částech obce Lezník a Střítež.
RM schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo
„Zpracování energetického auditu pro budovy,
ČOV a veřejné osvětlení Města Poličky, uzavřené
dne 14. 9. 2004 se společností DD Ekonom Konzult
Real, s.r.o., Litomyšl.
RM schvaluje uzavření mandátní smlouvy, jejímž předmětem je organizace výběru dodavatele
stavby „Odbahnění rybníků Jakelský a Troubný“,
s firmou AP INVESTING, s.r.o. Brno.
RM konstatuje svůj zájem podpořit festival
GYPSY CELEBRATION 2007 a pověřuje Mgr. Petra
Slabého, ředitele přísp. org. Hrad Svojanov, vstoupit v jednání s občanským sdružením MIRET,
Bystré a vyjednat podmínky pořádání festivalu na
hradě Svojanov.
- z 5. zasedání Zastupitelstva města Poličky
konaného dne 12. 10. 2006
ZM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků
pro:
• Atletika Polička – občanské sdružení, ve výši
12.000,-- Kč na sportovní činnost
• SK Kometa Polička, oddíl hokejbalu, ve výši
12.000,-- Kč na náklady mistrovství ČR
• TJ Spartak Polička, ve výši 10.000,-- Kč na
provoz sokolovny
• VPS - malá a sálová kopaná, ve výši 10.000,- Kč na turnaje celostátní ligy
• TJ Spartak Polička – oddíl odbíjené, ve výši
10.000,-- Kč na sportovní činnost mládeže
• Gymnázium Polička, ve výši 10.000,-- Kč na
návštěvu z francouzské školy
• Divadelní spolek Tyl Polička, ve výši 12.000,- Kč na jazzové večery
• Svaz postižených civilizačními chorobami
v ČR, ZO Polička, ve výši 3.000,-- Kč, na činnost
• Dětské informační centrum Polička, ve výši
2.000,-- Kč na činnost
• SRPPD Kamínek Polička, ve výši 11.000,-- Kč
na činnost
• Záchranná stanice Zelené Vendolí, ve výši
15.000,-- Kč na péči o handicapované živočichy
• Český svaz chovatelů, ZO Polička ve výši
8.000,-- Kč na činnost a přípojku.
ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 5/2006.
ZM schvaluje uzavření smlouvy o dílo, jejímž
předmětem je zpracování projektové dokumentace a žádosti o dotaci pro akci „Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě - Polička“, s firmou AP
INVESTING, s.r.o., Brno, s podmínkou smluvního
ustanovení o provedení geodetického zaměření
a geologického průzkumu před zahájením projekčních prací.
ZM bere na vědomí informaci o průběhu
výběrového řízení na funkci jednatele obchodní
společnosti T.E.S. spol. s r.o. Polička.
ZM bere na vědomí aktuální zprávu k přípravě
projektu na podporu cestovního ruchu turistické
oblasti Českomoravské pomezí (Svitavsko).
Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí
na sekretariátě starosty MěÚ.

SETKÁNÍ JUBILUJÍCÍCH
SENIORŮ SE STAROSTOU
Básní Františka Halase o tomto ročním období
uvedl moderátor Jarmil Feltl odpolední setkání seniorů se starostou města Miroslavem Popelkou. Ten
se svou manželkou osobně vítal každého z hostů
a dal jim vtipný suvenýrek s oříškem.

Ve velkém sále se stolovou úpravou se senioři
pohodlně usadili a sledovali program připravený
ve spolupráci se Sborem pro občanské záležitosti.
Na pódium napochodovaly postupně tři kategorie
mažoretek ze Základní umělecké školy v Bystrém.
Vedoucí souboru paní Romana Musilová vystoupení svých děvčátek rámovala pěknou českou
muzikou, která připomíná desítky slavností, při
nichž si asi každý někdy taky zapochodoval. Studentka 5. ročníku Konzervatoře Pardubice, ale také
absolventka poličské ZUŠ slečna Helena Tamelová
nám potvrdila, že Písničky na jednu a dvě stránky
i Nový špalíček Bohuslava Martinů či Lašské písně
Leoše Janáčka už nám dnes znějí jako národní
písničky, při nichž se člověku před očima objevuje
něco nenávratně v čase ztraceného, co na vteřinku
uchopí právě v tom okamžiku, kdy tyto písně doléhají k jeho sluchu. Její zpěv doprovodila na klavír
Jaroslava Filipová.
Nastal čas, kdy jubilantům kulatých výročí
od pětasedmdesáti let předával poličský starosta
pamětní listy. Každý jubilant byl odměněn také
potleskem nejen svých vrstevníků, ale i dalších
přítomných. Byl bych si přál, kdybychom mohli
vyslechnout někoho z jubilantů, který by se s námi
podělil o své vzpomínky.
Závěrečná slova Jarmila Feltla vyústila v citát
Jana Amose Komenského: „Byli jsme stvořeni tak,
abychom mohli, chtěli a uměli být sami sebou a radovali se z toho, co máme.“
A pak už hrála litomyšlská dechovka Bekras až
do 17. hodin toho sobotního dne 14. října.
Text a foto A. Klein

KLUB STŘÍTEŽ ZVE
Nízkoprahový klub pro děti a mládež Spirála ve
Stříteži (objekt bývalé prodejny) slaví významné jubileum – svoje první narozeniny. Dovolujeme si vás
pozvat na narozeninovou oslavu, která se uskuteční v pátek 3. 11. od 16.00 hod. u nás v klubu.
Program:
16,00 – slavnostní zahájení oslavy
16,30 – divadelní spolek Krávy se svojí hrou
Pastva
17,30 – Divadlo jednoho Edy s hrou Tygr, mnich
a šakal,cesta, kráva, strom a Mirka
Více o Klubu hurá kamarád a jeho činnosti se
dozvíte na www.khk.cz
Všichni jsou srdečně zváni, těšíme se na vaši
návštěvu.
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KLUB DŮCHODCŮ V DPS
PENZION JEDE…
Po zveřejnění informace v Jitřence a ve zpravodaji DiC Polička o zahájení činnosti klubu důchodců v Poličce považuji za prospěšné uvést na pravou
míru některé záležitosti.
Klub důchodců v Poličce je provozován již dlouhou řadu let. Co byl postaven Penzion, tak se jeho
členové v něm schází pravidelně. Jelikož vznikla
dezorientovaná situace, chci uvést na pravou míru,
že klub důchodců (seniorů), pokračuje svými pravidelnými schůzkami stále v Penzionu. Jeho činnost
má zakotvenou DPS Penzion ve zřizovací listině.
DiC – dětské informační centrum, odkud vznikla
nová informace o klubu důchodců, nemá s „naším
klubem důchodců“ nic společného.
Na druhou stranu vítám každou iniciativu pro
seniory a proto nabízím vzájemné společné besedování a schůzky.
Budeme rádi, když i ostatní senioři se přijdou
podívat na naše společné besedy, kde se příjemně
pobavíme, zahrajeme si karty, oslavíme narozeniny,
apod. Klub důchodců se schází pravidelně každé
pondělí od 14.00 hod., ve společenské místnosti
v DPS Penzionu.
Jeho členové se rovněž účastní i dalších akcí
v ostatních dnech, kdy Penzion něco pořádá pro
seniory. Pravidelné informace o činnosti a plánovaných aktivitách z Penzionu lze rovněž nalézt v této
Jitřence.
členka klubu důchodců:
Jaroslava Fišerová
ředitel DPS-Penzion: Pavel Brandejs

VÝSTAVA „S VŮNÍ VANILKY“
Prodejní výstavu adventních a vánočních dekorací inspirovanou nadcházejícím adventem připravuje Farní charita Polička v pátek 1. prosince
v budově Denního stacionáře pro osoby s mentálním postižením. Otevřena bude pro veřejnost od
9:30 do 17:00 hodin.
„Po úspěchu velikonoční výstavy „Pod skořápkou“ jsme se rozhodli pro občany Poličky uspořádat podobnou tématickou výstavu, tentokrát
se zaměřením na adventní a vánoční zvyky.
Návštěvníci si zde mohou koupit adventní věnce
či jiné dekorace nebo drobné dárky k svátku sv.
Mikuláše a na Vánoce, nebo jen v předvečer nadcházejícího adventu „nasát“ atmosféru,“ vysvětlila
vedoucí Denního stacionáře Alena Fiedlerová.
Pro výstavu bude zpřístupněno celé přízemí
domu. V každé ze tří místností stacionáře bude
zdokumentováno krátké historické období Vánoc
s charakteristickými zvyky, ozdobami i jídelníčkem. Například v dřevodílně se čas zastaví na
přelomu 19. – 20. století a zavede hosty do Vánoc
na chudém venkově. V další dílně se ocitneme
v měšťanské rodině předválečných let třicátých
a ve třetí oslavíme Vánoce kolem roku 1950.
Expozici doplní oživená řemesla. Lidoví
tvůrci na místě předvedou zdobení perníčků
nebo vyrábění vizovického pečiva. Umělecký
řezbář Ladislav Nečas předvede práci se dřevem
a jeho dřevořezby mohou posloužit náročnějším
návštěvníkům jako hodnotný dárek pod vánoční
stromeček.
Štěpánka Dvořáková

CO JE V MOZAICE NOVÉHO?
Od letošního školního roku si u nás můžete zahrát stolní fotbal a na novém PC nově instalované hry.
Na PC je možnost připojení na internet. Vše je volně
přístupné v provozní době ve společných prostorách
Mozaiky.
Těšíme se, že přijdete mezi nás.
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ODPOVĚDNOST NESEME VŠICHNI
Poznámka redakce: Vladimír Gracias zaslal
svůj článek do minulého čísla Jitřenky. Vzhledem
k tomu, že se jednalo o předvolební číslo, pro které
platily zvláštní podmínky, zveřejňujeme ho až nyní.
Přesto, že od jeho napsání uplynuly téměř dva měsíce, na aktuálnosti, podle našeho názoru, neztratil.
Se zájmem jsem si přečetl v minulém čísle Jitřenky článek paní Zlaty Pražanové o naší předvolební
a povolební situaci. Bylo v něm dost myšlenek, se
kterými nelze nesouhlasit. Věci bychom však měli
nazývat pravými jmény.
Předesílám, že jsem v minulosti nikdy nepatřil
k voličům ODS.
Již před lety jsem zanechal jakýchkoliv politických aktivit. Politiku však stále sleduji, protože
politika je ve všem a pokud chceme, aby život
v naší zemi měl dobrou perspektivu, je třeba o politice něco vědět. Minimálně kvůli tomu, abychom
v okamžiku, kdy můžeme jít volit, mohli svůj hlas
dát na základě předchozích zkušeností a znalostí
o politické scéně, nikoliv na základě silných řečí
politiků v jedné politické besedě.
Stále se mluví o zhrubnutí politické scény před
volbami. Ano, je to tak. Zamysleme se však, jak to
začalo.
Vnitrostranické vření uvnitř ČSSD, podporované
řadou korupčních skandálů, opozičními stranami
a koaliční KDU (druhá malá koaliční strana-Unie
Svobody-DEU kývala na vše co požadovala ČSSD,
jen aby zůstala ve vládě) způsobilo pád dvou vlád
pod vedením ČSSD během volebního období.
Následoval prudký pokles preferencí této strany
a poté nástup Jiřího Paroubka k moci.
Nový předseda vlády si nebral servítky, sebevědomí měl od počátku na rozdávání a preference
ČSSD začaly růst. Tím rostlo i sebevědomí a arogantní jednání Jiřího Paroubka do nebetyčné výše.
Během krátké doby stanul na vrcholu své moci
a všichni, kdo by se mu chtěli stavět do cesty, byli
zesměšňováni a uráženi. Spolu s panem Rathem
utvořili tandem skoro neuvěřitelný, kterému směle
sekundovali další členové vedení této strany.
Nemám rád takovéto jednání, jedno zda v politice, nebo „normálním“ životě.
Jednání na způsob „Paroubek – Rath“ odsuzuji,
bez ohledu na to, o jakého člověka se jedná. A už
vůbec mi takovéto jednání nemůže imponovat. Nezáviděl jsem proto nikomu z jeho oponentů v jakékoliv předvolební besedě. Na tento „paroubkovský“
způsob diskuse se ve slušnosti totiž velmi těžce
reaguje. Pokud totiž reagujete slušně a věcně, jste
považován některými lidmi za slabocha a v diskusi
na dané téma za toho poraženého. Nejvíc to „odnesl“ předseda ODS Topolánek.
Z počátku kampaně měl proto pan Paroubek
„navrch“. Po čase si i pan Topolánek vzpomněl na
staré přísloví: „na hrubý pytel hrubá záplata“ a situace se začala měnit… Nemá smysl rozebírat vše do
detailu, názory na dění by jistě byly různé, bylo by
to povídání na několik Jitřenek. Jak dopadly volby
a jak vše probíhá po volbách, všichni vidíme.
Jiří Paroubek, který před volbami vůbec nepřipustil, že by mohl volby prohrát a svého protivníka
urážel téměř v každé větě, je fakticky prohrál, ale
zase ne tak úplně, aby nebyl skálopevně přesvědčen, že bude opět brzy premiérem.
Dělá pro to všechno: Všechna jednání je nutno
„ukočírovat“ tak, aby ON znovu sestavoval vládu-to
je jediný cíl!
Je mi z toho smutno. Je mi smutno taky z toho,
že členská základna ČSSD tleská svému předsedovi,
ať udělá nebo, řekne cokoliv, nejdůležitější jsou přeci preference a Paroubek je přeci vytáhl z bryndy…
Je mi smutno z toho, že mnohým našim spoluobčanům to imponuje nebo alespoň nevadí. Nebo prostě
volí „svoji stranu“ ať se chová jakkoliv.
V 90. letech jsem byl příznivcem ODA a pravidelně jí volil. V okamžiku, kdy se ukázalo, že
někteří její představitelé nejsou tak slušní, jak se
zdálo, jsem prostě řekl dost. Člověk by si neměl

dnes vybírat stranické přesvědčení navždy. Měl by
vnímat, co se děje a myslet na budoucnost země, ne
jenom na momentální osobní prospěch. Že to možné je, ukázala například i reakce členské základny
KDU na neuvěřitelný kotrmelec pana Kalouska
v povolebních jednáních!
ČSSD by prostě po osmi letech vládnutí slušelo
odejít do normální opozice. Nechat naši zemi odpočinout od jejich korupčních skandálů, ukončit
zadlužování našich dětí a udělat si pořádek ve
vlastních řadách.
Konečně věřím, že i pro ODS byly roky v opozici prospěšné a pokud bude mít šanci plnohodnotně
vládnout, vystříhá se některých chyb, kterých se
v minulosti dopouštěla.
I toto je součást demokracie - střídání politických stran ve vedení země a tím i kultivace politické kultury uvnitř stran i jejich voličského spektra.
Od první minuty po volbách jsem přesvědčen,
že předčasné volby jsou nevyhnutelné.
Doufám, že alespoň někteří z našich spoluobčanů, kteří volili ČSSD, vnímají chování jejich
představitelů po volbách, znovu jim důvěru nedají
a neumožní opakování volebního patu.
Odpovědnost neseme všichni. Já si svůj díl odpovědnosti chci částečně naplnit i tímto článkem,
ve kterém vyjadřuji otevřeně svůj náhled na věci,
o kterých prostě už nelze mlčet, nebo mluvit v pouhých náznacích, abychom se někoho nedotkli.
Vladimír Gracias
občan města Poličky

Poličský onko – klub spolu s poskytovateli
sociálních služeb zve všechny, kdo mají rádi
aktuální informace na

besedu

„NOVINKY V SOCIÁLNÍCH
SLUŽBÁCH“
Zákon č. 108/2006 o sociálních službách
- revoluce v sociálních službách již od 1. ledna
2007
Otevřené dveře
- nový projekt Farní charity Polička pro zdravotně hendikepované
Domovinka
- nová služba DPS Penzion Polička pro seniory
Středisko sociální integrace
AZASS Polička
- nabídka služeb pro osoby ohrožené sociálním
vyloučením
Komunitní plán pro Poličku a městské části
na roky 2007 - 2010
- moderní metoda plánování sociálních služeb
Tyto a další novinky v sociálních službách
představí pracovníci OSVZ MěÚ v Poličce
a poskytovatelé sociálních služeb
v úterý 14. listopadu 2006 od 16.30 hodin
v jídelně DPS Penzion v Poličce

PROSBA
Máte-li doma nepotřebné zbytky vln a látek,
můžete je darovat SVČ Mozaika v Poličce.
Předem děkujeme.

KINO POLIČKA

KALENDÁŘ AKCÍ

pátek
3. 11.

města Polička
Listopad 2006

TYLŮV DŮM POLIČKA
čtvrtek
2. 11.

pátek
3. 11.

pátek
3. 11.

pondělí
6. 11.

pátek
10. 11.

neděle
12. 11.

pondělí
13. 11.

velký sál Tylova domu v 8.15 a 10.15 hod.
KYTICE
Už téměř 150 let je Erbenova Kytice
pokladem české literatury. Jako každý
poklad je však ukryta našim očím. Je
na každém z nás, aby ten poklad našel.
V denním shonu, ve způsobu svého
života, v žebříčku hodnot jej mnozí z nás
nikdy nenajdou. Školní představení pro
žáky II. stupňů ZŠ, přístupno veřejnosti
Účinkuje Divadlo Špílberg Brno
vstupné: 35,- Kč
velký sál Tylova domu v 17.00 hod.
KONCERT VÍTĚZŮ PÍSŇOVÉ SOUTĚŽE
B. MARTINŮ
Záštitu nad soutěží, kterou pořádá ZUŠ
hl. m. Prahy a ZUŠ B. Martinů Polička,
převzal starosta města Bc. Miroslav
Popelka.
Účinkují ocenění účastníci Písňové soutěže B. Martinů
vstupné dobrovolné
velký sál Tylova domu v 19.00 hod.
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
Vyučuje Taneční škola ELLIS Svitavy
nepřístupno veřejnosti
velký sál Tylova domu v 8.15 a 10.15 hod.
PINOCCHIO
Divadelní inscenace vznikla na motivy
známé knihy pro děti. Hlavní postavou
příběhu je malý panáček, kterého si truhlářský mistr Třešnička vyřeže ze dřeva....
Školní představení pro mateřské školy a I.
stupeň ZŠ, přístupno veřejnosti
Účinkuje Hravé divadlo Brno
vstupné: 35,- Kč
velký sál Tylova domu v 19.00 hod.
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
Vyučuje Taneční škola ELLIS Svitavy
nepřístupno veřejnosti
velký sál Tylova domu v 16.00 hod.
DOBRODRUŽSTVÍ HASTRMANA
TATRMANA
Hastrman Tatrman bydlí v rybníčku
na kraji lesa. Tam ho mají všichni rádi,
nejvíce však víla Malvína. Jemu to ale
nestačí. Chtěl by se stát vodnickým králem a bydlet v rybníku Svět. Vydá se tedy
na cestu, která se změní v jedno velké
dobrodružství. Pohádkový muzikál pro
děti na nedělní odpoledne.
Účinkuje Divadelní společnost Julie
Jurištové Praha
vstupné: 60,- Kč
velký sál Tylova domu v 19.00 hod.
Marc Camoletti
KDYŽ TY, TAK JÁ TAKY, MILÁČKU!
abonentní cyklus B
Je podvečer. Byt dobře situovaných manželů. Je to dvojice, která spolu žije řádku
let a pomalu jí hrozí nuda. Rozhodnou se,
že si zpestří život nevěrou. Jsou končiny,
kde v těchto chvílích hrozí krveprolití,
rozvody, nebo alespoň kravál. My jsme

pátek
17. 11.

pondělí
20. 11.

čtvrtek
23. 11.

pátek
24. 11.

sobota
25. 11.

čtvrtek
30. 11.

však v Paříži a náš příběh napsal právě
pan Camoletti, který z banálních situací
spřádá hry, které šumí jako šampaňské.
Účinkuje Divadelní společnost HÁTA Praha
Hrají: Ivana Andrlová-Lucie Zedníčková,
Vladislav Beneš-Marcel Vašinka, Milena
Dvorská-Ludmila Molínová, Lucie Benešová-Olga Želenská, Zbyšek Pantůček-Petr Pospíchal, Adéla Gondíková-Veronika
Jeníková-Jana, Zenáhlíková, Petr Gelnar-Martin Sobotka
vstupné: 150,- Kč
velký sál Tylova domu v 19.00 hod.
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
Vyučuje Taneční škola ELLIS Svitavy
nepřístupno veřejnosti
velký sál Tylova domu v 8.15 a 10.15 hod.
DON QUIJOTE DE LA ANCHA
Didaktická klaunikyáda na motivy románu Miguela Cervantese Saavedry uchopená dle vzoru velkého českého emigranta
Jana Ámose Komenského. V hlavní roli
se představí světový chůdoherec Lenoire
Montaine. Školní představení pro střední
školy a učiliště, přístupno veřejnosti.
vstupné: 35,- Kč
malý sál Tylova domu v 19.00 hod.
ROMANTICKÉ VIOLONCELLO
Koncert KRUHU PŘÁTEL HUDBY
Účinkují: Jan Páleníček – violoncello
a Jitka Čechová – klavír
vstupné:60,- Kč (pro studenty a seniory
40,- Kč)
velký sál Tylova domu v 19.00 hod.
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
II. PRODLOUŽENÁ s reprodukovanou
hudbou
vstupné pro veřejnost: 40,- Kč
velký sál Tylova domu v 14.00 hod.
ODPOLEDNE S DECHOVKOU
K tanci a poslechu hraje litomyšlská
dechová hudba BEKRAS
vstupné: 40,- Kč
velký sál Tylova domu v 19.00 hod.
Florimond Hervé
MAM´ZELLE NITOUCHE aneb Pravda
pana Célestina
abonentní cyklus A
Slavná hudební komedie vznikla před sto
lety v tak zvané krásné epoše a dodnes si
zachovala svůj půvab. Světec Célestin světák Floridor, zbožná klášterní chovanka Denisa - andílek s čertem v těle, i další
postavy nás vtahují do proudu proměn a
stále nových dobrodružství.
V hlavní roli se představí Otakar Brousek
ml., dále hrají: Hana Czivišová - Martina
Randová, Jiří Wohanka - František
Kreuzmann - Petr Gelnar, Zdeněk Hruška
- Bronislav Kotiš, Milada Bednářová, Jiří
Unterműller
vstupné: 150,- Kč

úterý
14. 11.

úterý
21. 11.

úterý
28. 11.

velký sál Tylova domu v 9.30 hodin
TRISTAN A ISOLDA
Nestárnoucí příběh věčné lásky, spalující
vášně, bezmezné oddanosti a kruté zrady.
Drama, romantický, 126 minut, české
titulky, nevhodný do 15 let
Školní představení pro střední školy
a učiliště, přístupno veřejnosti
Vstupné: 35,- Kč
velký sál Tylova domu v 19.00 hodin
KRÁSKA V NESNÁZÍCH
Milostný příběh mladé ženy řešící dilema
lásky ke dvěma mužům, dilema mezi sexuální závislostí a zajištěnou budoucností
pro sebe a své děti, dilema vztahů ke své
matce a otčímovi a ke své tchýni.
Hrají: Aňa Geislerová, Jana Brejchová,
Emília Vášáryová, Josef Abrhám, Roman
Luknár, Jiří Schmitzer, Jan Hrušínský, Jiří
Macháček,....
Tragikomedie, 110 minut, mládeži nepřístupný do 15 let
vstupné: 70,- Kč
velký sál Tylova domu v 16.00 hodin
V TOM DOMĚ STRAŠÍ!
Dvanáctiletý DJ Walters tráví většinu času
přemýšlením o domě starého pana Nebbercrackera na protější straně ulice, se
kterým podle jeho názoru rozhodně není
něco v pořádku. Svědčí o tom přinejmenším to, že v polorozpadlém domě se
neustále záhadně ztrácejí věci - zatoulané
basketbalové míče, tříkolky, hračky i
domácí zvířata. Co se pak asi muselo stát
paní Nebbercrackerové??
Animovaný rodinný, 91 minut , český
dabing, mládeži přístupný
vstupné: 65,- Kč
velký sál Tylova domu v 19.00 hodin
GRANDHOTEL
Nová komedie Davida Ondříčka. Asi
třicetiletý portýr v hotelu Ještěd, v městečku na česko-německo-polských hranicích, vede samotářský život plný frustrací
a podivných rituálů. To je Fleischman,
nesmělý introvert a vášnivý amatérský
meteorolog.
Hrají: Marek Taclík, Klára Issová, Ladislav
Mrkvička, ...
Česká komedie, 96 minut, mládeži přístupný
vstupné: 60,- Kč

VÁNOČNÍ TIPY, RADY,
INSPIRACE:
Zavěšením voňavého věnce na dveřích vítáme
každoročně na počátku adventu slavnou dobu vánoční. Věnec je projevem tolerance, snášenlivosti,
pozdravením příchozího do našeho příbytku a připomenutím, že začíná krásné období Vánoc, které
vrcholí Štědrým dnem s vánočními svátky.
Pokud přemýšlíte o dárcích pro své blízké nebo
o výzdobě svého domova, můžete se nechat inspirovat v prostorách Tylova domu v Poličce. V I. adventní
neděli 3. prosince 2006 od 13.00 do 18.00 hodin proběhne v Tylově domě v pořadí již 8. ročník Vánoční
inspirace. Můžete zde načerpat nápady na výrobu
svícnů, adventních věnců, ozdob na stromeček či
okno a mnoho další výrobků, popřípadě zakoupit
výrobek již hotový, který dokreslí jedinečnou atmosféru Vánoc.
Prodejcům a vystavovatelům nabízíme prodejní
plochu k pronájmu:
stůl 80 x 80 cm = 50,- Kč
stůl 120 x 80 cm = 75,- Kč
Pokud si chcete včas rezervovat prodejní místo,
můžete tak učinit již nyní v kanceláři Tylova domu,
Vrchlického 53, Polička, nebo na telefonu 461 725 204,
popřípadě e-mailem janu@tyluvdum.cz.
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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:
ZÁKLADY KARMICKÉ ASTROLOGIE A VLIV
PŘEDKŮ, TRADIC A JEDNÁNÍ NA ŽIVOT DNEŠNÍHO ČLOVĚKA - přednáška
Termín: pátek 3. listopadu - 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 od 10.00 do 16.00
hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
380,-- Kč
Lektor:
Jaroslav Waldhans
Poznámka:v případě zájmu lze vypracovat osobní
radixový horoskop
počet účastníků je omezen
Informace: Marie Hrstková
SMALTOVANÉ ŠPERKY
- dílna pro studenty a dospělé
Termín: sobota 11. listopadu od 10.00 do 16.00
hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
50,-- Kč
Přihlášky: do 8.11.– počet účastníků je omezen
Lektor:
Veronika Matiovská
Informace: Mgr. Petr Chmel
SEBEOBRANA - workshop
Termín: sobota 11. listopadu od 16.30 do 18.30
hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
zdarma
Lektoři: z městské policie a zásahového útvaru
Přihlášky: do 8.11.2006
Informace: Mgr. Petr Chmel
Poznámka:počet účastníků je omezen, v případě zájmu možno navázat pravidelným kurzem
SEMINÁŘ PASTELKA
- pokračovací seminář, který navazuje na
lednový seminář Kreslení pravou mozkovou hemisférou
Termín: sobota 11. - neděle 12. listopadu od 9.00
do 17.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
1.700,-- Kč (včetně pomůcek)
Lektor:
Květuše Ellen Dvořáková
Přihlášky: závazné platbou do 3.11.2006
Poznámka:počet účastníků je omezen
Informace: Marie Hrstková
SEMINÁŘ KRESLENÍ PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU - tento seminář je akreditovaný MŠMT
- naučíte se kreslit za 3 dny, vhodné pro
dyslektiky a dysgrafiky a jako příprava
na talentové zkoušky
Termín: pátek 10. - neděle 12. listopadu od 9.00
do 17.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
2.400,-- Kč (včetně pomůcek)
Lektor:
Květuše Ellen Dvořáková
Přihlášky: závazné platbou do 3.11.2006
Poznámka:s sebou foto 13x18 cm – portrét focený
zepředu, počet účastníků je omezen
Informace: Marie Hrstková
VÁNOČNÍ ZÁVĚSNÁ DEKORACE DO OKNA
- dílna pro děti
Termín: pondělí 13. listopadu od 14.30 do 16.30
hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
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KURZY A POHYBOVÉ
KROUŽKY V TYLOVĚ DOMĚ
PONDĚLÍ
malý sál

Cena:
25,-- Kč, s členskou kartou 20,- Kč
Přihlášky: do 10.11.– počet účastníků je omezen
Lektor:
Zdeňka Pechancová
Informace: Mgr. Petr Chmel

učebna

PATCHWORK – základy, Sucholské věnečky
- dílna pro dospělé
Termín: sobota 25. listopadu od 9.00 do 13.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
150,-- Kč, s členskou kartou za 130,- Kč
Přihlášky: do 22.11.– počet účastníků je omezen
Lektor:
Zdeňka Pechancová
Informace: Mgr. Petr Chmel

ÚTERÝ
malý sál

MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ - dílna pro dospělé
Termín: čtvrtek 30. listopadu od 17.30
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
200,-- Kč, s členskou kartou 180,- Kč
Přihlášky: do 27.11.– počet účastníků je omezen
Lektor:
MUDr. Hana Vltavská
Informace: Mgr. Petr Chmel
NETRADIČNÍ BALENÍ VÁNOČNÍCH DÁRKŮ
- dílna pro studenty a dospělé
Termín: pátek 1. prosince od 17.30
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
80,-- Kč, s členskou kartou 60,- Kč
Přihlášky: do 28.11.– počet účastníků je omezen
Lektor:
Radka Sobolová
Informace: Mgr. Petr Chmel
ČERTOVSKÝ REJ - dětská diskotéka
- děti – vstup v kostýmech
Termín: pondělí 4. prosince od 16.00 hod.
Místo:
Tylův dům Polička – malý sál
Cena:
25,-- Kč, s členskou kartou 20,- Kč
Informace: Mgr. Petr Chmel
OTEVÍRÁME NOVÝ ZÁJMOVÝ KROUŽEK
( místo zrušeného kroužku Dance theather)
Výrazový a moderní tanec
pondělí - 15,45 – 16,45 hod. / 9 – 13 let
- 16,45 – 17,45 hod. / 14 – 18 let
cena:
400,-- Kč
- gymnastický sál se zrcadly ZŠ
Masarykova Polička
- vedoucí ZK: Barbora Doležalová
- první schůzka v pondělí 30. října 2006
PORADNA PRO NASTÁVAJÍCÍ A ČERSTVÉ MAMINKY:
Laktační poradna
Cena:
25,--Kč za každou započatou čtvrthodinu
Kde:
SVČ Mozaika Polička
Kdy:
každý lichý kalendářní čtvrtek 16,00
– 17,00 hod.
Lektor:
MUDr. Hana Vltavská – laktační poradkyně
Čekáme miminko, aneb co se v knihách nepíše
Cena:
50,-- / hod.
Kde:
SVČ Mozaika Polička
Kdy:
každý lichý kalendářní čtvrtek 17,00
– 18,00 hod.
Lektor:
porodní asistentka Vlasta Dostálová
Je nás doma o jednoho víc – masáž kojenců
Cena:
50,-- / hod.
Kde:
SVČ Mozaika Polička
Kdy:
každý sudý kalendářní čtvrtek 16,00 - 17,00
h.
Lektor: MUDr. Hana Vltavská
V PROSINCI PŘIPRAVUJEME: Oslava 100. výročí
„Člověče nezlob se“, Patchwork – dílna pro dospělé,
Vánoční floristika – dílna pro dospělé, Strojení vánočního stromečku – výlet do Toulavcových maštalí,
Vánoční Mozaika

učebna

STŘEDA
malý sál
učebna

ČTVRTEK
učebna

Kurz orientálních a břišních tanců (od
17.00 hodin)
Kurz francouzského jazyka pro začátečníky (od 16.00 hodin)
Kurz francouzského jazyka pro mírně
pokročilé (od 17.30 hodin)

Cvičení pro rodiče s dětmi (od 9.30
a 14.30 hodin)
Kurz anglického jazyka pro začátečníky
(od 16.00 hodin)
Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé (od 17.30 hodin)

Cvičení pro zdraví i krásu (od 17.30
hodin)
Kurz anglického jazyka pro pokročilé
a velmi pokročilé (od 16.00 hodin)
Kurz německého jazyka pro začátečníky
a mírně pokročilé (od 17.30 hodin)

Kurz německého jazyka pro pokročilé
a velmi pokročilé (od 16.00 hodin)
Kurz španělského jazyka pro začátečníky
(od 17.45 hodin)

DOTEKY VĚČNÉ KRÁSY
Výstava archeologických reprodukcí pro ty, kteří
„vidí“ především rukama
od 21.10. 2006 do 22. 12. 2006.
Tuto výstavu, která je určena především pro
slabozraké a nevidomé, připravila Kulturní asociace Nová Akropolis ve spolupráci s Technickým
muzeem v Brně.
Výstava putuje již od roku 2002 po městech
České republiky, konala se například v Brně,
v Praze, v Plzni, v Hradci Králové, v Ostravě,
v Pelhřimově, v Kyjově, ve Vyškově, v Tyflocentrech pro nevidomé v Liberci a ve Zlíně. Od
soboty 21. října do pátku 22. prosince 2006
ji mohou zhlédnout také návštěvníci Městského
muzea a galerie v Poličce.
Vernisáž se konala v sobotu 21. 10. 2006
v 17 hod. ve vestibulu Městského muzea. Výstava
byla zahájena přednáškou a promítáním filmu
o Egyptě.
Nová Akropolis vytvořila v rámci „Ateliéru
Minerva“ ojedinělý styl ve zpracovávání archeologických reprodukcí. Členové ateliéru ručně vyrábějí více než 100 motivů ze starodávných kultur Řecka, Egypta, Říma, Orientu, Jižní a Střední
Ameriky, stejně jako i motivy z Čech a Moravy.
Z těchto reprodukcí byly za pomoci vedoucí
oddělení pro slepeckou historii Technického muzea vybrány ty, které jsou dostatečně plastické
a hmatově výrazné, aby umožnily i nevidomým
spoluobčanům vytvořit si představu o umění našich předků a jejich ztvárnění krásy.
Tato výstava navazuje na další aktivity, jimiž
se asociace snaží přispět k lepšímu soužití vidících se zrakově postiženými. Inspirací pro její
uspořádání byly přednášky o starých civilizacích
pro nevidomé a slabozraké, které jim umožňovaly seznámit se dotykem s uměleckými výtvory
těchto kultur a které měly velmi pozitivní ohlas.
Kulturní asociace Nová Akropolis působí
v České republice od roku 1985. Pořádá řadu
přednášek na různá témata z oboru filosofie,
historie, literatury, umění a vědy. Přibližuje současnému člověku velké civilizace a významné
osobnosti, jejichž myšlenky a díla nás dodnes
inspirují.

DIVADELNÍ KLUB
POLIČKA, zadní vchod Tylova domu
www.divadelniklub.cz
PÁTEK 3. 11. – od 21.00 HUDEBNÍ VEČER – LITOMYŠLSKÉ PODHOUBÍ
BĚHEM VĚČERA SE PŘEDSTAVÍ TŘI MLADÉ A NADĚJNÉ KAPELY Z LITOMYŠLE A OKOLÍ. RUFUS
– vítěz prvního ročníku Poličského skřivana, od té
doky kapela ušla ještě notný kus cesty a zbývá jen
doporučit. Více na www.rufus.kubek.cz
MOTHER´S ANGELS – účastník letošního ročníku
Poličského skřivana, perlička z Ústí nad orlicí. Více
na www.mosthersangels.wz.cz
ZVRCHUDRÁT – další soutěžící Poličského skřivana
letošního roku, účastník Rockoupání 2006. Podle
slov Františka Černého „takovej mladej Divokej Bill“.
Více na www.zvrchudrat.unas.cz
Vstupné: 50,- Kč
SOBOTA 4. 11. – od 20.00 MODRÁ JE DOBRÁ II
– BLUEGRASSOVÝ VEČER
BG CWRKOT – kapela se věnuje tradičnímu bluegrassu, ve svém repertoáru má jak ty nejznámější
„pecky“, tak i písničky dávno zapomenuté. Ve
stejném duchu jsou i skladby vlastní, pocházející
v převážné většině z pera banjisty Milana Leppelta.
Celý repertoár je zpíván v angličtině, popř. ve
zvukomalebné řeči, která je tomuto jazyku velmi
podobná.
Více na www.cwrkot.ic.cz
MODREJ STEJŠN – vynikající bluegrassové seskupení z Jihlavy
Vstupné: 60,- Kč
PÁTEK 10. 11. – od 20.00 JAZZOVÝ VEČER
Michal Tokaj Trio (Polsko)
Michal Tokaj – piano, Darek „Oles“ Oleskiewicz –
kontrabas, Lukasz Zyta – bicí Michal Tokaj a Lukasz
Zyta patří k největším mladým talentům polského
jazzu. Oba jsou absolventy jazzového oddělení Hudební akademie v Katovicích. Jednotlivě nebo spolu
vystupovali s Janem Ptaszynem Wroblewskim,
Januszem Muniakem, Piotrem 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… www.michaltokaj.com
Vstupné:100,-/80,- KčS
SOBOTA 11.11. – od 21.00 HUDEBNÍ VEČER ASPM
Jana Spáleného
– jazz-folk-blues-rocková klasika dnes již bez Petra
Kalandry, ale stále v plné síle.
KRAJDA BLUES – Jan Krajíček – basa, Vítek Cach
– kytara, Aleš Hegr – Bicí, Jan Pávek – zpěv, foukací
harmonika, kytara.Jsou to takový PSAM.
Vstupné:100,-/80,- KčS
NEDĚLE 12.11. – od 18.00 CESTOVATELSKÁ BESEDA
Vyprávění, fotografie, projekce o putování za
nejvyšším vrcholem Evropy v Prielbrusii na Kavkaze
a po severní Osetii.
Vstupné:dobrovolné
PÁTEK 17.11. - od 21.00 KOMPONOVANÝ VEČER
XAVIER BAUMAXA - dovede ve svých zábavných,
inspirujících i šokujících textech srozumitelně popisovat okolní svět a své místo v něm projevem nepříliš laskavého, avšak o to pravdivějšího slovního
ekvilibristy.Spolu s kytarou vrší své obrazy a rýmy
v asociacích nad jejichž nápaditostí občas zůstane
rozum stát, na rty se vloudí úsměv a bránice samovolně tepe. Xavier skládá povětšinou na záchodě,
v kuchyni a v autě. Motivací mu je vše, co cítí jako
omezení svobody jedince.
THEATRO PANTOMISSIMO - P A N T O M I M E M
USTGOON!

Člověk. Z absolutního ticha počíná beze slov vyprávět svůj příběh.
Pozvolna se z pouhé tmy, světla a touhy prostupující nitrem vytváří divukrásný svět, kvete a košatí,
pestrými barvami pobídne k úsměvu, matnějšími
rozněžní a vrátí vzpomínky na něco dávno zapomenutého, upřímně a mile blízkého.
Tři lidé a šest lidských osudů bez jediného slova.
Příběhy, při kterých člověk slyší svůj dech.
Nový pravidelný pořad věnovaný české pantomimě
a hudbě.
Cílem je proměnlivě uvádět nové pantomimy
autorské tvorby klasické pantomimy a zajímavé
hudební hosty.
uvádí: THEATRO PANTOMISSIMO (Miřenka Čechová, Nina Hlava a Radim Vizváry)
Vstupné:90,-Kč
SOBOTA 18.11. – od 21.00 PUNKOVÝ VEČER – „10 let
Točte se pankáčové“ tour
VOLANT – oslavný koncert k desátému výročí
založení kapely.Více www.volant.cz
PUNK FLOID – solidní support ze Zábřehu na
Moravě.Více www.punkfloid.wz.cz
V.P.R. – spřízněná kapela Volantu, také z města
perníku.Více www.sweb.cz/v.p.r/
Vstupné:100,-/80,- KčS
PÁTEK 24.11. – od 21.00 HUDEBNÍ VEČER
JOLLY JOKER & PBU – od roku 1991 jedna z nejuznávanějších kapel domácí nejen hard corové
scény.Více www.jollyjoker.org
KASHMIR 9:41 – nejnověji můžeme kapelu slyšet
na ČT v pořadu Kinobox, pro který vytvořila znělku.Více www.kasmir941.com
D.O.P. – Kapela vznikla v roce 1997 jako Dreams of
pain produkující tehdy drsný styl metalu. Postupem
času se v ní měnili jak členové, tak styl muziky
a po třech letech občasného vystupování se kapela
rozpadla. V roce 2002, po víc jak roční pauze,
zkrácení názvu a v obměněné sestavě jsme navázali
na původní tvorbu, která vykrystalizovala do dnešní
podoby. Skupina hraje Hard Core, ale každý z členů
jede na trochu jiné hudební vlně a to se projevuje
v tvorbě skupiny.Více www.dop.wz.cz
Vstupné: 100,-/80,-,- KčS
SOBOTA 25.11. – od 14.00 DĚTSKÁ PORTA
– otevřená hudební postupová dvoukolová soutěž
v žánrových oblastech folk a country. Je určena
pro děti a mládež do 26 let. Vítězové oblastních kol
postupují do celorepublikového finále v Praze, které
se koná 2. – 4.února 2007. Mohou se jí zúčastnit jak
jednotlivci a dua, tak hudební skupiny.
Vstupné:0,- Kč
Setkání táborníků z Damašku od 19:00

KLUBOVÉ KINO
ČTVRTEK 2.11. – od 20 00
Obchodník se smrtí
Akční / Drama / Krimi / Thriller, USA, 2005, 122
min. Režie: Andrew Niccol
ČTVRTEK 9.11. – od 20.00
Ovoce stromů rajských jíme
Podobenství, Československo / Belgie, 1969, 99
min. Režie: Věra Chytilová
ČTVRTEK 16.11. – od 20.00
Šakalí léta
Muzikál, Česko, 1993, 110 min. Režie: Jan Hřebejk
ČTVRTEK 23.11. – od 20 00
Zločin v dívčí škole
Komedie, Československo, 1965, 107 min
Režie: Ivo Novák, Ladislav Rychman, Jiří Menzel
ČTVRTEK 30.11. – od 20 00
Discopříběh
Komedie / Muzikál, Československo, 1987, 82 min
Režie: Jaroslav Soukup)

Vstupné 30 Kč - změna programu vyhrazena.

SLAVNÍ I ZAPOMENUTÍ
ANEB CHYTRÉ HLAVIČKY
SLAVNÍ I ZAPOMENUTÍ aneb CHYTRÉ HLAVIČKY Z ČECH a MORAVY - dotyková výstava Dětského
muzea v Brně ve výstavních sálech Městského muzea v Poličce od 12. října do 23. prosince 2006

Výstava byla zahájena ve čtvrtek 12. října 2006
v 17 hodin ve výstavních sálech Městského muzea.
Prostřednictvím modelů jsou dětem i dospělým představeny vynálezy osobností vědy a techniky - J. Ressela, V. P. Diviše, J. M. Marků nebo
Fr. A. Petřiny, kteří výsledky svého dlouholetého
bádání přispěli k rozvoji hornictví, zemědělství,
lékařství, strojírenství či průmyslu. Návštěvníci
se dozvědí, na jakém principu funguje Dopplerův
efekt či Keplerovy zákony, seznámí se s objevy
J. E. Purkyně, G. J. Mendela, J. Jánského a naučí
se psát a číst klínové písmo, které rozluštil přední
český orientalista B. Hrozný.
Výstava Slavní i zapomenutí aneb chytré hlavičky z Čech a Moravy je koncipována tak, aby svým
obsahem a především hravou a zábavnou formou
přiblížila žákům a studentům učivo z oblasti
fyziky, optiky, matematiky, chemie, přírodopisu
či vlastivědy. Interaktivní program lze zahrnout
do školního vzdělávacího programu pro základní
vzdělávání a uplatnit ve vzdělávací oblasti Člověk
a příroda. Výstava je určena především žákům prvního a druhého stupně základních škol a víceletým
gymnáziím.
VSTUPNÉ
Děti 15,- Kč dospělí 20,- Kč, rodinné vstupné 40,Kč, učitelé jako doprovod školní skupiny zdarma.
Pro zájemce je připraven tištěný katalog 10,- Kč
Školním třídám doporučujeme předem se objednat, kontakt:
Městské muzeum a galerie Polička
Tylova 114, Polička 572 01
tel.: 461 721 207
muzeum@muzeum.policka.org,
www.muzeum.policka.net
OTEVÍRACÍ DOBA:
říjen
ÚT-NE 9.00 – 12.00, 12.30 – 16.00 h.,
listopad, prosinec
ÚT-PÁ 9.00 – 12.00, 12.30 – 16.00 h. ,
SO 14.00 – 16.00 h.
Zájemcům zajistíme na základě telefonické domluvy vstup také v pondělí nebo od 8 hod.
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KNIHOVNA V TÝDNU KNIHOVEN

PROGRAM NA LISTOPAD
„Neznámá krása ostrovní říše“
Výstava fotografií Pavla Joneše vám představí Velkou Británii a Irsko tak, jak je neznáte.
Čtvrtek 9. listopadu od 19:30 hodin (18:00 – v angličtině)
Cestovatelský večírek – Neznámá krása ostrovní říše – Anglie, Skotsko, Wales, Irsko
V povídání, spojeném s výstavou diapozitivů,
které doplní výstavu, se podíváte na místa, která v turistických průvodcích nenajdete. Vaším průvodcem
bude Pavel Joneš.
Kovaní anglofilové mají možnost absolvovat tuto
přednášku od 18:00 v angličtině.
středa 15. listopadu od 18:00 hodin
Kapka 21 – Kapka přírody pro každého
„Všichni jsme součástí přírody“.
Pátá z cyklu ekologických přednášek Ekocentra
Skřítek se zabývá člověkem jako neoddělitelnou součástí přírody. Přednáší Oldřich Růžička (lektor Silvovy
metody, asistent katedry informatiky ZMVŠ Třebíč
– paměť a relaxační techniky).

Do desátého ročníku celorepublikového knihovnického happeningu se ve dnech 2. až 6. října zapojila také Městská knihovna v Poličce a program zahrnoval i dvě setkání se současnými českými literáty.
Zatímco S. Monyová, populární autorka „románů
o lásce a jiných vášních“, připravila publiku rafinovanou směs profesionality a ženskosti, kontroverzní
básník J. H. Krchovský přistoupil k posluchačům
zcela přímočaře a nijak je nešetřil. O tomto večeru
píše Aneta Klepárníková na jiném místě Jitřenky, tak
snad jen zcela subjektivní pocit. Skvělá byla první
polovina večera reflektující nejčistší dekadentní inspiraci a životní rozervanost tehdy mladého básníka.
Druhá část, výběr novější a současné tvorby, vyzněla
poněkud unyle – zejména v pasážích dokumentujících pocity stárnoucího muže okouzleného mladou
„múzou“ a obtížně se vyrovnávajícího s životní realitou. Další akce spadající do „týdne“ – hravé odpoledne – přilákala do knihovny děti. Beseda s redaktory
(resp. redaktorem a členy redakční rady) Jitřenky
měla být „volným ringem“ pro všechny, kdo vedou,
téměř vždy a téměř všude, více či méně oprávněné
polemiky o úrovni poličského měsíčníku. „Tým“ Jitřenky byl připraven téměř na cokoli, leč dostavila
se pouze zcela mírumilovná adeptka žurnalistického
řemesla, které projevila zájem o spolupráci.

Největší ohlas vzbudila u přímých účastníků
i kolemjdoucích „knihovna pod širým nebem“.
V průběhu odpoledne se zájemci mohli zdarma
přihlásit do stavu čtenářů, vypůjčit si knihu z regálů
instalovaných na náměstí, posedět v předradniční
čítárně ve společnosti lahodného nápoje, čerstvého
tisku a přátel, zaposlouchat se do textů, které zazněly v rámci „velkého říjnového čtení“ či se vzkazem
zapojit do provazu symbolizujícího propojenost
mezi čtenáři a jejich knihovnami.
-kaz-

BENEFICE „TICHOUNCE PŘI SVÍČKÁCH“ PODRUHÉ
konzervatoře a pedagožky ZUŠ Litomyšl. Zahrají
skladby Diogena Bigaglia, Johanna Christiana
Pepusche a dalších starých autorů.
„Věříme, že program benefice splní očekávání
návštěvníků a přispěje k navození dobré pohody
i tím, že zaplacením dobrovolného vstupného
přispějí na charitativní účel. Výtěžek z koncertu
chceme použít na vybudování senzomotorické
místnosti a odpočinkového koutku pro uživatele
služeb a na podporu činnosti Denního stacionáře,“ zakončila Šafářová.

čtvrtek 30. listopadu od 19:00 hodin
Historický klub – Litomyšl: město krok za
krokem
Přijďte se seznámit s historií našeho souseda. Svoji
novou knihu Litomyšl: město krok za krokem vám
představí Jan Jaroslav Gloser.

Štěpánka Dvořáková
Dětské oddělení Městské knihovny Polička připravilo od 1. listopadu 2006 do 10. prosince 2006 pro své
čtenáře i nečtenáře: „Malý vánoční kvíz.“
V Městské knihovně budou připraveny soutěžní
otázky, které se týkají nejen Vánoc, ale i období kolem nich. Ze správných odpovědí bude vylosováno
deset soutěžících a ti obdrží pěkný dárek.
www.knihovna.policka.org

PODĚKOVÁNÍ
FARNÍ CHARITĚ
Chtěla bych poděkovat Farní charitě Polička
za pomoc, kterou poskytla mně a mému synovi.
Hlavně děkuji paní Fiedlerové, vedoucí stacionáře, a paní Juránkové z Občanské poradny za pomoc, která byla určitě větší než jim přikazovaly
jejich povinnosti.
Mám těžce mentálně postiženého syna,
o kterého se už 45 let starám. Celou dobu jsem
nevěděla, že má na některé věci nárok. Když to
paní Fiedlerová zjistila, společně s paní Juránkovou mi pomohly připravit žádosti. Dokonce,
když to bylo potřeba, jela paní Fiedlerová se
mnou a se synem k odvolacímu soudu do Hradce Králové a pomohla mi věc vyřídit.
Starší člověk už má potíže se v úředních složitostech orientovat. Pomoc, která z Farní charity
přišla, byla vítaná, protože od příštího roku bude
platit nový zákon a nevyřízení těchto záležitostí
by pro mě a syna bylo velmi nevýhodné.
M. Pražanová
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Benefiční koncert na podporu Denního stacionáře pro osoby s mentálním postižením pořádá
Farní charita Polička v sobotu 11. listopadu od
17. hodin v kostele sv. Michaela. Goticko – renesanční prostory hřbitovního kostela rozezní zpěvem pětadvacetičlenný chrámový pěvecký sbor
Vox angelorum ze Svitav a instrumentální hudbou starých mistrů flétnistky Lucie Kratochvílová
a Jiřina Macháčková z Litomyšle.
„Tichounce při svíčkách podruhé“, tak jsme
nazvali druhý ročník charitní benefice, protože
nejlépe vystihuje atmosféru, kterou chceme posluchačům vytvořit. Tichounce v tomto případě
neoznačuje míru slyšitelnosti, ale představuje
tichost, lépe řečeno ztišení, předávané poselstvím
hudby duši člověka,“ řekla ředitelka Farní charity
Polička Markéta Šafářová a dodala: „Ukázalo se,
že symbióza duchovní hudby, hřbitovního kostela
a listopadového počasí k tomuto cíli připraví nejvhodnější podmínky.“
Vox angelorum neboli hlasy andělské je chrámový pěvecký sbor studentů středních a vysokých škol, vedený sbormistry Michaelou Tótovou
a regenschorim Františkem Bočkem. V podání
souboru zazní například Benedicat vobis od G.
F. Händela, Kyrie, Gloria, Sanctus a Agnus Dei od
W. A. Mozarta či Nebeští kavalérové A. Michny
z Otradovic a další skladby.
Příznivci mladšího hudebního směru v duchovní hudbě se mohou těšit na spirituály: Freedom is coming, Bongo – bongo a jiné. Sbor hrou
na varhany doprovodí F. Boček.
Protiváhu pěvecké části programu vytvoří
instrumentální přednes L. Kratochvílové a J. Macháčkové. Obě interpretky jsou absolventky

SPOLEČENSKÁ
RUBRIKA
Dne 5. 11. uplyne druhé
výročí, kdy odešel od všeho,
co měl rád, pan Bohumír
Schauer. 24. 11. by se dožil
75 let.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka.
Dne 6. 11. 2006 uplyne 5
let od úmrtí naší maminky
Marie Dvořákové z Lezníka.
Za tichou vzpomínku děkují
všem přátelům a známým
děti s rodinami.

Dne 10. 11. 2006 by se
dožil 70 let pan Jan Schauer
z Luční ulice. Za tichou vzpomínku děkují všem přátelům
a známým
Jaroslava, Ilona
a František

ROZHOVOR S J. H. KRCHOVSKÝM
Městská knihovna Polička pozvala 4. října
v rámci Týdne knihoven J. H. Krchovského, jednoho
z nejosobitějších současných českých básníků, do
Divadelního klubu. Krchovský a jeho autorské čtení,
plné pečlivě rytmizované dekadentní poezie, překvapilo poličské publikum svou otevřeností a upřímností.
Básně s náměty, jako je například smrt, bolest, zoufalství, zmar, erotika nebo alkohol s humornou, ale
častěji depresivní náladou, byly pro část publika jistě
lehce pobuřující, rozhodně ale velmi působivé.
AK: Pane Krchovský, jak se vám líbí Polička?
J.H.K.: „Je to krásný maloměsto. Zapomněl jsem se
na závěr s městem rozloučit, nestačil jsem si ho pořádně projít, ale první, co mě zaujalo, byly ty krásný kavky. V Praze na židovském hřbitově jsou kavky i holubi
celoročně, to je normální, ale aby byly někde jenom
kavky, to jsem ještě neviděl. Hned na nádraží se začaly slétat. První, druhá, třetí... a pak celé hejno. Kavky
jsou tajemnější než ti trošku simplexní holubi.“
AK: Jak jste spokojen s touto akcí?
J.H.K.: „Moc. Bylo to moc milé. Ani jsem takovou
návštěvu nečekal. Mrzí mě to, že se tady díky českým
dráhám nemůžu moc zdržet. Rád bych se prošel po
městě a podíval se i do jiných míst a pak odjel třeba
o půlnoci. Kdyby to bylo možný, tak by to bylo úplně
krásný.“
AK: Žijete v Praze, nebo v Brně?
J.H.K.: „Já jsem rodilej Pražák, většinu času jsem
strávil a prožil v Praze, veškerý příbuzenstvo mám
v Praze, veškerý potomstvo mám v Praze, ale v Brně
mám domek po babičce, a když chci být sám, tak se
uchyluju tam, a vzhledem k tomu, že chci být sám
a už dlouho chci být víceméně sám, tak už jsem tam
několik let. Takže jsem pasivní Brňák.“
AK: Co taková ta rivalita – Brňané versus
Pražané?
J.H.K.: „To je jejich problém, mě se to netýká.“
AK: Ale sympatičtější je vám Praha, že?
J.H.K.: „Sympatičtější těžko, bližší jo, protože jsem
se v ní narodil.“
AK: A kdybyste měl porovnat architekturu?
J.H.K.: „Tak to je samozřejmě nesrovnatelný. Brno
je „popelka“ a beznadějný město.“
AK: Slyšela jsem o vás, že nerad odpovídáte na
otázku „Jak vznikl váš pseudonym?“. Tak tedy...
jak vznikl?
J.H.K.: „Ten výjimečně vznikl právě v tom Brně,
když jsem tam byl na prázdninách. Nerad na to
odpovídám, protože jsem to už řekl v několika
rozhovorech, tak mi připadá hloupý na to odpovídat. Ale vznikl právě v Brně před skoro 25 lety na
popud Egona Bondyho, který mi v Praze doporučil
z konspirativních důvodů si nějakej pseudonym zvolit.
A vzhledem k tomu, že ten domeček, tehdy babičky
i dědy, dneska můj, je na úpatí hřbitova, tak jsem to
odvíjel od toho.“
AK: K vám se to i docela hodí...
J.H.K.: „Působí to věrohodně. Zvlášť s mojí konstitucí a s mojí poezií, kterou už jsem tehdy vlastně
z jedný třetiny měl napsanou. Tak to byla dobrá
shoda.“
AK: Krchovský – dekadent. Je to vaše póza či
postoj, nebo jak to berete? Teď je hodně v módě
být pozér.
J.H.K.: „Já jsem celej život pozér. Když vyjdu na
ulici a tvářím se jakoby nic, to je vysilující. Tvářím se,
jakože jsem normální, tvářím se, jakože si nevšímám,
že se mi lidi smějou nebo se divně dívají. Celej život
je póza.“
AK: Svým způsobem určitě. Co vás ve vaší
tvorbě nejvíc inspiruje?
J.K.H.: „Inspiruje... Nic. Musím si vymýšlet, co by
mě inspirovalo. To, čím žiji nebo nežiji, proto jsem
autor velice monotematický. Základní existenciální
záležitosti – život, neuchopitelnost a neprožitelnost
života, především vědomí jeho krátkosti, konečnosti
a toho, že po něm není dle mého soudu, dovolím si
tvrdit, a myslím, že to tuším a vím předem, že po
něm není opravdu nic. To jsou moje základní témata
a takový slovo jako inspirace bych tady nepoužil. To

LISTOPAD V DOMEČKU

V Dětském informačním centru Vám nabízíme:
jsou témata, která mě mučí. Tu a tam se to projeví,
• hraní v hracím koutku pro maminky s děta proto píšu.“
mi
AK: Jací jsou vaši oblíbení autoři?
• výuku angličtiny pro maminky se zajištěním
J.H.K.: „Já tvrdím, že každý je sám sobě nejoblíhlídání dětí
benější autor. A je milé, zvlášť pro autora, když je tím
• možnost práce na PC s přístupem na interoblíbeným autorem i pro jiné lidi nebo jiné autory.
net
Ale já jsem začal psát básničky proto, že mě
• poradenství v oblasti péče o děti
neuspokojovalo to, co napsali jiní. Tak jsem si básně,
• krátkodobé hlídání dětí
které by mi vyhovovaly a týkaly se věcí, které řeším
Otevřeno máme každý všední den od 8 do
a nevyřeším (především mě), musel napsat sám. Myslím, že takhle to má každej autor. Jistě pár by se jich 16:30 hodin.
A kde nás najdete? V Tyršově ulici č.p. 161,
našlo. Spíš to kolegové nejsou, ale z oblasti prózy
obligátní Ladislav Klíma nebo Jakub Deml a z poezie.. Polička, v přízemí obchodního domu Ponas naproti poličské pekárně, tel.: 605 177 027
řekněme Vladimír Holan.“
AK: Takže klasické francouzské dekadenty
Dětské informační centrum Polička by Vás
rád nemáte?
rádo pozvalo na:
J.H.K.: „Ne. Do dneška dekadenty Baudelaira
a Rimbauda nemusím mít a nikdy jsem je nečetl.“
BURZU DĚTSKÉHO OBLEČENÍ
AK: Přesto s nimi býváte spojován.
A SPORTOVNÍCH POTŘEB
J.H.K: „To je jen nálepka. Dekadence česká a franPříjem věcí: pondělí 6.11 a úterý 7.11.2006
couzská, to je něco jinýho.“
Výdej věcí: pátek 10.11.2006
AK: Neláká vás psát prózu?
Prodej: po celý týden 6.-10.11.2006
J.H.K.: „Ne, protože moje technika je úplně jiná.
od 8 do 16:30 hod
Je eliminační. Zatímco třeba prozaik samozřejmě že
musí slova eliminovat taky, ale pracuje s velkou ploVÝLET do Třebechovic pod Orebem (betlém)
chou slov, kdežto já jsem čím dál tím víc úspornější
a Pardubic (perníková chaloupka, předvánoční
a útlejší a útlejší... a slova prostě očesávám, ořezávám
jak břitvou, aby zůstalo jediný možný použitelný slovo, nákup). Pro zájemce je připravena i exkurze do
který by nemělo ekvivalentu nebo by nebylo nahradi- Speciální školy Svítání v Pardubicích (byla nově
zrekonstruována za pomocí financí z Evropské
telný jiným synonymem. Takže pro mě próza opravdu
Unie).
není, protože próza, aby byla prózou, tak musí být
Výlet se uskuteční ve středu 29. 11. 2006
i objemem trošku rozsáhlá. Ale tendence v mých básBližší informace a předběžné přihlášky záničkách je naopak, aby byly ještě kratší a užší a užší
jemci obdrží v Denním centru Domeček.
až do ztracena... Potřebuju, protože nejsem člověk
kázně (v žádnym případě, v ničem), být usměrněný
Na sobotu 18. 11. 2006 jsme si pro Vás přinějakým řádem, mít to ohraničený rytmem, schémapravili ještě jeden výlet, který proběhne formou
tem, formou. A tu bych neměl překročit.“
AK: Když začnete psát báseň, máte jasno „výšlapu“ do nedaleké vesničky Lezník, kde navštívíme místní Muzeum kuriozit. Pojďte s námi
v tom, jaká bude forma? Nebo své básně ještě
potom upravujete? Někteří básníci si psali napří- příjemně strávit sobotní dopoledne.
20. 10. 2006 se v Domečku opět sešel Klub
klad deset variant pro jednu báseň.
důchodců, na tomto setkání se vyměňovaly obJ.H.K.: „Ne, to ne. Protože v jednu chvíli, když je
líbené recepty, povídalo se a plánoval průběh
báseň hotová, tak to vyloženě fyzicky i pocítím, že
příštího setkání, které proběhne 24. 11. 2006.
je hotová. Když se dostaví úleva a katarze a vím, že
Přijďte se podívat i Vy!
prostě už zmizí neklid, úzkost, deprese a že už se tam
nedá změnit ani slovo.“
Děkuji za rozhovor.
Aneta Klepárníková

MĚSTSKÉ MUZEUM PŘEDSTAVÍ
SVOJI NOVOU PUBLIKACI
V těchto dnech vychází již čtvrtý svazek populární edice „Památky“. Publikaci „Polička – Mariánský
obelisk a barokní sochy“ představí ředitel městského
muzea a galerie při přátelském setkání, které se uskuteční 22. listopadu 2006 v 17.00 hodin v radnici. Jste
srdečně zváni!
-red-

MÓDNÍ VÝSTAVA
Předvánoční oděvní výstavu módního salónu Atol
Jany Štursové proběhne v prostorách České pojišťovny
na Palackého náměstí od 5. do 10. listopadu. V neděli
5. 11. v 15 hodin bude výstava zahájena malou módní
přehlídkou společenských šatů, podzimních kostýmů
a uslyšíte informace o aktuálních módních trendech.

PODĚKOVÁNÍ

Chtěla bych touto cestou upřímně poděkovat
vedení společnosti THT, s. r. o. Polička, jejím
zaměstnancům a ostatním přátelům za květinové dary a slova útěchy na poslední cestě mého
manžela Ing. Františka Škaroupky.
Marie Škaroupková.

KAMÍNEK V LISTOPADU
Pondělí:
- Výtvarné práce s dětmi
- 11.00 – 11.30 Procházka s dětmi
- ve 14.30 onko klub
Úterý:
- Kdo si hraje nezlobí
- 10.30 Výlet na přehradu
- 18.30 – 19.30 cvičení kalanetika
Středa:
- Situační hry
- 11.30 – 12.30 – procházka s dětmi
Čtvrtek:
- Písničky , říkanky , relaxace pro děti
+ hudebně pohybové hry
- Pobyt na dopravním hřišti
- 18.30 – 19.30 cvičení kalanetika
Pátek:
- 11.00 – 11.30 procházka s dětmi
- 10.00 výtvarný kroužek pro děti
Dne 21. 10. 2006 od 9 do 14 hod. je kosmetika
pro členy i širokou veřejnost,kterou nám zajišťuje
SOU SOŠ obchodní Polička.
Každé úterý a čtvrtek od 18.30 cvičení kalanetiky.
Kde nás najdete ?
SRPPD „Kamínek“ Švermova 401 – ZŠ Na Lukách
– vchod od dopravního hřiště, Polička , 572 01
Pracovní doba : Pondělí – čtvrtek 7.30- 16.00
hod., pátek 7.30 – 13.00 hod.
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MOZAIKA -v OHLÉDNUTÍ ZA USKUTEČNĚNÝMI AKCEMI
Drakiáda
První říjnová neděle se nesla ve znamení pouštění draků. Na poličském letišti se v odpoledních
hodinách sešlo na 50 soutěžících draků, přitom
polovina z nich byla vlastní výroby. Mohli jsme zde
potkat létající kočky, vitrážovaná okna, batmana či
ptáka ohniváka. Pohled na nebe plné tradičních
i originálních výtvorů byl doplněn výtvarným
programem, možností vyrobit si vlastního draka,
prohlídkou hangárů a letadel, kvízem či možností
občerstvení. Připraven byl i oheň a brambory, na
které bohužel „díky“ počasí nedošlo. Ve tři hodiny
následovala letová ukázka poličského aeroklubu
a po ní už přišlo na řadu vyhlášení výsledků.
Sladkou odměnu dostali všichni. Ceny se udělovali
v rozmanitých kategoriích – drak s nejdelším ocasem, nejvyšším letem, nejlepší ovládání draka, nejoriginálnější drak, zvláštní estetická úprava, aj. Hlavní cenu, vyhlídkový let, si odnesl Aleš Urbánek.
Zvláštní poděkování za atmosféru, kterou
vdechli letošní „Drakiádě“, si zaslouží Lenka Romportlová, Aneta Kucková, Markéta Holubová, Pavla
Martinů, Zdeněk Parolek, Pavla Kleibauerová a Kamila Dubská. Díky patří také partnerům akce, kteří
se na akci podíleli - Pekárna Borová, Bylinkářství
Jukl, Informační centrum Polička, Knihkupectví
a papírnictví u Ripplů, Domácí potřeby ELT GRAPHIC, Nové PAPÍRNICTVÍ.
Mgr. Petr Chmel – odd. akcí
Údolím „Doubravky“
V sobotu 30. 9. 2006 pořádalo Středisko volného času Mozaika akci zaměřenou na rodiče s dětmi.
Cílem bylo strávit v rodinném kruhu příjemný den
a získat společné nevšední zážitky, které pomohou
jejím členům být si vzájemně zas o kousek blíž.
To vše se podařilo celodenním výletem do malebného údolí řeky Doubravy. Začínalo se v devět
ráno odjezdem vlakem do Bílku. Na cestě čekalo
účastníky mimo soutěsek skal s vodním korytem
zabaleným do podzimní atmosféry, také opékání
špekáčků, hraní her či pití kafe v přírodě a setkání
s příjemnými lidmi.
Mgr. Petr Chmel – odd. akcí
MOZAIKA VZPOMÍNÁ NA LÉTO
Stejně jako v předchozích letech jsme i letos
o hlavních prázdninách pořádali pro děti letní tábory. Táborů se uskutečnilo celkem 6, z toho jeden
příměstský. Svůj volný čas zde strávilo 175 dětí.
Pultanela – aneb cesta do pohádky
Letní tábor motivovaný pohádkou se uskutečnil
v termínu od 12. do 23. července 2006 v Martinicích.
Tohoto tábora se zúčastnilo 2O dětí ve věku od 6 do
12 let, pro které byl tento tábor určen.
Program tábora obsahoval vše, co ke správnému
táboru patří - hry,soutěže, vycházky do přírody, koupání a hry ve vodě, vaření v přírodě, spaní pod širým nebem, posezení u táborového ohně. Vše bylo
motivováno pohádkou a za splněné úkoly dostávali
účastníci odměny. Vyvrcholením byl celodenní pěší
výlet do přírodní rezervace Toulovcovy maštale.
Přes velké vedro se podařilo všem bez problémů
zvládnou pěší přesun, který byl úctyhodný – 29
kilometrů.

Každý účastník tábora na závěr obdržel CD
s desítkami fotografií jako památku na letní tábor
Pultanela.
Díky překrásnému počasí ( za celý tábor ani
kapka) se tábor vydařil a účastníci i vedoucí byli
spokojeni. Všichni se již těšíme na příští rok.
Hlavní vedoucí – Richard Brabec
Příměstský tábor – aneb Indiánské léto
Na přelomu dvou prázdninových měsíců – července a srpna – se uskutečnil příměstský tábor
s indiánskou tématikou. Děti, které se přihlásily,
získaly indiánská jména, jež charakterizovala jejich
povahu a korespondovala s divošskou a fantazy
tradicí. Učily se indiánským dovednostem, vyráběly ozdoby k radosti i užitku z hlíny, dřeva i jiných
přírodních materiálů. Program byl založen na
plnění „zkoušek orlích per“, z nichž se vyráběly
čelenky. Vyvrcholením bylo vytvoření a vztyčení
kmenového totemu, který připomínal vše podstatné z dění tábora.
Vedoucí odd. – Mgr.Petr Chmel

vyřádili v lodích i bez. Díky skutečně pěknému
počasí jsme se velice často osvěžovali ve studené
vodě. Večer jsme ve Zlaté Koruně navštívili šansonový kabaret Sylvie Krobové a klauna Bilba.
Poslední etapa byla ze Zlaté Koruny do Českých
Budějovic. Všichni se již těšili na oblíbené placky,
na které jsme si však museli vystát značnou frontu.
Večer proběhl křest vodáků a táborový oheň. Koukněte na fotogalerii na www.neptun.euweb.cz.
Hlavní vedoucí – Mgr. Víťa Fila

Letní sportovní tábor
Od 12. do 20. srpna letošního roku proběhl
v Trhové Kamenici již desátý sportovní tábor. Tábor
SLUNÍČKO leží v pěkném prostředí Českomoravské vysočiny – na pomezí Železných hor a Žďárských vrchů. Pro děti byl opět připraven bohatý
program nabitý sporty známými i netradičními,
spousta soutěží, her a výletů. Hlavními sporty byl
softball a lakros, ve kterých se děti za dobu trvání
tábora velice zdokonalily. Došlo samozřejmě také
na další – fotbal, volejbal, vybíjená, orientační běh.
Počasí nám dokonce několikrát dovolilo i koupání.
Děti střílely ze vzduchovek, luků a kuší, zkoušely obratnost na lanových překážkách a chůdách
a volné chvilky vyplňovaly ještě spoustou dalších
her. Při návratu z celodenního výletu na Veselý
kopec ještě stihly v lese postavit několik velmi
pěkných “domečků”. Veliký úspěch slavila noční
hra, kdy měly děti v ohraničeném prostoru v lese
potmě hledat a chytat “blikající” vedoucí. Když déšť
nedovolil sportovat venku, bavily se děti v jídelně
spoustou různých štafet, tajenek a her. Celou dobu
tábora probíhala takzvaná “BLESKOVKA”, což je už
tradiční soutěž na sportovním táboře, kdy se sbírají
body prakticky kdykoliv, kdekoliv a za cokoliv.
Tábora se letos zúčastnilo celkem 31 dětí, doufáme že k plné spokojenosti.
Hlavní vedoucí – Petr Cihlář
Vltava 2006
23. 7. 2006 ráno jsme se sešli na nádraží
v Poličce a vyrazili jsme do Vyššího Brodu.
První den společného putování nás překvapil
vysoký stav vody a tak se již všichni těšili na tři
jezy, které nás čekaly. Další den jsme vyrazili
na prohlídku Rožumberku, a když jsme byli již
dostatečně kulturně obohaceni, vyrazili jsme na
vodu. Nejprve proběhl v kempu výcvik vodáckých
dovedností a pak nás již čekala etapa bez jezů,
kterou jsme ukončili bojem s cizí vodáckou partou.
Ráno 26. 7. nás všechny Zdenča s Hankou vyzdobily, aby jsme do dalšího cíle naší cesty, Českého
Krumlova, dorazili s patřičnou úctou. 27. 7. nás
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čekal den volna, který jsme využili pro důkladnou
prohlídku Českého Krumlova,
odpoledne nás
potom bavila lanovka přes řeku a zbytek odpoledne se hrály hry, u kterých jsme vydrželi až do
pozdního večera. V pátek 28. 7. jsme se konečně
mohli důkladně poměřit s vodním živlem - čekaly
nás krumlovské jezy, na kterých jsme se skutečně

Vikingové v Martinicích
V první polovině srpna se v Martinicích u Proseče uskutečnil letní dětský tábor, ve kterém se na
40 dětí z Poličky a jejího okolí ocitlo na 12 dní na
dalekém severu v zemi Vikingů.
Děti se v průběhu tábora seznámily se zajímavými a tajuplnými dějinami a postavami vikingské
historie. Sely obilí, připravovaly pokrmy vikingské
kuchyně, tvořily mapu své osady, lovily zvěř v hlubokých lesích, vyráběly bojové zbraně a nádherné
šperky. Odměnou za hrdinské činy a starost o celý
svůj kmen jim byla závěrečná tancovačka.
Poslední den tábora se všichni loučili se slzami
v očích a těšili se na další setkání se starými i novými kamarády příští rok o prázdninách.
Hlavni vedoucí – Mgr. Milan Matouš

Letní akademie sportu a her
Letní akademie sportu a her – tak se jmenoval
1. letošní tábor v Martinicích. Tábora se zúčastnilo
36 dětí různého věku. Jelikož nám letos přálo počasí,
trávili jsme mnoho času ve vodě, a spousta her měla
vodní tématiku např. bahenní zápasy. Děti si vyzkoušely také netradiční sportovní aktivity, bojovku
i noční hru. Nechyběl i výlet do Skutče na koupaliště
a klasický „celodeňák“ do Toulovcových maštalí.
Na táboře panovala přátelská nálada a děti vytvořily výbornou partu. Nejvíce se jim samozřejmě líbily
večerní diskotéky, ale nepohrdly ani táboráčkem.
Děkuji všem, kteří se letošního tábora zúčastnili
a těším se na další tábor.
Hlavní vedoucí - Zuzana Bulvová

DVĚ BAROKNÍ PAMÁTKY V KOSTELE

EKOCENTRUM SKŘÍTEK

Po obou stranách západního vchodu do PoAle to přece nemá s oběma skupinami v kosteličského kostela sv. Jakuba jsou umístěna dvě
le nic společného! Eiseltův údaj lze mnohem spíše
dřevěná a bíle natřená barokní sousoší. Výjevy, vztáhnout na torzo nějaké většího celku, chované
o nichž vyprávějí, jsou podány velmi dramaticky:
ve sbírkách muzea. Není tedy už bezpodmínečširoce rozmáchlá gesta svědčí, že se zde odehrává
ně nutné stále násilně spojovat kostelní plastiky
značně pohnutý děj. První sousoší předvádí muže
s datem 1748 a se jménem podstatně rokokověja ženu, mezi nimiž probíhá vzrušený rozhovor, ve
šího a méně výrazného řezbáře Františka Pacáka
druhém spočívá bezvládné tělo na klíně jeho zou- mladšího. Mé podezření tedy bylo oprávněné
falé matky, bolestně žalující obloze. Aspoň detail – a neméně už před tím Blažíčkovo. Datování
jedné z obou skupin jsem chtěl pro vás vyfotogra- obou skupin by tak bylo možno posunout zpět až
fovat z ostřejšího podhledu, jaký svědčí baroku. do 30. let 18. stol., což lépe odpovídá slohovému
Nepodařilo se: hlasitě zaržál farní šiml, nedovolil
rozboru. A prokázalo-li se odkazem na Eiseltovy
pořídit snímky a tak se snad spokojíte s mým ma- knížky, že nikdy nebyly součástí Křížové cesty
lým náčrtkem (kreslení dosud zakázáno nebylo).
z roku 1748 a že na základě slohového rozboru
Ze starších prospektů a propagačních brožur, není již nutné počítat s Františkem Pacákem jako
věnovaných místním památkám, se dovídáme, že
autorem, měli bychom se také znovu zamyslet nad
tu jde o jediná dvě zachovaná zastavení ze zniče- otázkou, co přesně tyto dvě skupiny představují.
né Křížové cesty, která obepínala obvod chrámu, U Piety, která se dříve omylem považovala za 13.
a za požáru r. 1845 ji pohltily plameny. Podle jed- zastavení, není třeba váhat: stále zůstává pokračoněch mělo jít o 4. a 13. zastavení, jiní pokládali
váním dlouhé řady Piet, zobrazovaných v podobdialog dvou postav za součást 12. zastavení ( Jan
ném ikonografickém schématu již od středověku.
a Maria pod křížem: Cupal).
Jejich námět byl kdysi odvozen od vizí Bertina
z Casale zaznamenaných ve spise Argot crucifixae vitae Jesu. Zato s druhým výjevem, tradičně
považovaným za 4. zastavení Křížové cesty jako
Setkání Krista s Pannou Marií, se od počátku vynořovaly pochybnosti. Cosi nám nehrálo už dříve:
kde je kříž, který měl Ježíš nést na zádech?
Možností odlišného výkladu bylo několik. Neobstál ani zmíněný Cupalův. Rozhodl jsem se pro
nové označení: Zjevení Krista magdalské Marii
bezprostředně po jeho Zmrtvýchvstání, tak, jak
je líčí evangelista Jan. Jsem přesvědčen, že výraz
postav v této dramatické scéně vyjadřuje Ježíšovo
odmítavé gesto v okamžiku, kdy se k němu Magdalena vrhla: „Nedotýkej se mne, neboť jsem ještě
nevystoupil k Otci“ ( Jan 20,17). Výjev se v uměNoli me tangere! Kresba: PhDr. O. A. Kukla
leckohistorické literatuře označuje jako „Noli me
tangere“.
Uvažovanou křížovou cestu zhotovil v roce
O svém pátrání jsem už koncem šedesátých let
1748 František Pacák mladší a podle záznamu
sepsal delší studii s podrobnými odkazy k pramev Pamětní knize měšťana Záruby ji téhož roku
nům a literatuře. Nazval jsem ji „Dvě barokní souposvětili moravskotřebovští františkáni.
soší v poličském kostele svatého Jakuba“. Tiskem
Od počátku 50. let jsem se již podstatně blíže
nevyšla. Chcete-li v kostce vědět, o čem byla, tak
seznamoval s tvorbou Pacákovy litomyšlské dílny. zrovna o tomhle.
Údaj, že v kostele je tedy dílo mladšího Františka, ve mně od počátku budil podezření. Měkce
PhDr. O. A. Kukla
rozevláté tvary, iluzivní rozehrávání světel a stínů
i posléze samy obličejové typy mi mnohem více
připomínaly ještě doznívání optickomalebného
slohu vrcholného baroku, blízkého Braunovi a ve
východních Čechách reprezentovaného starším
Jiřím Pacákem, autorem statue na poličském
náměstí (samozřejmě také již zčásti dotčeným
Je tady podzim v plné parádě a s ním přeměňoblížícím se rokokem).
vání šatiček i kabátků – a to nejen v přírodě, odkud
Když jsem pak své mínění konzultoval s pa- to okoukali jak módní tvůrci v barvách i střizích, tak
nem docentem Oldřichem Blažíčkem, předním
trochu neplánovaně i my, váš Klub zdraví.
odborníkem na barokní plastiku, potěšilo mne
Už delší dobu denně jezdím do práce a z práce
jeho shodné stanovisko. Zjistil jsem, že už v kni- kolem budovy muzea, která se z poněkud zvetšelé
ze „Sochařství baroku v Čechách“ vyslovil také
starušky mění v krasavici mezi okolními domy. Jak
on pochybnosti o Františkově autorství. Pokud
ustupuje lešení, je vidět, že české ručičky mají prostě
by jím byl Pacák mladší, pak by – podle Blažíč- své jméno pořád oprávněně ozdobené přívlastkem
ka – bylo možno stavět Františka po bok Jiřího. „zlaté“, protože ti pánové, co se s nimi ráno zdravívám,
Napsal tam také: „Tyto dvě řeky…se zcela těsně
je opravdu mají. A navíc trpělivost přímo osvědčenou.
připojují k nejlepším pracím Jiřího Pacáka, a tu se
Jenže se budova musí vyspravit nejen v potěmkiklade otázka, je-li udávané datum 1748 vskutku
novském duchu, tj. navenek, ale také uvnitř, a tak
spolehlivé pro jejich vznik.“ Skupinu matky s mrt- nebude nějakou dobu námi používaný hudební sál
vým Ježíšem dokonce srovnal s Pietou Antonia
k dispozici.
Montatiho v římském kostele San Giovanni in
A proto jsme i my změnili „kabátek“ a naše nové
Laterno z roku 1732.
působiště bude díky vstřícnosti paní Zdeňky Novotné,
Více jasna do té zapeklité situace mi vnesly
ředitelky SVČ Mozaika, právě v její budově. A protože
teprve dvě Eiseltovy německy psané kníž- já osobně mám ráda změny, které jsou užitečné, jsem
ky. V Poličce jsou sice dobře známy, několika
za tuto příležitost patřičně vděčná, neboť nám umožní
drobností si tam však čtenáři nepovšimli. První
vyzkoušet si to, co jsme zatím nemohli, a sice uspořáknížka vyšla ještě před požárem (1833), druhá
dat mj. i víkendové workshopy, jak se dnes populárně
pak bezprostředně po ničivém ohni r. 1845, který
angličtinou zestruční to, že si budeme moci ty teorezároveň s mnoha budovami zničil i kostel a s ním
tické věci také „ohmatat“ a vyzkoušet v praxi. Takže
i Pacákovu Křížovou cestu. „Svatá Křížová cesta
se vážně moc těším.
je zcela zničena,“ postěžoval si autor, „až na
Zároveň chci touto cestou poděkovat všem praposlední zastavení: Ježíš uložen do hrobu a tři
covníkům muzea, kteří nás zdarma nechávali několik
plačící andělé.“
let pod svojí střechou a také s námi některé přednáš-

Říjen byl velmi nabitý měsíc. Celý měsíc probíhala v prostorách městské knihovny fotografická
výstava o přírodě; soutěž pro děti, mládež i dospělé
„Dřeviny, knihy a internet“ a prezentace ekocentra.
7. října se úspěšně uskutečnila fotografická dílna
„Fotíme přírodu“ s účastníky z Poličky a z blízkého
i vzdálenějšího okolí. Počasí nám přálo a podařilo
se vytvořit spousty krásných fotek.
Největší akcí byla 20. října oslava Dne stromů
v prostorách Divadelního klubu. Připraveného
programu na pěti stanovištích a promítání filmu se
zúčastnilo 318 dětí a mládeže z Poličky a přilehlého
okolí. Oslava byla zakončena folkovým večerem.

Pozvání na listopad
15. listopadu se v 18:00 hod. v čítárně Městské
knihovny v Poličce uskuteční další pravidelná
přednáška tentokrát na téma „Všichni jsme součástí
přírody“ s podtitulem „Člověk jako neoddělitelná
součást přírody“. Přednášet bude p. Oldřich Růžička,
lektor Silvovy metody a asistent katedry informatiky
ZMVŠ Třebíč – paměť a relaxační techniky. Přijďte si
poslechnout zajímavou přednášku.
Dále stále na požádání připravujeme ekologicko-výchovné programy pro kolektivy MŠ, ZŠ i pro skupiny dospělých. Rozšířená nabídka programů.
Možnost objednání a více informací na tel:
731 563 819, příp. e-mailu: ekocentrumskritek@seznam.cz.
Poradna ekocentra každý čtvrtek 10:00 – 12:00
a 13:00 – 15:00 hod.
Za Ekocentrum Skřítek
Ing. Eva Janečková

KLUB ZDRAVÍ ZVE NA LISTOPADOVOU PŘEDNÁŠKU ÚPLNĚ
JINAM NĚŽ OBVYKLE
ky absolvovali a tak umožnili vytvoření přátelských
vztahů.
Děkuji i panu Juklovi, který nám vyhověl a v říjnu
nás nechal „pobejt“ v čítárně městské knihovny.
Polička je plná báječných lidí, ať už jsou to ti,
kteří nám nejrůznějším způsobem fandí a vycházejí
vstříc, panem redaktorem Jitřenky počínaje, přes
pracovníky městského úřadu, kteří nás loni podpořili
dotací, a konče těmi, kteří nás chodí navštívit přímo
na klubové akce a odcházejí více či méně spokojeni
- a přesto se znovu vracejí. I těmto všem děkuji, jinak
by naše práce neměla smysl.
A o čem bude listopadový večer? O nejklasičtějším nápoji (po čaji), ale nebude to o pivu, neradujte
se, pánové, bude to o kávě a nejen o ní, v přednášce
„Jak je to doopravdy s kofeinem,“ která se bude konat
v SVČ Mozaika (Nám. B. Martinů 85 – hned za Jakubským kostelem) od 18,00 hodin dne 8. listopadu 2006.
Ochutnávka také bude a doufám, že i diskuze.
Mějte se krásně a užívejte si letošního podzimu
obzvláště dozlatova krásně vypečeného.
S napjatým očekáváním, jaké to bude v pro mě
neznámém prostředí,
Vaše Hanka Ščigelová,
KLUB ZDRAVÍ Polička
P.S. Omlouvám se všem, kteří přišli v říjnu na
avízovaný termín a nic nebylo a doufám, že na nás
proto nezanevřeli.
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POZVÁNKA DPS PENZION
1. 11. Poslechové hudební odpoledne – společenská místnost 14.00 hod.
•
8. 11. V jídelně Penzionu se uskuteční kloboukový bál. Uvidíte módní kloboukovou přehlídku, nebude chybět muzika ani občerstvení.
Hudební doprovod – country kapela Babtrio +
Dafne. Začátek ve 14.00 hod.
•
9. 11. Společenská místnost 14.00 hod. – keramika, výroba vánočních ozdob
•
15. 11. Ing. Janečková z Ekocentra Skřítek nás
navštíví s přednáškou – Voda pro život – v rámci
desetiletého programu OSN vše o vodě: kvalitní
voda jako nutný aspekt pro přežití všeho živého na Zemi, pitný režim seniorů, koloběh vody
v přírodě, využití nejnovějších poznatků o vlastnostech vody k lepšímu zdraví… Společenská
místnost ve 14.00 hod.
•
21. 11. Společenská místnost 13.30 hod. – výtvarná dílna „Šikovné ručičky“ vánoční přání.
•
22. 11. Společenská místnost ve 14.00 hod.
– promítání videa – ze života v Penzionu za r. 2006
•
29. 11. Společenská místnost 14.00 hod. – keramika
•
30. 11. Ve společenské místnosti ve 14.00 hod.
se opět sejdeme na narozeninovém zpívání.

ZUŠ B.M.POLIČKA – 3X PRAHA
Po zahájení práce na začátku školního roku
a po dořešení organizačních záležitostí se Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička
intenzivně připravuje na svá první vystoupení.
Již říjen přinesl kromě pravidelně každý měsíc
konaného Žákovského hudebního večera i účast
na IV. ročníku Písňové soutěže Bohuslava Martinů v Praze. Jak jistě víte, vyvrcholení soutěže
mají možnost shlédnout i obyvatelé Poličky,
protože se koncert vítězů koná také ve velkém
sále Tylova domu. Tento rok se koncert bude
konat 3. 11. 2006 od 17,00 hod. Dovoluji si hudbymilovné publikum na tento koncert pozvat,
protože je to jedinečná možnost poslechnout si
to nejlepší z dnešní mladé pěvecké scény. Více
informací o soutěži získáte na internetové adrese
www.volny.cz/pisnova-soutez/.
ZUŠ Bohuslava Martinů Polička úzce spolupracuje s poličskou pobočkou Společnosti Bohuslava Martinů mimo jiné tím, že společně organizují akce zaměřené na propagaci díla slavného
skladatele. Již po několik let v předvánočním
období pořádáme zájezd na koncert do Prahy
v rámci Dnů Bohuslava Martinů. Ani tento rok
není výjimkou, jen namísto koncertu v Rudolfinu
se podařilo zajistit vstupenky na operní představení do Národního divadla. Jedná se o operu
B. Martinů Řecké pašije a mělo by jít o zážitek
vskutku jedinečný, protože se jedná o inscenaci
s novým překladem od muzikologa Mgr. Aleše
Březiny. Zájezd se bude konat 28. 11. 2006. (Přihlášeným účastníkům si dovolím připomenout,
že odjezd je ve 13,00 hod. od ZUŠ.)
Společnost Bohuslava Martinů čekají na závěr
roku důležité změny. Dne 9. 11. 2006 se bude
konat v Praze její valná hromada, na které by
mimo jiné měl být zvolen nový celorepublikový
výbor, ze kterého vzejde také nový předseda
Společnosti. Slibuji, že o případných změnách
a novinkách budu informovat v některém z dalších čísel Jitřenky.
Renata Pechancová,
ředitelka školy
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INFORMACE ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ
MĚÚ POLIČKA O ZMĚNÁCH V SOCIÁLNÍ OBLASTI – POKRAČOVÁNÍ
V minulém čísle Jitřenky jste byli seznámeni se
změnami v oblasti sociálních služeb, nyní bych Vás
ráda seznámila se změnami dalších dvou zákonů.Od
1.1.2007 bude v platnosti zákon č.110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu a zákon č.111/2006 Sb.,
o pomoci v hmotné nouzi, který nahrazuje zákon č.
482/91 Sb.,o sociální potřebnosti
Zákon o životním a existenčním minimu podstatně mění konstrukci stávajícího životního minima.Bude se skládat pouze z částky na výživu a ostatní
základní osobní potřeby. Výdaje spojené s náklady
na bydlení byly z životního minima vyjmuty a situace
nedostatečných příjmů k úhradě nákladů spojených
s bydlením je řešena samostatně příspěvkem na
bydlení ze státní sociální podpory a doplatkem na
bydlení z pomoci v hmotné nouzi.
Životní minimum jednotlivce, který je dospělou osobou, činí 3 126 Kč měsíčně.
Je-li tato dospělá osoba posuzována společně s jinými osobami, činí životní minimum dospělé osoby,
posuzované jako první v pořadí částku 2 880 Kč
měsíčně. U každé další dospělé osoby jde o částku
2 600,-Kč. U nezaopatřených dětí se snížil počet
věkových pásem. U dětí do šesti let činí částka
životního minima 1 600 Kč měsíčně, od šesti do
patnácti let 1 960 Kč a od 15 do 26 let 2 250 Kč.
Zákon o životním a existenčním minimu stanovuje okruh společně posuzovaných osob.
I v tomto případě došlo oproti stávajícímu zákonu
k podstatné změně. V první řadě se společně posuzují rodiče a nezletilé nezaopatřené děti. V druhé
řadě společně manželé.
Třetí skupinu lze rozdělit na dvě podskupiny.Za
prvé jde o rodiče a nezletilé nezaopatřené děti (např.
po skončení povinné školní docházky, které se nepřipravují na další povolání), za druhé o rodiče a zletilé
děti, které společně s rodiči bydlí. Zde jde o podstatnou změnu, protože dosud v těchto případech byly
tyto zletilé děti posuzovány samostatně.
Zákon o životním a existenčním minimu zavádí
také novou úroveň příjmů, která již nezabezpečuje
základní životní potřeby, ale uspokojuje tyto pouze
na úrovni umožňující tzv. „přežití“.Částka existenčStupeň závislosti
I. stupeň
(lehká závislost)
II. stupeň
(středně těžká závislost)
III. stupeň
(těžká závislost)
IV. stupeň
(úplná závislost)

suzovaných osob po odečtení přiměřených nákladů
na bydlení nedosahuje částky živobytí, přičemž si
nemůže tento příjem zvýšit vzhledem ke svému věku,
zdravotnímu stavu nebo z jiných vážných důvodů
vlastním přičiněním. Zákon klade mimořádný důraz
na zvýšení příjmu vlastním přičiněním za něž považuje : zvýšení příjmu vlastní prací, řádným uplatněním
nároků a pohledávek a prodejem nebo jiným využitím majetku, např. i stavebního spoření.
K velké změně dochází u hodnocení příjmu pro
účely hmotné nouze. Příjmy ze závislé činnosti budou započítávány ve výši 70% z jejich celkové výše,
u dávek nemocenského pojištění a podpory v nezaměstnanosti ve výši 80% a ostatní příjmy budou
započítány plně.
Nová právní úprava tak zvýhodňuje občany, kteří
si zvyšují příjem vlastní prací případně přijmou i méně placenou práci.
Rozhodným obdobím, za které se zjišťuje příjem
pro účely posuzování nároku na dávku je období tří
kalendářních měsíců před uplatněním žádosti.
U doplatku na bydlení bude mít nárok na příspěvek pouze ten, kdo má v obci trvalý pobyt, pobírá
příspěvek na bydlení ze státní sociální podpory a získal nárok na příspěvek na živobytí.
Zákon o pomoci v hmotné nouzi je obsáhlý a složitý. Nárok na jednotlivé příspěvky bude hodnocen
z mnoha hledisek a výslednou částku vypočítá počítačový program, který bude jednotný pro všechny
úřady.
Nově zákon zavádí povinnost vypracování individuálního aktivizačního plánu jako jedné z forem
sociální práce. Půjde především o stanovení postupu
a časového harmonogramu plnění jednotlivých opatření a cílů, které mají být při řešení hmotné nouze
osoby dosaženy.
Vlasta Štaudová
V minulé Jitřence byla uvedena tabulka porovnání měsíční výše příspěvků na péči vůči stávajícím
bezmocnostem. Vzhledem k tomu, že při tisku došlo
k chybě, uvádíme tabulku ještě jednou.

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

3.000

0

Osoby nad 18 let

2.000

480 (částečná)

Dítě do 18 let

5.000

0

Osoby nad 18 let

4.000

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

ního minima je 2 020 Kč měsíčně a bude využívána
v zákoně o pomoci v hmotné nouzi.
Zákon č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
upravuje poskytování pomoci k zajištění základních
životních podmínek osobám, které se nacházejí
v hmotné nouzi.
Pomoc v hmotné nouzi je určena pro občany, kteří
ani s využitím jiných sociálních systémů nebo vlastní
iniciativou ani využitím vlastního majetku nemohou
získat dostatečné finanční prostředky na zabezpečení
svých potřeb. Systém poskytuje 3 dávky:
- příspěvek na živobytí
- doplatek na bydlení
- mimořádnou okamžitou pomoc
Hmotná nouze je v zásadě definována jako stav,
kdy příjem osoby případně s příjmem společně po-

STOMATOLOGICKÁ
POHOTOVOST
Oblast Litomyšl - Polička
4. - 5. 11.
MUDr. Eliáš Adolf, Litomyšl,
Kpt. Jaroše 404, 461 612 733
11. - 12. 11. MUDr. Hebltová Vladimíra,
Sloupnice 188, 465 549 236
17. 11.
MUDr. Kočí Jiřina,
Dolní Újezd 838, 461 631 126
18. - 19. 11. MUDr. Sejkorová Jitka, Polička,
Husova 25, 606 182 715
25. - 26. 11. MUDr. Kašparová Leona, Polička,
Janáčkova 523, 461 724 559
2. - 3. 12.
MUDr. Joukl Jan, Litomyšl,
Mariánská 1137, 461 615 402
Ordinační doba: sobota, neděle a svátky od 8 do 11 hodin.

PŘED 50 LETY
V ten srpnový den před 50 lety na koupání
nebylo. Tedy – rozhodně nebylo. Vladimír Trojek
měl dopoledne volno a tak se rozhodl podívat na
letiště poličského Aeroklubu. Měl to tam rád – vždy
tam byl někdo z klubových kolegů, se kterým vždy
našel nějaké společné téma. A taky se rád díval na
ozářené Orlické hory nebo Jeseníky. Ty ale dnes
vidět nebudou. Je zamračeno a spíš to vypadá na
déšť. Přišel k hangárům a vidí instruktora Otakara
Bartůňka. Na jeho stručné oznámení poletíme mu
odpověděl trochu vyhýbavě; nikomu z kamarádů
se dnes lítat nechce: „To bys mě musel k tomu větroni donést přes tu mokrou trávu tak akorát na
zádech, protože mám jen tenisky.“ Instruktor však
ví své: „Máme objednaného Čápa ze Skutče a umím
si představit, co by Pepík Tichý asi dělal, že sem
letěl zbytečně.“ Čáp byl tažný letoun, upravený pro
vlečení kluzáků místo navijáku. Původně německý
pozorovací letoun Storch byl oblíbený pro spolehlivost a Josef Tichý byl neméně spolehlivým pilotem
ze skutečského letiště.

Bylo tedy rozhodnuto. Byl proveden zápis do
knihy letů, zjištěny potřebné meteorologické údaje,
na nynější dobu více než skromné a kluzák, tehdy
se říkalo větroň PIONÝR 3215, byl zapojen a bylo
odstartováno. Ve dvojmístné kabině seděl ve předu
Láďa Trojek a za ním instruktor O. Bartůněk. V potřebné výšce a rychlosti byl kluzák odpojen jižně
od letiště a začal okruh nad městem. Z výšky vypadalo město jako vždy klidně, ale méně plasticky než
obvykle. Chyběly stíny. Chyběl příjemný svist větru,
otírající se o křídla letounu a chyběli ptáci, které
byl zvyklý potkávat a mít radost, že se vznáší jako
oni. Láďa se podíval na výškoměr a zjistil, že výška je stejná jak ve chvíli odpojení a stoupavé víry
nejsou cítit. Dokončil okruh a chtěl jít na přistání.
Instruktor mu ale řekl, udělej ještě jeden okruh.
„Nemůžu, nemáme výšku“ – „Jak to? – Máme tisíc
čtyři sta“ odpovídá instruktor.
A tady z toho udělám interwiev:
-Jak to Vladimíre, že ti mohl říct, že máte
čtrnáct set výšky?
My jsme o tom pak spolu mluvili – bylo to zřejmě
tím, že to přese mě špatně na výškoměru přečetl. Já
jsem ale viděl vedle a zároveň pod sebou věž kostela
a tím jsem taky věděl své.
Co jsi udělal?
Když jsem viděl, že Otakar by chtěl začít nový
okruh, zablokoval jsem knipl a řekl si děj se vůle boží.
Pak už to šlo samo. Zapřel jsem se nohama o podlahu a rukama o palubní desku a viděl, jak klesáme.
Křídlem jsme narazili na komín činžáku proti Soko-

lovně a škrtli o hřeben střechy činžáku. Cítil jsem jen
takové krátké bouchnutí. Kluzák zachytil o ocelové
lano bleskosvodu na hřebeni střechy a to popustilo
kluzák jen o kousíček níž. Jak se později zjistilo,
nebylo by to stačilo. Jak jsme ale prorazili střechu,
zaklínilo se kluzné kolečko větroně přesně do štítových trámů a my se zastavili. Chtěli jsme opustit kabinu, ale ta nešla otevřít. Přece jen jsme ji pootevřeli
a k našemu překvapení dírou ve střeše se ozýval hlas.
Shodou okolností byl na půdě domovník pan Molík
a měl tam taky štafle. Pomohl rozbít tašky, abychom
se mohli dostat na půdu. Já jsem při tom stále křečovitě držel lano od bleskosvodu – říkal jsem si, že lano
nepustím, kdyby mi to mělo ruku utrhnout.
Přeci jenom jste asi byli v šoku…
No asi ano, protože, když jsme byli na střeše a viděl jsem dole lidi, tak jsem jim salutoval.
Vraťme se na zem a podívejme se, co se tam dělo.
Pan Trojek starší, otec Vladimíra, se vracel z pošty
a viděl kluzák na střeše. Přišel do podniku Potraviny
v Husově ulici, kde byl zaměstnán a zvěstoval zaměstnancům, že nějaký blázen právě přistál na střeše na domě u Nemocenské pojišťovny. Jeho kolega
Václav Rippl na nic nečekal, vzal fotoaparát, pořídil
několik snímků a mohl při návratu prvotní informaci
panu Trojkovi doplnit: „Tomáši, tak ten blázen, co
přistál na střeše, je tvůj syn a je v pořádku“.
Dozvuky: Když pilot tažného letounu neviděl
nikde kluzák letět, udělal ještě jeden okruh a pak
ho uviděl na střeše a zároveň ruku, která mává
z kabiny. Hned přistál a informoval, co se stalo.
To už se na chodníku naproti kupily hloučky lidí,
přesto, že bylo dopoledne a většina lidí byla v zaměstnání. Potom se zvěst o této příhodě roznesla
ústně po celém okolí. V tehdejší době se o žádných
takových událostech nesmělo psát. Aeroklub měl
ale několik problémů: nejdříve bylo nutno sejmout
letoun se střechy. Při tehdejší technice se ukázalo,
že jediným řešením je kluzák pomocí lan převrátit
a svrhnout na zadní část domu, kde bylo volné prostranství. Letoun byl však po této akci zcela zničen.
Dalším problémem bylo uhrazení škod na budově
a vzhledem k velkorysosti majitelů šlo jen i minimální částky. Posledním dějstvím bylo vyšetřování
okolností tohoto letu. Tehdy byl v Poličce okres
a tak jednání probíhalo ve městě. Na jedné straně
Svazarm, zastupující místní Aeroklub, na druhé
straně prokurátor. Ten nakonec posoudil celou událost jako dopravní nehodu a instruktor O. Bartůněk
měl na 1 rok zákaz věnovat se této činnosti.
A závěr? Vladimír Trojek si při tom přistání
nakousl špičku jazyka, ale zároveň už ví, že nikdy
nikdo nevysvětlí, jak to, že se jeho letoun zachytil
přesně o lano bleskosvodu a zaklínil se na milimetr
přesně mezi dva hřebenové trámy, které tam měly
právě takovou mezeru, jakou to kluzné kolečko
potřebovalo. Ví ale také, že i když mu tehdy bylo
dvaatřicet, je pro něj 21. srpen 1956 datem jeho
druhého narození.
A. Klein

Biskupské gymnázium
Skute,
tyleté a osmileté,

pijme ihned uitele/ku
Aj, Fj, L, Bi, Ze,
IVT a správa sít.

Tel.: 469 326 360,
731 598 780
www. bigyskutec.cz,
e-mail: info@bigyskutec.cz



Bližší informace
na tel. .: 777 244 711

Biskupské gymnázium Skute
osmileté a tyleté
Vás zve na
DNY OTEVENÝCH DVEÍ
8. 11. 2006 8.00 - 15.00 hod.
1. 12. 2006 8.00 - 15.00 hod.
8. 1. 2007 13.00 - 16.00 hod.
13. 1. 2007 9.00 - 14.00 hod.
22. 1. 2007 13.00 - 16.00 hod.
Tel.: 469 326 360, 731 598 780
www. bigyskutec.cz,
e-mail: info@bigyskutec.cz

REAL SPEKTRUM GLOBAL a.s.

REALITY, FINANCE‚ PORADENSTVÍ

Jedna z nejvtších realitních spoleností v eské
Republice. S 15-ti letou psobností má nyní poboku
v Police! Nabízí širokou paletu služeb jakých se
obchod s nemovitostmi, ale i s pozemky i pronájm
týká. A co víc! Zaídíme pro vás hypotéku, pojištní
proti neschopnosti splácet, pojištní nemovitosti, atd.
Tedy, i když nemáte dostatek financí zavolejte,
tšíme se na vaši návštvu.
Jsme leny ASOCIACE REALITNÍCH KANCELÁÍ
Volejte PO — PÁ tel. 605 147 595
Poznámka: Hledáme byty 3+1 v Police

ŘÁDKOVÁ INZERCE
KOUPÍM POŠTOVNÍ ZNÁMKY, celé sbírky, větší
množství i pozůstalost po sběrateli. Platím v hotovosti.
Informace na tel. : 724 229 292
***
Prodám zánovní výbavu pro rekreační sjezdové
lyžování. Komplet zahrnuje lyže zn. Völkl G1, hole
zn. AXON (130 cm) a boty Salomon (velikost č. 29).
Cena 5.000,-Kč. Kontakt: 777 130 986.
***
Provádíme opravy, nátěry střech a jejich příslušenství. Výstavba nových střech. Opravy a rekonstrukce
starých komínů. Pokládání lepenkových, tavených
střech. Čištění starého eternitu. Vše kvalitně a levně.
Tel. 731 506 249, 464 620 162.
***
Koupím vaši nemovitost. Zn.: Seriózní a rychlé
jednání, peníze hned. Tel.: 724 657 573
***
Koupím byt v osobním i družstevním vlastnictví.
Platba v hotovosti – nabídněte. Tel. 724 657 573
***
Nemáte možnost nebo čas navštěvovat kadeřnické
salony? Nabízím Vám kadeřnické služby přímo u Vás
doma. Ušetříte čas i peníze! Dvořáková Radka, Sebranice, mobil : 605 955 975
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GEODETICKÁ KANCELÁ

S M A L L, spol. s r.o.
Starohradská 239, Polika

tel./fax 461 725 784, mobil. 603 499 046
e-mail: small@small.cz, www.small.cz
•
•
•
•

geometrické plány pro zápis novostaveb do KN
vytyení vlastnických hranic pozemk
zamení skuteného provedení staveb
ostatní geodetické práce

administrativní
pracovnici – úetní
o práce na PC
o organizaní a komunikaní
schopnosti
o idiský prkaz skup. B
Bližší informace
na tel. .: 777 244 711



    

Dolní Újezd
z dvodu rozšiování firmy pijmeme

2 spolehlivé idie MKD
Požadavky:
- idiský prkaz skupiny C, E
- platný profesní prkaz
- vzdlání: vyuen
- praxe výhodou

Nabízíme:
- dobré pracovní podmínky
- dobré finanní podmínky
- osobní ohodnocení
- motivaní prémie
- mladý kolektiv rozvíjející se firmy

Pihlásit se mžete:
- telefonicky u pí Miíkové,
tel: 461 632 841, mob: 724 253 214
- na e-mail: micikova@cobratransport.cz
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SOU obchodní a SOŠ SMSD, Polika, s.r.o., nám. B. Martin 95, 572 01 Polika.
tel.: 461 725 935 tel./fax: 461 724 435, e-mail: souobch@comacomp.cz,
www.souobchpolicka.cz

nabízí studium v následujících oborech
obory vzdlávání zakonené výuním listem
3-letá denní forma studia
66-51-H/ 003 Prodava potravináského zboží
66-51-H/ 004 Prodava smíšeného zboží
3-letá denní forma studia
3-letá denní forma studia
66-51-H/ 003 Prodava textil a odvy
69-51-H/ 001 Kadeník-kadenice
3-letá denní forma studia
obory vzdlávání zakonené maturitní zkouškou
66-43-M/ 001 Knihkupectví
4-letá denní forma studia
66-41-L/ 008
Obchodník-obchodnice
4-letá denní forma studia
4-letá denní forma studia
69-41-L/ 004
Kosmetika
nástavbové obory vzdlávání zakonené maturitní zkouškou
64-41-L/ 524
Podnikání
3-letá dálková forma studia
64-41-L/ 524
Podnikání
2-letá denní forma studia
69-41-L/ 502
Vlasová kosmetika
2-letá denní forma studia
pipravujeme další obor vzdlávání zakonený maturitní zkouškou
4-letá denní forma studia
72-41-M/001
Knihovnické a informaní systémy a služby

Jiné služby:
Ubytování - individuální a kolektivní rekreace, sportovní soustední
Stravování - i pro veejnost
Pronájem - tlocviny, spoleenských místností pro poádání svatebních hostin, veírk
a kulturních akcí
Kadenické a kosmetické služby pro veejnost (vetn pedikúry)
Další vzdlávání dosplých
DNY OTEVENÝCH DVEÍ
pondlí 27. 11. 2006 od 8:00 do 15:30 hodin, pondlí 12. 2. 2007 od 13:00 do 16:30 hodin

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY SE CHÝLÍ KE KONCI - PODZIMNÍ MUŠCE CHYBĚL KYSLÍK
Ve dnech 7. – 8. října (sobota, neděle) se na
přehradě č. 1 Pod Kopcem konal už 8. ročník
tradičního, oblíbeného závodu rybářských “fajnšmekrů“, a to Podzimní muška 2006. Sešlo se na
něm 170 příznivců této vytříbené techniky lovu
ze všech koutů republiky, nechyběla početná
výprava ze Slovenska, překvapením byla účast
jednoho Angličana. Celý závod byl poznamenán
vývojem letošního počasí, především nedostatkem vodních srážek a dosud velmi teplou vodou,
takže ve vodě chyběl kyslík, na což pstruzi reagují nezájmem o potravu. Hospodář pořádající
organizace, Rybářského sdružení Vysočina Polička pan Jaroslav Martinů, k tomu řekl:

Na snímku představujeme tři nejúspěšnější
závodníky (zleva): 2. M. Hosenseidl,
„Závodníků letos přijelo 170, z toho dvě ženy,
1. J. Simon, 3. K. Vlček
takže jsme spokojeni. Je mezi nimi skupina 20 Slováků a jeden Angličan, takže závod lze označit
za mezinárodní. Počasí se nadmíru vydařilo, je
kde je poměrně studená, průtočná voda a plně
takové to krásné „babí léto“, což je sice příjemné
se potvrdily naše obavy, že tyto ryby asi nebudou
pro závodníky, ale nikoliv pro ryby. Už zhruba „při chuti“. Proto jsme prozíravě druhou polovišest týdnů nezapršelo, je veliké sucho a potvrdily
nu osádky dovezli ze žďárských rybníků, kde
se obavy, že to bude mít vliv na braní ryb. Přítok
je zhruba stejné prostředí jako tady a právě tito
okysličené vody je minimální, voda v nádrži je
pstruzi zachraňovali “čest praporu“. Bohužel se
relativně teplá a to negativně ovlivňuje žravost
nám tentokrát nepodařilo sehnat žádné trofejní
pstruhů. V sobotu jich bylo uloveno zhruba 1 500, kusy (50 – 80 cm, ve váze kolem 3,5 kg, jak bývalo
dnes berou jen ojediněle. Bohudík každý chápe, zvykem). Můžeme se na ně těšit už v 11. ročníže v našich silách není nějaké „laciné“ řešení situ- ku závodu v lovu pstruhů a sivenů na přívlač
ace. Přesto musím podotknout, že zmíněný počet
a umělou mušku (21. – 22. října 2006) a samoulovených pstruhů není zas až tak málo, protože
zřejmě v příštím roce na jaře, při 11. ročníku jartakové množství se na jiných revírech nechytne
ní Poličské mušky. Posledním letošním závodem
ani za celý rok. A tak nám nezbývá než se těšit na
bude 6. ročník poháru Poličský candát (sobota
jarní mušku, kdy je dostatek čisté, chladné vody 11. listopadu), který se mezi rybáři těší stále větší
a tyto objektivní problémy odpadají.“
oblibě. Mohou se těšit na dobré zarybnění štikou,
Kolik pstruhů jste na závod nově vysadili?
candátem, okounem a pstruhem, takže o záběry
„Zarybnění odpovídalo tradici. Nově jsme
nebude jistě nouze.“
vysadili 5 000 pstruhů ve váze od 0,2 do 0,8 kg.
Dnes, v neděli, tedy probíhá finále. Kolik záZhruba polovinu jsme koupili od Povodí Moravy, vodníků do něj postoupilo?

ATLETICKÉ NOVINKY
V neděli 24. září na městském stadionu v Moravské Třebové ukončili letošní úspěšnou sezónu
nejmladší atleti účastí ve finále krajského přeboru družstev.
Do finále podle očekávání postoupilo družstvo dívek a se štěstím i družstvo chlapců. Chlapci ve složení M. Cecha, P. Harašta, O. Klimeš,
M. Leiviet, V. Valena a R. Vytlačil obsadili pěkné
5. místo. Dívky ve složení A. Klusoňová, D. Leinweberová, T. Musilová, Z. Schauerová, B. Tomanová a T. Vytlačilová, přestože nezopakovaly
svoje výkony ze základních kol, vybojovaly
krásné 2. místo.
Ve stejný den družstvo mužů v oslabené
sestavě potvrdilo v Týništi nad Orlicí jasným
vítězstvím dominantní postavení ve společném
krajském přeboru mužů. Vytrvalecká běžecká
skupina dala přednost startu na MR v silničním
běhu Běchovice – Praha.
V kategorii dorostenců na trati 6 km patřilo 6. místo J. Červovi (21:23) a 8. T. Večeřovi
(21:43), v kategorii juniorů na 10 km na 8. místě skončil K. Sejkora (35:56), což v absolutním
pořadí tohoto tradičního závodu i mezi muži
znamenalo 26. místo, přestože jeho výkon nebyl
optimální.
Ve dnech 7.- 8. října v Litomyšli probíhal
přebor kraje ve vícebojích. I zde měla poličská
atletika své zastoupení. V pětiboji mladších žáků
obsadil Honzík Flídr ziskem 1141 bodů 8.místo
a bratr Vojta v devítiboji starších žáků s 2318
body 6. místo.
V sobotu 7. října napsalo družstvo mužů
na krásném stadionu v Jablonci další slavnou
stránku své historie v kvalifikaci pro II. ligu.
23 členné družstvo si chtělo dát dárek v roce 20.
výročí obnovení činnosti atletiky v Poličce v po-

době postupu do II.ligy. I bez chybějících borců
T. Procházky, J. Šlosra, F. Švejdy, L. Tomáška,
J. Chmelíka a J. Červa nebylo bez nadějí. Vedoucí stanovili potřebu zisku 150 bodů na postup,
přestože tento cíl byl překonám, tak to tentokrát
na postup nestačilo. Z kvalifikace postupovala
tři družstva a poličské skončilo čtvrté. Přehled
medailových umístění : 1 500 m 3. K. Sejkora
(4:26,6); 5 000 m 1. J. Myška (16:36,95); koule
1. L. Kvapil (13,70); disk 1. L. Kvapil (43,08). Konečné pořadí : 1. AC Kovošrot Praha 238,5 bodu,
2. TJ Vodní stavby Tábor 214 b., 3. TJ Kavalier
Sázava 210,5 b., 4. Atletika Polička 155,5 b., 6. SK
BAS Babylon 80b., 6. ASK Děčín 68,5 b., 7. TJ
Liaz Jablonec B 34 b.
Týden po Velké Pardubické 15. října se konalo na Závodišti Pardubice tradiční republikové
finále Běžeckého poháru mládeže 2006. Jedná
se především o soutěž krajských mládežnických
družstev od mladšího žactva po dorost, kdy se
sečítají umístění 4 nejlepších ze všech kategorií.
V tomto ročníku i s pomocí poličských atletů
poprvé zvítězilo družstvo našeho Pardubického
kraje (135 b.) před Hradeckým (164 b.) a Prahou
(199 b.). V kategorii ml. žáků na 1 800 m obsadil
10. místo L. Propper (6:57 – 49 startujících); st. žákyně 2 300 m 4. Z. Vlčková (9:14 – 53); dorostenci
3 400 m 5. T. Večeře (11:35 – 46).
Hlavním závodem byl 37. ročník Velké Pardubické Cross-country, kde mezi juniory na 6 700 m
obsadil 5. místo K. Sejkora (23:55) a mezi muži
v kategorii F na 10 000 m 23. J. Tománek (45:04).
Posledním velkým závodem sezóny bude
25. listopadu MR v přespolním běhu v Bělé nad
Radbuzou.
-JarKa-

„Do dnešního finále postoupilo 90 účastníků,
včetně obou žen. Zhruba kolem 14 hodiny budeme znát výsledky.“
Konečné výsledky letošní Podzimní mušky:
1. Jaroslav Simon, Mor. Třebová, 2. Miroslav Hosenseidl, Č. Budějovice, 3. Karel Vlček, Rožnov.
Ani členové RS Vysočiny Polička si nevedli špatně
– do 15. místa skončili Mirek Lidmila (6.), Milan
Jílek (7.), Petr Jílek (9.) a Zdeněk Forchtsam (11.).
Celkem bylo uloveno 1 702 ryb, závodníci si jich
ponechali 225.
Vítěz Jaroslav Simon se nám svěřil se svými
dojmy: „Poličská muška je jedním ze zajímavých
závodů, které poličští rybáři každoročně na jaře
a na podzim pořádají. Vysazení pstruzi byli tentokrát menší než obvykle, ale aspoň zpočátku
brali. K pohodě přispělo krásné počasí. Myslím, že
o výsledcích rozhodovalo štěstí, mne si patrně vyhlédl sv. Petr, asi proto, že obchoduji s rybářskými
potřebami.“
Text a foto: L. Vrabec

POLIČSKÁ ATLETIKA
PŘEDSTAVUJE
Nejžhavějším kandidátem na titul poličský atlet
roku je jednoznačně Zuzka Vlčková, kterou čtenáři
Jitřenky znají především jako veleúspěšnou reprezentantku poličského triatlonu. Zuzka je držitelkou
bronzové a stříbrné medaile z první a druhé Olympiády dětí a mládeže, letos přidala i titul mistrně
republiky v triatlonu.
Současně s tímto náročným sportem se Zuzka
již čtyři roky věnuje atletice, byť v prvních letech
spíše jen kondičně, aby zlepšila svoji techniku běhu
pro potřeby triatlonu či duatlonu. Její běh připomínal rychlochodce s ochrnutými pažemi, který
není ochoten podřídit se náročnějším tréninkům.
Hlavní disciplínou zůstával triatlon, ovšem chybějící
konkurence nemotivovala k zvýšenému úsilí. Zuzka
v té době se také věnovala se svými sourozenci hasičskému sportu.
V posledních dvou letech Zuzka změnila svůj
přístup k tréninku i k vlastní atletice. Chůzi změnila
v běh, začala trénovat intervalově, snažila se hlídat
s výjimkou levé ruky i techniku běhu a výsledky na
sebe nenechaly dlouho čekat. Zuzka je dnes nejen
nejlepší žákovskou běžkyní na středních a dlouhých tratích v Pardubickém kraji, ale patří mezi pět
nejlepších v České republice, čehož důkazem je 5.
místo z MR na 1 500 m v Karlových Varech, 4. místo
v celostátním finále Běžeckého poháru mládeže
2006 v Pardubicích i již jisté vítězství v Orlické běžecké lize mládeže 2006.

Zuzka stejně úspěšně zdolává již od primy nástrahy náročného studia na poličském gymnáziu.
Přes zmíněné úspěchy zůstává Zuzka skromnou kamarádkou pro všechny členy oddílu, která vždy hýří
dobrou náladou a milým úsměvem. Je také zářným
příkladem, jak důležitou roli na úspěchu mladého
sportovce má rodina - a není to jen o penězích.
Zuzko, ať Ti to plave, šlape a běhá!
- JarKa -

16

NUTNÝ ZÁKROK PROTI VODNÍM TRAVÁM
VÝLOV RYBNÍKA V LAČNOVĚ
V sobotu 30. září uskutečnilo Rybářské sdružení Vysočina Polička výlov rybníka v Lačnově.
Tento krok si vynutilo nadměrné rozmnožení
vodních trav, které už zabíraly více než polovinu
rybníka a bránily rybolovu. Hospodář sdružení
pan Jaroslav Martinů nám řekl:

K největším vyloveným rybám patřil i tento
amur.
„Rád bych připomněl, že poličští rybáři v roce
1994, se souhlasem majitele této vodní plochy
a přilehlé pily pana Musila, rybník obnovili a začali na něm hospodařit. Za těch dvanáct let jej
lovíme už potřetí a hlavním důvodem vždy bylo
jeho zarůstání vodními travami. Těm se tady mimořádně daří, protože rybník je poměrně mělký
a velmi úživný. Letos už zabraly zhruba 60 %
vodní plochy. Dalším důvodem je chystaná rekonstrukce rybníka Peklo – v listopadu dojde k jeho
výlovu a budou zahájeny nezbytné rekonstrukční
práce, které budou pokračovat ještě v roce 2007.
Naší snahou tudíž je nezmenšovat příliš rozsah
revírů pro sportovní rybolov a uděláme vše, aby
rybník v Lačnově byl rybářům pro příští sezónu
k dispozici. Považujeme ho za důležitý i proto, že
je hojně navštěvovaný a oblíbený pro svou pěknou
polohu.“
Jak hodláte trávu likvidovat?
„Rybník ponecháme do zámrzu prázdný, teď
nám pomůže sucho a teplo, později mrazíky. Nyní
se domlouváme s panem Musilem na procesu letnění. Osobně se domnívám, že se nám takto podaří se trávy z větší části zbavit a že se rybáři mohou
na příští sezónu těšit.“
Neuvažujete o použití chemických prostředků?
„Zatím budeme spoléhat na přírodu. Kdybychom viděli, že to nestačí, uvažovali bychom o nějakém mechanickém zásahu. Na chemii nespoléháme, jelikož rybník Lačnov leží ve vodárenském
povodí Bílého potoka a Svratky a všechny takovéto
zásahy nejsou tak jednoduché a bezproblémové,
jak si mnozí rybáři myslí.“
Jak výlov dopadl?
„Výlov dopadl podle očekávání. Každoročně sem
dáváme kolem 1 400 kaprů a několik tisíc pstruhů
duhových. Kaprů jsme vylovili zhruba 400, několik kolem 5 kg, pstruha ani jednoho, protože byli
všichni vychytaní. Rybáři tedy byli jistě spokojení
a to je přece cílem našeho snažení. Přestože byl
rybolov značně komplikován travním porostem,
lovci potvrdili svou šikovnost. Kromě kaprů jsme
vylovili také několik velmi pěkných amurů, línů,
malých i větších štik. Mám zkušenosti i z ostatních
rybníků, že rybáři jsou během sezóny schopni
vychytat 80 až 90 % vysazených ryb, což svědčí
jak o vysoké úrovni používaného náčiní a technik
lovu, tak o sportovní úrovni rybářů.“
Na své si zde přišli i lovci dravých ryb, protože
si odsud odvezli množství nástražních rybiček…
„To je průvodním jevem každého výlovu.
Podzim je nejvhodnější čas k lovu dravců (štik,
candátů) a tak se každý snaží, aby měl na co
chytat.“
Text a foto: L. Vrabec
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BASKETBALOVÁ SOUTĚŽ V POLIČCE!!!
Všichni čtenáři Jitřenky jsou zajisté zvyklí na to,
že se na jejích stránkách dočítají o úspěších poličských kolektivních sportovců – volejbalistek, fotbalistů, hokejbalistů a mnohých dalších. Mezi nimi
se letos objevuje něco zcela nového a pro Poličku
neznámého, a to je basketbal. Od letošního září
Poličku reprezentuje v přeboru Pardubického kraje
mužů družstvo BK Polička. Družstvo je formálně
rezervním celkem svitavských třetiligových basketbalistů a jeho osu tvoří loňští starší dorostenci,
mezi kterými jsou i tři hráči z Poličky, resp. z Pomezí. Část domácích zápasů se sehraje ve svitavské
hale Na Střelnici, část v hale poličského gymnázia.
U příležitosti startu vůbec první basketbalové soutěže v Poličce jsme položili pár otázek trenérovi BK
Polička, panu Dušanu Sabolovi.
Čtenáři si zajisté pokládají otázku, proč rezervní tým svitavských basketbalistů startuje
právě v Poličce a ne ve Svitavách a pod názvem
BK Polička?
Těch důvodů je několik. Za prvé několik nadějných chlapců z Poličky za nás již hraje a měli
by mít při zápasech domácí prostředí. A za druhé
je škoda, když v takovém městě, jako je Polička,
chybí tento nádherný a moderní sport.
Měli jste velké problémy s domlouváním
basketbalové soutěže v Poličce?
Tuto záležitost vyřizovali naši inženýři Hejduk
a Špaček, ale myslím, že jednání byla korektní,
a že nám v Poličce vyšli maximálně vstříc.
Jak probíhala příprava na sezónu? Byl jste
s ní jako trenér spokojen?
Příprava byla dost náročná, ale myslím, že náročné soustředění v Trutnově a řada přípravných
zápasů s těžkými soupeři se nám v sezóně vrátí.
Turnaje v Kolíně, ale hlavně na Slovensku byly
z hlediska zkušeností k nezaplacení.
S jakými ambicemi vstupujete do letošního
ročníku Krajského přeboru mužů?
Postoupit do finálové skupiny východočeské
oblasti, dál se uvidí. Druhým cílem je získat herní
zkušenosti mladých hráčů a připravit je na náročnou soutěž – 3. ligu. Takovým všeobecným cílem je
samozřejmě umožnit hrát basketbal co největšímu
počtu hráčů.
Většinu hráčů tvoří basketbalisté ze Svitav, pouze tři jsou současnými nebo bývalými studenty Gymnázia v Poličce. Budete
chtít do budoucna tento poměr změnit?
Máte v plánu pracovat v Poličce s mládeží?
Na tom už se pracuje a v Poličce by měla začít fungovat basketbalová přípravka.
Váš tým má za sebou tři domácí utkání. Převládá spokojenost nad vstupem do soutěže?
Až na zbytečně prohrané utkání s Pardubicemi
zatím spokojenost je, ale teprve další zápasy ukáží,
jak na tom jsme.
Máte nějaké přání ohledně basketbalu a letošní sezóny?
To hlavní je, aby hráči byli zdrávi, poctivě trénovali, aby jim vydržel elán a chuť po celou, zatím
zřejmě nejnáročnější sezónu. Jsem přesvědčen, že
výsledky se pak určitě dostaví.
Na soupisce pro letošní sezónu se objevuje
i jméno velezkušeného hráče a trenéra Jindry
Svojanovského. Co ho přivedlo znovu k basketbalu?
Patrně jeho nekonečný basketbalový elán
a fanatizmus. Ovšem jeho trenérské a v letošní
sezóně také hráčské zkušenosti jsou pro náš tým
důležité.
Tým BK Polička má za sebou první tři domácí
zápasy. Spokojenost po dvou jasných výhrách
trochu zastínilo zbytečně prohrané utkání s Pardubicemi. Následující utkání sehrají poličští basketbalisté na hřištích soupeřů, kde budou usilovat
o upevnění pozice na předních místech tabulky.
Vzhledem k rozlosování se bude další domácí zápas hrát v Poličce patrně až v lednu.
BK Polička – Česká Třebová „B“ 83:55 (37:20)
Body: Tichý 22, Svoboda 18, Sabol 18, Harašta

9, Svojanovský 8, Tomšíček 3, Hejduk 3, M. Špaček
2. Čtvrtiny 15:11, 22:9, 19:16, 27:19.
BK Polička – Sokol Pardubice 85:53 (35:18)
Body domácích: Sabol 29 (9 trojek!), Tomšíček
10, Hejduk 10, Svoboda 8, Tichý 8, Kredvík 7, Najbert 7, Zdvořilý 4, Špaček 2. Výsledky čtvrtin: 25:11,
17:8, 23:13, 20:21.
BK Polička – BK Pardubice „C“ 69:71 (40:33)
Body domácích: Sabol 29, Špaček 11, Tichý
9, Svoboda 7, Tomšíček 5, Hejduk 5, Svojanovský,
Zdvořilý a Najbert 1, Petr. Čtvrtiny: 20:15, 20:18, 16:
21, 13:17.

CYKLOKROS
MAYER JE OPĚT VE FORMĚ
Od konce září se opět rozběhla cyklokrosová
sezona, kde Miloš Mayer v kategorii masters 40-50
let úspěšně hájí barvy sportovního klubu PRIMA
Polička. Letos obhajuje loňské 2. místo v Extralize
Českého poháru masters.
Hned v prvním závodě ve Vrbně pod Pradědem
ukázal, že se s ním letos musí opět počítat, když
suverénně zvítězil způsobem – start-cíl.

Výsledky závodu:
1. místo, Miloš Mayer, SK PRIMA Polička
2. místo, Roman Kadlec, ON ROAD Olomouc
3. místo, Stanislav Vávra, BIKE KLUB Krnov
Druhý den cyklokrosový pohár pokračoval
dalším závodem v Luži-Košumberku. Zde Miloše
postihla smůla. Zlomil vidlici a na půjčeném kole
už neměl šanci bojovat o přední pozice. Dojel na
devátém místě.
Výsledky závodu:
1. místo, Milan Špolc, FUJI BIKE RANCH TEAM
2. místo, Roman Kadlec, ON ROAD Olomouc
3. místo, Antonín Ištván, YOGI RACING
Třetí závod Českého poháru se jel 15. 10. v Krnově. Na těžké technické trati se náš závodník po
velkém boji s domácím Vávrou opět prosadil a na
bedně se postavil na druhé místo.
Výsledky závodu:
1. místo, Roman Kadlec, ON ROAD Olomouc
2. místo, Miloš Mayer, SK PRIMA Polička
3. místo, Stanislav Vávra, BIKE KLUB Krnov
P. Mohelník

Do tohoto čísla Jitřenky se sešlo mimořádné množství příspěvků. Omlouvame se
všem, jejichž články nemohly být zveřejněny. Pokusíme se je otisknout v příštím čísle.

PLAVECKÁ ŠTAFETA MĚST – PRVNÍ MÍSTO!
Ve středu 4. října proběhla v poličském bazénu
soutěž 15. ročníku Plavecké štafety měst 500 x 100m.
Byla to celorepubliková akce konaná ve 14 městech
ČR, která se do soutěže přihlásila. Hlavním organizátorem byla pražská agentura Sprint, která štafetu pořádala pod záštitou Českého olympijského výboru.
Po předchozích 3 úspěšných letech bylo naším cílem pokusit se pokořit bronzovou příčku, což
se s přičiněním všech zúčastněných podařilo nad
naše očekávání.
V osm hodin přišli štafetu podpořit zástupci
města (starosta Bc. Miroslav Popelka, místostarosta
Jaroslav Martinů a tisková mluvčí Petra Martinů).
Celkem plavalo 448 účastníků, což je o 54 lidí více
než v loňském roce. Nejmladším účastníkem (s
velkou podporou maminky a babičky) byl teprve
2letý František Jána a nejstarší účastnicí 75letá paní
Irena Pletichová. Velký dík patří široké veřejnosti,
která obětovala vzácné chvíle volného času a přišla
podpořit štafetu. Velmi si vážíme výborné spolupráce s místními školami za uvolnění jednotlivých žáků
a jejich doprovodu, ale i kolektivům celých tříd (1.
a 2. tř. ZŠ Na Lukách, ZŠ Borová, ZŠ Květná). Nemalou měrou se podíleli i naši nejmenší z mateřských
škol nejen z Poličky.
Děkujeme za vaši podporu při plavecké štafetě
měst. Polička získala 1.místo v kategorii měst do
20.000 obyvatel
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo

Polička
Roudnice n. Labem
Rakovník
Tanvald
Skuteč

6202 b.
5582 b.
3150 b.
2643 b.
1859 b.

Zúčastnily se: MŠ Pomezí (13 žáků), MŠ Palackého
nám. (10), MŠ Luční (9), MŠ Květná (9), MŠ Sádek (3),
ZŠ Na Lukách (70), ZŠ Masarykova (103), ZŠ Květná
(12), ZŠ Borová (24), ZŠ Lubná (7), ZŠ Sádek (1), ZŠ
Jimramov (1), Speciální základní škola, Polička (9),
Gymnázium (95), SOU a SOŠ obchodní (1), SOU
a SOŠ Polička (2) a široká veřejnost (79)
Štafeta se plavala pod záštitou Českého olympijského výboru, patronkou je tradičně plavkyně Ilona
Hlaváčková. Maximální počet bodů (28) obdrželo

164 účastníků. Jsou mezi nimi všichni zúčastnění do
8 a nad 60 let. Z ostatních účastníků s plným počtem
bodů, který byl závislý na odplavaném čase, uvádíme
10 nejlepších: M. Škacha 0:55min. (22 let,veřejnost),
J. Vaňák 1:08 min.(16 let, veřejnost), P. Erbes 1:09
min. (14 let, Gymnázium), V. Werner 1:12 min. (12
let, ZŠ Luční), O. Stach 1:11 min. (26 let, veřejnost),

Z. Vlčková 1:13 min. (14 let, gymnázium), L. Kmošek
1:13 min.(25 let, veřejnost), M. Zerzánková 1:22 (19
let, SOU a SOŠ obchodní), L. Korábová 1:29 min. (27
let, gymnázium),
P. Mohelník 1:29 min.(14 let, Masarykova ZŠ),.
Děkujeme těmto sponzorům:
Tiskárna Polička-p. Koumar, Pekařství Marek,
Ravensburger, Heso, Kooperativa a.s., Pekárna Borová, VZP ČR, GE Money Bank, MIP s.r.o., PONAS
s.r.o., Cukrárna Černý-Mlynář, Knihkupectví – Dolejš,
Knihovna Polička, COMA s.r.o., Coloren, PRIMAŠvanda, KO-TOUR, THT s.r.o., KB, HTH8, TETA
drogerie, Papírnictví-p.Kořínková, Jordán, f.Báča,
Masokombinát, Cyklo-sport Stratílek, B-Computers,
HANA-tabák,tisk, STREFA, prodejna Pomezí
Štafeta je velmi úspěšně za námi, dovolte mi jménem kolektivu plavecké školy a plaveckého bazénu
poděkovat za účast všem závodníkům a organizátorům, ředitelům a učitelům škol. Pevně věřím, že se
nám podaří 1. místo obhájit i v příštím 16.ročníku
štafety. Děkuji.
Jitka Kmošková,
vedoucí plaveckého bazénu

MLADÍ HASIČI POPRVÉ ZLATÍ NA PODZIMNÍ SOUTĚŽI
V sobotu 14. října se družstva mladých hasičů
ze svitavského okresu sešla v Jevíčku na závodu
požárnické všestrannosti. Starší žáci z Poličky
v konkurenci 39 hlídek zvítězili a mladší vybojovali
4. místo z celkového počtu 27 hlídek.
Na podzim vypadají tréninky na hasičské zahradě jinak – žádná káď, žádné požární útoky ani štafety. V závodu požárnické všestrannosti nejde totiž
jen o co nejrychlejší proběhnutí cílem. Tento závod
prověřuje všeobecnou připravenost dětí, ať už ve
střelbě, topografii, zdravovědě či v uzlování.
Starší žáci z Poličky postavili na start dvě soutěžní hlídky. Umístění na nejvyšších příčkách jsme
však čekali pouze od jedné, v té druhé totiž starto-

vali závodníci s alergiemi a omezenými možnostmi
běhu. Přestože většinu trati neběželi, díky minimu
trestných minut obsadili 22. místo. Druhý nejrychlejší běžecký čas předvedla „lepší“ poličská hlídka
a díky nejnižšímu počtu trestných minut v konečném součtu zvítězila. Na zlato v podzimní soutěži
dosáhli poličští starší žáci poprvé v historii oddílu.
Sestava hlídek: 1. Kristýna Kynclová, Vojtěch
Mareš, Petra Paclíková, Lukáš Pospíšil, Jan Staněk; 2. Hana Cacková, Klára Cihlářová, Barbora
Klimešová, Lenka Štrumfová, závodník z Městečka
Trnávka
Také mladší žáci startovali ve dvou hlídkách:
Špunti a Rychlá rota. Děti z Rychlé roty získaly
osmnácté místo. Špunti vybíhali na trať plni očekávání, které závěrečný výsledek určitě nezklamal.
Sestava Špuntů bohužel nebyla ideální, pokud by
byly všechny děti zdravé, pomýšleli bychom na
ještě lepší umístění.
Sestava hlídek: Rychlá rota – Ondřej Macků,
Jan Mužík, Lukáš Poliačik, Tereza Srnská, Darina
Stýblová ; Špunti: Jiří Hanyk, Jiří Machek, Barbora
Slezáková, Aleš Urbánek, Petr Zahradník
Výsledek ze závodu požárnické všestrannosti
se započítává do hodnocení celoroční hry Plamen,
která vrcholí na konci května. Poličáci mají na jarní
kolo v Městečku Trnávka velice dobrou výchozí
pozici a naději, že si z něj přivezou medaile.
Pavla Vraspírová

POLIČŠTÍ KARATISTÉ
V CHORVATSKU
Ve dnech 22. září až 1. října se po dvou letech
poličští karatisté opět zúčastnili mezinárodního
Adria semináře, konaného na chorvatském ostrově
Mali Lošinj. Příležitosti zatrénovat si pod vedením
zakladatele moderního sportovního karate (MSKA)
Prof. Dr. Rudolfa Jakhela (IX. DAN) využilo více jak
sto karatistů z pěti evropských zemí.
Trénovalo se třífázově po dvouhodinových
blocích. Ranní trénink začínal za východu slunce
v 6:30 společným nástupem podél pobřeží. Následoval kondiční běh a koordinačně-vytrvalostní
cviky. Po vydatné snídani pokračoval střední blok,
věnovaný sebeobraně a boji se zbraněmi (tyč, řetěz,
nunčaky). Závěrečná část cvičení byla zaměřena na
technicko-taktický trénink. Volný čas se dal díky
pěknému počasí příjemně strávit regenerací na pláži či v centru přímořského městečka.
Zpestřením byl nácvik přerážecích technik, při
kterém si každý vyzkoušel, jaké to je, zdolat kámen
holou rukou. Dalším vzácným zážitkem byly dva
tréninky vedené nejúspěšnějším karatistou MSKA
Femim Mahalou (III. DAN), na kterých tento mistr
světa v karate účastníkům semináře prozradil několik speciálních technik, kterými poráží soupeře
na nejvyšších turnajích.
Nejočekávanější událostí byla DAN-promoce,
kde se při slavnostním ceremoniálu rozdávaly černé pasy. Mezi kandidáty na I. DAN byla i zástupkyně poličského oddílu Petra Hromádková, která se
splněním mistrovského slibu stala druhým mistrem
tohoto klubu. Přidala se tak ke svému trenérovi
a vedoucímu oddílu Radovanu Andrlemu (I. DAN),
který promoval před dvěma roky.
Součástí Adria semináře byl i mezinárodní Evropský pohár, na kterém naši bojovníci porovnali
síly s Italy, Slovinci, Němci a domácími Chorvaty.
Českou republiku, za kterou na tomto externím
turnaji startovaly dva týmy, úspěšně reprezentovali i tři karatisté z Poličky. Přes silnou konkurenci se tréninkové úsilí oběma týmům vyplatilo
a z Chorvatska si odvezly poháry za krásné druhé
a třetí místo.
Adria seminář 2006 se opravdu povedl a všichni
účastníci zde získali mnoho cenných zkušeností,
které snad využijí jako motivaci pro další zdokonalování se v karate.
Výsledková listina:
Milan Lorenc
2. místo
Czech Team A
Milan Lorenc
3. místo forma Set
Petra Hromádková 2. místo
Czech Team A
Štěpán Příhoda
3. místo
Czech Team B
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AMATÉRSKÁ
VOLEJBALOVÁ LIGA

FOTBALOVÉ VÝSLEDKY

Dne 16. 11. bude zahájen VIII. ročník Amatér7.-8. 10.
ské volejbalové ligy Polička. Do ligy se přihlásilo
Muži „A“
celkem osm týmů: A mrzaci, ASPV Lachtan Klub
SK Masokombinát POLIČKA- SK HOLICE 0:0
Long Vehicle GOGO Team, Bukvičky, Bystré, M6PV,
Sestava: Dittrich O. – Kovář, Švec F., Neumeister,
Pajdáci, THT, Uzený sardinky.
Král L. – Opina (79. Nekvinda), Soukal D., Petr, Nikl
Tento ročník bude tedy dvoukolový, systémem - Stejskal , Král V.
každý s každým. Hrát se bude jako obvykle vždy
Muži „B“
ve čtvrtek od 20:00. Prosíme o dochvilnost, abyste
KAMENNÁ HORKA - SK Masokombinát POLIČKA
měli čas na rozehrání. NEZAPOMEŇTE SI VZÍT NA „B“ 1 : 2 (0:2)
PRVNÍ ZÁPAS STARTOVNÉ!!!
Branka: 22. Kučera, 35. Zahoran
Kompletní rozpis a výsledky odehraných zápasů naleznete na www.policka.cz/avl
Mladší dorost
Za OV AVL
AFK CHRUDIM „B“- SK Masokombinát POLIČKA
Jaroslav K. Dvořák 3 : 2 (2:1)
Branky: 36. Zavadil, 65. Bednář J.
Sestava: Vraspír – Prokůpek, Klein, Bednář, Mihulka, Dvořák, Petr, Petrásek, Pruška, Zavadil, Kysilko,
(41.Mužík)
Dne 28. 9. se konal na antukových hřištích
u sokolovny II. ročník amatérského volejbalového turnaje Poličský out. Turnaje se zúčastnilo
celkem sedm družstev.
V ideálním volejbalovém počasí se nakonec
podařilo získat první místo družstvu Sluníčka
následováno týmem Bukviček. Třetí obsadili
Lachtani, na čtvrtém místě pak Bystré, pátém
Březiny, šestém Telecí a poslední zůstalo na
družstvo Pajdáci.
Naše poděkování patří firmám Bartosh s.r.o.
– reklama a Tiskárna Polička za jejich sponzorský příspěvek a městu Polička za finanční pomoc. Kompletní výsledky naleznete na webové
adrese policskyout.nastrankach.cz.
Za OV
J. K. Dvořák

Starší dorost
AFK CHRUDIM „B“ - SK Masokombinát POLIČKA
1 : 2 (0:1)
Branky: 22. Pazdera, 85. Vrabec
Sestava: Dobeš – Jílek, Langr, Navrátil, Findejs
O., Češka, Švec, Findejs L., Pazdera, Stodola, Dobiáš
(Vrabec, Klein O., Petr)
Mladší žáci
SK Masokombinát POLIČKA – FK OEZ LETOHRAD
0 : 5 (0:2)
Sestava : Just - Nespěšný,Groulík, Chlumský,
Kvasnička, Kučera, Ehrenberger, Šídlo, Střítežský,
Štěpánek, Opina (Štoudek, Staněk, Šimek, Košek,
Forchtsam,)
Starší žáci
SK Masokombinát POLIČKA – FK OEZ LETOHRAD
1:1
Mladší elévové
SK Masokombinát POLIČKA - TJ SVITAVY 1 : 0
Martinů

SK Masokombinát POLIČKA - JISKRA LITOMYŠL 2
: 2 Mužík, Martinů
SK Masokombinát POLIČKA - MORAVSKÁ TŘEBOVÁ 1 : 2 Nečas
14. - 15. 10.
Muži „A“
TJ SVITAVY – SK Masokombinát POLIČKA 1:1
Sestava: Dittrich O. – Kovář, Švec F., Neumeister,
Stoklásek (83.Nekvinda) – Opina , Soukal D., Petr,
Nikl, Stejskal , Král V.
Branky: 54. Mirek STEJSKAL, 83. Horák
Muži „B“
SK Masokombinát POLIČKA „B“ – TJ SVITAVY „B“
0 : 2 (0:1)
Branky: 27. a 47. Fiala 2
Mladší dorost
SK Masokombinát POLIČKA – TJ SVITAVY 1 : 3
(1:0)
Branka: 4 min. Zavadil L
Sestava: Vraspír T,- Prokůpek V, Klein O, Bednář J,
Mihulka T, - Dvořák J, Petr O, Petrásek F, - Mužík Jirka,
Zavadil L, Pruška M, ( Kysilko M. )
Starší dorost
SK Masokombinát POLIČKA – TJ SVITAVY
0 :2, (0:1)
Sestava: Dobeš M, - Jílek T, Langr L, Navrátil P,
Findejs O, - Češka M, Švec T, Findejs L, - Pazdera M,
Stodola Z, Dobiáš J. ( Vrabec J a Chrást J. )
Mladší žáci
Sokol PARDUBIČKY - SK Masokombinát POLIČKA
0 : 5 (0:3)
Góly: Šidlo 2x, Groulík, Ehrenberger, Nespěšný
Sestava : Uher - Nespěšný,Groulík, Dvořák, Kvasnička, Kučera, Ehrenberger, Šidlo, Forchtsam,Chlumský, Opina ( Střítežský, Košek, Hvězda,)
Starší žáci
Sokol PARDUBIČKY - SK Masokombinát POLIČKA
1:0

MĚSTSKÁ LIGA V MALÉ KOPANÉ
Vítězem 1. ročníku Městské ligy v malé
kopané – MFL Polička 2006 se stalo mužstvo:
VPS Polička

MTB – DVOUHODINOVKA
DVOJIC
V neděli 15. října jsme navázali na loňský 1. ročník našeho oblíbeného závodu dvojic na horských
kolech v lesoparku Liboháj.
Závodili jsme na atraktivním a hodně technickém okruhu měřícím jeden kilometr. Zúčastnilo se
10 dvojic, kde vždy jeden z páru absolvoval 1 i více
okruhů a poté předal štafetu svému parťákovi.
Sportovní klání trvalo 2 hodiny a protože se jelo
ve vysokém tempu, byli jsme rádi, že to máme za
sebou. Vítězná dvojice Jiří Škorpík a Tomáš Doubek
objela 42 kol a vyhrála pěkný putovní pohár.
Po závodě samozřejmě nechybělo ani občerstvení a všichni jsme si pochvalovali skromněji zorganizovaný, ale velmi zajímavý závod.
Přípravy a organizace závodu se ujal Jarda Břeň
se členy rodiny. Patří mu velký dík neboť bez jeho
iniciativy by se akce pravděpodobně nekonala.
Závěrem se chci zmínit o tom, že připravujeme
pro sportovní nadšence další neméně atraktivní
akci v Poličce, ve formě miniseriálu závodů na celý
příští rok. Informace o pořádaných aktivitách včas
zveřejníme v naší info-skříňce CYKLO-SKI KLUBU
POLIČKA.
Miroslav Brandejs

19

MĚSTSKÁ FOTBALOVÁ LIGA V MALÉ KOPANÉ
2006 - Konečná tabulka po základní části:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Garda Polička
VPS Polička
HC Božkov Team
Betlémáci
Jedlová
Pustá Rybná
Real Modřec
THT Team Polička
Novabrik
Stašov
Sokol Borová

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

8
8
8
6
4
4
4
3
2
2
1

1
0
0
1
3
1
1
1
1
0
1

1
2
2
3
3
5
5
6
7
8
8

36:15
37:14
39:24
37:15
28:25
23:24
18:28
18:30
9:25
13:33
13:38

25
24
24
19
15
13
13
10
7
6
4

FINAL FOUR:
11. 10. - 1. semifinále: VPS Polička - HC Božkov
Team 2:2 (1:1) na pokutové kopy 3:2 rozhodující
pokutový kop Bárta
Branky: Bárta, Dittrich - Vápeník, Stoklásek
V základní skupině rozdrtilo mužstvo VPS tým
HC Božkov vysoko 10:2, ovšem první semifinálový
zápas měl zcela jiný průběh. Ve velmi dramatickém
zápase vedla VPS od 9. minuty brankou Bárty po
rohovém kopu. V předposlední minutě prvního poločasu ovšem Vápeník po přihrávce Opršala zaslouženě vyrovnal. V dramatickém druhém poločase se
hokejistům podařilo ve 34. minutě brankou Stokláska strhnout vedení na jejich stranu, když dokázali
zúročit přesilovku za vyloučení brankáře Dittricha.
Ve 38. minutě ovšem VPS vyrovnala zásluhou vše-

stranného Dittricha. Na řadu přišly pokutové kopy
a po třech seriích byl stav opět nerozhodný 2:2.
Ovšem ve čtvrté serii poslal tým VPS do pátečního
finále úspěšnou trefou Bárta.
Utkání mělo výbornou úroveň a přihlížející
diváci museli být s průběhem navýsost spokojeni.
Tým HC Božkov podal proti favoritovi výborný výkon a byl jen krůček od vysněného finále.
2. semifinále: Garda Polička – Betlémáci
1 : 5 (0:3)
Branky: Komárek - Vaňák L. 2, Pospíšil 2, Kubát
Ve druhém středečním semifinále se zrodilo
překvapení, když vítěz základní části vysoko
prohrál se čtvrtým postupujícím týmem. Ovšem
mužstvo Betlémáků od úvodního hvizdu rozhodčího bylo kombinačně lepším a nabuzeným týmem.
V brance je několikrát podržel výborný Hubinka
a když se k tomu přidala střelecká pohotovost zatím nejlepšího střelce městské ligy Luboše Vaňáka,
nebylo ve druhém semifinále co řešit.
13. 10. - Utkání o 3 místo:
HC Božkov Team - Garda Polička 1 : 1 (1:1)
Mach – Kozel, na pokutové kopy 2:3
FINÁLE:
VPS Polička - Betlémáci 2 : 0 (2:0) Bárta 2
Nejlepší střelec:
Vaňák Luboš 17
Nejlepší brankář:
Hejl
Nejužitečnější hráč:
Dittrich J. st.

(Betlémáci)
(Novabrik)
(VPS Polička)

ÚSPĚCHY A AKTIVITY NATURÁLNÍHO KULTURISTY
JIŘÍHO ŠTĚPÁNKA
Po úspěchu na mistrovství Evropy v Barceloně
Naturální kulturistika je náročná jak fyzicky
Jiří Stěpánek dva týdny odpočíval a poté zahájil
tak také finančně. Jiří Štěpánek je závislý i na
přípravu do Karlových Varů. Součástí tréninku
sponzorských příspěvcích, za které vděčí předebyla práce s činkami, 5 krát týdně 60 km na kole, vším starostovi Poličky panu Bc. Miroslavu Popelčtyřikrát týdně 5km běhu a boxování do pytle. Pět
kovi, který ho podporuje ze svých soukromých fitýdnů před závodem držel velmi tvrdou dietu pro- nanční zdrojů, firmě T.E.S., s.r.o. a Městu Polička.
vázenou dvoufázovým tréninkem v posilovně.
„V neposlední řadě děkuji Andrei Konečné (Studio
Poslední zářijový den se v Karlových Varech Hawaii), mamince, synovi Robinovi, dceři Sandře,
v hotelu Termal konala mezinárodní soutěž
Mgr. Střílkovi (ZŠ Luční)“ řekl Jiří Štěpánek. Velkou
v naturální kulturistice Redot Natural Cup, které oporou mu jsou i fanoušci a mezi nim ten největší
se účastnilo 50 sportovců z České republiky, Slo- – výborná atlet vrhač krajského formátu, dvoumevenska a Německa. Pro české závodníky to byla trový a 120 kg vážící Lukáš Kvapil. „Atletika je
i nominační soutěž na Mistrovství světa v naturál- moje veliká láska a tak jsem rád, že se té poličské
ní kulturistice, které se letos bude konat začátkem
pod vedením M. Červa a J. Kacálka tak daří.“
listopadu v italském Bolzanu.
Jiří Štěpánek mezi českými sportovci v kategorii Masters zvítězil, tedy získal nominaci na
mistrovství světa, a v mezinárodním hodnocení
se umístil na 2. příčce. Byl velikou konkurencí vítězovi soutěže panu Ing. Peteru Winklerovi ze Slovenska. Pan Štěpánek za sebou nechal i výborné
německé sportovce Díetmara Haubolda a svého
přemožitele z pražské soutěže MUDr. Andrease
Müllera. Jak sám uvádí úroveň jeho kategorie
byla vynikající, protože i nadějný závodník ze
Sloveska František Deák skončil v mezinárodním
hodnocení až na 7. místě.
Kvalita celé soutěže velice stoupla po sportovní i společenské stránce, v doprovodném programu vystupovali zpěváci Martin Maxa, Aleš Brichta
nebo Loufanánek.
V říjnu se poličský naturální kulturista zúčastnil soutěží na Slovensku – Grand Prix Bánská
Bystrice a Mezinárodního mistrovství Slovenska
v naturální kulturistice v Košicích. Závod v Banské Bystrici měl vysokou úroveň – v kategorii
Masters startovalo slovenských reprezentantů
pro MS v Bolzanu. „Stříbrná medaile v takové
konkurenci má velkou hodnotu. O den později se
konalo Mezinárodní mistrovství Slovenska, kde již
Závěrem popřejme poličskému naturálnímu
tradičně zvítězil ing. Winkler, František Deák mi
kulturistovi na mistrovství světa v Bolzanu skvěvrátil porážku z Banské Bystrice a tak jsem získal
lou formu, pevné nervy a úspěch nejen pro něj,
bronz.“ řekl poličský borec.
ale i pro Poličku a celou Českou republiku .

PLAVECKÉ KURZY

SHOTOKAN CUP 2006

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

V sobotu 7. října se v Rychnově nad Kněžnou
konala Velká cena Sokola Vamberk – SHOTOKAN CUP 2006.
Pořádající oddíl Karate Vamberk pod záštitou
Českého svazu karate zajistil již pátý ročník této
soutěže a mezi startující kluby se zařadil také
Oddíl moderního sportovního karate Polička,
fungující pod Střediskem volného času Mozaika.
Jelikož se soutěže účastnily i početné výpravy
Chorvatska, Polska, Slovenska, Slovinska jednalo
se o prestižní mezinárodní akci.
Soutěžilo se v disciplínách KATA (sled předem daných technik) a KUMITE (sportovní boj)
podle pravidel světové federace karate-WKF.
Na této akci předvedli své dovednosti v bojích také karatisté z Poličky a potvrdili tak své
kvality.

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

NABÍZÍ K PRONÁJMU
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.

Výsledky:
Lorenc Milan
Lorenc Milan
Příhoda Štěpán
Team Polička

2. místo
kumite junioři do 75kg
1. místo
kumite muži do 75kg
3. místo
kumite muži do 75kg
2. místo
kumite team junioři, senioři

ROZVRH PLAVÁNÍ
PRO VEŘEJNOST LISTOPAD 2006
1.

středa

2.
3.
4.
5.
6.

čtvrtek
pátek
sobota
neděle
pondělí

7.
8.

úterý
středa

9.
10.
11.
12.
13.

čtvrtek
pátek
sobota
neděle
pondělí

14.
15.

úterý
středa

16.
17.
18.
19.
20.

čtvrtek
pátek
sobota
neděle
pondělí

21.
22.

úterý
středa

23.
24.
25.
26.
27.

čtvrtek
pátek
sobota
neděle
pondělí

28.
29.

úterý
středa

30.

čtvrtek

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. 14.30-20.00 h.
6.00-7.30 h. 12.00-20.00 h.
14.00-20.00 h.
zavřeno
6.00-7.30 h. 12.30-13.30 h.
18.00-20.00 h.
6.00-7.30 h. 14.00-20.00 h.
6.00-7.30 h. 17.30-18.30Aquaer.,
18.30-20.00 h.,
20.00-21.00 h. kond. pl.
6.00-7.30 h. 14.30-20.00 h.
6.00-7.30 h. 12.00-20.00 h.
14.00-20.00 h.
zavřeno
6.00-7.30 h. 12.30-13.30 h.
18.00-20.00 h.
6.00-7.30 h. 14.00-20.00 h.
6.00-7.30 h. 17.30-18.30Aquaer.,
18.30-20.00 h.,
20.00-21.00 h. kond. pl.
6.00-7.30 h. 14.30-20.00 h.
14.00-20.00 h.
14 .00-20.00 h.
zavřeno
6.00-7.30 h. 12.30-13.30 h.
18.00-20.00 h.
6.00-7.30 h. 14.00-20.00 h.
6.00-7.30 h. 17.30-18.30Aquaer.,
18.30-20.00 h.,
20.00-21.00 h. kond. pl.
6.00-7.30 h. 14.30-20.00 h.
6.00-7.30 h. 12.00-20.00 h.
14.00-20.00 h.
zavřeno
6.00-10.00 h.
12.30-13.30 h.
18.00-20.00 h.
6.00-7.30 h. 12.00-20.00 h.
6.00-7.30 h. 17.30-18.30Aquaer.,
18.30-20.00 h.,
20.00-21.00 h. kond. pl.
6.00-7.30 h. 12.00-20.00 h.

Upozornění: ve středu 22. 11. se budou konat kurzy
od 15.00 hod., Aquagravidibic bude mít náhradní
termín po dohodě s maminkami.
Případné změny budou zveřejněny ve vývěsní
skříňce před pl. bazénem v Poličce
PROVOZ SAUNY: listopad 2006
středa a pátek:
muži od 16.30-19.30 hod.
čtvrtek:
ženy od 16.30-19.30 hod.
sobota:
ženy 15.00-17.00 hod.;
společná 17.30-20.00 hod.
Saunu po objednání mohou využívat kolektivy
dětí a žáků s doprovodem pedagogů a kolektivy
z veřejnosti. Objednávky přijímá telefonicky plavecký bazén 461 725 631
PROVOZ FITCENTRA NA PLAVECKÉM BAZÉNU:
PO-PÁ od 14.00-20.00 hod.
ÚT.,ČT. A SO od 10.00-12.00 hod.
Jitka Kmošková,
vedoucí plaveckého bazénu Polička
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