PŘEČTĚTE SI ...

Noviny občanů města Poličky a okolí
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PROJEV STAROSTY
Vážení a milí spoluobčané,
dovolte mi, abych
vám poděkoval za vaši
účast ve volbách a za
vaše hlasy pro nově zvolené členy Zastupitelstva
města Poličky. Zároveň
bych rád poděkoval kolegům zastupitelům, za
podporu na funkci starosty našeho města.
Myslím, že teď po volbách nastal čas odložit stranické legitimace a intriky a usilovat společnými silami o splnění hlavních
cílů. Jediným kritériem musí být zájem města. Důležité bude nastolit vzájemnou důvěru a pozitivní
atmosféru. Hlavní snahou musí být harmonický
rozvoj našeho města Poličky.
Není pochyb o tom, že i nadále budou pokračovat léta, kdy finanční zdroje města jsou velmi
malé. Naším hlavním ekonomickým úkolem bude
snaha získat do rozpočtu kýžený díl státních a evropských dotací a i nadále pokračovat ve splácení
zadlužení.
Zastávám názor, že i v době všeobecného zadlužování – a to jak domácností, měst, krajů a státu
- je nejlepší hospodařit bez dluhů a pokud možno
s nezbytnou rezervou pro neočekávané události. Je
to důležitá podmínka zdravé budoucnosti našeho
města. O to více si musíme v této chvíli vážit moudrosti svobodných občanů a odvěké pravdy, že největší bohatství je v práci a aktivitě našich lidí a vážit
si každého názoru a každé rady.
Učme se vzájemně si naslouchat, jinak se nemůžeme pochopit a nikdy se dohodnout. Hlavně
oceňme výkon, to znamená práci a její výsledek.
A je jen na nás, abychom vše, co v každém z nás
je, využili.
Klíčem k plnému životu a k větší lidské spokojenosti je – a vždy bude – odpovědnost člověka
za svůj vlastní život, spoluzodpovědnost za životy
svých blízkých a úcta k druhému.

Bednář Bohumil (KSČM)
Hejtmánek Jiří (KSČM)
RNDr. Janečka Milan (ČSSD)
MUDr. Kapras Miloslav (ODS)
Koumar Rostislav (ODS)
Ing. Kozáček Martin (ODS)
Kučerová Marie (ČSSD) - radní
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Odpovědnost za budoucí vývoj našeho města
neseme každý z nás, každý občan města Poličky.
Pokusme se - v životě i v politice - čestné a férové
jednání lidí odměňovat a oceňovat, zbabělému
a nízkému jednání nedat šanci.
Vážení a milí spoluobčané,
buďme hrdi na to, co naši občané a firmy v našem městě dokázali. Myslím si, že nastartováním
lokalit pro stavbu rodinných domků, výstavby
bytových domů, průmyslové zóny včetně rekreační zóny Pod kopcem vznikl v Poličce prostor pro
investování několika stovek miliónů soukromých
peněz, které pomohou k hospodářskému růstu
našeho města.
Jen pro porovnání – současná staveniště mají
rozlohu 20 hektarů. Polička za dobu své existence
740 let se rozrostla zhruba do rozlohy 260 hektarů.
Rád bych zmínil i mnoho rozsáhlých investic
do našich škol a také zásadní opravu Památníku
Bohuslava Martinů. Nemůžeme a nesmíme též zapomínat na bohatý společenský a spolkový život
našeho města, města plného elánu. V dnešní uspěchané době, kdy většina lidí vidí svůj úspěch pouze
ve finančním zisku, je tato ušlechtilá činnost velmi
prospěšná. Mám za to, že každé rozumné město
musí tuto činnost maximálně podporovat, pozorně
naslouchat názorům všech dobrovolných činovníků
a současně se ptát, jak jim můžeme pomoci.
Vždy se ptám, co je tou hnací silou aktivity
dobrovolných pracovníků na poli kultury, sportu
a mnoha dalších občanských spolků a sdružení.
Myslím, že těmto lidem za jejich celoživotní práci
pro město velmi dlužíme a mnoho velkých věcí
v našem městě vzniklo díky jejich aktivitě bez
zbytečného zadlužování. Važme si každé podpory,
každé podané ruky a též i morální podpory.
Na závěr chci ještě jednou Vám všem poděkovat
a rád bych požádal občany a též i zastupitelé, aby
měli blaho Poličky stále na mysli a zůstali našemu
městu věrni. Já osobně jsem na naše město hrdý.
Jaroslav Martinů,
starosta města

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA POLIČKY
Ve středu 8.11. 2006 se uskutečnilo ustavující
zasedání Zastupitelstva města Poličky. Na něm
byli zvoleni na období 2006-2010 nový starosta,
místostarostka, členové rady a noví předsedové
výborů. Starostou města byl zvolen Jaroslav Martinů a místostarostkou JUDr. Marie Tomanová, Ph.D.
Volba představitelů města byla veřejná.
Členové zastupitelstva a rady jsou seřazeni podle abecedního pořádku:

Kamery v Poličce
.................
Muzeum v novém kabátě
.................
Volba královny
.................
Hradby, hradby, hradby
.................
Rybářské závody
.................
Sport
.................

MUDr. Lisý Patrik (Zelená pro Poličku)
Martinů Jaroslav (ODS) - starosta
Mgr. Matouš Jan (Zelená pro Poličku)- radní
Mgr. Nožka Petr (Zelená pro Poličku)
Bc. Popelka Miroslav (ODS)
Mgr. Putna Jan (ODS)
MUDr. Slezáček Vlastimil (ODS)
Střílek Eduard (KDU-ČSL)
Mgr. Šafář David (KDU-ČSL) - radní
Doc. Ing. Šmejkal Zdeněk, CSc. (KDU-ČSL)
MVDr. Teplý Jiří (KDU-ČSL)
MUDr. Toman Jiří (ODS) - radní
JUDr. Tomanová Marie, Ph.D. (ODS) - místostarostka
Mgr. Zaal Petr (Nezávislí demokraté, předs.
V. Železný)- radní
-pm-

Vážení a milí spoluobčané,
dovolte nám, abychom Vám popřáli klidné
a šťastné prožití svátků vánočních. Do nového
roku přejeme mnoho zdraví, štěstí a úspěchu
v soukromém i profesním životě.
Jaroslav Martinů, starosta
Marie Tomanová, místostarostka

UZÁVĚRKA LEDNOVÉ
JITŘENKY
Upozorňujeme přispěvatele, že se z technických důvodů mimořádně posouvá uzávěrka
lednové Jitřenky na pondělí 18. prosince.
Později bude možno příspěvky přijímat pouze
výjimečně a to po předchozí telefonické konzultaci na tel. 603 526 243.

TŘI OTÁZKY PRO MÍSTOSTAROSTKU
Byla jste překvapena svým umístěním ve
volbách?
Pokud se týká mého umístění ve volbách, byla
jsem potěšena velkým počtem preferenčních hlasů.
Vnímám je jako závazek a občanům Poličky, kteří
mi tímto způsobem vyjádřili důvěru, za ně děkuji.
Musím říct, že počet hlasů, které jsem získala, byl
hlavním důvodem při mém rozhodnutí přijmout
kandidaturu na funkci místostarostky. Pozitivně
jsem byla překvapena výrazným volebním výsledkem ODS, která získala devět mandátů v zastupitelstvu města oproti šesti v minulém volebním
období.
Jak se Vám podařilo vyrovnat se změnou
zaměstnání?
Je jisté, že přechod z advokátní praxe do této funkce je pro mě velkou změnou. Prozatím se seznamuji
s chodem úřadu, jednotlivými odbory a zaměstnanci.
Myslím si ale, že vzdělání a zkušenosti z dosavadní
praxe mohu dobře využít i v současné funkci.

Čemu se chcete jako místostarostka věnovat?
Dle stávající Organizačního řádu Města Poličky spadá do působnosti místostarosty zastupování Města Poličky v Mikroregionu Poličsko,
styk s řediteli kulturních zařízení a s T.E.S. s.r.o.
Polička. Mě osobně zajímá problematika školství,
kultury a sociálních věcí, které bych se také ráda
věnovala.
Dále musíme samozřejmě pokračovat v započatých investičních akcích a dotáhnout je do úspěšného konce. Našim úkolem je zajistit ze státního
rozpočtu prostředky na pokračování rekonstrukce
školských zařízení, dokončit Památník B. Martinů,
rekonstrukci zimního stadionu, zajistit investory
pro podnikatelskou zónu, uvažujeme o investici
do koupaliště a zahájení rekonstrukce plaveckého
bazénu. Myslím, že je to o každodenní trpělivé
práci, nejen vedení města, ale všech zaměstnanců
našeho úřadu.

NÁVŠTĚVA POSLANCE RADKO
MARTÍNKA V POLIČCE
Pan poslanec Radko Martínek navštívil město
Poličku, aby se seznámil s aktuální situací a s novým vedením města. Pan starosta poděkoval členovi Poslanecké sněmovny ČR za spolupráci a pomoc
při získávání finančních prostředků z dotací na
modernizaci a rekonstrukci škol a školských zařízen. Poslanec Martínek informoval pana starostu
a paní místostarostku o posledních aktualitách
a podmínkách evropských dotačních fondů. Nabídnul a přislíbil jim další pomoc při získávání dotací
na projekty příštích let. Prioritou v rámci obnovy
školských zařízení je pro rok 2007 především Školní jídelna Rumunská.
Jednání se zúčastnila radní za ČSSD paní Marie
Kučerová a předsedkyně místní organizace ČSSD
paní Marie Pospíšilová.
-pm-

NA SLOVÍČKO S NOVÝM RADNÍM MĚSTA
MGR. JANEM MATOUŠEM
Jak hodnotíte výsledek letošních a voleb
a změny, které přinesly?
Velmi pozitivně. Naše seskupení „Zelená pro
Poličku“ získala 3 zastupitele a má tak velikou
příležitost ukázat, že umí přinést městu a jeho
obyvatelům mnoho prospěšného. Naplňuje mne
optimismem také politická pestrost rady města
se zástupci 5 stran a široká duhová koalice zastupitelstva. Současné členy rady města jsem měl
příležitost lépe poznat při vyjednáváních před
i po volbách a proto jsem velmi rád, že v radě
města zasedli lidé, kteří se shodují v názorech na
problémy města, mají „tah na branku“ a odvahu
neodkládat problémy a okamžitě je řešit.

připraveni toto řešení přijmout jako osudovou výzvu. Pokusíme se po 9 letech práce informačního
centra v Poličce naše služby ještě zdokonalit tak,
abychom v létě roku 2007 mohli důstojně oslavit
10. výročí jeho existence.
Jaké plánujete následující kroky?
Chci, aby tento návrh byl projednán na nejbližším zastupitelstvu města i přesto, že o něm může
rozhodnout rada. Chci, aby tato situace, do níž
mne osud zavál byla projednána veřejně a mohl
se k ní kdokoliv vyjádřit. Pokud zastupitelstvo
tento návrh přijme, budu Informační centrum
provozovat jako fyzická osoba se všemi důsledky
a riziky, které činnost IC obnáší. V případě, že
návrh neprojde, začnu hledat jiné zaměstnání
tak, aby důvod neslučitelnosti funkcí pominul do
3 měsíců po ustavujícím zasedání zastupitelstva
města Poličky. V žádném případě nezklamu ty,
kteří mi dali svůj hlas ve volbách, mandát kvůli
povolání nesložím a zůstanu členem rady.

Proslýchá se, že budete muset řešit situaci dvou neslučitelných funkcí – člena rady
a vedoucího informačního centra. Co tomu
říkáte?
Ano, je to přesně tak. Byl jsem zvolen za
člena rady města a tudíž nesu zodpovědnost
za jmenování i odvolávání vedoucího odboru
města, v tomto případě sám sebe a to je neslučitelné. Zvážil jsem všechny možnosti, které vedou
k vyřešení této nezáviděníhodné situace a došel
k rozhodnutí vzít na sebe zodpovědnost za provoz informačního centra bez zaměstnaneckého
poměru s městem. Jinými slovy ukončit pracovní
Vítězem nedávno skončených komunálních
poměr s Městem Polička a informační centrum
voleb není žádný politik ani politická strana, ale
provozovat jako živnostník.
„obyčejný“ volič. Volič svým volebním lístkem rozhodl o dalším směrování rozvoje města minimálně
To je odvážné rozhodnutí. Jaký dopad tato
na další čtyři roky. Současně volič využil volebního
změna může mít na provoz informačního
lístku jako hlasovacího lístku v referendu k velmi
centra?
závažným otázkám ze života města.
Změnu veřejnost přímo nepozná. Rozsah
Volby také ukázaly, kde je oživení komunální
služeb se nezmění, stejně jako finanční dopad
politiky v budoucnosti a jak oslovit mladého voliče.
na výdaje města. Změnu však poznám já osobně
Zde mám na mysli samozřejmě velmi sympatickou
a pocítí ji i zaměstnankyně, které přeberu do pra- kandidátku, volební kampaň i volební program Zecovního poměru. K současným nákladům nám
lené pro Poličku. Odměnou je v premiéře zvolení
přibudou další výdaje, dosud hrazené z jiných
tří zastupitelů a místo v radě.
odborů města, tj. výdaje na dopravu, telefony,
Komunální volby nebyly a nebudou volbami
papír a kancelářské potřeby, stravenky, údržbu
o stranách, ale o konkrétních lidech. Jedinou skvra úklid prostor kanceláře,… odpadne možnost
nou je diskriminační zvýhodňování kandidátů dle
využití auta pro služební cesty, např. jednání Čes- pořadí na kandidátkách jednotlivých stran, hnutí
ké inspirace, královských věnných měst apod.. či seskupení, které omezuje právo voliče zvolit si
Finanční dopad na výdaje města tak vlastně bude
svého zastupitele ze zadních pozic.
v tomto směru pozitivní, protože se sníží výdaje
„Naši“ politici správně pochopili svého voliče
hrazené z rozpočtu jiných odborů. Uvedené vý- a odpovědně obsadili funkce i radu města, kde má
daje budeme muset hradit z příspěvku města na
v sedmičlenném složení zastoupení 5 stran či seInformační centrum bez jeho navýšení, takže se
skupení, proto bude muset vycházet každé budoucí
budeme muset pořádně otáčet, abychom na to
závažné rozhodnutí z dohody širšího politického
někde vydělali. Současně jako dnešní zaměstnan- spektra.
ci města ztratíme určitou stabilitu zaměstnanecS komunálními volbami probíhalo souběžně
kého poměru. Po konzultaci s kolegyněmi v in- první kolo voleb do senátu, kde měla Polička
formačním centru však mohu prohlásit, že jsme „konečně“ svého kandidáta Mirka Popelku. Jeho vo-

DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
Starosta Jaroslav Martinů společně se zástupci
Krajského vojenského zastupitelství Pardubice
kpt. Ambrozkem a poručicí Benešovou položili
kytice k Památníku osvobození na centrálním
hřbitově a k Pomníku obětem 1. světové války
v městském parku, aby uctili památku hrdinů obou
světových válek u příležitosti Dne válečných veteránů. Den veteránů připomíná uzavření příměří
mezi státy Dohody a Německem, jímž 11. listopadu
1918 skončila první světová válka.
-pm-

OHLÉDNUTÍ ZA VOLBAMI
lební kampaň byla dle mého soukromého názoru
nejlepší v celé republice. Výsledkem bylo vítězství
v tomto kole. Naděje na první zvolení „poličáka“
do vysoké politiky se ke smůle celé Poličky ve
druhém kole nenaplnily. Důvodů bylo několik.
Předně všichni poražení z prvního kola se spojili
proti Popelkovi. Podpora obou Brýdlů i Martínka
Koukalovi je v regionu mnohem významnější, než
krátká návštěva kontroverzního Ivana Langra. Závěr volební kampaně před druhým kolem již nebyl
prost řady taktických chyb. Tato těsná porážka není
jen jeho porážkou, ale také nás všech.
Neznám v Poličce dalšího tak vhodného kandidáta na senátora, protože Mirek Popelka má
velmi silné osobní charisma, přirozenou autoritu,
pohybuje se mezi velkými osobnostmi naší politiky
jako ryba ve vodě, vybudoval si v Praze za poslední
roky poměrně silnou pozici. Na věc si vytvoří vlastní názor, osobně si vzpomínám na útok proti Iráku
nebo náš vstup do EU. Jako podnikatel podporoval
významně kulturu a sport. Často vzpomínám, jak
jsme jednou seděli na římse u výlohy a řešili záchranu mezinárodního volejbalového utkání, co
tehdy slíbil, to do písmene splnil. Stejně tomu bylo
při pomoci poličské atletice.
Doufám, že zkušenosti zúročí v příštích volbách
do poslanecké sněmovny.
- J. Kacálek -
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OKÉNKO MĚSTSKÉ POLICIE
Studentskou pečetí chtěl ukojit svoje chuťové
buňky devětasedmdesátiletý senior ze Skutče 18.
10. dopoledne v prodejně Plusu a protože nebyl
žádný troškař, zasunul do náprsní kapsy sáčka
hned tři tabulky této pochoutky a jako bonus přidal
ještě kostku másla, čímž si vytvořil bujné poprsí,
které neuniklo pozornosti ostrahy, která mlsouna
zadržela a přivolala strážníky…
Romantika městských hradeb s příchutí středověku přilákala k pikniku 18. 10. v poledne dva čtrnáctileté vyznavače tabáku. Překonali uzamčenou
branku, usedli na chladný kámen ochozu nedbajíc
nebezpečí vředových onemocnění sedacího aparátu a nedočkavou ručkou zažehli vodní dýmku.
Vůně vanilkového tabáku se linula vůkol a chlapci
dychtivě vyčkávali okamžiku, kdy sáhnou po „šlauchu“ a zaplní svoje dorostenecké plíce kouřem.
Těsně před slastným „šlukem“ se však na hradbách
zjevil strážník a bylo po pikniku…
Laskominy, k jejichž konzumaci nás každodenně vybízejí televizní reklamy, uvízly za nehty
v prodejně Plusu 19. 10. po poledni v počtu deseti
kousků pětasedmdesátiletému důchodci z Poličky.
Přivolanou hlídku strážníků žoviálně pozdravil
a skutečnost, že byl přistižen při krádeži, jej zjevně
netrápila. Uraženě vyslechl ortel o uložení blokové pokuty, jejíž výše se mu nepozdávala a svůj
poněkud rozpačitý výstup ukončil ujištěním, že si
zjistí, zda strážníci mají právo mu uložit pokutu ve
výši 500 Kč. Kdeže jsou doby, kdy měli pobertové
z ostudy kabát a raději chodili „kanálama“….
Bouři hormonů podlehl 25. 10. odpoledne
v městském parku šestačtyřicetiletý muž z Poličska.
Bičován chtíčem obnažil na lavičce svoje mužství
a před zraky užaslých návštěvníků parku se sám
zbavil slastného přetlaku, který jej tak uspokojil,
že přivolaným strážníkům ani nekladl odpor. Případem „masturbátora“ z parku se zabývá Policie
České republiky…
Jako šeřík v máji chtěl zřejmě vonět třiadvacetiletý muž z Poličky, který 27. 10. dopoledne
v prodejně Kubík zkonfiskoval několik deodorantů.
Prodavačky, které již mají s podobnými týpky bohaté zkušenosti, jej zadržely a přivolaly strážníky.
Případem „voňavého frajera“ se zabývá Policie České republiky…
Městská policie přeje všem občanům klidné
a spokojené prožití vánočních svátků a hodně štěstí,zdraví a pohody v roce 2007.
Pavel Lahodný,
velitel městské policie

MĚSTSKÝ KAMEROVÝ DOHLÍŽECÍ SYSTÉM V POLIČCE
Během listopadu se uskutečnila realizace
projektu vybudování městského kamerového dohlížecího systému (MKDS)v Poličce. Tento projekt
byl podpořen státní účelovou dotací na podporu
prevence kriminality z Ministerstva vnitra ČR.
Jedná se o program Partnerství, do kterého bylo
naše město v uplynulých dvou letech zařazeno
Policií České Republiky. Náklady celého projektu
činí 1.059 000,-Kč. Ministerstvo vnitra poskytlo na
realizaci 696.000,-Kč.
Projekt zahrnuje vybudování páteřní sítě MKDS,
na který lze připojit až 16 kamer, monitorovací
a záznamové pracoviště a pult centrální ochrany (PCO). V současné době jsou v centru města
nainstalovány 2 kamery, které pokrývají náměstí
a přilehlé ulice.
Pult centrální ochrany je alternativním řešením
absence nepřetržité služby strážníků a bude přispívat k ochraně majetků občanů. Principem pultu
propojeného s kamerovým systémem je automatic-

ké snímání objektu ve chvíli, kdy dojde k jeho narušení a pořízený záznam z místa napadení bude
využíván jako důkazní materiál pro další řízení.
PCO budou moci tímto způsobem využívat zájemci
z řad občanů i majitelé provozoven v dosahu městského kamerového dohlížecího systému.
V době, kterou pokrývají strážníci výkonem
služby, budou bezplatně zajišťovat výjezdy ke
všem napadeným objektům, připojeným na PCO
a i k těm, které nejsou v dosahu kamer.
Přiblížení celé problematiky a podrobnosti
týkající se fungování pultu civilní obrany vysvětlí
strážníci zájemcům na besedě, která se připravuje
na leden příštího roku v zasedací síni MěÚ.
„Instalace MKDS není řešením bezpečnostní problematiky ve městě, ale pouhým účinným nástrojem v řešení problémů v oblasti bezpečnosti občanů
a jejich majetků, vandalismu, pouliční kriminality
a dopravní situace v centru města.“ uvedl velitel
městské policie Pavel Lahodný.

UZAVŘENÍ SKATE PARKU
V letošním roce vybudovalo město Polička skate
park u ZŠ Na Lukách financovaný ze státní dotace
a rozpočtu města. Provoz byl zahájen v letních měsících a přístup do skate parku nebyl nikterak vymezen, aby se vyznavači tohoto sportu necítili omezováni. Pouze po nich provozovatel (Město Polička)
vyžadoval dodržování provozního řádu, který byl
umístěn na pozemku skate parku. Po vyhodnocení
všech zkušeností načerpaných během uplynulých
měsíců vyplynulo, že je třeba kompletně přehodnotit provoz skate parku. Důvodem je skutečnost, že
návštěvníci parku vůbec nerespektovali provozní
řád a tedy i bezpečnost, poškozovali oplocení školy
mezi parkem a hřištěm, poškozovali dopravní značky na dětském dopravním hřišti a neudržovali pořádek i přes maximální snahu T.E.S. s.r.o. Polička,
které zajišťují úklid. Město Polička uvažuje o tom,
že nechá celý skate park oplotit a nad dodržováním provozního řádu bude dohlížet správce. Tato
opatření způsobí další nemalé výdaje v městském
rozpočtu, ale v tuto chvíli není jiná možnost, jak
přimět návštěvníky skate parku k dodržování bez-

pečnosti provozu. O konečném řešení další organizace skate parku rozhodnou zastupitelé města.
Od listopadu je skate park pro veřejnost uzavřen
z důvodů nepřízně počasí, která výrazně zhoršuje
bezpečnost užívání překážek. Od jara 2007 bude
provoz obnoven.
-pm-

POLIČSKÉ MUZEUM V NOVÉM KABÁTU

Tam, kde nyní stojí „stará“ muzejní budova, 2002 byla zahájena generální rekonstrukce obbývaly prodejní kotce. V roce 1841 byla na této
jektu zahrnující i opravu fasády. Práce provádí
parcele v Šaffově ulici vystavěna chlapecká škola
místní stavební firma PÁSEK s. r. o. Polička,
a městské divadlo. Na dobovém vyobrazení se
speciální fasádnické práce pražská firma REKOM
dochovala podoba původní klasicistní fasády
s. r. o. Budova byla podříznuta – opatření proti
Po ustavujícím zastupitelstvu se sešli kandidáti
i rozmístění dveří, kdy se do školy vstupovalo
vlhkosti zajišťuje vyšší trvanlivost fasády. Použisdružení Zelená pro Poličku, aby vyhodnotili volební
hlavním vchodem z Šaffovy ulice, do divadla se
tý nátěr je vápenný – drobné šmouhy a postup
úspěch zisku 3 míst v zastupitelstvu města a prodisku- vcházelo z ulice Tylovy – dnes je zde vchod do
vyzrávání odpovídají historickým technologiím.
tovali kroky směřující k dosažení naplánovaných cílů
muzea – a nárožní dveře sloužily jako nouzový
Barevnost fasády určil restaurátorský průzkum.
pro nadcházející volební období roků 2006 - 2010.
východ z divadla. V roce 1890 dostala budova
Je, stejně jako nově osazená okna, replikou půVýsledek letošních voleb pro sdružení Zelená
novou plastičtější novorenesanční fasádu a nová
vodní podoby objektu. Béžové plochy se střídají
pro Poličku jsme vyhodnotili jako úspěch, který je
okna.
se zelinkavým nátěrem říms a okenních šambrán
hodný oslavy. Na jednání jsme se dohodli, že nejlepší
Ke školní budově byl přikoupen sousední ob- a ladí s truhlářskými prvky okrové barvy imitujíforma oslavy bude vysázet na vlastní náklady stromy
jekt čp. 113. Žákem školy a návštěvníkem divadla
cí dub. Vrcholem kompozice jsou zrestaurované
do městských lesů, případně do krajiny navazující na
byl na přelomu století budoucí geniální hudební
dveře s motivem sluncí.
intravilán města na jaře roku 2007. Kandidáti Zelené
skladatel, poličský rodák, Bohuslav Martinů.
Od padesátých let minulého století byly uložepro Poličku sdruží finance a zakoupí sazenice stromů, V roce 1928 byl ve městě otevřen moderní školní
ny na půdě, teď se vrací na původní místo, ovšem
které v dubnu následujícího roku společně zasází. Na- komplex – dnes Základní škola T. G. Masaryka „pouze“ jako ozdobný prvek – vchod do muzea
šich 20 kandidátů získalo 9 746 hlasů, což v přepočtu – a o rok později nové divadlo – Tylův dům. Město
bude umístěn v Šaffově ulici ve středu budovy.
na jednoho činí v průměru 487 hlasů a to je přesně
se rozhodlo věnovat uvolněné objekty muzejní- Generální rekonstrukce je prováděna z finančtakový počet stromů, které jsme se rozhodli vysadit. mu spolku, který zde v roce 1934 otevřel své ex- ních prostředků města za přispění Pardubického
Chceme tímto symbolicky vyjádřit, že nelze jenom
pozice. V roce 1984 byla dokončena rekonstrukce
kraje, Ministerstva kultury ČR a Nadace B. Martibrát, ale je potřeba také dávat a vracet přírodě, co jí
domu čp. 113 a nově přikoupeného sousedního
nů. Stavební práce v těchto dnech vrcholí, náslestále bereme. Současně chceme posílit, byť nepatrně, objektu čp. 114.
dovat bude instalace expozic. Zpřístupnění obnooblast městského majetku, který zajišťuje nejvyšší příZub času se podepsal na celém muzejním
veného muzea je připravováno na rok 2009.
jem z vlastních aktivit města do jeho rozpočtu.
komplexu, stopy nezadržitelného chátrání byly
Mgr. Jan Matouš
však nejvíce patrné na budově čp. 112. V roce
- MMG Polička -

ZELENÁ PRO POLIČKU
VYSADÍ STROMY
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PORADNA PRO ZÁJEMCE O PENÍZE
Z EVROPSKÝCH FONDŮ

ZPRÁVY Z RADNICE
USNESENÍ
- přijatá na 19. schůzi Rady města Poličky
konané dne 23. 10. 2006
RM bere na vědomí splnění úkolu, zadaného
odboru dopravy, jež spočíval ve vyčlenění parkovacích míst pro Středisko volného času Mozaika
Polička.
RM schvaluje smlouvu o dílo č. 67/06/OKS
se společností T.E.S. s r.o. Polička zaměřenou na
údržbu, servis a kontrolu skateparku v areálu ZŠ
Na Lukách Polička.
RM jmenuje paní Evu Zindulkovou do funkce
vedoucí odboru Obecní živnostenský úřad MěÚ
Polička s účinností od 1. 11. 2006.
RM projednala a bere na vědomí rozbor plnění
rozpočtu Města Poličky za III. čtvrtletí roku 2006.
- z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Poličky dne 8. 11. 2006
ZM schvaluje veřejný způsob volby starosty,
místostarosty a dalších členů rady města.
ZM volí do funkce starosty pana Jaroslava
Martinů.
ZM volí do funkce místostarostky JUDr. Marii
Tomanovou, Ph.D.
ZM volí do rady města tyto další členy:
MUDr. Jiřího Tomana,
paní Marii Kučerovou,
Mgr. Petra Zaala,
Mgr. Davida Šafáře,
Mgr. Jana Matouše.
ZM schvaluje Plán zasedání Zastupitelstva města
Poličky na rok 2007 dle předloženého návrhu.

ZM potvrzuje stávající složení Finančního výboru Zastupitelstva města Poličky, který bude tuto
činnost vykonávat do 7. 12. 2006.
ZM volí RNDr. Milana Janečku předsedou
Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva
města Poličky.
ZM volí Doc. Ing. Zdeňka Šmejkala, CSc. předsedou Kontrolního výboru Zastupitelstva města
Poličky.
- přijatá na 20. schůzi Rady města Poličky
konané dne 13. 11. 2006
RM schvaluje navržený postup realizace a financování III. etapy rekonstrukce a modernizace
zimního stadionu Polička dle důvodové zprávy
a doporučuje ZM jeho schválení.
RM ukládá starostovi předložit RM po ukončení
procesu likvidace Městského podniku bytového
hospodářství a služeb Polička závěrečnou zprávu
o provedené likvidaci společnosti a návrh na přiznání odměny likvidátorovi.
RM v souladu s ustanovením § 4 odst. 1, zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších
předpisů, pověřuje člena zastupitelstva města pana
Doc. Ing. Zdeňka Šmejkala, CSc., přijímáním prohlášení o uzavření manželství a prováděním sňatečních obřadů s účinností od 13. 11. 2006.
RM bere na vědomí termíny a předpokládané
náklady na kulturní akce pořádané příspěvkovou
organizací Tylům dům Polička dle předloženého
návrhu na rok 2007.
Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí
na sekretariátě starosty MěÚ.

KRÁLOVNOU SE NESTALA, PŘESTO ZANECHALA
PŘÍJEMNÝ DOJEM
V Masarykově kulturním domě v Mělníku proběhlo v sobotu 28. října finálové kolo 7. ročníku
volby královny věnných měst. Mezi devíti soutěžícími zaujala porotu nejvíce Lada Štajglová z Jaroměře.
Poličku reprezentovala sedmnáctiletá studentka
gymnázia Alžběta Klimešová.
Letošní finále hostil Mělník, který je neodmyslitelně spojen s vínem a vinařstvím. A právě víno
a vinařství provázelo soutěžící a diváky celým
večerem. Porota, složená ze zástupců všech devíti měst, měla za úkol hodnotit dívky ve čtyřech
disciplínách. V nich měly zaujmout svou chytrostí,
talentem, šikovností a krásou. Alžbětu, která si pro
sobotní večer vylosovala číslo 8, doprovodil na
pódium Jan Matouš, který současně zaujal funkci
člena poroty. V sále ji hlasitě přivítala nejsilnější
divácká podpora ze všech soutěžících, která jí hned
od prvních okamžiků dodávala část sebevědomí.
Do Mělníka za ní přicestoval celý autobus přátel
a fanoušků z Poličky.
„Nejlepší chvíle byla ta, když začal probíhat večer
v Mělníku a moderátor řekl, že město Polička zastu-

puje Alžběta Klimešová. A já jsem uslyšela všechny
ty svoje fanoušky, jak mi fandí!!!“ hodnotí nejpříjemnější chvíli z celé soutěže Alžběta.
V disciplínách postupně představila sebe i své
město básničkou s videoprojekcí fotek. Poté se
snažila porotu oslovit originální taneční sestavou
s prvky hip hopu. Nejobtížnější pro ni byla volná
disciplína. V té měla za úkol během krátkého časového limitu otevřít lahve červeného a bílého vína
a následně rozlít jejich obsah sobě a přidělenému
porotci do dvou ze sedmi připravených sklenic.
Především otevírání první lahve jí dělalo nemalé
problémy. Ale některé ze soutěžících nedosáhly ani
toho. Poslední disciplínou byla přehlídka dívek ve
večerních šatech.
Ze soutěžících byla Alžběta druhá nejmladší,
a přestože na ni tréma byla chvílemi znát, své
vystoupení během večera zvládla s přehledem.
Nejméně příjemné pro ni byly chvíle nácviků na
večer, které probíhaly už od dopoledne. Z atmosféry večera i jeho ohlasů bylo patrné, že ačkoliv pro
porotu pocházela vítězka z Jaroměře, pro diváky
z Poličky byla královnou dívka číslo 8. A jak hodnotí svoje vystoupení ve Volbě královny věnných
měst sama Alžběta?
„Volba královny pro mě byla velkou životní zkušeností. Jsem ráda, že jsem se do té soutěže přihlásila.“
A připojuje malé poděkování: „ Chtěla bych moc
poděkovat všem, kteří mi s touto soutěží pomáhali.
A bylo jich hodně. Mé velké poděkování patří Davidu Hesounovi, který složil básničku o Poličce. Také
Jitce Vosmekové a Kristýně Serafinové za pomoc při
volné disciplíně, no a také mému fanklubu, který
mě podporoval jak v Poličce, tak i v Mělníku, protože mi moc pomáhali a dodávali mi síly.“
(naj)

Elektronická poradna přes webové stránky
www.rozvoj-pk.cz, www.prokraj.cz.
Pro ty, kteří potřebují poradit v oblasti evropských fondů, financování projektu evropskými
fondy, či konzultovat projektový námět či záměr
s odborníkem v této oblasti, mohou využít nového
projektu Pardubického kraje.
Od listopadu 2006 se naplno rozbíhají aktivity
projektu spolufinancovaného z Evropské unie, který je zaměřen na posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů
v podmínkách Pardubického kraje. Celý projekt se
skládá ze tří základních částí – bezplatné poradenství, školení a databáze projektů. V rámci bezplatného poradenství bylo v Regionální rozvojové agentuře Pardubického kraje nově otevřeno Poradenské
centrum pro přípravu projektů do Evropských
fondů, dále jsou připravována školení zaměřena
pro TOP manažery, EUROmanažery, potenciální
žadatele a pro širokou veřejnost, v neposlední části
– databáze projektů - aplikace pro podávání projektových námětů, které poradenské subjekty dovedou
až k projektovým záměrům. Bezplatné poradenství
se týká dotazů o financování z Evropské unie. Tento projekt je určen pro samosprávu – obce, města,
svazky obcí Pardubického kraje, dále pro nestátní
neziskové organizace Pardubického kraje a v neposlední řadě podnikatelské subjekty.

NOVINKY V INFORMAČNÍM
CENTRU
Informační centrum (IC) nechalo vyrobit a zařadilo nově do své nabídky deštníky s potiskem
loga města Poličky. Deštníky jsou se dřevěnou
rukojetí v modré, vínové a zelené barvě a v prodeji
za cenu 169,- Kč.
Další novinkou i zajímavým vánočním dárkem
z IC pro ty, kdo rádi cestují po České republice,
může být Cestovní kniha se 150 (+1) výlety bohatě doplněnými barevnými fotografiemi na 320
stranách a poukazy v hodnotě přes 10.000,- Kč na
vstupy zdarma do památkových objektů a turistických atraktivit. Tato kniha je na trhu absolutní novinkou a již od svého vydání na začátku listopadu
letošního roku trhá rekordy v prodejnosti. V této
knize je mj. také kupón na bezplatný vstup na hradební ochoz v Poličce. Knihu s kupóny platnými až
do roku 2009 vydalo nakladatelství Soukup a David
v nákladu 10.000 ks, její cena je 499,- Kč.
Relativně nově máme v prodeji víno Města Poličky – Cabernet Sauvignon 2004 a Rulandské šedé
2004, jejichž výrobu zajistil Petr Slabý, kastelán
hradu Svojanov.
O kalendáře Poličsko na rok 2007 byl tak veliký zájem, že se jejich zásoba do poloviny listopadu
snížila na třetinu. Případní zájemci by neměli jeho
nákup oddalovat na poslední chvíli.
Mgr. Jan Matouš
vedoucí Informačního centra

PODĚKOVÁNÍ
V dnešní době se často tvrdě kritizuje až haní naše
zdravotnictví. Nejsem oprávněna tento stav posuzovat.
Mohu však svědčit o opaku. Po dobu několika měsíců
jsme denně dojížděli za naším těžce nemocným členem rodiny do Poličské nemocnice. Útěchou v naší
bolestné a beznadějné situaci byla laskavost, trpělivost a kvalifikovaná péče zaměstnanců k pacientům
a ohleduplnost i pochopení k jejich rodinám.
Ráda bych proto touto cestou vyslovila poděkování a uznání kolektivu pracovníků oddělení B3,
zvláště pak Ing. L. Stráníkovi, MUDr. M. Provazníkovi
a MUDr. F. Martinů.
Za rodinu Věra Štěpánková
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BETLÉMSKÉ SVĚTLO PRO
POLIČKU
Rakouští skauti založili před šestnácti lety novodobou tradici, kdy se po celé Evropě šíří pomocí
svíček, lamp či lucerniček plamínek, který byl původně zapálen až v Betlémě.
Plamínek se letecky dopravuje z Betléma do
Vídně a odtud se rozváží většinou vlakem do mnoha evropských zemí. Tradice se uchytila i v České
republice a poličští skauti si pro betlémské světlo
jezdí každý rok k vlaku do Svitav. Plamínek pak
putuje do poličského informačního centra, do
kostelů, do penzionu a odtamtud i do mnoha domácností. Plamínek zapálený v Betlémě tak může
osvítit vánoční stromek i u vás doma.
Pro Betlémské světlo 2006 si můžete se svíčkou
či lampou dojít např. do Informačního centra v Poličce v sobotu 23. 12. 2006.
Poličské skautky a světlušky, skauti a vlčata,
oldskauti a činovníci přejí všem poličským občanům krásné prožití vánočních svátků a hodně
splněných přání v roce 2007.

ČESKÁ INSPIRACE NA SVĚTOVÉM
KONGRESU NOVINÁŘŮ
Ve dnech 30. 10.-5. 11. 2006 se konal v Karlových Varech již 48. kongres Mezinárodní federace
novinářů a publicistů cestovního ruchu (FIJET).
Tato světová federace sdružuje na 900 novinářů
z 42 zemí světa.
Sdružení 8 historických měst – Česká inspirace – využilo nabídky pořadatelů a v podvečer
1. 11. se v hotelu Carlsbad Plaza zúčastnilo workshopu, který organizátoři kongresu vyhradili
prezentaci regionů a subjektů působících v cestovním ruchu v naší zemi.
Účastníci kongresu si tak z návštěvy České republiky odvezou nejen množství zážitků
a vzpomínek na pohostinné Karlovy Vary, ale
i nové propagační materiály České inspirace (ČI),
které nabízejí jak kulturní akce pro rok 2007, tak
i kongresové možnosti v českoinspiračních městech a další tipy k jejich návštěvě.
Novináři tak získali inspiraci a důvod k tomu,
aby se do České republiky znovu vrátili a prostřednictvím napsaných článků pozvali i další
turisty z celého světa.
Mgr. Jan Matouš
člen výkonného výboru ČI

KONCERT CHRÁMOVÉHO
SBORU
Rádi bychom na tomto místě poděkovali chrámovému sboru sv. Jakuba v Poličce za krásný
koncert, který jsme mohli vyslechnout v neděli
29. 10. ve zdejším kostele sv. Jakuba. Chrámový
sbor, pod vedením paní Květy Šafářové, během
svého vystoupení ukázal nejenom jistotu a brilantnost vybraného repertoáru, ale také profesionální vystoupení, hluboký cit, pokoru a výraz
jednotlivých skladeb.
Sboru patří velký dík za to, že při výběru
repertoáru nezapomněl ani na letošního „oslavence“ W. A. Mozarta a uvedl hned několik jeho
stěžejních děl: Ave verum corpus, části ze Mše F
dur a především 2 části z jeho Requiem. Bouřlivý
den hněvu (Dies irae), během jehož poslechu
nám posluchačům běhal mráz po zádech, byl
vystřídán citlivou Lacrimosou, plnou dynamicky
bohatých kontrastů. Sbor nás všechny přesvědčil
o tom, že je vedle svého stěžejního duchovního
repertoáru schopen nastudovat i díla vrcholných
skladatelů a přednést je s potřebnou grácií a noblesou.
Děkujeme za hluboké umělecké dojmy a prožitky.
Spokojení posluchači
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BETLÉMY NA DĚKANSTVÍ
Rok se sešel s rokem, opět stojíme na začátku
adventní doby, která je bezprostřední přípravou na
Vánoce. Letos je nejkratší advent, protože Štědrý
den připadá na neděli a ta je 4. nedělí adventní. My
jsme pracovně začali adventní dobu již mnohem
dříve, abychom připravili výstavu betlémů, kterou
si klademe za cíl zprostředkovat návštěvníkům
pokojnou vánoční náladu. Proběhne na děkanství
v Poličce od 2. 12. 2006 do 7. 1. 2007
Výstavu zahájíme již tradičně svěcením adventních věnců v kostele Sv. Jakuba v sobotu před první
nedělí adventní odpoledne v 16.00 hodin. Letos to
bude 2. prosince. Jaká bude letošní výstava? Máme
radost, že by si opět zasloužila název „z Poličky
a okolí“, protože většina vystavovaných betlémů je
dílem zdejších autorů. Především současných, ale
i starších. Několik svých keramických a vitrážových
betlémů nám zapůjčila paní Marie Klimešová z Poličky. Každý z nich představuje originální přístup
ke ztvárnění tématu Narození Páně. Vidíme tu
znázornění betlému od „klasického“ figurkového
přes betlém na kachlích či svícnech až po čistě
abstraktní vyjádření zcela netradičním způsobem.
Neméně pozoruhodné jsou i betlémy pana Josefa
Opršála z Poličky. Jedná se o ústeckoorlické betlémy Jiřího Knapovského, které pan Opršál zhotovuje
tak kvalitně, že to je samo o sobě umělecké dílo.
Z Poličky je i ze dřeva vyřezávaný betlém autora
pana Skalníka. Od paní Venduly Slavíčkové z Jedlové máme dva betlémy vyrobené ze slámy. Od ní
je také dar pro naši výstavu více než pět set slaměných ozdob na ozdobení stromečků. Od pana
Josefa Sejkory z Kamence máme opět po několika
letech zapůjčený jeho vlastnoruční výrobek dřevěných pohyblivých řemesel. Ze starých poličských
betlémů vystavujeme betlém rodiny Andrlovy. Zajímavostí je i betlém z kostela v Modřeci, který již
mnoho let nikdo neviděl.
Samozřejmou součástí výstavy je již i to, co se
nám dostává mimo dům. Jednak je to rákosový betlém venku před farou, roubenkový betlém na dvoře,
který je vidět průhledem dveřmi a oknem, ale i svítící adventní svíčky a pak vánoční hvězdy na věži
kostela Sv. Jakuba. To vše venku, stejně jako dětský
betlém uvnitř, je naše vlastnoruční práce, takže i to
by si zasloužilo titul „z Poličky.“

HLEDAJÍ SE STARÉ
POHLEDNICE POLIČKY
Vážení čtenáři Jitřenky,
nakladatelství Argo chystá na příští rok publikaci Polička na starých pohlednicích, dokumentující vývoj našeho města od počátku vydávání
pohlednic až po rok 1945. Přestože jsme vybírali
z velkého množství materiálu (sbírka poličského
muzea a další soubory pohlednic), objevilo se ze
soukromých zdrojů několik unikátních, dosud
neznámých obrázků, jež nás přiměly prozatím
pozastavit sazbu a hledat další podobné exempláře.
Dostatečně jsou zastoupeny celkové pohledy
na město, náměstí, přilehlé hlavní ulice (s výjimkou ul. Tyršovy), divadlo, školy, rybník a park,
ovšem až na výjimky chybí pohlednice zobrazující konkrétní domy či obchody a také partie
z předměstí (např. pivovar je pouze na jediném
záběru).
Obracíme se na Vás s prosbou: pokud vlastníte pohlednice z doby před rokem 1945, jež
by vyhovovaly uvedeným kritériím a můžete je
zapůjčit, kontaktujte nás prosím do 20. 12. Pomůžete tak doplnit obraz Poličky v publikaci, která
o našem městě vzniká.
Kontakt:
milan.dorazil@argo.cz, 603 533675, nebo
nechte kontakt na sebe v muzeu a my se Vám
ozveme.

Samozřejmě to zdaleka není vše. Pro milovníky dokonalé řezbářské práce ještě prozradíme, že
máme od P. Františka Kocmana z Rovenska pod
Troskami zapůjčený jeho zcela nový betlém.
Přejeme vám pokojné prožití Vánoc. A pokud
přijdete na naši výstavu a odnesete si odtud kousek
pravého pokoje v srdci, nejlépe takového, který
vydrží celý příští rok, bude to pro nás ta nejlepší
odměna.
P. Rudolf Zahálka, děkan
Alena Sienská, autorka výstavy
Otevírací hodiny:
Denně kromě úterý 9.00-11.00 a 15.00-17.00,
v neděle a svátky odpoledne již od 14.00. O svátcích 25. 12., 26. 12., 1. 1. a 6. 1. je otevřeno jako
v neděli i když se jedná o kterýkoliv den v týdnu,
třeba i úterý, kdy jinak bývá zavřeno. Naproti tomu
o Štědrém dnu zavíráme již v 16.00 hod. Návštěvu
skupin mimo otevírací hodiny je možno domluvit
na tel. 461 725 172.
Letošní Vánoce v kostele Sv. Jakuba
V pondělí 4. 12. v 7.30 v kapli na radnici oslavíme svátek Sv. Františka Xaverského mší sv., kterou
obětujeme za naše město, jeho představitele a pokojné soužití mezi občany. 8. 12. v 18.00 hod. jako
každoročně, bude mše Sv. obětována za Bohuslava
Martinů, jeho manželku a rodiče.
23. 12.
15.00 Pomezí, 16.30 Sádek
24. 12.
7.30 a 9.30 ještě 4. adventní neděle,
Vánoční:
16.00 vánoční mše pro děti, půlnoční
21.00 Sádek, 24.00 Polička
25. 12.
Narození Páně (Boží hod) 7.30 a 9.30
Polička, 11.00 Sádek
26. 12.
Sv. Štěpána 7.30 a 9.30 Polička,
11.00 Sádek
30. 12.
15.00 Pomezí
31. 12.
Svátek Svaté rodiny 7.30 a 9.30 Polička,
11.00 Sádek. Při všech bohoslužbách
se bude konat obnova manželských
slibů.
1. 1. 2007 Matky Boží (Nový rok) 7.30. a 9.30
Polička, 11.00 Sádek
6. 1.
Zjevení Páně (Tří králů) 7.30 Sádek,
9.30 Polička. Svěcení vody, křídy, kadidla a zlatých předmětů.

PROBLÉM S KONTEJNERY
Nevím, jak vypadají všechna místa, kde je
soustředěno více kontejnerů na domovní odpad,
papír, plasty, ale u našeho domu - to je 60 b.j.
Jiráskova 608, 609, 610 - je pohled na toto místo
od neděle do úterý, kdy se odváží odpad, nevalný. A přece se velmi snažíme okolí kontejnerů
udržovat v čistotě. Po vyprázdnění okolí zameteme, uhrabeme, ale to vydrží nejdéle do neděle.
Jednak se o to postarají naši spoluobčané z okolí, kteří i do našich kontejnerů především brzo
ráno nebo večer nosí odpad, který by si měli
odložit ve svých nádobách, ale přinášejí i rozbité kočárky, trojkolky, koberce, šatstvo, prostě
všechno čeho se chtějí zbavit. Tento odpad ale
patří na sběrné místo Lika. Svozová parta tento
odpad neodveze, a když nechceme mít u domu nepořádek, tak si ho musíme uklidit sami.
Proč je ale tak málo kontejnerů na papír a plasty?
Při dotazu na Liku mně bylo odpovězeno, že tyto
kontejnery jsou majetkem města a to stanovuje jejich počet a umístění. Nevím, kdo je za toto zodpovědný, ale malá procházka po Poličce by stačila na
posouzení, zda si zbytečně svoje město nehyzdíme.
Věříme, že naši spoluobčané a město přispějí k tomu, abychom při chůzi okolo kontejnerů nemuseli
otáčet hlavu na druhou stranu. Všichni přece chceme, aby naše město a okolí domů bylo co nejhezčí.
Za 60 občanů bydlících na Jiráskově ul.
Ladislav Hlouček

KINO POLIČKA

KALENDÁŘ AKCÍ
města Polička

úterý
5. 12.

velký sál Tylova domu v 10.15 hodin
PÝCHA A PŘEDSUDEK
Jeden z nejčtenějších a nejoblíbenějších
knižních bestsellerů, Pýcha a předsudek
britské spisovatelky Jane Austen, se po
více než šedesáti letech vrací na filmové
plátno. Romantický příběh, 123 minut,
české titulky, přístupný
Školní představení pro střední školy
a učiliště, přístupno veřejnosti
vstupné: 30,- Kč

středa
6. 12.

velký sál Tylova domu v 8.15 hodin
PÝCHA A PŘEDSUDEK
Klasický příběh lásky a nenávisti líčí
osudy pěti krásných sester Bennetových,
které jejich matka vede pevnou rukou
k životnímu názoru, podle něhož je žena
šťastná jedině tehdy, když se bohatě
provdá. Romantický příběh, 123 minut,
české titulky, přístupný
Školní představení pro střední školy
a učiliště, přístupno veřejnosti
vstupné: 30,- Kč

středa
13. 12.

velký sál Tylova domu v 19.00 hodin
HEZKÉ CHVILKY BEZ ZÁRUKY
Tragikomedie, jak si nelze dělat iluze,v jejímž středu stojí postava psycholožky
Hany, která se snaží řešit nejrůznější
životní situace svých klientů, mladých
i starých, bohatých i chudých, do jejichž
spletitých osudů se zapojuje také její
vlastní životní příběh.
Hrají: Jana Janěková, Boleslav Polívka,
Jana Krausová, David Kraus, Anna Polívková a další. Režie: Věra Chytilová
Hořká česká komedie, 118 minut, přístupný, vstupné: 55,- Kč

čtvrtek
14. 12.

velký sál Tylova domu v 19.00 hodin
RO(C)K PODVRAŤÁKŮ
Jsou mladí, jsou sebevědomí, jsou drzí
a jsou bez peněz… Mají svou kapelu,
mají své plány, mají svou šanci, ale nemají nástroje. Potřebují peníze…A to hned!!!
Hrají: Vojtěch Kotek, Jiří Mádl, Martin Písařík, Michael Beran, Václav Postránecký,
Klára Jandová a další
Černá komedie, 104 minut, mládeži
nepřístupný do 12 let
vstupné: 75,- Kč

Prosinec 2006
TYLŮV DŮM POLIČKA
pátek
1. 12.

velký sál Tylova domu v 19.00 hodin
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
Vyučuje Taneční škola ELLIS Svitavy
nepřístupno veřejnosti

neděle

Sálek B. Martinů – Tylův dům ve 13.00
hodin
VERNISÁŽ VESELÝCH OBRAZKŮ
ZLATKY BERKOVCOVÉ
Výstava potrvá do 31. 1. 2007 a bude
zpřístupněna při všech akcích konaných
v Tylově domě

3. 12.

neděle
3. 12.

velký sál Tylova domu od 13.00 do 18.00
hodin
VÁNOČNÍ INSPIRACE
8. ročník tradiční vánoční prodejní
výstavy.
Pokud přemýšlíte o dárcích pro své
blízké nebo o výzdobě svého domova,
je tato akce v Tylově domě určena právě
Vám.

čtvrtek
7. 12.

malý sál Tylova domu v 17.00 hodin
ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA

sobota
9. 12.

velký sál Tylova domu v 10.30 hodin
FRANTIŠKOVO ČAROVÁNÍ S MAJDOU
Dětskou akci pořádá Pragokoncert Bohemia a.s. Praha
Na velice úspěšnou Kouzelnou školku
s Majdou a Františkem navazuje nové
divadelní představení Františkovo čarování s Majdou. Opět se můžete těšit na
hodinový pořad, kde se střídají vtipné
dialogy Magdaleny Reifové a Františka.

sobota
9. 12.

velký sál Tylova domu v 17.00 hodin
DOKONČENÁ KURZU TANCE
A SPOL. VÝCHOVY
Závěrečný večer s romantickým názvem
Věneček není žádnou maturitou z tance,
ale krásným poděkováním těm, kteří
absolvování společenského vzdělání
umožnili – vašim blízkým. Je nejen setkáním, ale i rozloučením s jednou životní
etapou.
vstupné pro veřejnost: 70,- Kč (studenti
a důchodci 50,- Kč)

neděle
10. 12.

úterý
12. 12.

velký sál Tylova domu v 19.00 hodin
JAK JE DŮLEŽITÉ MÍTI FILIPA
Ochotnické divadelní představení v nastudování Divadelního spolku Tyl Polička
vstupné: 60,- Kč
malý sál Tylova domu v 19.00 hodin
PUER NATUS IN BETLEHEM
Koncert KRUHU PŘÁTEL HUDBY
Účinkuje soubor Kvinterna. Na koncertě
zazní středověké, renesanční a barokní
vánoční písně.
vstupné:60,- Kč (pro studenty a seniory
40,- Kč)

sobota
16. 12.

velký sál Tylova domu v 18.00 hodin
KONCERT VÁCLAVA HUDEČKA
houslového virtuóza, kterého v Poličce
doprovází komorní soubor Barocco sempre giovane. Na programu jsou skladby
A. Vivaldiho, A. Corelliho, J. S. Bacha
a J. Pachelbela
vstupné: 150,- Kč (člen KPH, děti a studenti 120,- Kč)

NOVOROČNÍ KONCERT
Tylův dům si dovoluje pozvat milovníky
sborového zpěvu na NOVOROČNÍ KONCERT
CHLAPECKÉHO SBORU BONI PUERI, který se
koná 7. ledna 2007 od 17.00 hodin ve velkém sále
Tylova domu.
Český chlapecký sbor BONI PUERI byl založen
v roce 1982 a postupně se zařadil mezi významná
evropská hudební tělesa. Třísetpadesátičlenný sbor
dosud absolvoval více než 2500 samostatných koncertů po celé Evropě, Americe a Asii, vydal osm
vlastních nahrávek a na dalších devatenácti se podílel (Supraphon, EMI, BMG, ArcoDiva ad.). Sbormistry Boni pueri jsou Pavel Horák a Jakub Martinec.
Boni pueri účinkovali po boku význačných umělců
(José Carreras), natáčí pro televizi a rozhlas a spolupracují s význačnými soubory a orchestry po celém světě. Sbor absolvuje pravidelná profesionální
koncertní turné po USA (Grace Cathedral San Francisco), Japonsku (Tokyo Bunka Kaikan Hall), Jižní
Koreji (Seoul Arts Centre), Velké Británii, Nizozemí
(Concertgebouw Amsterdam, De Doelen Rotterdam), Dánsku, Francii, Itálii (Basilica di S. Maria
Maggiore Bergamo) aj.

STOMATOLOGICKÁ
POHOTOVOST
Oblast Litomyšl - Polička
2. - 3. 12.
MUDr. Joukl Jan, Litomyšl,
Mariánská 1137, 461 615 402
9. - 10. 12. MUDr. Kössler Pavel, Polička,
Haškova 445, 461 724 369
16. - 17. 12. MUDr. Kösslerová Jitka, Polička,
Haškova 445, 461 724 369
23. 12.
MUDr. Králová Zdena, Litomyšl,
Družstevní 69, 461 614 727
24. 12.
MUDr. Kopecká Eva, Bystré,
nám. Na Podkově 25, 606 202 501
25. 12.
MUDr. Ševčík Stanislav, Polička,
1. Máje 607, 461 724 423
26. 12.
MUDr. Švecová Dagmar, Litomyšl,
Šmilovského 1122, 461 613 663
30. 12.
MUDr. Veselíková Ivana, Litomyšl,
Smetanovo nám. 97, 461 614 569
31. 12.
MUDr. Zeman Oldřich, Polička,
1. Máje 606, 461 724 401
1. 1. 2007
MUDr. Dostálová Jarmila, Litomyšl,
Šmilovského 1122, 461 613 663
Ordinační doba: sobota, neděle a svátky od 8 do 11 hodin.

Přejeme co nejpříjemnější poslední
chvilky roku 2006 a co nejšťastnější vstup do
roku 2007. Ať Vám tento rok přinese jen a jen
dobré – hodně štěstí, zdraví, lásky a mnoho
pracovních a soukromých úspěchů. Na Vaši
návštěvu v novém roce se těší
Tylův dům

DIVADELNÍ ABONENTNÍ
CYKLUS TYLOVA DOMU
Jarní divadelní sezóna v Tylově domě začíná
prvním představením začátkem března a končit bude
v polovině června 2007. Kompletní nabídku s tituly
jednotlivých představení Vám nabídneme v lednovém čísle Jitřenky. Pro stálé předplatitele abonentních
vstupenek zahajujeme prodej 15. 1. 2007. Ukončen
bude 8. 2. 2007. Noví abonenti mají šanci si zakoupit
volné abonentní vstupenky od 12. 2. 2007 do 22. 2.
2007. Prodej bude probíhat v kanceláři Tylova domu
v Poličce (pondělí a středa 8.00-17.00 hodin, úterý
a čtvrtek 8.00-15.30 hodin).
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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:
ČERTOVSKÝ REJ
- dětská diskotéka - dětské odpoledne
- děti vstup v kostýmech
Termín:
pondělí 4. prosince 2006
od 16.00 hod.
Místo:
Divadelní klub
Cena:
25,-- Kč, s členskou kartou 20,- Kč
Informace: Mgr. Petr Chmel
PATCHWORK – vánoční drobnosti
- dílna pro dospělé
Termín:
sobota 9. prosince 2006
od 9.00 do 13.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
100,-- Kč, s členskou kartou 80,- Kč
Přihlášky: do 6.12.2006
– počet účastníků je omezen
Lektor:
Zdeňka Pechancová
Informace: Mgr. Petr Chmel
ZÁVĚSNÁ HVĚZDA – PAPÍROVÁ VITRÁŽ
- dílna pro děti
Termín:
pondělí 11. prosince 2006
od 14.30 do 16.30 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
30,-- Kč, s členskou kartou 25,- Kč
Přihlášky: do 8.12.2006
– počet účastníků je omezen
Lektor:
Zdeňka Pechancová
Informace: Mgr. Petr Chmel
VÁNOČNÍ FLORISTIKA – dekorace
vánočního stolu
- dílna pro studenty a dospělé
Termín:
sobota 16. prosince 2006 od 800 do 11.00
hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
60,-- Kč, s členskou kartou 50,- Kč
Přihlášky: do 13.12.2006
– počet účastníků je omezen
S sebou: nádoba, chvojové větve, sušené květy,
plody, svíčky, stuhy, …
Lektor:
Katka Makovská
Informace: Mgr. Petr Chmel
STROJENÍ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
- výlet pro děti a pro rodiče s dětmi
Termín:
sobota 16. prosince 2006
od 8 00 do 12 00
Sraz:
parkoviště pod Tylovým domem
Místo:
Toulovcovy Maštale
Cena:
65,-- Kč
Přihlášky: do 12.12.2006
Lektor:
Richard Brabec
Informace: Mgr. Petr Chmel, Richard Brabec

VÁNOČNÍ A JE TO!
Srdečně Vás všechny zveme v neděli
17. 12. 2006 do spolkového domu JORDÁN na vánoční A JE TO !
Od 14:00 hodin začínáme vystoupením dětí
a mládeže poličské farnosti, nově zazpívá chrámový sbor sv. Jakuba a premiérově se na Vás těší naše
dílny „Pata a Mata“, ve kterých si můžete jak vy děti,
tak i vy dospělí, vyrobit malá či větší potěšení pro
nadcházející sváteční dny. Tak neváhejte a přijďte si
kreativně zpříjemnit třetí adventní neděli
Svatojosefská jednota přeje všem svým členům,
příznivcům, ale i ostatním občanům města Poličky
krásné prožití vánočních svátků a rok 2007 ať je
plný pohody, dobrého zdraví
a usměvavé spokojenosti.
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VÁNOCE V MOZAICE
- dílny a vánoční inspirace
Termín:
neděle 17. prosince 2006
od 9.00 do 15.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
dobrovolné vstupné
Informace: Mgr. Petr Chmel
100. VÝROČÍ HRY „ČLOVĚČE, NEZLOB SE!“
- žáci, studenti, dospělí, senioři, páry, týmy
Termín:
středa 20. prosince 2006
dopoledne pro ZŠ, pro veřejnost od 14.00 hod.
Místo:
Sokolovna Polička
Cena:
zdarma
Přihlášky: na místě
Informace: Mgr. Petr Chmel, Richard Brabec
PLETENÍ PROUTĚNÝCH KOŠŮ
- dílna pro studenty a dospělé
- možnost zakoupení poukázky jako vánočního dárku
Termín:
sobota 6. – neděle 7. ledna 2007
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
330,-- Kč, s členskou kartou 300,- Kč
Přihlášky: !!! do 22. prosince 2006 !!!
Lektor:
Martin Schwarzer
Informace: Mgr. Petr Chmel
KURZ ŠITÍ
- podle zájmu pro začátečníky nebo mírně
pokročilé
Termín:
od pondělí 8. ledna 2007 – 10 lekcí
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
700,-- Kč
Přihlášky: přihlášky do 22.12.2006 – počet účastníků
je omezen
Lektor:
Helena Šmejdířová
Informace: Zdeňka Novotná
KURZ SNIŽOVÁNÍ NADVÁHY
- metodou Behaviorální psychoterapie
Termín:
začátek ledna, březen, září 2007
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Přihlášky a informace:
Irena Rensová, mob.: 723 409 379
Přijďte si zahrát stolní fotbal a nové PC hry.
Zdarma přístup na internet.
V LEDNU PŘIPRAVUJEME:
• Pletení proutěných košů
• Patchwork - dílna
• Dílna pro děti – textilní figurka sněhuláka
• Kurz – Zdravotník zotavovacích akcí

Město Bystré a Spolek českých betlemářů
Betlemáři Poličska
Vás srdečně zvou do nové galerie na výstavu
betlémů:

ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ
ZTIŠENÍ
Výstava bude zahájena krátkým programem žáků ZUŠ Bystré v pátek 1. 12. 2006
v 17.30 hod.
Otevřena bude každou sobotu od 13.00 do
17.00 hod., v neděli a ve sváteční dny od 9.00
do 17.00 hod. Ve všední dny možno domluvit
návštěvu výstavy na tel.: 724 756 901. Výstava
potrvá do 6. 1. 2007.

TĚHULKY, MAMINKY
A TATÍNKOVÉ...
Od začátku nového školního roku 2006 – 2007
nabízí naše SVČ Mozaika pravidelné aktivity i pro
nastávající a čerstvé maminky, které mohou doprovázet i tatínkové. Jedná se o průběžné kurzy–poradny
Laktační poradna, Je nás doma o jednoho víc – masáž
kojenců a Čekáme miminko aneb co se v knihách
nepíše.
V poradně Je nás doma o jednoho víc – masáž
kojenců se dozvíte o tom, jak podpořit psychomotorický vývoj zdravých dětí, jak pomoci při drobných
odchylkách od tohoto vývoje, které mohou být způsobeny mimo jiné i porodním stresem. Dozvíte se, jak
je možné masírovat děti již od novorozeneckého věku
a jak pokračovat do věku vyššího, jak chránit děti
i sebe od stresů dnešního světa, jak zvyšovat odolnost dětí proti nemocem, jak ulevit potížím, jako jsou
břišní koliky, bolesti při růstu zoubků, jak pomoci při
poruchách pozornosti a drobných poruchách učení
u starších dětí a jiné zajímavosti.
Dozvíte se také základy z aromaterapie – čím děti
masírovat, jak se dá přidáním aromatických olejů do
základních masážních olejů zvýšit účinek masáží.
Dotek je nejdůležitější a první kontakt dítěte
s okolním světem, ze smyslů se nejdříve vyvíjí hmat.
Pokud je dítěti dopřáno co nejvíce láskyplných doteků od narození do ukončení prvního roku, vytváří
si pocit jistoty, bezpečí a důvěry – a to je pro dětský
zdravý vývoj velmi důležité.
Nejbližší osoba dítěte v tomto věku je většinou
maminka, ale blízký kontakt a doteky formou masáží
může dítěti poskytovat i jiná blízká osoba – otec, babička, pod dohledem i starší sourozenci apod.
V Laktační poradně se dozvíte vše o nových názorech na kojení, na výživu dětí do tří let, o vlivu kojení na zdraví matky a dítěte, o podpoře kojení podle
doporučení WHO a české Laktační ligy, o složení
mateřského mléka proti umělé výživě, o Mezinárodním kodexu marketingu náhrad mateřského mléka,
např. o stále přetrvávajících mýtech a pověrách, které
s kojením souvisí.
Nabídnuta bude i pomoc maminkám, které kojí
a dostanou se do nejrůznějších problémů (zda kojení stačí, jak dlouho jen kojit, technika odstříkávání
mateřského mléka, alternativní způsoby dokrmování,
léky při kojení apod.)
Obě výše uvedené poradny budou od ledna 2007
probíhat vždy ve čtvrtek od 16,00 do 17,00 hod. a je
nutno se na ně přihlásit předem přímo u lektorky
MUDr. Hany Vltavské na mob. telefonu 731 475 560.
Náplň jednotlivých hodin bude přizpůsobena věkové
kategorii a zájmu přihlášených. Individuální konsultace vždy po domluvě, pro akutní problémy při kojení
je k dispozici výše uvedené telefonní číslo.
Cena:
Je nás doma o jednoho víc – masáž kojenců
50,- Kč / hod.
Laktační poradna
25,- Kč / každá započatá čtvrthodina
Čekáme miminko – aneb co se v knihách
nepíše – zde si povíme o nitroděložním vývoji dítěte, o péči o pleť a celé tělo, jak si upravit jídelníček,
o tom, jak mluvíme s miminkem přes bříško, o cvičení v těhotenství, o předporodní přípravě, porodu
a šestinedělí.
Tento poradna bude od ledna 2007 probíhat
každý lichý kalendářní čtvrtek od 17,00 do 18,00 hod.
a je nutno se na ni přihlásit předem přímo u lektorky
– porodní asistentky Vlasty Dostálové na mobilním
telefonu 736 232 116.
Cena: 50,- Kč / hod.
Tyto poradny jsou určeny nejen maminkám malých dětí, ale všem mladým dívkám, které o založení
rodiny uvažují až v budoucnosti, všem otcům, kteří
chtějí být informováni o tom, jak se mohou aktivně
novým způsobem podílet na výchově svých dětí,
všem prarodičům, kteří se chtějí také něco nového
v tomto směru dozvědět.
Tyto aktivity probíhají v průběhu celého roku
v SVČ Mozaika a budou se pro nově příchozí opakovat. Případné další informace obdržíte v SVČ Mozaika
Polička.

DIVADELNÍ KLUB
POLIČKA, zadní vchod Tylova domu
www.divadelniklub.cz
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ – ÚŽASNÁ PŘÍRODA
PÁTEK 1. 12. – od 20.00 FOLKOVÝ VEČER
POUTA – pardubická folková pohodovka – více
na www.pouta.info
JAMEKI – poličská folková dnes již skoro legenda.
Vstupné: 50,- Kč
SOBOTA 2. 12. SOUKROMÁ AKCE
STŘEDA 6. 12. – od 19.00 LISTOVÁNÍ
- uvádí DK společně s městskou knihovnou
Václav Havel – PROSÍM STRUČNĚ
Co je LISTOVÁNÍ – projekt scénického čtení
LISTOVÁNÍ představuje každý měsíc nový titul
a ve zhruba hodinovém divadelním představení
s rekvizitami, kostýmy, hudbou, začátkem a koncem, se snaží diváky dostat k tomu co tu bylo
první – ke knize.
Václav Havel – Prosím stručně
Nejnovější kniha Václava Havla na sebe strhla
vlnu pozornosti. Nepřepínejte! Jak podtitul napovídá, jde o literární koláž, ve které se střídají tři
žánry: rozhovor, původní výňatky z instrukcí nejbližším spolupracovníkům na Hradě a deníkové
zápisky z dob práce na tomto textu. V knize se
střídají nejen žánry, ale i čas a místa.
Vstupné: dobrovolné
PÁTEK 8. 12. - od 20.00 JAZZOVÝ VEČER
BLUE CANISTERS
Jiří Lamač - klávesy, foukací harmonika, Petr
Večeřa – bicí, perkuse, Zdeněk Dohnal – kontrabas, baskytara, Jakub Červenka – tenorsaxofon,
Alexandr Zarivnij – el. kytara.
O tom, že Olomouc je líhní dobrého jazzu
jsme se mohli přesvědčit při jazzovém setkání
s kapelou Blue Train Jazz Quintet letos v únoru.
V prosinci k nám zavítá další olomoucká hudební
formace – Blue Canisters.
Skupina byla oceněna účastí na festivalu Jazz
A Little Otherwise jako objev roku 2003. Zvuková a rytmická bohatost není svázána pouze jazzovým pojetím a tak oslovuje i posluchače, kteří
od hudby očekávají originalitu a překvapení…
Vstupné: 100,-Kč/70,-KčS
SOBOTA 9. 12. – od 21.00 HUDEBNÍ VEČÍREK
„VETERÁNŮM“
DE BILL HEADS – solidní hospodská rockovka
prý „ idiotic pub band – více na www.debillheads.cz
MOTOREST BAND – sdružení poličských nejen
hudebníků
WALDA GANG - hudební projekt Slávka Jandy
– více na www.sweb.cz/walda-gang
Vstupné: 60,-Kč
PÁTEK 15. 12. - od 21.00 JUNGLE NIGHT
X-MAZZECZ
Djs: DAVY-b, LEARY, E-LOGIC
Vstupné: do 22:00 - 30,- poté 50,- Kč
SOBOTA 16. 12. - od 20.00 VÍCE NEŽ KOLEDY
– předvánoční nadílka
NIL www.niltv.com, SPS www.teplice-city.cz/
velvet/sps/index.asp, TIMUDEJ www.timudej.cz,
BENJAMIN BAND,
http://home.tiscali.cz/benjamingband/bnb.html,
A MOŽNÁ NĚCO NAVÍC.
Vstupné: 130,-/100,KčS
PÁTEK 22. 12. - od 19.00 a od 23.00
VÁNOČNÍ DIVADELNÍ NADÍLKA
Divadelní soubor ČERNÍ ŠVIHÁCI z Kostelce nad
Orlicí uvede hru v režii Pepy Tejkla ČILIMNÍK.
Co se skrývá pod oním podivným názvem? Jak

známe Černé šviháky z jejich her předchozích
(Amatéři a Solný sloupy), určitě to nebude
inscenace o stejnojmenné plazivé dřevině. Nahlédneme-li ovšem na podtitul („velké právnické
laudatio“), leccos se již lze domýšlet. Ale opravdu
jen vzdáleně, neboť Černí šviháci rádi překvapují
a mystifikují. Celý děj se odehrává v Poličce a hra
je také Poličkou inspirována, zejména příručkou
o zdejších ostrostřelcích.
POPRASKD a P.APLIM uvedou hru Petra Erbese
JAK ZABÍT ČERTA
Divadelní hra se zpěvy o tom jak čerti řádili na
Karlštejně, Křižánkách a Březinách.
Vstupné: 70,-Kč
PONDĚLÍ 25. 12. - od 21.00
NĚCO JAKO ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA
NEUTRÁL
MOTOREST BAND
Vstupné: 60,-Kč
ÚTERÝ 26. 12. - od 19.00 DIVADELNÍ VEČER PRO
ZANEPRÁZDĚNÉ
POPRASKD a P.APLIM uvádí hru Petra Erbese
- JAK ZABÍT ČERTA
Divadelní hra se zpěvy o tom jak čerti řádili na
Karlštejně, Křižánkách a Březinách.
Vstupné: 50,-Kč
PÁTEK 29. 12. - od 21.00 MOŽNÁ BUDE I DISCO
Více info o akci na www.divadelniklub.cz
Vstupné: 30,-Kč
NEDĚLE 31. 12. – od 20.00
SILVESTR V DIVADELNÍM KLUBU
Přijďte přivítat Nový rok do DK.Celým večerem
Vás bude provázet kapela TŘETÍ ZUBY - Deep
Purple, Jimi Hendrix, Carlos Santana, Uriah
Heep, Jethro Tull, Cream, Ozzy, Gary Moore,
Satriani, Mr. Big………..
Spousta zábavy a mnohá překvapení, vemte
s sebou co nebo koho chcete.
Vstup:60,- bez možnosti rezervace míst, 120,rezervace míst.
Rezervace na lzrust@seznam.cz, tel: 776 094 235
nebo v DK.

V PROSINCI PROBĚHNOU POSLEDNÍ TŘI
PŘEDSTAVENÍ HRY O. WILDA “JAK JE DŮLEŽITÉ
MÍTI FILIPA“ V PODÁNÍ DIVADELNÍHO SPOLKU
TYL A TO 3. 12. VE SVITAVÁCH, 10. 12. VE VELKÉM
SÁLE TYLOVA DOMU V POLIČCE A V JIMRAMOVĚ
(termín v jednání ). JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI.

SILVESTR V DIVADELNÍM
KLUBU
neděle 31. 12. – od 20.00
Přijďte přivítat Nový rok do DK. Celým večerem
Vás bude provázet kapela TŘETÍ ZUBY - Deep
Purple, Jimi Hendrix, Carlos Santana, Uriah Heep,
Jethro Tull, Cream, Ozzy, Gary Moore, Satriani,
Mr. Big…
Spousta zábavy a mnohá překvapení, vezměte
s sebou co nebo koho chcete.
Vstup: 60 Kč bez možnosti rezervace míst,
120 Kč rezervace míst.
Rezervace na lzrust@seznam.cz,
tel: 776 094 235 nebo v DK.

DK - KLUBOVÉ KINO
ČTVRTEK 7. 12. – od 20.00
Mučedníci lásky
Komedie / Fantasy , Československo, 1966, 71 min
Režie: Jan Němec Hrají: Marta Kubišová, Ivana Karbanová, Karel Gott, Lindsay Anderson
Obsah/Info: Tři volně propojené poetické hříčky
o nešťastně zamilovaných samotářích (Pokušení
manipulanta, Nastěnčiny sny a Dobrodružství
sirotka Rudolfa).
ČTVRTEK 14. 12. – od 20.00
Amazonia vertical
Dokumentární , Slovensko, 2004, 63 min
Režie: Pavol Barabáš
Obsah/Info: Auyan Tepui... Největší stolová hora
Amazonie... Indiáni věří, že na jejím vrcholu sídlí
démoni... Beckovi Ondrejovičovi se podařilo
přejít první kompletní přechod hory. Amazonia
vertical - film o sile přírody a dobrodružném
objevovaní ztraceného světa. Film, který osloví tu
křehkou část v nás.
ČTVRTEK 21. 12. – od 20:00
Smrt si říká Engelchen
Drama , Československo, 1963, 111 min
Režie: Elmar Klos, Ján Kadár. Hrají: Eva Poláková,
Blažena Holišová, Oľga Adamčíková
Netradičně pojatý příběh partyzánů bojujících
proti Němcům v beskydských horách. Po všech
stránkách výborná filmařina a po dlouhá léta
„trezorový“ film…
ČTVRTEK 28. 12. – od 20:00
Insomnie
Krimi / Drama / Thriller , USA, 2002, 118 min
Režie: Christopher Nolan. Hrají: Al Pacino, Robin Williams, Hilary Swank
Obsah/Info: V malém aljašském městečku bylo
nalezeno tělo zavražděného sedmnáctiletého
děvčete. K případu je povolán veterán losangelské policie Will Dormer (Al Pacino).
VSTUPNÉ NA KAŽDÉ PŘEDSTAVENÍ 30,- Kč.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

POLIČSKÝ SKŘIVAN 2007
V únoru a březnu se v Divadelním klubu v Poličce
koná třetí ročník žánrově neomezené soutěžní přehlídky autorské a interpretační tvorby regionálních
hudebních skupin Poličský skřivan. Do soutěže se
mohou přihlásit hudební skupiny po vyplnění přihlášky, kterou naleznou na www.divadelniklub.cz
Cílem soutěže Poličský skřivan 2007 je vytvoření
podmínek pro systematickou konfrontaci umělecké
úrovně mladých autorů a interpretů v oblasti hudby
na regionální úrovni. Snahou pořadatelů je posilování
sebevědomí, technické a společenské úrovně začínajících hudebníků a jejich představení veřejnosti.
Kapely budou hodnoceny nezávislou odbornou
porotou, o jejímž složení se dosud jedná. První
čtyři vítězné kapely budou mít možnost zahrát si
na 10. ročníku multižánrového hudebního festivalu
Poličské rockoupání 2007, které se uskuteční v termínu 25. a 26. 5. 2007. Během soutěže mohou hlasovat
i diváci a jimi zvolené těleso bude také mít možnost
hraní na Rockoupání 2007.
Lukáš Zrůst, DK Polička

PODĚKOVÁNÍ
Divadelní spolek Tyl a Divadelní klub, by
tímto rádi poděkovali celému osazenstvu Tylova
domu a především paní ředitelce Aleně Báčové,
za nezištnou materiální pomoc při konání akcí
v Divadelním klubu. Děkujeme
Za vedení DK
Lukáš Zrůst
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SPOLEČENSKÁ
RUBRIKA
Kdo žije v našich srdcích,
nikdy neumírá.
Dne 2. 12. 2006 uplyne
1. výročí, kdy odešel od
všeho, co měl rád pan Luboš
Poul.
Kdo jste ho znali a měli
rádi, věnujte mu s námi tichou vzpomínku.
S úctou a láskou
vzpomíná celá rodina.

ORIENTÁLNÍ TANEC PRO
MAMINKY S MIMINKEM
Miminko je malé jen chvíli,
a kdy jindy si jej užijeme lépe než při příjemné
záležitosti, jako je tanec!
Tento, u nás ještě ne tak rozšířený druh tance
klade velkou váhu na relaxaci, uvolnění a především radost z tance za přítomnosti miminek.
Miminka se dívají na svět z náručí nebo si je
tanečnice–maminky uvazují na tělo do šátku.
Na kurzech se tančí s miminky zhruba do věku
9 měsíců, čili přibližně do té doby, než začnou
lézt.
Skutečnost, že miminko sdílí zájem své maminky, má vliv na jeho fyzický i duševní vývoj.
Tanec s miminky pomáhá budovat hluboké
pouto mezi matkou a dítětem, pomáhá nalézat
společný rytmus, na který si oba zvykají, díky němuž je pak vše mnohem snazší. Rozvijí i sociální
cítění, vlastně si miminko zvyká na první kolektiv. Tanec v náručí miminku skvěle pomáhá při
špatném usínání i zažívání. Děti reagují na tanec
velmi živě a radostně, až jsou nakonec ukolébány
do sladkého spánku.
Pro maminky je tanec s miminky možností
setkávat se s dalšími ženami ve stejné situaci
a vyměňovat si zkušenosti. Tanec také přispívá
maminkám po porodu k rychlejšímu návratu
fyzické a psychické kondice, obnovuje energii
a sílu. Tím, že žena není sociálně izolována, ale
dostává se jí patřičné pozornosti a vzájemné
péče, je setkávání s břišním tancem navíc skvělou prevencí poporodní deprese.
Zkušená lektorka naučí maminky na kurzu
vázat miminka do šátku několika způsoby.
Kurz bude probíhat v malém sále Tylova
domu v Poličce. Mohou ho navštěvovat i těhotné
maminky, které si do šátku uváží např. medvěda.
Těhotným ženám kurz pomáhá ke snižování porodních bolestí a urychluje porodní proces.
***
Pro podrobné informace si můžete zavolat
do kanceláře Tylova domu (461 725 204), více
informací také naleznete na našich internetových
stránkách www.tyluvdum.cz.

VÝUKA ORIENTÁLNÍCH A BŘIŠNÍCH
TANCŮ PRO DĚTI Z MŠ
Když orientální tanec objevili Evropané, překřtili ho na břišní. Když se totiž zúčastnili vystoupení egyptských tanečnic, zdálo se jim, že ženy
při tanci třesou a vlní pouze břichem.
Původní kostýmy tanečnic měly jen velmi
málo společného s dnešní blyštivou variantou
kostýmu s podprsenkou. Tu paradoxně vymysleli
filmaři v Hollywoodu, kterým se hodila do jejich
představy o Orientu.
Informace o tomto připravovaném kurzu
získáte v kanceláři Tylova domu, popřípadě na
telefonu 461 725 204.
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V „ZUŠCE“ TVOŘÍME, PŘIPRAVUJEME, DĚKUJEME
Základní umělecká škola Bohuslava Martinů
Polička převzala v listopadu pomyslnou štafetu při
zajišťování kulturního programu při svatebních obřadech. Na úvod si dovolím představit zdařilé dílko
jedné z recitátorek, které si se svou maminkou pro
své vystoupení připravila:
Chraňte si štěstí,
není ho tolik, kolik by se zdálo.
Chraňte si radost,
ať nemáte ji nikdy málo.
Chraňte si víru,
protože v něco věřit se dá.
Chraňte si sílu,
protože jen silný šanci má.
Bojujte s hrdostí,
vždy když život Vás zraní.
Bojujte za štěstí,
i když zrovna se Vás straní.
A hlavně, hlavně si chraňte lásku,
a v duši spoustu krásných vět,
jestli se láska z duší ztratí,
marně ji budete volat zpět.
Dnes začínáte psát knihu
ještě plnou čistých stran.
Na Vás dvou teď záleží,
jaký obsah bude psán.
Po čase, až naplní se strany
a budete se chtít ohlédnout,
přejeme Vám, aby žádný z Vás,
nechtěl jediný list vytrhnout.

DOMEČEK INFORMUJE
Děkujeme všem, kteří podpořili práci našeho
sdružení, ať už svou účastí na našich akcích nebo
poskytnutím humanitární pomoci. Naše sdružení
mohlo pracovat díky podpoře Pardubického kraje,
Úřadu práce ve Svitavách, MPSV – ČR, Města Poličky,
Ministerstva kultury ČR, ale i díky drobným sponzorským darům našich příznivců. Všem za jejich pomoc
děkujeme.
Dovolte, abychom Vás ve dnech od 19. do 21.12.
2006 pozvali na předvánoční Dny otevřených dveří.
Přejeme Vám všem hezké prožití svátků vánočních a šťastný nový rok 2007.
Těšíme se na shledanou v novém roce.
Otevřeno máme každý všední den od 8 do
16:30 hodin.
A kde nás najdete?
V Tyršově ulici č.p. 161, Polička, v přízemí obchodního domu Ponas - naproti poličské pekárně,
tel.: 605 177 027

Dechová hudba Poličanka
ve spolupráci s poličským děkanstvím pořádá

VÁNOČNÍ
KONCERT
ve středu 27. 12. 2006
v 17.00 hodin v kostele sv. Jakuba
V programu zazní písně a koledy s vánoční
křesťanskou tematikou.
Eduard Cacek, kapelník

Autorkou je Sára Kovářová ( 13 let), žákyně literárně-dramatického, tanečního a hudebního oboru
ZUŠ B. M. Polička.
***
Prosinec je na Základní umělecké škole Bohuslava Martinů Polička nejen časem vánočním, ale
také časem prvního většího interpretačního setkání
s hudbou Bohuslava Martinů. Tento rok se koncert
pod názvem Bohuslav Martinů a my bude konat
6. 12. 2006 od 17,00 hod. v aule Gymnázia Polička
a bude součástí výroční schůze poličské pobočky
Společnosti Bohuslava Martinů. Mimo jiné na něm
vystoupí i Michaela Vostřelová, která získala na
IV. ročníku písňové soutěže B. Martinů v Praze
Čestné uznání a Cenu za interpretaci písně B. Martinů. Koncert bude přístupný veřejnosti a jsou srdečně zváni všichni příznivci díla B. Martinů.
Po delší době pořádá „zuška“ velký vánoční
koncert ve velkém sále Tylova domu. Na koncertě,
který se bude konat 20. 12. 2006 od 17,00 hod.,
se představí všechny čtyři obory školy. Přijďte
nám, prosím, pomoci rozžehnout pár vánočních
světýlek !
Dovolte mi na závěr jménem všech zaměstnanců
Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička poděkovat všem našim příznivcům za podporu,
kterou nám různou formou poskytovali v průběhu
roku 2006 a popřát jim do roku nového slovy jedné
vánoční koledy „štěstí, zdraví, dlouhá léta…“.
Renata Pechancová,
ředitelka ZUŠ B.M.Polička

Z ČINNOSTI EKOCENTRA
OÁZA
Ekocentrum Oáza při Středisku volného času
Mozaika v Poličce oslavilo roční výročí svého založení. Hlavní činností je organizace ekologických
výukových programů pro mateřské a základní školy.
V letošním roce bylo školám nabídnuto 23 výukových programů. Nabídka je neustále aktualizována
a v průběhu roku se snažíme doplňovat výukové
programy o další a hlavně žádané programy.
V loňském školním roce bylo uspořádáno celkem 41 ekologických výukových programů, kterých
se zúčastnilo celkem 918 dětí. Přepočteno na hodiny,
děti strávily na výukových programech 116 hodin.
Programů se účastnily nejen poličské školy, ale i školy z ostatních měst v okolí. Největší zájem byl o celodenní výukový program Putování za Toulovcem,
dále pak programy Na ptačím krmítku, Naše stromy,
Papoušek Roko a další. Jen za první tři měsíce nového školního roku se již uskutečnilo 15 výukových
programů a mnoho dalších je dopředu objednáno.
Ekocentrum dále nabízí informace k ochraně
přírody, životního prostředí, ekologie, ochrany živočichů, environmentální výchovy včetně možnosti
nahlédnutí do odborné literatury.
Další službou je poskytování poradenské služby
pro chov terarijních živočichů a domácích mazlíčků
pro začínající chovatele včetně možnosti získání písemných návodů.
Ekocentrum nabízí ukázky a návody na výrobu
ptačích hnízdních budek, krmítek na zimní přikrmování ptáků, návody na výrobu domečků pro užitečný hmyz, písemné materiály na pomoc chráněným
ježkům a celou řadu dalších zajímavých materiálů.
Bližší informace získáte přímo ve Středisku volného času Mozaika v Poličce nebo na našich internetových stránkách: www.mozaika-policka.cz
Písemné dotazy a objednávky výukových programů je možné zasílat internetovou poštou na
adresu: brabec@mozaika-policka.cz
Těšíme se na další společné akce pořádané Ekocentrem Oáza při Středisku volného času Mozaika
v Poličce.
Richard Brabec,
oddělení soutěží, VP a ekologie

V PROSTOTĚ A OPRAVDOVOSTI
Vůně jehličí a hořícího vosku
jakési posvátné chvění z něčeho, co
svíček mne vždycky znovu přivádí
se u prarodičů a zejména u samotné
do dětských let a umožňuje mi
tetičky těšilo takové úctě. Na rozdíl
znovu ve vzpomínkách potkávat
od dědečka chovala „školková teta“
dnes již mlhavý obraz minulosti,
ve vděčné vzpomínce také císaře
nikoli nepodobný pohádce. Vede
Františka Josefa I. a znak dvouhlavé
mne do chaloupky v Eimově ulici,
orlice...
kde v radostné pokoře sdíleli jednu
Vzpomínám rovněž na dědečmalou světničku dědeček s babičkou
kův betlem, stavěný kolem tří stěn
- a kdysi dávno předtím s nimi jejich
pod trámovým stropem o každých
šest dětí. Děda se vyučil tkalcovině
Vánocích. Nebyl z těch proslulých
a malířině, byl se svým údělem spovyřezávaných a nebyly v něm ani
kojen a nepřestával za něj děkovat.
známé „kralické“ figurky. Jeho záZaznamenal si: „Když člověk má
kladem byly podlepované a z přeo něco zájem a má-li lásku k té věci
kližky vyřezané Wenigovy Pražské
a soustředí svou upřímnost ponejvíc na to, jest to
jesličky. Řadu postaviček navíc k němu zhotovil
tak snadné k docílení a oblažování po čas života.“ sám dědeček a na rozdíl od Wenigova pražského
Babička pocházela z ševcovsko-tkalcovské rodiny
pozadí s Hradem k betlemu přimaloval zasněžeMartinů, brzy ochořela a zbytek života trávila na
nou venkovskou krajinu Vysočiny, jakou jsme znali
lůžku. Nepamatuji se, že by si někdy zanaříkala.
z Poličska. To už zase bylo v oné malé světničce
Druhou světnici obývali babiččini sourozenci, prarodičů: ve vánoční čas tam býval zavěšen od
prateta Marie a prastrýc Jan Martinů, oba svobodní. stropu pruh z chvojí, neboť pro stromeček zde už
Zavázali se zcela dobrovolně k celoživotnímu celi- nezbývalo místo. A všude bylo tolik, tolik vřelosti
bátu, aby si uvolnili ruce k co nejplatnější službě
a laskavosti, tolik vstřícnosti a tolik úsměvů, spoostatním. Poctou se strýčkovi stala funkce prapo- jených se srdečnou prostotou, obětavou láskou
rečníka Svatojosefské jednoty. Oba zároveň patřili
a přímočarostí…
k členům Třetího řádu svatého Františka a horlivě
V duchu jsem vystupoval až tam ke stropu do
plnili vše, co z toho pro ně vyplývalo. Třetí řád se
oné zasněžené krajiny a cítil jsem se být mezi těmi
stal posláním i některým dalším v rodině.
malými koledníčky, přinášejícími narozenému
Zavládlo vždy plno radosti a vzájemné shody, Jezulátku dary. Dva ze Tří králů nebyli Kašpar
kdykoli se celá rodina sešla pohromadě. Jsem pře- a Melichar, nýbrž sám český císař a král Karel IV.,
svědčen, že děti z bohatých rodin by nám mohly
Otec vlasti z přemyslovských předků po přeslici závidět, třebaže hmotných statků bývalo u praro- a za ním na bílém koni, obklopen komonstvem, jel
dičů tak málo!
husitský král Jiří z Poděbrad.
Kdykoli jsem si jako malý chlapec vysloužil
V čase, kdy byl betlem sňat, shlíželi se stěn
pochvalu a uznání, přiváděla mne prateta do
světničky barvotisky Krista a Marie podle obrazů
kouzelného pokoje, který obývala s prastrýcem
Oswalda Völkela: Ježíš ukazoval k svému hořícímu
Janem. Strávila bohulibý život jako vychovatelka
srdci sevřenému trnovou korunou a já věřil, že
v městské mateřské školce vedené panem řídícím
to je jeho přesná podoba, že právě jedině takhle
Primusem. Nikdy na něho nepřestala vděčně
a nejinak musel vypadat i ve skutečnosti, jako by
vzpomínat a vyprávět o něm tuze dobrých věcí. to byla jeho barevná fotografie, ba jako by to byl
Pomáhala tam vychovávat celé generace a bylo pro
on sám, živě přítomný mezi námi. Jeho pohled,
mne ještě po mnoha letech dojemné slyšet vzpo- laskavý a mírný, vtiskoval se i do pohledů obyvamínání jejích starších odchovanců - tak třeba mezi
tel této chaloupky. A protože zaplavil jejich srdce
jinými i vyprávění pana učitele Pokorného, který
všeobjímající dobrotou, umožnila jim jeho láska
svou vychovatelku přímo zbožňoval. Mám doma
nahlížet až za roh, za hradbu jejich vlastní konfese,
zašlou fotografii dětí z mateřské školky z počátku
aby se mohli také obejmout s okolím, tedy s jinominulého století. Stojí tam mezi nimi urostlá mladá
věrci i nevěrci. (Proto třeba dědečkovi nebylo ani
dáma, v níž bych byl sotva hledal stařenku, kterou
v nejmenším proti mysli, jestliže se jeho nejstarší
jsem znal už já. Jeden z těch malých „špuntů“ na
syn oženil s dcerou Žida, a právě jí pak prokazoval
snímku je i můj asi čtyřletý tatínek. Do posledních
zvláštní příchylnost.)
let nenosila prateta brýle: když jí bylo 88 let, sečetNepochyboval jsem, že také ke mně Ježíš
la obě číslovky označující její věk a žertovala: „Už
z toho obrazu hovoří a bylo mi s ním tuze dobje mi 16 a budu se brzy vdávat. Můj ženich bude
ře. Srdce Mariino, poseté růžemi, proklál meč.
zubatý a přijde si pro mne s kosou.“ Když umíra- Přemýšlel jsem, jak mnoho bolestí asi tato žena
la, nevěděla již o sobě. A přece v agonii zároveň
vytrpěla. V ruce držela stonek bílých lilií na znas posledním vydechnutím stačila ještě rukou učinit
mení nevinnosti. (Ještě i dnes visí na jedné ze stěn
znamení kříže.
toho domku pohlednicové reprodukce týchž dvou
Říkávali jsme jí „školková teta“, někteří z nás
obrazů, v rámečcích a ve skle přizdobeném mým
ji zvali „tetou kmotrou“ a dospělí členové rodiny
tatínkem.)
„tetou Marjánkou“. Ještě krátce před smrtí mi naV obrázku na protější stěně psal Mistr Jan Hus
zpívala na magnetofonový pásek (byla to tehdy
ve vězení „list všem věrným Čechům“ a Havlíček se
naprostá novinka!) některé lidové písně z Poličska
loučil s rodinou před odjezdem do Brixenu. Nad
a pár vlasteneckých písní, které miloval pan řídící
nimi trůnila svatá Anna, matka Mariina a patronka
Primus.
té nejmladší z dědečkových dcer.
Vidím to jako dnes: sluneční paprsky prozaProč se mi všechny tyto obrázky neustále zpětně
řovaly onen tajuplný pokoj, kde si strýček Jan
promítají do mé duše? Nechci tu vzpomínku zaplaMartinů z překližky vyřezal ozdobnou ohrádku
šit. Uvědomuji si, co všechno formovalo mé rané
podstavce pro sošku Jezulátka. Pod stropem na
zážitky a co - byť často v podobách výrazně již
mne shlížela celá galerie svatých s knížetem Vác- přetvořených pod dojmem nových zkušeností - zůlavem na koni, který jel v čele. Teta mi ukazovala
stalo trvalým základem mého myšlení, cítění, a snad
pro ni tak vzácné poklady uložené či vystavené
i stále ještě nedostižených toužení. Je to ten laskavý
v prosklené skříni: drobné bělavé figurky Svaté
pohled muže z barvotiskového obrazu, pohled nad
Rodiny, perleťový stojací mariánský obrázek v zla- jiné vlídný, který rozumí, chápe, hladí, odpouští
ceném secesním rámečku s nápisem „Andenken - a nikdy nikoho neodmítá. Je to pohled, který je
an Mariazell“, všelijaké křížky, památné předměty
pln důvěry ve vnitřní síly i člověka selhávajícího;
z poutí, růženec, „dotýkané“ medailky a mod- pohled, který miluje a vdechuje odvahu žít i v nelitební knížky ... asi jako když babička Boženy
příznivém čase a přinejmenším se aspoň snažit
Němcové ukazovala dětem své poklady ve staré
o podobnou účast s ostatními - byť leckdy s výsledtruhlici. Je to zvláštní: ta prosklená skříň zůstává
ky nedostatečnými, a občas i možná žalostnými.
pořád živě v mé paměti - a vždycky znovu cítím až
PhDr. O. A. Kukla

PROGRAM NA PROSINEC
12.10. – 23.12. SLAVNÍ i ZAPOMENUTÍ aneb
chytré hlavičky z Čech a Moravy
Chcete-li nahlédnout do světa fyziky, astronomie, chemie, genetiky či orientalistiky, přijďte
se podívat na výstavu SLAVNÍ I ZAPOMENUTÍ
aneb chytré hlavičky z Čech a Moravy. Vystavené
modely a objekty vám poodhalí na jakém principu
vynálezy fungují a vysvětlí vám zákonitosti a pravidla mnohých objevů.
výstavní sály, Tylova 112
Út – Pá 9.00 – 12.00, 12.30 – 13.00 hod.
So 14.00 – 16.00 hod.
21.10. – 22.12. DOTEKY VĚČNÉ KRÁSY
Výstava archeologických reprodukcí pro ty, kteří „vidí“ především rukama
vestibul, Tylova 114
Út – Pá 9.00 – 12.00, 12.30 – 13.00 hod.
So 14.00 – 16.00 hod.

DVĚ BAROKNÍ PAMÁTKY
V KOSTELE - PODRUHÉ
V minulém čísle Jitřenky vyšel článek
PhDr. O. A. Kukly o dvou barokních sochách
v kostele sv. Jakuba. Další údaje mohou zájemci
nalézt v nyní vydané publikaci Polička - mariánský obelisk a barokní sochy.
Sousoší zachycující Krista se ženou označuje
dr. Kukla jako Zjevení Krista magdalské Marii.
Domnívám se, že tomu tak není, neboť postavy
se dramaticky drží za ruce, což odporuje tomuto
tématu. Při prohlídce sousoší v kostele měl zajímavý postřeh můj průvodce pan děkan Zahálka,
který si povšimnul, že Kristus nemá na rukou ani
nohou rány po hřebech - nemůže tedy jít o setkání s Marií Magdalenou, které se Kristus zjevil
po ukřižování. Osobně bych se přidržel označení
sochy jako Loučení Krista s P. Marií. To, že Kristus nenese na zádech kříž, může být kompoziční
záležitostí.
Jak je tedy vidět, tato skvělá barokní sousoší
neustále přitahují pozornost badatelů.
D. Junek

JAK JE TO S KLUBY
DŮCHODCŮ?
Po přečtení článku v Jitřence č. 11 jsem se
rozhodla na tento příspěvek odpovědět. Byli jsme
osloveni Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR,
aby byl založen v Poličce klub důchodců. Rozhodli
jsme se tento návrh zrealizovat.
Proto budeme pracovat pod názvem „SENIOR
KLUB“. Víme, že už klub důchodců je v DPS Penzion. Chci podotknout, že z naší strany nejde o žádnou rivalitu. Je na našich seniorech, který klub se
rozhodnou navštěvovat. SENIOR KLUB se schází
každý třetí pátek v měsíci v DIC – Domeček, Tyršova ul. č. 161 v 15 hodin. Doufám, že toto vysvětlení
plně postačí.
Miroslava Novotná,
Senior klub
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KHIHOVNA - PROGRAM
NA PROSINEC
Zveme vás na výstavu
„NEMUSÍM“ – výstava obrazů a obrazových objektů.
Kuba má 22 roků. Je mentálně postižený. Má rád
auta, kolo, zvířata a barvy… Maluje obrázky akrylem
na dřevo a na rozdíl od nás „ zdravých“, má jasno
v tom, že když nechce… „NEMUSÍ “!
Vernisáž proběhne v pondělí 4. 12. 2006 v 10.00
hod. Výstava je přístupná v půjčovní době knihovny
od 4. 12. 2006 do 31. 1. 2007

Hravé Vánoce v knihovně
Od 29. listopadu každou středu od 16:00
Ve spolupráci se sdružením dětí a mládeže Duha
Polička otevíráme v čítárně knihovny
KLUB MODERNÍCH DESKOVÝCH HER.
Zapomeňte na Sázky a dostihy. Pro nováčky
i zkušené hráče jsou připraveny hry Carcassonne,
Osadníci z Katanu, Citadela, Sankt Peterburk, Bang,
Tikal, Puerto Rico, Sccrable a další hry známé i neznámé určené nejen dětem… Přijďte si vyzkoušet
nový rozměr hravosti, najít nové spoluhráče nebo se
jen inspirovat při nákupu vánočních dárků…
Mimo středy je možné si tyto hry zahrát také
v půjčovní době čítárny.
středa 6. prosince od 19:00 – Divadelní klub
Václav Havel : Prosím stručně – cyklus scénického čtení Listování
Unikátní projekt herců divadla v Brně a Českých
Budějovicích (www.listovani.cz) představuje nové
knižní tituly ve zhruba hodinovém divadelním představení s rekvizitami, kostýmy, hudbou, začátkem
a koncem… Ve spolupráci s Divadelním klubem
vás zveme na „listování“ nejnovější knihou Václava
Havla.
čtvrtek 7. prosince od 19:00
Kapka 21 – Živý dárek pod stromeček
Při pořizování domácího mazlíčka si často neuvědomujeme starosti, které péče o živého tvora přináší.
S potřebami zvířat v domácnosti vás seznámí ing. Eva
Janečková.
neděle 10. prosince od 15:00
Vánoce a svět …
…jak se slaví Vánoce ve světě? Přijďte se seznámit se
zvyky, tradicemi, zajímavostmi a očekáváními dětí…
v Mexiku, Irsku, Finsku a v řadě dalších zemí…
středa 13. prosince od 19:30 hodin
Cestovatelský večírek - Antarktida a první
česká polární stanice
Vánoční cestovatelský klub připravil na prosinec
skutečnou lahůdku. Průvodcem slovem i obrazem
bude Hynek Adámek, redaktor časopisu National Geographic a účastník projektu budování české polární
stanice v Antarktidě (www.national-geographic.cz
– Antarktický projekt).
sobota 16. prosince od 15:00
Turnaj ve hře Carcassonne a Sccrable
Přijďte změřit své síly ve dvou nejznámějších
hrách současnosti .Pro malé i velké jsou připraveny
zajímavé ceny, které do soutěže věnovala paní Ivana
Vrabcová (prodejna hraček a sport. potřeb)
sobota 23. prosince od 10:00
Harry Potter a Vánoce v Bradavicích
– vánoční čtení pro děti. Všichni opravdoví učedníci čarodějných umění i obyčejní mudlové, přijďte
se zaposlouchat a prožít Vánoce v bradavické škole
kouzel!
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NOVÉ KNIHY
NOVÉ KNIHY PRO DOSPĚLÉ
BELETRIE
Ostrov divokých snů (Deveraux, Jude)
Ariel a Sáru napadne vydávat se alespoň na čas
jedna za druhou, rozehrají dobrodružství plné záhad,
v němž půjde o lásku, o peníze a dokonce o život!
Zázrak (Steelová, Danielle)
Uprostřed spouště, kterou za sebou zanechá ničivá bouře, se zrodí přátelství tří osamělých lidí.
Klamný dojem (Archer, Jeffrey)
Mladá kunsthistorička, která pracuje pro newyorského bankéře, má podezření, že klienti banky,
kteří vlastní drahá umělecká díla, nezvykle často
umírají.
Milenci & mstitelé (Collinsová, Jackie)
Miliardář Diamond pozve své tři syny z různých
koutů světa, aby jim sdělil šokující fakta týkající se
dědictví.
Letní plavba (Capote, Truman)
Děj se odehrává v New Yorku těsně po druhé
světové válce a líčí osudy mladé, bezstarostné příslušnice horních deseti tisíc. Má apartmá a udržuje
tajný poměr s židovským válečným veteránem.
Advokát (Connelly, Michael)
Advokát Mickey Haller se celý svůj profesní život
obával, že nedokáže rozpoznat nevinu, i když ji
bude mít přímo na očích. Ve skutečnosti se měl mít
na pozoru spíše před ztělesněným zlem.
Olejové stopy (Novák, Zdeněk)
V lese poblíž Prahy je objevena dodávka se dvěma zavražděnými, kteří jsou následně identifikováni
jako známí lupiči – recidivisté.
Alí a Nino: Příběh lásky (Said, Kurban)
Vyprávění o mladistvé lásce Alího, následníka
vznešeného muslimského rodu a krásné princezny
Nino z gruzínské křesťanské rodiny.
Záruční list na život (Kubátová, Táňa)
Anonymita vzájemných telefonních hovorů vede
k nebývalé otevřenosti.
NAUČNÁ LITERATURA
Břišním tancem ke kráse: Moderní taneční program, při kterém využijete svou fantazii (Dallalová,
Tamalyn)
Osmitýdenní program vám pomůže: spálit přebytečný tuk, vytvarovat břišní svaly, hýždě, stehna
a paže, uvolnit stres, zlepšit pohyblivost a držení těla,
zvýraznit vaši ženskost a podpořit vaši kreativitu.
Čtení z tváře: Objevte moudrost čínského umění
(Kanto, Erik)
Podle starého čínského učení se osobnost a životní dráha člověka odráží v tváři, dá se vyčíst tem-

perament, vlohy a schopnosti jedince, předpokládaný životní úspěch, osud, štěstí a popularitu.
Hohenemsové v Bystrém (Gloser, Jaroslav)
Česká epizoda v životě hraběcího rodu z Vorarlberska.
Stále ve střehu (Becková, Pip)
Citlivý pravdivý příběh z druhé světové války
z prostředí velitelství letiště pro bombardéry RAF
vyprávěný britskou radiotelegrafistkou.
Více informací na www. knihovna. policka. org.
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ:
52 nápadů pro každý týden v roce (Březinová,
Ivona)
Nápady pro každou roční dobu a příležitost.
Františkovy pohádky z Kouzelné školky (Kratochvíl, Miloš)
Kniha plná kamarádů z Kouzelné školky.
Kuba nechce číst (Braunová, Petra)
Humorné vyprávění o malém Kubovi. Kniha
je určena pro všechny prvňáčky, jimž škola zatím
k srdci příliš nepřirostla.
Nová láska na obzoru (Kabátová, Veronika)
Dívčí román. Prázdniny skončily a Katka začala
chodit na gymnázium. Co ji přinese školní rok a noví
spolužáci?
Černá Madona
Napínavé případy dětských detektivů.
Dva ve fraku (Čechura, Rudolf)
Dobrodružné putování dvou tučňáků do krajů,
kde je pořádná zima.
Já Ti nesu veselého beránka ze stáda svého (Nepil,
František)
Soubor vánočních pohádek a fejetonů.
Strašidla na Kulíkově (Havelka, Stanislav)
Nové strašidelné příběhy o panu Krbci a jeho
kamarádech.
Hrátky z dětské zahrádky (Fischer, Václav)
Říkadla, malůvky, cvičení a hádanky.
Modrá jako indigo (Cassidy, Cathy)
Působivá, dojímavá knížka o lásce, rodině a domácím násilí.
Poník k zulíbání (Boehme, Julia)
Týnina kamarádka touží po svém vlastním koni.
Splní se jí tajné přání?
Svět stromů (Rushforth, Keith)
Průvodce lesem, parkem, okrasnou zahradou.
Holky na vodítku – Jmenuji se Martina (Březinová, Ivona)
Příběh Martiny, která projde postupně peklem
mentální anorexie a bulimie.
Ten vánoční čas (Rakosníková, Jiřina)
Zpěvník koled s hudebním CD.

NOVÉ AKTIVITY V KNIHOVNĚ
LISTOVÁNÍ HAVLEM - Cyklus scénických
čtení „Listování“
Unikátní projekt vznikl před rokem v hlavách
několika herců Jihočeského divadla. Cílem projektu „Listování“ je představovat – nestandardními prostředky – výjimečné literární počiny.
V rámci prosincového programu připraveného
městskou knihovnou a Divadelním klubem se
jedno ze scénických čtení odehraje v Poličce.
Listováno bude v zatím poslední knize Václava
Havla „Prosím stručně“. Literární koláž rozhovorů,
deníkových záznamů a postřehů z doby, kdy byl
V. Havel českým prezidentem, vzbudila zasloužený zájem. Proč? Odpověď možná naleznete ve
středu 6. prosince v 19.00 hodin v Divadelním
klubu. Vstupné je dobrovolné. (více na www.listovani.cz)
HERNÍ KLUB V KNIHOVNĚ
Městská knihovna Polička spolu se sdružením
dětí a mládeže DUHA otevírá v prosinci v čítárně knihovny KLUB MODERNÍCH DESKOVÝCH

HER. Přijďte si zahrát a vyzkoušet hry jako
Carcassone, Osadníci z Katanu, Citadela, Sankt
Peterburk, Bang, Tikal, Sccrable a další známe
i méně známe hry, oblíbené po celém světě.
Moderní deskové hry vznikly v poslední dekádě
minulého století jako reakce na odcizenost her
počítačových. Většina her je založena na příběhu
z minulosti či současnosti, herní postupy často
napodobují skutečné děje, se kterými se můžete
setkat v běžném životě.
Náhoda hraje pouze malou roli, důležitý je
logický úsudek, odhadnutí vlastních možností
a zejména nutnost komunikace se spoluhráči.
V rámci klubu budou pořádány také herní turnaje, první z nich se koná v sobotu 16. prosince
od 15.00 hodin. Pro malé i velké jsou připraveny
zajímavé ceny věnované hračkářstvím paní Ivany
Vrabcové.
Herní klub je otevřen každou středu od 16 hod.,
ale všechny hry je možné si zahrát i v půjčovní
době knihovny. Nejen děti si mohou hrát…

HRADBY, HRADBY, HRADBY
Když se to tak vezme kolem a kolem, tak ty
naše hradby vlastně vydržely dlouho. Myslím tím tu
dobu, kdy začaly být opravovány. Když se chystaly
velkorysé oslavy 700 let založení Poličky, tehdejší
vedení města se čtyřletým předstihem před touto
událostí nám občanům sdělilo, že do roku 1965
budou opraveny hradby v celé jejich délce a šíři.
Sdělilo a slíbilo stejně velkoryse jako neproveditelně. Pamatuji si to, vrátil jsem se po osmiletém
putování zpět do Poličky a šířil tuto zprávu svým
známým po všech koutech republiky. Oslavy se
konaly, opravena byla část hradeb na Valech a to

způsobem, který mně i jako naprostému laikovi už
tehdy byl dost podezřelý.
Vypadlé části hradeb byly lepeny metodou budování vlaštovčího hnízda. A proto ve světle toho,
že v západní části hradeb jich letos na jaře kus
spadlo, jsem si říkal, že to vydrželo dost dlouho.
Ale ouha, minulý týden u brány do parku odloupla
se další část. Část hradeb, která byla opravována již
v osmdesátých letech. Tehdy se zdálo, že metodou
lepší, i když méně pěknou. Dodnes jsou vidět světlé
vodorovné pruhy, signalizující absenci propojení
zdiva, a mnohokrát jsem musel přátelům odjinud vysvětlovat, že to není dědictví starých Čechů, ale těch
novodobých. A vida, ani tento způsob si nepodrobil
fyzikální zákony. Hradby si padají jak se jim zachce
a kdy se jim zachce.
A tak si myslím, že není dobré stavět se tak proti
přírodě a snad by se jí dalo i pomoci. Podívejte: Když
koncem 19. století byly zbourány hradby, charakterizující Hradec Králové, byl místostarosta L. J. Pospíšil
obdařen bronzovou sochou s nápisem: Osvoboditel
města z pout hradebních. A ještě po něm pojmenovali
ulici, v níž byl výzkumný ústav, v němž jsem pracoval,
a denně sochu pana Pospíšila s úctou míjel.
Co byste tomu řekli, kdybych napsal: My už to
v Poličce taky zkoušíme. Nebude asi daleko od věci,
když prvnímu autorovi poličského pokusu o vymýcení hradeb možná kyne taky nějaký ten pomník
osvoboditele. Nějak se začít musí. Navíc – díra nepadá. Představuji si ty ničím nerušené výhledy do zahrad a obnažené město v celé své nahé kráse. Je to
jen začátek a zatím výsledek je polovičatý. Proč ale
– buď hradby celé, nebo žádné. Za pár let si nikdo ani
nevzpomene; jedině snad by to mohl připomenout
pamětní nápis, obdobný tomu hradeckému. Konečně, řekněme si to upřímně. Dějiny města nemohou
vlastně doložit, že by ty hradby pro něj měly nějaký
vojenský význam. Zůstala jen vykonstruovaná historka o obléhání Poličky Janem Žižkou, ale skutečnost je taková, že Polička byla husitská a své hradby
nemusela před slavným vojevůdcem uzavírat. Rozhodně měly význam při vybírání mýtného a ochraně
před tuláky. Konec nápadu.
Před časem, že jsem navštívil Carcassone, hradební perlu Evropy a v muzeu viděl, jak zbědovaně
vypadaly před jejich romantickou rekonstrukcí – mimochodem stejnou, jako prodělal Karlštejn – a jak to
dnes statisíce turistů nezajímá a dojímají se středověkou nádherou. Totéž mohu říci o provensálském
městu Aigues Mortes, obehnané taktéž stoprocentně

silnými hradbami a obdivované turisty, kteří z nich
pohlížejí na deltu Rhony a nedaleké moře. Takové
štěstí nemá město Caen, obléhané celý měsíc při
invazi spojeneckých vojsk, kde z pevnosti, kde se
dříve rekrutovali vojáci francouzské cizinecké legie,
zbylo jen velmi málo. Ale i to málo je opraveno a na
první pohled je vidět, že kamenné pojivo vydrží
a brzká oprava nehrozí.
Vrátím se domů. V knize od Zdeňka Wirtha Soupis památek historických a uměleckých politického
okresu poličského, která vyšla právě před 100 lety,
se doslova píše:

POZVÁNKA DPS PENZION
6. 12. V jídelně Penzionu se bude konat Mikulášská zábava. Na programu je kulturní vystoupení dětí
z MŠ. K tanci i poslechu hraje pan T. Divoký. Nebude
chybět Mikuláš s čerty ani občerstvení. Začátek ve
14.00 hod.
7. 12. Keramická dílna v jídelně Penzionu. Začátek
ve 14.00 hod.
12. 12. Kavárnička splněných vánočních přání. Ve
14.00 hod. ve společenské místnosti.
13. 12. Vánoční čas se blíží a tak přijměte pozvání
na vánoční besídku, na které vystoupí děti ze ZŠ. Na
závěr si zazpíváme při svíčkách s pěveckým kroužkem Poupata koledy. Začátek ve 14.00 hod. v jídelně
Penzionu.
19. 12. Srdečně Vás zveme na vánoční koncert.
Začátek ve 14.00 hod. ve společenské místnosti.
20. 12. V jídelně Penzionu proběhne dopoledne
s hrou Člověče nezlob se. Akci pořádá Mozaika
– středisko volného času Polička. Zájemci o hru z řad
seniorů se mohou přihlásit na recepci Penzionu. Hrát
se začíná v 9.00 hod.
21. 12. Prosincové narozeninové zpívání se
uskuteční ve 14.00 hod. ve společenské místnosti.
Zazpívá pěvecký kroužek Poupata. Nebude chybět
občerstvení.
27. 12 Silvestrovská zábava - k poslechu i tanci zahraje pan Hegr. Kulturní program, občerstvení, veselá
nálada, to vše nebude chybět. Začátek ve 14.00 hod.
v jídelně Penzionu.

„Hradby utrpěly velice požárem r. 1613, kdy shořeZ ČINNOSTI DPS PENZION – ŘÍJEN
ly tři brány a 14 bašt; r. 1698 byly opraveny. Zbudovány jsou z nelícné žuly (valounů). Kolem města táhla se vnitřní zeď 2 m silná, 10 m vysoká, s cimbuřím
a střílnami, ztužená 19 baštami, asi 12 m vysokými,
3. 10. Ve společenské místnosti Penzionu proo dvou patrech, půdorysu polokruhového, o polomě- běhla kavárnička, tentokrát s knihou. Odpolední
ru 7 – 8 m; bašty byly uvnitř valené goticky sklenuty, četba knihy s názvem „Muž, který sázel stromy“ se
měly úzká okénka, obložená tesaným pískovcem, velmi líbila.
a byly kryty kuželovými střechami. Od zdi vnitřní dě10. 10. Ve výtvarné dílně Šikovné ručičky se selil zeď vnější parkán průměrně 8,50 – 9 m široký, do
nioři začali připravovat na kloboukový bál. Domluněhož bašty vystupovaly. Zeď vnější byla asi 0,70 m
vili jsme se jaké klobouky budeme vyrábět a začali
silná a celkem 3,50 m vysoká, střílnami prolomená.
jsme na nich pracovat. Celý měsíc říjen, každé úterý,
Kolem zdí v prvním příkopu tekl potok Jordán, místy
jsme se ve výtvarné dílně věnovali výrobě klobouků.
až 10 m široký, na druhé straně nasypaným valem
Papírové klobouky senioři zdobili různými materiá5,60 – 6 m širokým zadržovaný. Za tímto valem na
ly a každý klobouk dostal své jméno. A tak vznikl
některých místech (zejména na severu) vykopán
Letníček, Podzimníček, Receptníček, Světáček…
ještě druhý příkop, značně užší. V hradbách byly
Všechny vyrobené klobouky budou součástí módní
čtyři brány: na sever Litomyšlská, na jih Kamenecká, přehlídky na kloboukovém bále.
na východ Limberská, na západ Starohradská a dvě
11. 10. V odpoledních hodinách proběhlo v atriu
fortny: v ulici Novosvětské a Pivovarské. (Otvor pro- Penzionu rozloučení s létem. Hrál se pétanque, opéražený v ulici Šatlavní jest nový, z r. 1890.) Brány
kala uzenina a brambory. Na závěr jsme symbolicky
byly dvojité: vnitřní, dvojpatrové, ve zdi hradební, velkým klíčem atrium uzamkli k zimnímu spánku.
vnější, jednopatrové, na valu; měly vchody s hrotitým
18. 10. Ve společenské místnosti v Penzionu
obloukem, po stranách menší branky, v patrech stříl- proběhlo cestovatelské odpoledne. Film s názvem
novitá okna, střechy sedlové, vysazené na krákorcích. „Pátrání po velkém žralokovi“, seniory zavedl na
U vnějších bran byly zdvihací mosty a nad vchody
expedici po celé zeměkouli a zblízka jim ukázal
městské znaky. Všechny brány zbořeny: limberská
některé z největších žraloků.
r. 1835, kamenecká r. 1836, starohradská r. 1838
19. 10. Narozeninové zpívání se tentokrát ode(vyhořela 1820) a litomyšlská r. 1843.
hrálo v jídelně Penzionu. Na stolech byla podzimHradby dosud zachovány nejvíce na jižní straně, ní výzdoba a nechyběly ani vázičky z keramiky
kde přilehlý rybník Sinský (Svinský) bránil stavění – výrobky seniorů. Zpíval pěvecký kroužek Poupata.
domků a rozšíření města, pak na zahradě děkanské
Všichni si společně zazpívali a odcházeli s příjema střelnici. Zbývá skoro všude ještě zeď vnitřní s 19
nou náladou.
baštami, částečně snesenými (jedna proměněna
25. 10. Ve společenské místnosti se konaly hrátv sladovnu pivovaru) a osamělá část bašty vnější
ky s pamětí.Odpoledne plné křížovek, kvízů a her
brány litomyšlské, jednopatrová; v přízemí střílna
se slovy, seniory přesvědčilo o tom, že „duševní
v patře okénka obložená pískovcem.“
tělocvik“ není jen zajímavý, ale i zábavný.
Už v latině jsme se učili, a to je závěr mého povídání: Jestliže se řídící věta stane závislou a je pak
vyjádřena větou konjunktivní nebo vazbou infinitivní, pak se i její podřízená věta vedlejší mění ve větu
konjunktivní, a to tak, že se místo indikativu klade
konjunktiv téhož času…
Pro některé ještě dodatek: Indikativ se nahrazuje narativním konjunktivem, aby bylo zřejmé, že
věta sděluje výrok, názor nebo myšlenku. Příklad:
Affirmo me factorum esse quod possim – Ujišťuji, že
udělám, co budu moci. Jak rád bych to o hradbách
četl v některém z usnesení města.
A. Klein
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HLASY ANDĚLSKÉ ZPÍVALY
PRO OÁZU
Asi 150 posluchačů zaplnilo v sobotu 11. listopadu hřbitovní kostel svatého Michaela, aby si na koncertu duchovní hudby nazvaném „Tichounce při
svíčkách“ poslechli přednes hudby starých mistrů
v podání Lucie Kratochvílové a Jiřiny Macháčkové
z Litomyšle a chrámového smíšeného sboru Vox
angelorum (hlasy andělské) ze Svitav.
„Oproti minulému roku přišlo o trochu méně
diváků, ale o to více připravených. Mnohé děti i někteří dospělí měli v rukou svíčky, takže kostelní loď
vytvářela jednotu s lampióny nasvíceným presbytářem kostela,“ chválila nápad ředitelka Farní charity
Markéta Šafářová.
Koncert podobného obsahu, pořádaný Farní
charitou Polička už podruhé, byl beneficií uspořádanou ve prospěch Denního stacionáře pro osoby
s mentálním postižením. Letos vynesl 17 000 Kč.
Hosté přispěli na dobrovolném vstupném šesti tisíci
korunami, jedenácti tisíci korunami akci podpořili
podnikatelé a společnosti z Poličky a okolí. Výtěžek bude použit na projekt OÁZA - na vybudování
senzomotorické místnosti pro uživatele služeb denního stacionáře.
Štěpánka Dvořáková

MALUJI, ALE „NEMUSÍM“
V pondělí 4. prosince v 10 hodin bude v Městské knihovně v Poličce zahájena výstava obrázků
klienta Denního stacionáře pro osoby s mentálním
postižením Farní charity Polička nazvaná „NEMUSÍM“. Ve vestibulu knihovny ji mohou návštěvníci
vidět až do 31. ledna následujícího roku.
Obrázky a objekty malované na dřevě vznikly
v rámci pracovní terapie v dřevařské dílně rukama
jednoho z klientů. Dílka prozrazují jeho mimořádný instinktivní cit pro kombinace barev a jejich
míchání. Obrazy jsou malovány převážně akrylovými barvami na dřevo štětcem a dřívky. Výsledná
podoba obrazu je společným dílem dalších klientů
dřevodílny a jejich odborného vedoucího Miloše
Muzikáře. V dřevodílně k obrazům vyrábějí a barví

rámy nebo připravují dřevěné podklady. Barevné
obrazy jsou doplněny trojrozměrnými prvky – dřevěnými kameny a ozvláštněny průřezy a průzory
do prostoru. Svým abstraktním projevem si autor
obrazů získal mnoho obdivovatelů, několik jeho
dílek už zdobí interiéry domů.
„Radujeme se z výsledků práce našeho klienta
i dalších uživatelů služeb a kolegů. Výstava „Nemusím“je názornou ukázkou, že i těžce postižený člověk může spoluvytvářet mimořádné věci, pokud je
dobře veden a podaří se objevit jeho silnou stránku.
Nemusí se to vždy podařit, ale na jejím hledání se
musí stále pracovat,“ řekla vedoucí denního stacionáře Alena Fiedlerová.
Štěpánka Dvořáková

EKOCENTRUM SKŘÍTEK SE HLÁSÍ

Vyhodnocení soutěže pro děti,
mládež i dospělé „Dřeviny, knížky
a internet“
V říjnu probíhala v prostorách Městské knihovny v Poličce soutěž pořádaná
Ekocentrem Skřítek rozdělená do pěti
kategorií.
Nejvíce účastníků bylo v kategorii
1. – 5. tříd.
Hlavní ceny do soutěže poskytla městská
knihovna a to knihy „Zpívající lípa“ a „ Tajemný
hrad Svojanov“. Drobnější ceny darovaly Lesy ČR.
Výsledky:
Kategorie: předškolní děti – zúčastnily se děti
MŠ Čtyřlístek se svými výtvarnými pracemi stromů.
Hodnocení, která práce je nejlepší, bylo obtížné,
neboť všechny práce byly pěkné. Ceny získala
oddělení Lištiček a Včelek za svoje společné práce
i třída Myšek za práce jednotlivců.
1. – 5. třída – první místo těsně získala Iva Coufalová, na druhém místě společně Tomáš Navrátil,
Jindřich Hejl, Robert Fuchs, Radek Neděla, Nela
Navrátilová, David Papaček a Natálie Procházková
– všichni ze ZŠ a MŠ Květná. Speciální cenu získala
Dagmar Křivková za nejpřesnější kresbu dřevin.
Odstavná plocha a parkoviště začalo v druhé
6. – 9. třída - v této kategorii byla bezkonkupolovině listopadu vznikat před budovou Denního
stacionáře pro osoby s mentálním postižením. Dílo, renčně na prvním místě Lenka Navrátilová ze ZŠ
Na Lukách. Druhá byla Světlana Vaňková ze ZŠ
jehož rozpočet je stanoven na 250 000 Kč, je darem
Masarykova.
společnosti Skanska Farní charitě Polička.
starší 15 let – nikdo se nezúčastnil
„Měli jsme novou budovu, ale neměli k ní bezbariérový přístup – což byl, vzhledem k tomu, že ve
stacionáři poskytujeme službu dvěma lidem částečně
a třem zcela odkázaným na invalidní vozík, docela
problém,“ upozornila vedoucí Denního stacionáře
Alena Fiedlerová. „Prakticky celou minulou zimu jsme
řešili potíže s příjezdem svozového vozidla ke stacionáři. Byly dny, kdy jsme se sněhem lopotili s vozíky
od Šaffovy ulice k nám, protože nezpevněnou cestu
před stacionářem se nedařilo udržet průjezdnou.“
Nadcházející zimu tyto problémy zmizí. Parkovací a odstavná plocha o ploše 63 m2 bude přístupná
z hlavní silnice a s nemovitostí ji propojí předlážděná
rampa a chodník. Dodavatel (a zároveň i dárce), stavbu zprovozní do konce letošního roku. „Díky společnosti Skanska k nám přišly Vánoce o měsíc dříve,“ vyjádřila vděk ředitelka Farní charity Markéta Šafářová.
Štěpánka Dvořáková

speciální kategorie – na prvním místě se umístil Daniel Kaderka, na druhém místě Vlasta Telecká a třetí místo
získala Broňa Kvapilová
Ceny si vyzvedněte v Ekocentru
Skřítek, Tyršova 161 (obchodní dům
Ponas), 1. patro v otevírací době
ekoporadny – každý čtvrtek 10 – 12,
13 – 15 hod. Možná domluva i na jiné
době telefonicky 731 563 819.
Děkujeme Městské knihovně v Poličce za poskytnutí prostor pro instalaci soutěže a za opravdu
hodnotné ceny. Naše poděkování patří i Lesům
ČR.
xxx
V listopadu proběhla další, již pátá, přednáška
s názvem „Všichni jsme součástí přírody“, programy
pro seniory i programy pro ZŠ.
Na prosinec je naplánována šestá přednáška
z cyklu „Kapka 21 – Kapka přírody pro každého“
tentokrát na čtvrtek 7. prosince od 19.00hod. v čítárně Městské knihovny v Poličce nazvaná Živý
dárek pod stromeček, kde se dozvíte základní
informace o potřebách zvířat v domácnostech
a pořizování zvířat s rozvahou. Přednáší ing. Eva
Janečková.
Nadále probíhají programy s tematikou ekologické výchovy pro různé skupiny zájemců.
Za Ekocentrum Skřítek
ing. Eva Janečková

„JEŽÍŠEK“ PŘIŠEL UŽ
V LISTOPADU … A S BAGREM

GEODETICKÁ KANCELÁ

S M A L L, spol. s r.o.
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MINISTR VNITRA U HASIČŮ
V POLIČCE

POSLEDNÍ KLUB ZDRAVÍ V LETOŠNÍM ROCE VÁS ZVE
„Tak už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň…,“
zpívá v jednom svém šansonu Hana Hegerová. I my
jsme od prosincového času zvyklí očekávat více či
méně (nezlobili jste?) láskyplné účtování a čekáme,
že zůstatek bude do plusu a ne do mínusu. Nejde
jen o večer dárků, jde o to závěrečné bilancování
s celým uplynulým časem. Žili jsme jen pro sebe
nebo i pro bližní? Umíme vůbec milovat (alespoň
jako sebe sama)? „Utíkat bez placení, to nemá žádný styl, povinnost zuby cení tak jako krokodýl…,“
pokračuje píseň. Někdy se to říká lakonicky: nedáš
– nemáš, nedáš – dostaneš (ale z toho „daru“ nemíváme radost).
V prosinci lidé vyslovují svá přání. Já bych si přála
nemít televizi. Proč? Asi neumím včas odejít. A svět
televize je jedna velká reality show, televizní kanály
jich nabízejí přehojně, navíc nám neustále vnucují
reklamy, z nichž ta, co nabízí tak bezobalově, aby se
lidé o svátcích přejídali, protože si to mohou dovolit,
mě docela nadzvedává ze židle - a já bych chtěla
vědět, kdo tahá za nitky. Někdy mám pocit, že už
to skoro vím – a pak se zase přistihnu, že koukám
a pouze zaujímám postoje. Ale přece jen je něco,
co bych chtěla opravdu vidět, kdyby nám doma šla
naladit Prima – a to pořad „Jste to, co jíte.“ I když
to tak někdy nevypadá, patří Česká republika mezi
dosti bohaté státy světa. A zatímco bohatí bývají dnes
spíše štíhlí, chudší lidé jsou buclatí, tlustí, obézní (já
s tím také bojuji) – z těch levných a ne zas tak kvalitních diskontních potravin a nápojů. Zatímco bohatí
jsou gurmeti (vychutnávači lahůdek), jsou ti na druhém pólu spíše gurmáni, tedy něco jako byl pověstný
jedlík Gargantua. Majitel tučných kont se nají dopolosyta a napije dopolopita, aby se pak mohl prohánět
na golfovém hřišti nebo s tenisovou raketou či na
lyžích, nezámožný spoluobčan spočine v láskyplném
objetí gauče u telky a k tomu si dopřává někdy až po
několik hodin „něco malého.“ A časem musí koupit
nejen větší gauč… Nemám nic proti bohatství, zvláště
má-li i hlavu a srdce. Ale vadí mi, že levná a tudíž
dostupná nekvalita zbývá pro tu méně movitou část
lidstva. Chybí mi potravinová policie, kterou po roce
1989 slibovali dnes neznámí „oni“.
Asi to nezní moc vánočně, že? Je to zřejmě dáno
pocitem nutnosti zúčtovat s časem až příliš rychle
ubíhajícím, který člověk ne zcela využije smysluplně
tak, aby mu to přinášelo úroky alespoň v podobě

radostného ohlédnutí se zpět. Přesto bych vás chtěla
co nejsrdečněji pozvat na přednášku na téma „Jak
se co nejlépe vyrovnat s koncem starého a začátkem
nového (nejen roku),“ která se uskuteční v Mozaice
(bývalý DDM) od 18,00 dne 13. prosince 2006. Kromě pozitivního smýšlení a jisté dávky tolerance si
nezapomeňte vzít také přezůvky či návleky.
Přeji vám, aby váš letošní prosincový čas byl
časem, který věnujete také sobě a tím i svým bližním. Nenechte se při „má dáti-dal“ zaskočit tím, že
věci šly během roku ne vždy podle vašich plánů
a představ. Alespoň to nebyla taková nuda. Jak já
říkám, improvizace – to je teprve motivace! Zasmějte se tomu, co vás při rekapitulaci pobaví, projevte
vděčnost za dobré dary (nejen za ty štědrovečerní),
zamáčkněte slzičky smutku a loučení a pak udělejte
hodně, ale hodně tlustou čáru, za kterou si přeneste
jen poučení, lásku, víru, naději a vděčnost, hořkost
z proher a zklamání z neúspěchů nechte minulosti.
A nezapomeňte psát co nejkrasopisněji nové stránky
vašich osobních dějin, nejlépe začněte ihned.
A buďte i přes nejrůznější avízované virové i nevirové epidemie hodně zdrávi, mějte radostné srdce
a užívejte si život, pokud mám informace, nebude
se opakovat.
Hanka Ščigelová, KLUB ZDRAVÍ Polička



V pátek 27. 10. navštívil Poličku ministr vnitra Ivan
Langer. Za doprovodu starosty M. Popelky si prošel
historické centrum města. Hlavním bodem programu
byla návštěva požární stanice v Poličce. Pan ministr
si prohlédl prostory a technické vybavení jednotky
Sboru dobrovolných hasičů Polička, pozdravil se se
zástupci sboru dobrovolných hasičů okolních obcí
a poté absolvoval návštěvu obce Široký Důl, kde probíhaly přípravy na významnou hasičskou soutěž.
-pm-
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Nabízí prostory pro pedvánoní
setkání kolektiv do 20 osob.

Zajistíme oberstvení, nápoje a jídlo po domluv.

TÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
TÍKRÁLOVÁ
SBÍRKA
2007
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Na podporu lidem v nouzi se bude v Police konat v sobotu 6. ledna
2007. Organizaci sbírky na Polisku pevzala již tradin Farní charita
Polika za aktivní pomoci škol, farnosti a dobrovolník.
Farní charita Polika

- VÝPRODEJ - pánské svetry(559,-Kè), vesty(399,-Kè)
- velký výbìr noèních košil a pyžam(èeská výroba)pro dospìlé
- termoprádlo
- SLEVY na vybrané druhy dìtského zimního zboží(bundy,èepice)
- široký sortiment dìtského zboží od v. 56-170 cm
- nové dìtské župany
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ZATEPLIT VĚTŠÍ DŮM DNES
NENÍ JEDNODUCHÉ
V roce 2000 jsme si převedli družstevní byty do
vlastnictví a následně jsme zpracovali plán postupné revitalizace. V letošním roce jsme zahájili poslední etapu větších oprav zateplením obvodového
pláště. Byly vybrány dodavatelské firmy, uzavřeny
smlouvy, zajištěno stavební povolení, financování
a stanoven termín zahájení na 10. května s ukončením do 15. září.
Práce započaly sice až 15. května, ale potom
rychle pokračovaly až do 8. června. Ten den přišla
výzva dostavit se na Českou inspekci životního prostředí v Hradci Králové ve věci zásahu do biotopu
zvláště chráněného druhu rorýse obecného.
Takže jsme sedli do auta a v Hradci jsme se
dozvěděli, že stavba se s okamžitou platností
zastavuje a případ se předává na krajský úřad
životního prostředí a zemědělství. Následovalo
další jednání s touto institucí a díky, tehdy ještě
panu místostarostovi, panu Jaroslavu Martinů, který nám pomohl zkrátit další termíny, se za účasti
všech zainteresovaných orgánů z Hradce, Pardubic
a Poličky uskutečnilo jednání o výjimce ze zákona
a provedení stanovených opatření k zajištění dohnízdění rorýse.
Stavba stála 6 pracovních dnů. Se značným omezením jsme mohli pokračovat s tím, že hlavní práce
včetně vrchních stěrek mohly začít až po 20. srpnu. Takže první polovinu objektu jsme dokončili
až 28. srpna. Druhou polovinu jsme dokončili až
8. listopadu a to pouze díky mimořádně teplému
a suchému počasí. Všichni obyvatelé domu sledovali s obavou postup prací, protože dokončení
taky nemuselo dopadnout. Každý z nás vložil do
zateplení několik desítek tisíc korun a v domě bydlí
téměř 80% důchodců.
Proč o tom píšu. Důvodem zastavení byla hnízdiště rorýse ve větracím otvoru. Názor životního
prostředí z kraje byl, že většina větracích otvorů je
obydlena. To ale nejde jinak zjistit než po postavení
lešení, se o tom přesvědčit.
Otvory jsou totiž pod omítkou chráněny drátěným pletivem a to není vidět. Kontrolou jsme si
ověřili, že na přední straně domu bylo pouze 5 větracích otvorů poškozených a z toho byla 3 hnízda
v každém po jednom mláděti.
Na druhé straně bylo 6 otvorů s poškozeným
pletivem a ptáci nebyli v žádném a pokud ano, tak
už dávno odlétli.
Velmi nás zaskočilo, když 31. července rorýsi
odletěli a toto se dalo zkontrolovat. Na náš požadavek zda můžeme pokračovat, nám bylo odpovězeno jak z Hradce Králové, tak z Pardubic, že musíme
dodržet stanovený termín 20. srpna. Takže papír
s razítkem zvítězil nad zdravým rozumem. Myslíme
si, že takovýto přístup ochráncům přírody spíše
škodí. I my máme přírodu a vše co k ní patří rádi
a vážíme si jí.
Nakonec vše dobře dopadlo, jsme první dům,
který má v Poličce 4 budky a za rok u nás může
hnízdit 16 rorýsích rodin.
V závěru bych chtěl poděkovat za nás všechny
panu starostovi Jaroslavu Martinů, že vyhověl naší
žádosti a nechal udělat okolo našeho domu s výjezdy na hlavní silnice nový asfaltový koberec, protože
stávající vozovka byla v žalostném stavu. Dnes je
cílem nejmladší omladiny která na ni roztáčí všechno co se točí.
Za „šedesátku“ napsal Hloušek Ladislav

Šťastné, veselé a hojné Vánoce
v kruhu rodiny a přátel přeje
všem poličským občanům
redakce Jitřenky.
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KONOPÍ, JE TO OPRAVDU JENOM DROGA?
Na prvních stránkách tisku se v posledních
chemickém - výroba zcela recyklovatelných plastů,
letech hodně mluví o drogách. Mezi lehké drogy
papírenském - vlákno se přidává do kvalitního
je zařazováno i konopí (marihuana). Je potřeba se
papíru, stavebním - izolace, konopná malta s výale podívat na rozdíly mezi technickým a indickým
bornou izolací apod. a energetickém průmyslu
konopím a přijdeme na to, že konopí je rostlina, - výroba tepla a elektrické energie. Vlákno, které
která může přinést právě našemu kraji velký rozvoj
má velké využití, tvoří však pouhých 20 % hmoty
v zemědělství a nejen v zemědělství.
rostliny. O využití pazdeří (80 %) do poslední doby
Konopí je jedna z nestarších kulturních rostlin, nebyl až takový zájem. Nejčastěji se pálilo. V pokterá se využívá již 12 000 let. Žijeme v době, kdy
slední době se začíná využívat v energetice na výse toto slovo skloňuje čím dál častěji, bohužel ale
robu pelet. Další možné využití už je také na světě.

jenom z té špatné stránky. O možnostech pěstování
a využití konopí se nemluví veřejně téměř vůbec.
A je to škoda, protože právě technické konopí, které žádné halucinogenní látky neobsahuje je plodina
velkých možností.
Málo kdo ví, že konopí seté (technické) je od
roku 1999 zapsáno do Listiny povolených odrůd.
Z důvodu možnosti pěstování v naší oblasti bylo
v letošním roce (2006) pokusně oseto, díky podpoře místního soukromého zemědělce, v obci Korouhev 0,5 ha osevní plochy. I přes problémy s úřady
bylo nakonec 26. 5. 2006 zaseto. Rostlina velmi
rychle rostla a sílila a denní přírůstek dosahoval
i 4 cm. Po velkém krupobití se rostliny bez problému vzpamatovaly a ani následná povodeň jim
neublížila. Rostliny jsou vůči nepříznivým povětrnostním vlivům velmi odolné. 9. 9. 2006 proběhla
sklizeň a i přes pozdní zasetí a nepřízeň počasí
dosáhly rostliny výšky i přes 3 m. V současné době
už je rostlina postupně zpracovávána a testována
v různých oborech průmyslu.
Z agrotechnického hlediska je konopí kulturní
rostlina, která je vhodná jako předplodina především pro plodiny s vyššími nároky na půdu. Díky
opadávání listů půdu obohacuje a dlouhé kořeny
zabraňují erozi. Při pěstování není potřeba žádných
chemickým přípravků a je možné ji pěstovat i několik let na stejném pozemku. Konopí nenapadají
škůdci nebo plísně, což do budoucna není úplně
vyloučeno, vzhledem k dosti velké pauze, kdy se
konopí v ČR nepěstovalo. Naposledy po druhé světové válce bylo oseto ještě na více jak 10 000 ha.
Ptáte se proč došla tato rostlina k tak velkému
zapomnění? Největší podíl na tom mělo z celosvětového hlediska zrušení otroctví, kdy vzhledem k nedostatku mechanizované techniky byla
prováděna většina prací ručně a v nemalé míře
pak rozvoj syntetických látek v průmyslu. Konopí
dokážeme v dnešní době zpracovat v podstatě starým již vymyšleným a prověřeným způsobem, jen
inovovaným a z větší části automatizovaným.
Kde se konopí může uplatnit a nebo uplatňuje?
V průmyslu: automobilovém - interiéry a výplně
do dveří, textilním - velmi kvalitní a pevné vlákno,

Skupina nadšenců, která se seskupila do sdružení
ČEKOZ našla využití pro stavbu objektů, částí objektů, domů apod. O těchto možnostech jsme se
byli přesvědčit ve Francii, kde s těmito stavbami
mají již velké a mnohaleté zkušenosti. Tyto stavby
mají mnohem lepší izolační vlastnosti, přitom dýchají, staví se rychleji a hlavně jsou ekologičtější.
A právě využití pazdeří podstatně zvyšuje ekonomickou hodnotu této rostliny.
Proč o tom píšeme? Abychom ukázali, že konopí nemusíme jen zatracovat, ale naopak, že jeho
vlastnosti můžeme využít v náš prospěch. Vlákno
můžeme využít v různých odvětvích průmyslu
a pazdeří v energetice a stavebnictví. A hlavně
konopí může přinést do našeho regionu velké
množství pracovních příležitostí, jak do zemědělství, tak hlavně do oblasti zpracování této
nenáročné rostliny. Stejně tak se objevují ve
spojení s touto rostlinou i nové investiční možnosti v našem regionu. Pojďme je využít a udělat tak něco nejen pro sebe, ale i pro ekologii.
Hlouš Lukáš,
kontakt: hlous.cekoz@seznam.cz
Mgr. Vítězslav Fila

DÁLNICE POD VÁNOČNÍ
STROMEČEK
Plnohodnotnou dálnici D11 dostanou obyvatelé
Pardubického a Královéhradeckého kraje jako vánoční dárek. Téměř čtyřicet nových dálničních kilometrů
bude totiž zprovozněno buď 19., nebo 21. prosince
2006. Zaznělo to na kontrolním dnu stavby dálnice
D11, který se konal v pondělí 13. listopadu 2006 na
Krajském úřadu Pardubického kraje v Pardubicích.
„Je to historický okamžik pro náš region. Napojíme
se tak na evropskou dálniční síť,“ radoval se náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za
dopravu Ivo Toman. „Moji radost ale kazí fakt, že se
zcela nevyhneme problémům. U provizorního sjezdu
z dálnice D11 a následném napojení na silnici II/333
v Libišanech totiž Krajská hygienická stanice v Pardubicích vydala záporné stanovisko kvůli překročení
hranice hluku. Hrozí nám, že sice budeme mít novou
dálnici, ale nebudeme moci po ní jezdit. V těchto
dnech se rozjíždějí další jednání s hygieniky a budeme hledat řešení vzniklé situace. Věřím, že zdravý
rozum zvítězí.“
Na dálnici D11 navazuje křižovatka v Sedlicích,
která dálnici propojí s rychlostní komunikací R35
a která je již ve výstavbě.
„Je to klíčová křižovatka pro Pardubický kraj.
Očekáváme, že do dvou až tří let bude dokončena.
Zároveň lobujeme za čtyřpruh mezi Pardubicemi
a Hradcem Králové,“ dodal Toman.

POSLEDNÍ ZÁVOD LETOŠNÍ SEZÓNY
POHÁR POLIČSKÝ CANDÁT
V sobotu 11. listopadu uspořádalo Rybářské sdružení Vysočina Polička ve svém areálu Pod Kopcem
poslední závod letošní sezóny, a to VI. ročník poháru
Poličský candát. Pro velký zájem rybářů z celé republiky i ze zahraničí se konal na dvou vodních plochách
– na „nulce“ a „jedničce“. Počasí se na tuto roční dobu
docela vydařilo, dravci brali a tak panovala všeobecná spokojenost. Hospodář sdružení pan Jaroslav
Martinů nám řekl:
„O tento závod je už tradičně velký zájem, jednak
proto, že je poslední v sezóně a také vzhledem k tradičně dobrému zarybnění. Přihlásilo se celkem 290 rybářů z celé republiky, ale také ze Slovenska, Polska a Rakouska, takže se dá hovořit o mezinárodním závodu,
což nás pochopitelně velice těší. Počasí je na tuto roční
dobu velice pěkné, i když byl ráno malý mrazík. Máme
radost, že ryby berou. Chytá se ve čtyřech kolech a jen
za první se chytilo 185 štik, dva candáti a zhruba 100
okounů a pstruhů. Teď jsme v posledním kole a dosud
bylo chyceno 414 štik, největší měřila 86 cm (bylo vysazeno i několik štik kolem jednoho metru). Odhaduji,
že do konce závodu jich bude chyceno k pěti stům,
k tomu stejný počet pstruhů a okounů, dohromady
kolem 1 000 ryb. Průběh závodu je bezvadný, vládne
spokojenost jak mezi rybáři, tak i pořadateli. A to je
náš cíl. Však se také pohár Poličský candát těší stále
větší oblibě, o čemž svědčí rostoucí počet zájemců. To
je také důvod, proč jsme museli závod uspořádat na
dvou vodních plochách, abychom všechny uspokojili.
I tak jsme nakonec museli řadu z nich odmítnout.
Bylo nám to líto, ale už pro ně nebylo místo. Dlužno
dodat, že tento závod v lovu dravců je evropskou raritou, nevím, že by se někde nějaký podobný konal.“
Jak jste revíry zarybnili a kolik peněz to stálo?
„Vysadili jsme 800 štik, asi 2 500 okounů, 60 candátů a 2 500 pstruhů duhových, celkem za 280 000
Kč. Musím dodat, že za letošní rok jsme na zarybňo-

Konečné umístění: „vytáhli“ se členové Rybářského sdružení Vysočina, kteří obsadili prvá
tři místa: 1. Bidmon, 2. Feit, 3. Balcařík
vání vynaložili kolem 6 milionů korun, ostatně jako
každoročně. Celkem našimi revíry prošlo 1 000 q ryb,
což je, pro objektivní porovnání, produkce největšího
českého rybníka Rožmberka za dva roky. A zmíněných 800 štik je polovina celoroční produkce největšího produkčního závodu Litomyšl, který má 1 000
hektarů rybníků. Z toho je patrné, že štika je velice
vzácná ryba, což ostatně koresponduje s velkým zájmem rybářů. Jen pro zajímavost dodám, že v dobách,
kdy na sečské přehradě ještě štiky byly (šedesátá a sedmdesátá léta), se jich ročně chytilo kolem 160. Tady
zhruba stejně, jako za jedno kolo u nás.“
xxx
Mezi lovci ani letos nechyběl známý šoumen
a muzikant, protagonista YO YO bandu Richard Tesařík. Řekl nám: „Bohužel jsem měl smůlu, protože hodně štik mi upadlo. V každém kole jsem vytáhl jednu,
takže „na bednu“ to nebylo. Ale podařilo se mi porazit
mého kamaráda Michala Hatalu a to mě uspokojuje.“

VÝLOV RYBNÍKA PEKLO ZAČÁTKEM
REKONSTRUKCE
V sobotu 4. listopadu se členové Rybářského sdružení Vysočina Polička sešli k výlovu rybníka Peklo,
jímž byla zahájena příprava na rekonstrukci tohoto
sportovního revíru v roce 2007. Panovalo nevlídné,
chladné počasí, které rybářům práci neusnadnilo, ale
neodradilo ani širokou veřejnost aby se přišla podívat,
jelikož panovaly dohady, jaké překvapení Peklo skrývá. Většina přihlížejících si nakonec koupila rybu dle
svého gusta. A bylo z čeho vybírat.
Hospodář RS Vysočina Jaroslav Martinů nám řekl:
„Názory na to, jak výlov dopadne, se různily – jedni
tvrdili, že v rybníku mnoho ryb nezbylo, druzí mínili,
že bychom se mohli dočkat nějakého překvapení. Tyto
dohady jsou patrně důvodem, proč se na výlov přišlo
podívat nejméně 300 lidí. Jak se ukazuje, pravda bude
někde uprostřed. Od počátku je zřejmé, že výlovek
bude docela slušný, což odpovídá zarybňování během
sezón a vykázaným úlovkům. Jsou tady velcí tolstolobici, sumci, kapři, úhoři.

XI.ROČNÍK ZÁVODU V LOVU PSTRUHŮ A SIVENŮ
„MUŠKA“ PŘEDČILA „VLÁČKU“
V sobotu 21. října se na přehradě Pod Kopcem
konal už XI. ročník závodu v lovu pstruhů a sivenů
na přívlač a umělou mušku. Pořadatele, Rybářské
sdružení Vysočina Polička, jistě potěšila jak účast
téměř dvou stovek zájemců ze všech koutů republiky, ale také krásné slunečné počasí. Jak se ukázalo
v průběhu závodu, dávali pstruzi přednost mušce
před vláčenými nástrahami.
Hospodář RS Vysočina pan Jaroslav Martinů nám
řekl: „Tento závod v lovu pstruhů na přívlač a umělou mušku patří k nejstarším, které naše sdružení
pořádá. Jsme rádi, že je krásné počasí, neboť jistě
i to, vedle vždy bohatého zarybnění, přilákalo na
start 168 závodníků. Je to zhruba stejný počet jako
v Podzimní mušce (7. – 8. 10.), která dosud měla
účast hojnější. Jsou tu závodníci z celé republiky,
potěšila nás účast výpravy ze Slovenska. Vzhledem
k tomu, že se v posledních dnech přece jen trochu
ochladilo, berou pstruzi ochotněji než minule, což
je potěšitelné. Nicméně obsah kyslíku ve vodě je stále
pod normálem vzhledem k dlouhotrvajícímu nedostatku vodních srážek, takže do nádrže nepřitéká
dostatek okysličené vody. I tak bylo do těchto chvil

(jsme ve 4. kole, zhruba v polovině závodu) uloveno
okolo 1000 pstruhů, což není špatný výsledek. Dosud
největší ulovenou rybou je štika 60 cm, kromě toho
byla chycena řada pstruhů kolem 40 cm. Takže panuje všeobecná spokojenost.“
Jak byl revír zarybněný pro tento závod?
„Zarybnění jsme opět obnovili jak už je tradicí, do
revíru jsme přidali dalších 16 q pstruhů (asi 4 000 ks)
od 0,25 kg do 1 kg.“
Hlavní rozhodčí závodu pan Alois Mrňák: „Při
pochůzkách kolem nádrže zjišťuji, že se nevyskytl
žádný problém, který bych musel řešit. Pokud jde
o úspěšnost jednotlivých závodníků, mohu konstatovat, že „navrch“ mají muškaři proti vláčkařům.
Poměr bych vyjádřil asi 80 : 20 %. Podle mne budou
muškaři figurovat na předních místech výsledkové
listiny. Potěšitelné je, že ryby přijímají potravu ochotněji než při Podzimní mušce.“
A jak to nakonec dopadlo? Tady jsou celkové
výsledky: 1. Mirek Hlásenský – Polička, 2. Miloš
Plíva – Semily, 3. Vladimír Škoda st. – Velká Bíteš, 4.
František Pospíšil st. – Polička, 5. Milan Jílek – Polička atd. O tom, že se ani další členové RS Vysočina
Polička v závodním poli neztratili, svědčí umístění
Z. Schauera (9.), M. Lidmily (10.), L. Schauera (11.),
O. Svozila (13.), P. Bidmona (14.), J. Malého ml. (16.),
K. Sklenáře (19.), M. Fejta (20.) atd.
Vítěz Mirek Hlásenský: „Závod byl úžasný, ryby
krásně braly, prostě mi to šlo a měl jsem štěstí. Co víc
k tomu můžu říct? Snad jen to, že jsem tady měl už
tolik smůly, že se to jednou muselo zlomit. V předchozích ročnících jsem skončil na 4., 5., 11., 7. místě,
a teď to konečně vyšlo.“
Pro úplnost ještě dodáme, že během závodu bylo
celkem uloveno 1 435 ryb, závodníci si jich ponechali 543. Největší rybu chytil L. Hrdlička z Čebína
– štiku 60 cm.
Text a foto: L. Vrabec

Především nutno říci, že pro naše sdružení je výlov
Pekla velkou událostí, neboť naposledy k němu došlo
před 16 lety. Tentokrát nás k tomu přiměla chystaná
zásadní rekonstrukce zařízení tohoto sportovního
revíru v příštím roce, takže bylo nutno rybník zcela
vypustit. Jedná se o opravu hráze, výpusti, zhotovení
bezpečnostního splavu pro stoletou vodu a zásadní odbahnění dna. Tyto práce, které už nešlo odkládat, jsou
rozvrženy na celý příští rok, takže Peklo v tom období
vypadne ze sportovních revírů, a naším cílem je, aby
bylo připraveno pro sezónu 2008. Jsme velice rádi, že
na rekonstrukci poskytl většinu finančních prostředků
Státní fond životního prostředí, protože takováto zásadní oprava by se vymykala našim možnostem. Na
realizaci akce už v minulých dnech proběhla soutěž,
nejúspěšnější firma nabídla cenu 7,5 miliónu korun
(včetně DPH). Z této částky uhradí SFŽP 90 %, zbytek
naše sdružení. Jsme tedy více než spokojeni, vážíme si
toho a děkujeme.
Dlužno zdůraznit, že Peklo není určeno jen pro
rybáře, ale plní i další funkce – rekreační, retenční,
krajinotvornou… Leží nad velkou obcí Korouhví a my,
jako majitelé, máme povinnost jej udržovat v náležitém technickém stavu, aby nedošlo k nějakému maléru (protržení hráze, apod.). To by mohlo znamenat
i zánik našeho sdružení.“
xxx
A jak nakonec výlov dopadl? V sítích uvízlo
12 sumců (největší měřil 155 cm a vážil kolem 15 kg),
8 tolstolobiků o váze od 6 do 12 kg, 1 100 kaprů, 65
candátů, 55 štik, 100 úhořů (největší měřil kolem
1 metru). Dohromady to bylo 32 metráků ryb.
Text a foto: L. Vrabec
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CYKLOKROSOVÉ ZÁVODY
MLÁDEŽE
V neděli 22. 10. uspořádal Sportovní klub PRIMA Polička další cyklistický závod mládeže, tentokrát v terénu. Přes dvacet mladých zájemců spolu
změřilo síly na cyklokrosovém okruhu v areálu Liboháje a sjezdovky, který je připraven pro 5. závod
Českého poháru Masters.

Výsledky:
Kategorie předškolní, trať – 300 m
1.
František Pešl, čas 2:59
Kategorie nejmladší žáci, trať – 900 m
1.
Štěpán Švanda, čas 5:23
2.
Dominik Mikulčák, čas 5:43
Dívky
1.
Valerie Cechová, čas 9:48
Kategorie mladší žáci, trať – 1 300 m
1.
Daniel Mayer, čas 6:22
2.
Petr Horák, čas 6:26
3.
Martin Cecha, čas 7:03
Dívky:
1.
Zuzana Pešlová, čas 7:37
2.
Lucie Jílková, čas 8:11
Kategorie starší žáci, trať – 2 600 m
1.
Jan Pešl, čas 10:58
2.
Petr Mohelník, čas 11:01
3.
Jan Nešický, čas 13:59
Kategorie kadeti, trať – 5 200 m
1.
Bronislav Mayer, čas 18:11
2.
Ondřej Schmachtel, čas 18:50
3.
Tomáš Hynek, čas 19:49
Dívky – trať 3 900 m
1.
Zuzana Vlčková, čas 17:41
Závodníci na prvních třech místech obdrželi
medaile, diplomy a věcné ceny, které věnovali
hlavní sponzoři závodu – Prima sport Polička a Stavebniny PRIMA – Petr Švanda. Na další závody se
můžete těšit příští rok.
Petr Mohelník

AMATÉRSKÁ
VOLEJBALOVÁ LIGA
V uplynulém měsíci byly odehrány následující
zápasy s výsledky:
23. 11. A mrzaci - THT 1:1, A mrzaci - Bukvičky
1:1, Bukvičky - THT 2:0
Rozpis zápasů na příští měsíc:
7. 12. M6PV - A mrzaci, Uzený sardinky A mrzaci, Uzený sardinky - Bukvičky
14. 12. A mrzaci - Bystré, Bukvičky - Bystré,
Bukvičky - Pajdáci
21. 12. ASPV - A mrzaci, ASPV - Bukvičky,
M6PV - Bukvičky
Kompletní rozpis a výsledky odehraných zápasů naleznete na www.policka.cz/avl
Za OV Amatérské volejbalové ligy Polička vám
přeji hodně štěstí, zdraví a úspěchů v novém roce
a těším se na případné setkání na některé z námi
pořádaných akcí.
Za OV AVL
Jaroslav K. Dvořák
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CYKLOKROS V POLIČCE SE VYDAŘIL
V neděli 29. 10. se v Poličce v areálu Liboháje
a sjezdovky uskutečnil 5. závod Českého poháru
Masters a veřejný závod v cyklokrosu. I přes velmi
nepříznivou předpověď počasí se do Poličky sjelo
přes sedmdesát závodníků z celé ČR. Hned po
startu první kategorie se spustil silný déšť a vítr,
který provázel celý závod. Trať se změnila doslova
v bahenní koupel, kterou někteří závodníci jen
těžce projížděli. Tato extrémně těžká technická
trať nejvíce vyhovovala domácímu závodníkovi Mayerovi, který ve své kategorii s přehledem zvítězil.
Velké uznání patří pořadatelům z domácího klubu
SK PRIMA Polička, kteří organizaci závodu v těchto
náročných podmínkách zvládli na výbornou. Náš
velký dík patří také hlavním sponzorům tohoto závodu, firmám: PRIMA Petr Švanda; Medesa s. r. o.;
Skanska, CZ a. s.; Rigips a mnoha dalším.
Výsledky:
Český pohár masters:
kategorie C, ročníky 1957 a starší:
1. místo Zbyněk Ocásek BIKE-KLUB-OCIZ2. místo Stanislav Petraš ROCK
3. místo Jiří Lehotský st. FORT CYKLO ŠPICAR
kategorie B, ročníky 1958-1967
1. místo Miloš Mayer SK PRIMA
2. místo Roman Kadlec
ON ROAD RACING TEAM
3. místo Jiří Mandaus
CYKLOSERVEX-DURATEC
kategorie A, ročníky 1968-1977:
1. místo Vlastimil Mlynář ACS DRAK
2. místo Jaroslav Rygl PELL`S TEAM
3. místo Vladislav Krejčí
CK MORAVA
Veřejný závod v cyklokrosu:
starší žáci, ročníky 1993-1994:
1. místo Ondřej Louvar V. C. PEK-SERVIS-KOL
2. místo Patrik Kopilčák ACS DRAK VRBNO
3. místo Marek Matouš CYKLO KAŇKOVSKÝ
mladší žáci, ročníky 1995-1997:
1. místo Daniel Mayer TJ SOKOL POLNIČKA

2. místo David Lapáček Polička
3. místo Petr Horák ZŠ Na lukách
kadeti, ročníky 1991-1992:
1. místo David Dvorský ACS DRAK VRBNO
2. místo Tomáš Kyselý ON ROAD OLOMOUC
3. místo Tomáš Hynek Svitavy

junioři, ročníky 1989-1990:
1. místo Lubomír Petruš ACS DARK VRBNO
2. místo Tomáš Matera S. K. JIŘÍ TEAM OSTRAVA
3. místo Michal Podolák ACS DRAK VRBNO
muži, ročníky 1978-1988:
1. místo František Groulík SK PRIMA POLIČKA
2. místo Konstantin Ožinskij Polička
muži-ročníky 1958-1967:
1. místo Petr Mohelník SK PRIMA POLIČKA
2. místo Jiří Urbášek BIKE-KLUB-OCIZ-KRNOV
ženy-ročníky 1978-1988:
1. místo Pavlína Maráčková S. K. JIŘÍ TEAM
OSTRAVA
2. místo Šárka Chmurová MAX CURSOR
3. místo Lucie Nováková
S. K. JIŘÍ TEAM
OSTRAVA
P. Mohelník

BASKETBAL

TURISTÉ V PROSINCI

Přebor Pardubického kraje v basketbale pokračoval dalšími zápasy. Svitavská třetiligová rezerva hrající
pod hlavičkou BK Polička absolvovala tři utkání. Oba
výjezdy na palubovku soupeře se týmu nepovedly. Výsledkem špatných výkonů byly dvě porážky.
Úspěch v domácím zápase proti Skutči vyrovnal zápasovou bilanci v soutěži na tři vítězství a tři porážky.
Heřmanův Městec – BK Polička 96:60 (44:31)
Body: Tomšíček 13, Sabol 13, Tichý 13, Špaček 9,
Kredvík 5, Svojanovský 3, Najbert 2, Štarha 2. Čtvrtiny
31:18, 13:13, 20:17, 32:12.
Přelouč – BK Polička 98:88 (60:34)
Body: Sabol 42, Najbert 11, Tomšíček 10, Svojanovský 9, Špaček 6, Kredvík 6, Tichý 2, Štarha 2. Čtvrtiny
28:16, 32:18, 16:26, 22:28.
BK Polička – Skuteč 71:56 (36:37)
Body: Sabol 25, Teplý 16, Špaček 10, Tichý 7, Harašta 6, Tomšíček 3, Svoboda 2, Petr, Štarha, Najbert,
Hejduk. Čtvrtiny: 21:19, 15:18, 13:7, 22:12.
sab, naj

2. prosince – Zimní Svojanov. Tradiční vycházka
přes Baldu a Hamry na hrad Svojanov. Dále pře Hartmanice do Bystrého. Návrat do Poličky autobusem.
Trasa asi 20 km. Vedoucí akce: Zd. Mihulková
26. prosince – Vánoční Prosíčka. Vánoční vycházka na Prosíčku s ukončením v Jimramově. Možnost prodloužení zpět do Poličky. Při dobrých sněhových podmínkách možnost na lyžích. Trasa 13 km, při
prodloužení do Poličky 25 km. Vedoucí: Mir. Mach
30. prosince – Loučení s rokem
Poslední akce v letošním roce. Vlakem do železniční stanice Čachnov. Odtud k pramenu řeky Chrudimky, kde bude společné setkání s turisty z Hlinska
a Chrudimi. Odjezd bude stanoven později, změna
jízdního řádu. Trasa kolem 15 km, pokud budou dobré sněhové podmínky možnost na lyžích. Vedoucí
akce: Vlasimír Uhlíř
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační
skříňce KČT na budově hostince „U Mrštíků“ v Tyršově ulici a nebo na internetové adrese: www policka.
cz/kct

ŘÁDKOVÁ INZERCE
KOUPÍM POŠTOVNÍ ZNÁMKY, celé sbírky, větší
množství i pozůstalost po sběrateli. Platím v hotovosti.
Informace na tel. : 724 229 292
***
Dlouhodobě pronajmu oplocenou plochu na
Družstevní ulici, krytou živičným povrchem, o výměře 625 m2, včetně dřevěné kolny 53 m2. Bližší informace na tel.: 603 204 309.

FOTBAL
VÝSLEDKY MUŽSTEV ODDÍLU
SK MK POLIČKA - LISTOPAD

KOPANÉ

MUŽI „A“:
SK Masokombinát POLIČKA 4 (3)
TJ LANŠKROUN 0 (0)
Sestava: Dittrich O. – Kovář (26.Nekvinda), Švec
F. (69.Bureš), Neumeister, Král L. – Opina , Soukal
D., Petr, Nikl , Stejskal (79. Falt), Král V.
Branky: 21., 41, a 69. STEJSKAL Mirek 3, 27.
vlastní (Stasiowski)
SK STOLANY
1 (0)
SK Masokombinát POLIČKA 1 (1)
Sestava: Dittrich O. – Kovář (26.Nekvinda), Švec
F. (69.Bureš), Neumeister, Král L. – Opina (Dittrich)
, Soukal D., Petr, Nikl (Nekvinda), Stejskal , Král V.
Branky: 20. Vojtěch KRÁL
MUŽI „B“:
SK ZÁMRSK - SK Masokombinát POLIČKA „B“
0:0
Sestava: Schuch – Moučka, Falt, Mihulka, Stoklásek, Bureš, Čípa, Kučera, Opina, Opršál, Nekvinda (Chrást, Jílek, Vrabec)
SK Masokombinát POLIČKA „B“ – RYCHNOV NA
MORAVĚ 0 : 2
MLADŠÍ DOROST:
TJ LANŠKROUN - SK Masokombinát POLIČKA
2 : 0 (0:0)
Sestava: Vraspír T - Prokůpek V, Klein O, Bednář
J, Mihulka T,- Nitsch V, Petr O, Petrásek F, Mužík J,
Dvořák J, Pruška ( Kysilko M, Petr D, Švec F )
SK Masokombinát POLIČKA – SK VYSOKÉ
MÝTO 3 : 1 (0:1)
Sestava: Vraspír T, Prokůpek V, Klein O, Bednář
J, Mihulka T, Nitsch V, Petr O, Dvořák J. Mužík Jiří,
Zavadil L, Pruška ( Kysilko M, Dobeš M.)
Branky: Bednář J, Pruška M, Petr O.
SK CHRUDIM - SK Masokombinát POLIČKA
1 : 1 (0:0)
Sestava: Vraspír T, Prokůpek V, Bednář J, Mihulka T, Zavadil L, Mužík J, Petr O, Švec F,Pruška
M, Dvořák J, Kysilko M. ( 70 min. Nitsch V za Petra
O)
Branka: 55. Dvořák J.
STARŠÍ DOROST:
TJ LANŠKROUN - SK Masokombinát POLIČKA
1 : 4 (1:2)
Sestava: Dobeš - Škoda M, Navrátil P, Langr L,
Jílek T, - Findejs O, Švec T, Findejs L, - Češka M,
Stodola Z, Dobiáš J. (Vrabec J, Leinweber M, Klein
O. ).
Branky: 19 min Navrátil Petr, 40, 80 a 88 min
Dobiáš Jan.
SK Masokombinát POLIČKA - SK VYSOKÉ
MÝTO
2 : 3 (2:2)
Sestava: Dobeš M, Škoda M, Langr L, Navrátil
P, Boháček, Češka M, Švec T, Pazdera M, Vrabec J,
Stodola Z, Dobiáš ( Chrást J, Nitsch V. )
Branky: Dobiáš Jan a Stodola Zdeněk.
SK CHRUDIM - SK Masokombinát POLIČKA
2 : 0 (1:0)
Sestava: Dobeš M. Škoda M, Langr L, Navrátil P,
Boháč L, Vrabec J, Nitsch V, Švec F, Dobiáš J, Stodola Z, Chrást (Petr O Zavadil L. )
Za celkové podzimní výsledky musíme obě
mužstva pochválit a poděkovat, zejména těm
mladším, ti nás velice mile překvapili. Starší mají
i přes poměrně slušné umístění rozhodně na víc
a věřme, že si poctivou zimní přípravou přikloní na
svoji stranu i více toho fotbalového štěstíčka, které
je v konečných výsledcích nemalou veličinou na
miskách vah, uvedl trenér Martin KLEIN.
MLADŠÍ ŽÁCI:
SK Masokombinát POLIČKA – SK CHRAST
1 : 1 (0:1)
Branka : Ehrenberger

Sestava : Uher - Nespěšný,Groulík, Dvořák,
Kvasnička, Kučera, Ehrenberger, Šidlo, Forchtsam,Chlumský, Opina ( Střítežský, Košek,Staněk,
Hvězda,)
FC HLINSKO - SK Masokombinát POLIČKA 2 : 0
SK Masokombinát POLIČKA – SK VYSOKÉ
MÝTO
0:6
STARŠÍ ŽÁCI:
SK Masokombinát POLIČKA – SK CHRAST
4 : 2 (2:0)
Branky : 26. Mach R., 31. Scheib Jan, 48. Boháček, 71. Chrást Jakub
Sestava : Dospěl – Mach P., Holeš, Petr, Kalášek,
Kovář, Poul, Mach R., Švec, Bednář, Scheib (Boháček, Chrást, Jukl)
FC HLINSKO - SK Masokombinát POLIČKA 1 : 1
SK Masokombinát POLIČKA – SK VYSOKÉ
MÝTO 1 : 3

FOTBAL - KONEČNÉ TABULKY
KONEČNÁ TABULKA - KRAJSKÉHO PŘEBORU
– MUŽI „A“
1. SK Holice
15 12 1 2 32:14 16 37
FK AS Pardu2.
15 11 2 2 28:12 11 35
bice
SK Masokombi3.
15 10 4 1 33:7 10 34
nát Polička
4. Sokol Živanice
15 10 4 1 33:11 13 34
SKP Slovan Mo5.
15 7 3 5 17:13 0 24
ravská Třebová
6. Svitavy
15 6 4 5 16:14 1 22
SK Holcim Pra7.
15 6 3 6 27:33 -3 21
chovice
8. SK Stolany
15 5 3 7 20:21 -3 18
9. FC Skuteč

15 5

3

7 18:23 -6 18

10. TJ Lanškroun
15 5
FK Česká Tře11.
15 4
bová
12. SK Vysoké Mýto 15 4

2

8 14:23 -4 17

3

13. Sokol Moravany
FK OEZ Leto14.
hrad B
15. Sokol Dobříkov
16. Jiskra Litomyšl

3

4

4. TJ Svitavy

13 6

3

4

5. SK MK Polička
Sl. Moravská
6.
Třebová
7. Litomyšl

13 6

3

4

29:
0
22
23:17 0

21
21

13 6

2

13 5

4

21:17 3 21
30:
5
2 20
35
4 19:22 1 19

8. OEZ Letohrad

13 5

1

7 15:27 -5 16

9. TJ Lanškroun

13 5

0

8 26:28 -6 15

10. AFK Chrudim B

13 4

2

7 17:23 -7 14

11. Česká Třebová

13 4

1

8 11:27 -5 13

12. SK Třemošnice

13 3

3

7 18:27 -6 12

13. Ústí nad Orlicí

13 3

3

7 17:30 -6 12

14. Agria Choceň

13 3

1

9 16:24 -11 10

KRAJSKÝ PŘEBOR – MLADŠÍ DOROST
1. AFK Chrudim B

13 11 1

1

2. SK Chrudim

13 8

3

2 34:18 6 27

41:9 13 34

3. SK MK Polička
Sl. Moravská
4.
Třebová
5. TJ Svitavy

13 8

1

4 32:20 7 25

12 7

2

3 23:16 8 23

12 6

3

3 26:14 0

6. TJ Lanškroun

13 6

3

4 19:20

7. OEZ Letohrad

13 6

2

5

8. Tesla Pardubice

13 5

3

5 28:19 0 18

9. Agria Choceň

13 6

0

7 26:24 -3 18

10. SK Vysoké Mýto 13 5

1

7 19:30 -5 16

11. Česká Třebová

13 3

0 10 19:33 -9

9

12. Litomyšl

13 2

3

8 16:41 -9

9

13. SK Třemošnice

13 2

2

9 15:33 -10

8

14. Ústí nad Orlicí

13 2

2

9 17:46 -10

8

21

0

21

27:19 -1

20

KRAJSKÝ PŘEBOR – STARŠÍ ŽÁCI
1. SK Vysoké Mýto 13 13 0

0

61:2 21 39

2. FC Hlinsko

13 8

2

3

22:12 8 26

8 14:22 -6 15

3. AFK Chrudim B

13 8

1

4 34:25 4

25

3

8 17:29 -9 15

13 6

4

2

9 11:27 -7 14

13 7

1

15 3

3

9 14:28 -12 12

3 29:18 4
30:
5
1
22

22

15 4

13 6

2

5 44:21 -1

20

15 3

2 10 21:27 -13 11

15 3

2 10 18:29 -10 11

4. OEZ Letohrad
FK AS Pardubi5.
ce B
Sl. Moravská
6.
Třebová
7. SK Chrast

13 6

2

5 24:19

8. SK MK Polička

13 5

4

4 28:25 -2 19

9. MFK Pardubice

13 5

2

6 17:18 -4 17

10. Agria Choceň

13 5

0

8 16:26 -3 15

11. TJ Svitavy B

13 3

5

5 19:27 -7 14

12. SK Třemošnice

13 2

3

8 14:51 -12

13. SK Pardubičky

13 1

3

9

9:39 -12

6

14. SK Chrudim

13 0

3 10 13:55 -15

3

Krajská I.B třída sk. B – MUŽI „B“
1. Svitavy B

3. SK Vysoké Mýto 13 6

13 8

3

2

2. Jiskra Králíky
SK Prepo Pro3.
seč u Skutče
4. SK Zámrsk
FK Česká Tře5.
bová B
6. Horní Újezd
Sokol Rychnov
7.
n.Moravě
8. Sokol Sebranice
SK Masokombi9.
nát Polička B
10. SK V. Mýto B

13 9

0

4

13 8

1

11. Sokol Pomezí
Sokol Kamenná
12.
Horka
Sokol Vermě13.
řovice
Sokol Dolní
14.
Újezd B

19:8

6 27

22

2 20

13 6

2

25:18 9 27
30:
4
4 25
20
5 22:20 -1 20

13 5

4

4 19:16

13 5

4

4 21:20 1 19

1. AFK Chrudim B

13 12 0

1

58:13 15 36

13 5

4

4 18:20 -2 19

2. SK Vysoké Mýto 13 10 0

3

52:9 12 30

13 5

3

5 19:21

3. OEZ Letohrad

13 9

1

3 54:18 10 28

13 5

2

6 18:19 -1

17

13 5

2

6 17:19 -1

17

13 4

4

5 21:22 -5 16

13 4

2

7 16:23 -7 14

13 2

3

8 17:28 -12

9

13 2

2

9 17:25 -10

8

1 19

0 18

KRAJSKÝ PŘEBOR – STARŠÍ DOROST

9

KRAJSKÝ PŘEBOR – MLADŠÍ ŽÁCI

4. MFK Pardubice

13 9

1

3 43:20 7 28

5. FC Hlinsko

13 8

2

3

6. Agria Choceň

13 8

1

4

13 6

2

5 32:23 -1

20
20

Sl. Moravská
7.
Třebová
8. SK MK Polička

34:14 8 26
36:
7 25
23

13 6

2

5 24:28 -1

13 6

1

6 33:31 1 19

10. SK Třemošnice
FK AS Pardubi11.
ce B
12. SK Pardubičky

13 3

2

8 15:35 -10 11

13 2

1 10

9:42 -14

7

13 2

0 11

9:49 -12

6

9. SK Chrudim

1. SK Chrudim

13 12 0

1

41:13 15 36

13. TJ Svitavy B

13 1

3

9

3:49 -15

6

2. Tesla Pardubice

13 9

2

41:12 11 29

14. SK Chrast

13 0

2 11

5:53 -16

2

2

18

POLIČSKÁ ATLETIKA
PŘEDSTAVUJE
V dlouhé řadě úspěšných poličských atletů
patří jedno z čelných míst zajisté Karlu Sejkorovi,
neboť tento sympatický pačesatý atlet je držitelem
dvou velmi cenných medailí z mistrovství republiky. V žákovské kategorii vybojoval v roce 2003
bronzovou v jablonecké hale a stříbrnou na dráze
v České Lípě v běhu na 3 000 m. Stejný úspěch
mohl zopakovat jako dorostenec o dva roky
později v pražské Stromovce, ale nakonec to bylo
velmi cenné čtvrté místo.

Původně Karel začínal s atletikou v kategorii
mladších žáků se skokem vysokým, což se jevilo
velmi logické vzhledem k jeho subtilní vyčáhlé
postavě. K vlastnímu běhu se dostal velkou náhodou, když kamarád a spolužák ze třídy Jarda
Kacálek ho přivedl na dva tréninky před Během
kolem poličských hradeb. Ve zmíněném běhu se
Karlovi celkem dařilo, ač z toho nebyly stupně
vítězů, ale do historie vstoupilo prohlášení jeho
strýce a tehdejšího trenéra poličských hokejistů
Honzy Kocmana “Ten u běhu nevydrží, je na to
moc měkkej!“. Naštěstí pro poličskou atletiku se
toto proroctví nenaplnilo a opak se stal pravdou.

Za sedm závodních let se stal Karel jedním
z nejspolehlivějších závodníku oddílu, neboť
jeho účast i skvělý výkon byly jisté. Velké srdce
závodníka ho hnalo vždy na čelo startovního pole
i v nejsilnější konkurenci a většinou na tomto čele
dobíhal i do cíle. Bohužel, nevhodné podmínky
pro trénink po přechodu na střední školu ve
srovnání s konkurencí, která studuje a trénuje
na sportovních školách, znamenaly zaostávání za
naší absolutní běžeckou špičkou, přesto Karel jednoznačně patří do naší vytrvalecké špičky, čehož
důkazem byly i jeho letošní starty na MR v půlmaratónu a v silničním běhu.
Karel má letos jednoznačně stanoven za hlavní
cíl úspěšně odmaturovat na Střední průmyslové
škole v Chrudimi. Tento skvělý kamarád miluje
hezké slečny a tvrdou rockovou muziku, kdy ve
víru tance umí řádně natřásat své kudrny. Můžete
ho vidět na různých rockových festivalech a přehlídkách a mezi pravidelními návštěvníky koncertů v Divadelním klubu v Poličce.
V lednu Karel oslaví své devatenácté narozeniny. Přejeme mu maturitu v pohodě a neutuchající chuť k tvrdému tréninku i návrat na sportovní
výsluní.
- JarKa -
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POLIČSKÁ ATLETIKA SLAVÍ 20. LET OBNOVENÍ ČINNOSTI
S blížícím se koncem roku je také na dohled
konec jubilejní 20. sezóny znovu obnovené činnosti
atletiky v Poličce a jelikož se jedná o činnost velmi
úspěšnou, není na škodu si krátce připomenout
těchto dvacet let.
K obnovení činnosti došlo v únoru 1987 na konferenci TJ Spartak Polička, kdy do čela atletického
oddílu byli jmenováni Miloslav Červ a Petr Mach.
Následně byla dodatečně do krajského přeboru
Východočeského kraje přihlášena družstva mladších
a starších žáků. Největším úspěchem tohoto úvodního roku bylo 2. místo Pavla Klodnera v krajském
finále běhu mládeže.
Velké úspěchy poličské atletiky zahájil v roce
1989 zmiňovaný Pavel Klodner 2. místem na Spartakiádním poháru ČSSR na 800 m, prvním titulem MR
na 800 m v Uherském Hradišti, vítězstvím v Běhu RP
a vítězstvím v celostátním finále Běhu Mladé fronty
v Bratislavě. Tyto úspěchy přilákaly do oddílu mnoho nových zájemců o atletiku.
V roce 1990 začíná v krajském přeboru ve II. třídě družstvo mužů. V následujícím roce se dělí TJ
Spartak a vzniká TJ SK Polička, jehož součástí je i atletika. Od roku 1992 začínají poličtí atleti pravidelně
startovat na MR. V roce 1993 přiváží Martin Charvát
z Třince bronzovou medaili za hod kladivem. Na
tento úspěch navazuje v následujícím roce Martin
Červ bronzovou medailí v hale a ziskem titulu MR
ve vrhu koulí. V roce 1995 ve stejné disciplíně Martin
Dobiáš opět získává bronzovou medaili a v dalším
roce si totéž zopakuje Martin Červ. V roce 1997 je
Jakub Malík bronzový v běhu na 300m. O rok později Jirka Srnský bronzovou medailí v hodu kladivem potvrdil skvělou výkonnost poličských vrhačů.
V roce 1998 je družstvo mužů v KP bronzové, v roce
1999 již stříbrné a v roce 2000 krajskými přeborníky
a postupující do II. ligy. V tomto roce dochází ke
změně názvu oddílu na SK Masokombinát. V roce
2001 končí družstvo mužů v II. lize na 8. místě a sestupuje a mladší žáci se stávají v Chrudimi premiérově přeborníky kraje.
Dalším zlomem bylo v roce 2002 po neshodách
v rámci SK osamostatnění oddílu atletiky formou
občanského sdružení Atletika Polička a hned
v prvním roce samostatné činnosti získal Mirek Jílek
bronzovou medaili na MR v devítiboji a mladší žáci
jsou stříbrní v KP. V roce 2003 po třinácti letech nestartuje v KP družstvo mužů, někteří pouze hostují
v sousedních oddílech, ale mladší žáci jsou bronzoví
v KP, starší žáci jsou krajskými přeborníky a přes semifinále MR postupují až do plzeňského finále, kde
jim patří 10. místo v ČR. Individuálně se výrazně
prosazuje Karel Sejkora ziskem bronzové medaile
v hale a stříbrné na dráze v běhu na 3 000 m. Šest
atletů startuje na první Olympiádě dětí v Litomyšli.
V roce 2004 po roční pauze startuje v KP družstvo mužů a s přehledem vítězí, což znamená účast
v kvalifikaci o II. ligu v Nýřanech. Mladší žáci se
stávají také přeborníky kraje a starším žákům patří 3.
místo. O rok později je družstvo mužů druhé stejně
jako družstvo nejmladších žákyní a mladších žáků,
dorostencům patří 3. místo. Tento rok je ovšem rokem „ďábla“ Tomáše Večeře, který získává titul MR
na 1500 m překážek, k tomu připojuje jedno první
místo v celostátním finále, dvě stříbrné a jednu
bronzovou medaili z MR. Druhé Olympiády dětí se
účastní tři atleti oddílu.
Letošní dvacátý rok činnosti není ještě ukončen,
přesto jubilejní rok přinesl vítězství mužům v KP
a účast v kvalifikaci o II. ligu v Jablonci, kde postup
unikl o jedno místo, nejmladší žákyně v KP skončily
na 2. místě a mladší žákyně na 3. místě.
I přes nemalé problémy materiálního charakteru
(chybějící odpovídající tréninkové zázemí, materiální vybavení, nedostatek finančních prostředků) je
až obdivuhodné jakých úspěchů tento oddíl dosáhl.
Jednotlivci vozí každoročně bohatou nadílku medailových umístění z krajských přeborů a družstva se
umisťují v popředí krajských soutěží. Oddíl úspěšně
pokračuje v pořádání tradičního Běhu kolem poličských hradeb.

Za všemi těmito úspěchy stojí „guru“ poličské atletiky Miloslav Červ a jeho žena Alena, která toleruje
jeho pozdní návraty po trénincích a nepřítomnost
doma o všech víkendech, kdy doprovází mladé
sportovce na závody, navíc ještě každoročně obětuje
týden z dovolené na péči o žaludky atletů na tradičních letních soustředěních. Míla svým přístupem dokáže strhnout k atletice mnoho mladých nadějných
poličských sportovců, kteří váhají mezi hokejem,
fotbalem, atletikou a ostatními sporty. Za všechny

názor dvou atletů. Lenka Schauerová: „Vážím si ho
nejen jako trenéra, ale hlavně jako člověka, kterého
uznávám a mám moc ráda. Prozradil mi nejen to,
jak mám trénovat, ale také to, co je v životě nejdůležitější. Chtěla bych mu za ta krásná léta poděkovat,
popřát hodně zdravíčka a těším se na další trénovací
roky…“ Lukáš „Eda“ Kvapil: „Rád bych jménem
všech minulých, současných a budoucích poličských
atletů vyslovil velké poděkování Jeho veličenstvu Miloslavovi Červovi I. a poslednímu za jeho obětavou
práci, kterou věnoval posledních dvacet let poličské
atletice a popřál mu ještě mnoho krásných zážitků
s poličskými atlety.“
V dnešních ekonomických podmínkách není
takováto činnost možná bez značných finančních
prostředků, zde je nutno připomenout významnou
podporu města Poličky a pomoc sponzorů jako
Ponas či MiP.
- JarKa -

BĚH NA VĚŽ KOSTELA
Koncem září proběhl druhý ročník běhu na věž
kostela sv. Jakuba. Ve šlépějích Bohuslava Martinů,
který na věži kdysi bydlel, běželo v průběhu odpoledne 30 účastníků různého věku.
Došlo k několika úspěšným překonáním rekordů z minulého roku a téměř všichni účastníci
z loňska napříč věkovými kategoriemi se zlepšili.
Průměrný čas v běhu na věž byl 1 minuta 30,51
sekund - zlepšení o 5,5 sekundy.
Vyhodnocení jednotlivých kategorií:
1. Kategorie 6-9 let: Aleš Urbánek, čas 1 minuta
11,28 s, celkový rekord 1. kategorie
průměr 1:50,09, zlepšení o téměř 4 sekundy
2. kategorie10-12 let: Marek Martušín, čas 1minuta 5,57 s, celkový rekord 2. kategorie
průměr 1:50,9, zlepšení o 20 sekund
3. kategorie13-15 let: Jan Lavický - Profesor, čas
51,98 s, celkový rekord 3. kategorie, rekord roku
2006
průměr 1:13,6, zlepšení 14 sekund
4. kategorie 16-20 let: Iva Teplá, čas 1:12,65 s,
rekord 4. kategorie roku 2006
6. kategorie 26-35 let: Roman Jukl, čas 1:05,05 s,
rekord 6. kategorie roku 2006
7. kategorie 36-45 let: Hana Teplá, čas 2:19 s,
rekord 7. kategorie roku 2006
8. kategorie 46-55 let: Petr Nožka, čas 1:10,23,
rekord 8. kategorie roku 2006
Pro poličskou veřejnost akci uspořádalo skautské středisko Tilia Polička.

JIŘÍ ŠTĚPÁNEK – BRONZ NA MISTROVSTVÍ SVĚTA
Po závodech na Slovensku zaměřil Jiří Štěpánek
přípravu na účinné spalování tuků a tak každý den
ráno běhal 7 km.
Do Bolzana na Mistrovství světa v naturální
kulturistice, odjela malá česká výprava 3. listopadu. Ještě večer proběhla prezence a antidopingová
kontrola a 4. 11. vlastní soutěž. Osm fanoušků cestujících s výpravou společně se Slováky vytvořilo
skvělou atmosféru.
Česká a slovenská výprava byly velice úspěšné,
což bylo překvapením pro ostatní zúčastněné týmy.
Jiří Štěpánek se umístil na 3. pozici a získal tím
bronzovou medaili, která je nejlepším výsledkem
v celé jeho dosavadní sportovní kariéře. Česká
výprava získala stříbro v kategorii juniorů i mužů
do 70 kg. V celkovém hodnocení národů byla nejlepší Francie, která je světovou velmocí v naturální
kulturistice, 2. byla Itálie, 3. Velká Británie a Česká
republika byla sedmá.
Za svoje úspěchy vděčí Jiří Štěpánek také sponzorům Bc. Miroslavu Popelkovi, T.E.S., s.r.o., Andrei
Konečné (Studio Hawaii) a městu Polička, kteří ho
podporují v jeho aktivitách a činnostech.

TENIS
Ve dnech 29. 9. – 1. 10. se konalo v Hradci
Králové Mezinárodní mistrovství České republiky
neregistrovaných hráčů, kterého se zúčastnili
hráči naší země, kteří se kvalifikovali na základě
výsledků z krajských kol a také hráči z Finska,
Slovenska, Estonska a Chorvatska. Z Poličky se
této velkolepé akce zúčastnila dvojice Mirek
Krištof a Zdeněk Jílek , kteří v krajském kole obsadili druhé místo a také Iva Dytrtová, která hrála
dámskou čtyřhru s Terezou Kločurkovou z Prahy,
ve které jim patřila celková čtvrtá příčka. Mirek
a Zdeněk hráli mužskou čtyřhru a ve vyřazovacím systému na jednu porážku se jim podařilo
první zápas vyhrát, ale ve druhém kole už byla
nad jejich síly dvojice ze Zlína a tak jim patřila
celkově 9 – 16 pozice

Mirek Krištof a Lukáš Kadidlo

KURZY PLAVÁNÍ
V roce 2007 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

21. 10. se v naší nafukovací hale uskutečnil
první turnaj zimní sezony. Byl to turnaj smíšených dvojic, kterého se zúčastnilo 17 párů. Devět
párů k nám přijelo a osm dvojic bylo domácích.
Nejlépe z našich se umístila na 3. místě dvojice
Radek Chadima a Iva Dytrtová.
První místo obsadil pár z Mohelnice a Zlína
Motl – Prokopcová.
4. 11. se konal další turnaj, kterým byla čtyřhra hráčů nad 40 let. Turnaje se zúčastnilo 10
dvojic, z toho čtyři domácí, kterým se ale moc
nedařilo a tak se nedostaly mezi nejlepší tři páry.
Turnaj vyhrála dvojice z Týniště nad Orlicí Pokorný – Mrázek.
11. 11. další turnaj byl generační, kdy věkový
rozdíl ve dvojici musí být alespoň 15 let. Účast na
turnaji byla opět 10 dvojic, z toho čtyři domácí,
ale proti minulému turnaji se našim dařilo o mnoho lépe a obsadili první, druhé, čtvrté a sedmé
místo. Z vítězství se radovala dvojice Mirek Krištof a Lukáš Kadidlo.
18. 11. se k nám sjely na turnaj děti, kterým
je 8 a 9 let. Bylo to 14 chlapců a 9 dívek a přijeli
z Litomyšle, Vysokého Mýta, Č. Třebové, Hradce
Králové, Pardubic, Ústí n. Orlicí a Brna. Z našich
hvězdiček se turnaje zúčastnili Filip Slaný, Kuba
a Matěj Šimkovi, Denis Hnát a Dominik Mikulčák, který byl z našich nejlepší a obsadil v kvalitním turnaji 7. místo. Z děvčat hrála pouze Lucka
Jílková, které chyběl jenom jeden gam k postupu
do finálové trojice. Tuto smůlu si, ale dokázala
vynahradit ve čtyřhře, kde spolu s Šárkou Bezdíčkovou z Ústí nad Orlicí, obsadila 1. místo.
Na závěr bych chtěl poblahopřát a poděkovat
našim mladším a starším žákům za výsledky,
kterých dosáhli v soutěžích družstev a hlavně na
turnajích jednotlivců v roce 2006. Jsou vidět na
celostátních a krajských žebříčcích. Doufám, že
sezona 2007 bude pro ně ještě úspěšnější.
Výbor Tenisového oddílu přeje všem občanům,
aktivním i pasivním sportovcům našeho města
a novému vedení našeho města, mnoho úspěchů
v osobním, pracovním ale hlavně sportovním životě v roce 2007.

ROZVRH PLAVÁNÍ
PRO VEŘEJNOST PROSINEC 2006
1.
2.
3.
4.

pátek
sobota
neděle
pondělí

5.
6.

úterý
středa

7.
8.
9.
10.
11.

čtvrtek
pátek
sobota
neděle
pondělí

12.
13.

úterý
středa

14.
15.
16.
17.
18.

čtvrtek
pátek
sobota
neděle
pondělí

19.
20.

úterý
středa

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

čtvrtek
pátek
sobota
neděle
pondělí
úterý
středa

28.
29.
30.
31.

čtvrtek
pátek
sobota
neděle

6.00-8.00 h. 10.00-20.00 h.
14.00-20.00 h.
zavřeno
6.00-8.00 h. 12.30-13.30 h.
18.00-20.00 h.
6.00-7.30 h. 12.00-20.00 h.
6.00-8.00 h. 17.30-18.30 Aquaer.,
18.30-20.00 h.,
20.00-21.00 h. kond. pl.
6.00-8.00 h. 10.00-20.00 h.
12.00-20.00 h.
14.00-20.00 h.
zavřeno
6.00-11.30 h.
12.30-13.30 h.
18.00-20.00 h.
6.00-7.30 h. 12.00-20.00 h.
6.00-8.00 h. 17.30-18.30 Aquaer.,
18.30-20.00 h.,
20.00-21.00h.kond.pl.
6.00-8.00 h. 10.00-20.00 h.
6.00-10.00 12.00-20.00 h.
14 .00-20.00 h.
zavřeno
6.00-8.30 h. 12.30-13.30 h.
18.00-20.00 h.
6.00-7.30 h. 12.00-20.00 h.
6.00-8.00 h. 12.00-20.00 h.,
20.00-21.00 h. kond. pl.
6.00-20.00 h.
6.00-20.00 h.
14.00-20.00 h.
zavřeno
zavřeno
14.00-20.00 h.
6.00-19.00h.,
19.00-20.00 h. kond. pl.
6.00-20.00 h.
6.00-20.00 h.
14.00-20.00 h.
zavřeno

Upozornění: o prázdninách 27.12 je kondiční
plavání od 19.00 hod.
PROVOZ SAUNY: prosinec 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 17.3020.00 hod.
Po objednání mohou saunu využívat kolektiva dětí a žáků s doprovodem pedagogů, kolektivy z veřejnosti. Objednávky přijímá telefonicky
plavecký bazén 461 725 631.
PROVOZ FITCENTRA NA PLAVECKÉM
BAZÉNU:
PO-PÁ od 14.00-20.00 HOD.
ÚT.,ČT. A SO od 10.00-12.00 hod.
xxx
PŘEMÝŠLÍTE O VÁNOČNÍM DÁRKU PRO SVÉ
BLÍZKÉ? DARUJTE JIM PERMANENTKU NA PLAVECKÝ BAZÉN, DO SAUNY A FITCENTRA
VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASNÝ NOVÝ ROK
PŘEJÍ ZAMĚSTNANCI PLAVECKÉHO
BAZÉNU A PLAVECKÉ ŠKOLY

ZA TO Zdeněk Jílek
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