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KAUZA POLDR
Vážení čtenáři,
reportáž Hráz, kterou televize Nova odvysílala
10. ledna v pořadu Na vlastní oči, rozčeřila veřejné mínění v Poličce měrou nebývalou. Vzhledem
k tomu, že vyvolala mnoho reakcí z různých stran
a že ji považuji za neobjektivní, zcela jednostranně
zaměřenou a odporující novinářské etice, věnujeme
(zdaleka ne poprvé) této kauze mnoho místa tak,
aby se k ní mohli všichni dotčení vyjádřit. Všem autorům, na jejichž články se proto nedostane místo,
se omlouvám.
Ing. Ivo Janeček,
šéfredaktor Jitřenky
Vyjádření města Poličky k reportáži Hráz
vysílané v pořadu Na vlastní oči
Nezávislá televizní stanice Nova odvysílala
10. 1. 2007 ve svém pořadu Na vlastní oči reportáž
s názvem Hráz. Po zhlédnutí této relace činí město
Polička následující prohlášení .
Suchý poldr je standardní stavba, provedená
po řádném výběrovém řízení. Se zhotovitelem byla
realizace stavby ošetřena smlouvou o dílo, ve které
se mj. upravovala i problematika jako jsou např.
případné vícepráce. V případě víceprací bylo podmínkou jejich provedení předchozí odsouhlasení
rozsahu a nákladů na vícepráce oběma smluvními
stranami a uzavření písemného dodatku ke smlouvě. Jedině za splnění těchto podmínek byl zhotovitel oprávněn provést odsouhlasené vícepráce a ty

pak městu Poličce, jako objednateli, vyúčtovat.
Zhotovitel však tyto podmínky nesplnil a navíc po
městu Poličce požadoval úhradu víceprací, které
nebyly ze strany zhotovitele provedeny.

Vzhledem k nesrovnalostem při provádění díla
ze strany zhotovitele a k nedůvodným nárokům
uplatňovaným ze strany zhotovitele požádalo město
Polička o zpracování znaleckých posudků znalecký
ústav STAVEXIS s.r.o. se zaměřením na rozsah a cenu díla a na kvalitu provedeného díla.
Oba tyto posudky opravňují město Poličku
k postoji, který byl a je zastáván. Město, na základě závěrů znaleckého posudku týkajícího se
kvality provedeného díla, muselo provést demon-

JITŘENKA V ROCE 2007
Šéfredaktorem JITŘENKY je, na základě výběrového řízení, od roku 2004 ing. Ivo Janeček. Rozhovor
vznikl začátkem ledna 2007 namísto původně plánovaného novoročního redakčního úvodníku.
Připomeňte čtenářům fakta týkající se financování, výroby a distribuce Jitřenky.
Výrobu Jitřenky financuje město ze svého rozpočtu. V roce 2006 byly náklady 554 461 Kč a příjmy
z reklamy 110 171 Kč. V letošním roce budou tyto
částky obdobné.
Příprava Jitřenky začíná shromažďováním příspěvků od přispěvatelů, kontaktováním zájemců o reklamu a podobně. Příspěvky, které nepřijdou v elektronické podobě, je třeba přepsat, všechny je nutno
přečíst a opravit gramatické chyby. Do stylistiky až
na křiklavé případy nezasahuji, protože si myslím,
že je dobré zachovat autentičnost příspěvků. Navíc
někteří autoři jakékoliv zásahy do textu nelibě nesou. Devadesát procent příspěvku přichází 19. nebo
20. v měsíci, kdy je obvykle uzávěrka. Kolem 21. nebo
22. se schází redakční rada, kde se její členové seznámí s příspěvky. Občas se stane, že proběhne debata
kvůli tématice či stylu některého z nich, ale jen zcela
mimořádně. Pokud si dobře vzpomínám, tak se to za
dobu mého šéfredaktorování stalo asi dvakrát. Spíš
se takový problém řeší úpravou článku po dohodě
s autorem.
Obvykle 23. jdu do tiskárny a s grafikem vytváříme tiskovou předlohu Jitřenky. Je to velmi náročná
práce, protože během jednoho dne musíme posklá-
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dat pokud možno všechny příspěvky a fotografie
na obvyklých 20 stránek Jitřenky. A tady je někdy
problém, že se pro příspěvek místo prostě nenajde
jen proto, že je příliš dlouhý, nebo naopak krátký
a na stránce je ještě místo, pro které mi chybí další
malý článek. Obecně platí, že se jako první umísťují
články z města, kulturní kalendář a další pravidelné
příspěvky, přednost mají zprávy o akcích, které se
budou konat, apod. Pokud se článek nevejde do
aktuálního čísla, tak se ho snažím přesunout do čísla
dalšího, ale někdy se stane, že tím natolik ztratí na
zajímavosti, že už to nemá smysl. Na tomto místě se
chci všem autorům, kterým článek nevyšel, omluvit.
Opravdu není jednoduché rozhodnout, že něco nevyjde. Jsem si vědom, že to člověka naštve, když si dá tu
práci, napíše článek a on nakonec nevyjde, ale někdy
se sejde článků tolik, že se při nejlepší vůli do Jitřenky
poskládat nedají.
Po sazbě následuje poslední korektura a opravy
a tím moje práce končí. Tiskárna Jitřenku vytiskne,
poskládá, zaveze na poštu a ta ji distribuuje do poštovních schránek.
Občas se stane, že JITŘENKU objevíme ve
schránce až po začátku měsíce. Není interval
mezi termínem uzávěrky a doručením výtisku
zbytečně dlouhý? Ke čtenářům se mnohdy nedostanou včas aktuální informace – například pozvánky na akce, které se konají první dny v měsíci. Dojde k nápravě?
(pokračování na str. 3)
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táž a zásadní opravy bezpečnostního betonového
přelivu a dodatečné obetonování výpustní roury,
dle tohoto posudku bylo totiž dílo nebezpečné
svému okolí.
Dle znaleckého posudku se zaměřením na
rozsah díla a jeho cenu vyplývá, že cena za dílo
uhrazená městem je odpovídající rozsahu a obsahu
díla.
Město Polička vzhledem k vadnosti provedeného díla a vynaložení nákladů na opravu vadného
díla nárokuje po zhotoviteli z titulu odpovědnosti
za vady slevu. Město učinilo veškeré právní kroky,
aby zabránilo neoprávněným požadavkům ze strany zhotovitele a aby zajistilo nápravu vadného díla
způsobeného zhotovitelem.
Je velmi zarážející a neetické, jestliže si zpracovatel reportáže nezajistí kvalifikované materiály,
aby mohl objektivně informovat veřejnost, a vychází pouze a jen z tvrzení jedné ze stran, aniž by
provedl ověření si takových tvrzení a taková tvrzení
pak předestírá jako ověřené skutečnosti. Je dobré
zdůraznit, že město Polička nabízelo reportérce pořadu Na vlastní oči podrobné informace o průběhu
realizace, ale ona tyto informace odmítla.
Pokud by ani tyto argumenty nestačily, mohou
se případní zájemci kontaktovat s vedením města
a celý problém podrobně prodiskutovat.
Petra Martinů,
tisková mluvčí města Poličky
(pokračování na str. 2)

KAUZA POLDR
(pokračování ze str. 1)
Vyjádření Dalibora Dufka
k předchozímu článku
Po řádném výběrovém řízení jsem v únoru 2004
podepsal s Městem Polička smlouvu o dílo na akci
Suchý poldr Polička, kde podkladem byla první projektová dokumentace. V červnu 2004 byla zpracovaná
na základě požadavků odboru životního prostředí
MěÚ Polička nová dokumentace avšak bez rozpočtu.
Na základě této dokumentace došlo k rozšíření celé
stavby.
Vzhledem k tomu, že došlo ke zvýšení objemu
prací na stavbě oproti podepsané smlouvě o dílo,
upozorňoval jsem od počátku investora na vznik víceprací. Nejprve jsem tak činil ústně později písemně
zápisem do stavebního deníku (dle podmínek pro
uplatnění víceprací uzavřené smlouvy o dílo) a dále
několika písemnými výzvami. Rozpočet víceprací
se zdál městu vysoký, a proto objednalo posudek
u znaleckého ústavu STAVEXIS s.r.o. Brno, který
čerpal informace (jak je v něm uvedeno) z podkladů
dodaných a zároveň vysvětlených Jaroslavem Martinů.
Proč tyto podklady nedodával technický dozor investora ing. Lubomír Vlček?
Usnesením zastupitelstva města dne 23. 6. 2005
byla schválena rozpočtová změna č. 2/2005, kde
mimo jiné byly schváleny vícepráce dle posudku
v částce 1.480 tis Kč nikoliv však uhrazeny dodavateli
stavby. Jak je možné, že Město Polička dnes tvrdí, že
vícepráce nebyly nikdy objednány, když byly znaleckým posudkem oceněny a posléze schváleny zastupitelstvem města?
V květnu 2005 proběhlo kolaudační řízení příslušným odborem MěÚ Polička. Závěry kolaudačního
rozhodnutí byly takové, že stavba je funkční, bezpečná a skutečné provedení stavby ani její užívání
nebude ohrožovat veřejné zájmy. Rozhodnutí nabylo
právní moci dne 30. 5. 2005. Stavba byla prověřena
2 znaleckými ústavy a dle závěrů těchto soudně
znaleckých posudků bylo dílo realizováno a zkolaudováno jako funkční a bezpečné. Funkčnost, stabilitu
a bezpečnost díla prověřila sama příroda při povodni
v březnu 2005! Jak je tedy možné, že město na základě závěrů jediného znaleckého posudku týkajícího se
kvality provedeného díla muselo v září 2005 zadat
bez výběrového řízení jiné firmě demontáž a opravu
bezpečnostního betonového přelivu?
Na město jsem podal žaloby na zaplacení prací
provedených na stavbě Suchého poldru a Inženýrské infrastruktury Mánesova. Posléze město podalo
žalobu na moji společnost, ve které požaduje, abych
zaplatil demontáž a opravu bezpečnostního přelivu,
který byl zkolaudován jako funkční, stabilní a bezpečný!
Dalibor Dufek
(neprošlo redakční úpravou)
Vyjádření města Poličky k článku
Dalibora Dufka
Zástupce firmy DUFESTAV spol. s r.o. ve svém
článku ke stavbě Suchý poldr Polička předkládá
veřejnosti některá tvrzení, která by mohla uvést veřejnost v omyl. V zájmu objektivity informací město
Polička upřesňuje tvrzení uvedená v článku takto:
1) V době podpisu smlouvy o dílo byla vypracována dokumentace pro územní řízení, jejímž dalším
zákonem požadovaným stupněm je dokumentace pro
stavební řízení, která stavbu řeší detailnějším způsobem, než dokumentace pro územní řízení. Firma
DUFESTAV spol. s r.o. se ve smlouvě o dílo zavázala
stavbu poldru realizovat podle dokumentace pro
stavební řízení za smluvní cenu, která jí byla městem
Polička v plné výši uhrazena.
2) Vzhledem ke sporům o výši ceny díla si město
Polička nechalo zpracovat posudek ceny od znaleckého ústavu STAVEXIS s.r.o. Podkladem pro posudek
hodnotící spornou cenu díla byl především projekt
pro stavební povolení schválený ve vodoprávním
řízení.
3) Částka schválená v rozpočtové změně č. 2/2005
představovala rozdíl, mezi smluvní cenou uhrazenou

firmě DUFESTAV spol. s r.o. a cenou řádně dokonče- byl osobně přítomen a pomáhal je řešit, a kdybych
ného díla dle znaleckého posudku. Nejednalo se tedy
nebyl svědkem mnohdy zoufalých situací našich
o schválení víceprací firmě DUFESTAV spol. s r.o. To
spoluobčanů, tak bych skoro řekl, že jsme neměli
město Polička nikdy neučinilo.
protipovodňovou hráz vůbec budovat. Město uhra4) Kolaudační rozhodnutí obsahovalo celkem 6
dilo firmě Dufestav částku zhruba 11,5 mil. Kč v souvad a nedodělků, které měla firma DUFESTAV spol.
ladu se smlouvou uzavřenou mezi městem Poličkou
s r.o. odstranit do 31. 7. 2005, nicméně tak v nejpod- a firmou Dufestav.
statnějších vadách neučinila. Posudek znaleckého
Je paradoxem, že na jedné straně čelíme falešústavu STAVEXIS s.r.o prokázal nebezpečnost díla, nému obvinění (zaznělo i v reportáži TV Nova), že
mj. na základě georadarového průzkumu a rozboru
město Polička dluží firmě Dufestav za vícepráce,
vzorků použitého betonu.
které si neobjednalo, a které možná ani nebyly pro5) Město Polička proto přistoupilo k opravě díla
vedeny. Vůbec se ale nemluví o tom, že na základě
za částku schválenou v uvedené rozpočtové změně, tj. znaleckých posudků město muselo zabezpečit, aby
1.480 tis. Kč. Práce byly zadány bez výběrového řízení
hlavní část stavby – bezpečnostní betonový přeliv
v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, – kvůli hrubým nedostatkům zbourala a znovu pokterý v roce 2005 stanovil limit stanovující povinnost
stavila jiná firma, neboť firma Dufestav nedodržela
provedení výběrového řízení pro zakázky od výše
termín k odstranění závad uvedený v kolaudačním
2.000 tis. Kč. Bylo tak učiněno vzhledem k časové
rozhodnutí. Pochopitelně požadujeme, aby nám tyto
tísni zejména proto, že bylo třeba zajistit bezpečnost
vícenáklady uhradila. Kromě toho jsme na ni podali
poldru před zimním obdobím a také bylo třeba
trestní oznámení pro podezření z podvodu, jelikož
provést závěrečné vyhodnocení stavby pro Státní
nám fakturovala více ujetých kilometrů, než činila
fond životního prostředí. Cena opravy, na kterou
skutečnost.
dodavatel opravy přistoupil, s ohledem na omezené
Mrzí mne, že všechny problémy a těžkosti za
finanční prostředky města Poličky, je hluboko pod
celou dobu 2,5 roku dopadají na moji hlavu, přesrozpočtovými cenami.
tože na stavbu dohlížejí odborníci jako například
6) K soudním sporům mezi městem Poličkou
stavbyvedoucí, projektant a jiní. Přitom ve smlouvě
a firmou DUFESTAV spol. s r.o. je třeba podotknout,
je zakotveno, že pokud by došlo k vícepracím, musí
že spory vedené na základě žalob DUFESTAV spol.
být projednány se stavbyvedoucím a jeho prostředs r.o. nebyly věcně skončeny. Město Polička se doža- nictvím s městem Poličkou, musí být písemným záduje soudní cestou slevy z ceny díla a úhrady nákladů
znamem stvrzeny ve stavebním deníku, načež musí
vzniklých s odstraněním vad a nedodělků díla. Výše
být uzavřen písemný dodatek k původní smlouvě.
uvedeným postupem město Polička hájí zájmy svých
Teprve potom, pokud by město souhlasilo, by byla
občanů.
firma oprávněna vícepráce provést a fakturovat. Nic
Petra Martinů, takového se nestalo. Jako důvod útoků na mou osobu
tisková mluvčí města Poličky
vidím fakt, že jsem to byl já, kdo inicioval vypracování
znaleckých posudků na cenu a kvalitu díla, které proStanovisko starosty J. Martinů
kázaly zásadní pochybení dodavatelské firmy. S odNechtěl jsem ani uvěřit, že je možné něco tako- stupem času jsem stále víc přesvědčen, že zvolený
vého odvysílat. Jsou to lži a pomluvy. Nikdy jsem na
postup byl jedině možný a správný a děkuji všem radnikoho žádné vymahače neposlal. Logicky vzato ani
ním a zastupitelům, že jej svým usnesením schválili.
nedává smysl, abych se pletl do vztahů mezi firma- Děkuji současně všem lidem, kteří mě v této nelehké
mi. Mým jediným a hlavním úkolem bylo důsledně
situaci svými telefonáty a SMS zprávami podpořili
chránit zájmy Poličky. Zejména, aby stavba poldru
a povzbudili. Dodávám, že jsem připraven se kdykobyla funkční a pro město bezpečná, a za druhé, aby- liv s kýmkoliv setkat a zodpovědět jeho dotazy.
chom neporušili smlouvu mezi Poličkou a Státním
fondem životního prostředí, v níž se jednalo o dotaci
Co na to policie?
9 mil. Kč. Hrozilo totiž nebezpečí, že při nedodržení
Je pravda, že Policie ČR Svitavy vedla na základě
sjednaných technických a dalších podmínek dle do- trestních oznámení o zneužití pravomoci veřejného
kumentace budeme muset všechny peníze se 100 %
činitele, podaných firmou Dufestav, vyšetřování proti
penalizací vrátit, což by mělo pro město nedozírné fi- panu Martinů, když inicioval zbourání bezpečnostnínanční následky. Musím dodat, že už před dvěma lety
ho betonového přelivu v hrázi a postavení nového.
jsem obdržel anonymní výhružné telefonáty (volala
Případem se zabývala asi půl roku a nakonec jej
jakási žena), že nezaplatíme-li Dufestavu vícepráce, odložila s tím, že pan Martinů postupoval aktivně
tak budu buď fyzicky zlikvidován, nebo na mne bude
a dbal zájmů města a jeho postup vyhodnotila jako
vyrobena nějaká politická aféra. Co se týče natáčení
jedině možný.
zmíněné reportáže, k níž jsem se dostal čirou náhoPřipravil: Ing. L. Vrabec
dou, nikdo si nedovede představit atmosféru, která
tam vládla. Musím konstatovat, že to je nesdělitelné,
Podpora starostovi, pořad v TV neobjektivní
to se musí prožít. Hned na začátku ke mně přivedli
10. 1. 2007 odvysílala Nova v pořadu Na vlastní
jakéhosi pána, kterého jsem v životě neviděl, s tím, že
oči reportáž o tom, jak náš současný starosta J. Marjsem ho podvedl, a co já na to. Za chvíli přivedli pana
tinů poškodil bohatého stavitele pana Dufka. Jednalo
Dufka, aby mě mohl před kamerami obvinit, že jsem
se zejména o stavbu poldru a inženýrských sítí v lona něj poslal vymahače... V tu chvíli mě napadlo, že
kalitě Mánesova.
bych měl odejít, ale uvědomil jsem si, že i to by bylo
Ačkoliv jsme v roce 2004 sami vystupovali proti
použito proti mně. Nemohu se ubránit dojmu, že to
stavbě poldru v té podobě, jak se měl postavit, musívšechno bylo objednáno hlavně k diskreditaci mé
me se našeho starosty zastat. Reportáž byla natočena
osoby a našeho města. Jakoukoliv mou argumentaci
jednoznačně ve prospěch pana Dufka a mnoho inohledně obrovského rizika, že porušíme podmínky
formací bylo překrouceno proti p. Martinů, který ani
smlouvy se SFŽP, znalecké posudky na rozpočet či
neměl příliš šanci se bránit, natož předložit důkazy
kvalitu díla, pracovníci Novy vyslechli, ale nepubli- na svoji obranu.
kovali dále, takže reportáž vyzněla tak, jak vyzněla.
Opět se ukázalo, že média dokáží silně zkreslit
V jednom „guláši“ se navíc ocitl suchý poldr s výstav- skutečnost. To musíme mít stále na zřeteli. Vždy, když
bou rodinných domků na ulici Mánesova, kde rovněž
vidíme nějaký pořad, reportáž, čteme článek apod.,
figuruje firma Dufestav. Šanci jsem nedostal ani druhý
vidíme něco, co je názor jednoho či více lidí, kteří do
den po natáčení, kdy televizní štáb sbíral na náměstí
dané tematiky pronikli jen do určité míry. Může to být
názory občanů. Moc mě mrzí, že jsou v dnešní době
záměr, může to být jen chyba či nedostatek novinářů.
možné takové hrubé manipulace. Od televize Nova
Ale může to být i koupeno – to můžeme nejzřetelněji
budu požadovat omluvu. Pokud to rada města schválí, vidět v reklamách. Stoprocentní účinky inzerovaných
bude omluvu požadovat i město Polička.
produktů jsou mnohdy velmi vzdálené realitě. To už
Kdybych neměl zkušenosti se všemi povodněmi,
jsme jistě všichni na vlastní kůži zažili.
které Poličku postihly od roku 1997, u nichž jsem
A21 Polička, ČSOP Polička
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OKÉNKO MĚSTSKÉ POLICIE
Se samoobsluhou si spletl restauraci v centru
města 4. 1. odpoledne devětašedesátiletý muž
z obce Nedvězí. Zřejmě chtěl ušetřit práci zaměstnancům restaurace, sám se hodlal chopit pípy
a roztáčet zlatavý mok. Jeho bohulibý úmysl se ale
minul účinkem a obsluhujícímu personálu se pranic
nelíbil. Nezvaný výčepní, už s nějakým tím promile
v krvi, alespoň personálu věnoval několik jadrných
nadávek a po této ukázce velmi nespisovné češtiny
byl z restaurace vykázán. Sedícího na chodníku
a přemýšlejícího o nespravedlnosti světa jej nalezli
přivolaní strážníci a zajistili, aby muž mohl dumat
o životě s výhledem z okna pardubické protialkoholní záchytné stanice…
Příznivé lednové počasí využil k poležení si
v parku šestadvacetiletý muž ze Sebranic 5. 1.
odpoledne. Po prohrané bitvě s přesilou alkoholu
v krvi si lebedil na zemi vedle lavičky a rozjímal
nad rozmanitostí tvarů oblohou plujících oblak.
Vehementně se dožadoval odvozu do protialkoholické záchytné stanice a to i za cenu pohmoždění
si prstních kloubů o obličeje přivolaných strážníků.
Některé prosby se prostě nedají odmítnout a výlet
do krajského města dopadl…
Nedostatkem sladkostí na vánočním stromku
možná trpěl třináctiletý chlapec z Borové a deficit
cukru chtěl dohnat dvěma čokoládovými tyčinkami, které ukryl do rukávu bundy 18. 1. odpoledne
v prodejně Plusu. Do profesionality některých
zlodějíčků mu ještě krůček chybí a jeho nešikovný
pokus o krádež byl odhalen. Z mlsu tedy nic nebylo a chlapec bude zpytovat svědomí na odboru
sociální péče…
Pavel Lahodný, velitel městské policie

OZNÁMENÍ O NÁLEZU
JÍZDNÍHO KOLA
13. 1. bylo na Pasekách nalezeno horské jízdní
kolo červené barvy. Majitel(ka) si je může vyzvednout na služebně Městské policie Polička.

SETKÁNÍ S PODNIKATELI
Ve čtvrtek 11. 1. se uskutečnilo setkání podnikatelů, jejichž firmy působí na území města, se starostou
a místostarostkou Poličky. Vedení města tím chtělo
především poděkovat za jejich činnost a ocenit jejich
význam pro obyvatele celého okolí. Díky nim je na
Poličsku nejnižší nezaměstnanost na území celého
okresu Svitavy. Jejich spolupráce s městem se rozšiřuje na různých úrovních, ať už je to průmyslová
zóna, ale také i nové byty, zkrášlování provozoven
a tím i neutěšených míst v různých částech města.
Mnoho organizací vděčí i za jejich podporu různých
neziskových občanských aktivit formou sponzorství.
„Není pochyb o tom, že podnikatelská činnost je pro
naše město v podstatě nenahraditelná a plně platí,
že podnikání je zdrojem bohatství společnosti. I když
možnosti našeho města jsou velmi omezené, nicméně
čas a konkrétní věci dokazují, že lze na mnoha věcech
spolupracovat,“ uvedl starosta Jaroslav Martinů. -pm-

JITŘENKA V ROCE 2007
(pokračování ze str. 1)
Jitřenka by měla vycházet
začátkem měsíce. Někdy se ale může stát, že se v intervalu od uzávěrky sejdou nějaké svátky, začátek měsíce připadne na víkend a to mohou být důvody, proč
Jitřenka přijde do schránek později. Rovněž pošta má
svoje termíny na roznos. Speciálně lednová Jitřenka
chodí později, a tak bych doporučil všem, kteří začátkem měsíce pořádají nějaké akce, aby je oznamovali
raději o měsíc dřív. Je otázka, zda je technicky možné
prodloužit uzávěrku, ale musím říct, že 95 procent
příspěvků přichází 20. v měsíci. Všechny se musejí
přečíst a opravit. A když už nad nimi sedíte nepřetržitě 12 hodin, tak pro oči nevidíte. Další možnost
zkrácení výrobní lhůty v tiskárně není moc reálná, ale
šanci vidím v distribuci. Pokud by ji dělal někdo jiný,
než Česká pošta, tak by se asi jeden nebo dva dny
našly. Pokud vím, tak město chce o zkrácení výroby
a distribuce jednat s tiskárnou.
Rada města pravděpodobně schválí tzv. statut JITŘENKY. Co je jeho obsahem? Připomínám
nedávnou situaci, kdy statut Radničního zpravodaje odmítla místní politická opozice s tím, že
jde o nástroj cenzury. Neobáváte se podobné
reakce?
Tak předně bych zdůraznil, že statut Jitřenky nepovažuji za nástroj cenzury. Jsou v něm zapracovány
různé záležitosti z tiskového zákona, možnosti bezplatné inzerce a hlavně pravomoci a povinnosti šéfredaktora a redakční rady. Až bude schválen městskou
radou, tak bude zveřejněn v Jitřence.
Jak je to vlastně s nezávislostí JITŘENKY?
Vydavatelem je Město Polička, nicméně měsíčník
je financován z veřejného rozpočtu – tedy z peněz, které město sice spravuje, ale mělo by tak
činit ve prospěch všech – i těch, kdo ne se vším
souhlasí. Jak šéfredaktor vnímá, případně řeší,
tento rozpor?
Úplná nezávislost jakýchkoliv novin je iluze. Každé noviny musí někdo zaplatit. Mám několik známých
mezi novináři celostátních deníků a i oni mají zákaz
zveřejňovat negativní kauzy jejich největších inzerentů. Takže když na něco takového přijdou, tak na to
rychle zapomenou, nebo ten případ přehrají kolegovi
z jiných novin.
Nezávislé by mohlo být pouze takové médium,
které stojí málo peněz (internetové noviny nebo
blogy, kam píše pouze jejich autor) nebo je jejich vydávání hrazeno z peněz, které už jejich majitel někde
vydělal a může je utrácet podle libosti.
Ale abych se vrátil k Jitřence. Musím prohlásit, že
za celou dobu na mě nikdo z městského úřadu nečinil
nátlak, že by se něco nemělo zveřejňovat. O tom, co
přišlo do Jitřenky, se dotčené osoby dozví hned, když
si od nich vyžádám stanovisko k článku, ve kterém
je o nich řeč, aby dostaly prostor k vyjádření. A už se
mi stalo, že mi někteří lidé vyhrožovali soudy, pokud
bude článek zveřejněn. Ale k ničemu takovému zatím
nedošlo.
Mým krédem v práci šéfredaktora je umožnit
každému vyslovit názor, pokud to není v rozporu
s dobrými mravy a zákony této republiky.
Jakýmsi poradním orgánem šéfredaktora je
redakční rada. Co je jejím úkolem a jaká je míra
její odpovědnosti za úroveň JITŘENKY? Jak je
možné stát se členem rady?
Redakční rada se schází většinou po uzávěrce
Jitřenky. Na svém zasedání projde podstatné články
nadcházejícího čísla, prodiskutuje případné problémy a navrhuje šéfredaktorovi řešení. Zabývá se také
směřováním Jitřenky, možnostmi zlepšení obsahu
a podobně.
Členové RR svoji činnost vykonávají zdarma. Jak
se stát jejím členem řeší již zmiňovaný statut. Přihlásíte se u redaktora, ten vaši žádost předloží radě města
a ta vás schválí.
Jste spokojen se současnou úrovní – obsahovou, jazykovou, grafickou - JITŘENKY?
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Vždycky je co zlepšovat. Grafická úroveň je podle
mého názoru dobrá. Vím, že někteří čtenáři by přivítali větší písmo, ale to by bylo možné jen za cenu
zmenšení obsahu (větší písmo = méně textu) nebo
zvýšení počtu stránek = větší náklady.
O jazykové úrovni můžeme diskutovat. Příspěvky
nepíší profesionální redaktoři, takže jejich úroveň
není dokonalá. Většinu chyb vychytáme v reakci
s pomocí redakční rady.
Co mě osobně nejvíc pálí je to, že chybí články od
mladých a pro mladé. To bych rád změnil v nejbližší
době hlavně spoluprací se středními školami.
Troufnete si odhadnout, jaká skupina občanů JIŘENKU pravidelně „konzumuje“ a proč?
Podle mého odhadu, který je podložen jen
běžným kontaktem s občany Poličky, čtou Jitřenku
generace střední a starší a z těchto skupin lidé, kteří
mají obecně zájem o to, co se děje i dále než jen
za dveřmi jejich bytu. Těch příčin je více a mnoho
jich leží mimo obsah a úroveň Jitřenky a mimo dění
v Poličce.
V JITŘENCE se občas objevují ankety, jejichž
prostřednictvím se lidé mohou vyjádřit (i anonymně) k různým problémům. Reakce jsou
minimální. V čem je chyba? Hodláte v této formě
komunikace se čtenáři pokračovat?
Myslím si, že lidé mají pocit, že jejich hlas nic neznamená. Snažili jsme se v Jitřence umožnit občanům
prostřednictvím anket vyslovit názor na dění ve městě,
na konkrétní oblasti, apod. Kromě diskuse o dopravě
v centru to mělo takřka nulový ohlas. Přitom vím, že
se o různých problémech diskutuje v soukromí, u kávy nebo u piva. Příčiny jsou možná stejné, jako malá
účast voličů ve volbách.
Dost mě překvapil malý zájem čtenářů o znalostní
soutěž o Poličce, která probíhala v roce 2005. Ceny,
které věnoval bývalý starosta Bc. Popelka, byly v řádu
několika desítek tisíc korun. Odpovědi na otázky bylo
možno lehce najít. A přece se soutěže každý měsíc
zúčastňovalo 20 - 30 stále stejných lidí. Myslel jsem si,
že by soutěž mohly využít i učitelé v rámci vlastivědy
nebo podobných předmětů. Nic.
A jestli hodláme v těchto aktivitách pokračovat?
Když vidím ten minimální ohlas na ně, tak asi ne.
Připadá mi to zbytečné. Ale abych nekončil úplně
pesimisticky: Čtenářům přeji do nového roku zdraví,
lásku, štěstí a hojnost. A pokud se chcete k Jitřence
vyjádřit tak tady je:
ANKETA: Co vám chybí v JITŘENCE?
Pište na jitrenka@policka.cz. Své příspěvky můžete také zanechat v informačním centru na náměstí.

Zápis do školky
Kluci, holky,
spěchejte do naší školky!
Školička jak kytička,
je v ní slyšet písnička.
Tra-la-la-la pro radost
je tu u nás místa dost.
Ahoj děti,
zkuste někdy se svými rodiči otevřít ta
krásně vyřezávaná vrata v rohu Palackého
náměstí. Vchází se jimi do mateřské školy,
kde na vás čeká spousta kamarádů a mnoho
pěkných hraček.
Od září 2007 to může být i „vaše školička“.
Ve velmi pěkném prostředí vás rádi přivítají
všichni zaměstnanci mateřské školy.

ZPRÁVY Z RADNICE
USNESENÍ
- přijatá na 1. schůzi Rady města Poličky konané dne 8. 1. 2007
RM bere na vědomí informace Bc. Jindřicha Studeného, vedoucího odboru dopravy MěÚ Polička,
týkající se projednání úkolů vzešlých na Radě města
Poličky konané dne 11. 12. 2006.
RM bere na vědomí informaci odboru dopravy
o spolupráci při vytváření jízdních řádů.
RM bere na vědomí informaci odboru dopravy
o parkování v ulici Svépomoc v Poličce.
RM bere na vědomí informaci odboru dopravy
o pravidlech pěší zóny a možnosti omezení vjezdu do
centra města jiným způsobem.
RM bere na vědomí informace pana Pavla Brandejse, ředitele příspěvkové organizace DPS „Penzion“
Polička, týkající se projednání ceníku pro tuto organizaci.
RM schvaluje, v návaznosti na platnost zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky
č. 505/2006 Sb., výši úhrady za úkony pečovatelské
služby a výši úhrady za fakultativní činnosti v příspěvkové organizaci DPS „Penzion“, Polička, s účinností od 1. 1. 2007.
RM bere na vědomí informace Mgr. Jana Matouše,
člena rady města, týkající se výroční publikace „Polička 2006“.
RM schvaluje rozpočtovou změnu č. 8/2006 dle
důvodové zprávy.
RM schvaluje, v návaznosti na platnost zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky
č. 505/2006 Sb., výši úhrady za poskytování sociálních služeb v příspěvkové organizaci Domov důchodců v Poličce dle důvodové zprávy s účinností
od 1. 1. 2007.
RM schvaluje dodatek č. 7 Organizační směrnice
č. 3/2004 – Oběh účetních dokladů.
RM schvaluje ukončení smlouvy o výpůjčce
ze dne 3. 7. 2006, jejímž předmětem je pozemek
p. č. 44/1 o výměře 3009 m2 a pozemek p.č. 44/2
o výměře 507 m2 v obci Polička, k.ú. Střítež, dohodou
ke dni 31. 1. 2007.

RM bere na vědomí aktuální informace f. SWH
STAVBY s.r.o., Chomutov týkající se nabídky spolupráce na akci „Větrný park Polička“.
RM ruší kulturní akci pro rok 2007 „Městský ples
Města Poličky“ plánovaný na den 10. 2. 2007 v Tylově
domě Polička.
RM schvaluje Masarykově základní škole v Poličce v souladu s § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,
školský zákon, v platném znění, výjimku z počtu
žáků podle § 4 odst. 7 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění
povinné školní docházky, v platném znění, ve třídě
7. B do počtu 31 žáků ve třídě pro školní rok 2006/
2007. Povolení výjimky z počtu žáků se schvaluje za
předpokladu, že zvýšení nebude na újmu kvality
vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky
bezpečnosti a ochrany zdraví.
RM schvaluje podporu (finanční spoluúčast)
Města Poličky Římskokatolické farnosti – děkanství
Polička, v případě poskytnutí grantu na dokumentaci
a průzkum stavu kostela sv. Jakuba v Poličce z grantového programu: „Granty pro poskytování příspěvku
dle § 16 památkového zákona na opravy kulturních
památek v Pardubickém kraji pro rok 2007“ dle důvodové zprávy.
RM ruší Organizační směrnici Města Poličky
č. 3/2006 upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s tím, že do doby schválení nové organizační směrnice se všichni zúčastnění budou řídit při
zadávání výběrových řízení zákonem č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách.
RM revokuje usnesení Rady města Poličky ze dne
11. 12. 2006 č. 427/b.
RM jmenuje tyto členy sportovní komise:
Mgr. Petr Zaal, Ing. Josef Baláš, Ph.D., Mgr. Andrea
Librová, Mgr. Petr Chmel, Mgr. Vítězslav Fila, Jiří Andrle, Jiří Kašpar, Ing. Roman Kysilko, Miloš Grubhoffer.
RM jmenuje předsedou sportovní komise Mgr. Petra Zaala.
Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí
na sekretariátě starosty MěÚ.

VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY
V POLIČCE

KRÁLOVNA MĚSTA
POLIČKY 2007

Za poslední období dostalo naše město několik
Město Polička opět v letošním roce připravuje
konkrétních nabídek na realizaci projektu větrných
dnes již velmi známou a úspěšnou společenskou
elektráren. Nyní jsme ve fázi, kdy shromažďujeme
akci, která si získala u veřejnosti velkou oblibu
nezbytné informace a to jak ekonomické a technic- – VOLBU KRÁLOVNY MĚSTA POLIČKY pro rok
ké, ale také o tom, jaký vliv to bude mít na životní
2007.
prostředí v našem městě.
Veřejná volba se uskuteční v Tylově domě dne
V této věci jsme oslovili i město Svitavy, kon- 5. září 2007 v 19.00 hodin. Na zvolenou královnu
krétně pana starostu Brýdla. V Poličce se konala
čeká řada vskutku královských darů a privilegií.
schůzka, kde bylo konstatováno, že se Polička
Vítězka bude reprezentovat Poličku ve finálovém
i Svitavy nachází ve stejné situaci, tzn. na samot- večeru o titul královny královských věnných měst,
ném počátku. Byla dohodnuta neformální spolu- který se v letošním roce uskuteční ve Vysokém
práce mezi oběma městy při získávání informací
Mýtě v Šumberově divadle v pátek 7. září 2007 při
o této problematice s tím, že budeme pokračovat
příležitosti oslav 700 let trvání královského věnného
v jednáních.
města. Vítězka finále získává od jednotlivých měst
Je nezbytně nutné a samozřejmé, že o této věci
jako dar návštěvu města s prohlídkou památkových
budeme informovat občany a budeme se inten- objektů, popřípadě ubytování, využití sportovních
zivně zajímat o jejich názory. Případná realizace
služeb a drobný věcný dar.
musí být v maximálně shodě s názorem obyvatel
Soutěže se může zúčastnit každá dívka a žena
Poličky.
s trvalým bydlištěm v Poličce, která v roce 2007
O větrné elektrárny se zajímáme hlavně kvůli
dosáhne věku 17 let a zašle nebo doručí přihlášku
dopadům na finanční prostředky města. Pokud
do soutěže na adresu: Tylův dům, Vrchlického 53,
by se prokázalo, že by tento projekt mohl mít tak
Polička.
značný ekonomický přínos pro naše město, jak
Přihlášku a propozice k přípravě na volbu
tvrdí firmy, které zasílají nabídky, tak si nemůžeme
královny obdrží soutěžící v kanceláři Tylova domu
dovolit tomuto tématu nevěnovat pozornost. Ne- a v Informačním centru Polička.
boť by to mohlo mít v budoucích letech pozitivní
Téma soutěžního večera volby královny bude
dopad na městské rozpočty a tím i dopad na vše- zveřejněno v některém z dalších číslech Jitřenky.
stranný rozvoj města.
Přihlášky do soutěže jsou přijímány do
-pm- 31. května 2007.

SCHŮZKA S POSLANCEM
RADKO MARTÍNKEM
Pan Radko Martínek, člen Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, navštívil Poličku. Setkal se se
starostou, místostarostkou a s vedoucími sociálního
odboru a stavebního úřadu města Poličky. Důvodem
této návštěvy byla konzultace s dotčenými orgány
o zavádění nových zákonů č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné
nouzi a zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování
a stavebním řádu.
Pan poslanec Martínek je členem Výboru pro
veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké
sněmovny ČR. Členové tohoto výboru nyní zjišťují
informace z „terénu“ o zavádění zákonu do praxe,
aby je pak dále mohli konzultovat s autory těchto
zákonů, tedy s Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem práce a sociálních věcí.
Vedoucí sociálního odboru paní Štaudová uvedla, že se zaměstnanci odboru potýkají s problémy
s počítačovým programem, který byl nově zaveden
a není ještě zcela připraven pro běžné fungování
a tím způsobuje nemalé problémy při chodu úřadu.
Z předpokládaných 370 žadatelů o příspěvek na péči
se počet navýšil o zhruba dalších 100. Nicméně věří,
že se situace bude stabilizovat a nebude to tak náročné, jako je tomu nyní.
Paní Štaudová zdůraznila velký problém, který
hrozí od dubna letošního roku, a tím jsou příspěvky pro skupiny lidí bez domova, pro matky s dětmi
v azylových domech, které nemají trvalý pobyt a nájemní smlouvu. Těmto lidem hradí sociální odbory
v dávce sociální péče i náklady na bydlení. Podle
nového zákona to již nebude možné.
Vedoucí stavebního úřadu pan Kašpar zatím nechtěl příliš hodnotit současný stav zavádění nového
stavebního zákona do praxe, protože je na to ještě
příliš brzy. Stavební řízení zahájená před účinností
nového zákona budou dokončena ještě podle původní právní úpravy (zákon č. 50/1976Sb.) Taktéž stavby
povolené na základě „starého“ stavebního zákona budou kolaudovány v režimu původně platného zákona.
První připomínku, kterou pan Kašpar vznesl, byla
značná časová prodleva mezi vydáním nového stavebního zákona a vydáním prováděcích předpisů, které
nebylo možné při normálním chodu úřadu tak rychle
prostudovat. Ve velmi podobné situaci se nachází
i další stavební úřady. Za účelem sjednocení postupů
inicioval vedoucí SÚ společnou konzultační schůzku
pracovníků stavebních úřadů z regionu na den 25. 1.
2007 konanou v Poličce, na kterou byli pozváni i zástupci dotčených orgánů – KHS Pardubického kraje
a HZS Pardubického kraje. Nový zákon přepokládal
velké zjednodušení, ale ve skutečnosti stavebníky
mnohem více svazuje, zejména v návaznosti na
územní plány měst a obcí. S panem poslancem byly
diskutovány dále i otázky změn zákonů o správních
poplatcích a o posuzování vlivu na životní prostředí,
které úzce souvisí se stavebním zákonem.
Závěrem pan poslanec Martínek požádal oba přítomné vedoucí odborů, aby bedlivě sledovali vývoj
v oborech jejich činnosti při výkonu veřejné správy
a sbírali poznatky, problémy a své návrhy k možnosti
případné novelizace zákonů do doby, kdy nás během
měsíce června v této věci opět navštíví.
-pm-

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme panu primáři, lékařům, sestřičkám
a ošetřovatelům z poličské LDN za obětavou a laskavou péči o naši sestru a tetu paní Martu Vášovou
v době její dlouhé nemoci.
Vladimír Pavliš s rodinou
•••
Děkuji Rychlé lékařské pomoci Poličské nemocnice s.r.o. a zvláště MUDr. Gapovi s osádkou za vskutku
rychlý příjezd (3 min.) a záchranu života mé maminky. A zvláště děkuji za to, že se tak nestalo poprvé.
Jarmila Franková, Polička
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SETKÁNÍ S KAROLÍNOU
PAVLÍKOVOU
Starosta a místostarostka Poličky se setkali
s Karolínou Pavlíkovou, která byla mezi finalisty
soutěže Česko hledá Superstar. Ve velké konkurenci
se probojovala mezi 10 nejlepších ze 7500 uchazečů.
Jak sama uvádí: „Bylo to velmi náročné, ale za ty
zkušenosti a nové možnosti to rozhodně stálo.“ Vedení
města především poděkovalo slečně Pavlíkové za
významnou reprezentaci Poličky a pogratulovalo jí
k velkému úspěchu. Nyní se budoucí zpěvačka hodlá
věnovat především své kariéře, tedy profesionálnímu zpěvu. Plánuje vydat CD. „Přejeme vám mnoho
štěstí a úspěchu ve vaší kariéře,“ popřáli jí starosta
s místostarostkou.
-pm-

COMMUNITY POLICING

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE POLIČKA ZA ROK 2006
Městská policie v Poličce se zabývá problematikou dopravy převážně v centru města a pořádkovou službou, pod kterou lze podřadit kontrolu
veřejného pořádku, dodržování nočního klidu,
občanského soužití a dohled nad dodržováním
obecně závazných vyhlášek.
Službu vykonává 5 strážníků a zajišťují chod
městské policie v pracovních dnech od 07.00 hod.
do 24.00 hod., sobotní službu od 08.00 hod. do
12.00 hod. a noční službu od 19.30 hod. do 05.00
hod. Úkoly dané příslušnými zákony strážníci
vykonávají na katastru města Poličky a integrovaných obcí Lezník, Modřec, Střítež.
V roce 2006, stejně jako v předchozích letech,
plnili strážníci nejvíce úkoly v oblasti dopravy.
V rámci této činnosti vyřešili 842 přestupků a uložili blokové pokuty ve výši 111 500 Kč. V pěti případech byl nařízen odtah špatně zaparkovaných
vozidel a ve čtyřech případech byli přistiženi za
volantem řidiči pod vlivem alkoholu.
V oblasti veřejného pořádku strážníci vyřešili
94 přestupků a uložili blokové pokuty ve výši
65 600 Kč. Jednalo se především o přestupky
proti majetku, veřejná pohoršení, hrubá jednání,
podávání alkoholických nápojů mladistvým, porušování „tabákového zákona“, pokoutní prodeje
a volné pobíhání psů.
Celkem 43 podezření ze spáchání přestupků
strážníci postoupili k řešení příslušným správním
orgánům.
V rámci pořádkové činnosti strážníci zasahovali v 280 případech na místech páchání trestných
činů a narušování veřejného pořádku.

Vážení občané,
do práce obvodního oddělení PČR v Poličce je
od začátku roku 2007 zaváděn projekt „Community policing“. Tento styl práce znamená především
zkvalitnit spolupráci a komunikaci s občany, vedením města a policií. Projekt je zaváděn v rámci
Svazek obcí AZASS realizuje od srpna roku 2005
hodnocení evropského projektu kvality EFQM. Díky
projekt nazvaný „Středisko sociální integrace AZASS
těmto nástrojům dojde ke zkvalitnění jednotlivých
Polička“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou
procesů nejen uvnitř policie, ale zejména směrem
unií. Konkrétně se jedná o grantové schéma v rámci
k občanům.
opatření 3.2 Společného regionálního operačního
Člověk, který se obrátí na policii se nebude setká- programu – Podpora sociální integrace v regionech,
vat s otráveným hlasem na telefonu nebo arogantním
a to prostřednictvím Pardubického kraje.
policistou. Důraz bude položen na slušné, korektní
Projekt je zaměřen na oblast sociální integrace
a vysoce profesionální vystupování každého policisty. a komunitní plánování. Jeho smyslem je pomoc
Chceme, aby pokud občan přijde na policejní služeb- skupinám osob ohrožených sociálním vyčleněním
nu, přišel do vlídného, příjemného prostředí a setkal
v teritoriu členských obcí Svazku obcí AZASS, kose s člověkem, který mu pomůže řešit jeho problém, je
munitní plánování v teritoriu členských obcí Svazku
ochotný, slušný a je schopen poradit. Chceme, aby
obcí AZASS a zřízení a provozování Střediska sociální
naši policisté trávili více času pěší službou na ulicích, integrace AZASS Polička jako institucionální a orgaabyste je dobře znali a věděli jste, že se na ně můžete
nizační báze pro realizaci zmiňovaných programů
kdykoliv s důvěrou obrátit.
i programů, které chce Svazek obcí AZASS ve svých
Naším cílem je, aby nás veřejnost brala jako
záměrech v budoucnu realizovat.
službu všem slušným lidem. Chceme, aby k nám
V Poličce činnosti střediska slouží „Půjčovna komobčané znovu našli důvěru a nebrali nás jenom
penzačních, rehabilitačních a rekondičních pomůcek“,
jako represivní složku státu. Chceme s vámi všemi „Pracoviště simulace domácího prostředí“ a „Pracovišvést otevřený, konstruktivní, partnerský dialog zamě- tě manuálních a pracovních dovedností“, která jsou
řený na dlouhodobě tíživé problémy bezpečnosti ve
umístěna v areálu nemocnice (areál AZASS). Pro své
městě a hledání společných cest k jejich řešení. Rádi
aktivity má projekt také vytvořenu flexibilně koncipřivítáme jakýkoliv váš námět k zlepšení naší práce
povanou „Síť pracovních bodů v teritoriu členských
a zvýšení bezpečnosti ve městě.
obcí Svazku obcí AZASS“, která se opírá zejména
mjr. Ing. Ota Hřebíček
o pracoviště obecních úřadů členských obcí Svazku
velitel služby pořádkové
obcí AZASS.
a dopravní policie okresního
Činnost Střediska sociální integrace AZASS Poředitelství PČR Svitavy
lička je zaměřena zejména na pomoc v situacích,
kdy je třeba zvýšit soběstačnost osob s omezením
pohybových či smyslových schopností. Jde o pomoc
buď přímo takové osobě, či osobám o osobu s omezením pečující. Konkrétně jde o komplex činností
směřujících k zvýšení celkové samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti. Patří sem i návrh úprav prostředí,
Děkuji paní Evě Jílkové za možnost uspořádání
v němž se osoba s omezením bude pohybovat, mooslavy sedmých narozenin mého syna v Kamínku.
delové uspořádání základních prvků tohoto prostředí
K dispozici jsme měli pěkně a účelně zařízené
a nácvik potřebných dovedností v něm. Součástí je
prostory, kde si děti báječně pohrály.
také půjčování kompenzačních, rehabilitačních a reDíky a do dalších let přeji hodně takto spokoje- kondičních pomůcek a příslušné poradenství.
ných dětí a maminek.
V části činnosti Středisko sociální integrace AZASS
Renata Zrůstová
Polička týkající se komunitního plánování byl v pro-

V roce 2006 zadrželi strážníci 21 pachatelů trestných činů. Jednalo se především o trestné činy
maření výkonu úředního rozhodnutí a krádeže.
V devíti případech strážníci zadrželi a předali Policii České republiky celostátně hledané osoby.
Při plnění úkolů strážníci spolupracují s obvodním oddělením Policie České republiky v Poličce a spolupráci obou bezpečnostních složek je
možno hodnotit jako velmi dobrou.
Městská policie v Poličce se také zapojuje do
projektů prevence kriminality. Od října roku 2004
strážníci provádějí dohled na výkonem trestu
obecně prospěšných prací odsouzených. V roce
2006 vykonalo tento trest pod dohledem strážníků
21 odsouzených a odpracovali celkem 3 069,5 hod.
ve prospěch města. Na jaře roku 2006 byl otevřen
skatepark v areálu ZŠ Na Lukách a v závěru roku
byl spuštěn městský kamerový dohlížecí systém,
který monitoruje historický střed města.
Příjmy města, jejichž plnění zajišťovala svojí
činností Městská policie Polička:
Parkovací automaty
926 604 Kč
Městská tržnice
699 865 Kč
Parkovací karty
243 400 Kč
Pokuty
177 000 Kč
Finanční úspora za práci,
kterou zdarma vykonávají
odsouzení k trestu OPP
429 730 Kč
Vyhrazená parkovací místa
95 500 Kč
Celkem
2 572 099 Kč
Pavel Lahodný, velitel městské policie

PROJEKT „STŘEDISKO SOCIÁLNÍ INTEGRACE AZASS POLIČKA“
SVAZKU OBCÍ AZASS

PODĚKOVÁNÍ KAMÍNKU
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sinci loňského roku projednán a schválen Komunitní
plán sociálních služeb Svazku obcí AZASS.
V případě zájmu o služby našeho Střediska sociální integrace AZASS Polička nás, prosím, kontaktujte
na telefonu: 461 722 700 – Ing. Stráník, Mgr. Češka,
paní Makovská.
Za Svazek obcí AZASS Středisko sociální integrace
AZASS Polička
Libor Stráník

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKOU UNIÍ

KRAJSKÁ LINKA DŮVĚRY
Pardubický kraj už zná provozovatele krajské
linky důvěry - od 1. ledna 2007 zajišťuje telefonickou
krizovou pomoc na území Pardubického kraje občanské sdružení Kontakt z Ústí nad Orlicí.
„Rada Pardubického kraje se v říjnu 2006 rozhodla
vypsat výběrové řízení na provozovatele linky důvěry,
která bude mít finanční podporu Pardubického kraje.
Existence jedné linky umožní soustředit a lépe využít
finanční prostředky, ale i odborníky, sponzory a dobrovolné pracovníky, a také zvýšit účinnost propagace
této služby,“ vysvětlil důvod výběrového řízení náměstek hejtmana zodpovědný za zdravotnictví Josef
Janeček.
Účastníky výběrového řízení byla dvě občanská
sdružení, jejichž nabídku komise posuzovala podle
předem daných kritérií – např. zajištění nepřetržitého provozu a poskytování služeb 24 hodin denně,
zajištění služby týmem odborníků, schopnost získat
finanční prostředky i z jiných zdrojů.

KALENDÁŘ AKCÍ
města Polička

nám. B. Martinů 85, 572 01 Polička, tel. 461 725 352, mobil: 736 761 281,
e-mail: mozaika@mozaika-policka.cz, www.mozaika-policka.cz, vám nabízí:

Únor 2007

HRY S VALENTÝNEM - „nejen pro zamilované“
Termín:
sobota 17. února 2007 od 16.00 do 18.00 h.
Místo:
Divadelní klub Polička
Cena:
25,-- Kč, s členskou kartou 20,- Kč
Informace: Mgr. Petr Chmel

TYLŮV DŮM POLIČKA
pátek
2. února

čtvrtek
15. února

pátek
23. února
sobota
24. února

úterý
27. února

MATURITNÍ PLES SOU OBCHODNÍ
a SOŠ SČMSD

KINO POLIČKA
úterý
13. února

malý sál Tylova domu v 17.00 hodin
ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉHO
ZASTUPITELSTVA

RYBÁŘSKÝ PLES
velký sál Tylova domu ve 14.00 hodin
ODPOLEDNE S DECHOVKOU
K tanci i poslechu hraje Svitavská 12
vstupné: 40,- Kč
malý sál Tylova domu v 19.00 hodin
OZVĚNY PRAŽSKÉHO JARA
Koncert KRUHU PŘÁTEL HUDBY
Účinkuje vítěz mezinárodní soutěže
Pražské jaro 2004 obor klavír IVO
KAHÁNEK.
Za finanční podpory Hudební nadace
OSA a Nadace Českého hudebního
fondu.
vstupné:60,- Kč (pro studenty a seniory
40,- Kč)

PŘIPRAVUJEME:
Taneční pro pokročilé, které budou navazovat na základní taneční kurz a budou rozšířeny
o nové taneční figury.
Vyučuje Taneční škola Ellis Svitavy.
Podrobnější informace a přihlášky v kanceláři
Tylova domu v Poličce.
Cvičení pro rodiče s dětmi
Cvičení povedou Hanka a Leontýnka Malíkovy.
Výuka bude probíhat od 30. 1. 2007 (možno se
přihlásit i v průběhu kurzu). Kurzy budou probíhat
vždy v úterý od 9.30 hodin a od 14.30 hodin. Kurz
je určen pro děti od 1 do 3 let, doba jednotlivých
lekcí je 1 hodina. Cena kurzu (10 lekcí) je 300,- Kč.
Případní zájemci se mohou hlásit v kanceláři Tylova domu, Vrchlického 53, Polička – tel. 461 725 204
(úřední hodiny: pondělí a středa od 8.00 do 17.00
hodin, úterý a čtvrtek od 8.00 do 15.30 hodin).

Náplní lekcí jsou pohybové hry doprovázené
hudbou a dětskými říkadly, cvičení podporuje
rozvoj motoriky, dechová a pohybová cvičení, stimuluje schopnost ovládat pohybový aparát a jeho
koordinaci.

středa
21. února

velký sál Tylova domu v 17.00 hodin
ERAGON
Po Harrym Potterovi, Pánovi prstenů a Letopisech Narnie přichází další
dobrodružné fantasy. Chudý farmářský
chlapec Eragon najde v Dračích horách
podivný modrý kámen. Zprvu ho chce
pouze zpeněžit a zabezpečit jím rodinu
na nadcházející krutou zimu, jenže když
se z kamene „vyklube“ dračí vejce a z něj
později dračí mládě - Safira, uvědomí si,
že stojí tváří v tvář dobrodružství, které
sahá vysoko nad jeho možnosti. Jeho prostý život přes noc zanikne a on se ocitne
v novém, nebezpečném světě intrik, kouzel a válek. Pouze se starodávným mečem
a moudrým průvodcem musí Eragon se
Safirou zdolávat nebezpečí a odolávat
temným silám v království, kterému vládne král, jehož zlo nezná hranic.
Dobrodružný, fantastický, 104 minut,
český dabing, přístupný.
vstupné: 60,- Kč
velký sál Tylova domu v 19.00 hodin
PARFÉM: PŘÍBĚH VRAHA
Jean-Baptiste Grenouille se narodil za
podivných okolností na pařížském trhu
roku 1738. Od ostatních dětí se však výrazně lišil. Byl obdařen velmi vytříbeným
čichem. Po práci v koželužně začínal
své učení v parfumérii pana Baldiniho.
V umění míchání vůní brzy svého mistra
předčil, ale toto umění se záhy stalo
jeho posedlostí, která ho vzdaluje lidské
společnosti. Díky utkvělé představě zachytit lidské aroma začne Grenouille bez
zábran vraždit mladé dívky, jejichž vůně
ho zaujme. Drama se stupňuje, když potká na cestě do parfumérské metropole,
města Grasse, překrásnou Lauru, která
má pro něj neskutečně lákavý druh vůně.
V okolí města se objevují nevysvětlitelné
vraždy a Lauřin otec má podezření, že
život jeho dcery je v ohrožení. Začíná
skutečná hra na kočku a myš mezi otcovskou láskou a smrtelnou posedlostí.
Hrají: Dustin Hoffman, Alan Rickman,
Sara Forestier, ....
Thriller, Španělsko, Německo, Francie,
147 minut, titulky, do 12 let nevhodné
vstupné: 60,- Kč

SÍŇ ŘEMESEL - VÝSTAVA PALIČKOVANÉ KRAJKY
Navštívili jsme o Vánocích s návštěvou z Pardubic výstavu v této síni. Ocitli jsme se v pohádkovém světě, jak na nás působila něžná krása
ruční krajky. Vkusně uspořádaný sortiment různých vzorů deček, ubrusů, ale i zdobné přívěsky,
kytičky, náramky i nástěnné obrázky. Nejvíc se
nám líbil obraz madony s děťátkem. Okouzlily
nás společenské náhrdelníky a bolerka na šaty.

Koupili jsme si moderní vsadku do výstřihu halenek. Paní Jonáková, majitelka této Síně řemesel,
sama vyrábí paličkované věci. Nakonec nám předvedla výrobní postup s paličkami na „kordule“.
Potvrdila nám, že výstava je celoroční s obměnou
a doplňováním. Kdo jste neviděl, běžte se podívat
a potěšit nad krásou lidské tvořivosti.
-J. Č.-

TEČKOVANÉ OBRÁZKY - výtvarná dílna pro děti
Termín:
12. února 2007 od 14.00 do 16.00 h.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
35,- Kč, s členskou kartou 30,- Kč
Přihlášky: do 8. 2. 2007 v SVČ Mozaika
Lektorka: Iva Kalášková
Informace: Zdeňka Novotná
KERAMICKÁ LOUTKA - dílna pro dospělé a studenty
Termín:
pondělí - 19. 2., 26. 2., 5. 3., 12. 3.
vždy od 17.45 – 19.30 h.
Lektorka: Radmila Sobolová
Cena:
250,- Kč ( za všechny 4 schůzky)
Přihlášky: do 12. 2. 2007
Informace: Zdeňka Novotná
DROGY V NAŠEM ŽIVOTĚ - preventivní program
s interaktivními besedami
- akce je určena pro školy
Termín:
19. února – 9. března 2007
Místo:
SVČ Mozaika Polička, muzeum Polička
Informace: Mgr. Petr Chmel
LUCERNIČKY - výtvarná dílna pro děti
Termín:
28. února 2007 od 14.00 do 16.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
35,- Kč, s členskou kartou 25,- Kč
Přihlášky: do 23. 2. 2007 v SVČ
Lektorka: Zdeňka Novotná
Informace: Zdeňka Novotná
RODINNÉ KONSTELACE
- doplněné meditačními a relaxačními
technikami
- víkendový seminář
Termín:
pátek 23. – neděle 25. února 2007
pátek 16.30 - 20.30 hod..
sobota 10.00 – 18.00 hod.
neděle 10.00 – 15.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
1.600,-- Kč
Přihlášky: závazné platbou do 16. 2. 2007 – počet
účastníků je omezen
Lektor:
Jožko Kurucár – Martin, SR
Informace: Marie Hrstková
SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ
- baletní představení pro celou rodinu
v Janáčkově divadle v Brně
Termín:
4. března 2007
odjezd ve 14.30 hod. z parkoviště pod
Tylovým domem
předpokládaný příjezd v 21.00 hod. tamtéž
Cena:
děti a studenti
220,- Kč
dospělí
290,- Kč
důchodci
250,- Kč
Cena zahrnuje dopravu a vstupenku na
představení.
Přihlášky: do 8. 2. 2007
Informace: Mgr. Petr Chmel

V BŘEZNU PŘIPRAVUJEME:

Smaltované šperky; Abeceda – akreditovaný
seminář pro učitele
Přijďte si zahrát stolní fotbal a nové PC hry.
Zdarma přístup na internet.
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DIVADELNÍ ABONENTNÍ SEZÓNA
V TYLOVĚ DOMĚ – JARO 2007

ČLOVĚČE, NEZLOB SE!

A na závěrem patří poděkování všem pomocStejně jako v loňské sezóně si vás dovolujeme
20. prosince 2006 pořádalo SVČ Mozaika Poličoslovit s nabídkou abonentního divadelního cyklu
ka ve spolupráci s TJ Spartak Polička akci ke 100. níkům, bez nichž by se taková velká akce nedala
Tylova domu v Poličce, který pro budoucnost do- výročí hry „Člověče, nezlob se!“ v českých zemích. uskutečnit, za SVČ Mozaika Mgr. Petru Chmelovi
znal velké změny. Pro další divadelní sezóny jsme
Dopoledne bylo určeno školákům z I. stupňů ZŠ, – hlavnímu organizátorovi a za TJ Spartak Lídě
Haraštové.
z finančních důvodů nuceni zúžit nabídku divadel- hrálo se v sokolovně a v ZŠ Masarykova. Celkem si
za SVČ Mozaika – Marie Hrstková
ních představení a zrušit jeden ze dvou abonent- zahrálo 500 dětí. Do sokolovny se na hráče přišli
ních cyklů, které běžely souběžně. Z toho vyplývá, podívat i starosta Jaroslav Martinů a místostarostka
že od roku 2007 budeme organizovat pouze jeden
JUDr. Marie Tomanová a těm, kteří měli štěstí (což
abonentní cyklus.
je v této hře důležité) a vyhráli nad svými spolužáBŘEZEN
Bernard Slade
ky, předali věcné ceny.
STARÁ LÁSKA NEREZAVÍ
A že hra Člověče, nezlob se! zaujme v každém
Městské divadlo Mladá Boleslav
věku, dokázali i obyvatelé DPS Penzion a Domova
V Poličce se uskuteční výstava fotografií Jindřicha
Sladeova komedie je postavena
důchodců, kteří se celopoličské akce zúčastnili také.
Štreita. Tento prezidentem oceněný umělec bude vynejen na situační komice, skvělých
stavovat expozici fotografií s drogovou tématikou. Ta
a logických zápletkách, ale hlavně na
bude k nahlédnutí od 19. února do 9. března 2007
vybroušeném perlivém dialogu.
v Městském muzeu a galerii Polička. V dopoledDUBEN
Leonard Gershe
ních hodinách bude výstava určena pro zájemce ze
MOTÝLI
škol a bude doplněna interaktivními besedami s preHrají: Valérie Zawadská, Vojta Kotek,
ventisty Pardubického kraje. V odpoledních hodinách
Klára Jandová alt. Jana Stryková, Ripotom bude výstava otevřena široké veřejnosti.
chard Trsťan
Uvědomujeme si, že ideální bezdrogová spoPříběh plný bystrých a vtipných
lečnost neexistuje a s tímto problémem se musíme
dialogů mezi protagonisty, by se dal
vyrovnat. Výskyt drogového problému nevyloučí
nazvat příjemným, skoro až všedním
sebelepší výchova v nejširším slova smyslu, ani prepříběhem řady z nás s jednou, ne už
vence, ale ani sebedůmyslnější legislativní opatření.
tak všední výjimkou - hlavní hrdina je
Opatřeními na co největším počtu společenských roodmalička slepý...
vin (rodina, škola, sportovní a kulturní nabídka, masKVĚTEN Niccolo Machiavelli
média, zdravotnická zařízení…) však lze snížit počet
MANDRAGORA
konzumentů, rovněž i rizika související s užíváním.
Divadelní společnost J. Hrušinského
Odpoledne bylo určeno široké veřejnosti. Ve
Tento projekt vznikl za podpory města Poličky
Hrají: Radek Holub, Miroslav Vladyka,
čtyřech kategoriích si v sokolovně zahrálo 50 dětí
a firmy Františka Dvořáka - Strefa, kterým touto cesJan Hrušinský, Zdeněk Hruška, Martin
a dospělých.
Preiss, Lenka Krobotová alt. Tereza
Cílem této akce bylo podpora vztahů ve sku- tou za podporu děkujeme.
Mgr. Petr Chmel, SVČ Mozaika Polička
Němcová, Miluše Šplechtová, Martina
pině, motivace, zábava a také příjemné strávení
Menšíková
předvánočního dne v kruhu kamarádů, přátel nebo
V této nejslavnější komedii italské
rodiny.
renesance se stanete svědky jednoho
… tak takhle to vidíme my, dospělí. Děti z V.B ZŠ
z nejneuvěřitelnějších milostných
Na Lukách v Poličce, které si přišly zahrát, říkají:
dobrodružství v dějinách.
„Člověče, nezlob se, to byla zábava. Byla tam
ČERVEN
Smoljak & Svěrák
ohromně veselá nálada. Někdo byl první, jiný poPOSEL Z LIPTÁKOVA
slední, ale nakonec byli všichni nadšení.“ – Eliška
Divadlo Járy Cirmana Praha
Švihlová.
Hrají: Pavel Vondruška, Miloň Čepelka,
„Před Vánoci byl turnaj v Člověče, nezlob se. Bylo
nám. B. Martinů 85, 572 01 Polička, tel. 461 725 352, mobil: 736 761 281,
Petr Brukner, Marek Šimon, Ladislav
nás tam 60 a hrálo se v sokolovně. Byl jsem celkově
e-mail: mozaika@mozaika-policka.cz, www.mozaika-policka.cz
Smoljak, Zdeněk Svěrák, Jan Hraběta,
první, vyhrál jsem plno cen. Bylo to tam moc super“
Jaroslav Weigel
– David Sion.
Expedice do kraje Cimrmanova stáří
„Před Vánoci jsme byli v sokolovně zahrát si
a nově objevené hry „Posel Světla“
Člověče, nezlob se. Kdo dřív hodí šestku, vyběhne
SVČ Mozaika Polička hledá
a „Vizionář“.
na dráhu a kdo ne, zůstane v domečku. Ách, ne,
pro školní rok 2007 – 2008
Změna programu a termínu vyhrazena
vyhodili mě. Nebreč, vždyť se ta hra jmenuje Člověče,
Cena abonentní vstupenky
nezlob se!“ – Eliška Knettigová.
vedoucí pro zájmové kroužky
(4 divadelní představení)
I. cenové pásmo
640,- Kč
(1. – 6. řada)
nebo kurzy:
II. cenové pásmo
560,- Kč
(7. – 11. řada)
III. cenové pásmo
480,- Kč (12. a 13. řada
• učitel hry na flétnu pro děti v MŠ •
+ čelní balkón)
• step by step •
• cvičení Pilates •
Noví zájemci o abonentní vstupenky si je mohou
• hip – hop •
zakoupit v kanceláři Tylova domu od 12. února
• roztleskávačky •
2007 do 22. února 2007 (pondělí a středa 8.00• grafika na PC •
17.00 hodin, úterý a čtvrtek 8.00-15.30 hodin)
• judo •
Pro stálé předplatitele byl stanoven termín na
• aikido •
výměnu abonentních vstupenek do 8. února 2007.
• kapuera •
• výtvarné techniky (Pastelka) •
• rodiče s dětmi na mateřské dovolené (Klubíčko) •
STOMATOLOGICKÁ
• tvorba animovaného filmu •
POHOTOVOST
• znaková řeč •
• fotografie •
• moderní a výrazový tanec •
Oblast Litomyšl - Polička
• a jiné podle vaší nabídky (umíte-li něco, co byste
chtěli naučit ostatní) •
3. - 4. 2.
MUDr. Cacek Tomáš, Trstěnice 184,
461 634 157
10. - 11. 2. MUDr. Eliáš Adolf, Litomyšl,
Zájmové kroužky probíhají od října do konce května,
Kpt. Jaroše 404, 461 612 733
kurzy 3 měsíce podle dohody. Vedoucí pracují na
17. - 18. 2. MUDr. Hebltová Vladimíra,
základě dohody o pracovní činnosti.
Sloupnice 188, 465 549 236
24. - 25. 2. MUDr. Joukl Jan, Litomyšl,
Zájemci se mohou hlásit již teď v SVČ Mozaika
Mariánská 1137, 461 615 402
Polička u ředitelky Zdeňky Novotné, nebo na telefonu
3. - 4. 3.
MUDr. Kašparová Leona, Polička,
461 725 352, mob.: 736 752 624.
Janáčkova 523, 461 724 559

DROGY V NAŠEM ŽIVOTĚ

Ordinační doba: sobota, neděle a svátky od 8 do 11 hodin.
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DIVADELNÍ KLUB
POLIČKA, zadní vchod Tylova domu
www.divadelniklub.cz

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ PAVLA JASANSKÉHO
PÁTEK 9. 2. - od 21:00 PUNKOVÝ VEČÍREK
VZHŮRU NOHAMA – něco málo klasického
punku
RACHOT STROJŮ – wrakopunk přímo z Poličky.
www.bandzone.cz/rachotstroju
V.T.MARVIN – přažská punková pětka www.vtmarvin.cz
ČERTŮV PUNK – opravdová klasika z nedalekých Svitav
Vstupné: 80,- Kč
SOBOTA 10. 2. - od 21:00 HUDEBNÍ VEČÍREK
NOVEMBER 2nd – kapela z Hranic, která
v současné době patří k nejnadanějším domácím
kapelám. Byli nominování v rámci výročních cen
televizní stanice Óčko v kategorii „Nejlepší domácí zpěvačka“ a „Nejlepší domácí pop“, www.
november2nd.net
TEMPERAMENTO – dle hesla uno momento
temperamento můžete zažít výjimečný elos nášupos od loňských vítězů soutěže Coca cola pop
star, www.temperamento.cz
SUNSET BOULEVARD – pokud si chcete
poslechnout českou kapelu hrající pop music
a neohrnovat při tom nos, tak si poslechněte je.
www.sunsetblvd.cz
Vstupné:120,- Kč/80,- KčS
PÁTEK 16. 2. - od 21:00 VÝBORNÝ VEČÍREK
ATARI TERROR – již jednou v klubu hrající
výborný cross over nářez - www. atariterror.cz
THE SWITCH - Hard/Cross over vypínač mozkových vln. Pětinásobný vítěz hitparády pořadu
Pomeranč na ČT1, časopis Rock&Pop udělil The
Switch 3 nominace a to za album roku, kapelu
roku a web roku. www.theswitch.cz
Vstupné: 100/80,-KčS
SOBOTA 17. 2. – od 16:00 HRY S VALENTÝNEM
NEJEN PRO ZAMILOVANÉ
Pořádá SVČ MOZAIKA
Vstupné: 20,-Kč
SOBOTA 17. 2. – od 21:00 JUNGLE NIGHT –
UNKNOWN FRIENDS
Vstupné: do 22:00 - 30,-Kč, poté 50,- Kč
NEDĚLE 18. 2. – od 14:00 ODPOLEDNE S OSADNÍKY Z KATANU
Desková hra třetího tisíciletí v Divadelním klubu
Vstupné: zdarma
PÁTEK 23. 2. - od 20:00 JAZZOVÝ VEČER
Hejnic-Tvrdý-Kořínek (CZ)
Otto Hejnic - bicí, Adam Tvrdý – kytara, Petr
Kořínek - kontrabas
Otto Hejnic absolvoval na Pražské konzervatoři
ve třídě Prof. Veselého roce 1996. Poté získal
stipendium na Berklee School of Music v Bostnu.
Na přelomu tisíciletí působil v USA a Kandadě
v angažmá v česko-kanadském kvartetu, kde se
mimo jiné setkal i s výborným newyorským kontrabasistou Jasonem Fraticellim. V létě 2004 s ním
a kytaristou Adamem Tvrdým natočil album “Live
in Mew Orleans”. Po návratu z angažmá v USA
spolu s Adamem Tvrdým a kontrabasistou Petrem
Kořínkem natáčí na podzim 2005 v brněnském
rozhlase CD “Triology” S tímto projektem přijíždí
do našeho klubu...
Vstupné: 110,-Kč/80,- KčS
SOBOTA 24. 2. – od 14:00 POLIČSKÝ SKŘIVAN
I. kolo hudební soutěže, jejíž vítězové zahrají na
Poličském rockoupání 25. 5. a 26. 5. 2007
II. kolo se uskuteční 3. 3. 2007

KLUBOVÉ KINO
ČTVRTEK 1. 2. – od 20:00
Femme Fatale
Thriller / Krimi / Fantasy , Francie, 2002, 110
min
Režie: Brian De Palma
Hrají: Rebecca Romijn-Stamos, Antonio Banderas, Peter Coyote
Obsah / Info:
Laura (Rebecca Romijn-Stamos) je mrcha. Příběh začíná na Mezinárodním filmovém festivalu v Cannes v roce 2001, kde smrtelně krásná,
ale také všeho schopná „femme fatale“ odvážně
uloupí drahocenný šperk a vypálí rybník svým
komplicům. Poté odjíždí do Ameriky a v letadle
se seznámí s úspěšným podnikatelem Wattsem
(Peter Coyote) a s ním si užívá anonymity
v cizině. Po sedmi letech je podnikatel pověřen
prací ambasadora ve Francii, takže jeho žena
Laura se po odvážné loupeži vrací zpět do
Francie s novou identitou. Bývalý paparazzi
Nicholas (Antonio Banderas) Lauru neustále
pronásleduje a pokouší se odhalit ji takovou,
jaká je. Vyfotí ji pro jeden z velkých týdenních
skandálních časopisů, a její bývalí komplicové
po čase stráveném ve vězení po ní jdou. Laura
je ohrožena na životě, ale jako ztělesněný ďábel
se umí bránit všemi prostředky.
Režisér Brian De Palma záměrně sáhl po
klasické femme fatale tak časté ve filmech
z let čtyřicátých a padesátých, a přizpůsobil ji
současnému příběhu. Film Femme Fatale má
jedinečnou pařížskou vůni, to proto, že režisér
žil několik měsíců v Paříži a město si oblíbil.
Antonio Banderas nezklamal v roli Nicholase,
který je odrazem Lauřina ducha a obav. Jejíma
očima ho vidíme jako nebezpečného jedince
oblečeného do černého. Vpravdě ďábelskou
podívanou předvedla Rebecca Romijn-Stamos
(X Men) jako Laura, která používá svou krásu
a sexualitu jako zbraň k získání toho, co chce.
A daří se. V malé, zato výživné roli ambasadora Wattse se ukázal Peter Coyote. (oficiální
text distributora)
ČTVRTEK 8. 2. – od 20:00
OMO - Cesta do pravěku - NÁHRADNÍ TERMÍN
PROJEKCE ZDARMA
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
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 našli nejstarší kosti pravěkého člověka. Milióny roků se
však dějiny civilizace lidstva tomuto území vyhýbali. Díky tomu se tu zachovali kmeny, které
nás mohou vtáhnout spět do minulosti, aby
jsme 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 těž-

kých peřejích tekoucích územím nikoho, aby
objevili nejen přírodních lidí žijících na dolním
toku řeky Omo, ale i sami sebe. (oficiální text
distributora)
ČTVRTEK 15. 2. – od 20:00
Tajemné Mamberamo
Dokumentární , Slovensko, 2000, 67 min,
Režie: Pavol Barabáš
Obsah / Info:
Irian Jaya je díky přírodní i politické nedostupnosti jediným z posledních míst na Zemi, kde
se civilizovaný člověk může dotknout primitivního světa. Žádné expedici se ještě nepodařil
přechod z vnitrozemí k řece Mamberamo, která skrývá před bílým světem svoje tajemství.
Je to sen mnoha cestovatelů a dobrodruhů.
A právě sem vstoupili dva přátelé do neznámé
džungle na tisícikilometrový pochod. Bojovali
s nástrahami pralesa, malárií, hladem i s vlastní
vůlí, aby nakonec našli skutečné klenoty. (oficiální text distributora)
ČTVRTEK 22. 2. – od 20:00
Kráva
Drama, Česko, 1994, 86 min, Režie: Karel Kachyňa
Hrají: Valerie Zawadská, Alena Mihulová,
Radek Holub
Obsah / Info:
Příběh podivínského mladíka Adama (Radek
Holub) a jeho ženy (Alena Mihulová) se odehrává na horské samotě počátkem tohoto století. Adam je synem svobodné matky nevalné
pověsti a celý život zápasí se svým nelehkým
údělem... Lidé, o jejichž smyslu života film
vypráví, jsou závislí na přírodě a jejich vůle
k životu tu prochází každodenní zkouškou.
Jeden z nejlepších filmů Karla Kachyni podle
povídky Jana Procházky, měl premiéru v roce
1993, získal řadu mezinárodních i domácích
cen. Jmenujme alespoň hlavní ceny na MFF
Štrasburk 1994, Flagstaff USA a hlavní cenu
Finále Plzeň 1994 Zlatý ledňáček. (oficiální
text distributora)
Cena za každé představení 30,- Kč (mimo 8. 2. 2007)

BŘEZEN –VOJTĚCH ECKERT TRIO A JANA
KOUBKOVÁ – WOHNOUT– KŘEST CD KRAJDA
BLUES + HOSTÉ – METALOVÝ VEČÍREK…….

SÍŇ ŘEMESEL V ULICI NA BÍDĚ
V únoru a březnu si můžete přijít:
• zhotovit vlastnoručně kraslice vyvrtáním, malováním voskem, háčkováním atd.
• prohlédnout si zdobená vystavená vajíčka, dokonce husí a pštrosí, různými technikami
• namalovat vlastní hrneček na snídani či kávu
• seznámit se zde s některými staršími řemesly
(předení, tkaní na ručním stavu a rámečku, paličkování, pletení z proutí a pedigu, způsoby šití
patchworku aj.)
• prohlédnout si stálou výstavu hotových výrobků zhotovených těmito řemeslnými technikami
Je i možnost návštěvy individuálních kurzů.
Celá nabídka platí i pro školy (ZŠ i MŠ), které se
mohou objednat v dopoledních hodinách.
Na první týden v dubnu (před Velikonocemi)
připravujeme ještě malování perníčků (zajíce,
ovečky, koníčky apod.). tel.: 461 722 084, mobil:
732 432 708.
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GYMNÁZIUM POLIČKA
INFORMUJE
Rychle se blíží čas, kdy žáci 9. tříd ZŠ a jejich
rodiče budou vybírat střední školu pro další studium.
Také žáci 5. tříd ZŠ mohou pokračovat v základním
vzdělání na osmiletém gymnáziu. Uchazeči o studium
procházejí přijímacím řízením. Na našem gymnáziu
se letos poprvé naskýtá možnost absolvovat toto řízení bez přijímacích zkoušek.
Do prvního ročníku školního roku 2007/2008
čtyřletého studia bude přijato v prvním kole přijímacího řízení 30 žáků, z toho 29 žáků přímo a 1 na odvolání. Žáci s průměrným prospěchem do 1,15 budou
přijati bez přijímacích zkoušek. V případě, že počet
žáků s uvedeným prospěchem překročí 30, bude
skupina žáků s nejhorším průměrným prospěchem
do daného limitu 1,15 konat přijímací zkoušku. (Průměrný prospěch je vypočtený z prospěchů na konci
osmého ročníku ZŠ a v pololetí devátého ročníku ZŠ.)
Žáci s průměrným prospěchem horším jak 1,15 konají
přijímací zkoušku.
Do prvního ročníku školního roku 2007/2008
osmiletého studia bude přijato v prvním kole přijímacího řízení 30 žáků, z toho 29 žáků přímo a 1
na odvolání. Žáci s průměrným prospěchem do 1,06
budou přijati bez přijímacích zkoušek. V případě, že
počet žáků s uvedeným prospěchem překročí 30,
bude skupina žáků s nejhorším průměrným prospěchem do daného limitu 1,06 konat přijímací zkoušku.
(Průměrný prospěch je vypočtený z prospěchů na
konci čtvrtého ročníku ZŠ a v pololetí pátého ročníku ZŠ.) Žáci s průměrným prospěchem horším jak
1,06 konají přijímací zkoušku.
Žáci, kteří se rozhodnou pro studium na gymnáziu (jak ve čtyřletém tak i osmiletém studiu), podají
přihlášku ředitelství ZŠ, kterou navštěvují, nejpozději
do konce února 2007. Přijímací zkoušky z matematiky
a českého jazyka se konají formou písemné zkoušky
23. dubna 2007. Při celkovém hodnocení přijímacího řízení se rovněž přihlíží k úspěšnému umístění
v olympiádách, vzdělávacích a sportovních soutěžích.
Všechny studenty rádi přivítáme ve škole postavené před sto lety, která byla v posledních letech rozšířena a modernizována a která vychovala mnoho absolventů. Ti se uplatňují v různých oborech a šíří tak
nejen dobré jméno naší školy, ale i celého regionu.
Mgr. Miloslav Svoboda, ředitel GY Polička

LISTOVÁNÍ – NEVŠEDNÍ KULTURNÍ ZÁŽITEK
LiStOVáNí je cyklus scénických čtení,
který představuje zajímavé, aktuální
knihy, které se právě objevují na trhu.
Každý měsíc uvádějí v přibližně hodinovém vystoupení nový titul. Knihu
vybírají a později i interpretují členové
činohry Jihočeského divadla v Českých
Budějovicích a Městského divadla Brno
v další spolupráci s herci z různých
českých a slovenských měst. LiStOVáNí
si vytvořilo pevné publikum na čtyř
stálých scénách – v Praze, Brně, Českých Budějovicích a také v Bratislavě. Je
proto úžasné, že 6. prosince LiStOVáNí
zavítalo (už podruhé!) i do Poličky a to
s velmi zajímavým programem – Václav Havel: Prosím
stručně.
Kdo první středu v prosinci odložil předvánoční
shon, udělal si čas na trochu kultury a navštívil Divadelní klub, nemohl odcházet jinak než příjemně
překvapen. Václav Havel, český spisovatel a dramatik,
jeden z prvních mluvčích dnes znovu často zmiňované Charty 77, vůdčí osobnost politických změn
v listopadu 1989, poslední prezident Československa
a první prezident České republiky sepsal či sestavil
výjimečnou knihu. Volné pokračování Dálkového
výslechu Václava Havla - Prosím stručně - je jakousi
literární koláží, ve které se střídá rozhovor s Karlem

SKONČILA TŘINÁCTÁ VÝSTAVA BETLÉMŮ
NA DĚKANSTVÍ V POLIČCE
V neděli 7. 1. odešli z výstavy poslední návštěvníci a hned v pondělí jsme začali s úklidem
a vracením zapůjčených věcí.
Děkujeme všem, kdo pomohli k tomu, že
letošní výstava betlémů byla tak úspěšná. První
poděkování patří těm, kdo na výstavu zapůjčili
své betlémy. Bylo jich tentokrát mnoho z Poličky
a blízkého okolí. Děkujeme paní Marii Klimešové
z Poličky, která půjčila šest svých betlémů, panu
Janu Opršalovi z Poličky, který zapůjčil své ústeckoorlické betlémy, panu Josefu Sejkorovi z Ka-

III. ROČNÍK, LETNÍ SEMESTR POLIČSKÉ UNIVERZITY TŘETÍHO
VĚKU V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU „PENZION“
Studijní obor - Dějiny světa od nejstarších civilizací k dnešku, jehož lektorem zůstává historik
poličského muzea pan Mgr. Martin Zdražil, má
pro další pokračování již třetího cyklu připraveny
přednášky na téma: Zámořské objevy – Portugalsko a Španělsko, Nizozemí, Francie a Anglie, Kolonializmus, Třicetiletá válka, Evropský severovýchod
– zápas o Mare Balticum. Turci a Evropa, Evropa
v době Ludvíka XIV. a Rusko v době raného novověku. Studium tohoto tématu zahájíme v úterý 13. 2.
2007 v 13:30 hodin v jídelně DPS „Penzion“.
Druhým studijním tématem je obor, který má
již tři semestry výuky za sebou a pro velký zájem
posluchačů se do programu vrací. Jedná se o obor
Zdravý životní styl seniora s podtitulem Nemoci
stáří. Je zaměřen na rozšíření již získaných znalostí
a na konkrétní situace, do kterých se může každý
člověk (nejen senior) při onemocnění svém nebo
členů rodiny dostat. Zabývá se nejen praktickými
radami, jak zvládat konkrétní situace, ale také problémy v oblasti psychiky a dopady do sociálního
prostředí.
V letním semestru, který začíná v pondělí 19.
2. 2007, ve 14:30 hod. se zaměříme na témata:
Z člověka pacientem, Pacient v nemocnici, Produktivní chování, Produktivní komunikace, Evalvace
nemocného, Vztah pacient – ošetřující personál.
Psychika nemocného s kardiologickým onemocněním, s chronickým onemocněním, s onkologickým
onemocněním, s bolestí, psychika stárnoucího

9

Hvížďalou, původní výňatky z instrukcí
nejbližším spolupracovníkům na Hradě
a deníkové zápisy z doby práce na
tomto textu.
Václav Havel knihu staví jako drama
a tak se k ní postavili i účinkující Alan
Novotný a Lukáš Hejlík. Představení
začali videem z roku 1989, které mělo
ukázat všechny důležité okamžiky, prokládaným záběry ze známého seriálu
Tom a Jerry, čímž se jim podařilo vtipně,
avšak také slušnou formou poukázat
na občasné podobnosti života politiků
a kreslených postav. V knize se střídají
nejen žánry, ale i čas i místa a Novotný
s Hejlíkem se s tím vypořádali velmi originálně. Chytře poskládané úryvky z knihy, vybrané části rozhovoru pouštěné přes CD přehrávač, doprovázené hudbou
Radiohead a výborný výkon herců mě přesvědčily, že
na závěr roku se Polička dočkala úžasného nevšedního kulturního zážitku. Přestože publikum nebylo moc
početné, což vypovídá buď o velké zaneprázdněnosti
občanů Poličky nebo o neschopnosti docenit nabízené možnosti, vytvořilo hercům příjemné prostředí.
Doufejme tedy, že se k nám LiStOVáNí znovu s další
zajímavou knihou brzy vrátí.
Aneta Klepárníková
pozn. redakce: akci zorganizovala městská knihovna

nemocného, psychologie umírání a smrti – umění doprovázet, psychická podpora rodiny a první
pomoc při náhlých příhodách – včetně promítání
videokazety a nácviku.
Zvolená témata logicky navazují na již probrané
tematické okruhy v dřívějších semestrech. V případě, že budou ve skupině posluchačů noví členové,
je možno obsah přednášek přizpůsobit tomuto
faktu. Přednášet bude lektorka, která přednášky
vede velmi dobře a posluchači ji již znají, paní
PhDr. Zlata Pražanová.
Frekvence přednášek se nezměnila, takže bude
pro každou skupinu dvakrát za měsíc.
Je možnost se ještě ke studiu přihlásit a to buď
v recepci DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970
nebo u paní Ireny Smolkové na telefonním čísle
461 753 122.
Závěrem děkuji, jménem vedení DPS „Penzion“ a jménem všech posluchačů oboru Současné
geografické problémy, lektoru tohoto studijního
tématu, panu Mgr. Petru Tišlovi, za jeho velmi
kvalitní přístup a vyčerpávající obsahy přednášek.
Setkávali jsme se s ním celý druhý ročník Poličské
univerzity třetího věku a určitě velkou mírou přispěl k rozšíření pohledu posluchačů na současné
dění kolem nás. Budeme rádi, pokud se budeme
moci i nadále na Mgr. Tišla obrátit s návrhem další
spolupráce a pod jeho vedením připravit další studijní tematické okruhy.
Irena Smolková, koordinátor univerzity

mence, který zapůjčil svá pohyblivá řemesla a paní
Vendule Slavíčkové z Jedlové, která na výstavu věnovala slaměné ozdoby a betlémy. Za půjčení betlémů děkujeme také paní Evě Skalníkové z Poličky,
paní Groulíkové a také slečně Jitce Procházkové,
která každoročně věnuje své perníkové betlémy
a jiné výrobky. Děkujeme i všem ostatním, kteří
zapůjčili své betlémy nebo darovali zeleň a jiné
věci potřebné pro postavení výstavy. Děkujeme
také všem, kdo pomáhali se stavbou a úklidem
celé výstavy. Je jich mnoho, těžko všechny vyjmenovávat. Zvláštní poděkování však patří panu Janu
Kadidlovi z Kamence, který se svými pomocníky
montuje na věži kostela svítící adventní svíčky
a pak vánoční hvězdy. Možná, že díky němu máme
největší a nejvyšší adventní věnec.
Naše hlavní poděkování směřujeme k návštěvníkům výstavy. Přišlo jich tentokrát celkem 5.248,
z toho 3.324 platících. Neplatící jsou děti, návštěvníci vernisáže, čestní hosté a průvodci skupin.
Výnos vstupného byl 42.390,-Kč a darů 7.884,-Kč,
tedy celkem jsme na opravu kostela sv. Jakuba získali 50.274,-Kč. Díky všem, kdo přispěli vstupným
i dary (v tom jsou započteny mince ze spouštění
pohyblivých řemesel a betlému). Peníze postačí na
zaplacení poloviny dluhu, který nám ještě zbývá
doplatit z poslední velké opravy kostela.
Na výstavu betlémů letos přišlo poměrně málo
škol, překvapivě o to více školek a to i z poměrně velmi vzdálených míst. Potěšilo nás, že opět
stoupl počet návštěvníků, kteří přijeli do Poličky
speciálně na naši výstavu. Nedělali jsme žádnou
reklamu, ale bylo hodně těch, kteří řekli, že sem
jezdí každoročně a pak i takových, kteří přijeli
na doporučení svých známých. Snažíme se dělat
výstavu betlémů pro vánoční pohlazení srdce
všech, kdo přijdou. Moc nás potěšilo, že naopak
naše srdce pohladili mnozí, kteří řekli, že se jim
výstava líbila a odnesli si domů kus opravdového
vánočního pokoje.
Dá-li Bůh, pozveme vás na čtrnáctou výstavu
betlémů, která by měla být zahájena svěcením adventních věnců v sobotu 1. prosince 2007 v 16.00
hod.
P. Rudolf Zahálka, děkan
Alena Sienská, autorka výstavy betlémů

NEVÁHEJTE, DO KNIHOVNY
POSPÍCHEJTE

NOVÉ KNIHY
BELETRIE
Smrtící gen (Cook, Robin)
Soudní patoložka narazí na podivnou
sérii nevysvětlitelných úmrtí mladých
pacientů Manhattanské všeobecné nemocnice.
Zimní královna (Whitton, Hana)
Alžbětu chtějí rodiče výhodně provdat za Friedricha Falckého, ale ona touží po
opravdové lásce.
Amira z harému (Khashoggi, Soheir)
Příběh o kruté lásce a stejně kruté pomstě
zároveň vzdává hold i všem trpícím ženám, které
se nesmíří s osudem a neuznávají dominantní postavení mužů.
Frajeři (Mezrich, Ben)
Příběh mladých géniů, kteří rozhodovali o stamilionových obchodech ze zákulisí luxusních hotelů, kaváren a nevěstinců.
Hříšná touha (Lanczová, Lenka)
V novém románu nechybí nic, co patří k životu
současných studentů – problémy se školou, starosti
s maturitou, muzika, přátelství, malé i větší zrady,
touhy, pády, úlety a samozřejmě především láska.
Mrtvá z Nevady (Coben, Harlan)
Skvěle napsaný psychologický thriller udrží
čtenáře spolehlivě v napětí až do poslední stránky.
Pošta od Mary (Patterson, James)
Agent Cross se snaží pochopit smysl tajemných
vražd, na které upozorňují odeslané e-maily.
Pravdu, prosím ! (Holubová, Eva)
V roli zpovídaného se ocitá Jan Kraus.
Puls (King, Stephen)
Příčinou zkázy je jakýsi jev, kterému se začne
říkat Puls, a ten se šíří mobilním telefonem.
Život nanečisto (Nesvadbová, Barbara)
Volně navazuje na Řízkaři a Bestiář.
Růžová dáma (Procházková, Lenka)
Vztah mladé dívky a ženatého muže není tak
sladký a růžový, jak se kritická veřejnost domnívá.
Pátý pacient (Serfaty, Thiery)
Pacient s roztroušenou sklerózou chce raději
zemřít než aby testoval nový lék.
Ptáci bez křídel (Bernieres, Louis de)
Děj se odehrává na pozadí rozpadu osmanské
říše a sleduje osudy obyvatel městečka Eskibahce,
kde spolu křesťané a muslimové celá staletí žili
v míru a pokoji a kde přátelství a láska dokázaly
překonat náboženské rozdíly.
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ:
Zajíček Ouško jde do školy (Steidlová, Dagmar)
Eda Ouško je chytrý a čiperný zajíček a začal
chodit do školy pro zvířátka.
Witch - 100 čarodějných způsobů, jak si užít
párty
Neobvyklé rady oblíbených čarodějnic.
Anička a flétnička (Petiška, Eduard)
Veselé vyprávění o Aničce a jejich kamarádech.
Černý ostrov: Tintinova dobrodružství (Hergé)
Další dobrodružství oblíbeného komiksového
hrdiny.
Rozpustilá ozvěna (Březinová, Ivona)
Napínavé a humorné čtení se zápletkou téměř
detektivní.
Eragon (Paolini, Christopher)
Fantasy bestseller z pera patnáctiletého autora.
Dóóóst dobrá partička (MacCombieová, Karen)
Alice a její partička jedou na školu v přírodě.
Indigo a hvězdy (Mackayová, Hilary)
Příběhy sourozenců , kteří se jmenují podle
vzorníku barev z jejich kuchyně.
Tančící princezna (Asenová, Ilona)
Tance, recepty a líčení z Orientu.
Když jede tygr do Paříže (Skoumal, Petr)
Kniha plná veselých písniček.
Tatínek 002 (Goldflam, Arnošt)
Druhá kniha pohádkových příběhů, ve kterých
tatínek opět koná hrdinské činy.
Téměř tisíc pokusů vesele i vážně

Spousta jednoduchých pokusů ti odhalí mnohá tajemství.
Dívka dvou světů (Bottero, Pierre)
Fantasy román o putování v čase.
Obyčejný skřítek (Klimtová, Vítězslava)
Z dalších příhod rodiny statečného
skřítka Drnovce.
Zuzanka na břehu jezera
Nová dobrodružství malé Zuzanky.
Po stopách hříbátka, lvíčátka a slůňátka
Veselé vyprávění o životě zvířátek.
Ozdobné balení dárků pro děti (Křivánková,
Radka)
Kniha je určena především dětem, které rády
balí dárky.
Encyklopedie fotbalu (Gifford, Clive)
Kniha rozebírá všechny důležité aspekty
současného fotbalu a je doplněna nejnovějšími
statistikami.
Více informací o nových knihách najdete na
internetové adrese www. knihovna. policka. org.

KNIHOVNA - PROGRAM
Zveme vás na výstavu Ze života zvířat
„…že jsou ještě místa, kde člověk nemá pražádné
moci.“
Fotografie Josefa Kadeřábka představují zvířata
celé Evropy v jejich přirozeném prostředí.
středa 14. února od 18:00
Přednáška v rámci Kapky 21 – Kapky přírody
pro každého
Moderní úsporné vytápění (využití alternativních zdrojů energie, nízkoenergetické domy)
Přednáší Ing. Petr Štarmann.
neděle 18. února od 14:00 v sále Divadelního
klubu
Turnaj ve hře Osadníci z Katanu
Změřte své síly s ostatními borci v jedné z nejoblíbenějších her současnosti.
čtvrtek 15. února od 19:30 (od 18:00 v angličtině)
Cestovatelský večírek – Mauritius a Réunion
Mark Twain prohlásil, že podle Mauritia stvořil
Bůh Ráj. O tom, že nepřeháněl, vás přesvědčí Pavel
Joneš a Petr Chaloupka. Přednášku s promítáním je
možné absolvovat od 18:00 hodin také v angličtině.
středa 28. února od 18:00
Historický klub – „Radostné dětství?“
Další z historických setkání vám přiblíží svět
dítěte v období novověku. Co všechno předcházelo
20. století - století kultu dítěte, jaké bylo postavení
dítěte v rodině, vztah rodičů a dětí, vztahy mezi
sourozenci a mnoho dalšího vám při představení
své nové knihy přiblíží profesorka Milena Lenderová, děkanka Filozofické fakulty v Pardubicích.
Půjčovní doba Městské knihovny Polička
Oddělené pro dospělé a mládež:
Pondělí:
8:00 – 17:00
Úterý:
zavřeno
Středa:
13:30 – 17:00
Čtvrtek:
8:00 - 17:00
Pátek:
8:00 – 16:00
Sobota:
9:00 – 11:00
Oddělení pro děti:
Pondělí:
Středa:
Čtvrtek:

13:30 – 17:00
13:30 – 16:00
13:30 – 17:00

Všem návštěvníkům, stálým i občasným, Městské knihovny v Poličce přejeme rok nabitý výtečnými (nejen) čtenářskými zážitky a dovolujeme si dát
na vědomí, že:
Oddělení pro dospělé a mládež v roce 2007 rozšiřuje páteční půjčování od 8:00 do 16:00 hodin.
Internet je přístupný zdarma!
Kromě studovny je v přízemí otevřena novinová
čítárna, kde je možné, vedle denního tisku a nejnovějších časopisů, nalézt slovníky, encyklopedie,
sbírky zákonů, materiály pro studenty i vzorky historického fondu knihovny.
Zábavu i poučení pro zájemce bez rozdílu věku,
pohlaví i vzdělání, nabízí klub deskových her, klub
cestovatelský, historický a klub ekologický. Vyznavači moderních společenských her se scházejí vždy ve
středu od 16.00 hodin, aktuální informace o konání
veškerých akcí naleznete, mimo jiné, v Jitřence, ve
vývěsní skříňce knihovny a na její webové stránce
www.knihovna.policka.org.
Díky vstřícnosti vedení města má knihovna
na rok 2007 k dispozici více prostředků na nákup nových knih. Uvítáme tipy na knihy, které
vám udělají radost! Svá přání nám můžete sdělit přímo v knihovně nebo na emailové adrese
info@knihovna.policka.org.
- MKP -

OTEVŘENÉ DVEŘE
„JEDEME DÁL“
Na stránkách Jitřenky jsme vás již několikrát
informovali o Denním centru pro osoby se zdravotním postižením „Otevřené dveře“, které zajišťuje
odpolední programy volnočasových aktivit pro dospělé s duševním onemocněním z Poličky a okolí.
V souvislosti s nastupujícím rokem 2007 vás chceme
seznámit s vyhodnocením uplynulého období i některými novinkami.
Začátky pro nás nebyly nikterak jednoduché. Zájemců o tuto sociální službu nebylo příliš a mnohé
útrapy nám způsobovala i administrativa spojená
s čerpáním financí z prostředků Evropské unie.
Krušné chvíle jsme však zdárně překonali, ani jsme
se nenadáli a v únoru vstupuje projekt už do své 3.hlavní – etapy. Centrum jsme zprovoznili v září loňského roku. Od té doby „okusilo“ nabízené aktivity
11 klientů (3 ženy a 8 mužů). Stále nás oslovují noví
zájemci z blízka i dáli, což dokazuje, že služba tohoto
typu v našem regionu až dosud chyběla.
Co se programu týče, provozujeme každé úterý a čtvrtek výtvarnou a dřevařskou dílnu, středy
věnujeme amatérské výuce angličtiny. Na podzim
jsme podnikli výlet do skanzenu na Veselém kopci
a v lednu návštěvu pražské ZOO. V nejbližší době
zahájíme činnost v keramické dílně, kde klienti mohou zdokonalovat svou manuální zručnost na nově
pořízeném hrnčířském kruhu. Dalším prostředkem
zábavy a zpestření aktivit je vybavení pro ping-pong,
které může být lákadlem a prostředkem vyžití zejména sportovněji založeným jedincům. Pomocí těchto
aktivit se našim klientům snažíme zprostředkovat
možnost aktivního a smysluplného trávení volného
času, rozvoj praktických dovedností, zájmů a schopností, nalezení přátel a podporu samostatnosti i sebevědomí. Tato služba jim mj. dává příležitost poznat, že
se svými problémy a starostmi nejsou sami a mohou
se o ně podělit s ostatními klienty i pracovníky.
Věřím, že budeme i nadále úspěšně pokračovat
ve vytyčené cestě, tzn. pomáhat lidem s duševním
onemocněním naplňovat a uspokojovat jejich osobní
přání a potřeby.
Jana Taberyová, Farní charita Polička

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ
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SPOLEČENSKÁ
RUBRIKA
Dne 4. února uplyne dvacet let, kdy nás navždy opustil
náš milovaný tatínek a dědeček pan Arnošt Ferlík, zubní
lékař z Poličky. Všichni, kdo
jste znali tohoto ušlechtilého a všestranného člověka,
vzpomeňte s námi.
Synové Jiří a Petr
s rodinami
25. ledna uplynul rok od
úmrtí naší maminky, babičky,
sestry a tety paní Květoslavy
Strádalové.
Stále vzpomíná syn
Vladislav s rodinou.

Kdo žije v našich srdcích,
nikdy neumírá.
Dne 25. 2. 2007 uplyne 10
let, co nás opustila paní Marta
Štěpánková. Kdo jste ji znali
a měli rádi, věnujte ji s námi
tichou vzpomínku.
S úctou a láskou
vzpomíná manžel Karel,
dcery s rodinami.

POZVÁNKA DPS PENZION
6. 2. Šikovné ručičky ve 13.30 hod. ve společenské
místnosti – práce s papírem.
7. 2. Hrátky s pamětí - duševní tělocvik. Čeká na Vás
spoustu hádanek, křížovek, kvízů. Společenská místnost
ve 14.00 hod.
14. 2. Hudební odpoledne – máte rádi operu? Přijďte
mezi nás ve 14.00 hod. do společenské místnosti.
15. 2. Narozeninové zpívání. Jídelna Penzionu ve
14.00 hod.
21. 2. Cestovatelské odpoledne – pan ing. Klein
nám představí svůj film – Alpské vyhlídky. Společenská
místnost 14.00 hod.
28. 2. Den otevřených dveří. Od 9.00 hod. a 16.00
hod. prohlídka Penzionu. Ve 14.00 hod. přátelské posezení v jídelně Penzionu. Setkání s hosty z Městského
úřadu Polička a Krajského úřadu Pardubice, bohatý
kulturní program, občerstvení.
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DPS - NABÍDKA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní
• mandlování prádla
služba poskytovaná osobám, které mají sníženou
• dohled nad dospělou osobou - (poskytuje se
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocpouze uživatelům z DPS)
nění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi,
• poskytnutí odborné péče o nehty - pedikúra
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
- (poskytuje se pouze uživatelům z DPS a uživaSlužba se poskytuje ve vymezeném čase v domáctelům využívajícím úkony ve Středisku osobní
nostech osob a v zařízeních sociálních služeb.
hygieny )
Pečovatelské služby se poskytují na základě
vyplnění objednávkového listu a uzavření smlouNabízíme též možnost stravování v jídelně DPS
vy mezi uživatelem a poskytovatelem služeb. Ob- „Penzion“ jednotlivcům i organizacím. Můžete si
jednávkový list si zájemci mohou vyzvednout u ve- vybrat ze dvou jídel a využít i možnosti dovozu
doucí pečovatelské služby paní Ireny Smolkové.
obědu až do domu.
Pečovatelská služba DPS „Penzion“ je poskytována pondělí – pátek od 7:00 do 19:00 hodin.
Pokud vám ohledně poskytování pečovatelské
Pro informaci předkládáme veškerý rozsah
služby bude cokoli nejasné, případně uvažujete do
námi nabízených služeb.
budoucna o využívání služeb a chcete se třeba jen
poradit, jsme vám k dispozici na výše uvedené
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče
adrese od 7:00 do 15:30 hod, od pondělí do pátku.
o vlastní osobu:
Rádi vám pomůžeme i s vyplněním objednávko• pomoc a podpora při podávání jídla a pití, po- vého listu.
moc při přípravě jídla a pití
Děkujeme za váš zájem o námi nabízené služ• pomoc při oblékání a svlékání včetně speciál- by a věříme, že uživatelé budou spokojeni nejen
ních pomůcek
s širokým rozsahem služeb, ale i s kvalitou jejich
• pomoc při prostorové orientaci, samostatném
poskytování.
pohybu ve vnitřním prostoru
• pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
Kontaktní osoby:
Irena Smolková, vedoucí pečovatelské služby
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
Pavel Brandejs, ředitel DPS
podmínek pro osobní hygienu:
• pomoc při úkonech osobní hygieny
• pomoc při základní péči o vlasy a nehty
KARDIO KLUB ZVE
• pomoc při použití WC
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění
stravy:
• zajištění stravy z kuchyně DPS
• dovoz jídla (oběda) ve městě Polička
• donáška jídla (oběda) v DPS
Pomoc při zajištění chodu domácnosti:
• běžný úklid a údržba domácnosti, údržba domácích spotřebičů
• pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti,
například sezónní úklid, úklid po malování
• donáška vody, topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení
• běžný nákup a pochůzky
• velký nákup, například týdenní nákup, nákup
ošacení a nezbytného vybavení domácnosti
• praní a žehlení ložního prádla a osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy
Zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím:
• doprovázení dospělých na úřady, k lékaři, na
poštu, instituce poskytující veřejné služby
a doprovázení zpět
Kromě činností uvedených výše zajišťujeme
uživateli, v rámci volné kapacity, na jeho požádání následující fakultativní činnosti.
• přeprava uživatele nebo majetku uživatele,
podle jeho přání, osobním vozem provozovaným poskytovatelem. Tento úkon se poskytuje
pouze:
1) uživatelům žijícím v DPS „Penzion“ Polička,
2) ostatním uživatelům v součinnosti s úkony
prováděnými ve Středisku osobní hygieny
– (koupání, praní prádla)
• zapůjčení kompenzačních pomůcek - invalidní
vozík, chodítko
• zapůjčení lůžka (včetně lůžkovin) pro přespání
rodinných příslušníků - návštěv obyvatel DPS
„Penzion“ - (poskytuje se pouze uživatelům
z DPS)
• poskytnutí perličkové lázně - pro celé tělo
v koupelně DPS - (poskytuje se pouze uživatelům z DPS)
• poskytnutí perličkové lázně - pro ruce nebo
nohy v koupelně DPS - (poskytuje se pouze
uživatelům z DPS)

Kardio klub zve na kondiční poznávací vycházku
s jedním z autorů Kroniky města Svitav, s historikem
Mgr. Radoslavem Fikejzem.
Za historií města SVITAV
Sejdeme se v sobotu 24. února 2007 na svitavském vlakovém nádraží v 9:45 hod.
Délka vycházky nepřesáhne 3 km.
Učastníci z Poličky odjezd vlakem v 9:10 hod
do Svitav.
Při příznivém počasí bude možnost výstupu na
věž kostela na náměstí.
Na nenáročnou vycházku za historií Svitav zveme
i nečleny klubu.
Neseďte doma, přijďte mezi nás, poznáte jednu
z činností našeho aktivního klubu.
Za výbor kardio klubu Jan Pokorný

PODĚKOVÁNÍ - OZNÁMENÍ
Za všechny členy Chrámového sboru sv. Jakuba
v Poličce děkuji všem našim příznivcům za podporu vyjádřenou jakýmkoli způsobem nebo třeba
i nevyjádřenou.
Zároveň chci oznámit, že po zimní přestávce
začneme s pravidelnými zkouškami 16. února 2007,
každý pátek v 18:45 hodin. Nyní v zimním období
zkoušíme ve společenské místnosti denního stacionáře Farní charity v Poličce, ul. Vrchlického. Rádi
mezi sebou přivítáme nové zájemce o sborový zpěv.
Nevyžadujeme žádné vysoké hudební vzdělání,
všichni jsme laici.
Květa Šafářová

OSTATKOVÉ POSEZENÍ
Přijďte si popovídat, dát si kávu, ochutnat
ostatkové koblížky nebo nahlédnout do spolkové
kroniky. Setkání se uskuteční v malém sále domu
Jordán v neděli 18. února od 14 hodin. Těšíme se
na vás!!!
Svatojosefská jednota

ROCKOUPÁNÍ 2007
Zkrácený a lehce zmatený zápis ze 3. schůzky
přípravné skupinky, na které mluvilo více lidí a bylo proneseno mnohem více různých mouder, než
kolik je z důvodu šetření obecní tiskoviny v následujícím pokusu o rozhovor napsáno.
Hele, je potřeba něco napsat do novin. Takže:
bude letos Rockoupání?
Loule: Ano.
Na koupališti?
Loule: Ano
Kdy?
Loule: 25. – 26. května
Pokolikáté?
Loule: Po desáté.
Pořadatelem je Divadelní spolek Tyl?
Loule: Ano.
Ale prosím tě…
Loule: No ani nemluv…
Projeví se toto kulaté výročí nějak?
Čerpák: Napiš, že to bude ukrutná pecka.
Loule: Uvažovaní Soul Fly tu nebudou a s ostatními kapelami se zatím jedná.
Jo a taky napíšu, že ta Fixa nebude.
Pítrs(?): To né, to nepiš, třeba se to ještě dohodne.
Loule: No jasně, oni mají točit ve studiu a úplně
uzavřené to ještě není.
Dobrá, tak to psát nebudu. Takže napíšu, že
jistého není zatím nic.
Všichni: To né, to je blbé…

Vojta: Hele, napiš, že v současné době probíhají
s kapelami jednání…
Někdo: No a k tomu napíšeme nějaká jména…
Loule: Tak to nejdřív projedeme a pak to sepíšeme.
Tak jo.
...Následují 2 hodiny rozprav o kapelách…
Loule:Tak mi dej papír já to napíšu, stejně nevíš,
jak se co píše.
Tak jo.
Loule: NAPALM DEATH, HORKÝŽE SLÍŽE,
PEHA, DĚDA MLÁDEK ILLEGAL BAND, VÍTKOVO KVARTETO, KRUCIPŰSK, 100 ZVÍŘAT, GAIA
MESIAH, TATA BOYS, IVAN HLAS a více než 20
dalších, neméně zajímavých.
Brejlák: Není tam toho málo pro mladší…
Vojta: Něco mi tam pořád chybí…
Míša: Reklamu mám zmáklou…
Někdo: Jídlo zase zajistí „Zouvák“, teda oni se
tak nejmenují …
Hanka: Tak jsem to sečetla…
Někdo: A taky napiš, že se zase bude točit pivo
Polička…
Bude zase Skřivan (soutěžní přehlídka amatérských kapel o účast na RCK)?
Loule: Ano bude, teď ale nevím kdy…nějak
koncem února.
To je jedno, to najdu na www.divadelniklub.cz.
Tak díky.
Otázky se snažil pokládat P. Erbes

Z ČINNOSTI DPS PENZION
1. 12. Měsíc prosinec senioři začali návštěvou
Farní charity v Poličce, kde navštívili předvánoční, prodejní výstavu. V příjemném prostředí si
prohlédli vánoční výzdobu, ukázky z tvorby na
charitě a nakonec si zakoupili i některé výrobky.
Setkání na charitě všechny příjemně vánočně
naladilo.
6. 12. Tak jako každý rok i letos proběhla
v Penzionu Mikulášská zábava. Mezi seniory přišli
malí čertíci z MŠ Čtyřlístek a zpívali, říkali básničky, tančili a předali malé dárečky. Senioři si připravili pro děti také překvapení – přišel Mikuláš,
čerti, andělé a přinesli dětem i seniorům balíčky
plné dobrot a děti dostaly papírová srdíčka, která
pro ně senioři vyrobili. A potom se už tančilo,
zpívalo a besedovalo. K tanci a poslechu hrál pan
Divoký. Mezi seniory zavítal také starosta města
Poličky pan Jaroslav Martinů a místostarostka
paní JUDr. Marie Tomanová.
7. 12. Keramika - senioři tvořili výrobky z hlíny pomocí sádrové formy.
12. 12. Setkání v kavárničce se odehrálo ve
vánoční atmosféře. Nejdříve si senioři vyrobili
vánoční přáníčka a dozvěděli se, co s nimi udělat,
aby se přání splnilo. Potom se podívali na video
s divadelní hrou s názvem Mrazík, kterou hrála
skupina Lachtani. Samozřejmě nechyběla káva,
čokoláda a čaj.
13. 12. Vánoční besídka – s kulturním programem přišly mezi seniory děti ze ZŠ Masarykovy.
Jejich program plný písniček, básniček, hudebních vystoupení a tanců, doprovázený krásnými
malovanými kulisami se seniorům moc líbil.
Senioři dostali od dětí malé dárečky a na děti
čekala zase nějaká dobrota. Závěrem si senioři
zazpívali spolu s pěveckým souborem POUPATA
při svíčkách koledy.
19. 12. Hudební odpoledne ve společenské
místnosti všechny příjemně naladilo na nastávající vánoční svátky.
20. 12. Senioři se zúčastnili akce, kterou pořádala Mozaika Polička ke 100. výročí „Člověče,
nezlob se“. Na soutěžících byla vidět radost ze
hry, ale i soutěživá nálada. Vítězové si odnesli
ceny a všichni dohromady si odnesli příjemnou

PROGRAM NA ÚNOR
1. 2. – 15. 4. DOBA MĚST A HRADŮ
dotyková výstava o středověku - malé výstavní
sálky, Tylova 112
DOBA MĚST A HRADŮ, HUSITSKÉ VÁLKY
od 1. února do 15. dubna 2007
ve výstavních sálech Městského muzea
Nabízíme vám jedinečnou příležitost nahlédnout na okamžik do středověku. Dozvíte se, jak žili
lidé na hradě i v podhradí, jak husité válčili a jaké
zbraně používali. Uvidíte figuríny pěších bojovníků
a postavu v kompletním mužském brnění. Drátěné
košile, přilbice, dětské brnění, meče, bijáky a jiné
zbraně, které si můžete vzít do rukou a vyzkoušet.
Pro dívky jsou připraveny gotické šaty a klobouky. K dispozici jsou seříznuté husí brky, jimiž děti
mohou psát, horizontální tkalcovský stav, vitráž
ze skleněných čtverců, stolní hry a řada dalších
zajímavých předmětů, které byly lidem v minulosti
k užitku či potěšení.

VSTUPNÉ děti 20,- Kč, dospělí 20,- Kč, rodinné
náladu z dobře stráveného dopoledne. 1. místo
vstupné 40,- Kč, učitelé jako doprovod školní skuzískala p. Vrzalová, 2. místo p. Fričová, 3. místo
piny zdarma.
p. Smutný.
21. 12. Narozeninové zpívání v Penzionu probíŠkolním třídám doporučujeme předem se obhá celý rok. Senioři si na tuto akci již zvykli a velmi
jednat, kontakt:
se na ni vždy těší. Při zpěvu pěveckého souboru
Městské muzeum a galerie Polička, Tylova 114,
Poupata a hudby pana Hladíka se vždy velmi potě- Polička 572 01, tel.: 461 721 207, muzeum@muzeší, zazpívají a najde se i chvilka na popovídání. Zpě- um.policka.org, www.muzeum.policka.net
vačkám i muzikantovi byly předány medaile, které
pro ně vyrobili senioři v keramickém kroužku.
OTEVÍRACÍ DOBA:
27. 12. Závěr roku senioři zakončili silvestrovúnor - březen:
skou zábavou, na kterou se velmi pilně připraÚt-Pá 9:00-12:00, 12:30-16:00, So 14:00-16:00,
vovali. Senioři založili taneční skupinu „Berušky“
duben: Út-Ne 9:00-12:00, 12:30-16:00
a měli v tento den premiéru. Jejich vystoupení
Případným zájemcům zajistíme vstup také
plné elánu a nadšení se moc líbilo a všem jim za
v pondělí nebo od 8 hod., nutná je však předběžná
vystoupení děkujeme. Potom následoval program
objednávka na tel.: 461 721 207.
pěveckého souboru Poupata. Vystoupení plné
písniček, humoru a bezvadných nápadů všechny
19. 2. – 9. 3. DROGY V NAŠEM ŽIVOTĚ
velmi potěšilo a i jim patří poděkování, že během
Výstava fotografií Jindřicha Štreita z cyklu
celého roku mají bezvadné nápady, kterými seni- „Závislost, osudové zastavení života“ doplněná
ory vždy potěší. Proběhl také slavnostní přípitek, dokumenty a články s drogovou tématikou. Autokterého se zúčastnil i pan starosta Martinů a pak
rem koncepce výstavy je Středisko volného času
již začala volná zábava. K tanci i poslechu hrál
Mozaika.
pan Hegr a zpívala paní Andrlíková.
- vestibul, Tylova 114
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MRAMOROVÝ SVĚTEC
Těm, kdo přicházejí do hlavního ze dvou polič- - tak jej při návštěvě jeho atelieru charakterizoval
Ani za desítky let po svém vzniku neušla světských katolických kostelů na mše nebo aspoň na
sám papež Pius IX). A právě na tohoto umělce padl
cova socha pozornosti historiků umění. Zejména
občasné koncerty, nemusím tu sochu určitě před- po menším zaváhání v Poličce los. Zejména dopisy
K. B. Mádl ve studii „Václav Levý“ z 30. dubna 1900
stavovat. Dobře by ji měli znát i ti, kteří nesdílejí
z r. 1862, jež jsem zároveň ještě s jinými kdysi ob- obdivně o poličské soše napsal: „Čistý, zrovna miduchovní ani hudební zájmy a potřeby. Už proto
jevil ve zdejším městském archívu (viz mou studii
mosvětský idealismus ji oblévá ze všech stran. Velké
by o ní měli vědět, že žijí v tomto městě, že něco „Sochaři Poličska“ z r. 1958) dokládají vděčnost, roucho v měkce sladěných liniích a plochách zahaslyšeli o výtvarném umění a třeba si i zakládají na
kterou sochař projevil purkmistru Smolovi, když
luje její tělo, póza je vážná a povznešená, hlava
pozoruhodných dílech, jimiž se město kdy chlubilo
obdržel jeho nabídku jako vítaný příslib zlepšení
jemné ušlechtilosti a všechno to jako v ohnisku se
nebo chlubí - a netřeba jim vysvětlovat, jak blízký
finanční situace. Šlo mu však zároveň o víc: o ztě- sbírá v přesvědčeném citu nábožné a věřící, ničím
byl zdejší chrámový interiér tomu, kdo se na věži
lesnění myšlenek harmonie a smíření, o „pax Dei“, neporušené aniž vzrušené vřelosti, která každým
poličského kostela dokonce narodil. Abych sochu
rysem praví: Věřím! - a mírným slovem domlouvá:
znovu přiblížil všem čtenářům, nakreslil jsem ji
„Věřte také a budete spaseni!“
zde.
Podle K. B. Mádla sochař v římském období
Těm, kdo by si snad nevěděli rady při dotěrné
v sobě „...podržel čistou a krásnou představu Boha“
otázce v Krampolově soutěži „Nikdo není dokonaa proto se mu podařilo ztělesnit „nadpozemské idelý“, raději hned prozradím, že je to socha patrona
ály subtilní čistoty mravní i fysické“. Všechno v těchchrámu svatého JAKUBA VĚTŠÍHO, stojící nad čelto pracích se Mádlovi zároveň zdálo být až bytostně
ním oltářem. Obvykle se rozlišují dva novozákonní
české: „Ne lyrika vášně a prudkého pohnutí, ale stásvětci toho jména: Jakub Větší a Menší. Za Většího
lé vnitřní zachvívání ve škálách dobroty a měkkosti,
se pokládá bratr Jana, autora čtvrtého evangelia,
v tóninách tklivého soucitu a nereptajícího trpění.
jehož rodiče se jmenovali Zebedeus a Salome (Mt
Není to ovšem všechna podstata české duše, je to
27,56) a za Heroda Agrippy byl r. 44 popraven mepouze několik stránek v její knize, ale právě k těm se
čem (Sk 12,1-2). Od 9. st. se rozšířila tradice, podle
Levý stále vrací a předčítá je hlasem a tónem, který
níž je pohřben v proslulém galicijském poutním
jímá svou upřímností a svým nelíčeným teplem. Co
místě Santiago de Compostela (Codex Calixtinus,
je v povaze českého člověka mírnosti a vřelosti, co
12. st., T&S 2006/5, s.14-19). Dvakrát tam pobyl
je v ní přítulného citu, co je nezakalené čistoty na
i Jan Pavel II.
jejím nejhlubším dně, vlil tento synek kozlanského
Jakubu Menšímu, bratru Ježíšovu (Mk 6,3;
domkáře do svých světic a Madon“. A tak tedy sochař,
Gal 1,19), se připisuje autorství tzv. Jakubova
který v tvorbě stačil projít lety několika proměnami
listu. Svatopisci o něm svědčí jako o představiteli
a svému římskému období (zasaženému dobovým
prvokřesťanského sboru v Jeruzalémě (Eusebius)
nazarenismem) postavil pomník Strossmayerovou
a Hegesippos dodává, že kol. r. 62 byl svržen
Madonou a poličským Jakubem, žil a zemřel ,,
z hradby Chrámu a ukamenován, podle jiných ubit
…jako poutník, jenž šel květnatým údolím a vůni
valchářskou tyčí.
jeho sál, nemaje pohledu pro rozsochy skalnatých
Dost často se v pověstech a představách lidí oba
vrchů kolem“ (sborník Umění včera a dnes, Praha
zaměňují nebo překrývají a dokonce ztotožňují.
1904, str. 20-35).
Třebaže za autora Jakubova listu se běžně poJeště dávno po Mádlovi a jeho vrstevnících odkládá Ježíšův bratr Jakub Menší (jindy syn Alfeův,
lišoval např. Emanuel Poche práce sochařova římjeden z Dvanácti), citáty z jeho spisu se zároveň
ského období a s nimi i poličskou svatojakubskou
objevují na poličské soše. U katolíků je onen list
sochu od podstatně konvenčnější produkce jiných
velmi ceněn, zato některými protestanty býval obpředstavitelů nazarenismu, a s uznáním chválil
čas problematizován (Luther jej nazval „slaměnou
jeho „ušlechtilou, do křehkosti zidealizovanou
epištolou“ ). Poličský sv. Jakub drží v rozevřené kniformu, pečlivě vypracovanou poctivým a citlivým
ze latinský text výroku, kvůli němuž se vedlo mezi
úderem dláta, vedeným rukou osobnosti, která nitheology nejvíce sporů: „Fides, si non habeat opera,
terně prožívá smysl obsahu svého díla“ (v 55. svazku
mortua est in semetipsa - Víra bez skutků je sama
Pramenů, Praha 1943).
v sobě mrtvá“ (Jak 2, 17) a na podstavci je v češtině
Levý byl kupodivu také nadaný hudebník:
citace věty „Ponižte se před obličejem Páně a povýší
hrál na flétnu a nejednou se zdálo, jako by své
vás“ (Jak 4,17). Číslování verše je zde ovšem chybné.
muzikantství toužil zároveň přelévat do plastických
Správně by mělo být: Jakub 4, 10.
tvarů. A tak zřejmě nikoli neprávem hledali tehdejší
Socha v čele chrámového prostoru působí majekritici cosi z jeho hudební inspirace ve „skladnosti
státně. Kdo ji vytvořil, jak, kdy a za jakých okolnosa sbíhavých i rozbíhavých proudech linií sochařovy
tí ji vlastně Polička získala?
komposice i v ladných záhybech draperií postav“.
Zaslouží si pozornost, že výběr umělců, zdobíSvým způsobem se však i sama Levého poličSv. Jakub na oltáři kostela v Poličce.
cích náš chrám, byl kdysi do značné míry určován
ská socha stala shodou okolností inspirací k vzniku
Kresba: PhDr. O. A. Kukla
důvody národními. Na str. 27 to ostatně přiznávají
básně zdejšího děkana P. Jaroslava Daňka, kterou
i autoři publikace „Polička - kostel sv. Jakuba“ z r.
posléze zhudebnil Bohuslav Martinů:
2005. Většinu oněch údajů zřejmě čerpali z mé star- o zaplavení chrámu vnitřním světlem, které by
„Teď prestol Tvůj se v našem chrámu skví. - K Tvé
ší studie, uveřejněné už v roce 1971 ve 12. svazku
z díla vyzařovalo.
berle mocné poutník zvedá zrak, - v němž očím slzy
litomyšlských Zpráv z muzeí od Trstenické stezky
Za hotové dílo včetně dopravy mu pak Polička závoj utkaly. - Ret šeptá prosbu, jíž se srdce chví: (str. 20-26).
uhradila 8005 zlatých.
Vznes okov lidské bídy do oblak, - jak Mojžíš pramen
Významné slovo v celém tom tehdejším počínáZajímavým svědectvím dobových úsudků je vyzved ze skály!“
PhDr. O. A. KUKLA
ní měl místní purkmistr Josef Smola a hojně přitom
Arbesova povídka „Těžiště“ ve sbírce „Z ovzduší
využíval svých pražských vlasteneckých známostí. umění“ (1886-1887): jejími aktéry jsou znalci, kteří
Nejvíce záleželo na soše patrona chrámu, určené
se kolem sochy shromáždili a hodnotí ušlechtilé
PODPORA MĚSTA ŘK FARNOSTI
do čela interiéru.
provedení, dokonalou formu - a jejich chvála
DĚKANSTVÍ POLIČKA
Přátelé Smolu upozornili, že zrovna v té době
nebere konce. Někteří litují, proč tak znamenité
žije v Římě v neutěšených poměrech (prý téměř
dílo nemůže být „zachováno matičce Praze“, kde
o jediné žemli denně) skromný, nad mnohé jiné
by bylo přístupno „celým Čechám“, nakonec však
Děkanství Polička Římskokatolické farnosti
talentovaný, a přitom svému národu oddaný český
s politováním uzavírají: „Což naplat, když vzhle- bude podávat žádost o dotaci z programu na
umělec, někdejší klášterní kuchtík a posléze úspěš- dem k dílu tomu neměla Praha pro umění takového
podporu vlastníků kulturních památek vyhlášený žák mnichovského profesora L. Schwanthalera, smyslu jako Polička!“
ného Pardubickým krajem. Tuto dotaci by čerpalo
VÁCLAV LEVÝ (1820 - 1870). Současnou bídu však
Přesto nebylo dílo hlavním městem zapomenu- na rekonstrukci části kostela sv. Jakuba. Jednou
prý téměř zapomínal vnímat: cennější nad cokoli
to: na vyšehradském hřbitově zdobí hrob Václava
z podmínek přidělení grantu je finanční spoluúčast
jiného mu tehdy byly poklady, jež nacházel v řím- Levého kopie právě tohoto poličského díla, vytvo- územně příslušné obce ve výši min. 10% z částky
ských muzeích a galeriích - zejména ty, jež zrodila
řeného Bernardem Otto Seelingem (1850-1895).
poskytnuté Pardubickým krajem. Proto děkanství
Itálie na přelomu středověku a novověku. Před díly
Kromě sochy sv. Jakuba z carrarského mramoru
podalo žádost o projednání podpory města v přínapříklad Lorenza Ghibertiho se nedokázal ubránit
pro hlavní oltář zhotovil Levý ještě pro kazatelnu
padě, že farnost obdrží grant, na průzkum stavebně
dojmu, že nemohla vzniknout jinak než přímým zá- reliéfy Mojžíše, krále Davida a čtyř evangelistů
technického stavu kostela sv. Jakuba v Poličce a násahem božské inspirace. Byl totiž člověkem veskrze
zároveň se zvířecími podobami jejich atributů
slednou projektovou dokumentaci.
a do hloubi duše věřícím („homo valde religiosus“ v nosné podpěře.
-pm-
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PRODEJ SPODNÍHO PRÁDLA V POLIČCE
Vzato podle definice, je happening „forma
uměleckého projevu s výraznými divadelními prvky“. Má nás trošku šokovat, vtáhnout kolemjdoucí
a nezúčastněné do hry. Přiblížit umění jiným, než
„galerijním způsobem“. Je to umění v akci!
Skupina dívek ze sekundy poličského gymnázia
se pod vedením paní učitelky Zdeny Kleinové o jeden takový pokusila.
Počáteční inspirací byly tradiční čtvrteční trhy,
které patří ke koloritu Poličky a názory na ně se
různí. Prodej zboží nejrůznější kvality i využití,
smlouvání o ceny a velmi kolísavá úroveň prodeje.
Co takhle vyzkoušet prodej originálního kašírovaného spodního prádla? Umožnit obyvatelům

VÝSTAVA ODĚVŮ
Kulturní život v našem městě na začátku zimního
období jistě obohatily dvě výstavy Salonu Atol paní
Jany Štursové.
První z těchto výstav mohli návštěvníci zhlédnout
v prostorách České pojišťovny, která se nachází na
poličském náměstí, v období od 5. do 10. 11. loňského roku. Součástí zahájení výstavy byla i netradiční
malá módní přehlídka, kterou uváděla Vicemiss XXL
ČR 2006, paní Vendulka Lorencová. Modely předvedly manekýnky z Poličky a o jejich krásu, co se týče
líčení, se postarala kosmetička paní Martina Juklová.
Další kolekci originálních kostýmů a šatů z oděvní tvorby paní Štursové viděli ti, kteří se přišli podívat
mezi 12. a 17. prosincem do prodejny nábytku Dřevotvar Bystré v Riegrově ulici v Poličce, kde probíhala
Vánoční výstava oděvů značky Atol. Výstava byla
nejen příjemným zpestřením pro ženy v náročných
předvánočních dnech, ale i inspirací pro příští sezonu a návštěvu Módního salonu Atol, který se nachází
v Obchodním domě Ponas.

DiC POLIČKA INFORMUJE

Poličky na chvíli se zamyslet nad úrovní nákupů
Po dobu přerušení činnosti divadélka JÓJO jsme
na trzích snad se i úlevně zasmát a možná i získat
se rozhodli uspořádat pro děti každé 1. úterý v měsíci
originální dárek pod stromeček, vždyť vánoční ná- společné sledování pohádek.
kupní horečka je v plném proudu.
6. února v 10:00 hod. se na vás budeme těšit
Nápad je ale pouhý začátek více než třímě- s pohádkou: Krtkova dobrodružství.
síční, školní i mimoškolní, výroby kašírovaného
O jarních prázdninách dne 7. února proběhne
spodního prádla nejrůznějších velikostí, tvarů, na Zahradě u Mlýna „Turnaj společenských her“
barev i potisků. Také výroba plakátů a propagace
začátek bude ve 14:00 hod. Na vítěze čeká odměna.
není zanedbána. Dovést myšlenku happeningu do
Všechny vás srdečně zveme, čeká vás spousta her
konce není vůbec lehké. Zajistit si povolení, stánek
a zábavy!
a i vymýšlení originálních „výprodejových“ cenoDalší setkání Klubu seniorů Polička proběhne
vek (kus se slevou z 50 na 10 dřepů atd.), to vše
v pátek 16. února v 15:00 hod. Sejdeme se v Domečje dlouhá práce, kterou se ale sekundánky i s paní
ku a poté navštívíme městskou knihovnu.
učitelkou vysloveně bavily. Pomáhali i další lidé
Klub důchodců v Pomezí se sejde ve středu
(paní učitelka Stündlová, Kozáková a pan učitel
21. února v 18:00 hod. Místo a program bude včas
Dudek). Všichni prokázali velkou dávku nadšení
upřesněn na pozvánkách.
pro věc.
Najdete nás v přízemí obchodního domu Ponas
Prodejním dnem byl 12. prosinec 2006. Předvá- (naproti Poličské pekárně), Tyršova ulice 161, Polička.
noční shon v plném proudu a počasí větrné, zima
Na informace o našem sdružení se můžete podívlhká a lezavá. No, nevánoční. Před radnicí se
vat také na www.dicpolicka.com.
objevuje stánek. Prvními zájemci jsou vietnamští
majitelé okolních obchodů. Netváří se zprvu nijak
radostně. To víte, konkurence. Původní obavy
PŘIJĎTE DO KLUBU ZDRAVÍ
z pokažených obchodů však střídá úlevný smích.
V ÚNORU
Přichází další zájemci. Lidé se zastavují na cestě
z práce. Zajímají se o podivně vyhlížející stánek, ze
kterého se linou vánoční písně Karla Gotta i jiné
Když jsem ještě bydlela v Brně, chodívala jsem
vánoční odrhovačky. Většina z nich po obhlédnu- občas na vynikající zákusky „máničky“ do cukrárny
tí cenovek trošku couvá, ale časem se najde pár „U Mamlasů,“ která dostala název po postavách čtyř
zájemců, kteří kvůli úžasnému kousku spodního
obrů nesoucích na svých bedrech tíhu nad nimi se
prádla třeba dojdou pro razítko do infocentra nebo
zvedajících poschodí.
přímo ve vybraném kousku zapózují přítomnému
Nést tíhu světa na svých bedrech, to je zlý sen
fotografovi. Nakonec je stánek téměř vyprodaný, nebo i tíživá realita „mocných.“ Ale i my „bezmocní“
ale lidé se zastavují třeba i jen na teplý čaj z termos- můžeme občas zakoušet stejné pocity toho tlaku,
ky, potkávají známé, mluví spolu o této prapodivné
kterým na nás působí nepříjemné okolnosti našeakci i o běžných předvánočních starostech.
ho života. A jak se nám uleví, když naši zátěž odplaHolky pomalu uklízí stánek. Stmívá se a zima
ví úsměv, pomocná ruka nebo cokoli jiného.
je čím dál vlezlejší. Zbývá se jen těšit se na příští
Ať už je ta zátěž na nás jen obrazná nebo opravnápady našich gymnazistů.
du musíme přenášet skutečná břemena, působí na
Petr Tišl
naše tělo nejen v oblasti psychiky, ale následně
i na funkci některých jeho částí. A tak i když jsme
každý zcela originální a neopakovatelnou bytostí,
přesto se v něčem vzájemně podobáme, takže lze
zevšeobecnit, že dlouhodobě působící zátěž se na
nás může projevit jako na oněch čtyřech mamlasech
ZÁBAVNÁ ANGLIČTINA
v brněnské cukrárně – začneme se hrbit pod jejím
každodenním působením, jak se tělo snaží tímto
Zveme vás k promítání v Evangelickém sboru
způsobem zmenšit účinky tlaku. Od toho je jen
film v angličtině s anglickými titulky
krůček, abychom si vytvořili zvyk, který vede ke
špatnému držení těla. Hrbení v obrazném smyslu
14. ÚNORA V 19:30
slova se dnes možná ještě vyplácí některým servilLIFE AQUATIC WITH STEVE ZISSOU
nějším jedincům před těmi, kdo jim dávají na chléb
(Život pod vodou se Stevem Zissouem)
vezdejší, ale ve skutečnosti je člověk přece jen tím,
kdo se má dívat směrem vzhůru a zůstat rovný…
Originální komedie s Billem Murrayem v hlavní
Rovněž účinky stresu na svalstvo, které v jeho důroli excentrického oceánografa. Film je současně
sledku sevře páteř do klinče a posune nám ploténparodií i oceněním Jacquesa-Yvese Cousteaua,
ky mezi obratli do jiné polohy, kdy dojde k tlaku
jemuž je věnován. Ve filmu též uvidíte Owena
na nervovou tkáň, jsou typické a známé.
Wilsona, Cate Blanchett a Anjelicu Huston...
Zveme tedy všechny, kteří vědí z osobní zkušenosti (nebo mají někoho takového ve svém okolí
MÁME NĚKOLIK VOLNÝCH MÍST
a rádi by mu pomohli), co je to bolest zad a kloubů
V ZÁBAVNÉ ANGLIČTINĚ
a kterým záleží na tom, jestli prožijí život méně
v Evangelickém sboru
bolestivě a pokud možno bez chemických „potra2. a 3. třída ve středu: 15:00-15:45
vinových doplňků“ neboli analgetik, na přednášku
6. - 9. třída ve středu: 16:30-17:30
MUDr. Sílové na téma „Musí nás záda bolet?“, která
Středoškoláci konverzace ve čvrtek: 16:30-17:30
se koná v Mozaice (DDM) dne 14. 2. 2007 od 18.00
Dospělí konverzace ve čvrtek: 17:45-18:45
hodin (vezměte si návleky). Paní doktorka ráda
zodpoví i vaše individuální dotazy. Věříme, že neMáte-li zájem, podejte přihlášku
formální rozhovor s lékařem – specialistou pro vás
na informačním centru do soboty 3. února.
bude přínosem. Poradíme vám rádi i se základním
Výuka druhého pololetí začne 12. února.
cvičením a s možnostmi změny životního stylu,
Výuku vede Kati Salmons.
abyste co nejlépe eliminovali negativní působení
civilizačních vlivů.
VEČER HER – V ČEŠTINĚ I ANGLIČTINĚ
Přeji vám do dalších dní, abyste potkávali co nejChcete-li zažít příjemný večer, zveme rodiče i děti
rovnější lidi. Pokud se vám nebudou zdát takovými,
k večeru her v evangelickém sboru.
zkuste jim být oporou pro jejich další růst, uvidíte,
Sejdeme se 16. února v 17 hodin.
že i vám se lépe poroste. Neznámý autor nám přidal
moudro: „Jestliže máš v srdci lásku, vždycky máš co
PŘIJĎTE K NÁM!
dát.“ Není to ta nejlepší opora pro slabé?
Těším se na vás,
Hanka Ščigelová, KLUB ZDRAVÍ Polička
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POVÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ
ROZJÍMÁNÍ
Pro česko - slovenský časopis Mosty a poličskou Jitřenku napsala známá pražská herečka
Gabriela Vránová
Mám pocit, že všechno už bylo napsáno, řečeno… Navíc píšu tento článek v době předvánoční
a mám pocit, že se lidé v Praze zbláznili - ale
to už napsalo a řeklo také moře jiných lidí. To je
svět! Opravdu děs!! Ten fofr!!! Dal by se použít
výrok jedné filmové postavy: Kdyby Pánbůh najal
mě, byl by svět ve čtvrtek hotovej! Já dodávám: ale
jak by vypadal!
Takový svět, kde v tisícovém sídlišti může ležet
celou noc umírající žena bez pomoci na silnici, já
nechci! Takový svět, kde najdeš reklamy snad i na
vlastní stín, je nepravda, lež!!
Copak my dospělí a „předospělí“, my si to
(snad!) v hlavě srovnáme, ale co ty malé šestileté
slečinky, které vidí na obrazovce, jak jejich vysněná panenka mrká, pláče, kňourá, cucá dudlík
a směje se!!? Že za ni „Ježíšek“ dá tři a půl tisíce,
je jiná věc. „Když na to má...“, řekl by můj táta.
Ale on na to třeba nemá, on si peníze „zadarmo“
vypůjčil a ještě donesl mamince nebo bráškovi
hadrovou sportovní tašku!!
Politika? Stačilo by tu ocitovat fejeton Karla
Čapka v Lidových novinách z roku 1929 - naprosto současný. Název Svíčička, téma „Sláva na
výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré
vůle“. Ano, souhlasím s Čapkem: „Dejte nám už
konečně pokoj, vy, kteří si myslíte, že jste vyvoleni
spravovati a napravovati svět“… Ne, nepřísluší
mi politika!
Jako každý rok odešlo „kamsi“ mnoho lidí. Pro
mě jedna z nejmilejších, kamarádka Jaruška Moserová, ptáček, který zpíval dřív než vyšlo slunce,
hrdina generál Fajtl, tajná legenda našich dětských let i doktor Antonín Sum, poslední tajemník
Jana Masaryka. Ten mi také dal „Recept na štěstí
podle Jana Masaryka“. Je to krásné, dobré, je to
„nemoderní“, ale ať! Například: musíš mít v sobě
co nejvíce pokory. Poněvadž pak tě nebude žádný
neúspěch žrát. Nebudeš myslet na bobkové věnce,
ale na to, abys byl užitečný.
Litevský básník Rainis, jehož verše jsem přednášela v létě v Rize, to cítil podobně: „Zahoď hořkost v srdci, protože ta je neplodná“. Nebylo to jen
v Rize, bylo to ve Fryštáku v chrámu sv. Mikuláše,
bylo to ve Vrútkach v synagoze, v Luhačovicích
v Miramare, v Rybné na mozartovském festivalu,
v Dětském domově v Klánovicích, v Bratislavě
- Dúbravce, na ulicích v Praze a jinde, kde jsem se
potkávala s dobrými lidmi. A to přeji i vám.
Potřebuje to „jen více lásky ke člověku, všem
přejme do příštího věku“, jak napsal můj tatínek
Jaroslav Verián Vrána ve svém posledním PF.

SRPPD „KAMÍNEK“
INFORMUJE

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA - DĚKUJEME
Lidé jsou unaveni stále častějšími sbírkami
na stále zajímavější a potřebnější účely. Přesto
začátkem ledna otevírali dveře svých domácností
Třem králům, vyslyšeli jejich prosbu a přispěli.
Možná i proto, že si uvědomovali, že v Tříkrálové
sbírce vybraný výtěžek z převážné většiny zůstává
v regionu, kde byl poskytnut a může se k nim, či
jejich blízkým, dříve nebo později vrátit v podobě
poskytnuté služby.
Tříkrálová sbírka 2007 v organizační režii Farní charity Polička proběhla ve 24 obcích a dvou
městech (Polička a Bystré). Vynesla 344 894,50 Kč,
přičemž v Poličce (včetně Lezníku, Modřece a Stříteže) výtěžek činil 89 717,50 Kč.

Tříkrálová královská jízda

Odchod od stacionáře

V listopadu 2006 jsme byli přijati na celostátní
Ve srovnání s loňským rokem je celkový výnos
konferenci Mateřských Center a Společnosti přátel- sbírky vyšší o 22 680 Kč, tj. o 6,58 %. Koledy se
ské k rodině za plnoprávné členy a tím byla dovr- zúčastnilo přes tři stovky koledníků (včetně dospěšena naše integrace.
lého doprovodu) se stovkou pokladniček.
Mateřské Centrum ve sdružení funguje již někoPrůměrný příspěvek darů v jedné pokladlik let, ale až nyní jsme se stali členy sítě.
ničce dosáhl 3 448 Kč. Podle přepočtu výtěžku
Proto zveme maminky s dětmi: přijďte si k nám
v jednotlivých obcích na počet obyvatel se ukápohrát a nebo si vyrobit drobnosti.
zali nejštědřejšími dárci občané Trpína, Sádku,
Také vám v případě potřeby pohlídáme dítě.
Pusté Rybné, Nedvězího a Hartmanic (dar se
Dne 15. února pořádáme Den otevřených dveří, pohyboval v rozmezí od 28 do 42 Kč na jednoho
který je spojen s maškarní merendou a dnem pl- obyvatele obce). Průměr na osobu za všechny
ným soutěží. Zvána je široká veřejnost a především
vesnice a města Polička a Bystré byl patnáct
rodiče s dětmi.
korun na osobu.
Dne 15. 1. 2007 nás navštívil, tak jako každý rok,
Ve srovnání s loňským rokem své dary nejvíce
pan poslanec Mgr. Radko Martínek.
„valorizovali“ občané Březin, Korouhve, Svojanova,
Kde nás najdete: ZŠ na Lukách vchod od do- Pomezí a Pusté Rybné (o 30 – 40 %).
pravního hřiště.
S pořádáním sbírky na vesnicích obětavě poProvozní doba je po-čt 7.30-16.00 hod., pátek
máhali starostové obcí, pedagogové a děti místních
7.30-13.00 hod.
škol i školek a další dobrovolníci.
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V Poličce se zapojili děti z farnosti, žáci obou základních škol, skauti a především studenti gymnázia
a třicítka dospělých dobrovolníků – dospělého doprovodu skupinek. Svým dílem práce přispěly ženy,
které napekly pro koledníky moučníky a restaurace
Jordán s přípravou teplého občerstvení. Hladký průběh akce zajišťoval patnáctičlenný tým složený z dobrovolníků a zaměstnanců Farní charity Polička.
Letos poprvé se také zúčastnili Bonie, Adoré
a Flirt, koně manželů Jandlových a paní Bidmonové.
Společně se svými jezdci: Kašparem, Melicharem
a Baltazarem, důstojně uvedli průvod stovky koledníků ke společnému požehnání a pak na poličské
náměstí.

Požehnání
S výtěžkem Tříkrálové sbírky bude naloženo
podle následujícího schématu:
Šedesát pět procent vybraných peněz opět zůstane v regionu. Farní charita Polička za ně hodlá
koupit vozidlo pro zdravotní sestry a pečovatelky
Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby, aby
mohly dále rozvíjet službu v terénu pro pacienty,
dlouhodobě nemocné, umírající a staré osoby na
Poličsku.
Menší část sbírky pak použije na dokončení
stavebních úprav v humanitárním šatníku a na
přímou pomoc potřebným. Zbývajících 35 % sbírky
putuje na společné konto Charity České republiky
na humanitární aktivity přesahující rámec místních
charit i hranice republiky.
Ještě jednou všem dárcům i dobrovolníkům
upřímně děkujeme.
Štěpánka Dvořáková

VÝROČNÍ ZPRÁVA O KRIZOVÉM ŘÍZENÍ V ROCE 2006

ESPERENATO - SILVESTR 2006

Oddělení krizového řízení kanceláře hejtmana
věřování vnějšího havarijního plánu chemičky
Jako každoročně i letos esperantský klub
Krajského úřadu Pardubického kraje zpracovalo
provedla preventivní evakuace obyvatel, nikoli „Amikeco“ Česká Třebová pořádal dne 29. provýroční zprávu o své činnosti za rok 2006. Jde
figurantů, jak je obvyklé. Jako pozorovatelé se
since esperantského silvestra v klubu Horbytka.
v pořadí už o čtvrtou zprávu od roku 2003, která
účastnili i zástupci z partnerského německého
Sjelo se 63 účastníků z 19 míst naší republiky.
popisuje události, činnost a vytvořené doku- Vládního kraje Tübingen.
Nejvzdálenější účastníci byli např. z Ústí nad Lamenty v uplynulém roce v působnosti tohoto
„Do praxe jsme zaváděli nový zákon o ochra- bem, Prahy či Mikulova. Mezi účastníky bylo i 5
oddělení.
ně utajovaných informací, který s sebou přinesl
zástupců z Poličky.
„Rok 2006 byl v oblasti krizového řízení
požadavky na technické i personální zajištění.
Pořadatelé kromě pohoštění připravili soutěrokem plným událostí, které prověřily zpraco- Museli jsme obnovit v této souvislosti certifikát
že a kvízy. Celý večer moderovala Jana Křížková.
vané dokumenty a plány v praxi a mnohému
Národního bezpečnostního úřadu pro informač- Porota vybírala nejlepší scénku na téma „Naše
nás naučily. Např. vůbec poprvé v historii kraje
ní systém, provést nezbytné technické úpravy
vesnice“. Vyhrálo družstvo České Třebové se
byl v souvislosti s povodněmi a sesuvem svahu
a připravit vše pro připojení do systému vládního
Hřebečského tunelu vyhlášen stav nebezpečí. utajeného spojení,“ prozrazuje vedoucí oddělní
Činnost krajského úřadu i samosprávy prověřila
krizového řízení a tajemník krajské bezpečnostní
sněhová kalamita či nebezpečí šíření ptačí chřip- rady Aleš Boňatovský.
ky, lokální povodně na několika místech v kraji,
Oddělení krizového řízení zajišťuje servis pro
ale i nález nebezpečných chemických a radioak- Bezpečnostní radu Pardubického kraje, která se
tivních látek v nelegálním skladu ve Chvaleticích, v roce 2006 sešla na třech řádných jednáních.
jehož likvidace stále probíhá,“ řekl vicehejtman
Proběhla také dvě mimořádná jednání, která
a místopředseda Bezpečnostní rady Pardubické- řešila v dubnu povodně a sesuv u Hřebečského
ho kraje Roman Línek.
tunelu, a v červnu objevení „pokladů“ v nelegálV roce 2006 se podařilo zavést jednotný geo- ním skladu ve Chvaleticích. Oddělení je garantem
detický systém WGS84 a nové státní mapové dílo
přidělovaných státních i krajských dotací obcím
(vojenské topografické mapy a data) v podmín- na požární techniku, zásahy, školení a výcvik
kách krizového řízení Pardubického kraje a také
členů zřizovaných jednotek sboru dobrovolných
všech 15 obcí s rozšířenou působností. Těmto
hasičů. V loňském roce se jednalo o více jak 8
obcím byla poskytována odborná pomoc, např. milionů Kč.
zpracováním metodického materiálu k vyhlašo„Podílíme se také na různých požárních, bran- scénkou „Když jsem já sloužil“. Vítězkou kvízu
vání stavu nebezpečí či proškolením tajemníků
ných a záchranářských soutěžích a akcích pro
ze znalosti lidových názvů se stala členka svibezpečnostních rad k využívání map a dat pro
širokou veřejnost, kterými jsou např. tradiční
tavského klubu Marie Minářová. Jako nejpilnější
geografický informační systém a GPS.
vojensko-historická akce „CIHELNA Králíky“, tanečník byl vyhodnocen Jirka Kosnar z ParduHejtman Pardubického kraje vyhlásil 25. dub- „Bezpečné prázdniny na Seči“ a další,“ uzavírá
bic. Pořadatelé také popřáli jubilantovi Kvido
na 2006 cvičení orgánů krizového řízení a složek
Boňatovský.
Janíkovi ze Šumperka, který v lednu oslaví 60.
IZS s názvem „NEBEZPEČÍ 2006“ v obci Rybitví.
Kateřina Nohavová
narozeniny.
Vůbec poprvé v České republice se v rámci protisková mluvčí Pardubického kraje
Jako vždy se rozdávaly i vánoční dárky.
O půlnoci se před přípitkem zpívala společně
česky i v esperantu píseň na uvítání nového
roku. Zástupci kroužků informovali o svých
akcích v roce 2007. Esperantský klub Litomyšl
bude pořádat v měsíci březnu výstavu v Městské
knihovně a pro návštěvníky besedu o esperantu.
Předsedkyně AEH Pardubice Jarmila Rýznarová
Poličské ženy uspořádaly 9. 12. tradiční volejvyprávěla o své spolupráci s rozhlasovou stanicí
balový turnaj – Mikulášák. Jeho čtvrtého ročníku se
v Uruguay. Tato stanice vysílá do celého světa
v sokolovně zúčastnila družstva Tesly Pardubice,
esperantské relace, kde Jarmila Rýznarová již
Hlinska, Písečné a Poličky A, B. Jak napovídal průněkolikrát posluchačům vyprávěla o českém
běh jednotlivých zápasů, byla většina utkání velice
esperantském hnutí a mimo jiné o konání espevyrovnaná. Favorit soutěže, Tesla, si odvezl již třetí
rantského silvestra v České Třebové. Svitavský
vítězství, i když se letos ve třech utkáních trápil,
Klub přátel esperanta bude pořádat dětský espedokázal vítězství strhnout na svoji stranu. Druhé
rantský den, kterého se tentokrát zúčastní i mladí
místo překvapivě obsadilo dobře hrající Hlinsko.
esperantisté z Polska. Místní esperantisté všechTřetí skončila Písečná a na Poličku B zbylo 4. místo,
ny pozvali na letní esperantský ples.
Polička A na 5. místě.
Všichni se dobře bavili a s chutí si zatančili.
Za Poličku B nastoupily ženy hrající okresní
Libuše Dvořáková
přebor Ústecka, sehrály čtyři vyrovnané sety (25:23,
28:26, 27:25, 28:26), z nichž pouze jeden v koncovce udržely. Ve zbývajících třech měly velkou smůlu
a soupeřky obrovský kotel štěstí. Svým výkonem se
blýskly Pavla Kalášková a Lenka Flídrová. Polička
A hrála v sestavě bývalých juniorek a někdy po pár
nezdařilých míčích předčasně vzdala celý zápas.

VOLEJBALOVÝ TURNAJ ŽEN

DĚVČATA VÍTĚZNĚ NA TURNAJI
V HRADCI KRÁLOVÉ
Dvě družstva přípravek dívek TJ Spartaku Polička se zúčastnila 10. 12. vánočního turnaje v Hradci
Králové. Společně s našimi děvčaty se zde představila
družstva ZŠ Štefanikova HK, Slavia HK, Kvasiny A, B,
Náchod A, B, Dvůr Králové a Týniště n. Orlicí.
Náš A tým si hravě poradil se všemi soupeřkami
a bez ztráty setu turnaj VYHRÁL. Nejlepší hráčka
Poličky A, Klára Eltschknerová, byla vyhlášena všemi
trenéry i nejlepší hráčkou turnaje. B tým přijel sbírat
zkušenosti a často šlapal favoritkám na paty, tiebreaky však nebyly jeho silnou stránkou, přesto dokázal
třikrát zvítězit, pouze dvě porážky ho dělily od finálové skupiny. Hráčky: Jitka Hloušová, Šárka Navrátilová,
Veronika Pazlarová, Marcela Uhlířová a Barbora Vacková obsadily pro ně velmi pěkné 6. místo.
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Vichřice v Poličce
Vichřice se nevyhnula ani Poličce. Ve čtvrtek
v noci pokácela vzrostlý smrk před sokolovnou,
který svým pádem rozbil sklo a parapet, rozdrtil
osvětlení a plot s bránou v areálu sokolovny. Smrk
spadl před vchod budovy, čímž zkomplikoval odchod sportovců, kteří právě odehrávali pravidelné
zápasy Amatérské volejbalové ligy.
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„Pád smrku jsme zaregistrovali až při odchodu ze
sokolovny. Při hře jsme uslyšeli pouze třeskot rozbitého skla, který jsme přisoudili oknu v prvním patře.
Mysleli jsme si, že ho zřejmě vytloukl poryv větru.
Hlavní vchod se zdál být zevnitř v pořádku. O to
větší překvapení nás čekalo při otvírání hlavních
dveří. Odchod nám ztížil padlý strom.“ řekl nám
Jaroslav K. Dvořák.
Zima konečně dorazila do Poličky
Děti a lyžaři se radují: „Konečně sníh!“. Jiným
přibyla práce v podobě odhazování sněhu ze svých
dvorků, chodníků a silnic. A zvířata to berou tak,
jak to je.

17

ĀȀ̀ЀԀऀ܀ࠀ܀ఀഀȀ܀ༀ܀ကᄀሀᄀጀᄀ᐀ᔀᘀ
̀ᜀЀ᠀܀܀ᤀᨀᬀ܀ᰀᴀԀ᠀܀ᤀḀḀἀ

ĀĀȀ̀ЀԀĀĀĀࠀࠀ̀܀Āऀ̀
ĀĀࠀ̀܀ԀĀऀ̀
ĀĀ̀܀ЀԀĀĀЀࠀ̀ЀࠀĀऀ̀
Ѐࠀ̀ఀࠀĀĀЀЀ̀ഀԀĀऀ̀
ЀЀ̀ԀĀĀЀഀ̀ࠀĀऀ̀
Ѐఀ̀ࠀࠀĀĀЀఀ̀ԀԀĀऀ̀
Ѐ̀ࠀࠀĀĀЀ̀ԀĀऀ̀
Ѐ̀ԀĀĀЀԀ̀ఀࠀĀऀ̀

ᄀЀ̀܀ሀᜀऀ̀0

ĀȀ̀ЀԀȀऀࠀ܀ЀĀࠀԀЀĀȀࠀఀഀࠀЀༀȀကЀԀࠀȀ̀ᄀကЀĀȀ̀Ѐሀጀ᐀Ѐ᐀̀ఀ̀ЀᔀᘀᜀԀ܀ᄀကЀࠀЀ᠀ఀഀԀࠀఀကᤀ
ᨀᄀࠀЀༀȀࠀᬀༀ̀Ѐᄀ̀ࠀЀऀᜀЀᰀᰀЀᴀഀ܀Ḁ

!ༀ̀ЀༀԀ܀ᨀက0

ἀᰀ !"Ѐᔀ#Ѐఀ#ᜀԀ܀$Ѐ%ఀࠀ#ഀ܀ကЀࠀЀ̀&$ࠀḀЀ

ᄀᔀሀᰀऀᘀ,ഀ0

ऀᴀᜀ̀܀ఀഀԀᨀЀĀᘀഀༀ'(ᄀကЀ)ऀᴀᨀ!̀܀ЀĀᘀऀᴀᜀ!܀Ѐ&ကഀ(Ԁ$!ЀȀ̀#܀ᄀЀࠀ܀Ȁ̀*ᜀ܀+Ѐ%Ѐఀᜀᜀ܀ᴀЀ
ᄀ̀܀ԀࠀᄀԀЀࠀ܀Ѐ̀ᜀ%ࠀԀᜀᜀЀ*ࠀ(ᜀԀᜀЀ̀ЀᤀḀᬀ܀ᰀᴀԀ᠀܀ᤀḀḀἀЀࠀ܀ЀࠀȀᜀ%,
᠀ᴀ!܀᠀Ԁࠀ"᠀
!ᴀ#܀ᨀ$ἀ
%&''܀ᤀ܀ĀȀ̀ЀԀ
Ѐ(ᬀ)&܀Ḁ*܀ᤀἀ$'܀$&܀
(+᠀ఀ)̀܀᠀Ԁࠀ"᠀,᠀ᴀ-̀(.ᴀ᠀+ᬀ/.

ༀကᄀကሀጀ᐀ကĀ᐀ᔀᘀᜀက᠀ᤀĀ᠀ᤀĀЀࠀĀᨀᬀကᰀ᐀ᜀᴀḀἂ
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ATLETICKÉ NOVINKY
Konec roku 2006 v atletice se vyznačuje odpočinkem po celoroční náročné sezóně a před
začátkem zimního tréninkového procesu, který je
zaměřen na posilování a objemový trénink, ze kterého potom atlet čerpá po celou dlouhou sezónu.
V tomto období se přesto konalo několik tradičních
běhů, kde startovali i zástupci poličské atletiky.
21. 12. 2006 – 23. ročník Nočního běhu Aušperkem (13 250 m):
muži A: 3. místo Pepa Šutera (51:17), 6. Tomáš
Večeře (55:27), 7. Milan Beneš (58:41)

ATLETIKA PŘEDSTAVUJE

24. 12. 2006 – 210. „Vánoční“ malá cena Monaka (10 000 m): muži B 7. Jiří Tománek (45,07)
6. 1. 2007 – 34. ročník Běhu do vrchu na Andělův Chlum (2 500 m s převýšením 209 m):
starší žáci: 5. místo Petr Mohelník (13:26,70);
dorostenky 1. Zuzka Vlčková (14:07,50); dorostenci:
1. Tomáš Večeře (10:04,10); junioři 3. Karel Sejkova
(11:24,60), 4. Jarda Kacálek (11:47,90)
17. 1. 2007 – 3. závod Zimního poháru Srchu
(9 000 m/5 okruhů):
muži A: 3. místo Pepa Šutera (31:54), 6. Tomáš
Večeře (32:27)
20. 1. 2007 – Krajské halové přebory ve skocích
dorostu a žactva Pardubice:
výška: 5. místo na počet pokusů David Beneš
(170 cm – stejně jako bronzový závodník); dálka:
5. David Beneš (570); trojskok: 1. David Beneš
(11,54); mimo soutěž 60 m David Beneš (7,6)
V neděli 28. 1. 2007 měly v Praze na Strahově
proběhnout krajské přebory v hale, kde mělo startovat 17 poličských atletů. Silné poryvy větru tuto
halu zcela zničily a tak byly tyto přebory zrušeny.
Bohužel to byla jediná možnost pro poličské sportovce splnit limity pro mistrovství republiky.
- JarKa -

NEJLEVNJŠÍ NOVÉ BYTY V REGIONU
VÁŠ NOVÝ DOMOV
Nové zdné byty
v bytových domech
do soukromého vlastnictví
v Police lokalita Mánesova
lokalita se nachází v klidné ásti
msta v krátké vzdálenosti do centra
bez kontaktu s hlavními dopravními
tepnami
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 jeden 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 ...

V únoru oslaví 19. narozeniny další významný
představitel zlatého atletického ročníku 88, který
vybojoval pro poličskou atletiku v družstvech
premiérové tituly krajských přeborníků v kategorii
mladších i starších žáků s historickým postupem na
MR družstev 2003, postup do semifinále MR družstev dorostu 2005 a řadu individuálních skvělých
výsledků, Jarda Kacálek.
Ani on nezačínal s atletikou, nýbrž v 9 letech
s motokrosem, kterému se věnoval s největším
zápalem a láskou do svých 15 let. Od 11. narozenin
pod vedením Honzy Kocmana začal hokejovou
přípravu ve Spartaku Polička, ale s odchodem na
internát ukončil svoji závodní činnost. K atletice
si vždy jen odskočil, aby pomohl výběrům Míly
Červa v soutěžích družstev z pozice univerzálního
běžce, který je rychlý a má velmi dobrou vytrvalost, proto dle sestavy běhal tratě od 60 m do 3 km.
Teprve v posledním roce v kategorii starších žáků
upřednostnil atletiku před ostatními sporty, což
byl také jeho nejlepší atletický rok, kdy pravidelný
a poctivý trénink přinášel vynikající individuální
výsledky. Pravděpodobně se stane nepřekonaným
poličským atletem, který v jediném roce startoval
na čtyřech mistrovstvích republiky (hala, venku,
družstva, přespolní běh), na 1. Olympiádě dětí,
v celostátním finále Běhu mládeže a s Karlem Sejkorou stihli i středoškolský Corny pohár v atletice
v Jablonci nad Nisou.
Od kategorie dorostu se více specializuje na
tratě 400 a 800 m, ale dobře zaběhne kros i dlouhé překážky. Od starších žáků je platným členem
družstva mužů, které dvakrát podpořil v semifinálovém boji o postup do II. ligy. Ovšem na velmi
nadějný rozjezd nedokázal navázat, neboť po přechodu na střední školu nevhodné podmínky pro
trénink, chybějící pravidelnost a náročnost spolu
s problémy se zvýšenou tvorbou laktátu a studijní
zatížení znamenaly stagnaci výkonnosti.
Mezi nejlepší výsledky patří vítězství v okresním kole v přespolním běhu 2002, 1. místo v Orlickém běžeckém poháru mládeže 2003, 6. místo
na 3 000 m v hale MR 2003, 9. místo na 3 000 m
MR 2003, 11. místo na 2 000 m překážek MR 2005.
Sportovně nejcennějším je 12. místo z MR 2003
v přespolním běhu v Mladé Boleslavi, kde dlouho
dokonce bojoval o medaili.
Pro letošní rok jsou cíle tohoto atleta, který
nechal srdce u motorek a rád poslouchá zlatého
slavíka Divokýho Billa či skupinu Chinasky, směřovány k úspěšnému vykonání maturitní zkoušky na
Strojní průmyslové škole v Chrudimi a ke správnému rozhodnutí, jak naložit s dalším životem.
- JarKa -

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
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TURISTÉ V ÚNORU
Sobota 3. února – Lyžařský přejezd přes
evropské rozvodí
Trasy 10 – 25 km.
Sraz na nádraží ČD v Poličce v 9.00 hod
V případě nepříznivých sněhových podmínek
se koná jako pěší.
Vedoucí akce: Josef Brokl
Neděle 25. února – Přejezd Orlických hor
Lyžařský přejezd Orlických hor s možností sjezdového lyžování v Deštném.
Trasa na běžky 30 km nebo možnost kratšího
okruhu v okolí Deštného.
V případě nedostatku sněhu se zájezd nekoná,
proto sledujte vývěsku.
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační skříňce KČT na budově hostince „U Mrštíků“ v Tyršově ulici a nebo na internetové adrese:
www.policka.cz/kct.

Zpráva pro fanoušky „kulatého nesmyslu“:
Oslovujeme tímto širokou fotbalovou veřejnost:
Zapojte se do aktivní činnosti ve fotbalovém oddíle SK Masokombinát Polička.
Vzhledem k velké mládežnické základně hledáme
zejména posílení na postech:

Trenér,
asistent trenéra,
příp. vedoucí mužstva
(u mládežnických věkových kategorií,
přípravka, žáci, dorost)
Z důvodu posílení pořadatelské služby při mistrovských zápasech hledáme ochotné pořadatele.
Případní zájemci kontaktujte nás na tel. číslech:
603 207 665 (Ing. Kysilko)
737 257 395 (p. Obolecký)

Služba všem

Obstarávání nákupu včetně
potravin do domu, bytu.
Cena za službu v rámci Poličky 120 Kč.
Okolí dle sazebníku.
Úklid bytu, péče o zahradu – dle dohody.
Živnost. list – důvěra, poctivost.
Tel.: 720 567 271, 728 841 496

ŘÁDKOVÁ INZERCE
KOUPÍM POŠTOVNÍ ZNÁMKY, celé sbírky, větší
množství i pozůstalost po sběrateli. Platím v hotovosti,
nejvyšší možné ceny.
Informace na tel.: 724 229 292.
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VÝROČNÍ SCHŮZE ODBORU KLUBU
ČESKÝCH TURISTŮ POLIČKA
Dne 12. ledna 2007 se konala v hostinci
„U Mrštíků“ výroční schůze odboru Klubu českých
turistů Polička. Ze stočlenné základny na schůzi
přišlo 75 členů. Pozvání přijal i starosta Poličky,
pan Jaroslav Martinů.
V úvodu schůze předseda odboru, pan Josef
Brokl, zhodnotil činnost v minulém roce. Konstatoval, že se nám podařilo zorganizovat mnoho
akcí, jichž se zúčastnili nejenom naši členové, ale
i neorganizovaní zájemci o turistiku.
V zimních měsících roku 2006 jsme uspořádali několik lyžařských akcí – v lednu dvoudenní
„Přejezd Žďárských vrchů“, v únoru a březnu jednodenní zájezdy do Orlických hor a do Jeseníků.
V květnu jsme připravili čtyřdenní zájezd na
Šumavu do Prášil, jehož vrcholem byl výstup na
nejvyšší horu Šumavy Velký Javor, který se nachází na německé straně tohoto pohoří.
Začátek července jsme jako tradičně věnovali
hlavnímu klubovému zájezdu, tentokrát jsme navštívili Broumovské stěny a polské Stolové hory.
Zde nás v hlubokých zářezech hory Hejšoviny
překvapil i v tak parném létě sníh. V září jsme
se zúčastnili spolu s odbory KČT ve Svitavách
a Moravské Třebové třídenního zájezdu do Bílých Karpat.
Z jednodenních pěších akcí lze vyzvednout
hojnou účast členů i veřejnosti na pochodech
konaných koncem roku, především na „Loučení
s rokem“, ale i na „Zimním Svojanově“ a „Prosíčce“. Bohužel se potýkáme s nezájmem o naši
hlavní pěší akci – pochod „Žďárskými vrchy“,
který se pravidelně koná začátkem června. Také
pro cykloturisty jsme uspořádali několik akcí,
z nichž se největší popularitě těšilo především
červnové „Setkání cykloturistů na Kadově“.
I v minulém roce se někteří naši členové věnovali novému značení i obnově značení pěších
a cykloturistických tras v okolí Poličky.
Pro rok 2007 jsme naplánovali mnoho pěších
výletů, výjezdů na kole, a v případě dostatku

sněhu, i na lyžích, které by mohly zaujmout
mnoho příznivců turistiky. Naší hlavní akcí bude
31. ročník pochodu „Žďárskými vrchy“, který se
uskuteční 2. června. Trasu 10 km chceme zpestřit
akcemi pro děti.
Z vícedenních výletů připravujeme na květen
opět pobyt na Šumavě v Prášilech, v červenci
zájezd do slovenských Roháčů a v září hodláme
spolu s kluby ve Svitavách a Moravské Třebové
poznávat západní Čechy.
V průběhu roku se uskuteční tradiční jednodenní pěší výlety jako jsou „Velikonoční
vycházka“, „Trpín“, „Pivnice“, „Zimní Svojanov“,
„Prosíčka“ a „Loučení s rokem“, ale i některé
nové pěší vycházky. Z výšlapů na kole to bude
nejenom tradiční „Setkání cykloturistů na Kadově“ a jednodenní výlety, ale i zářijový čtyřdenní
cyklistický výlet do okolí Lanškrouna.
Na výroční schůzi jsme přijali 7 nových členů,
především středního věku. Bohužel máme, stejně
jako většina společenských a sportovních organizací, problémy se získáváním mládeže.
Náš odbor Klubu českých turistů se uchází
o pořádání nejvýznamnější letní akce celého Klubu v srpnu r. 2010, a to XII. ročníku celostátního
turistického srazu. Předpokládáme, že tento sraz
by do Poličky přivedl ještě větší množství turistů
než „Poslední puchýř“ v r. 2002, protože pro letní
sraz je typická účast nejenom turistů z naší republiky, ale i ze zahraničí. K uspořádání letního
srazu bychom potřebovali podporu a porozumění nejenom ze strany města, kraje, místních
podnikatelů, ostatních organizací ve městě, ale
i občanů města a okolí.
Podrobnosti o našich akcích (včetně fotografií) je možno vidět na internetových stránkách
www.policka.cz/kct a ve vývěsní skříňce na budově hostince „U Mrštíků“ naproti sokolovně.
Jiří Andrle
místopředseda odboru

TURNAJ PŘÍPRAVEK DÍVEK – POLIČKA 6. LEDNA 2007
První lednovou neděli uspořádal oddíl odbíjené TJ Spartak Polička turnaj pro děvčata ročníku
1994 a mladší. Přihlásilo se 12 družstev, která
hrála ve třech skupinách o čtyři postupová místa
do finále A, dále proběhlo i finále B a C.
Poličku zastupovaly dva týmy, ale bohužel
roč. 94 nám chybí, a tak startovala děvčata roč.
95, 96, 97. Předvedla pěkný výkon. Družstvo
A obsadilo v silné konkurenci skvělé 5. místo,
když o 5 bodíků nepostoupilo do finále A a jasně zvítězilo ve skupině o 5. – 8. místo. Hráčky
– Šárka Navrátilová, Marcela Uhlířová, Barbora
Slezáková, Veronika Pazlarová, Jitka Hloušová
a Kateřina Zavadilová dokázaly potrápit a porazit
i soupeřky, které jsou v krajském přeboru o několik míst před nimi.
Nejvyrovnanější bitvy svedly s děvčaty z Lanškrouna a M. Třebové.

Družstvo B bylo v minivolejbale úplným
začátečníkem, dívky hrály minivolejbal poprvé,
nastupují pouze v krajském přeboru v přehazované. Velká nervozita se v rušné tělocvičně podepsala na celé řadě úderů. Přesto i ony skončily
na 10. místě a mohly být se svým výkonem spokojeny. Dokázaly uhrát 3 sety a sebrat soupeřkám
nadějnější umístění. Nechaly za sebou svitavské
hráčky a hráčky Žichlínku. Svými údery se blýskla Tereza Nováková.
Jednoznačně nejlepšími byly volejbalistky
z D. Újezda, o jejich prvenství nebylo pochyb již
od prvních míčů. Svoji převahu umocnila i jejich
rezerva B tým, který skončil druhý. Třetí místo
obsadila M. Třebová.
Velmi potěšující byla kvalita volejbalových
úderů a pohyb hráček na hřišti. Za své výkony
byly odměněny sladkými cenami.
Celkové výsledky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

D. Újezd A
D. Újezd B
M. Třebová B
Lanškroun C
Polička A
Lanškroun B
M. Třebová A
Svitavy A
Chvaletice
Polička B
Svitavy B
Žichlínek

OD TLOUŠTÍKA KE SPORTOVCI - DLOUHÁ CESTA
FANDY ZBOŘILA
Kdo z poličských znal Františka Zbořila od
jeho dětství, určitě vzpomíná na hocha s kulatým
obličejem i tělem, který se zdánlivě pohodově vyrovnával se svojí výraznou nadváhou. V patnácti
letech vážil už hodně přes metrák. Před několika
lety se však František rozhodl k radikální změně.
Byl si dobře vědom skutečnosti, že děvčatům se
více líbí mladíci s pěknými atletickými těly než ti
s nadváhou a neustálé skrývání vlastního těla mu
působilo nepříjemná traumata.
Jestli byl tím pravým startovacím momentem
ke změně životního postoje zrovna film „Rocky“
se Sylvestrem Stallonem, jak dnes Fanda občas
říká, to není zcela jisté. Jisté však je, že v té době
již těžce obézní chlapec, kterému byla i dobře
vyjetá lyžařská stopa příliš úzká, rázně řekl:
„A dost, takhle už dál ne!“ Začal se věnovat nejprve všeobecnému posilování, později i cílenému
kulturistickému tréninku. Fitcentrum pravidelně
navštěvuje již téměř 6 let. Cvičí 4 – 5 x týdně, téměř každý den půl hodiny běhá, samozřejmostí
je i promyšlená výživa cílená pro úpravu tělesné
hmotnosti.
Franta je příkladem toho, že když člověk moc
chce, dokáže velké věci. Svoji tělesnou hmotnost
upravil z původních 116 kg na současných 72 kg.
Shodil plných 44 kg!
František Zbořil je student střední odborné školy a jeho zájmy mimo školu se rozhodně neomezují
jenom na posilovnu. Mezi jeho další koníčky patří
horská turistika, vodácký sport a cyklistika.
Je také aktivním členem evangelického sboru
v Poličce a pracuje v celocírkevním odboru mládeže ČCE.
Zatím jediným jeho kulturistickým vystoupením bylo pózování v poličském dětském domově,

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

PRO VEŘEJNOST ÚNOR 2007
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Franta před a po…. shodil 44 kg!
kde vystoupil 26. 11. 2006 při exhibici Jiřího Štěpánka. V současné době je mladý borec v přípravě
na svoji první soutěž.
Na otázku, co ho motivovalo vyzkoušet soutěžní pódium, odpověděl: „První krok v podobě proměny své postavy jsem úspěšně zvládl, teď na mě
čeká ten druhý, náročnější. Rád bych dokázal sám
sobě, že mohu jít ještě dál a že se nebojím porovnání s jinými juniory! Doufám také, že už i pouhá
účast na soutěži posílí moji psychiku.“
Soutěže naturálních kulturistů se František
Zbořil zúčastní v květnu.
Přejeme mu úspěšný start.

TENIS
Na sobotu 30. 12. jsme si naplánovali SILVESTROVSKÝ TEI-BREAK, rozlučkový turnaj s rokem 2006, ve kterém nešlo o výsledek, ale hlavně
o zábavu a radost ze hry, kterou máme všichni
rádi. Sešlo se nás celkem 13 hráčů a 2 nebojácné

ROZVRH PLAVÁNÍ

hráčky. Dvouhra hraná na dva vítězné tei-breaky
byla velice zajímavá a napínavá, protože každý
bod je velice důležitý. Turnaj se všem velice líbil
a za rok si ho opět zopakujeme.
Hned první sobotu v novém roce (6. 1.) jsme
zahájili kvalitním turnajem staršího žactva, kterého se zúčastnilo 20 dívek a 19 kluků. Máme radost, že se hráčům v Poličce líbí a rádi se k nám
vrací a hovoří ve svých městech s uznáním o kvalitě tenisového areálu a jeho zázemí. Pro naše
hráče to byl první turnaj ve vyšší kategorii, takže
se spíš zaměřili na získávání zkušeností. Sourozenci Vytlačilovi si hned připsali první bodíky za
vítězná utkání. Terezka ve dvouhře a Radek ve
čtyřhře spolu s Tomášem Pacháčkem z Pardubic.
Na turnaj dorostu 13. 1. se k nám rovněž sjelo
20 dívek a 19 kluků opět z nejrůznějších koutů
naší země. Do kvalitně obsazeného turnaje zasáhli i naši hráči 4 děvčata a dva kluci. Zvítězit
v jednom utkání se podařilo v těžké konkurenci
pouze Michalu Kadidlovi, který si také připsal
první bodíky. Ve svém prvním turnaji na této celostátní úrovni se představila Karolína Kučerová
a Zuzka Pospíšilová. Pokud obě zlepší přístup
a nasazení v tréninku, mohou se brzy dočkat
první výhry.
Na závěr bych chtěl opět poděkovat všem
sponzorům, kteří nám pomáhají materiálně, cenami pro nejlepší, za jejich přízeň. Jsou to:
p. O. Báča , A. Dvořák, M. Hlouš, J. Navrátil,
L. Scheib, J. Brokeš, L. Bulva,L. Kučera, P. Pražan, M. Dytrt, p. Hantsch a paní Švandová, J. Popelková a V. Bidmonová. Všem opravdu díky.
Za TO Zdeněk Jílek

čtvrtek
pátek
sobota
neděle
pondělí
úterý
středa

6.00-7.30 h.
14.00-20.00 h.
6.00-20.00 h.
14.00-20.00 h.
zavřeno
6.00-20.00 h.
6.00-20.00 h.
6.00-19.00 h.,
19.00-20.00 h. kondiční plavání
8. čtvrtek 6.00-20.00 h.
9. pátek
6.00-20.00 h.
10. sobota 14 .00-20.00 h.
11. neděle zavřeno
12. pondělí 6.00-7.30 h.
12.30-13.30 h.
18.00-20.00 h.
13. úterý
6.00-7.30 h.
12.00-20.00 h.
14. středa
6.00-7.30 h.
17.30-18.30 Aquaer.,
18.30-20.00 h. 20.00-21.00 h. kond. pl.
15. čtvrtek 6.00-7.30 h.
14.00-20.00 h.
16. pátek
6.00-7.30 h.
12.00-20.00 h.
17. sobota 14.00-20.00 h.
18. neděle zavřeno
19. pondělí 6.00-7.30 h.
12.30-13.30 h.
18.00-20.00 h.
20. úterý
6.00-7.30 h.
12.00-20.00 h.
21. středa
6.00-7.30 h.
17.30-18.30 Aquaer.,
8.30-20.00 h. 20.00-21.00 h. kond. pl.
22. čtvrtek 6.00-7.30 h.
14.00-20.00 h.
23. pátek
6.00-7.30 h.
12.00-20.00 h.
24. sobota 14.00-20.00 h.
25. neděle zavřeno
26. pondělí 6.00-7.30 h.
12.30-13.30 h.
18.00-20.00 h.
27. úterý
6.00-7.30 h.
12.00-20.00 h.
28. 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 plav. bazénem v Poličce.
PROVOZ SAUNY:
St a Pá: muži od 16.30-19.30 h.
Čt: ženy od 16.30-19.30 h.
So: ženy 15.00-17.00 h.; společná 17.30-20.00 h.
Saunu po objednání mohou využívat kolektivy
dětí a žáků s doprovodem pedagogů, kolektivy
z veřejnosti. Objednávky přijímá telefonicky plavecký bazén 461 725 631
OBJEDNÁVKY NA MASÉRSKÉ SLUŽBY V PROSTORÁCH SAUNY V PLAVECKÉM BAZÉNU č. tel.:
731 190 807
PROVOZ FITCENTRA V PLAVECKÉM BAZÉNU: PO-PÁ od 14.00-20.00 h., ÚT.,ČT. A SO od
10.00-12.00 h.
V roce 2007 pokračují plavecké kurzy
• plavání kojenců a batolat od půl roku věku dítěte
do tří let
• plavání rodičů s dětmi
• plavání hrou
• Delfínek
• zdokonalovací plavání pro mladší a starší žáky
• triatlon MIP
• plavecký oddíl ORKA
Do všech kurzů se mohou děti ve školním roce
přihlašovat průběžně. Srdečně je zveme.
Informace o kurzech najdete ve vývěsní skříňce
před plaveckým bazénem, volat můžete: plavecký
bazén 461/725 631 pí. Kmošková
Jitka Kmošková,
ved. plaveckého bazénu
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