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ZASEDALA BEZPEČNOSTNÍ RADA MĚSTA POLIČKY
Dne 6. 12. 2006 zasedala Bezpečnostní rada města
Poličky (dále jen BRM). Starosta města Jaroslav Martinů jmenoval nové členy BRM, byl schválen nový statut
BRM a krizového štábu a nový jednací řád BRM. Složení rady a všechny uvedené dokumenty jsou přístupné na internetových stránkách města Poličky. Ve svém
programu se BRM, mimo jiné, zabývala otázkami přípravy na sněhové kalamity, jarní povodně a požáry.
V rámci předcházení jarním povodním členové
výjezdové jednotky Sboru dobrovolných hasičů
Polička provedli prohlídku koryta Bílého potoka
a částečně vyčistili zatrubněný přítok Modřeckého
potoka. Bylo zakoupeno 1500 ks protipovodňových
pytlů a dvě plničky. Ve spolupráci s T.E.S. Polička
bylo pro příští rok dojednáno uskladnění 1000 ks na-

plněných protipovodňových pytlů v jejich prostorách
pro rychlé použití při nenadálé povodni. Náklady na
použitý materiál při letošní povodni byly uhrazeny
státní dotací.
Pro likvidace požárů provedli pracovníci VHOS
společně s HZS Polička kontrolu stavu hydrantů ve
vybraných lokalitách. Současně probíhá monitorování situace a možnost zabezpečování požární vody
v městských částech Modřec, Lezník a Střítež.
Zkušenosti z posledních zimních měsíců ukazují,
že je třeba i nadále upozorňovat naše občany na to, že
mají nejen svoje práva, ale i své povinnosti. Jedná se,
mimo jiné, o odstraňování sněhu, ledu a rampouchů
ze střech v místech, kde by mohly ohrožovat bezpečnost chodců. O nutnosti provádět preventivně tuto
činnost jsme poučeni zejména z loňské zimy, kdy při
oblevách hrozil pád sněhu a ledu ze střech nad frekventovanými ulicemi Riegrova, Masarykova, Tyršova
a Palackého náměstí, kdy museli zasahovat jak profesionální, tak i dobrovolní hasiči. Zejména díky nim
nedošlo k žádnému úrazu. K odstranění sněhu a ledu
na těžko přístupných místech je možné si objednat
plošinu u T.E.S. Polička nebo u firmy Pásek. Vyžádat
zásah a pomoc hasičů lze pouze v případě náhlého
a bezprostředního nebezpečí ohrožení zdraví, života
nebo majetku občanů na tel. čísle 150.
Na závěr roku přejí členové BRM našim spoluobčanům pokojné a klidné Vánoce a nadcházející rok
bez mimořádných událostí.
Tajemník BRM Ing. Vladimír Bartoš

DALŠÍ VLNA PRIVATIZACE MĚSTSKÝCH BYTŮ
Zastupitelstvo města Poličky schválilo na svém
zasedání konaném dne 7. 12. 2006 záměr prodeje
bytů v domě č.p. 971, 972 a 973 na Sídlišti Hegerova,
dále v ul. Kostelní č.p. 84, ul. Otakarova č.p. 86, ul.
Riegrova č.p. 3 a ul. Masarykova č.p. 9. Prodej bytů
bude realizován podle zák. č. 72/1994 Sb.. Znamená
to, že dosavadní vlastník bytu, popřípadě vlastník
budovy, má povinnost nabídnout převod bytu přednostně stávajícímu nájemci.
Přípravné práce předcházející vlastnímu prodeji
byly již zahájeny. Bylo zadáno zpracování znaleckých posudků, které budou základem pro stanovení kupní ceny bytů. Je předpoklad, že zůstanou
zachovány veškeré výhody, které byly dány kupujícím při prodeji bytů v r. 2005 a 2006, a to možnost
bezúročného splácení kupní ceny bytů po dobu 10

KOLAUDACE MĚSTSKÉHO
MUZEA
Za účasti dotčených orgánů státní správy byla ve
středu 13. 12. zkolaudována stavební část objektů
městského muzea. Budovy jsou připraveny pro realizaci interiérů, která musí být dokončena do roku
2009. Na ten připadá výročí úmrtí Bohuslava Martinů.
U příležitosti tohoto významného data město plánuje otevření Památníku Bohuslava Martinů, který je
součástí muzea.
-pm-
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let, poskytnutí dalších slev při platbě v co nejkratší
lhůtě, umožnění úhrady kupní ceny prostřednictvím
stavebních spořitelen a další. Konkrétní podmínky
prodeje, včetně výše kupní ceny, budou předmětem
schvalování na zasedání zastupitelstva města v únoru 2007. Poté budou všichni nájemci bytů určených
k prodeji obesláni s nabídkou, obsahující již všechny
podmínky převodu.
Po prodeji uvedených 39 bytů zůstane ve vlastnictví města Poličky již jen 42 obecních bytů (bez
80 b.j. v DPS Penzion), kterými bude město moci
uspokojovat požadavky občanů na bydlení podle
schváleného pořadí.
Zájem o koupi bytů v Poličce je velký
Prodej obecních bytů v Poličce za r. 2006 můžeme již dnes hodnotit jako úspěšný. Město Polička
nabídlo stávajícím nájemcům k odkoupení celkem
45 bytů. Jednalo se o byty v ul. Šaffova č.p. 33, v ul.
9. května č.p. 874 - 875 a tzv. bývalé „kasárenské
byty“ v domě č.p. 983 a č.p. 984 v ul. Hegerova. Do
poloviny prosince bylo uzavřeno 41 kupních smluv,
tj. celých 91% z celkového počtu prodávaných bytů.
Do městské pokladny tak přibylo více než 10 mil. Kč.
Vzhledem k tomu, že lhůta pro přijetí nabídky u zbývajících čtyř bytů dosud neuplynula, je předpoklad,
že i tito nájemci využijí výhodných podmínek města
na odkoupení bytu, ve kterém bydlí.
Ing. Sonja Škrabalová
vedoucí majetkoprávního odboru
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PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ
V ubytovně firmy Faulhammer se konalo předvánoční setkání obyvatel této ubytovny se starostou
a místostarostkou města za účasti pracovnic sociálního odboru MěÚ Polička.
„Město vděčí firmě Faulhammer a panu Kuchtovi
za jejich ochotu. Za to, že poskytují ubytování lidem,
kteří nemají vlastní domov. Proto jsme jim chtěli
vyjít vstříc alespoň touto drobností, rádi jsme se s nimi sešli a popřáli jim mnoho štěstí do nového roku
2007.“, uvedl starosta p. Martinů.

MĚSTO POLIČKA, Palackého nám. 160, 572 11 Polička
na základě usnesení č. 435 Rady města Poličky
ze dne 11. 12. 2006 vyhlašuje

SOUTĚŽ NA PROVOZOVÁNÍ
INFORMAČNÍCH SLUŽEB V POLIČCE
DODAVATELSKOU FORMOU
Odpovědná osoba: Jaroslav Martinů, starosta města
Forma provozování:
Dodavatelsky na základě uzavřené komisionářské smlouvy dle § 577 a následně Obchodního zákoníku na dobu neurčitou.
Požadavky:
• schopnost zajištění provozování informačních služeb v cizích jazycích, minimálně v angličtině a němčině.
• uchazeč musí vlastnit živnostenské oprávnění umožňující provozování informačních služeb (viz příloha)
• uchazeč převezme stávající zaměstnance
• předložení návrhu na prostory, kde bude provozována činnost. Stávající prostory nejsou podmínkou.
Předmět činnosti:
Předmětem této smlouvy jsou tyto obchodní záležitosti, práce a výkony:
• poskytování informací veřejnosti o kulturních a sportovních akcích, zajímavostech a památkách v Poličce a okolí,
• informace o rekreačních možnostech, ubytování a stravování v Poličce a okolí, rezervace ubytování,
• vedení registru zájmových sdružení a organizací v Poličce,
• přehled firem, služeb a podniků v Poličce,
• informace o vlakových a autobusových spojích,
• prodej brožur, knih a prezentačních tiskovin o Poličce a okolí,
• nákup a prodej zboží (mapy, pohlednice, filmy, telefonní karty, upomínkové předměty…),
• průvodcovská služba na městských hradbách,
• předprodej vstupenek na akce pořádané městem, občanskými sdruženími,
• inzertní vývěska,
• propagace města a vydávání propagačních materiálů po dohodě s městem,
• poskytování informací z oblasti cestovního ruchu pro internetové stránky města,
• faxová služba, skenování fotografií a dokumentů, kopírování pro veřejnost,
• veřejná internetová stanice – 2 místa,
• vedení kartotéky tiskovin a prezentačních materiálů měst a turistických oblastí ČR.
K přihlášce uchazeč doloží:
• ověřenou kopii živnostenského oprávnění
• výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
• projekt k zajištění činnosti Informačního centra vč. ekonomické rozvahy
• návrh komisionářské smlouvy
Předpokládaný termín realizace nejpozději od 1. 3. 2007.
Další ujednání:
Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného účastníka, případně soutěž zrušit.
Zadavatel si vyhrazuje právo v případě nejasností požádat uchazeče o doplnění jeho návrhu.
Příjem přihlášek:
Uchazeči zašlou své přihlášky vč. požadovaných materiálů nejpozději do pátku 26. 1. 2007 na adresu: Město Polička,
k rukám tajemníka ing. Karla Ettla, Palackého nám. 160, 572 11 Polička.
Uchazeči obálku označí následovně: „Výběrové řízení – provozování IC“
Město Polička bude poskytovat provozovateli příspěvek na předmět činnosti a na mzdové zajištění max. 1 pracovníka.
Příspěvek bude poskytnut v pravidelných měsíčních platbách do 10. dne příslušného měsíce. Financování těchto aktivit bude
vůči městu zúčtovatelné 1 krát za rok. Organizaci cestovního ruchu si zajišťuje město prostřednictvím odborů města.
Kriteria hodnocení nejvýhodnější nabídky:
1) výše požadovaného příspěvku od města
2) způsob a finanční úhrada převzatých zásob
3) kvalita a reálnost předloženého projektu
4) aktivity nad rámec předmětu činnosti
5) provozní doba

26%
23%
22%
17%
12%

OTEVŘENÍ POSLANECKÉ KANCELÁŘE
Poslanec Ladislav Libý, který kandidoval za ODS
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, zahájil
provoz poslanecké kanceláře v Chrudimi. Tato kancelář je k dispozici všem občanům našeho regionu
a bude otevřena dvakrát týdně a to v pondělí od
10:00 do 17:00 a ve středu od 12:00 do 17:00 hodin.
V kanceláři bude přítomen buď pan poslanec osobně, nebo v zastoupení svých asistentů.
Setkání lze domluvit telefonicky či písemně,
kontaktní údaje jsou: Kancelář poslance Ladi-

slava Libého, Resselovo nám. 76, Chrudim, tel.:
469 315 029.

OMLUVA
V minulém čísle Jitřenky došlo k chybě v zařazení člena zastupitelstva do politické strany.
Pan Doc. Ing. Zdeněk Šmejkal, CSc. je členem
ČSSD. Za tuto chybu se omlouváme.
-pm-

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ
ODPAD A POPLATEK ZE PSŮ
V roce 2007 činí poplatek za komunální odpad
468 Kč za osobu. Sazba je dána Obecně závaznou vyhláškou Města Poličky č. 3/2006, o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou schválilo zastupitelstvo města na svém
zasedání dne 7. 12. 2006. Splatnost poplatku je do
31. 3. 2007.
Začátkem ledna obdržíte do svých domácností
složenky na úhradu poplatku za komunální odpad
a poplatku ze psů. Ty lze uhradit buď bezhotovostně
na účet města, nebo hotově v příjmové pokladně
MěÚ Polička, případně na poště. Veškeré náležitosti
potřebné k úhradě jsou uvedeny na složence. Prosíme o jejich dodržení, aby byly platby správně identifikovány. Rovněž připomínáme, že případné změny,
které u Vás nastaly nebo nastanou (osvobození,
změna adresy, počet poplatníků apod.), jste povinni
správci poplatku nahlásit do 30 dnů, a to dodatečným přiznáním k poplatku.
Výše místního poplatku ze psů v roce 2007 zůstává stejná jako v roce loňském.
Pro ty, kteří budou platit hotově v příjmové pokladně MěÚ Polička, Palackého náměstí 160, uvádíme pokladní hodiny: PO a ST 8 – 11, 12.30 – 16.30,
ÚT a ČT 8 – 11, 12.30 – 14.00, PÁ 8 – 11.
MěÚ Polička - odbor finanční a plánovací

POTŘEBUJETE EVROPSKÉ
PENÍZE?
Pardubický kraj připravil další akci, která pomůže
obcím, podnikatelům i neziskovým organizacím při
přípravě projektů spolufinancovaných z evropských
fondů v plánovacím období 2007 – 2013.
Jako pokračování vzdělávacích aktivit typu TOPmanažer, EUROmanažer, které již probíhají, nebo Potenciální žadatel, který bude realizován od ledna 2007,
je pro zájemce připraven vzdělávací modul nazvaný
Školení pro odborníky. Zájemci se na bezplatném semináři naučí, jak zpracovat nezbytné přílohy projektu,
jako například studii proveditelnosti či cost-benefit
analýzu (rozbor nákladů a užitků).
„Je velice důležité, aby si podnikatelé, neziskové
organizace i členové samospráv obcí uvědomili, že
v novém plánovacím období je pro Českou republiku
připraveno několikanásobně více finančních prostředků než v období předešlém a je nezbytné, aby byli,
pokud chtějí uspět, na příjem evropské pomoci dobře
připraveni,“ řekl vicehejtman Pardubického kraje Roman Línek a dodal: „Tento typ školení je klíčový pro
zpracování projektu, protože při chybném zpracování
studie proveditelnosti a cost – benefit analýzy projekt
nesplňuje povinné náležitosti a nebude evropskou
unií přijat.“
Termín realizace tohoto pětidenního školení je
stanoven na první čtvrtletí roku 2007. Zájemci se mohou na tento typ školení, i na školení Potenciální žadatel, kde dosud zbývá několik volných míst, přihlásit
na webových stránkách projektu www.rozvoj-pk.cz.
Zde naleznou potřebné informace, případně se mohou informovat u manažerky projektu Ing. Štěpánky
Makarové na telefonním čísle 466 026 307.

VÝSTAVA OBRAZŮ
JAKUBA BURDY
V městské knihovně se v pondělí 4. 12. 2006
uskutečnila vernisáž výstavy obrazů Jakuba Burdy
s názvem „Nemusím“. Výstavu pro něj uspořádal denní stacionář a Městská knihovna Polička a je k vidění
do 31. 1. 2007. Vernisáž navštívil pan starosta J. Martinů a mnoho Jakubových přátel z denního stacionáře,
kam J. Burda dochází a kde mu pomáhají obrazy
a obrazové objekty vytvářet. O jeho vystavená díla
byl veliký zájem. Proto přejeme Kubovi mnoho štěstí
v novém roce a další krásné obrazy.
-pm-
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Elegantním smykem zdolal levotočivou zatáčku
na parkovišti v centru města dvacetiletý řidič z Telecího 19. 11. večer. Vydařeným kouskem na sebe
upoutal pozornost hlídkujících strážníků, kteří
u něho za odměnu provedli dechovou zkoušku
s pozitivním výsledkem a tak si mladý Schumacher z Telecího nějaký čas nezasmykuje…
V prodejně Plusu mohli 28. 11. zákazníci
během jediného dne zhlédnout 2x kouzelnické
vystoupení. Nejprve šedesátiletá žena z Poličky
po projití pokladnou vykouzlila z rukávu čokoládové vajíčko a později čtrnáctiletý školák
z Oldříše provedl stejný eskamotérský kousek
s čokoládovou tyčinkou. A protože se vlastně nejednalo o čarování, ale o „čorování“, žena zaplatila pokutu a školák si, za přítomnosti rodičů, bude
moci o svém kouzelnickém koníčku popovídat na
odboru sociální péče…
Požadavek strážníků o předložení dokladu
totožnosti nemohla, ani přes nejlepší vůli, splnit
dívka z Kamence, neboť jí ještě nebylo patnáct
let. Přesto 1. 12. v restauraci v centru města statečně držela krok s ostatními v popíjení alkoholu.
I ona vezme rodiče na exkurzi budovy městského
úřadu – konkrétně odboru sociální péče…
Na vyhazovače si zahrál čtyřiadvacetiletý muž
z Poličky 2. 12. v noci v herně v centru města
a na místě ztrestal nevhodné chování devatenáctiletého mladíka z Poličky tím, že jej vyhodil
z herny, zametl s ním chodník a přidal kopanec
na rozloučenou. Strážníci oba aktéry akční podívané podělili spravedlivě. Jeden se zodpovídal
z nevhodného chování a druhý z fyzického napadení…
I objektiv kamerového systému se zarděl
3. 12. v noci při pohledu na osmapadesátiletého muže z Poličky, který vyjádřil náklonnost ke
své bývalé přítelkyni tím, že jí na dveře domu
v centru města vylil obsah plastové nádoby, v níž
byly potraviny a nápoje, které prošly recyklačním
procesem v jeho těle. Fuj…
Vybíravý, co se alkoholu týče, není dvaačtyřicetiletý muž z Poličky, což dokázal 7. 12.
v prodejně Plusu, když do batohu ukryl láhev
tuzemského destilátu z boškovské palírny. Jeho
cesta s pochoutkou dělnické třídy skončila záhy
– za pokladnou. Zde byl zadržen ostrahou a předán strážníkům…
Ani čtyřproudá silnice by zřejmě nestačila
dvaapadesátiletému řidiči z František, který
12. 12. v noci kličkoval s autem od krajnici ke
krajnici na silnici z Borové do Poličky v doprovodu policejního vozu se zapnutým modrým
majáčkem. U Atlasu vzdal svůj marný boj udržet
svoji „škodověnku“ v pravé polovině vozovky
a zastavil. Přístroj na měření hladiny alkoholu
v dechu ukázal krásných 2,49 promile. Řidič
si může řidičák nechat zarámovat a pověsit na
zeď…
Pavel Lahodný,
velitel městské policie

PODĚKOVÁNÍ Z KAMÍNKU
Děkujeme panu faráři Mgr. Janu Dusovi a celému staršovstvu za možnost uspořádat v evangelickém kostele již tradiční Vánoční benefiční koncert
pro naše sdružení.
Přejeme jim hodně zdraví, pohody a klidu v celém roce 2007.
Za SRPPD „Kamínek“
Eva Jílková a Marie Faltová
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TŘI KRÁLOVÉ – SBÍRKA, KOLEDA A PODÍVANÁ
Sbírka na humanitní účel, staročeská tradiční
koleda a podívaná pro veřejnost jsou tři atributy,
které hodlá Farní charita Polička naplnit při konání
již sedmého ročníku Tříkrálové sbírky na Poličsku.
V sobotu 6. ledna v 8:45 hod. uvede do koledy devadesát Kašparů, Melicharů a Baltazarů královská
jízda na koních.
„Cítili jsme potřebu dodat sbírce nový náboj.
Myslím, že pro kolemjdoucí bude průvod tří králů
na koních s desítkami malých koledníků poutavým
zážitkem,“ řekla ředitelka farní charity Markéta Šafářová. Průvod vyjde po půl deváté zadní branou
ze zahrady denního stacionáře a přesune se před
farní úřad na společné požehnání. Poté je pan farář
„vyšle do světa“ a koledníci se za zpěvu tříkrálov-

ské koledy a zvonění zvonků vydají průvodem na
náměstí, odkud se rozejdou do všech světových
stran.
Na nabídku spolupráce ochotně přistoupila majitelka koní paní Jitka Jandlová. „Musíme koně připravit na zvonky, proto je na tento zvuk zvykáme,“
vysvětlila chovatelka. „Po pravidelném nácviku je
cinkání nebude znepokojovat.“
„Snažíme se, aby Tříkrálová sbírka na Poličsku
byla spíše koledou, než sbírkou, kterých zde během
roku proběhnou desítky. Rádi bychom, aby Tříkrálová koleda stále dýchala poezií vánoc a humanitní
účel byl příjemnou a užitečnou tečkou znovu obnovené staročeské tradice,“ dodala Šafářová.
Štěpánka Dvořáková

KLUB SENIORŮ
„Senior klub Domeček Polička“ vznikl v záři
minulého roku. Této iniciativy se ujalo Dětské
informační Centrum v Poličce, které sídlí naproti
Poličské pekárně v Obchodním domě Ponas. Klub
se pokouší se všemi účastníky rozvíjet jeho koordinátor Miloslav Zezula.
V prosinci se sešel v pátek před třetí nedělí adventní zvanou ,,Radostná“. Mimo zpěvu vánočních
koled se zabýval programem pro první pololetí
2007. Účastníci se rozhodli pro pravidelné setkávání
každý třetí pátek v měsíci.
Program klubu od ledna do června 2007.
15. leden - Seznámení s internetem

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS NOVOU ROČENKU!

OKÉNKO MĚSTSKÉ POLICIE

16. únor - Návštěva knihovny
16. březen - Příprava na Velikonoce
20. duben - Společenské hry
18. květen - Vycházka do Liboháje
15. červen - Závěrečné posezení
Kromě programu, který trvá půl hodiny, je
hlavní náplní setkání a popovídání se známými
a přáteli.
Srdečně se na vás v tomto roce těší zaměstnanci
DiC Polička a koordinátor klubu Miloslav Zezula
Kontakt: Miloslav Zezula, koordinátor ,,Klubu
seniorů Domeček Polička“, tel: 736 736 353

Město Polička připravuje vydání výroční publikace Polička 2006. Publikace bude stejně jako
někdejší „Poličská ročenka“ distribuována zdarma do všech poličských domácností, projde však
obsahovou a vizuální změnou. Výsledkem by měly být kompletní informace o tom, co se za uplynulý rok ve městě stalo (události, sportovní, kulturní a zájmové aktivity, investice, …) vč. informací o připravovaných záměrech města pro následující období. Součástí publikace budou tradičně
oblíbené informace jako např. tel. čísla na úřady, zdravotnické ambulance, apod.
Naší snahou je, aby výroční publikace byla co nejúplnější a proto vyzýváme všechny organizace i jednotlivce mající zájem o zveřejnění svých aktivit a činností v roce 2006, aby nejpozději do
31. ledna 2007 zaslali nebo doručili tento vyplněný dotazník (nebo jeho kopii) na adresu:
Informační centrum Polička, Mgr. Jan Matouš, Palackého nám. 160, 572 01 Polička, nebo na
e-mail: matous @ policka.org
Reklama v ročence:
Děkujeme všem, kteří se rozhodnete v ročence inzerovat. vaše prezentace je důležitá nejen
jako zdroj financování celého projektu, ale dokresluje také celkový život v našem městě. Máte-li
zájem inzerovat v publikaci „Polička 2006“, můžete se od 9. do 31. ledna 2007 přihlásit u Mgr. Jana Matouše, který Vám sdělí podrobnosti.
Mgr. Jan Matouš, vedoucí Informačního centra

DOTAZNÍK
Celý název organizace
Adresa
Telefon
E-mail
Ředitel
Počet zaměstnanců, členů
nebo žáků
Shrňte prosím činnost vaší organizace za uplynulý rok, a to ve stručnosti. Dlouhé příspěvky
budeme nuceni kvůli omezenému rozsahu ročenky krátit. Upřednostňujeme text v elektronické
podobě (*.doc, nebo *.rtf). Zamezí se tak možným nepřesnostem při přepisu. K informacím dále
připojte jednu kvalitní fotografii, klasickou nebo digitální, nejlépe na šířku, která by prezentovala
vaši organizaci, nebo dokreslovala její činnost. Fotografie budou po realizaci ročenky k vyzvednutí
na MěÚ Polička.

ZPRÁVY Z RADNICE
USNESENÍ
- ze 7. zasedání Zastupitelstva města Poličky
konaného dne 7. 12. 2006
ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 6/2006.
ZM schvaluje pravidla rozpočtového provizoria
pro první 3 měsíce roku 2007 takto:
a) Čerpání běžných výdajů ve výši 1/12 schváleného rozpočtu pro rok 2006 měsíčně. Výjimku lze uplatnit v případě periodicky opakujících se a smluvních plateb a u mzdových
výdajů v souladu s platnými platovými
výměry. Měsíční příspěvek pro příspěvkové
organizace a společnost T.E.S. s.r.o. (pro
středisko sportovní služby) bude čerpán ve
výši uvedené v důvodové zprávě.
b) Čerpání kapitálových výdajů lze uplatnit
u akcí započatých v roce 2006 v souladu
s uzavřenými smlouvami, do výše 500 tis.
Kč na přípravu akcí plánovaných pro rok
2007 a do výše 100 tis. Kč na výkup pozemků.
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města
Poličky č. 3/2006, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění
a odstraňování komunálních odpadů.
ZM schvaluje navržený postup realizace a financování III. etapy rekonstrukce a modernizace
zimního stadionu Polička dle důvodové zprávy.
ZM schvaluje záměr provozování služeb Informačního centra Polička dodavatelsky a pověřuje
RM vypsáním výběrového řízení na dodavatele
těchto služeb.
ZM schvaluje v souladu s § 57 zák. č. 183/2006
Sb. (stavební zákon) spojené pořízení nového
územního plánu města Poličky a regulačních plánů městské památkové zóny a lokality pro bydlení
„Mánesova“.
ZM schvaluje zpracování regulačních plánů jako
součást veřejné zakázky na zhotovení územního
plánu dle zákona č. 137/2006 Sb. (zákon o veřejných zakázkách).
ZM potvrzuje stávající složení Osadního výboru Modřec, Osadního výboru Lezník a Osadního
výboru Střítež.
ZM určuje dalšími členy Osadního výboru
Modřec pana Jiřího Jožáka a pana Jana Kučeru.
ZM stanovuje počet členů Osadního výboru
Modřec na 9 členů.
ZM odvolává stávající členy a předsedu Finančního výboru Zastupitelstva města Poličky.
ZM volí členy Finančního výboru Zastupitelstva
města Poličky ve složení:
Marie Báčová, Marie Kučerová, Ing. Karel
Uttendorfský, Petr Šimon, Bohumil Bednář,
Vlastimil Kýna, Ing. Jaroslav Dobiáš, Ing. Alena
Machová, Pavel Brandejs.
ZM volí pana Bohumila Bednáře předsedou Finančního výboru Zastupitelstva města Poličky.
ZM odvolává stávající členy Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Poličky.
ZM volí členy Kontrolního výboru Zastupitelstva města Poličky ve složení:
Doc. Ing. Zdeněk Šmejkal, CSc., Zdeněk Čapek,
Aleš Doležal, Vít Kastner, PhDr. Zlata Pražanová, Mária Rozkošná, Jan Řádek, Zdeněk Vyskočil, Jiří Zelenda.
ZM odvolává stávající členy Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva města Poličky.
ZM volí členy Výboru pro výchovu a vzdělávání
Zastupitelstva města Poličky ve složení:
RNDr. Milan Janečka, Ing. Marie Tobiášová,
Zdeňka Novotná, Mgr. Milan Matouš, Marta
Dvořáková, Mgr. Miroslava Zrůstová, Jaroslava
Krejčí, Mgr. Rostislav Kohut, Věra Fialová,
Mgr. Karel Neřold, Eduard Střílek.
ZM schvaluje záměr prodeje bytů č. 1, 2, 3 a 4
v domě č.p. 971 Sídliště Hegerova, bytů č. 1, 2, 3, 4,

5, 6, 7 a 8 v domě č.p. 972 Sídliště Hegerova, bytů
č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 v domě č.p. 973 Sídliště Hegerova, bytů č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 10 v domě č.p. 84
ul. Kostelní, bytů č. 1, 2, 3 a 4 v domě č.p. 86 ul.
Otakarova, bytů č. 1 a 2 v domě č.p. 3 ul. Riegrova
a bytů č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 v domě č.p. 9 ul. Masarykova v Poličce dle důvodové zprávy.
- přijatá na 21. schůzi Rady města Poličky
konané dne 27. 11. 2006
RM revokuje své usnesení č. 368 z předešlého jednání konaného dne 13. 11. 2006 o ponechání rozhodnutí o úrokové sazbě na zastupitelstvu
města.
RM schvaluje desetiletou úrokovou sazbu u hypotečního úvěru na stavební úpravy a nástavbu
bytových panelových domů čp. 807, 808 a 809
na ul. M. Bureše v Poličce, s platností do 30. 11.
2016.
RM schvaluje Organizační směrnici Města Poličky č. 3/2006 upravující zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu.
RM bere na vědomí informaci o složení Osadního výboru Modřec, Osadního výboru Lezník
a Osadního výboru Střítež.
RM bere na vědomí projektový záměr „Větrný
park Polička“ zpracovaný firmou SWH STAVBY,
s.r.o., Chomutov.
RM bere na vědomí užití městského znaku pro
informativní a propagační účely v průběhu akce
„Drogy v našem životě“ pořádané Střediskem volného času Mozaika Polička.
- přijatá na 22. schůzi Rady města Poličky
konané dne 11. 12. 2006
RM bere na vědomí aktualizaci informací k realizaci interiérů Městského muzea a galerie Polička
předložené ředitelem Mgr. Davidem Junkem.
RM bere na vědomí Plán činnosti Městského
muzea a galerie Polička na rok 2007 a ukládá
Mgr. Davidu Junkovi v době konání Martinů festu
spolupracovat s Tylovým domem Polička a podílet
se na propagaci B. Martinů.
RM bere na vědomí prezentaci pana Petra Havlíčka ohledně záměru výstavby větrných elektráren.
RM pověřuje starostu města vstoupit v jednání
s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Svitavy, v záležitosti zakoupení sochy Truchlící dívka od Josefa
Fojtíka z hrobového místa č. A/36 na centrálním
hřbitově. K tomuto účelu doporučuje uvolnit z rozpočtu města finanční prostředky ve výši dle důvodové zprávy.
RM schvaluje zhotovitele akce Zachycení dešťových vod v lokalitě Mánesova v Poličce – firmu
VHOS, a.s. M. Třebová dle důvodové zprávy.
RM schvaluje smlouvu o dílo s firmou VHOS,
a.s. M. Třebová na akci Zachycení dešťových vod
v lokalitě Mánesova v Poličce dle důvodové zprávy
a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
RM schvaluje uzavření dohody o ceně stočného s firmou VHOS, a.s. se sídlem Nádražní 6,
M. Třebová na rok 2007 ve výši 25,52 Kč za m3, tj.
26,80 Kč včetně DPH.
RM schvaluje kalkulační vzorec stočného na
rok 2007 dle přílohy.
RM bere na vědomí cenu vodného na rok 2007 ve
výši 21,90 Kč za m3, tj. 23,00 Kč včetně DPH.
RM navrhuje místostarostku JUDr. Marii Tomanovou, Ph.D. na post člena výboru, resp. ředitele
dobrovolného svazku obcí AZASS.
RM souhlasí s návrhem změny kanalizačního
řádu města Poličky v plném znění.
RM souhlasí s vypsáním výběrového řízení na
provozovatele Informačního centra Polička dodavatelskou formou dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí předloženou Organizační
strukturu MěÚ Polička.
RM ke dni 31. 12. 2006 ruší Odbor kanceláře
starosty MěÚ Polička s tím, že do doby schválení
změny Organizačního řádu MěÚ Polička veškerou
agendu tohoto odboru přebírá tajemník. Současně
RM ke dni 31. 12. 2006 odvolává Mgr. Bc. Jiřího
Brusenbaucha z funkce vedoucího odboru kanceláře starosty.
RM schvaluje užití městského znaku Svitavskému deníku za účelem používání znaku v článcích
týkajících se města Poličky.
RM požaduje umožnění dopravního napojení
na Sídl. Hegerova dle schválené ÚPDSÚ (územního plánu) přes parkoviště Obchodního centra na
p.p.č. 6048 v k.ú. Polička. Případný prodej části
p.p.č. 6048 podmiňuje Město Polička splněním
výše uvedeného požadavku.
Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí
na sekretariátě starosty MěÚ.

CO SE DĚJE V KAMÍNKU?
Díky sponzorům se mohla v Kamínku (Sdružení rodičů a přátel postižených dětí „Kamínek“,
Švermova 401, 57201 Polička.) uskutečnit Mikulášská besídka. Přispěli na ni tito sponzoři: cukrovinky pro děti poskytly Tabák Kubát, tabák paní
Makovská, Galanterie u Grubhofferů, Zelenina
pan Dvořák, Knihkupectví u Ripplů, a díky paní
Vrabcové z hračkářství dostaly děti krásný společný dárek - velký šlapací traktor. Benefiční Vánoční
koncert byl pořádán pod záštitou starosty Města
Poličky pane Jaroslava Martinů, dalšími sponzory
jsou: Dřevozávod Pražan, pekárna Polička - manželé Markovi, pekárna Borová, ZŘUD Masokombinát Kamenec, Agricol Polička, Měšťanský pivovar
Polička - pan Ing. Witz, Coma Polička - pan Štěpánek a v neposlední řadě učňovské středisko při
odborné zemědělské škole obor cukrářka, které
napeklo a pomohlo nazdobit perníčky. Během
roku nám pomáhají Úřad práce a Městský úřad
v Poličce a obecní úřady okolních vesnic, JHJ Svitap Svitavy, pan Ing. Heřmanský a Nová Lékárna
- paní RNDr. Tomanová, bývalý ministr a nynější
poslanec pan Mgr. Radko Martínek.
V prostorách našeho sdružení probíhá jednou
za měsíc kosmetika pro členy i veřejnost, díky odborné škole SMČSD a Obchodní škole v Poličce.
V našem sdružení se konají též schůzky Onko
klubu. Účastníci si nejen popovídají, ale také si vyrobí drobné dárky. Onko klub pořádá i přednášky
a besedy na různá témata.
Každé úterý a čtvrtek, mimo prázdniny, u nás
probíhá cvičení kalanetiky pod vedením paní
učitelky Melšové.
Několikrát ročně prostory využívají i žáci ZŠ,
aby si zde mohli vyrobit něco, co ve škole není
dobře možné (vázání velikonočních věnců, výroba
gelových svíček, vánoční inspirace atd.). Seznámí
se i s jiným prostředím.
Děkujeme Sdružení mentálně postižených ze
Svitav, že nám umožňuje pobyt na táboře v Lančovské zátoce na Vranovské přehradě.
V příštím čísle vás seznámíme s novými iniciativami. Naše sdružení je členem Mateřských center
a Společnosti přátelské k rodině.
Děkujeme všem našim příznivcům za jejich
podporu.
Přejeme všem čtenářům krásný rok 2007
a hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti.
Za SRPPD „Kamínek“ zaměstnanci.
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ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD
ZŠ NA LUKÁCH POLIČKA
OZNAMUJE:
zápis do 1. třídy se bude konat v pátek
26. ledna 2007 od 14 – 17 hodin v pavilonu
1. stupně.
Na školního rok 2007/2008 škola připravuje
svůj školní vzdělávací program.
Pro žáky 1. stupně plánujeme více hodin tělesné výchovy a výuku informatiky.
Na druhém stupni si žáci kromě zvýšeného
počtu hodin tělesné výchovy a druhého cizího
jazyka mohou vybrat z řady dalších volitelných
předmětů jako je matematika, programování,
keramika, malba, tanec, dramatika, ekologie
a semináře z chemie, fyziky, biologie.
Součástí školy je školní jídelna(žáci přecházejí
do jídelny bez přezouvání) a školní družina.
Množství kroužků (anglický jazyk, keramika,
horolezectví, stolní tenis,) které pořádá naše
škola je doplněno odpoledními aktivitami SVČ
Mozaika (DDM) - fotbal žáků, karate, florbal,
počítače - informatika.
V areálu tělocvičny je možné chodit na
placené hodiny spinningu pod vedením pana
Faltýnka.
Na zápis vás srdečně zvou Blanka Benešová
a Jana Tamelová - budoucí třídní učitelky a Eduard Střílek, ředitel školy

MASARYKOVA ZŠ
PŘI ZÁPISU DO PRVNÍCH TŘÍD
ZA ZVÍŘÁTKY DO POHÁDKY
Čas letí jako voda, rok se sešel s rokem a opět
nás čeká zápis budoucích prvňáčků.
Zápis do prvních tříd proběhne v budově
pavilonu Masarykovy základní školy v pátek
26. ledna 2007 od 13:00 do 17:00 hodin.
Děti projdou postupně několika stanovišti,
kde si budou moci vyzkoušet svoje dovednosti
a znalosti. Celou akcí je budou provázet zvířátka
z večerníčkových pohádek.
Setkají se například s Bobem a Bobkem, se
Štaflíkem, Špagetkou nebo s oblíbeným Krtečkem. Po splnění všech úkolů malé zájemce o studium na naší škole čeká oddechový čas.
V divadélku školní družiny budou moci
zhlédnout krátkou pohádku O Mance a Rumcajsovi, kterou pro ně nacvičili členové dramatického kroužku. Jako upomínku na tento slavnostní
den si děti odnesou domů pamětní list a malý
dárek.
Třídy prvních a druhých ročníků společně se
školní družinou jsou umístěny v budově pavilonu
školy, daleko od ruchu vyšších tříd. Tady si žáčci
v klidném prostředí postupně zvykají na nové
školní povinnosti.
Po vyučování se děti mohou zapojit do různých zájmových kroužků. Mají možnost navštěvovat kroužek anglického nebo německého jazyka,
dramatický kroužek, kroužek hry na flétnu, pohybové hry a aerobic.
Pro žáky druhého stupně je otevřena matematická třída s rozšířenou výukou matematiky
a přírodovědných předmětů. Výuka je od 7. třídy
obohacena o tyto volitelné předměty: sportovní
hry, aerobic, anglický, německý a francouzský
jazyk, přírodovědná praktika, práce na počítači
a v matematické třídě o cvičení z matematiky.
Starší žáci mohou svůj volný čas trávit ve školním klubu. Zde mají přístup k internetu, možnost
učit se hře na kytaru, hrát společenské hry nebo
se zapojit do dalších činností.
Přijďte se k nám podívat. Na zápis do 1. třídy
vás srdečně zve kolektiv učitelek I. stupně Masarykovy základní školy v Poličce.
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PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE
NA GYMNÁZIU V POLIČCE
Víkend pro zdraví
Letošní již sedmý Víkend pro zdraví je jasnou
ukázkou toho, že na Gymnáziu v Poličce úspěšně
funguje koncepce protidrogového preventivního
programu. Z ohlasů „víkendových“ účastníku je jednoznačné, že tento program má mezi nimi stálou oblibu. Třídenní soustředění pro 30 studentů gymnázia
proběhlo ve dnech 22. – 24. 9. zčásti v Poličce, zčásti
v rekreačním zařízení v Mladočově.
Víkend pro zdraví pro nás každoročně připravuje
RNDr. Marta Najbertová, školní metodik prevence
společensky nežádoucích jevů. Jeho záměrem je
představit studentům zajímavé volnočasové aktivity,
vést je k odpovědnému přístupu k jejich zdraví a zároveň jim poskytnout řadu informací využitelných ke
zdravému životnímu stylu.
„Víkend pro zdraví 2006“
Je pátek ráno a po krátkém seznámení míříme
všichni do gymnastického sálu v hale gymnázia. Víkend pro zdraví pro nás začíná prvním blokem a tím
je ukázka hip hopu. Ono se řekne ukázka, ale když
se máte takové ukázky přímo zúčastnit, je to úplně
o něčem jiném! Katka s Jitkou a Alžbětou nám názorně předvedly základní kroky a sestavy. Šlo jim to moc
dobře. Ale když přišla řada na nás, abychom si stoupli
před zrcadla a dělali totéž co ony, uvědomil jsem si, že
hip hop opravdu nebude nic pro mě.
Zatímco první blok jsme protancovali, o tom druhém se dá říci, že ho většina z nás prostála. Jeho podstatou bylo poznat, jestli se z koně může stát koníček.
Samozřejmě nemyslím fyzicky. Na rodinném statku
manželů Jandlových nám totiž Kačka s Bárou představily svoje koníčky – a byli rovnou čtyři. Koně jsou
krásná stvoření. Celkem jsme v jejich blízkosti strávili
ve stáji a na cvičišti neskutečné 3 hodiny. Dozvěděli
jsme se téměř všechno o povinnostech i radostech
spojených s chovem koní, o koních závodních
a o závodních disciplínách. Nakonec nám Kačka
přímo v sedle předvedla, jak vést koně přes překážku.
Odvážnější si mohli na závěr vyzkoušet, jaké to je
se projet na koni bez sedla. A někteří z nás si také
vyzkoušeli, jak snadno se z takového neosedlaného
koně padá. Díky koňské spolupráci naštěstí nedošlo
k žádnému zranění. Zbytek pátku jsme strávili na
Mladočově. Všichni, kteří zrovna neměli lekci tance,
se zapojili do turnaje v basketbale. Ostatně honění se
za míči různého druhu a velikosti – basketbalovým,
fotbalovým nebo ping pongovým – nám hravě zaplnilo chvíle volného času mezi jednotlivými bloky. Večer
samozřejmě nemohl chybět táborák. Hvězdné nebe
nad námi a opečený buřt v nás – to všechno dokreslovalo krásu právě probíhajícího babího léta.
Sobotní program se skládal celkem ze čtyř
bloků. Ten první s námi vedli členové poličského
oddílu moderního sportovního karate. Nutit po ránu
ztuhlého člověka do rozcvičky nebyl dobrý nápad.
A ještě horším nápadem bylo učit nás správně padat.
Pavel nám předvedl jednotlivé kombinace a společně
s Jardou také ukázali několik prvků sebeobrany. Za
„odměnu“ nám bylo dovoleno je oba použitím přehozů
a podmetů shodit na zem. Dalším bodem programu
byla poklidná relaxace jógou, kterou nás provázely
Hanča s Terezou a Maruškou. Dozvěděli jsme se, že
to není jen tělesné cvičení, ale současně i cvičení duševní. Pro mnohé se jóga stává přímo životním stylem.
Ti šikovnější z nás si vyzkoušeli mimo jiné i známou
pozici relaxace ve stoji na hlavě.

Kdo, respektive co jsou samojedi, nám ukázal chovatel a závodník s tažnými psy Jirka Lněnička. Setkání
s tímto plemenem severských psů bílých jako sníh se
srstí jemnější než plyš zanechalo řadě z nás v hlavách
myšlenku pořídit si štěně. K dispozici byla i závodní
čtyřkolka, takže jsme si mohli vyzkoušet, jaké to je
nechat za nás pracovat psí síly. Samojedi nám názorně
ukázali svou pracovitost a inteligenci nezbytnou pro
spolupráci jednotlivých psů ve spřežení. Ve chvíli,
kdy jeden z nich začal lenošit a přestal s ostatními
tahat za jeden provaz, mu zbytek smečky důrazně
vysvětlil, že žádné „ulejvání“ tolerovat nebude. Den
zakončil blok s Mgr. Vlastou Tvrdíkovou zaměřený
na stres. Bylo zajímavé dovědět se, jak různí lidé
reagují na stresové situace a jak s lidmi reagujícími na
stres jednat. Že stres rozhodně nepatří ke zdravému
životnímu stylu a jak se vyhnout zátěžovým situacím
ve škole správným učením, nám prozradila Martina.
Jaká škoda, že jsme studenti nepoučitelní a na její
rady si vzpomeneme až ve chvíli, kdy už bude pozdě,
ve chvíli, kdy se stresu před zkoušením a písemkami
už nevyhneme.
Tento, již nedělní blok, udělal zároveň pomyslnou
tečku za letošním Víkendem pro zdraví. Nebylo ani
možné, aby se každý blok zalíbil všem účastníkům.
Ale troufám si tvrdit, že každý z nás si o víkendu našel něco, co ho zaujalo a čemu se třeba později bude
rád věnovat.
Víkendové psychohrátky
Druhým soustředěním, které je součástí protidrogového preventivního programu, jsou Víkendové psychohrátky. Jejich náplň se liší od Víkendu pro zdraví.
Předně je soustředění určeno pro studenty nižších
ročníků gymnázia, kteří jsou rozděleni do menších
skupin a zúčastňují se výukových bloků vedených
lektory vrstevnických programů. Bloky jsou zaměřené na vytváření odpovědného postoje účastníků ve
vztahu k návykovým látkám a na poskytnutí objektivních informací o nich a o nebezpečí s nimi spojeném.
Tzv. psychohry, zaměřené zejména na sebepoznání,
sebereflexi a odpovědné rozhodování, umožní účastníkům upevnit jejich osobnost.
Lektory jsou sami studenti gymnázia, kteří za tímto účelem absolvovali speciální výcvik. O lektorství
je mezi studenty velký zájem – od roku 1997 ho zde
absolvovalo už 85 studentů. Jejich práce s mládeží
není pouze jednorázová, pravidelně navštěvují třídy
základních škol v Poličce a vedou se žáky 5. až 9. tříd
bloky zaměřené právě na prevenci sociálně nežádoucích jevů ve společnosti. Zde si můžete přečíst zprávu
z červnových psychohrátek konaných v rekreačním
středisku na Mladočově od Míši z tercie – jedné
z účastnic:
„Víkendové psychohrátky 2006“
Ve dnech 9. – 11. června 2006 se studenti sekundy a tercie poličského gymnázia společně se svými
lektory z vyšších ročníků zúčastnili víkendových
psychohrátek. Náplní programu bylo mimo jiné i sebepoznání a prevence proti drogám.
Program začal v pátek ráno, kdy jsme se autobusem přemístili do Mladočova. Ubytovali jsme se
v chatkách a rozdělili do tří skupin. Každou skupinu
vedli tři lektoři. Vzhledem k tomu, že nás bylo ve skupince pouze jedenáct, měl každý dostatek prostoru
k vyjádření, a tak jsme se i navzájem lépe poznali.
Po celý víkend se střídaly nejrůznější činnosti
v devadesátiminutových blocích zaměřené na poznávání sebe i druhých, komunikaci, umění pomoci druhému. Dozvěděli jsme se nové informace o drogách
a nástrahách s nimi spojených, sami jsme si vyzkoušeli, jak dokázat drogu odmítnout. Absolvovali jsme
bojovou a noční hru, ve volném čase jsme hráli různé
sportovní a společenské hry nebo si jen tak užívali
slunečného počasí. Za celý víkend jsme toho sice moc
nenaspali, ale výborně jsme si to užili a určitě jsme
se dozvěděli spoustu nových věcí jak o drogách, tak
o sobě a svých spolužácích. Celý program byl i díky
vedení paní profesorky Najbertové a paní psycholožky Tvrdíkové výborně naplánován a splnil svůj cíl.
Jarda N.

TYLŮV DŮM POLIČKA

KALENDÁŘ AKCÍ
města Polička

neděle
7. ledna

kostel sv. Jakuba v 17.00 hodin
NOVOROČNÍ KONCERT BONI PUERI
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. Sbormistry Boni
pueri jsou Pavel Horák a Jakub Martinec.
vstupné: 150,- Kč (člen KPH 100,- Kč,
studenti a děti 120,- Kč)

pátek
12. ledna

velký sál Tylova domu
PRONÁJEM THT, s.r.o. Polička

pátek
19. ledna

velký sál Tylova domu ve 20.00 hodin
PLES SOŠ a SOU Polička

pátek

velký a malý sál Tylova domu
v 19.30 hodin
STUDENTSKÝ PLES
Gymnázium Polička

Leden 2007
KINO POLIČKA
úterý
9. ledna

středa
10. ledna

pondělí
15. ledna

úterý
16. ledna

velký sál Tylova domu v 17.00 hodin
SPLÁCHNUTEJ
Příběh Spláchnutýho se odehrává
v ulicích britské metropole a překvapivě také pod nimi. Jeho hrdinou je
rozmazlený myšák z lepší společnosti
Roddy St. James, který si užívá status
domácího mazlíčka. Když se v luxusní
rezidenci jeho páníčků objeví kanálová
krysa jménem Sid a dostane chuť na jeho
místo, připraví Roddy ďábelský plán na
vetřelcovo vyhoštění, jehož hlavní částí
je spláchnutí Sida záchodovou mísou
zpátky do kanálu. Jenže kdo jinému jámu
kopá... Animovaná komedie, 86 minut,
český dabing, přístupný, vstupné: 60,- Kč
velký sál Tylova domu v 19.00 hodin
WORLD TRADE CENTER
Jako první 11. září 2001 zareagovali
na volání o pomoc z věží Světového
obchodního centra a když se obě zřítily,
zůstali uvězněni v jejich troskách. Policisté Will Jimeno (Michael Pena) a John
McLoughlin (Nicolas Cage) na rozdíl
od svých kolegů jako zázrakem přežili,
ovšem zaživa pohřbeni pod šesti metry
sutě. Přestože se navzájem nemohli vidět,
slyšeli se a vzájemně si dodávali odvahu.
To jim zachránilo život. Od svobody je
totiž dělilo nekonečných dvanáct hodin,
po které se k nim dostávali záchranáři.
Drama, USA, 129 minut, české titulky,
přístupný od 12 let, vstupné: 55,- Kč
velký sál Tylova domu v 19.00 hodin
ĎÁBEL NOSÍ PRADU
V závratném světě newyorské módy, kde
nepovedený účes může zabít celou vaši
kariéru, je časopis Runway vysněným
Olympem všech, kdo se jen trochu zajímají o svůj vzhled. Pod vedením nejmocnější ženy módního průmyslu Mirandy
Priestly (Meryl Streep), která mu vládne
tvrdou rukou s dokonale pěstěnými nehty, je Runway obávaným testem, kterým
musí projít každý, kdo chce v tomto světě
něco znamenat. Při plnění svého poslání
- učinit z Runway módní bibli New Yorku,
a tedy zároveň celého světa - nepřipustí,
aby jí cokoliv stálo v cestě. včetně dlouhé
řady asistentek, které nesplnily její
očekávání. Je to práce, ve které nemůže
vydržet nikdo, kdo má alespoň špetku
sebeúcty - ale zároveň místo, pro něž by
milióny mladých Newyorčanek dokázaly
zabít. Komedie, USA, 109 minut, české
titulky, přístupný od 12 let,
vstupné: 55,- Kč
velký sál Tylova domu v 19.00 hodin
PO HLAVĚ DO PRDELE
Co se stane, když se třináctiletý kluk
zamiluje do své spolužačky? Co se stane,
když se jeho matka, kazatelka křesťanského sboru, vášnivě zamiluje do osoby,

které zachránila život? Co se stane, když
se jeho otec, profesionální zabiják, zamiluje do atraktivní manželky skotského
gangstera? Hrají: Nella Boudová, Dana
Černá, Ondřej Vetchý, Veronika Žilková,
Petr Jákl, Jiří Mádl,... Černá komedie, ČR,
89 minut, do 15 let nevhodný,
vstupné: 60,- Kč
středa
17. ledna

velký sál Tylova domu v 19.00 hodin
ILUZIONISTA
Nadaný iluzionista Eisenheim (Edward
Norton) ohromuje čím dál více vídeňské
publikum. O jeho výjimečnosti se
dozvídá také korunní princ Leopold
(Rufus Sewell). Krutý následník trůnu se
rozhodne navštívit Eisenheimovo vystoupení se svou krásnou snoubenkou Sofií
von Teschen (Jessica Biel). Ta si brzy
uvědomuje, že zná mága z dětství. Téměř
zapomenutý vztah znovu ožívá. Tajní
milenci se rozhodnou dostát svému slibu
z mládí a uprchnout spolu. Následujícího
dne je však Sofie nalezena mrtvá.
Na vzniku filmu se z velké části podílela Česká Republika. Iluzionista byl
totiž natáčen v Praze, Táboře a Českém
Krumlově a veškeré vizuální efekty byly
vytvořeny v mezinárodně uznávaném
studiu UPP. Drama, ČR/USA, 110 minut,
české titulky, do 12 let nevhodný
vstupné: 55,- Kč

úterý
30. ledna

velký sál Tylova domu v 19.00 hodin
CASINO ROYALE
V CASINO ROYALE, již 21. pokračování
nejúspěšnější filmové série všech dob, se
v roli slavného agenta Jamese Bonda poprvé představí Daniel Craig. Příběh filmu
je založen na stejnojmenném románu
Iana Fleminga z roku 1953, ve kterém se
agent 007 objevil vůbec poprvé.
Dobrodružný/akční, 147 minut, české
titulky, mládeži nevhodný do 12 let
vstupné: 70,- Kč

středa
31. ledna

velký sál Tylova domu v 8.00 hodin
FIMFÁRUM 2
Čtyři zbrusu nové pohádky „pro chytré
děti a chytré dospělé“ z oblíbené knihy
Jana Wericha.
Rodinný animovaný film, 90 minut, mládeži přístupný – školní představení
vstupné: 35,- Kč

středa
31. ledna

velký sál Tylova domu v 11.00 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
vstupné: 30,- Kč

26. ledna

sobota
27. ledna

velký sál Tylova domu ve 14.00 hodin
ODPOLEDNE S DECHOVKOU
Na lednové sobotní odpoledne jsme pro
vás připravili k tanci i poslechu vystoupení dechové hudby POLIČANKA.
vstupné: 40,- Kč

PLESOVÁ SEZÓNA V TYLOVĚ DOMĚ
19. ledna
PLES SOŠ a SOU POLIČKA
26. ledna STUDENTSKÝ PLES GYMNÁZIA
POLIČKA
2. února
PLES SOU OBCHODNÍ A SOŠ SČMSD
10. února 5. MĚSTSKÝ PLES
23. února RYBÁŘSKÝ PLES

NOVÉ KURZY V TD
Orientální tance pro radost a zdraví ženy
s lektorkou Zitou Koudelkovou - Zairin.
V pondělí 11. prosince proběhla v Tylově domě
poslední hodina kurzu břišních a afrických tanců
v roce 2006. Účastnice, které kurz absolvovaly byly
spokojeny a doporučují tento kurz všem ženám
a dívkám. Prostřednictvím orientálního tance máte
možnost objevovat svoji ženskost, napojit se na své
vnitřní vnímání, svoje pocity vyjádřit pohybem a starosti vytancovat za zvuků bubnů a orientálních rytmů.
Tanec není omezen věkem, postavou ani talentem.
Nový kurz bude zahájen v pondělí 29. 1. 2007
v 17.00 hodin v malém sále Tylova domu. Kurz obsahuje (10 lekcí po 1,5 hodině). Cena kurzu bude
stanovena podle počtu uchazečů.
Cvičení pro radost i krásu s lektorkou Dagmar Melšovou.
Ve středu 13. prosince 2006 byl ukončen i kurz
Cvičení pro zdraví i krásu. Byl ohodnocen spokojeností účastnic, které se již těší na nový. Zahájen bude
ve středu 31. ledna 2007 v malém sálu Tylova domu.
Cvičení je fyzicky nenáročnou formou péče
o kondici a zdraví. Na programu je mimo jiné kalanetika a cvičení s krátkou posilující gumou. Naučíte
se jak protáhnout své ztuhlé tělo, tak ulevit bolestem
zad a kloubů. Osvojíte si správné pohybové návyky
a vyzkoušíte relaxační techniky.
Kurz obsahuje (10 lekcí po 1 hodině). Cena kurzu
bude stanovena podle počtu uchazečů.
Informace a přihlášky: Tylův dům, Vrchlického 53,
572 01 Polička – tel. 461 725 204, e-mail: janu@tyluvdum.cz
Úřední hodiny: pondělí a středa od 8.00 do 17.00
hodin úterý a čtvrtek od 8.00 do 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:
PLETENÍ PROUTĚNÝCH KOŠŮ
- dílna pro studenty a dospělé
- s sebou zahradnické nůžky, ostrý nůž,
metr a šídlo
Termín:
sobota 6. – neděle 7. ledna 2007
od 9.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
330,-- Kč, s členskou kartou 300,- Kč
Přihlášky: do 4. 1. 2007
Lektor:
Martin Schwarzer
Informace: Mgr. Petr Chmel
KURZ ŠITÍ - pro studenty a dospělé
- podle zájmu pro začátečníky nebo mírně
pokročilé
Termín:
od pondělí 8. ledna 2007 – 10 lekcí
každé pondělí 17.00 – 19.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
700,-- Kč
Přihlášky: do pátku 5. 1. 2007
- počet účastníků je omezen
Lektor:
Helena Šmejdířová
Informace: Zdeňka Novotná
VOSKOVÁ BATIKA - dílna pro děti
Termín:
pondělí 15. ledna 2007 od 14.00 do 16.30
hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
45,-- Kč, s členskou kartou 40,- Kč
Přihlášky: do 11.1.2007 – počet účastníků je omezen
Lektor:
Iva Kalášková
Informace: Zdeňka Novotná
PATCHWORK - dílna pro dospělé
Termín:
sobota 27. ledna 2007 od 9.00 do 13.00
hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
70,-- Kč, s členskou kartou 60,- Kč
Přihlášky: do 24.1.2007 – počet účastníků je omezen
Lektor:
Zdeňka Pechancová
Informace: Mgr. Petr Chmel
KARNEVAL NA LEDĚ - maškarní rej nejen pro děti
Termín:
neděle 28. ledna 2007 od 14.00 do 15.30
hod.
Místo:
zimní stadion
Cena:
masky vstup zdarma, ostatní 10,-- Kč
Informace: Mgr. Petr Chmel
IX. REPREZENTAČNÍ PLES
ZŠ Na Lukách a SVČ Mozaika
Termín:
pátek 2. února 2007, začátek ve 20.00 hod.
Místo:
kulturní sál Jordán
Hraje:
hudební skupina L.A.B.Litomyšl
Vstupné: 90,- Kč
Prodej lístků: SVČ Mozaika a školní družina ZŠ Na
Lukách
Kurz – Zdravotník zotavovacích akcí
- akreditovaný seminář ČČK o obsahu 40
hodin
- platnost 5 let, potom čtyřhodinová rekvalifikace
Termín:
16. – 17. února 2007 – teorie a praxe - pátek
a sobota
23. – 24. února 2007 – teorie a praxe - pátek
a sobota
2. března 2007 – shrnutí – pátek
3. března 2007 – testy – sobota
Čas:
vždy: pátek 13.00 – 19.00 hod.
sobota 8.00 – 16. 00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
1.500,- Kč
Přihlášky: do 15. ledna 2007 – počet účastníků je
omezen
Lektor:
Jarmila Polanská
Informace: Mgr. Petr Chmel
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ORLICKÉ HORY - turistický zájezd
Termín:
2. - 6. 7. 2007
Ubytování: turistický areál Bedřichova chata Luna
Cena:
2 400,- až 2 600,- podle počtu účastníků
Stravování: polopenze
Přihlášky: do 15. 2. 2007
Informace: Milan Matouš – tel. 461 722 193
CYKLUS ZÁŽITKOVÝCH MINISEMINÁŘU
„BUĎ SOBĚ PŘÍTELEM“
První: MAGIE RUKOU aneb KOUZLO DOTYKU
Termín:
středa 24. ledna v 17.00 hodin
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
120,- Kč, celý cyklus 400,- Kč s platbou na
prvním semináři
Lektorka: Jitka Studénková
Informace: Jitka Studénková – 776 197 526
Další semináře budou následovat.
JARNÍ PRÁZDNINY
FLORBALOVÝ TURNAJ
Termín:
pondělí 5. února 2007
Čas:
8.00 – 13:00 hod.
Kde:
hala Gymnázia Polička
Kategorie: 6. – 9. třída ZŠ
Startovné: 50,- Kč na tým
Přihlášky: do 1. února na SVČ Mozaika Polička
Organizační: hraje se 4 + 1, herní systém dle počtu
přihlášených
Informace: Mgr. Petr Chmel
ZÁJEZD DO AQUAPARKU V LIBERCI
- jedná se o tradiční zájezd rodičů s dětmi
do zábavného centra Babylon v Liberci,
jehož součástí je známý aquapark
Termín:
úterý 6. února 2007 (jarní prázdniny)
Vstupné: děti a studenti 230,- Kč
(cena je s dotací NŠH a obsahuje vstup do
aquaparku, lunaparku, zábavně-naučného
muzea a oběd)
dospělí si zakoupí vstupenky na místě
– dotace se na ně nevztahuje
Doprava: 320,- Kč na osobu
Závazné přihlášky s platbou: do 23. ledna 2007
Informace: Marie Hrstková
LYŽOVÁNÍ V DALEČÍNĚ
Termín:
středa 7. února 2007
Čas:
8.30 – 14.30 hod.
Doprava: autobusem, sraz 8.30 hod. parkoviště pod
Tylovým domem, příjezd v 14.30 hod. tamtéž
Cena:
100,- Kč za osobu, v ceně pouze doprava,
příp. výuka carvingového lyžování
Přihlášky: do 30. ledna 2007
Informace: Mgr. Petr Chmel
VYROB SI SVOU HNÍZDNÍ BUDKU
- dílna pro děti pod heslem : „Hnízdní budka do každé zahrady“ - zajímavosti kolem
hnízdění ptáků
- hotovou budku si každý účastník odnese
s sebou domů včetně metodických materiálů
Termín:
čtvrtek 8. února 2007 (jarní prázdniny)
od 9.00 do 14.00 hodin
Místo :
SVČ Mozaika Polička
Cena:
30,- Kč
Přihlášky: do 1. 2. 2007
Lektor :
Richard Brabec
Informace: Richard Brabec
Přijďte si zahrát stolní fotbal a nové PC hry.
Zdarma přístup na internet.
PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR
Drogy v našem životě - Valentýnská diskotéka pro
náctileté - patchwork – sunbonetsue

VÁNOCE V MOZAICE
V neděli 17. prosince 2006 pořádalo Středisko volného času Mozaika v Poličce tradiční akci pro širokou
veřejnost – „Vánoce v Mozaice“. Akce probíhala od
9.00 hodin až do odpoledne.
Návštěvníci měli možnost seznámit se s tradičními řemesly, jako je výroba ozdob z vizovického
těsta, kukuřičného šustí a slámy, zdobení perníčků
a další. Zajímavá byla i ukázka řezbářství, tkalcovství
a paličkování. Úspěch měly hlavně dětské dílničky,
v nichž si děti vyráběly drobné vánoční pozornosti,
které si odnesly domů. Rodiče, kteří nechtěli dílničky
obcházet se svými dětmi, našli příjemné posezení
v „čajovně“, kde mohly čekat na své ratolesti nad šálkem dobrého čaje. Všude vládla příjemná a pohodová
vánoční atmosféra, kterou umocňovala i vůně ohřívané medoviny a grilovaného masa.
Součástí této akce bylo i hlasování veřejnosti
o nejhezčího anděla z akce „Polička plná andělů“.
Hlasovalo 250 účastníků a toho nejhezčího vybírali
z 95 vystavených výrobků.
„Vánoce v Mozaice“ navštívilo asi 330 dětí i dospělých. Díky spokojenosti návštěvníků jsme měli z celé
akce příjemný pocit.
Vánoce v Mozaice navštívil i Mgr. Jan Matouš
z poličského IC a řekl nám:
„Přišli jsme sem celá rodina, líbí se nám zde, máte
to tu hezké. Vládne tu velmi příjemná vánoční atmosféra. Dcerka si vyrobila spoustu pěkných vánočních
ozdob a všichni se těšíme, že příští rok přijdeme opět.
Přejeme Mozaice hodně takových milých akcí.“
za SVČ Mozaika Marie Hrstková

PŘEDSTAVUJEME ČTVRTÝ
SVAZEK „PAMÁTEK“
Od roku 2003 vydává Městské muzeum a galerie
Polička ediční řadu, jejíž cíl je jednoznačný: čtivou
formou představit poličské památky. Po úvodní publikaci věnované hradbám následovala prezentace radnice (2004) a kostela sv. Jakuba (2005). V závěru roku
2006 předložil autor, ředitel muzea David Junek, čtenářům nejčerstvější přírůstek populární edice. Zhruba
čtyřicet stran je tentokrát zasvěceno sochařským dominantám poličského náměstí. 18. století – zlatý věk
města – přivedlo do Poličky nejpozoruhodnější mistry
své doby, kteří zanechali nesmrtelné stopy v chrámu
sv. Jakuba, na výzdobě radnice a především, v kompozici, díky které se centrum města stalo ojedinělou
barokní galerií. Je jedno, zda kolem mariánského
obelisku a kašen procházíme nevšímavě či s úžasem.
V dokonalém souznění s monumentální radnicí byly,
jsou a budou dokladem osvícenosti investorů, důkazem geniality tvůrců a svědky uplývajícího času. Svěže napsaná a výborně obrazově vybavená publikace
o tom podává přesvědčivou výpověď, zasazenou do
širokých historických, uměleckých a společenských
souvislostí. Zakoupit si ji můžete za 40 Kč v recepci
radniční galerie, muzeu nebo místním informačním
centru. Edice „Památky“ by měla v roce 2007 přinést
další - jubilejní - svazek. Jeho tématem bude moderní
poličská architektura.
-kaz-

STOMATOLOGICKÁ
POHOTOVOST
Oblast Litomyšl - Polička

1. 1.

MUDr. Dostálová Jarmila, Litomyšl,
Šmilovského 1122, 461 613 663
6.-7. 1.
MUDr. Zeman František, Litomyšl,
Smetanovo nám. 132, 461 613 827
13. - 14. 1. MUDr. Adamcová Silva, Polička,
Smetanova 55, 461 725 987
20. - 21. 1. MUDr. Adamec Stanislav, Polička,
Smetanova 55, 461 725 987
27. - 28. 1. MUDr. Cacková Alena,
Trstěnice 184, 461 634 157
Ordinační doba: sobota, neděle a svátky od 8 do 11 hodin.

DIVADELNÍ KLUB
POLIČKA, zadní vchod Tylova domu
www.divadelniklub.cz
SOBOTA 6. 1. - od 16.00 III. NOVOROČNÍ TURNAJ
V MARIÁŠI
Vstupné: 100,- Kč
PÁTEK 12. 1. - od 20.00 JAZZOVÝ VEČER
Animula (CZ)
Martina Fišerová – zpěv, Tomáš Sýkora - piano,
Jaroslav Kovařík - basa, Tomáš Herian - bicí
Kapela vznikla v zimě, zformovala se na jaře
a současný repertoár vytvořila v létě 2006
v Lysé nad Labem. Jedná se o autorský projekt
zpěvačky Martiny Fišerové a skladatele Tomáše
Sýkory.
Jaroslav Kovařík a Tomáš Herian tvoří rytmickou a dynamickou stabilitu kvarteta. Filozofickou stránku kapely opatřuje svými texty
Martina Fišerová. Texty v angličtině obsahují
výpovědi osobních prožitků v mezilidských
vztazích.
Hudební styl kapely je ovlivněn širokým spektrem vlivů, podnětů z různých oblastí, nejen
hudebních. Škatulku ať si každý posluchač
najde sám…
Vstupné: 110,- Kč/80,- KčS
SOBOTA 13. 9. - od 21.00 BIGBEATOVÝ VEČÍREK
V&M SYSTÉM – rocková klasika z Havl.Brodu obohacená o prvky blues, funky či jazzu.
www.vamsystem.wz.cz
DRAGON – lanškrounský rock pop. http:
//sweb.cz/dragonrock/
KENTON – kapela hrající od r.1989 klasický big
beat. www.kenton.cz
Vstupné: 50,-Kč
SOBOTA 20. 1. – od 21.00 JUNGLE NIGHT – UNKNOWN FRIENDS
Dj´s PARABOT, SPOOL, GOLLY, KOTLYK (pohon.cz )
Vstupné: do 22.00 - 30,-Kč, poté 50,- Kč
SOBOTA 27. 1. - od 21.00 KRAUSBERRY
– Enfant terrible českého bluesrocku. Martin
Kraus se svou kapelou. wwwkrausberry.cz
Vstupné: 140,-Kč/100,- KčS

KLUBOVÉ KINO
ČTVRTEK 11. 1. – od 20.00
OMO - Cesta do pravěku
Dokumentární , Slovensko, 2002, 68 min
Režie: Pavol Barabáš
Obsah / Info:
28.10. se vrátili z Etiopie na Slovensko členové
Expedice OMO. Na gumovém nafukovacím
raftu splavili 900 km druhé nejnáročnější africké

Divadelní spolek Tyl
a Divadelní klub,
přejí občanům města
úspěšný rok 2007
a těší se na viděnou na některé z mnoha akcí v Divadelním klubu
či Tylově domě.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji všem lékařům, sestřičkám a ošetřovatelům z LDN za obětavou a laskavou péči o moji
maminku paní Emílii Kučerovou v době její
těžké nemoci.
Dcera Jaroslava Charvátová
s manželem.

řeky Omo. Její náročnost nespočívá jen v peřejích z červenohnědé zpěněné vody obtížnosti
WW III-IV. Řeka protéká hlubokým a neprůchodným kaňonem plným nebezpečných
hrochů, pětimetrových krokodýlů a jedovatých
hadů, z kterého není úniku. Během celé jednoměsíční cesty se museli spolehnout jen a jen
na svoje schopnosti a na schopnosti celého
šestičlenného kolektivu bez jakékoli možnosti
pomoci v případě nehody nebo zásobování
z venku. Řeka totiž protéká územím nikoho.
Minulost lidstva se vynořuje právě z afrických
dějin. Tam někde na břehu etiopské řeky Omo,
daleko od civilizovaného světa, se našly nejstarší kosti pravěkého člověka. Milióny roků se však
dějiny civilizace lidstva tomuto území vyhýbaly.
Díky tomu se tu zachovaly kmeny, které nás
mohou vtáhnout spět do minulosti, abychom
lépe pochopili, odkud jsme vyšli a možná i to,
kam směřujeme. Šest odvážlivců se pustilo na
raftu nebezpečným kaňonem řeky OMO do
neznáma. Bojovali s nástrahami řeky v těžkých
peřejích tekoucích územím nikoho, aby objevili
nejen přírodních lidí žijících na dolním toku
řeky Omo, ale i sami sebe. (oficiální text
distributora)
ČTVRTEK 18. 1. – od 20 00
Pasťák
Drama. Československo, 1968, 91 min
Režie: Hynek Bočan
Hrají: Ivan Vyskočil II., Václav Sloup, Vilém Besser, Zdeněk Kryzánek, Jiří Krampol
Obsah / Info:
Příběh se odehrává během šedesátých let.
Mladý učitel nastupuje na místo vychovatele
v jednom pražském ústavu ochranné výchovy
mládeže. Natáčení bylo v roce 1968 zastaveno
a ke konečnému sestřihu natočeného materiálu
došlo až počátkem roku 1989. (oficiální text
distributora)
ČTVRTEK 25. 1. – od 20 00
Život Davida Galea
Drama / Krimi / Thriller , USA / Německo,
2003, 130 min
Režie: Alan Parker Hrají: Kevin Spacey, Kate Winslet, Laura Linney
Obsah / Info:
Davida Galea, muže pevných morálních zásad
a kultivovaného profesora filozofie, studenti
velice obdivují. Profesor Gale se zapojil do
hnutí, které sleduje všechny aspekty a dopady soudních rozhodnutí, v nichž padne trest
smrti. Je zásadním kritikem „absolutního
trestu“. Podivnou souhrou okolností je tento
výjimečný člověk sám odsouzen za znásilnění
a vraždu a v cele smrti čeká na popravu. Tři
dny před jejím termínem se profesor rozhodne
dát exkluzivní rozhovor ambiciózní reportérce Bitsey Bloomové a zveřejnit svůj příběh.
Souboj s časem a honba za pravdou může začít.
Z Bitsey i z jejího asistenta se stávají opravdoví
detektivové, kteří nakonec odhalí celou záhadu
kolem profesora Galea.
Slavný režisér Alan Parker (Evita, Andělin
popel) natočil s dvojnásobným držitelem Oscara
Kevinem Spaceym (Americká krása) strhující
kultivovaný thriller, který napne nervy diváků
až do poslední chvíle. „Života Davida Galea“
dospěje k fantastickému rozuzlení. Ve fiktivním
příběhu, plném otázek a překvapivých řešení,
uvidíme i hvězdu Titaniku Kate Winslet v roli
investigativní reportérky. (oficiální text distributora)

ÚNOR
RACHOT STROJŮ – ČERTŮV PUNK– NOVEMBER
2ND – TEMPERAMENTO – THE SWITCH
POLIČSKÝ SKŘIVAN A MNOHO DALŠÍCH

POŘADÍ SOUTĚŽE „POLIČKA
PLNÁ ANDĚLŮ“
Na hlasování o nejhezčího „anděla“ se podíleli
téměř všichni návštěvníci „Vánoc v Mozaice“. Sešlo
se nám 250 hlasovacích lístků, po jejichž sečtení
vzešly tyto výsledky.
I.kategorie – I. stupeň
1. místo Dominik Vaněk
2. místo Michaela Fučíková
3. místo Zdeněk Richter,
Lukáš Hejtmánek,
Míša Filipiová

ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ

Masarykova
Bystré
Masarykova
Masarykova
Masarykova

II.kategorie – II. Stupeň
1. místo Dominika Dudková ZŠ Bystré
2. místo Kateřina Horáková
Kroužek Pastelka
3. místo Karolína Satrapová ZŠ Bystré
III.kategorie – střední školy, veřejnost
1. místo Helena Petrová
2. místo Lenka Šarounová
Farní charita
Zdislava Morušová Farní charita
3. místo Dáša Findejsová

Absolutním vítězem se stal a nejvíce hlasů ze
všech 95 „andělů“ získal výrobek Dominika Vaňka
ze ZŠ Bystré.
Zvláštní ocenění získala třída II. C ze ZŠ Masarykova Polička za společné dílo asi 20 andílků.
Mgr. Petr Chmel

POZVÁNKA DPS PENZION

3. 1. Výtvarná dílna – Šikovné ručičky. Od 13.30
hod. ve společenské místnosti.
9. 1. Výtvarná dílna – Šikovné ručičky. Od 13.30
hod. ve společenské místnosti.
11. 1. DPS Penzion pořádá zájezd – exkurzi do
jaderné elektrárny Dukovany a vodní elektrárny
Dalešice. Odjezd od Penzionu v 7.00 hod. Cena
dopravy 170 Kč.
16. 1. Slavnostní zakončení UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU. Od 14.00 hod. v jídelně Penzionu.
23. 1. Výtvarná dílna - Šikovné ručičky. Společenská místnost ve 13.30 hod.
25. 1. Narozeninové zpívání – jídelna Penzionu
14.00 hod.
30. 1. Výtvarná dílna „Šikovné ručičky“. Od
13.30 hod. ve společenské místnosti.
31. 1. Kavárnička na téma – „Když jsme byli
mladí“. Společenská místnost ve 14.00 hod.
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SPOLEČENSKÁ
RUBRIKA

Farní charita Polika

vyhlašuje výbrové ízení na pozici:

Dne 20. 11. 2007 uplyne
15 let od úmrtí paní Evy Pulgretové z Bořin.
Za tichou vzpomínku
děkuje
manžel a děti
s rodinami.

PRVNÍ PRVNÍ PLES
Za velice sympatickou aktivitu studentů poličských středních škol, v čele s Davidem Hesounem,
Helenou Kučerovou, Filipem Marešem, Tomášem Paclíkem a Jiřím Patočkou ml., považujeme uspořádání
jejich PRVNÍHO PLESU, který je prvním v nacházející
plesové sezóně 2007 a je určen nejen „omladině“, ale
i „odrostlejším“ zájemcům. Jde nepochybně o první
ples svého druhu za účasti všech generací.
Důležitá fakta: Koná se 5. ledna 2007 od 19 hodin v kulturním domě Sebranice, vstupné pouhých
50 Kč, slavnostní zahájení ve 20,30 hod. Pokud jde
o dopravu, nemějte starost, první autobus odjíždí
z parkoviště pod Tylovým domem (u Divadelního
klubu) v 19,30 hod. Zpět do Poličky odjíždí (od KD
Sebranice) v 1,30 a 3,00 hod. V průběhu večera hraje
kapela ALBATROS, dále mohou účastníci zhlédnout
HIP HOP Polička, AEROBIK Lubná, AIKIDO Litomyšl,
společenské soutěže, vyhlášení finále tomboly, „slepou polku“, předtančení organizátorů a nebezpečné
„kousky“ Aleše Krejčího.
Ve zvacím plakátku nás mj. zaujaly rady určené
pánům, dámám, studentům a dětem: mějte pivo, guláš, tomboly, krásné ženy. Plujte sálem jak laně, davy
šílí, tělo trošku bolí. Přijďte rozebrat rozhořčení nad
nespravedlivou známkou z poslední písemky. Pokecáme, popijeme. Vyzvěte své učitele k tanci. Děti,
slibte rodičům, že zatímco budou na plese, nebudete
se prát se sourozenci, nic nerozbijete ani nezapálíte.
-vra-

TURISTÉ V LEDNU
Pondělí 1. ledna 2007 - Novoroční vycházka
První vycházka na Lucký vrch a do Borové.
Z Borové vlakem do Poličky.
V případě dobrých sněhových podmínek jedeme na běžkách.
Délka trasy 12 km.
Sraz účastníků před Tylovým domem ve 13.00
hodin.
Vedoucí akce: Jiří Andrle
Pátek 12. ledna 2007 – Výroční členská schůze odboru, která se koná v hostinci „U Mrštíků“.
Začátek v 18.00 hod.
Na tuto schůzi zveme i nové zájemce o členství
v našem odboru KČT Polička.
Sobota - neděle 20. - 21. ledna 2007- Přejezd
Žďárských vrchů
30. ročník dvoudenní lyžařské akce s ubytováním ve Sněžném. V případě nepříznivých sněhových podmínek se koná jako pěší.
Trasy od 15 do 40 km. Přihlášky nutné předem
do 10. ledna.
Vedoucí akce: Jiří Andrle
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační skříňce KČT na budově hostince „U Mrštíků“
v Tyršově ulici nebo na internetové adrese: www.
policka.cz/kct.

9



  
  
     
  
Nápl práce:
- ízení pracovního týmu denního stacionáe a sociáln terapeutických dílen
- vedení administrativy, zpracovávání projekt a jejich vyhodnocování
- podílení se na tvorb rozpotu stedisek a jeho plnní
- zajišování informovanosti o služb, jednání se spolupracujícími organizacemi
- jednání se zájemci o službu, pijímání nových uživatel služeb
- pímá práce s uživateli služeb
- koordinace aktivit v rámci stedisek, spolupráce s ostatními zaízeními FCH
Požadujeme:
- min. VOŠ sociálního, spec.pedagogického i jiného humanitního oboru
- schopnost pijmout poslání a vize organizace
- úctu a toleranci k hodnotám a životnímu stylu lidí s postižením
- komunikativnost, flexibilitu, organizaní schopnosti, ochotu dále se vzdlávat
- schopnost samostatn se rozhodovat
- zkušenosti s tvorbou projekt, dobrou znalost práce s PC (Word, Excel)
- idiský prkaz skup.B – aktivní idi
- trestní bezúhonnost
Výhodou jsou zkušenosti s vedením týmu a praxe z oboru



Nabízíme:
- zajímavou, rznorodou práci v píjemném prostení
- kvalitní tým pracovník
- možnost seberealizace a osobního rozvoje
- podporu dalšího vzdlávání v oboru
- pružnou pracovní dobu (po uplynutí zkušební doby)
Motivaní dopis, kopie doklad o dosaženém vzdlání a profesní životopis s uvedením
kontakt na sebe zasílejte prosím poštou na adresu: Farní charita Polika,
Vrchlického 22, 572 01 Polika, a to do 19. 1. 2007
Pedpokládaný nástup: únor/bezen 2007
Další informace o výbrovém ízení poskytne uchazem:
Mgr. Markéta Šafáová, tel. 461 725 552, e-mail: charita@policka.cz

PÁR SLOV K NEDÁVNÝM TEXTŮM O POLIČSKÉM BAROKU
(POZNÁMKA NA OKRAJ)
V listopadu 2006 Poličce vyšly nezávisle na sobě
dva texty: velmi potřebná a pečlivě zpracovaná „pacákovská“ publikace Mgr. Davida Junka – a v Jitřence můj krátký článek o dvou plastických skupinách
v kostele. Kde chybí přímé doklady, jsme vždy závislí na vlastním úsudku – a tak není divu, že v určení jedné z obou skupin se od sebe lišíme. Mgr. Junek
se obrací k jednomu ze starších označení a považuje
ji za „Loučení Krista s Pannou Marií“, protože na
Ježíšových rukou neshledává stigmata jako stopy po
jeho ukřižování (na sousoší Piety je nalezl). To je
legitimní předpoklad, ne však absolutně nezbytný.
Kristovo tělo před vzkříšením a po něm nemusí
mít vždy zcela totožné znaky. Známe sice příběh
o „nevěřícím Tomášovi“, vkládajícím ruku do Ježíšových ran (J 20, 27 – 29), zároveň však není vyloučen
důraz na jiné pojetí: Ježíš se zjevem natolik lišil, že
jej Magdalena zprvu ani nepoznala a považovala
jej za zahradníka (20, 15). Dějinami křesťanství
prochází zároveň vědomí zásadního rozdílu vymezeného hranicí určenou Kalvarií. Upozorňuje na to

i současný papež Benedikt XVI.: „Kristus vystoupil
z tohoto světa a vezdejšího života do nového druhu
tělesnosti, které už nepodléhá fyzikálním zákonům.“
(Bůh a svět 2003). Proto se Vzkříšený vyskytuje i bez
stigmat. Ještě častěji se tohoto duchovnějšího pojetí
po celá staletí přidržoval Východ: v pravoslavných
ikonách bývá Pantokrator téměř vždy s rukama
nezraněnýma. Také dotek rukou ve skupině lze
interpretovat dvojím způsobem: Kristus se z něho
spíš vymaňuje a ukazuje ke zcela nové realitě své
existence, kterou ona ještě nechápe (20, 17).
Přesto zde nejde o spor mezi mnou a Mgr. Junkem, ale o různost mínění. Pravdu může mít kdokoli z nás. Aby mohlo být rozhodnuto definitivně,
potřebovali bychom znát celý ikonografický plán
připomenutého oltáře, k němuž mohly obě skupiny
náležet. Divák se může zamýšlet nad oběma příběhy: oba by mohly být inspirativní pro jeho duchovní
život i zaujmout jej jako vzrušující umělecké dílo.
PhDr. O. A. Kukla

PODĚKOVÁNÍ K 10. VÝROČÍ OTEVŘENÍ DPS PENZION
V POLIČCE
Každý z nás měl někde své kořeny, každý z nás
měl někde svůj domov. Jak krásně zní to kouzelné
slůvko DOMOV. Je z něj cítit klid a pohoda, vůně
maminčiných buchet, něha její náruče. Teprve s léty
dozrávání jsem si uvědomil, že dům se koupit dá,
ale domov nikoliv.
Můj domov byl v Baníně. V malém domečku
jsem spokojeně žil ve shodě s přírodou i se sousedy.
Ale léta přinesla řadu změn. Přišlo stáří, nemoci
a tak jsem byl před deseti lety nucen ze zdravotních
důvodů svůj domek opustit.
Našel jsem domov v Poličce, ve velkém přívětivém domě s názvem DPS Penzion. V lednu 1997
jsem se s prvními obyvateli přistěhoval. První dny
pobytu byly plné nejistoty a otázek: „Nebudou-li to
jen čtyři stěny a střecha, kde budu čekat na poslední
chvíli svého života?“ Zeptá se mě i zde někdo: „Jak
se máš? Jaký byl den? Nebolí tě něco?“ Vždyť domov
má být místo, kde jsme rádi a kde je nám dobře!
A tak jsem se postupně seznamoval s novými
spolubydlícími a byl jsem velmi vděčen za zájem ředitele a pečovatelek o nás. Jsem zde velice spokojen.
Našel jsem opravdový domov, kde, jak doufám, ve
velké rodině prožiji ještě mnoho dní plných života.
Nikdo tady není sám, nikdo tady neslaví svoje narozeniny jen sám, každý tady má své místo, nikdo
není osamocen. Všichni zaměstnanci našeho penzionu se o nás velmi dobře starají, ať jsou to pečovatelky, uklízečky, kuchařky nebo recepční.
Jedno dávné přísloví říká: „Sto mužů postaví
tábor, ale stačí jedna žena, aby vytvořila domov“.
A o nás zde pečuje tolik milých, ochotných a usměvavých „děvčat“! Paní Pevná nám připravila mnoho
krásných výletů, tanečních zábav a dalších příjemných zážitků. Stará se o nás pečlivě. Můj velký dík
patří také našim kuchařkám, které nám připravují

tak skvělé obědy, že za těch deset let, co tady žiji,
nemám jedinou připomínku.
Děkuji hlavní vedoucí našich pečovatelek, paní
Ireně Smolkové, za vše, za významnou pomoc při
úředních jednáních, protože ne vždy se dokážeme
přesně vyjádřit nebo vysvětlit svůj problém. A také
za velkou trpělivost a citlivý přístup k nám. S každým problémem se na ni můžeme obrátit, vždy
s pocitem jistoty, že nám pomůže.
O naše zdraví zde v ordinaci pečuje pan
MUDr. Jílek – i jemu patří za vše dík.
Chci také touto cestou poděkovat našemu údržbáři, velice pracovitému, poctivému a ochotnému
člověku, panu Cachovi, který snad ovládá všechna
řemesla a udržuje v pořádku celoročně nejen naše
byty, ale i okolí Penzionu a vozový i vozíčkářský
park.
Na závěr chci poděkovat našemu řediteli, panu
Brandejsovi, za jeho ohromnou lásku, trpělivost,
smysl pro humor a pochopení, které pro nás a naše
neduhy ve stáří má. Vždyť někdy nám není do řeči,
někdy nás sem tam něco bolí…
Zároveň bych vzpomenul obětavé práce všech
zaměstnanců, kteří se během 10 let podíleli na
chodu a zabezpečení všech služeb penzionu, kteří
se o nás starali a měli pochopení pro naše potřeby,
a kteří již v penzionu nepracují.
Milý náš domove, který skrýváš tolik osudů,
díky za teplo, díky, že nás chráníš před deštěm
a mrazem. Děkuji všem lidem našeho desetiletého
domova za vědomí pospolitosti, neboť sdílená bolest je poloviční a radost dvojnásobná!
Do dalších společných let Penzionu všem
zaměstnancům i obyvatelům přeji hodně zdraví
a spokojenosti.
Václav Březina, obyvatel DPS.

POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU
Ekocentrum Skřítek pro vás připravilo
přednášku „Zvířátka doma“, která se
bude konat v čítárně Městské knihovny
v Poličce ve středu 24. ledna 2007 od
18:00 hod. Dozvíte se zde informace
o potřebách zvířat v domácnostech,
o ořizování zvířat s rozvahou. Součástí
přednášky bude J úsměvná novoroční videoprojekceJ. Přednáší ing. Eva
Janečková. Vstupné zdarma (TENTO PROJEKT JE
SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM
ČESKÉ REPUBLIKY).
V novém roce máme připravenu řadu
zajímavých akcí a nadále platí nabídka
našich programů pro MŠ, ZŠ i seniory.
O našich akcích budete informováni v Jitřence či na plakátech.
Děkujeme všem našim sponzorům
a příznivcům a přejeme jim do nového
roku mnoho zdraví a spokojenosti.
Za Ekocentrum Skřítek
ing. Eva Janečková

PROGRAM VÝSTAV NA ROK 2007
1. 2. – 15. 4. DOBA MĚST A HRADŮ
dotyková výstava o středověku - malé výstavní
sálky, Tylova 112
19. 2. – 9. 3. DROGY V NAŠEM ŽIVOTĚ
Výstava s drogovou tématikou Střediska volného času Mozaika - vestibul, Tylova 114

24. 3. – 28. 10. ŽIVOT A DÍLO BOHUSLAVA
MARTINŮ
- vernisáž v sobotu 24. 3. ve 14 hod. - vestibul,
Tylova 114
1. 5. – 15. 6. POJĎTE SI HRÁT DO GALERIE
- výtvarný program pro školy
- galerie v radnici, Palackého nám.
3. 5. – 25. 8. O HRAČKÁCH, HRÁCH A HRANÍ
- vernisáž ve čtvrtek 3. 5. v 17 hod.
- malé výstavní sálky, Tylova 112
5. 5. CESTY ZA UMĚNÍM - Hrad Karlštejn
a Křivoklát
- autobusový zájezd
2. 6. ČAS PRO NEOBYČEJNÉ ZÁŽITKY
- 8. ročník prohlídky noční Poličky
9. 6. NETRADIČNÍ PUTOVÁNÍ - Hradisko,
Kaple sv. Majdalenky, Svojanov
- výlet do okolí Poličky
červenec Putovní výstava MĚST ČESKÉ INSPIRACE - Jan Wolf
- galerie v radnici, Palackého nám.
8. 9. POLIČKOU KROK ZA KROKEM - Památky, řemesla a lidová tradice
- akce v rámci Dnů evropského dědictví
15. 9. – 31. 10. 60. UMĚLECKÝ SALON v POLIČCE
výstava absolventských prací studentů AVU
v Praze
- vernisáž v sobotu 15. 9. v 17 hod.
- galerie v radnici, Palackého nám., malé výstavní sálky, Tylova 112
16. 9. CESTY ZA UMĚNÍM - Pražský hrad
- autobusový zájezd
říjen PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ
- představení nové publikace o moderní architektuře v Poličce

„S úsměvem do nového roku“ – foto ze semináře Fotíme přírodu (foto Pavel Pohorský)

8. 11. – 23. 12. ROSTLINY V HUDBĚ
interaktivní dotyková výstava
vernisáž ve čtvrtek 8. 11. v 17 hod.
malé výstavní sálky, Tylova 112
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INFORMACE ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY
Školní jídelna na Rumunské ulici v Poličce se
konečně dočkala dalších dílčích stavebních úprav na
druhé části budovy – konkrétně opravy střechy nad
kuchyní, který již dlouhou dobu vykazoval havarijní
stav a řešení bylo víc než nutné.
Situace stavu budovy školní jídelny je dostatečně známá již několik let a také tak dlouho se jedná
o celkové rekonstrukci budovy.
Byly jsme moc rády, že se k opravě střechy letos
přistoupí, ovšem došlo k tomu v nejméně vhodnou
dobu. Oprava střechy nad kuchyní byla započata,
když bylo velmi nepříznivé počasí. Pokud by neprobíhal normální provoz, který denně zabezpečí
obědy pro 650 – 680 strávníků, nebyl by to jistě
problém, ovšem za stávajících okolností muselo dojít
k přerušení provozu, což je, doufám, pochopitelné.
Nejdříve jsme byly informovány, že se zakrytí střechy uskuteční od 3. 11. do 6. 11. včetně, a tak jsme
také vyrozuměly školy a zařízení, které jsou na nás
závislá. Při prozkoumání stavu stropů v pondělí
6. 11. ve výrobních částech kuchyně bylo jasné, že
není možné následující den pro děti uvařit. Venku
bylo velmi špatné počasí - stále pršelo. V úterý to
ale s počasím již bylo lepší, a tak jsme se rozhodly,
i když za velmi ztížených podmínek, pro děti uvařit.
Ve čtvrtek byla situace až zhruba do deseti hodin
dopoledne přijatelná. Ovšem poté začalo zase pršet, střecha všechnu vodu propouštěla do kuchyně
a čtvrteční výdej obědů kuchařky zvládaly skutečně
s vypětím všech sil, protože jsme byly jako pod okapem. V pátek a v pondělí (10. a 13. 11.) jsme opět nemohly vařit, nebylo to technicky možné, předpověď
počasí byla nadále špatná a střecha nad kuchyní také
ještě nebyla. Jelikož tato situace vyvstala až během
čtvrtka, nebylo možné tuto informaci včas předat do
škol a zařízení, a tak v pátek bylo nutné individuální
řešení po dohodě s ředitelstvím škol. V pondělí se to
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bohužel opakovalo. Počasí špatné a zakrytí střechy
naplánované na středu a čtvrtek. Nebylo jiné řešení,
než jídelnu uzavřít do konce týdne, což jsme neprodleně oznámily všem školám a ostatním zařízením,
které k nám chodí na obědy, aby se podle toho
mohly včas zařídit.
Víme, že jsme zkomplikovaly život nejedné mamince a velice nás to všechny mrzí, neboť jsme se
opravdu snažily co nejvíce vyjít všem našim strávníkům vstříc, ale nebylo to naší chybou a nebylo to
v našich silách. Informace jsme se snažily podávat
průběžně a také byly vyvěšeny vždy na všech vstupních dveřích do jídelny, ovšem k někomu se tyto
informace dostávaly se zpožděním, což jsme samy
nemohly ovlivnit.
Abychom mohly od pondělí 20. 11. zahájit běžný
provoz školní jídelny, uklízely jsme celou kuchyň
i s přilehlými prostorami již v sobotu. Strop byl sice
promáčený, někde ještě kapala voda, někde se již odlupovala omítka, ale střecha nad hlavou byla hotová.
Tak jsme si oddechly, i když vnitřní práce nás ještě
čekají až všechno vyschne a bude se moci opravit
strop a vymalovat všechno, co voda poničila.
Chci se všem, koho se tato situace dotkla, omluvit
a ujistit vás, že personál školní jídelny z toho v žádném případě neměl žádnou „dovolenou“, jak by se
mohlo na první pohled zdát, naopak hodně věcí se
muselo uklidit, přemístit, opravit, potraviny odhlásit,
poté přihlásit a znovu odhlásit, strávníky odhlásit
a vysvětlovat a vysvětlovat – prostě i pro nás to byla
práce navíc!
Závěrem bych se chtěla zmínit o dalších budoucích stavebních úpravách, které školní jídelnu čekají
již příští rok. Snad nás zastihnou při vlídnějším počasí o prázdninách, kdy je na vše jistě i více času.
Helena Boháčová,
ředitelka školní jídelny

Z ČINNOSTI DPS PENZION
1. 11. V čase plném vzpomínek, svíček a zamyšlení se uskutečnila ve společenské místnosti
penzionu HUDEBNÍ KAVÁRNIČKA. Senioři se zaposlouchali do tónů od Antonia Vivaldiho – Čtvero
ročních dob.
8. 11. Kloboukový bál - v jídelně penzionu
vypukla akce, na kterou se senioři velmi těšili a na
kterou se celý říjen připravovali. Ve výtvarné dílně „Šikovné ručičky“ vyráběli papírové klobouky,
které zdobili různými materiály. Na bále potom senioři své klobouky představili na módní přehlídce.
Sklidili velký potlesk a uznání za skvělé nápady
při jejich tvorbě.
Součástí bálu byla i výstava klobouků, které
vyrobily děti z dolní MŠ v Pomezí. Všem dětem
děkujeme za nádhernou výzdobu naší jídelny.
K poslechu i tanci hrála skupina Babtrio + Dafné
z České Třebové. Jejich vystoupení se seniorům
velmi líbilo.
9. 11. V keramické dílně senioři vyráběli vánoční ozdoby.
14. 11. Obyvatelé penzionu navštívili Dolní MŠ
v Pomezí. Děti seniory přivítaly krátkým kulturním
vystoupením. Potom všichni společně vyráběli papírové kapry, jako ozdobu na vánoční stůl. Setkání
dětí a seniorů bylo velmi příjemné a senioři se už
těší na další společné setkání.
15. 11. DPS penzion navštívila Ing. Eva Janečková z Ekocentra Skřítek s přednáškou - VODA PRO
ŽIVOT. Senioři se dozvěděli o nových poznatcích
o vodě a o jejím vlivu na naše zdraví.
21. 11. Ve výtvarné dílně „Šikovné ručičky“
senioři vyráběli vánoční přáníčka. Papír, korálky,
ozdobné stužky, to vše využili ve svých nápadech
a vyrobili nádherná výtvarná dílka. Některá z nich
dostali zaměstnanci penzionu, další jsou vystavena
ve vestibulu penzionu.

NOVÉ KNIHY
BELETRIE
Okovy naděje (Campbellová, Bebe
Moore)
Matka nemůže uvěřit, že její krásná
a chytrá dcera trpí maniodepresivní
psychózou, snaží se jí ze všech sil pomáhat.
Připravte operační sál (Frýbová,
Zdena)
Napínavý psychologický román s kriminální
zápletkou se odehrává na kardiochirurgické
klinice.
Soudy lásky (Plaidy, Jean)
Osudy jedné z nejúchvatnějších a nejtemperamentnějších žen minulosti – Eleonory Akvitánské.
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!
Pod rouškou noci (Higgins Clarková, Mary)
Proč dochází k vraždám bývalých spolužaček?
Popelčin valčík (Dědková, Jarmila)
Studentka taneční konzervatoře Martina přišla
při autonehodě o rodiče, také první láska ji přinese velké zklamání.
Řekni, kde ji najdu (Fieldingová, Joy)
O odvaze, pravdě a síle, kterou člověk získá,
jen když uvěří sám v sebe.
S… jako smrt (Graftonová, Sue)
Kinsey má vyřešit případ starý 34 let. Kam
náhle zmizela Violet Sulivanová?
Červená lilie, 3.díl (Robertsová, Nora)
Navazuje na Modrá jiřina a Černá růže.
NAUČNÁ LITERATURA
Tanec modrých andělů (Lichtag, Steve Loveček)
Mapování výpravy vedoucí přes Dominikánskou republiku na moře do výjimečné velrybí
lokality Silver Bank je plné napínavých i vtipných
situací, tisíce vzrušení a zklamání, které přináší
natáčení plachých keporkaků.
Dopisy matce: Korespondence z let 1910
– 1944 (Saint – Exupéry, Antoine de)
110 dopisů dokumentuje velikou synovskou
lásku, s níž svěřoval své city, prožitky, prosby
a názory v různých životních situacích milované
matce.
Cyklistickým peklem: Tři největší bikové extrémy světa (Kopka, Jan)

O závodě na horských kolech napříč
Austrálií, zimní nonstop závod Aljaškou,
z Kanady do Mexika divočinou Skalistých hor.
Správné chování u stolu: Už žádné
trapasy! (Witt, Ute)
Vybrané chování u stolu – úspěch ve
společnosti.
Velké africké dobrodružství: Cesta ke kmeni
Nyangátomů (Jahoda, Jan)
Nejdivočejší místa světa.
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ:
Kryptologie, šifrování a tajná písma (Vondruška, Pavel)
V této knize nahlédnete do dobrodružného
světa šifer.
Pranostiky rokem krok za krokem
Kniha pranostik zvyků a říkadel.
Jů a Hele (Chalupa, Jiří)
Příběhy známých televizních kamarádů.
Upíří rakev (Brezina, Thomas)
Záhadná rakev ve vetešnictví přitahuje členy
Klubu záhad jako magnet.
Jak přežít tuhle třídu? (Oomen, Francine)
Humorný příběh ze školního prostředí.
Kočka v hrobce (Danielsová, Lucy)
Další dobrodružství Mandy a Jamese. Podaří
se jim vyřešit záhadu přízraku v podobě kočky?
Mám v hlavě myš Lenku (Svěrák, Zdeněk)
Kniha plná písniček od známého autora.
Pidilidi (Nortonová, Mary)
Napínavé vyprávění o zvláštních bytůstkách
–pidilidech, kteří žijí skrytě v domácnostech.
Pohádky (Coleman, Michael)
Pohádky, jak jste je ještě nečetli.
Toulavá kamera pro děti (Toušlová, Iveta)
Deset poutavých reportáží, ve kterých se
můžete podívat třeba do muzea loutek nebo do
perníkové chaloupky.
Nemysli jen na kluky (Řeháčková,Věra)
Dívčí román o třináctileté Simoně, která se
musí vyrovnat se svou nemocí.
Úkryt posledního vlkodlaka (Brezina, Thomas)
Záhada močálu, kde se údajně skrývá poslední vlkodlak.
Kouzelníci, čarodějnice a magie (Daxelmüller,
Christoph)
Poutavé vyprávění ze světa magie.
Více informací o nových knihách najdete na
internetové adrese www. knihovna. policka. org.

KLUB ZDRAVÍ ANI V LEDNU
NESPÍ ZIMNÍM SPÁNKEM
Je sedmnáctého prosince 2006 kolem půlnoci,
právě skončila třetí řada soutěže Česko hledá SuperStar, kde zazněla zajímavá věta: „Není důležité
se zúčastnit, ale vyhrát,“ řekl v žertu otec vítěze
Zbyňka, tedy tatínek Drda. Netřeba dodávat, že
tentokrát mě reality show vtáhla a měla jsem od
začátku svého oblíbence v Davidu Spilkovi. Je
zvláštní, že nemám ani ráda druh hudby, kterou
zpívá, ani nesdílím jeho životní filozofii (pokud se
v tak mladém věku dá o něčem takovém mluvit),
šlo o pouhou sympatii, možná trochu soucit s jeho
vlasovým handicapem. Někdy si vybíráme ty slabší, abychom je podvědomě chránili – a přitom oni
nás naopak jaksi obohacují tím, co z nich nepostřehnutelně vyzařuje, cosi čistého, mladého, ještě
s pelem nevinnosti, co nás asi v té všednodenní
šedi dní zaujme svou jasně zářivou touhou někam
dojít. Protože někdy se stane, že nás déle dospělé
ta každodenní jednotvárnost pohltí a my ztratíme
ze zřetele svůj cíl a monotónně opakujeme své
stejné navyklé chyby, až nám časem ani jako chyby nepřipadají.
To, co řekl pan Drda, byl hezký vtípek, ale
každý (většinou) chápeme, že aby někdo zvítězil =
dosáhnul cíle, musí se samozřejmě nejen zúčastnit,
ale dokonce tomu musí podřídit vše. Musí se plně
angažovat (brrr, ještě před 18 lety nepopulární slovo) v určitém časovém horizontu, který si někdy
může dokonce sám určit, záleží na druhu cíle. Jsou
cíle krátkodobé, na den, týden, cíle dlouhodobé,
na měsíce, roky, na celý život, cíle soukromé,
pracovní, studijní, politické, duchovní, společenské, důležité i ne. Ale každý, kdo o něco usiluje,
kdo má cíl, tomu cíli neboli získání vavřínového
věnce – ať skutečného nebo pomyslného – věnuje
vše - čas, peníze, sebe, zaměstnání, rodinu… Z tohoto výčtu je vidět, že ne vždy si cíle stanovujeme
uvážlivě a že to někdy může pekelně bolet, než
k nim dorazíme, jestli vůbec. A jestli to nakonec
stálo za tu oběť.
Cíle dlouhodobé se obvykle vytyčují, když je
ještě hodně času na jejich dosažení před námi.
Někteří to zarputile činí právě na konci starého či
začátku nového roku. Jsou jedinci, kteří s buldočí
vytrvalostí zatnou zuby a dotknou se mety nejvyšší, ale většina z nás to vzdá dřív, než se oteplí…
A tak aby vaše předsevzetí už v lednu nevyšuměla
do ztracena, chceme vám nabídnout možnost přijít
tomu na kloub a zveme vás na novoroční povídání s psychologem na téma „Jak si volit reálné cíle
(a dosáhnout na ně, aniž se zpronevěříme svým
snům).“ Setkání se uskuteční 10. ledna 2007 od
18 hodin v SVČ Mozaika (DDM).
A i když možná nepřijdete, moc si přeji, abyste v letošním roce běželi, lezli, skákali, šplhali,
potápěli se, létali, šlapali do pedálů co nejlépe
a nejusilovněji až do úplného konce, ne ovšem vašeho, ale vítězného. Aby váš cíl byl z těch reálných
a tudíž uskutečnitelných, a aby nebyl sobecky
motivován. Aby radost, kterou z jeho dosahování
budete mít vy sami, barevně prosvítila šeď všednodennosti a obyčejnosti a dělala tak každý váš
den nezapomenutelným zážitkem nejen pro vás,
a z vás bytost, která bude číší vody podanou žíznivému poutníku v poušti životních útrap.
Mějte se moc hezky a nechtějte závidět vítězům, protože vy sami můžete vítězit každý den!
Stačí se rozhodnout… Přeji si, aby v roce 2007
bylo v Poličce a okolí hodně takových odvážlivců,
vždyť oni mění svět.
Hanka Ščigelová, Klub zdraví Polička

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Zemědělská farma Drahoš Dolní Újezd nabízí
prodej jablek po celé zimní období, cena 12 Kč/kg.
Tel.: 607 607 632.
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KAMENNÝ KLENOT POLIČKY
Polička má opravdu vzácný skvost. Mnozí si
to možná ani dostatečně neuvědomují, třebaže
kolem téhle krásy denně chodí. Mohli bychom se
přít, zda si něco takového vůbec zasloužíme. Je to
mariánský sloup ve tvaru obelisku (Herout 1970)
z konce 20. let 18. století. Když si totiž tenkrát
zdejší občané oddechli od zlé morové epidemie,
která řádila ve východních Čechách, naplnilo je
to radostí. A tak se rozhodli za svou záchranu
poděkovat samotné Královně nebe, zbožštělému
ideálu Věčné Ženy (Goethe by řekl „das Ewig
Weibliche“). Dlouhá křesťanská staletí v ní uctívala Matku Spasitele a zároveň Matku veškerenstva,
Matku nás všech. Při výběru autorů měli Poličští
mimořádně šťastnou ruku: objednali dílo u jednoho z nejzdatnějších východočeských sochařů,
u Jiřího Pacáka. Připadl mu úkol vytvořit sochy,
zatímco o navržení architektury sloupu byl nejspíše požádán budovatel Černínského paláce v Praze
a zároveň asi i poličské radnice F.M. Kaňka. Ti dva
pak spolu stvořili hotový zázrak: monumentální
„roztančenou“ plastiku, probouzející v divákovi
dojem mocných pohybů a neustálého vlnění: vidíme to v dramatických gestech vytesaných postav
užší i širší Mariiny rodiny, stejně jako ve zprohý-

ců. V létě loňského roku jsem jenom náhodou šel
kolem: malý chlapec měl u sebe hromadu kamení, bral do ruky jeden po druhém a strefoval se
zrovna do sochy svatého Václava. Napomenul
jsem ho. Podíval se na mne výsměšně a klidně
pokračoval. Nedaleko byli jeho rodiče a nikoho
z nich nenapadlo chlapci říci, že tohle nesmí. Postava světce zatím odolala. Jindy se děti strefovaly
do kelímků od nápojů, nastavených na zábradlí
sloupu. Když jsem je požádal o sesbírání kelímků, chtěly mne poslechnout. Jedna z maminek
je však okřikla: „Nedaly jste je tam, tak je ani
nesbírejte. Nedělejte nic za jiné. To je povinnost
městského úřadu.“ Chtěl jsem tedy sbírat kelímky
sám a maminkám to přišlo legrační. A přece jsme
si nakonec porozuměli.
Před sochou národního patrona na straně
obrácené k radnici je kovová branka, kterou
za celé roky dosud nikdo neuzavřel a nezajistil.
Samy maminky mne na to upozornily. Děti ji
otvírají a zavírají, nechybí mnoho k jejímu vyvrácení, v uzavřeném prostoru za brankou u sochy
dovádějí a zdá se, jako by to nikomu nevadilo.
Nic proti dovádění, k tomu je však tohle místo

určitě nejméně vhodné. Což ani na zabezpečení
a pevné uzavření té malé branky nemá Městský
úřad peníze?
Správně poznamenal jeden známý, který šel
zrovna kolem sloupu: „Chtělo by to osvětu. Mělo
by se lidem vysvětlit, jakou tu máme památku.“ Je
to pravda a myslím si to odjakživa. Už před lety
mne požádali přátelé, abych jim pověděl něco
o jednotlivých postavách a o důvodech, proč
jsou to zrovna tyto a ne jiné - odborně by se řeklo: o ikonografickém programu sousoší.
Podnícen jimi, nejdřív jsem o tom napsal
několik článků do Jitřenky, ale to mi nestačilo.
Připravil jsem text pro malou brožurku, kterou
by zde měli mít všichni k disposici. Byl jsem přesvědčen, že by se byla setkala s nemalým zájmem.
Definitivní rukopis jsem odevzdal k publikování
v roce 1997, v Poličce byl zpracován a připraven
k tisku – a teprve v roce 2000 jsem se z neúředních míst dověděl, že se brožura tisknout nebude.
Ptáte se, proč tehdy nevyšla? Prosím, netažte se
mne. Tažte se lidí, jejichž jména ani důvody já
sám dodnes neznám.
PhDr.O. A. KUKLA

NEJLEVNJŠÍ NOVÉ BYTY V REGIONU
VÁŠ NOVÝ DOMOV

Text k obrázku: Poličský sloup Neposkvrněného Početí – hlava Panny Marie
baných stavebních částech zužujícího se jehlanu
s četnými „prohlubeninami“ a „vypuklinami“. Tak
totiž střídání konvexních a konkávních částí jeho
hmoty později nazývala Tereza Nováková.
Když tenkrát požádali Michala Rentze z Kuksu o zachycení stávajících podob sloupu do rytiny, napsal mědirytec obdivná slova, která dodnes
do omrzení opakuje každý, kdo chce o tomhle
sochařském šperku cokoli povědět: že totiž „v
celém Království Českém...není podobného uměleckého díla“. Byla to pravda a proto se nijak nezlobíme, papouškuje-li se ten výrok pořád dál.
Za ta dvě století ovšem kámen značně zvětral, sousoší bylo mnohokrát podrobeno četným
restaurátorským i zpevňujícím zásahům - a bylo
by už konečně zapotřebí, abychom se k němu
chovali s patřičnou úctou a zacházeli s nim jako
ve vatičce. Měli bychom přivádět děti a připomínat jim, že sloup patří k nejcennějším pokladům,
jaké město má, učitelé by o něm měli žákům vyprávět a vysvětlovat jim, v čem je jeho mimořádná a naprosto nenahraditelná hodnota.
Když jsme byli malí, nesměli jsme se málem
přiblížit ani k řetězům, které sloup obklopují.
Nerozumím, proč dnes, kdy stav památky je
podstatně ohroženější, bývá často (a zejména
při slavnostech „Polička 555“) za nezájmu policie
doslova obsypán nešetrnými lidmi, kteří po něm
lezou a opírají se o kamenné vázy i o sochy svět-
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lokalita se nachází v klidné ásti msta v krátké vzdálenosti do centra
bez kontaktu s hlavními dopravními tepnami
Nové zdné byty v bytových domech do soukromého vlastnictví
v Police lokalita Mánesova
I. etapa - bytové domy „C a D“

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

celkem 26 byt
kategorie: 1+kk, 2+kk, 2+1, 3+1
velikosti byt: 40-94m2
termín dokonení výstavby byt: 07/2007
CENA BYT 18.380,-K/m2 bytové plochy bez DPH (bude útováno DPH 5%)
staí i 20% z ceny bytu a mžete bydlet
VÝHODY BYT V OSOBNÍM VLASTNICTVÍ (pronájem, prodej, zástavní právo,
vcné bemeno…)
souástí byt je 1 parkovací místo na 1 byt, ást piléhajícího pozemku
možnost individuálních zmn vnitní dispozice byt
domy stavny z materiál s vysokými akustickými a tepeln izolaními vlastnostmi
zaruujícími soukromí bydlení
elektroinstalace a vodoinstalace odpovídá požadavkm dnešních moderních byt, byty
jsou zasíovány kabely na píjem televize, telefonu, internetu ...

Kontaktní a informaní místo: Švanda Prima, s.r.o., P. Jilemnického 568, 572 01 Polika,
tel.: 461 722 356, 777 725 660, e-mail.: prima.policka@unet.cz, www.prima-svanda.cz,
kontaktní osoby pí. Vlková, p. Švanda

NOVOROČNÍ REKAPITULACE
Konec kalendářního roku bývá ve znamení různých hodnocení, bilancí a inventur, ve škole tomu
však tak nebývá, přesto jsme pro vás, milí čtenáři,
připravili krátkou rekapitulaci výsledků našich žáků
(SOŠ a SOU Polička), kterých dosáhli během čtyř
podzimních měsíců školního roku 2006/2007.

Martin Obhlídal - 1. místo Gastro junior NOWACO CUP 2006 - obor číšník
22. září, velmi krátce po začátku školního roku,
odstartovalo nové kolo kuchařsko-číšnicko-cukrářského zápolení na Gastro Junior Nowaco Capu.
Tentokrát se české kolo soutěže konalo v pardubické ČEZ Aréně, kam dva autobusy přivezly nadšené
fanoušky z naší školy, aby podpořili Martina Obhlídala (v soutěži číšníků), Aleše Řezníčka (v soutěži
kuchařů) a Zdeňku Kočí (v soutěži cukrářek).
Nevím, zda to bylo právě počtem fandících spolužáků, ale jisté je, že všichni tři soutěžící překonali
i ta nejvyšší očekávání. Martin Obhlídal obsadil
ve vysoké konkurenci 19 soutěžících z hotelových
a potravinářských škol z 8 krajů 1. místo. Aleš Řezníček se umístil ve zlatém pásmu hodnocení a obsadil skvělé 4. místo. Zdeňka Kočí, žákyně „teprve“
druhého ročníku oboru cukrář, se umístila v pásmu
stříbrném a v celkovém pořadí na místě šestém. Dosažené výsledky svědčí o kvalitě soutěžní přípravy,
za níž patří vřelý dík manželům Květě a Václavu
Šmerdovým, ale i nadšenému úsilí studentů, kteří
byli tentokrát nuceni se na soutěž připravit v krátkých třech týdnech.

Kurz vyřezávání ovoce - pan Luděk Procházka
V říjnu čekala naši školu velmi prestižní záležitost; asi čtyřicet vybraných studentů se zúčastnilo
slavnostní recepce na Pražském hradě u příležitosti
oslav svátku vzniku Československé republiky, kde
hostili nejen přítomné politiky, ale především významné osobnosti oceněné státní cenou.
Ve stejném měsíci začala série pro nás vcelku
úspěšných soutěží. První v pořadí byl Gastrofestival
Ostrava, kde se naši žáci zúčastnili barmanské soutěže Fancy drink. Jaroslav Marek obsadil 5. místo
a Marek Kubát 32. místo. V listopadu se pak s barmanskými soutěžemi roztrhl pytel. Jaroslav Marek se
zúčastnil Steel Cupu Třinec, kde obsadil 10. místo,
a v bohumínské soutěži barmanů pak oba studenti
skvěle bodovali. Marek Kubát obsadil 9. místo, Jaroslav Marek 3. místo a navíc obdržel ocenění pořadu
ČT Pod pokličkou za nejlepší drink. V prosinci
na Vánoční brněnský pohár doprovázeli J. Marka
a M. Kubáta také žáci 2. ročníku Magda Kvapilová
a Mirek Leška. Jarda Marek získal na této soutěži di-

plom udělovaný laickou komisí za nejlepší míchaný
nápoj a Mirek Leška diplom za nejzajímavější recepturu. Poslední předvánoční barmanskou soutěží pak
byl Fernet Cup 2006 Černý Důl, kde se Jarda Marek
umístil na 10. místě a Marek Kubát na 21. místě.
Kromě barmanů naši školu na celostátní soutěži reprezentovaly také sladké cukrářky. Soutěže
O nejatraktivnější výrobek v rámci soutěže Cukrář
roku se zúčastnily Veronika Dubišarová a Michaela
Ošťádalová.
Během podzimu nezaháleli ani ostatní naši studenti. Škola pro ně přichystala řadu kurzů, na nichž
žáci získali nejen cenné zkušenosti a dovednosti,
ale také obdrželi certifikáty, které jim mohou usnadnit vstup do jejich budoucích profesí. Říjnový barmanský kurz, jehož se zúčastnilo 30 studentů, vedl
šestinásobný mistr republiky, šestinásobný účastník
mistrovství světa, držitel zlaté medaile za techniku
přípravy míchaných nápojů a člen Asociace barmanů Karel Zapalač. Poté následoval kurz o přípravě
kávy iniciovaný firmou Pascucci, který byl určen jak

pro naše žáky, tak pro širokou odbornou veřejnost.
Posledním předvánočním pak byl kurz vyřezávání
ovoce a zeleniny vedený Luďkem Procházkou, autorem mnoha odborných publikací, vítězem světové
kuchařské olympiády a držitelem zlatých medailí ze
světových výstav.
V posledních dnech naše škola navázala družební spolupráci se Střední školou zemědělskou v Kežmaroku a nabídne tak žákům možnost výměnných
pobytových stáží na Slovensku. Podobná možnost
se v budoucnu nabídne i ve Francii, neboť škola navázala kontakt s hotelovou školou v Toulouse. Tak
se našim žákům kromě Itálie a Německa otevřou
další zajímavé země, kde se budou moci uplatnit.
Jestli máte chuť přijít se podívat do školy, kde se rodí
kuchařské, cukrářské a číšnické talenty, přijďte 17. 1.
2007. Jste srdečně zváni na den otevřených dveří.
Všem zákazníkům, přátelům, studentům a zaměstnancům naší školy přejeme klidné a pohodové
Vánoce a těšíme se na spolupráci v příštím roce.
M. Šplíchalová

SPOLEČNOST BOHUSLAVA MARTINŮ - NOVINKY
Život ZUŠ Bohuslava Martinů Polička je úzce
provázán se životem poličské pobočky Společnosti
Bohuslava Martinů. V posledních měsících roku
2006 jsme společně pořádali nebo se účastnili
několika akcí. Protože se jedná o akce zajímavé
a protože Společnost Bohuslava Martinů (SBM)
teď od ledna čekají významné změny, dovoluji si
vám o tom, co bylo, i o tom, co nás čeká, podat
informace.
Již po několik let pravidelně na závěr roku pořádáme zájezd do Prahy pro členy SBM Polička i další
zájemce na koncert v rámci Dnů B. Martinů. V roce
2006 se podařilo zajistit vstupenky na operní představení do Národního divadla, a tak jsme 28. listopadu 2006 zhlédli Řecké pašije Bohuslava Martinů
v novém českém překladu muzikologa Mgr. Aleše
Březiny. Kvalitní pěvecké výkony, efektní scéna,
inspirativní prostředí Národního divadla - jistě
krásný předvánoční dárek pro všech 47 zúčastněných „Poličáků“.
Díky dobré spolupráci s poličským gymnáziem
jsme mohli 6. prosince 2006 pořádat tradiční koncert „Bohuslav Martinů a my“ v jeho aule. Kromě
děl B. Martinů pro klavír a zpěv na něm zazněly
i skladby dalších skladatelů 20. století. Po koncertě
se konala výroční schůze Společnosti Bohuslava
Martinů Polička, na které byly mimo jiné podány
informace z valné hromady SBM, která se konala
9. 11. 2006 v sále Z. Podhájské, Praha 5.
Valná hromada se konala po šesti letech v období pro SBM více než přelomovém. Z důvodu
nadcházejícího ukončení činnosti České hudební
společnosti se její jednotlivé části musely osamostatnit. Výjimkou není ani SBM, která začne samostatně pracovat od 1. ledna 2007 jako občanské
sdružení. Na valné hromadě proběhly také volby
celorepublikového výboru s následujícím výsledkem : členy výboru jsou Věra Benešová, Mgr. Aleš
Březina, PhDr. Jindřich Feld, PhDr. Dagmar Henžlíková, Mgr. Jaroslav Hraba, Ing. Josef Kaprál,
Mgr. Jarmila Mráčková, Mgr. Věra Obdržálková,
PhDr. Danile Urbancová a za Poličku JUDr. Marie
Tomanová, Ph.D.; místopředsedové jsou PhDr. Boris Kobrle a za Poličku Renata Pechancová. Novým
předsedou Společnosti Bohuslava Martinů se stal
Bohuslav Matoušek.
Bohuslav Matoušek (*1949 v Havlíčkově Brodě),
se tak po řadě muzikologů a hudebních skladatelů
stojících v čele SBM stává předsedou SBM jako první člen pomyslného cechu muzikantů – interpretů.
Tento významný představitel současného
českého houslového umění upozornil na sebe již
v dětství četnými vítězstvími v mnoha mezinárodních soutěžích. V letech 1967-1972 studoval na

pražské Akademii múzických umění a v roce 1972
získal 1. cenu v houslové soutěži festivalu „Pražské
jaro“. Po ukončení studií se věnoval dráze koncertního umělce, kdy působí několik let v Japonsku
a od roku 1980 působí vedle sólové činnosti jako
primárius Stamicova kvarteta (nahráli více jak 60
CD). Od roku 1995, po odchodu ze Stamicova
kvarteta, se Bohuslav Matoušek věnuje především
sólistické koncertní činnosti, i když je také členem
Tria A. Dvořáka. Jeho mimořádný vztah k dílu
B. Martinů je dokladován mnoha nahrávkami jeho
děl. Například souborem 4 CD s kompletním dílem
B. Martinů pro housle a klavír, vydaným jako světová premiéra firmou Supraphon v květnu 1999, nahrávkou kompletu koncertů B. Martinů pro housle
sólo, nebo dvojkoncertů pro kombinace dvoje
housle, housle a klavír, housle a flétna atd.
V jednom z rozhovorů na téma z roku 2003 se
B. Matoušek vyjádřil o hudbě B. Martinů následovně: „Domnívám se, že můj vztah k hudbě Bohuslava Martinů započal ještě před mým narozením.“
(Maminka vystupovala v těhotenství v ND se sborem ve zpívaném baletu Martinů Špalíček.) V čem
spočívá přitažlivost jeho hudby? „Myslím, že v její
nadčasovosti. Je to hudba, která je krásná a zajímavá v každém životním období. Lidi přitahuje, protože je moderní, ale současně nádherná.“ … „jeho
obliba neustále stoupá. Vedle Janáčka a Dvořáka je
nejhranějším českým autorem v zahraničí. Zatímco
Janáčka si svět oblíbil již po druhé světové válce, Bohuslava Martinů začíná objevovat až v posledních
letech. Martinů je doslova skladatelem 21. století.“
Ještě se vrátím k informacím o výboru. Funkcí
tajemníka byla pověřená paní Eva Štrausová, jako
odborný konzultant bude pracovat PhDr. Jan Kapusta.
Pro Poličku je mimořádně významné, že se do
činnosti výboru SBM zapojilo v osobě paní místostarostky Tomanové i vedení města. Otevírá se
tak další cesta ke „zviditelnění“ Poličky jako města,
které má zájem o rozvoj svého dědictví.
Na závěr malá informace pro zájemce o odkaz
Bohuslava Martinů, kteří nejsou členy SBM. Společnost Bohuslava Martinů Polička není uzavřeným elitním klubem, ale je otevřena pro všechny
zájemce bez rozdílu věku, pohlaví, či jiných zájmů.
Členství přináší možnost dostat se pravidelně k čerstvým informacím na téma B. Martinů, účastnit
se, či přímo možnost organizovat akce pořádané
SBM. Pokud máte zájem, stačí se přihlásit na tel.
č. 461 725 655 (p. Pechancová) a vyplnit přihlášku.
Roční členský příspěvek je 100,-Kč.
Za SBM Polička
Renata Pechancová
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Stedisko volného asu Mozaika Polika, Nám .B. Martin 85, 572 01 Polika

tel.: 461 725 352, mobil: 736 761 281, e-mail: mozaika@mozaika-policka.cz, www.mozaika-policka.cz

Vážení pátelé,
dovolte, abychom vám položili nkolik otázek, které se týkají vašeho volného asu. Naším
cílem je zjistit, jaké aktivity vám v Police chybí a kterým byste se chtli vnovat. Vaše
odpovdi nám pomohou pi sestavování pestejší nabídky „šité pímo na míru“ vám i vašim
dtem.
1. Kde vyhledáváte informace o nabídkách volnoasových aktivit?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Napište podle eho se rozhodujete pi výbru volnoasových aktivit?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. Který den v týdnu vám nejvíce vyhovuje pro vaše volnoasové aktivity?
_______________________________________________________________________
4. Co dláte ve svém volném ase nejradji bhem pracovních dní?
_______________________________________________________________________
5. Co dláte ve svém volném ase nejradji bhem volných dní?
_______________________________________________________________________
6. Jakému „koníku“ byste se chtli vnovat, ale nemáte pro nho podmínky?
Napiš „koníek“:________________________________________________________
Napiš dvod:__________________________________________________________
7. Chodíte ve svém volném ase na nkteré z inností jako jsou kroužky, kurzy, kluby,
soubory, které organizují nkteré uvedené instituce?
Mžete uvést více odpovdí.
Školy
Umlecká škola
SV Mozaika
Tlovýchovná jednota
Tylv dm
Církev
Pionýr
Skaut
Jiná sdružení
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ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne

na jaké innosti
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

8. Znáte aktivity Stediska volného asu Mozaika ( SV Mozaika)?
(Díve Dm dtí a mládeže)

ano

ne

9. Navštvovali jste díve nebo navštvujete dnes toto SV?

ano

ne

10. Jakou nabídku aktivit k trávení volného asu byste od SV Mozaika nejradji uvítali?
Jaké

pro jakou vkovou kategorii

Velké píležitostné akce pro veejnost__________________________________________
Akce o prázdninách v prbhu školního roku____________________________________
Akce sportovn zamené___________________________________________________
Akce pírodovdn zamené________________________________________________
Rukodlné dílny___________________________________________________________
Výlety___________________________________________________________________
Pednášky_______________________________________________________________
Semináe________________________________________________________________
Cestovatelské besedy______________________________________________________
Jiné zájmové kroužky______________________________________________________
Kurzy__________________________________________________________________
Výukové programy________________________________________________________
Klub pro náctileté, spontánní aktivity__________________________________________
11. Víte o aktivitách SV Mozaika? (odpov oznate X)
ano

z plakátovacích ploch
z plakátk v centru msta
od známých
z Jitenky
z internetu
brožura Aktivity
tém o všech
jen o nkterých
nevím vbec
nevím, ale chtl bych vdt
nevím, nezajímám se o n
jiné

12. Pokud máte zájem o informace o našich aktivitách a akcích, uvete svj e-mail:
________________________________________________________________________
13. Kolik je vám let ?________________________________________________________
14. Jaké je vaše pohlaví ? ___________________________________________________
15. Kde bydlíte? (odpov oznate X)
Polika
vesnice

jaká :____________________________________________

Odpovdi s uvedenými iniciály budou slosovány a ti výherci získají vstup zdarma na
nkterou akci SV Mozaika a vcné ceny.
Jméno a píjmení:
Bydlišt:
Telefon:

VYPLNNÝ DOTAZNÍK, PROSÍM, ODEVZDEJTE V SV MOZAIKA POLIKA
DO 15. LEDNA 2007
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CYKLISTICKÁ SEZÓNA
JAKUBA EHRENBERGERA

MISTROVSTVÍ MSKA-CZ

Sezonu 2006 jsem již celou absolvoval v cyklistickém oddíle WHIRPOOL JUNIOR HRADEC
KRÁLOVÉ a to prvním rokem v kategorii Juniorů.
S jejím výsledkem jsem vcelku spokojen, v celkovém hodnocení jsem se umístil na 39. místě ze 130
bodujících závodníků.
Mezi své největší úspěchy počítá účast na Závodu míru juniorů, který jsem bohužel kvůli pádu ve
4. etapě nedokončil. Tento závod se jel v rámci Světového poháru. Za další svůj větší úspěch považuji
např. výsledky ve finále Českého poháru, který se
jel v Kyjově, kde jsem v kritériu dojel na 12. místě
a v silničním závodě jsem dojel na 9. místě.
V tabulce je vybráno jen několik ze závodů, které jsem během sezóny absolvoval.
V náročném koníčku mě podporují hlavně moji
rodiče. Bez sponzorů se tento náročný sport dělat
nedá a proto jsem moc rád, že mi zimní přípravu
v roce 2006 pomohla financovat firma EVT Svitavy.
Tímto bych jim chtěl poděkovat.

Datum
9. 4.

Výsledky cyklistické
sezony 2006 - výběr závodů
Závod
Výsledek
ČP Příbram-silnice
90 km 31/78

10-15. 5. Závod Míru Juniorů-SP.
6 et. Nedokončil - pád 4 etapa
20. 5.
Kraj.přebor-silnice
70 km
27. 5.
Kraj.přebor-čas.jednotl.
20 km
11. 6.
22. 6.
24. 6.

O víkendu 2. a 3. prosince 2006 se v Chotěboři
konalo Mistrovství moderního sportovního karate.
Jednalo se o největší letošní turnaj, na kterém byli
také vyhlášeni nejlepší karatisté a oddíly MSK za
celý rok.

Soutěžilo se v bojích a formách (stanovené sestavy cviků) rozdělených do 17 kategorií. Turnaje se
zúčastnilo celkem 97 závodníků ze 14 oddílů MSKA.
Poličský oddíl zde měl 10 svých členů.
V sobotu probíhala soutěž ve formách a sparingu
(jednodušší forma boje), neděle byla vyhrazena sportovnímu boji a konečnému vyhlášení výsledků.

V sobotu také proběhlo vyhlášení výsledků
TOP 10 – deset nejlepších sportovců za uplynulý rok
v kategoriích forma, boje muži, boje ženy a absolutní.
Nakonec byl také vyhlášen nejúspěšnější oddíl. Takto
se umístili členové poličského oddílu:
Boje ženy:
3. místo - Petra Hromádková
Boje muži:
3. místo - Pavel Marko
9. místo - Štěpán Příhoda
Absolutní:
7. místo - Petra Hromádková
Oddíl MSKA Polička se umístil na 4. místě.
K dosaženým úspěchům gratulujeme a přejeme
mnoho dalších.

2
3

ČP Petřvald-silníce
90 km
28
MČR-časovka jednotlivců 20 km 52/82
MČR-silniční závod
125 km 36/120

6-9. 7.

Etapový závod
(5 etap)
34, 35, 33, 45, 8
28-30. 7. Etap. záv. Regionem Orlicka
(4 et.)
28, 52, 34, 37
28. 8.
29. 8.

ČP Plzeň-kritérium
45 km
ČP Kamýk čas. do vrchů 6 km

23.9..
24. 9.
10. 9.

ČP Kyjov – kritérium 45 km
12/39
ČP Kyjov
90 km
9/45
ČP Louny
90km 24/52
Jakub Ehrenberger
Dana Ehrenbergerová

23
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KRAJSKÝ PŘEBOR PARDUBICKA – PŘEHAZOVANÁ DÍVEK
V letošním roce vyšel Pardubický volejbalový
svaz vstříc trenérům mládeže a připravil pro děvčata a chlapce 5. tříd a ml. krajskou soutěž v přehazované. Mládež v tomto věku trénuje, ale nemá
moc možností mezi sebou změřit síly a porovnat
si svoji tréninkovou snahu. Hřiště má zmenšený
rozměr 7x7m, na hřišti jsou čtyři hráčky, které mají
10 minut na to, aby svým soupeřkám naházely co
nejvíce bodů.

Plavci z oddílu Orka Polička navázali na jarní
úspěchy v krajském závodě. Zúčastnili se krajské
soutěže žactva 9 letých 11. 11. 2006 v Chrudimi
a krajského přeboru žactva 12 - 14 letých 25. 26. 11. 2006 ve Svitavách. Změřit síly s ostatními
účastníky do Chrudimi jela děvčata Eliška Flídrová,
Karolína Kozlová a Tereza Tomešová. Do Svitav jel
Václav Werner.
Děvčata závodila ve čtyřech disciplínách: 50 m
kraul, 100 m kraul, 50 m prsa a 100 m prsa. Ve velké
konkurenci se umístila Karolína Kozlová na 100 m
prsa na druhém místě, 50 m kraul a 50 m prsa na
třetím místě. Tereza Tomešová přidala třetí místo
na 100 m prsa. V ostatních disciplínách se děvčata
umístila do 10. místa. Proti jarní soutěži si podstatně vylepšily osobní rekordy.
Václav Werner závodil v šesti disciplinách:
100 m znak, 50 m kraul, 100 m kraul, 200 m kraul,
200 m znak a 400 m kraul. Získal jedno první místo
za 100 m znak, tři druhá místa za 400 m kraul, 100 m
kraul a 200 m znak. Dále získal jedno třetí za 50 m
kraul a jedno čtvrté za 200 kraul. Svými výsledky
potvrdil výkonnost nejlepších plavců ve své kategorii ve východních Čechách.
Sportu zdar
Plavci a trenéři Plavecké oddílu

Za B tým hrají: Jitka Pořízková, Sára Pytlíková,
Barbora Vacková a Denisa Leinweberová.
Naopak náš C tým, kde hrají děvčata, která přišla do oddílu letos v září: Nikola Jaščevská, Nikola
Hantzová, Karolína Kozlová, Lenka Kadidlová a další,
které zasáhly do hry pouze jednou nebo z důvodu
nemoci ještě nehrály, výborně zvládl první turnaj, ve
druhém mírně polevil, přesto drží 6. místo.

VÁNOČNÍ TURNAJ ŽÁKYŇ
VE VOLEJBALE

PODZIMNÍ ÚSPĚCHY
PLAVECKÉHO ODDÍLU
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Na turnaj přijeli největší borci z celé republiky, takže závody to byly velmi náročné, ale velmi atraktivní
pro diváky. O to větší je radost z úspěchů, kterých se
nám ve tvrdé konkurenci podařilo dosáhnout.
Boje:
ženy absolutní kategorie:
3. místo – Petra Hromádková, I. Dan
ženy 10. a 9. stupně:
1. místo – Pavla Dubovská
Formy:
Prima:
1. místo – Pavla Dubovská

Na Pardubicku startuje nyní 11 družstev dívek
a jedno družstvo chlapců. Soutěž má nádech účastníků ze Svitavska, neboť týmy tvoří Polička A, B, C,
Litomyšl A, B, Svitavy A, B, M. Třebová A, B, Dolní
Újezd a Lanškroun dívky, Lanškroun chlapci.
Pro všechny je to dobrá pohybová příprava pro minivolejbal. Družstva nastupují v dresech, mají svého kapitána a snaží se předvést ty nejlepší výkony. Zápasy se
neobejdou bez nadšeného skandování rodičů a bojovných pokřiků hráčů, ale jsou k vidění i slzičky lítosti.
V listopadu a prosinci byly odehrány dva turnaje,
jeden v Poličce a druhý v M. Třebové. Soutěž je čtyřkolová, ale již teď je jasné, že o celkové prvenství se
poperou hráčky z Poličky, Litomyšle a M. Třebové.
V čele turnaje je Polička A, za kterou nastoupily:
Jitka Hloušová, Marcela Uhlířová, Tereza Nováková,
Kamila Bubnová a Veronika Pazlarová, která byla
nejlepší hráčkou družstva. Druhé a třetí místo drží
Litomyšl, čtvrtá je M. Třebová.
Polička B měla pomalý rozjezd, vůbec se jí nepovedl úvodní turnaj v Poličce, ale pak již výrazně
promluvila do pořadí, zatím to stačilo na 5. místo.

Mladší žákyně TJ Spartaku Polička dohrály svoji
první část krajské soutěže již během měsíce listopadu.
Druhá polovina na ně čeká až březnovými zápasy.
Mají tedy tři měsíce na přípravu jak fyzickou, tak zlepšení herních činností, aby promluvily do konečného
medailového pořadí. Zatím svojí nekoncentrovaností
jsou těsně na 4. místě.
Jejich prověrkou byl i vánoční turnaj žákyň ve
Znojmě. Moravské soutěže nemají kategorie mladších
žákyň, pouze žákyň. Čekaly nás tedy soupeřky o něco starší, ale byla to skvělá příležitost k otestování, jak
na tom vlastně jsme.
V časných, hodně časných, ranních hodinách jsme
se vydaly na cestu, tradičně Avií. Po třech hodinách
spokojeného spánku jsme vstupovaly s očekáváním
do haly. Během dne se zde představilo 28 družstev.
V žákyních startovalo 10 družstev, byla zde i mezinárodní účast v podobě družstva z Bratislavy. Dvě
skupiny hrály o čtyři postupová místa. My a domácí
Znojmo – Přímětice jsme zastupovaly ml. žákyně,
ostatní byly žákyněmi staršími.
Reálné 4. místo jsme neuhrály. Celkem dobře jsme
podávaly, ani příjem nebyl naší nejhorší činností, 90%
zápasů jsme se bránily (bezzubě bez útoku), až nás
soupeřky svými smeči udolaly. Družstvu nestačily ani
čtyři mečboly v zápase s Jevíšovicemi , ani vedení
v koncovce o 8 bodů se Znojmem. Soupeřky nám
uštědřily kruté porážky. Chuť do hry se vrátila až
v zápase s Šanovem. Nejlépe zahrály Klára Eltschknerová a Lenka Teplá, některé hráčky B týmu si řekly
svými výkony o áčkovou nominaci / Míša Konečná
a Aneta Skálová /. Pevně věříme, že se prosadíme
v dalších turnajích.

ATLETICKÉ NOVINKY
V sobotu 25. listopadu v Bělé nad Radbuzou
pořádal atletický oddíl AC Domažlice poslední
letošní atletický šampionát. Za překvapivě příznivého počasí na dobře připravených náročných
tratích zde proběhlo mistrovství republiky v přespolním běhu. Poličskou atletiku zde reprezentovali Zuzka Vlčková a Tomáš Večeře, neboť Karel
Sejkova, Lenka Schauerová a Kuba Červ byli
buď nemocní nebo zranění a Jarda Kacálek mimo

formu. Zuzka Vlčková na trati 2 000 m skončila
mezi 51 startujícími na 14.místě v čase 7:59 pouhých 22 sekund od medaile, když v závěru došly
síly. Tomáš Večeře na trati 4 000 m ztratil kontakt
s čelem startovního pole krátce po startu, nakonec
dokončil závod v početném poli 52 startujících na
22. místě v čase 13:48 vzdálen od medaile 51
sekund.
2. prosince se zúčastnili 23. ročníku Čertovského běhu Damníkov-Anenská Studánka Petr Mohelník, který v kategorii juniorů na trati 4 200 m s převýšením 220 m doběhl na 6. místě (19:29) a Mirek
Štyndl mezi muži B na 8. místě (17:27).
3. prosince v Chocni v běhu Malé ceny Velké
verandy s intervalovým startem na trati 4 300 m

POLIČSKÁ ATLETIKA
PŘEDSTAVUJE

s převýšením 200 m podal letošní nejlepší výkon
Dalším borcem hodným prezentace je Pepa VoPetr Mohelník a po zásluze mezi st. žáky obsadil
pařil, který sice již 5 sezon není členem poličského
3. místo (20:58). Zuzka Vlčková mezi dorostenka- oddílu, ale nepřestal mu být věrný alespoň formou
mi a juniorkami skončila na 5. místě (22:01) a ve
hostování v týmu mužů, kde společně s Lukášem
stejné kategorii Tomáš Večeře na 3. místě (17:49).
„Edou“ Kvapilem a Láďou Králem tvoří bodovou páteř
9. prosince se České Třebové konal 16. ročník
úspěšného družstva.
Vánočního běhu Parníkem., kterým byla zakončePepa započal svoji sportovní kariéru jako většina
na letošní náročná pohárová běžecká sezona. Petr
poličských chlapců fotbalem, ale později vypomáhal
Mohelník mezi st. žáky na trati 1 300 m potvrdil
poličskému žákovskému družstvu atletů, a právě zde
vzestup formy 4. místem (3:43,86), mezi ženami na
trati 5 300 m skončila Lenka Schauerová na 7. místě
(22:43,61), mezi muži A byl po nemoci Karel Sejkova 13. (18:37,56) a Tomáš Večeře 15. (18:47,12),
mezi muži B Mirek Štand 10. (19:38,31).
Po skončení tohoto běhu byla vyhodnocena letošní Orlická běžecká liga mládeže 2006 s tradičně
dobrým umístěním poličských atletů. Nejmladší
žáci 95-96 10. místo Vojta Valena; nejmladší žákyně 95-96 1. místo Terezka Vytlačilová; mladší
žákyně 6. místo Adélka Valenová; st. žáci 6. místo
Petr Mohelník; st. žákyně 1. místo Zuzka Vlčková;
dorostenci 2. místo Tomáš Večeře a 5. Jakub Červ.
Současně byly vyhlášeny výsledky Iscarex
Cupu 2006, kde v kategorii juniorek obsadila
celkové 2. místo Lenka Schauerová a mezi juniory
objevil své mimořádné dispozice pro technické atletaké 2. místo Karel Sejkova, 5. Tomáš Večeře a 6. tické disciplíny, když se dostal i do krajských nominaKuba Červ.
cí pro mistrovství republiky. V této době ukončil svoji
Po náročné sezoně není ani prostor pro odpoči- závodní fotbalovou kariéru a plně se začal věnovat atnek, neboť koncem ledna se konají krajské přebory
letice. Po skončení základní školy nastoupil na Střední
v hale v Pardubicích a v Praze na Strahově, které
průmyslovou školu strojírenskou do Chrudimi, ač byl
jsou v podstatě kvalifikací na halové MR.
„lanařen“ pardubickým sportovním gymnáziem, neboť
JarKa
po dohodě s rodiči dal přednost dlouhodobé profesní perspektivě. Současně ale přestoupil do oddílu AC
Občanské sdružení Atletika Polička
Pardubice, kam jezdil z Chrudimi trénovat.
přeje v novém roce 2007
Zde Pepa zaznamenal své největší sportovní úspěpevné zdraví, hodně štěstí
chy, neboť v kategorii dorostu vybojoval dvě stříbrné
a úspěchů všem svým členům,
medaile v trojskoku (14,03 m) a na 110 m př. (15,05 s)
příznivcům a sponzorům.
na MR 2002 v Plzni a o dva roky později významně
Děkujeme za Vaši přízeň.
pomohl družstvu juniorů AC Pardubice ke stříbrné
medaili na MR, když zvítězil na 110 m překážek.
Tyto úspěchy byly výsledkem tvrdého a náročného
tréninku, ale další vzestup formy překazily zdravotní
problémy, které Pepu trápí dodnes. Největšími Pepovými příznivci jsou máma s tátou, kteří neváhají ve
své Škodě 120 si udělat výlet například do Jablonce,
žebříčku seriálu Malý Open. V této těžké kon- aby mu mohli fandit.
kurenci 14 párů se podařilo poličské dvojici
V současné době Pepa úspěšně studuje ČVUT
Mirek Krištof – Zdeněk Jílek obsadit celkové
v Brně a v rámci možností se udržuje v dobré sportřetí místo.
tovní formě, aby ještě dlouho byl platným členem
2. 12. za účasti 15 párů se konal turnaj smí- poličského družstva mužů, neboť není a dlouho
šených dvojic. Z celkového vítězství se radovala
nebude za něho rovnocenná náhrada. Kdykoliv má
dvojice Hejč – Dostálová z Brna. Z domácích se
volnou chvíli, tak si přijde mezi poličské atletické
nejlépe umístila dvojice Andrea a Zdeněk Jílkovi
naděje zatrénovat a ochotně se s nimi podělí o své
na pátém místě. Smůlu měla další domácí dvojice
bohaté zkušenosti. Má rád veselou partu kamarádů,
Jirka Pikula a Pavla Šebelová, které unikla účast
se kterou ho můžete potkat na bowlingu a obtížně
ve finálové trojici jen o malý kousek.
odolává svodům krásné dámy.
9. 12. hostila naše hala Oblastní přebor žen
Přejeme mu, aby v nové sezoně zmizely zdravotní
východočeského kraje. Do Poličky bohužel nedo- obtíže a návrat na sportovní výsluní.
jely tři nejlepší ženy, které startovaly ve stejném
-JarKatermínu na turnajích v zahraničí. I tak se přítomné dámy prezentovaly krásným tenisem. Přeboru
se zúčastnilo 10 žen, z toho dvě domácí hráčky
Klára Uttendorfská a Alena Pazlarová ml., které
ale mnoho šancí na úspěch neměly, ale alespoň
si na vlastní kůži vyzkoušely, jak se hraje špičkový tenis.
Dne 18. 12. 2006 proběhla v krytém bazénu v PoPřebornicí kraje se stala Petra Hynková z Par- ličce plavecká štafeta speciálních škol na 4x50 m. Zádubic, která je na 48. místě celostátního žebříčku
vodu se zúčastnily školy z Poličky, Svitav, Vysokého
a vybojovala si tak účast na mistrovství republiky, Mýta, České Třebové a Ústí nad Orlicí.
které se bude hrát na konci roku 2006 v PrazePo úvodních rozplavbách se do finálového závodu
-Průhonicích.
probojovala škola ze Svitav, Vysokého Mýta a Ústí nad
16. 12. se konal republikový turnaj mladšího
Orlicí. Po tuhém boji zvítězila svitavská štafeta.
žactva za účasti 23 dívek, z toho 3 domácí, a 10
Celkové pořadí:
chlapců - 1 domácí.
1.Svitavy, 2.Ústí nad Orlicí, 3.Vysoké Mýto,4.Česká
Terezky Vytlačilová a Musilová obsadily ve
Třebová, 5.Polička
čtyřhře 3. místo a stejné místo patřilo i Radku
Jako každoročně proběhl i vložený závod jednotVytlačilovi, který hrál čtyřhru s Honzou Černým
livců. Mezichlapci zvítězil Hromádka ze Svitav a z díz Brna. Děkuji sponzorům turnaje za ceny pro
vek byla nejlepší Dobřanská z Poličky.
hráče. Jsou to: pánové O. Báča, M. Hlouš, A. DvoTouto cestou chceme poděkovat plaveckému bařák, L. Scheib, J. Brokeš a paní V. Bidmonová.
zénu za možnost uspořádat tuto vydařenou akci.
Za TO Z. Jílek
Za organizátory Jan Bican

TENIS
25. 11. tento den slavila Polička tenisový
svátek. Na turnaj HARD přijela elita amatérského
tenisu. K vidění byl tenis vrcholné úrovně, který
předváděly dvojice z předních pozic celkového

AMATÉRSKÁ
VOLEJBALOVÁ LIGA
V uplynulém měsíci byly odehrány následující
zápasy s výsledky:
30. 11. THT - Bystré 2:0, THT - Pajdáci 2:0,
Bystré - Pajdáci 1:1
7. 12. M6PV - A mrzaci 1:1,
Uzený sardinky - A mrzaci 0:2,
Uzený sardinky - Bukvičky 0:2
14. 12. Bukvičky - Bystré 2:0,
Bukvičky - Pajdáci 2:0
21. 12. ASPV - A mrzaci 1:1
Rozpis zápasů na tento měsíc:
4. 1.
Uzený sardinky - Bystré, Uzený sardinky
- Pajdáci, A mrzaci - Pajdáci
11. 1. ASPV - THT, M6PV - THT, M6PV - Bystré
18. 1. ASPV - Bystré, ASPV - Pajdáci,
M6PV - Pajdáci
25. 1. Uzený sardinky - THT, ASPV - Uzený sardinky, M6PV - Uzený sardinky
1. 2.
ASPV - M6PV, ASPV - Uzený sardinky,
M6PV - Uzený sardinky
Více informací a kompletní rozpis naleznete na
www. policka. cz/avl
Za OV AVL
Jaroslav K. Dvořák

PLAVECKÁ ŠTAFETA
SPECIÁLNÍCH ŠKOL
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ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ MUŽSTEV
Muži „A“:
Horka, Svitavy B, Pomezí, Sebranice atd/, je řada
Jestliže jsme v tomto hodnocení tvrdili, že “A“ zápasů divácky velmi atraktivních a z tohoto důvomuži dospělých patří jako každoročně ke špičce nej- du se již dnes můžeme těšit na jarní odvetnou část
vyšší krajské soutěže – krajského přeboru Pardubické- sezóny.
ho kraje, tak podzimní část sezóny tomu dala plnou
Kádr mužstva: Jan Vopařil, Robert Schuch, Petr
měrou za pravdu a museli bychom dlouho vzpomí- Stoklásek, Pavol Zahoran, Martin Mihulka, Jiří Čípa,
nat, kdy mužům takováto polovina soutěže vyšla. Po
Jiří Nekkvinda, Ondřej Kučera, Pavel Bureš, Marek
krátké letní přípravě, kdy z mužstva odešli brankář
Opršál, Otakar Pospíšil, Jaroslav Hofman, Jaroslav
David Šedivý a záložník Jan Benko (Litomyšl), Libor
Dittrich st., Jan Moučka.
Soukal (přerušil aktivní činnost) a těžce zraněný
Michal Adamča, se vinou dovolených, muži scházeli
v nepříliš velkém počtu. Z důvodu regenerace hlavní
travnaté plochy jsme byli nuceni, jako i ostatní naše
mužstva využívat hřiště v Jedlové a Sádku. A jelikož
nám ani přípravné zápasy zase tolik nevyšly (např:
Bystřice n. P. 0:5, Ústí n. O. 1:3) velké iluze o úspěšné sezoně jsme si ani tak nedělali. Opak byl pak
skutečnou pravdou. Do soutěže jsme vstoupili vysokým vítězstvím na hřišti nováčka z Letohradu 4:0
(hraném na umělé trávě) a následnou drtivou výhrou
nad, z minulé sezony „stříbrnou“, Českou Třebovou
5:0, nastartoval tým na spanilou jízdu podzimní
sezonou. Mužstvo se opíralo o výborné výkony „navrátilce“ Ondřeje Dittricha a zkušenou obranou Švec
František, Neumeister Michal a Kovář Mirek doplněStarší dorost:
nou výborným a vyzrálým Láďou Králem. V záloze
Letní příprava začala pro obě dorostenecká mužpatří plné absolutorium Davidu Soukalovi, Jiřímu
stva po krátké přestávce 3. 7. 2006 a proběhla vzhlePetrovi a na krajích Jožkovi Opinovi a Martinu Nik- dem k danému ročnímu období a daným domácím
lovi. V útoku se nebývale střelecky zaskvěla dvojice
podmínkám celkem dle našich představ. Do staršího
Mirek Stejskal a Vojta Král. Tento úzký kádr, kterému
dorostu se posunul fotbalově velice silný ročník 89,
se až na výjimky vyhýbala zranění, odehrál v tomto
který perfektně doplnil starší ročník. Na začátku
složení celý podzim pohromadě. Do širšího kádru
soutěže byl jasný cíl a to hrát lepší střed tabulky
dále patřili Jiří Nekvinda, Petr Stoklásek, Pavel Bureš, a nemít v jarních bojích starosti se záchranářskými
Jiří Čípa, Robert Schuch, Jan Vopařil a další.
pracemi. Určitě jsme doufali, že by kluci mohli hrát
Tým vedený zkušeným trenérem Pavlem Schej- na medailových pozicích a při troše štěstí by tomu
balem a vedoucím mužstva Václavem Oboleckým ml.
tak i bylo, předek tabulky je po podzimní sezóně až
a kustodem a masérem v jedné osobě Liborem Za- na suverénní SK Chrudim a Teslu Pardubice vyrovtočilem, zúročil svoji dlouholetou spolupráci, kdy je
naný, takže věříme, že se kluci na jaře o tu „bednu“
mužstvo pohromadě ve vynikající výsledek, na který
poperou. Stále se nám nedaří příliš v domácím probudou fanoušci ještě dlouho vzpomínat. Nebýt po- středí, vyhraná utkání jsou vydřená a zbytečně jsme
sledního domácího utkání s ambiciózním nováčkem
dvakrát prohráli a jednou remizovali, čili domácí
ze Živanic, který usiluje se svým mecenášem Nová- ztráta 7 bodů určitě mrzí. Venku hrají kluci uvolkem (dovedl Lázně Bohdaneč do 1. ligy) o postup
něněji a tak i přes to, že jsme venku hráli o jedno
do divize, kdy se utkání odehrálo vlivem špatných
utkání více, přivezli jsme z cizích trávníků o jeden
klimatických podmínek se 14-denním zpožděním
bod více, než doma získali. Pokud by se nám tento
a utrpěli jsme jedinou porážku v této části sezony „blok“ domácího prostředí podařilo odstranit, bylo
2:3, ovšem opět výborném výkonu, museli bychom
by to dobré. Celkově musíme chlapce pochválit za
být spokojeni více jak na 100%.
přístup k přípravě i k vlastním zápasům, ve kterých
Všem hráčům patří plné absolutorium. Před dlou- ani v jednom případě nepropadli, naopak ukázali, že
hou zimní přípravou a následnou jarní sezónou může
mají určitě na lepší postavení v tabulce, než je soumužstvo věrným fanouškům slíbit, že svoji kůži ani
časné podzimní 5 místo. Bude velice záležet na zimní
na jaře neprodá pardubické „smečce“ (Holice, Pardu- přípravě, která je tolik nepopulární, ale o to důležibice, Živanice) v boji o postup do divize zadarmo!!!
tější. Za podzimní výsledky tedy musíme chlapcům
Výsledky mužstva v podzimní část:
poděkovat a následně upozornit na to, že je to i velká
LETOHRAD B 4:0, ČESKÁ TŘEBOVÁ 5:0, FKAS
výzva do nadcházející budoucnosti.
PARDUBICE 1:0, LITOMYŠL 4:1, MORAVSKÁ
TŘEBOVÁ 0:0, VYSOKÉ MÝTO 3:0, SKUTEČ 1:0,
Mladší dorost:
PRACHOVICE 2:0, MORAVANY 3:0, DOBŘÍKOV 2:
Vše, co je spojeno s letní přípravou, již bylo ře1, HOLICE 0:0, SVITAVY 1:1, LANŠKROUN 4:0, STO- čeno výše. Po odchodu fotbalově silného ročníku 89
LANY 1:1 a ŽIVANICE 2:3
do staršího dorostu a doplnění mužstva ze starších
Václav Obolecký ml. , ved. mužstva
žáků ročníku 91 jsme po pravdě příliš od tohoto
mužstva neočekávali, spíše jsme předpokládali, že
Muži „B“:
se mužstvo bude spíše učit a připravovat na další
Po sestupu „B“ mužstva do Krajské I. B třídy
sezóny. Kádr je velice úzký a mnohým hráčům chybí
byl úkol jediný: stabilizovat současný mladý kádr
v této kategorii potřebná výška a kilogramy, takže
doplněný talentovanými dorostenci a pohybovat se
jsme si příliš vysoké cíle nedávali. Kluci nás však
v klidném středu tabulky. Mužstvo po jarní sezoně
velice překvapili! „Mrňousové“ ukázali všem, co
převzal nový realizační tým vedený trenérem Františ- je to hrát srdcem a výborně doplňovali zkušenou
kem Švecem, kterému sekunduje dvojice Petr Hudec
a fotbalově vyspělou osu mužstva, takže nakonec je
a Pavel Satrapa. Po rozpačitém začátku a sérii 4 po- z toho pro nás překvapující 3 příčka po podzimní
rážek v řadě, se mužstvo zvedlo a dalo dohromady
části. A to jsme z hlediska našeho úzkého kádru
a před jarní sezónou má na to poprat se o lepší střed
nezačali dobře, neboť první tři kola jsme odehráli
tabulky bez záchranářských starostí. Většina hráčů
vždy s houkající sirénou záchranné služby v zádech,
„nakoukla“ v podzimní sezóně do širšího kádru „A“ co kolo, to středně až dlouhodobější zranění, takže
mužstva. Vlivem zranění hráčů dostali v několika
bez výpomoci starších žáků bychom těžko kolikrát
zápasech možnost i talentovaní dorostenci: Tomáš
dohrávali v plném počtu. Za to jim i trenérům patří
Švec, Jílek, Vrabec, Chrást, aby se pomalu adaptovali
dík a my budeme věřit, že se mladší kluci budou
do mužské věkové kategorie a svým přístupem určitě
chtít více zapojovat do mužstva, do kterého v létě
nezklamali.
přijdou natrvalo. Kluci poměrně dlouho vedli tabulV soutěži, ve které hraje mnoho oddílů z nejbliž- ku a projížděli, až na úvodní prohru na exdivizní
šího okolí / Horní Újezd, Dolní Újezd B, Kamenná
Tesle Pardubice, jako nůž máslem, pak však přišel
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přímý souboj o první místo na AFK Chrudim a tam
se již projevila omezená možnost našeho úzkého
kádru bojovat s mužstvy, která mají na každém
postu komplexní hráče jak co do fotbalovosti, tak
hlavně do fyzických předpokladů, tam je pak vzrůst
a hmotnost v mnoha případech nenahraditelná.
Přesto kluci nevzdali jediný zápas v sezóně a za
celkový herní projev po podzimní části si zaslouží
všichni hráči pochvalu a naše poděkování. Do další
činnosti Vám kluci přejeme taktéž hlavně to zdraví
a mnohým více kilogramů a centimetrů, pak budou
překvapivé ambice tohoto mužstva ještě větší.
Martin KLEIN – trenér
Mladší žáci:
Mladší žáci dosáhli v podzimní části sezóny
průměrných výsledků. Dokázali sehrát vyrovnané
zápasy s lepšími mužstvy tabulky, ale také dokázali
pustit body daleko slabším soupeřům. V této věkové
kategorii jde hlavně o to, aby jsme připravili hráče na
přechod do starších žáků. V zimní přípravě se budeme muset zaměřit na kondiční přípravu a hlavně na
práci s balonem. Za přístup v podzimní části sezony
zaslouží pochvalu tito hráči: David Uher, Michal
Groulík, Jakub Dvořák, Roman Kvasnička, Petr Kučera, Vít Ehrenberger, Jan Šidlo, Martin Opina.
Jozef OPINA - trenér
Starší žáci:
Starší žáci se v polovině prvního rozšířeného
ročníku (z 12 na 14 mužstev) umístili na 8. místě,
se ziskem 19 bodů. Abych byl upřímný, je to méně,
než jsem čekal na začátku ročníku, ale v průběhu
sezóny bylo několik skutečností, se kterými jsme
se museli vyrovnávat a tak po skončení podzimu
jsme s bodovým ziskem celkem spokojeni. Po odchodu O. Slaného do Olomouce jsme měli problém
s brankáři, podařilo se sehnat P. Dospěla, který se
po neslaném začátku stal oporou a podobně tomu
bylo i u D. Petra na místě obránce. Další hráči, kteří
přišli ať již na začátku sezóny nebo v jejím průběhu,
naznačili své možnosti, ale buď v důsledku nemoci,
nebo nedisciplinovanosti se zatím plně nezapojili
a nebyli pro mužstvo výraznými posilami. Mrzí to
hlavně v případě T. Poula, který by byl při lepším
přístupu velkým přínosem a dokázal by zacelit mezeru vzniklou odchodem D. Housky. Z hráčů ročníku
1992, kteří by měli být největšími oporami, splnil
tuto roli pouze Honza Bednář a to i přesto, že byl
přeřazen do ml. dorostu a s námi sehrál jen několik
utkání. F. Švec a M. Vaško jsou velice platnými hráči,
ale musí chtít hrát a ne si na hřišti povídat. Hráči
ročníku 1993 budou jistě příští rok oporami, ale letos
jim schází pár centimetrů k tomu, aby se více prosazovali. Jedinou výjimkou je T. Holeš, který sice také
není žádný habán, ale výkony se řadí mezi nejlepší
hráče mužstva. Co se týče jednotlivých zápasů, dá
se říci, že výkony byly nevyrovnané. Sehráli jsme
velice pěkné zápasy např. v Třemošnici, doma s Letohradem a také s Vysokým.. Mýtem, ale také zápasy,
na které raději rychle zapomenout, a to ve Svitavách
a doma s Mor. Třebovou. Před námi je zimní příprava
a věřím, že pokud k ní hráči přistoupí s maximální
zodpovědností, že není nereálný cíl bojovat o umístění mezi prvními pěti.
Roman Kysilko - trenér
MINIPŘÍPRAVKA ROČNÍK 2000-2001
A MLADŠÍ
V této věkové kategorii se zaměřujeme na seznámení s fotbalem jako formou hry a soutěží, kde rozvíjíme vytrvalost, koordinaci těla a práci s balónem.
Začínáme rozcvičkou, kde během a protahováním
rozehřejeme celé tělo. Poté se učíme ovládat míč
mezi kuželi, správnou techniku nahrávky a střely.
Závěr je věnován samotné hře, kde se učí, co je to
fotbal. Po třech měsících je vidět na dětech velký pokrok ve všech věcech, na které se zaměřujeme. Pro
trenéra je jako odměna vidět radost dětí ze hry a to,
že se těší na další trénink.
RADEK BICAN - trenér

7 STARTŮ – 7 POHÁROVÝCH UMÍSTĚNÍ
ČESKO-SLOVENSKÝ REKORD
Poličský naturální kulturista završil mimořádně
SOUTĚŽE V SEZÓNĚ 2006:
úspěšnou sezónu 2006 dosažením rekordu v počtu
15. 4. - MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ
startů – na sedmi soutěžích získal sedm poháro- REPUBLIKY - PRAHA
vých umístění. Obvykle startuje na 2-3 soutěžích,
9.-10. 6. - MISTROVSTVÍ EVROPY - ŠPANĚLSKO
největší „vytrvalci“ absolvují 4-5 závodů za rok. - BARCELONA
Na otázku, co ho vedlo k tak náročné přípravě (6
30. 9. - GRAND PRIX REDOT NATURAL CUP
měsíců 12 tréninků týdně a přísná dieta), poličský - KARLOVY VARY
závodník řekl: „Trénink je dřina, dietu nemám rád,
14. 10. - GRAND PRIX SLOVENSKA - BÁNSKÁ
ale překonat sám sebe, vydržet tu zátěž a zvítězit
BYSTRICA
sám nad sebou – to mě skutečně lákalo. Celá sezóna
15. 10. - MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ SLOvšak byla náročná také mentálně.“ K bronzu na
VENSKA - KOŠICE
mistrovství světa tak poličský borec přidal další
3. – 4. 11. - MISTROVSTVÍ SVĚTA - ITALIE
úspěch v mimořádné úspěšné sezóně.
- BOLZANO
Rekord v počtu startů za jednu sezónu v historii
25. 11. - GRAND PRIX ATLAS CUP - HOŘOVICE
česko-slovenské naturální kulturistiky:
U PLZNĚ

MILOŠ MAYER ZVÍTĚZIL V ČESKÉM POHÁRU MASTERS
V CYKLOKROSU
Miloš Mayer se stal celkovým vítězem Českého poháru Masters v cyklokrosu.
V neděli 17. prosince 2006 se v Luži konal
závěrečný závod Českého poháru Masters v cyklokrosu. Za náš oddíl se celého seriálu účastnil
Miloš Mayer, který před posledním závodem
figuroval na druhém místě celkového pořadí
s odstupem 2 bodů na vedoucího závodníka.
Celkové výsledky tedy byly otevřené až do úplného finále.
Na startu se sešlo celkem 25 závodníků, na
které čekala velmi technicky náročná trať, ještě
ztížená deštěm a bahnem, protože všudypřítomná tráva a bláto ucpávaly pohyblivé mechanismy

všech kol. Po startu vjížděla do terénu v čele
pětičlenná skupina, ve které se pohyboval i Miloš. Během závodu, který byl díky počasí a podmínkám náročný nejen na závodnickou morálku,
ale hlavně na techniku, se Milošovi po dlouhé
bitvě podařilo s náskokem získat první pozici ve
své kategorii a tím i celkové vítězství v českém
poháru.
Blahopřejeme mu jménem celého klubu
i všech jeho kamarádů a známých k jeho úspěchu.
Celkové pořadí ČP Masters (kat. 40 – 50 let):
1. Miloš Mayer, SK PRIMA Polička
159 b.
2. Roman Kadlec, ON ROAD Olomouc 158 b.
3. Antonín Ištván, YOGI RACING
117 b.
Vítězové jednotlivých kategorií ČP:
30 – 40 let
Mlynář Vlastimil,
ACS DRAK Vrbno pod Pradědem
40 – 50 let
Miloš Mayer,
SK PRIMA Polička
nad 50 let
Ocásek Zbyněk,
BIKE KLUB OCIZ Krnov
P. Mohelník

ROZVRH PLAVÁNÍ
PRO VEŘEJNOST LEDEN 2007
1.
2.
3.

pondělí zavřeno
úterý
6.00-20.00 h.
středa
6.00-7.30 h.
12.00-19.00 h.,
19 00-20.00 h. kond. pl.
4. čtvrtek 6.00-7.30 h.
12.00-20.00 h.
5. pátek
6.00-7.30 h.
12.00-20.00 h.
6. sobota 14.00-20.00 h.
7. neděle zavřeno
8. pondělí 6.00-7.30 h.
12.30-13.30 h.
14.30-20.00 h.
9. úterý
6.00-7.30 h.
12.00-20.00 h.
10. středa
6.00-7.30 h.
12.00-19.00 h.,
19.00-20.00 h. kond. pl.
11. čtvrtek 6.00-7.30 h.
12.00-20.00 h.
12. pátek
6.00-7.30 h.
12.00-20.00 h.
13. sobota 14 .00-20.00 h.
14. neděle zavřeno
15. pondělí 6.00-7.30 h.
12.30-13.30 h.
18.00-20.00 h.
16. úterý
6.00-7.30 h.
12.00-20.00 h.
17. středa
6.00-7.30 h.
17.30-18.30 Aquaer.,
18.30-20.00 h., 20.00-21.00 h. kond. pl.
18. čtvrtek 6.00-7.30 h.
14.00-20.00 h.
19. pátek
6.00-7.30 h.
12.00-20.00 h.
20. sobota 14.00-20.00 h.
21. neděle zavřeno
22. pondělí 6.00-7.30 h.
12.30-13.30 h.
18.00-20.00 h.
23. úterý
6.00-7.30 h.
12.00-20.00 h.
24. středa
6.00-7.30 h.
17.30-18.30 Aquaer.,
18.30-20.00 h., 20.00-21.00 h. kond.pl.
25. čtvrtek 6.00-7.30 h.
14.00-20.00 h.
26. pátek
6.00-7.30 h.
12.00-20.00 h.
27. sobota 14.00-20.00 h.
28. neděle zavřeno
29. pondělí 6.00-7.30 h.
12.30-13.30 h.
18.00-20.00 h.
30. úterý
6.00-7.30 h.
12.00-20.00 h.
31. středa
6.00-7.30 h.
17.30-18.30 Aquaer.,
18.30-20.00 h., 20.00-21.00 h. kond. pl.
Případné změny budou zveřejněny ve vývěsní
skříňce před pl. bazénem v Poličce. Upozornění:
3. a 10. ledna je kondiční plavání od 19.00 hod.
PROVOZ SAUNY: leden 2007
středa a pátek: muži od 16.30-19.30 hod., čtvrtek: ženy od 16.30-19.30 hod., sobota: ženy 15-17
hod.;společná 17.30-20 hod.
Saunu po objednání mohou využívat kolektivy
dětí a žáků s doprovodem pedagogů, kolektivy
z veřejnosti. Objednávky přijímá telefonicky plavecký bazén 461 725 631
MASÉRSKÉ SLUŽBY ZAHÁJENY OD 1. 1. 2007
V PROSTORÁCH SAUNY V PLAVECKÉM BAZÉNU.
OBJEDNÁVKY na tel. 731 190 807
PROVOZ FITCENTRA NA PLAVECKÉM BAZÉNU: PO-PÁ od 14-20 HOD. ÚT.,ČT. A SO od 10-12
hod., pondělí 1. ledna je posilovna zavřená.
V roce 2007 začínají plavecké kurzy v pondělí
15. ledna, ve středu 17. ledna: plavání kojenců
a batolat od půl roku věku dítěte do tří let, plavání
rodičů s dětmi, plavání hrou, Delfínek, zdokonalovací plavání pro mladší a starší žáky, triatlon MIP,
plavecký oddíl ORKA. Do všech kurzů se mohou
děti ve školním roce přihlašovat průběžně. Srdečně
je zveme. Informace o kurzech najdete ve vývěsní
skříňce před plaveckým bazénem, volat můžete:
plavecký bazén 461 725 631, pí. Kmošková.
Jitka Kmošková, ved. plaveckého bazénu
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