PŘEČTĚTE SI ...

Noviny občanů města Poličky a okolí

ročník 5 (81), číslo 3, BŘEZEN 2007

VELMI SLIBNÝ ROZJEZD MĚSTA
Uběhly 3 měsíce od zvolení nového zastupitelstva, nové rady a vedení města. Jednalo se o tři
měsíce, které podle mého názoru přinesly obrovský pozitivní posun v mnoha oblastech rozvoje
Poličky v rovině věcné s budoucím dopadem na
finance a zhodnocení městského majetku i spokojenost obyvatel. Toto období se vyznačovalo
především usilovnou snahou posunout dopředu
z minulých let nedořešená témata. Již nyní se
podařilo dosáhnout mnoha významných dohod
v řadě věcných problémů a nastartovat jejich okamžité a bezodkladné řešení. Mezi ty přednostní
řadím především:
• návrh změny dopravního řešení obslužnosti
historického centra
• posun v přípravě nových expozic městského
muzea a minimalizaci jeho očekávaných provozních nákladů na energie a provoz
• zahájení příprav modernizace koupaliště
• příprava rekonstrukce a rozšíření kanalizační
sítě
• zařazení bezbariérových sjezdů z chodníků do
požadavků na opravy komunikací na letošní
rok apod.
Návrh změny současného dopravního řešení v historickém centru se nyní dolaďuje. Cílem
chystané změny je snížit přetížení automobilovou
dopravou v centru při zachování dopravní obslužnosti města. Ucelený záměr bude již v blízké době
předložen k posouzení veřejnosti.
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V loňském roce byla dokončena stavební část
rekonstrukce městského muzea. Problémovým
bodem se však ukázalo, že byla opomíjena otázka,
jak se projeví zvětšení prostor městského muzea
na jeho provozních nákladech a zda-li na takový
provoz město vůbec bude mít prostředky. Cesta, jak
z pasti zvyšujících se provozních nákladů ven, je
ve využití části prostor muzea, konkrétně budovy
č. 114, pro jiné účely a současně vybudování velmi
atraktivní expozice a zázemí pro případná setkání,
školení apod., které pomohou návštěvnost muzea
výrazně zvýšit a finančně odlehčit provozním
nákladům. V průběhu řady jednání se tak podařilo posunout koncept řešení nových interiérů
a expozic městského muzea tak, aby se naše
městské muzeum stalo nejzajímavějším muzeem
v Pardubickém kraji. Nová expozice by měla být
oproti původním představám hravější, zajímavější
s využitím řady moderních prvků a přívětivější
k nejmenším návštěvníkům, tedy zábavná i pro
návštěvy rodin s malými dětmi. Součástí záměru
je také rekonstrukce zahrady. Při vší práci, která je
s tím spojená se nám v rámci současných možností
daří dohánět také připravenost záměru takovým
způsobem, abychom již v prvním kole mohli na
tento projekt žádat o dotaci z Evropských fondů,
což považuji za velmi podstatné.
Dále se připravuje významné zlepšení areálu
koupaliště a navazujících služeb. Zde došlo k posunu v přípravě záměru vybudování nových prostor sociálního a technického zázemí, převlékáren
a plavčíkárny, což je nyní ve stádiu projektových
příprav s plánem zahájení výstavby po ukončení
letošní sezony. Ještě před zahájením sezóny by
však měla areálu koupaliště velmi prospět oprava
a zatraktivnění dětského brouzdaliště a pořízení
nové skluzavky. V plánu je také zvětšení pískového
hřiště na plážový volejbal, osazení stolů na ping-pong, nákup slunečníků a nových laviček a umístění nových sprch na další dvě strany koupaliště.
Problematiku vlastní rekonstrukce kanalizace
se snažíme časově sladit s rekonstrukcí povrchů
v centru (předláždění náměstí a komunikací), a to
především za účelem finančních úspor a zkrácení období, kdy bude rekonstrukce probíhat, na
únosné minimum. Současný rozpočet počítá také
s navýšením financí na opravy komunikací a jsem
velmi rád, že nic nebrání budování bezbariérových nájezdů z komunikací na chodníky a ani
tomu, aby se v této aktivitě i v následujících letech
pokračovalo. V souvislosti s množstvím aktivit,
které byly zahájeny, velmi oceňuji aktivní přístup
vedení města spojený s notnou dávkou entusiasmu
a snahou dělat pro rozvoj města a spokojenost občanů maximum a jsem rád, že jsem ve správný čas
na správném místě a mohu v těchto prospěšných
věcech pomáhat. Oceňuji také pracovní úsilí všech
zainteresovaných, včetně zaměstnanců města, kteří
se jednání a příprav účastní. Jsem přesvědčen, že
se za uplynulé 3 měsíce udělalo na přípravách uvedených akcí (a nejen na nich) obrovské množství
práce, které se v dlouhodobém horizontu pozitivně
projeví na spokojenosti obyvatel i na finanční stabilitě a zdraví našeho města.
Mgr. Jan Matouš
radní města Poličky
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MASARYKOVA ZŠ VYUŽÍVÁ
NOVOU TĚLOCVIČNU
Novou tělocvičnou využívá největší základní
škola Pardubického kraje, Masarykova základní
škola v Poličce. Slavnostní předání přístavby tělocvičny proběhlo v pátek 2. února 2007. Přístavbu
tělocvičny, která byla zahájena v červenci roku
2004, realizovala společnost VCES a.s. Kolaudace
nové tělocvičny proběhla v prosinci 2006.

Nová tělocvična má základní hrací plochu
18 x 29 metrů s výškou stropu 8 metrů. Splňuje
tak parametry pro soutěžní basketbal a volejbal.
Současně jsou vyznačeny hrací plochy pro florbal, sálovou kopanou, házenou a tenis. Součástí
jsou také šatny se sprchami, víceúčelový sportovní salonek, učebna informatiky a nezbytné
technické zázemí.
Objekt je důsledně koncipován jako školní tělocvična, která bude sloužit nejen dětem z Masarykovy základní školy pro výuku tělesné výchovy,
ale také pro rozvoj sportovních a pohybových
aktivit v rámci volitelných předmětů a zájmových
útvarů, mimo jiné také Středisku volného času
Mozaika v Poličce.
„Celkové náklady na přístavbu nové tělocvičny
dosáhly výše 31,240 mil. korun, ze státního rozpočtu byly poskytnuty dotace v celkové výši 21,75
mil. korun, zbývající prostředky uhradilo ze svého
rozpočtu město Polička, které je zřizovatelem školy,“ řekl v průběhu slavnostního předání starosta
města Jaroslav Martinů.
Přístavbou nové tělocvičny investiční plány
Masarykovy základní školy nekončí. „Pozornost
je nyní zaměřena především na dokončení rekonstrukce a modernizace školní kuchyně,“ uvedl
ředitel školy Mgr. Karel Neřold. „Dalšími nutnými investicemi jsou dokončení výměny oken, rekonstrukce venkovního sportoviště, nové oplocení
školního pozemku, zpřístupnění šaten hlavními
vstupy a izolace proti vlhkosti suterénu hlavní
budovy,“ doplnil Karel Neřold.
Pozadu s investicemi nezůstávají ani ostatní školy v Poličce. Základní škola Na Lukách
zahájila výměnu oken, zateplení, rekonstrukci
vzduchotechniky a rozvodů vody. Speciální škola
pokračuje ve výměně oken a pokračuje také modernizace Mateřské školy Čtyřlístek.

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ PRÁVNICKÝM A FYZICKÝM
OSOBÁM MĚSTEM POLIČKA V ROCE 2007
V rozpočtu města Poličky je pro rok 2007 zařazena částka pro finanční příspěvky ve výši
960.000,- Kč. Pro podávání žádostí o finanční
příspěvky, jejich náležitostí a pro režim přidělování
pro rok 2007 jsou schválena tato pravidla
1. Částka k rozdělení (viz tabulka).
2. Harmonogram projednávání a schvalování:
• do 31. 3. 2007 předložení žádostí o finanční
příspěvek - 1. kolo na adrese: Městský úřad Polička,
odbor finanční a plánovací – příjmová pokladna,
Palackého nám. 160, 572 01 Polička, následně

Částka k rozdělení

projednání žádostí v komisích města, v radě města
a v zastupitelstvu města,
• do 15. 8. 20 07 předložení žádostí o finanční
příspěvek - 2. kolo na stejné adrese, jejich následné
projednání v komisích, v radě města a v zastupitelstvu města. Budou upřednostněny žádosti v případě naléhavých a neočekávaných potřeb.
3. Žádosti
O finanční příspěvek mohou požádat všechny
neziskové organizace, občanská sdružení, spolky
a kluby a fyzické osoby působící na území města
Poličky, které splní stanovené náležitosti a nemají

1. kolo

2. kolo

celkem

a) komise sportovní

440.000,- Kč

70.000,- Kč

510.000,- Kč

b) komise kulturní

120.000,- Kč

20.000,- Kč

140.000,- Kč

c) komise zdravotně sociální

140.000,- Kč

20.000,- Kč

160.000,- Kč

d) komise dítě a volný čas

40.000,- Kč

20.000,- Kč

60.000,- Kč

e) zájmové organizace (nezařazené, přímo rada,
zastupitelstvo)

70.000,- Kč

20.000,- Kč

90.000,- Kč

810.000,- Kč

150.000,- Kč

960.000,- Kč

Celkem
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závazky po lhůtě splatnosti vůči městu Polička
z minulého období.
Žádost o finanční příspěvek na formuláři, který
je k dispozici v podatelně, v příjmové pokladně
MěÚ a na internetové adrese www.policka.org.
musí obsahovat:
a) název žadatele včetně jeho identifikačních
údajů (IČO, datum narození), kontaktní osobu,
adresu, telefonní a bankovní spojení
b) předmět činnosti
c) popis předmětu (akce, činností), na který je
příspěvek žádán
d) výše požadovaného finančního příspěvku
Právnická osoba předloží k žádosti doklad
o právní formě (například zřizovací listinu, výpis
z obchodního rejstříku, registraci Ministerstva
vnitra ČR)
Finanční příspěvky do výše 20.000,- Kč pro
jednoho žadatele v jednom roce schvaluje rada
města, finanční příspěvky ve výši nad 20.000,-Kč
pro jednoho žadatele v jednom roce schvaluje na
doporučení rady města zastupitelstvo města. V případě schválení bude uzavřena s žadatelem Smlouva
o poskytnutí finančního příspěvku.
Žadatel, kterému město Polička poskytuje finanční příspěvek, je povinen :
a) do 30 dnů po skončení akce, nejpozději však
do 15. 12. daného roku, zaslat nebo předat finančnímu a plánovacímu odboru městského úřadu vyúčtování poskytnutého příspěvku, včetně doložení
uhrazených faktur nebo účetních dokladů,
b) nevyužité finanční prostředky vrátit na účet
města Poličky s vyúčtováním, nejpozději do 15. 12.
2007.
V případě, že žadatel o finanční příspěvek není
dosud registrován v databázi informačního centra
při městském úřadu, je třeba, aby tak učinil.
Kontrolní a finanční výbor zastupitelstva města a finanční a plánovací odbor MěÚ je kdykoliv
oprávněn zkontrolovat, zda využití finančních prostředků je v souladu s účelem, na který byl finanční
příspěvek poskytnut. Při zjištění závažných nedostatků v čerpání příspěvku bude příjemce povinen
tyto prostředky vrátit zpět do rozpočtu města.
Uvedená pravidla byla schválena na jednání
zastupitelstva města dne 15. února 2007.
odbor finanční a plánovací
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NEZAPOMEŇTE!!!
Připomínáme, že do 31. března 2007 je
splatný místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a místní poplatek ze psů.
Poplatky lze platit hotově v příjmové pokladně MěÚ Polička, bezhotovostně převodem na
účet města nebo složenkou na poště. Veškeré
náležitosti jsou uvedeny na složence, která Vám
byla začátkem ledna zaslána.
Vyzýváme ty poplatníky, kteří měli v minulosti změnu (v počtu osob, v adrese, v osvobození apod.) a dosud neodevzdali dodatečné „přiznání“ k poplatku, aby tak neprodleně učinili.
Změnu by měl každý nahlásit do 30 dnů, což
ukládá v té době platná Obecně závazná vyhláška Města Poličky.
MěÚ Polička - OFP
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KDY A KAM S DAŇOVÝM PŘIZNÁNÍM

OKÉNKO MĚSTSKÉ POLICIE
Ještě dnes by měla hanba fackovat osmašedesátiletou důchodkyni, bývalou vedoucí samoobsluhy(!), která byla 24. 1. odpoledne přistižena při
krádeži v prodejně Plusu. V akci prodávané zimní
dámské rukavice se jí zalíbily natolik, že jimi chtěla
obohatit svůj šatník. Fikaně rukavice nedala do košíku, ale ponechala si je v ruce v domnění, že ošálí
prodavačky, které si budou myslet, že s rukavicemi
přišla do prodejny. Lest však prokouklo trénované
oko ostrahy a budiž důchodkyni ponaučením ostuda, zvědavé pohledy zákazníků a potupný odvoz
služebním vozidlem MP…
Hlavy si vzájemně otloukali 12. 2. před polednem v herně na Palackého náměstí dva muži.
Mladší, pětadvacetiletý, muž z Květné byl po vzoru
pravých bojovníků oděn pouze do pasu a hrdě
předváděl svoje „kerky“, starší, jedenatřicetiletý,
muž z Poličky, musel být převezen k lékařskému
ošetření s tržnou ránou na hlavě. Případem se bude
zabývat policie…
Trendem letošního roku se stává řízení motorových vozidel bez řidičského oprávnění. Řidiči-samouci se vyrojili jako houby po dešti a aktivně se
podílejí na využití pracovní doby strážníků. Je třeba
těmto pirátům silnic poděkovat za jejich příspěvky
do statistik trestných činů a přestupků i za podíl na
vytváření Okénka městské policie. Děkujeme!
Nabízíme několik „zářezů na pažbách“ strážníků za poslední měsíc:
30. 1. odpoledne si zahrál na taxikáře jedenadvacetiletý muž z Nového Města na Moravě. Strážníci jej zadrželi na ulici P. Jilemnického, když vezl
jako „rito“ své přátele. V Novém Městě na Moravě
se asi mohou těšit na jednu lacinou pracovní sílu
v oranžové vestě…
1. 2. odpoledne drze vjel až na Palackého náměstí třiadvacetiletý muž z obce Zábrodí. Neměl
u sebe žádné doklady, nebyl držitelem řidičského
oprávnění a vozidlo nesplňovalo technické podmínky k provozu. Život možná omrzel dvě ženy,
které s tímto „zodpovědným“ řidičem cestovaly
a ještě s sebou přibraly dvě malé děti…
2. 2. v sedm hodin ráno strážníci zadrželi v ulici
Vrchlického za volantem jedenadvacetiletého muže
z Jimramova. Za spolujezdce měl mladíka, kterého
strážníci zadrželi 30. 1. a jako bonus oba výtečníci
vezli v zavazadlovém prostoru odcizené kusy železa, které chtěli ve sběrně směnit za oběživo…
O smysluplnosti alternativních trestů přesvědčil
strážníky 6. 2. odpoledne dvacetiletý mladík z Pusté Kamenice. Strážníci jej „nachytali“ za volantem
v ulici Revoluční ve chvíli, kdy se vracel ze Svitav,
kde odpracovával „hodiny“ (veřejně prospěšné práce), které mu byly soudem uloženy za řízení motorových vozidel bez řidičského oprávnění…
„Bonbónkem“ měsíce února byla automobilová
honička, ke které došlo 11. 2. nad ránem. Třicetiletý, mírně alkoholem posilněný muž z Brna se
rozhodl změřit sílu koňů pod kapotou svého vozu
s těmi ve služebním vozidle strážníků. Závod začal
na Palackého náměstí, pokračoval přes Nábřeží
Svobody, ulicemi Vrchlického, Starohradskou, Střítežskou, P. Jilemnického, T. Novákové a dále až do
obce Lezník. Na všech kontrolních stanovištích byl
muž první, ale závěr patřil strážníkům. V levotočivé
zatáčce v Sebranicích ztratil, dosud vedoucí, brněnský Fernando Alonso kontrolu nad vozem a skončil
v příkopu. Nechtěl čekat na vyhlášení vítězů a rozběhl se do tmy. Spolu se strážníky chvíli běžel polem jako oř cválající oraništěm při Velké Pardubické
steeplechase, ale v cílové rovince nakonec podlehl
trénovaným „borcům v černém“…
Pavel Lahodný,
velitel městské policie
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Úřední hodiny pracovníků Finančního úřadu ve Svitavách, ve
kterých budou na Městském úřadu
v Poličce vybírat daňová přiznání
k dani z příjmů fyzických osob:

8. března 2007 (čtvrtek)
8:00 – 12:00
13:00 – 15:30 dveře č. 45
13. března 2007 (úterý)
8:00 – 12:00
13:00 – 15:30 dveře č. 45
15. března 2007 (čtvrtek)
8:00 – 12:00
13:00 – 15:30 dveře č. 45.

Rozšíření úředních hodin v březnu a dubnu 2007 na Finančním úřadu ve Svitavách
Datum

Oddělení vyměřovací

Podatelna

Pokladna

5. 3.

pondělí

8:00-12:00, 13:00-18:00

8:00-18:00

8:00-11:00, 13:00-15:30

7. 3.

středa

8:00-12:00, 13:00-18:00

8:00-18:00

8:00-11:00, 13:00-15:30

12. 3.

pondělí

8:00-12:00, 13:00-18:00

8:00-18:00

8:00-11:00, 13:00-15:30

14. 3.

středa

8:00-12:00, 13:00-18:00

8:00-18:00

8:00-11:00, 13:00-15:30

19. 3.

pondělí

8:00-12:00, 13:00-18:00

8:00-18:00

8:00-11:00, 13:00-15:30

20. 3.

úterý

8:00-12:00, 13:00-16:00

8:00-16:00

21. 3.

středa

8:00-12:00, 13:00-18:00

8:00-18:00

22. 3.

čtvrtek

8:00-12:00, 13:00-16:00

8:00-16:00

23. 3.

pátek

8:00-12:00, 13:00-16:00

8:00-16:00

26. 3.

pondělí

8:00-12:00, 13:00-18:00

8:00-18:00

8:00-12:00, 13:00-18:00

27. 3.

úterý

8:00-12:00, 13:00-16:00

8:00-16:00

8:00-12:00, 13:00-16:00

28. 3.

středa

8:00-12:00, 13:00-18:00

8:00-18:00

8:00-12:00, 13:00-18:00

29. 3.

čtvrtek

8:00-12:00, 13:00-16:00

8:00-16:00

8:00-12:00, 13:00-16:00

30. 3.

pátek

8:00-12:00, 13:00-16:00

8:00-16:00

8:00-12:00, 13:00-16:00

31. 3.

sobota

8:00-12:00

8:00-12:00

2. 4.

pondělí

8:00-12:00, 13:00-18:00

8:00-18:00

8:00-11:00, 13:00-15:30
-

8:00-12:00, 13:00-18:00

Sdružení rodi a pátel postižených dtí a Mateské Centrum „Kamínek.“ Švermova 401

Spolené zdanní manžel
a daové výhody pro rodiny s dtmi
M. C. Kamínek vás zve na pednášku
Ing. Marie Pohorské
Kdy? 13. bezna ve 14 hod.
Kde? V SRPPD a M. C. „Kamínek“ ZŠ Na Lukách
vchod od dopravního hišt.
Srden Vás zveme.

PODMÍNKY PRIVATIZACE BYTOVÉHO FONDU
V lednu t. r. byla zveřejněna informace o záměru prodeje dalších 39 městských bytů v Poličce
stávajícím nájemcům s tím, že konkrétní podmínky
prodeje budou předmětem schvalování na zasedání
Zastupitelstva města Poličky v únoru 2007. Jedná se
o 18 bytů na Sídlišti Hegerova č.p. 971 - 973, 9 bytů
v domě č.p. 84 v ul. Kostelní, 4 byty v domě č.p. 86
v ul. Otakarova, 6 bytů v ul. Masarykova č.p. 9 a 2
byty v ul. Riegrova č.p. 3 v Poličce.
Návrh konkrétních podmínek prodeje, předložený městskému zastupitelstvu dne 15. 2. 2007, vycházel
z podmínek nastavených v r. 2006. Schválena byla
možnost splácení kupní ceny bytů do 10 let – bezúročně - za podmínky složení 25 % kupní ceny při
podpisu kupní smlouvy. Kupující mohou rovněž využít slevy o 20 % při úhradě kupní ceny do 7 měsíců od
přijetí nabídky, do 1 roku o 10 % a do 2 let o 5 %. Sedmiměsíční lhůta byla stanovena jednak ve vazbě na
zákonnou lhůtu pro přijetí nabídky a jednak s ohledem na dobu potřebnou pro vyřízení úvěru, aby i při
tomto způsobu financování mohl kupující využít
maximální slevy z kupní ceny. Hodně se diskutovalo
o výši základu pro stanovení kupní ceny. Kupní cena
bytů vychází z ocenění provedeného podle vyhlášky

Ministerstva financí ČR č. 540/2002 Sb. v platném
znění. Vzhledem k tomu, že novou vyhláškou došlo
v letošním roce ke značnému navýšení cen nemovitostí, rozhodlo ZM o snížení, resp. ponechání základu
kupní ceny na 90 % hodnoty znaleckého posudku,
stejně jak tomu bylo loni. Pokud kupující využijí včasnou úhradou maximální slevu, dostanou se na velmi
přijatelnou kupní cenu, která bude podstatně nižší,
než je skutečná tržní cena těchto bytů.
Dále bylo odsouhlaseno, že prodej bytů bude realizován prostřednictvím realitní kanceláře nebo jiné
kvalifikované právnické či fyzické osoby, která vzejde
z výběrového řízení. Prodej neobsazených bytů bude
probíhat formou veřejné dražby. Předmětem prodeje
budou i odpovídající spoluvlastnické podíly na společných částech domu a na zastavěném pozemku.
Předpokládá se, že většina nájemců využije výhodné nabídky města, zvláště když ceny bytů celorepublikově rostou a s nimi roste i nabídka a poptávka
po bytech. Vždyť koupě bytu je v současné době
považována za jednu z nejlepších investic dosahující
nejvyššího zhodnocení majetku!
Zpracovala: Ing. Sonja Škrabalová

ZPRÁVY Z RADNICE
USNESENÍ
z 1. zasedání Zastupitelstva města Poličky
konaného dne 15. 2. 2007
ZM neschvaluje provedení úprav v návrhu
rozpočtu Města Poličky na rok 2007 v kapitole
kultura a sport, ř. č. 47 – Ročenka - 180 tis. Kč
a převedení této částky do běžné rezervy.
ZM:
I. schvaluje rozpočet Města Poličky na rok
2007 ve výši 214.981,3 tis. Kč.
Závaznými ukazateli na rok 2007 se stávají:
běžné příjmy včetně dotací ve výši
184.874,3 tis. Kč
kapitálové příjmy včetně dotací ve výši
18.477,5 tis. Kč
splátky jistin úvěrů
11.011,0 tis. Kč
běžné a kapitálové výdaje v tabulkové části
s rozpisem na jednotlivé kapitoly v přiložených
materiálech na straně č. 4, 5, 6 a 7.
II. zmocňuje RM
a) k provádění rozpočtových opatření do výše
100 tis. Kč
b) k provádění rozpočtových opatření bez omezení u účelově přidělených finančních prostředků z vyšších územních samosprávných
celků, státního rozpočtu a státních fondů,
případně z fondů EU.
ZM schvaluje Pravidla pro poskytování finančních příspěvků právnickým a fyzickým osobám
Městem Polička v roce 2007.
ZM schvaluje ukončení členství v Nadaci
Pražské děti.
ZM bere na vědomí zprávu RM „Komplexní
vyhodnocení akce Průmyslová zóna“ dle usnesení
ZM č. 4 ze dne 7. 12. 2006.
ZM bere na vědomí stanovisko Kontrolního
výboru Zastupitelstva města Poličky ze dne 7. 2.
2007 k výstavbě „Průmyslové zóny“ v Poličce.
ZM schvaluje podporu (finanční spoluúčast)
Města Poličky Římskokatolické farnosti – děkanství Polička, nám. B. Martinů 1, 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.
přijatá na 2. schůzi Rady města Poličky
konané dne 29. 1. 2007
RM schvaluje doplnění programu o projednání dodatku ke smlouvě o dílo č. OKS/53/06
„Realizace samostatného plynového topení celé
mateřské školy vč. odděleného samostatně měřitelného vytápění bytu, který je součástí objektu“
v Mateřské škole Čtyřlístek Polička. Bod č. 10
bude projednán na příští schůzi rady města.
RM schvaluje text dopisu adresovaného generálnímu řediteli TV NOVA, týkající se reportáže
pořadu Na vlastní oči nazvané „Hráz“ a souhlasí
s jeho odesláním.
RM doporučuje ZM ukončit členství v Nadaci
Pražské děti.
RM souhlasí s vyvěšením tibetské vlajky na
budově Městského úřadu Polička dne 10. března
2007.
RM souhlasí s posílením fondu reprodukce
majetku z rezervního fondu na pořízení nového
serveru v Městské knihovně Polička dle důvodové zprávy.
RM schvaluje výsledky bodového hodnocení
žádostí o byt na Městském úřadu Polička dle
schválených kritérií – stav k 1. lednu 2007. Zároveň v souladu s ustanovením § 102, odst. 2,

písm. m), zákona o obcích v platném znění pověřuje majetkoprávní odbor uzavíráním nájemních
smluv k uvolněným bytům.
RM schvaluje Statut periodického tisku Jitřenka včetně Ceníku za zveřejnění reklamy, občanské inzerce a oznámení ve společenské kronice,
s účinností od 1. 2. 2007, včetně pozměňovacích
návrhů.
RM jmenuje tyto členy Redakční rady Jitřenky:
Ing. Adolf Klein, Ing. Ladislav Vrabec, Zlatuše
Kašparová, Petra Martinů.
RM doporučuje ZM schválit Pravidla pro poskytování finančních příspěvků právnickým a fyzickým osobám Městem Polička v roce 2007.
RM bere na vědomí výsledky veřejnoprávních
kontrol za rok 2006.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor v 1. patře domu č.p. 52 na ulici
Riegrova v Poličce o výměře cca 30 m2 za účelem
zřízení provozovny masérských služeb. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, nájemné bude činit
1.000,-- Kč/m2/rok.
RM schvaluje použití znaku Města Poličky na
propagační materiály hudebních festivalů pořádaných v roce 2007 Tylovým domem Polička dle
důvodové zprávy.
RM bere na vědomí zprávu o vyhodnocení
veřejného osvětlení v Poličce.
RM bere na vědomí zkušenosti z jiných měst,
která mají řešena centra měst formou pěší zóny
a skutečnosti, jež obsahují přílohy a) a b).
RM bere na vědomí informace pana starosty
o schůzce s Mgr. Jiřím Brýdlem, starostou města
Svitavy, týkající se větrných elektráren a pověřuje
ho pokračovat v dalších jednání.
Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.
přijatá na 3. schůzi Rady města Poličky
konané dne 12. 2. 2007
RM souhlasí se zařazením částky ve výši dle
důvodové zprávy do návrhu Rozpočtové změny
č. 1/2007. Částka bude použita pro VPS Polička,
sdružení pro sálovou a malou kopanou, Pomezí
na sportovní akci konanou ve dnech 8. – 14. května 2007 ve španělském městě Loret der Mar.
RM bere na vědomí přehled členských příspěvků sdruženích, ve kterých je Město Polička
členem.
RM bere na vědomí Zprávu o činnosti Městského muzea a galerie Polička za rok 2006.
RM schvaluje Směrnici Rady města Poličky
č. 1/2007 o zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu.
RM bere na vědomí Zprávu o činnosti Městské
policie Polička za rok 2006.
RM bere na vědomí Přehled činnosti Komise
pro prevenci kriminality za rok 2006.
RM schvaluje aktualizaci složení povodňové
komise a aktualizaci povodňového plánu města
Poličky.
RM schvaluje aktualizaci složení povodňové
komise obce s rozšířenou působností a aktualizaci povodňového plánu pro správní obvod obce
s rozšířenou působností.
RM bere na vědomí zápis z pracovní porady
na téma „Doprava v centru města“ ze dne 5. 2.
2007.
RM bere na vědomí rezignaci Mgr. Jana Matouše z funkce vedoucího Informačního centra
ke dni 31. 1. 2007.
RM bere na vědomí vyjádření Římskokatolické
farnosti – děkanství Polička, ohledně návrhu prohlášení světničky B. Martinů či celé věže kostela
sv. Jakuba za Národní kulturní památku.

BRÁNA ČESKÉ INSPIRACE SE
OTEVŘELA V HAMBURKU
Pomyslná brána České inspirace, která je logem
sdružení 8 historických měst, se otevřela obyvatelům Hamburku a okolí při veletrhu cestovního ruchu Reisen Hamburk, který letos proběhl ve dnech
7. - 11. února ve 4 výstavních halách. Nabídka pro
návštěvníky byla veliká - českoinspirační materiály
pamatují na rodiny s dětmi, seniory i milovníky
kultury. K dispozici byl kulturní kalendář významných akcí pro rok 2007, ale i nabídka na aktivní
využití volného času při výletech a dovolených
v městech sdružených v České inspiraci.
Mgr. Jan Matouš
člen výkonného výboru České inspirace

SEMINÁŘ PRACOVNÍKŮ
STAVEBNÍCH ÚŘADŮ
Ve čtvrtek 25. 1. 2007 se uskutečnila v zasedací
místnosti Městského úřadu v Poličce koordinační
schůzka pracovníků stavebních úřadů regionu bývalého okresu Svitavy k aplikaci nového stavebního
zákona a jeho prováděcích předpisů ve stavebně
správní praxi. Přítomné účastníky jednání na úvod
krátce přivítal starosta města Poličky Jaroslav Martinů, který se pochvalně vyjádřil k myšlence uspořádání setkání tohoto druhu.
Zástupci stavebních úřadů z Březové nad
Svitavou, Bystrého, Jevíčka, Litomyšle, Moravské
Třebové, Poličky a Svitav ve spolupráci s pracovníky dotčených orgánů – Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, územního odboru
Svitavy a Krajské hygienické stanice Pardubického
kraje, územního pracoviště Svitavy, živě diskutovali
o aktuální problematice nové právní úpravy s cílem
sjednocení vzájemných postupů při vydávání různých druhů opatření a rozhodnutí.
Na závěr se všichni shodli, že bude vhodné se
za účelem zajištění metodické pomoci scházet pravidelně. Další společná porada by se mohla konat
již za měsíc v Březové nad Svitavou.
Václav Kašpar, vedoucí SÚ v Poličce

STRÁŽNÍCI ROZDÁVALI
REFLEXNÍ VESTY
Ve středu 14. 2. 2007 strážníci navštívili mateřské školy v Poličce a předali ředitelkám dětské
reflexní vesty, které budou dětem sloužit k bezpečnějšímu pohybu na pozemních komunikacích
při vycházkách. Do reflexních vest bude oblečeno
vždy několik dětí ze skupiny tak, aby byla celá skupina lépe viditelná pro projíždějící řidiče.
Projekt, do kterého se zapojilo již několik měst,
byl v Poličce realizován městskou policií společně
s odborem dopravy MěÚ Polička.
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POKLADY Z KRÁLOVSKÉHO
VĚNA
LITERÁRNÍ SOUTĚŽ PRO SENIORY
Z POLIČKY I OKOLÍ
Královské věnné město Chrudim, Centrum
sociálních služeb a pomoci a Společnost seniorů
a jejich přátel v Chrudimi vyhlašují 2. ročník literární soutěže pro seniory „Poklady z královského
věna“.
Soutěžní kategorie pro rok 2007:
1. Poezie (básně lyrické i epické na libovolné
téma).
2. Próza na téma Technické vynálezy, které
změnily život (jak technika ovlivnila soukromý
život, chod města, přinesla převrat do výkonu
povolání, osudově zasáhla do vývoje událostí,
… libovolný literární útvar)
3. Josef Ressel, prototyp vynálezce a všestranného člověka (eseje, úvahy a pojednání o životě,
díle, významu a odkazu osoby nebo díla Josefa
Ressela)
Pravidla soutěže:
Zúčastnit se může každý senior, který bydlí,
narodil se nebo má jiný vztah k některému z devíti věnných měst (Dvůr Králové nad Labem, Hradec
Králové, Chrudim, Jaroměř, Mělník, Nový Bydžov,
Polička, Trutnov, Vysoké Mýto). Do soutěže je
možné zaslat jen práce, s nimiž se autoři neúčastnili minulého ročníku.
Technické požadavky – rozsah:
Poezie: minimálně 5 básní
Próza: maximálně 3 strany formátu A4
Příspěvky mohou být psané čitelným rukopisem, psacím strojem nebo výstupem z tiskárny
počítače na formátu A4, a to v jednom vyhotovení.
Bude-li práce doplněna obrazovými reprodukcemi, musejí být přiloženy na zvláštních listech,
označeny jménem autora, soutěžícího a doplněny
popiskou, přičemž nerozšiřují maximálně povolený počet stran. Je-li práce na volných nesešitých
listech, musí být každý list označený jménem,
adresou a datem narození soutěžícího. Účastník
může soutěžit nejvýše ve dvou z uvedených kategorií.
Zaslané práce i případná obrazová dokumentace nebude soutěžícímu vrácena.
Hodnocení:
Sledovaná kritéria: originalita, stylistika, zvolené jazykové prostředky, jazyková čistota. Každá
z kategorií bude hodnocena samostatně.
Přihlášky:
Soutěžící dodají své práce osobně, poštou
nebo elektronicky do 15. dubna 2007 na adresu
organizátora místního kola - Dům s pečovatelskou
službou - Penzion, Družstevní 970, Polička. Přijatý
příspěvek bude automaticky zařazený do soutěže,
není nutno přihlašovat se jiným způsobem. Zasláním příspěvku soutěžící zároveň souhlasí, aby
jeho práce byla případně zveřejněná a k tomuto
účelu i redakčně upravená.
Vyhlášení výsledků a ceny: Literární díla, která
se umístí v místním poličském kole na 1. – 3. místě
postoupí k vyhlašovateli soutěže do Chrudimi. Autoři těchto úspěšných děl obdrží od organizátora
soutěže pamětní list. Celkoví vítězové z každé
kategorie obdrží hodnotnou cenu a budou slavnostně vyhlášeni v září 2007 při volbě královny
věnných měst v Chrudimi.
Mgr. Jan Matouš
Informační centrum

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych touto cestou pochválit práci
a poděkovat strážníkům městské policie za nalezení ukradeného kola.
I. P.
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10 LET EXISTENCE FIRMY RAVENSBURGR KARTON S. R. O.
V POLIČCE
Dne 8. srpna 2007 oslaví firma Ravensburger
Karton s. r. o. desetileté výročí své existence v Poličce. K tomuto výročí chystá rozsáhlé stavební
a výrobní rozšíření podniku. Při této příležitosti
navštívil firmu Ravensburger Karton s. r. o. první
náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman
Línek, kterého doprovodil starosta města Jaroslav
Martinů a místostarostka Marie Tomanová. V této
souvislosti jsme požádali o rozhovor ředitele Marcela Hlouše.
Jitřenka: „Vraťme se na chvilku do minulosti, jak
to vlastně všechno začalo?“
M. Hlouš: „V srpnu 1997 koupila tehdejší TOFU
Polička naše současná mateřská firma Ravensburger Spieleverlag GmbH z Německa. Výrobu jsme
zahájili se 75 zaměstnanci, kteří přešli většinou
z Tofy a s obratem 80 milionů korun.”

Jitřenka: „Nová investice, to zní zajímavě, co to
znamená pro vaši firmu a jak tato investice zasáhne
naše město a okolí?“
M. Hlouš: „Jedná se o výstavbu výrobní haly
o rozloze cca 4500 m2, která bude postavena vedle stávající firmy a stane se její nedílnou součástí.
Hala bude vybavena novými výrobními linkami za
80 mil. korun. Na linkách se budou vyrábět nové
rodinné hry.
Počítáme s nárůstem zaměstnanců z nynějších
cca 300 na cca 340 zaměstnanců. Dále dojde k navýšení tržeb z původních 650 mil. korun na cca
1 miliardu korun. Nadále budeme také rozšiřovat
výrobu lisování umělých hmot.“
Jitřenka: „Kolik bude tato rozsáhlá investice
stát?“
M. Hlouš: „Celá výstavba je rozložena na období
tří let a celkem nás bude stát přibližně 150 mil. Kč.“

Jitřenka: „Mohl by jste nám přiblížit váš současný výrobní sortiment?“
M. Hlouš: „Vyrábíme společenské hry, puzzle
a hračky zabývající se rozvojovou kreativitou. Díky
naší mateřské firmě v SRN patříme mezi 5 největších
výrobců hraček v Evropě. I když jsme nejznámější
výrobou puzzlí, náš výrobní sortiment zahrnuje na
1500 různých výrobků v různých jazykových mutacích. Jedná se o výrobky, které nejsou určeny pouze
pro děti, ale zaujmou i dospělé a seniory. Naše hry
se zaměřují také na rozvoj spolupráce mezi lidmi
a jsem hrdý na to, že žádný z našich výrobků nenese prvky agresivity jako např. různé počítačové
hry. Rozvoj segmentů výrobků pro dospělé a celé
rodiny je důvodem pro novou investici.“

300.000 KČ DOBROVOLNÍKŮM V RÁMCI PROGRAMU
MAKE A CONNECTION
Finanční podporu až do
výše 50 tisíc korun pro tým
mohou získat mladí lidé ve
věku od 16 do 24 let v šestém
ročníku
programu
„Make
a Connection – Připoj se“, který
vyhlásila Nadace rozvoje občanské společnosti společně se svým lokálním partnerem v Pardubickém
kraji, Občanským sdružením Altus.
Program je určen na podporu aktivit mladých dobrovolníků, kteří mají chuť svým projektem pomoci komunitě, v níž žijí. Zájemci o účast v tomto programu
vyplní jednoduchý formulář, v němž specifikují cílovou skupinu, místo a termín realizace (kdekoliv v Pardubickém kraji) a zejména význam a přínos projektu.
Svou žádost pak musí nejpozději do soboty 31. března
2007 předat Občanskému sdružení Altus, kde mohou
zároveň získat všechny potřebné informace.
Kromě možnosti finanční pomoci budou pro vybrané zástupce podpořených projektů zorganizovány
několikadenní školení. Na nich mohou dobrovolníci
získat základní informace z řady oblastí, které úzce
souvisejí s realizací neziskových projektů, jako je
například problematika dobrovolnictví v České republice, fungování neziskového sektoru, státní správy,
možnosti získávání finančních zdrojů, spolupráce
s médii atd.
Jako příklad může sloužit projekt Oživlé sídliště,
který je zaměřen na oživení života na sídlišti města
Hlinska. Při něm by mělo dojít k představení volnočasových aktivit a tvorby pro mladé generace. Akce
se bude konat formou workshopů. Cílem je rozšířit
pohled na nabídku volnočasových aktivit a ukázat
dospělým, čím se baví dnešní mládež. V rámci akce
bude připraven turnaj ve freesbee, exhibice BMX,
kurs s visážistkou, turnaj ve stolním fotbálku, ethno
hudba apod. Stanoviště budou pro nejrůznější věkové
kategorie – od předškolních dětí až po starší generace. Záměrem je dát dohromady i skupinu lidí, která
by nadále realizovala různé programy. Samotná akce
proběhne v září. Podpora: 39 tis. Kč.

•
•
•

•

•

•
•
•
•
•

Specifikace podmínek programu
Kdo může žádat o grant
mladí lidé ve věku mezi 16-24 lety, kteří vytvoří
minimálně 8 členný tým. Alespoň jedna osoba
v tomto týmu musí být starší 18 let
podaný projekt musí být realizován v Pardubickém kraji
Na co jsou granty určeny
na projekty, které si mladí lidé v rámci týmu
společně navrhnou a uskuteční. Projekty by
měly být maximálně půlroční (realizované
mezi červnem a prosincem 2007)
na projekty, které přinesou prospěch a užitek
ostatním lidem (celé místní komunitě obce,
sídliště či města, starým lidem z domova důchodců, postiženým lidem, dětem z místní
školy, studentům univerzity, dětem z dětského
domova apod.)
na projekty, které iniciují pozitivní změny,
zlepšení nebo řeší problémy v blízkém či
širší okolí, ve kterém mladí lidé žijí (obnova
komunitního života, starých tradic, společného
setkávání lidí, posílení kulturních či sportovních aktivit, zlepšení soužití občanů, tolerance
menšin, populárně naučné nebo ekologické
projekty apod.)
Na co nejsou granty určeny
na podporu občanským sdružením
projekty přinášející užitek pouze jejich realizátorům
na úhradu osobních nákladů realizátorů
projekty jednorázového charakteru
projekty ideologicky nebo extremisticky zaměřené

Informace o programu a žádosti lze najít na stránce www.pripojse.cz a www.altus.chrudimka.cz:
Adresa pro zasílání žádostí: Občanské sdružení
Altus, Tovární 1112, 537 01 Chrudim. Informace
na e-mailu: pripojse@chrudimka.cz či telefonu
463 351 012.

KINO POLIČKA

KALENDÁŘ AKCÍ
města Polička

úterý
6. března

velký sál Tylova domu v 19.00 hod.
SAW 3
Jigsawovi (Tobin Bell), obávanému mozku
v pozadí krutých a promyšlených her,
v nichž jeho oběti svádějí boj o vlastní
životy, se s pomocí jeho nové učednice
Amandy podařilo znovu uniknout policii
a zmizet. Zatímco se mu policejní detektivové marně snaží přijít na stopu, doktor
Lynn Denlon a Jeff se pomalu stávají dalšími pěšáky na jeho zvrhlé šachovnici.
Horor, 107 minut, české titulky, mládeži
nepřístupný do 18 let. Vstupné: 65,- Kč

čtvrtek
8. března

velký sál Tylova domu v 8.15 a 10.15 hod.
HAPPY FEET
Animovaný muzikál vypráví příběh tučňáka Brumly, který je nejhorším zpěvákem
na celém širém světě a pokud nedovedete
zpívat, jste mezi tučňáky z arktických
plání nikým. Co mu však chybí tuhle, nechybí mu tamhle. Je totiž skvělý tanečník,
ba co víc, je blázen do stepu...
Školní filmové představení pro mateřské
školy a 1.,2. třídy ZŠ
Animovaný, USA, 2006, 108 minut, český
dabing. Vstupné: 40,- Kč

Březen 2007
TYLŮV DŮM POLIČKA
pondělí
5. března

velký sál Tylova domu v 19.00 hod.
Bernard Slade: STARÁ LÁSKA
NEREZAVÍ
Komedie kanadského dramatika se
odehrává v provinčním hotelu – v něm
všechno začne a také skončí.
Představení je uvedeno v abonentním
předplatném pro jarní sezónu 2007. Vstupné: 190,- 170,- 150,- 60,- Kč
(1.-6. řada 190,- Kč; 7.-11. řada 170,- Kč;
12.,13. řada+čelní balkón 150,- Kč; boční
balkón 60,- Kč)

pondělí
velký sál Tylova domu v 19.00 hod.
12. března KONCERT HONZY NEDVĚDA
s kapelou
Koncertní program je tvořen směsicí
nových a nově zaranžovaných skladeb
a samozřejmě doplněn nejznámějšími
hity jako jsou Valčíček, Stánky, Frankie
Dlouhán, Kamarád apod.
Do Poličky přijedou ve složení Honza
Nedvěd, Vojta Nedvěd, Milan Plechatý a
Jindra Koníř. Vstupné: 110,- Kč v předprodeji 150,- Kč v den koncertu
pátek
velký sál Tylova domu v 19.00 hod.
16. března VEČERNÍ POSEZENÍ S FRANTIŠKEM
KMOCHEM
V Poličce vystoupí velký dechový orchestr Smetanova domu Litomyšl (40
členů) s programem „Kmochův večer“.
Na programu jsou Kmochovy nejznámější
skladby, celý večer je doplněn průvodním

INFORMACE Z TYLOVA
TYLOVA DOMU
INFORMACE
DOMU
Tylův dům organizuje jazykové kurzy pro dospělé, které probíhají každý týden v učebně Tylova
domu od října 2006.
• kurz anglického jazyka pro začátečníky
• kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé
• kurz anglického jazyka pro pokročilé a velmi
pokročilé
• kurz francouzského jazyka pro začátečníky
• kurz francouzského jazyka pro mírně pokročilé
• kurz německého jazyka pro začátečníky a mírně pokročilé
• kurz německého jazyka pro pokročilé a velmi
pokročilé
• kurz španělštiny pro začátečníky
U některých z výše jmenovaných kurzů se
předpokládá, že budou prodlouženy o 5 lekcí (10
vyučovacích hodin). Chcete-li se ponořit do studia
jazyků spolu s lektory Tylova domu, máte-li alespoň nějaké znalosti, můžete si je „oprášit“ před
Vaším odjezdem na dovolenou právě v těchto pokračovacích lekcích v Tylově domě.
Podrobnější informace na telefonu 461 725 204,
nebo na našich internetových stránkách www.tyluvdum.cz.

slovem o jeho životě a díle.
Stolová úprava, občerstvení zajištěno.
Vstupné: 40,- Kč
středa
velký sál Tylova domu v 8.15 hod.
21. března STARÉ POVĚSTI ČESKÉ
V pořadu pro školy se představí herecká dvojice Eva Hrušková & Jan Přeučil,
dramaturgicky představení zpracoval Jiří
Chalupa z České televize. Na jevišti se
odvíjejí příběhy praotce Čecha, kněžny
Libuše a silného Bivoje, ale i drama Ctirada a Šárky.
Školní představení pro žáky 3. – 6. tříd ZŠ.
Vstupné: 40,- Kč
úterý
malý sál Tylova domu v 19.00 hod.
27. března KONCERT PRO HOUSLE A KLAVÍR
Koncert KRUHU PŘÁTEL HUDBY
Účinkují: Silvie Hessová (housle) a Daniel
Wiesner (klavír)
Koncert se uskuteční za finanční podpory
Hudební nadace OSA a Nadace Českého
hudebního fondu. Vstupné:60,- Kč (pro
studenty a seniory 40,- Kč)
sobota
velký sál Tylova domu ve 14.00 hod.
31. března ODPOLEDNE S DECHOVKOU
V poličském Tylově domě se poprvé představí dechová hudba BRŤOVSKÁ
ŠESTKA pod vedením Zdeňka France,
která zahraje k tanci i poslechu.
Slovem provede Jarda Sládeček.
. Vstupné: 40,- Kč

TANEČNÍ KURZY
Tylův dům v Poličce pořádá od 23. 3. 2007 kurz
tance pro pokročilé. Obsahem tohoto kurzu bude prohloubení získaných dovedností a rozšíření o nové figury.
Především však dobře se bavit. Kurzovné činí 1 200,- Kč
za jednotlivce. V současné době přijímáme přihlášky
pouze v páru. Podání přihlášky a úhrada kurzovného: do
15. 3. 2007
Základní kurz tance a společenského chování
bude probíhat od 14. 9. 2007 vždy v pátek od 19.00
hodin ve velkém sále Tylova domu v Poličce.
Kurzovné činí 1 400,- Kč za jednotlivce (včetně prodloužených lekcí, rautu a společné fotografie). Přihlášky za
taneční pár budou mít přednost.
Postup při zájmu o tyto taneční.
1. Vyplnit přihlášku, kterou si můžete vyzvednout
v kanceláři Tylova domu v Poličce, nebo v Informačním
centru Polička. Do přihlášky je nutné uvést: jméno, příjmení, rok narození, kontaktní adresu a telefon.
2. Podání přihlášky a úhrada kurzovného: kancelář
Tylova domu od 21. května do 28. června 2007
Přihlášky na oba kurzy: pondělí a středa od 8.00 do
17.00 hodin, úterý a čtvrtek od 8.00 do 15.30 hodin
Při zaplacení kurzovného dostanete průkazku s daty
jednotlivých lekcí, která Vás bude opravňovat ke vstupu
do tanečních.

úterý
velký sál Tylova domu v 19.00 hod.
13. března PRAVIDLA LŽI
Dvanáct lidí, kteří se nechali dobrovolně
zavřít na statku na Šumavě. Dobrovolně se
zřekli svobody na jeden rok. Vztahy jsou
rovnoprávné; nikdo nemůže mít hlavní
slovo. Zakázány jsou erotické vztahy.
Ale vydržte to, když muži a ženy jsou
pohromadě a témat k hovoru je tak málo!
Za porušení pravidel komunity ale hrozí
vyloučení. Pracují nervy a pudy...
Hrají: Jiří Langmajer, David Švehlík, David
Novotný, Jaromír Plesl, ...
Thriller, ČR, 123 minut, přístupno od 15
let. Vstupné: 55,- Kč
úterý
velký sál Tylova domu v 19.00 hod.
20. března OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO
KRÁLE
Kniha Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem
anglického krále patří k vrcholům jeho
tvorby. V životních osudech malého
českého číšníka se tu zrcadlí naděje, konflikty, dramata a prohry, kterými prošly
české dějiny v minulém století. Na motivy
tohoto díla Jiří Menzel napsal scénář a zrežíroval film o muži, který na konci svého
života hledá obrazy času, který prožil.
O muži, jenž toužil naplnit za každých
okolností svůj život bohatstvím a krásou,
a jehož „štěstí bylo vždycky v tom, že ho
potkalo nějaké neštěstí“.
Hrají: Oldřich Kaiser, Ivan Barnev, Julia
Jentsch, Martin Huba, Marian Labuda,
Milan Lasica, Josef Abrhám, Jiří Lábus,
Jaromír Dulava
Hořká komedie, ČR, 2006, 120 minut,
nevhodný do 12 let. Vstupné: 70,- Kč
pondělí
velký sál Tylova domu v 19.00 hod.
26. března JEDNÉ NOCI V JEDNOM MĚSTĚ
Víte, co se stane, když si člověk přišije cizí
ucho? Můžete v noci na Žižkově potkat
džina, který splní všemožná přání? Myslíte
si, že jsou ještě místa, kde se zastaví čas?
Víte, co může narušit vystoupení hmyzího
cirkusu, jaké má cíle městský myslivec
a co vzrušuje jeho sousedy? Může se přátelit kapr se stromem? Může! Pokud máte
jen trochu rádi animované filmy, „Jedné
noci“ byste si neměli nechat ujít!.
Povídkový animovaný film, ČR, cca 75 minut, mládeži přístupné. Vstupné: 65,- Kč
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DĚTSKÉ LETNÍ TÁBORY POŘÁDANÉ
SVČ MOZAIKA POLIČKA
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – bez noclehu
Věk:
1. – 3. třída
Termín:
9. – 13. 7. 2007
Čas:
každý den od 8.00 do 17.00 hod.
Ubytování: SVČ Mozaika Polička
Cena:
700,- Kč
Vedoucí tábora: Zdeňka Novotná ml.
Informace: Zdeňka Novotná ml., mob.: 736 752 624
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – s noclehem
Věk:
1. – 3. třída
Termín:
2. – 6. 7. 2007
Ubytování: SVČ Mozaika Polička
Cena:
1.010,- Kč
Vedoucí tábora: Zdeňka Novotná ml.
Informace: Zdeňka Novotná ml., mob.: 736 752 624
LETNÍ TÁBOR KRÁSNÉ 2007
Věk:
6 – 12 let
Termín:
15. – 24. 7. 2007
Místo:
Krásné
Ubytování: Penzion Krásné
Cena:
2.550,- Kč
Vedoucí tábora: Richard Brabec
Informace: Richard Brabec. – mob.: 723 160 786
LETNÍ TÁBOR VRANICE 2007
ZA POKLADEM AZTÉKŮ
Věk:
1. - 8. třída
Termín:
30. 7. – 10. 8. 2007
Místo:
Vranice u Jarošova
Ubytování: budova
Cena:
2.650,- Kč
Vedoucí tábora: Milan Matouš
Informace: Milan Matouš, tel.: 461 722 193
Hegerova 162, Polička
PUTOVNÍ LETNÍ TÁBOR - EXPEDIČNÍ
PUTOVÁNÍ RYCHLEBSKÝMI HORAMI
Věk:
13 – 16 let
Termín:
30. 6 –7. 7. 2007
Místo:
Rychlebské hory - Jeseníky
Ubytování: noclehy pod přístřeškem nebo vlastní stany
Cena:
1.500,- Kč
Vedoucí tábora: Mgr. Petr Chmel
Informace: Mgr. Petr Chmel, mob.: 608 345 218
LETNÍ VODÁCKÝ PUTOVNÍ TÁBOR
DUNAJEC 2007
Věk:
11 – 99 let
Termín:
22. – 29. 7. 2007
Místo:
řeka Dunajec – PL a SK
Ubytování: kempy podél řeky, vlastní stany
Cena:
4.150,- Kč
Instruktoři:zkušení, vlastní licenci Palackého univerzity
v Olomouci
Vedoucí tábora: Mgr. Vítězslav Fila
Informace: Mgr. Vítězslav Fila, mob.: 739 632 114
e-mail: vita.fila@seznam.cz,
www.neptun.euweb.cz
LETNÍ SPORTOVNÍ TÁBOR
Věk:
7 – 15 let (2. – 9. rřída)
Termín:
28. 7. – 5. 8. 2007
Místo:
RZ Mladočov
Ubytování: 5-ti lůžkové chatky a zděná budova
Cena:
2.550,- Kč
Vedoucí tábora: Petr Cihlář
Informace: Petr Cihlář, mob.: 602 423 259
e-mail: petr.cihlar@email.cz,
www.tabor.policka.cz
ORLICKÉ HORY - turistický zájezd
Termín:
2.- 6. 7. 2007
Ubytování: turistický areál Bedřichova chata Luna
Cena:
2.500,- Kč
Stravování: polopenze
Informace: Milan Matouš, tel.: 461 722 193
Všechny přihlášky
s platbou do 30. 4. 2007
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nám. B. Martinů 85, 572 01 Polička,
tel. 461 725 352, mobil: 736 664 229,
e-mail: mozaika@mozaika-policka.cz,
www.mozaika-policka.cz, vám nabízí:
KLUB ZDRAVÍ - téma: „Aby zuby byly ozdobou úsměvu – podíváme se jim na zoubek“
Termín:
středa 7. března v 18.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
vstup volný
Informace: Hana Ščigelová, mob.: 606 657 228
SMALTOVANÉ ŠPERKY - dílna pro studenty (16 let
a výše) a dospělé
Termín:
sobota 10. března
Čas:
10.00 – 16.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
350,- Kč s členskou kartou 320,- Kč
Přihlášky: platbou do 7.3. – počet účastníků je omezen
Lektorka: Veronika Matiovská
Informace: Mgr. Petr Chmel
TEČKOVANÉ OBRÁZKY - výtvarná dílna pro děti
Termín:
pondělí 12. března od 14.00 do 16.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
35,- Kč, s členskou kartou 30,- Kč
Přihlášky: do 10.3. v SVČ Mozaika
Lektorka: Iva Kalášková
Informace: Zdeňka Novotná
CYKLUS ZÁŽITKOVÝCH MINISEMINÁŘU „BUĎ
SOBĚ PŘÍTELEM“
Druhý: MOC A SÍLA ODPUŠTĚNÍ
Termín:
středa 14. března v 17.00 hodin
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
120,- Kč, nebo 3 zbývající části 300,- Kč
Lektorka: Jitka Studénková
Informace: Jitka Studénková – mob.: 776 197 526
Další semináře budou následovat v dubnu a červnu.
PLETENÍ Z PEDIGU - dílna pro studenty a dospělé
Termín:
pátek 31. března
Čas:
10.00 – 16.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
270,- Kč, s členskou kartou 260,- Kč
Přihlášky: do 25.3. – počet účastníků je omezen
S sebou: zahradnické nůžky, nůž, šídlo
Lektor:
Zdeněk Luňák
Informace: Mgr. Petr Chmel
VELIKONOČNÍ ŠACHOVÝ TURNAJ JEDNOTLIVCŮ
- pro žáky a žákyně 1. – 9. tříd
Termín:
čtvrtek 5. dubna – velikonoční prázdniny
Čas:
od 8.00 do 15.00 hod.
Místo:
jídelna ZŠ Na Lukách Polička
Cena:
30,-- Kč
Informace: Mgr. Petr Chmel, David Schaffer

PROSTOROVÉ JAPONSKÉ ORIGAMI - VELIKONOČNÍ
VEJCE - dílna pro děti
Termín:
pátek 6. dubna - velikonoční prázdniny
Čas:
od 9.00 do 13.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
60,-- Kč, s členskou kartou 50,- Kč
Přihlášky: do 3. dubna – počet účastníků je omezen
Lektor:
Zdeňka Pechancová
Informace: Mgr. Petr Chmel
PLETEME VELIKONOČNÍ POMLÁZKU - dílna pro
děti, mládež i dospělé
Termín:
pátek 6. dubna – velikonoční prázdniny
Čas:
13.00 – 14.00 hodin
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
20,- Kč, s členskou kartou 15,- Kč
Přihlášky: do 3.dubna
Lektor:
Zdeněk a Lucie Škachovi
Informace: Zdeňka Novotná
DROGY V NAŠEM ŽIVOTĚ - besedy s odborníky pro
veřejnost
Termín:
čtvrtek 1. března
Martina Simonová - mluvčí Policie ČR Svitavy
čtvrtek 8. března
Erich Stündl – protidrogový koordinátor ze
Svitav
Místo:
Městské muzeum a galerie Polička
Čas:
vždy od 16.00 hod.
Informace: Mgr. Petr Chmel
KURZ REIKY
Termín:
20. – 22. dubna
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Informace: Zuzana Gapová, mob.: 774 180 653

Přijďte si zahrát stolní fotbal a nové PC hry.
Zdarma přístup na internet.

V DUBNU PŘIPRAVUJEME:
Čarodějnický slet
Beseda s MUDr. Radimem Uzlem
Malování na hedvábí
Dar zdraví – přednáší Ing. Miroslav Hrabica

Hledáme nové vedoucí zájmových kroužků
pro školní rok – 2008.

JINDŘICH ŠTREIT - DROGY V NAŠEM ŽIVOTĚ
Cílem projektu „Drogy v našem životě“ je in- besedy preventistů se studenty. Každý den proběhformovat a připravit širokou veřejnost, zejména
nou dva programy vždy se začátkem v 8,15 hod.
děti a mládež, na nebezpečí drog a jejich škodlivé
a v 10,15 hod. v muzeu.
účinky. V první části jde o vybuzení impulsu, nad
Výstava fotografií Jindřicha Štreita, která je nekterým se budou zúčastnění v druhé části řízeně
dílnou součástí projektu „Drogy v našem životě“,
zamýšlet a vyvozovat důsledky. Cílem je upevnění
je výjimečnou možností zhlédnout dílo světově
a formování odpovědného postoje k vlastnímu
uznávaného fotografa. Každá fotografie je nejen dozdraví a trávení volného času. Cílovou skupinou
kumentem ze života lidí s drogou od lehkého kokejsou všechny ročníky středních škol a 8. a 9. tříd
tování s marihuanou, přes tvrdé drogy a pobyt ve vězákladních škol. Následné besedy jsou určeny
zení až po resocializační zařízení, ale i samostatným
široké veřejnosti. Tento projekt realizuje Středisko
uměleckým dílem. Jindřich Štreit zahájil 19. února
volného času Mozaika Polička ve spolupráci s měs- celý projekt besedou a promítáním fotografií z cyklu
tem Polička.
Cesta ke svobodě, z něhož jsou vybrány fotografie
Akce pro studenty má dvě části. První je situ- instalované na výstavě v městském muzeu.
ovaná v Městském muzeu a galerii Polička, kde
Celá akce potrvá do 9. března 2007. Další bebude možné zhlédnout výstavu fotografií, článků, sedy pro veřejnost se uskuteční 1. března 2007
dokumentů a jiných materiálů k danému tématu. – Martina Simonová, mluvčí Policie ČR Svitavy
Druhá část bude probíhat v prostorách SVČ Mo- a 8. března 2007 – Erich Stündl, protidrogový kozaika Polička a půjde o 1,5 hodinové interaktivní
ordinátor ze Svitav.

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

SOBOTA 3. 3. - od 14.00 POLIČSKÝ SKŘIVAN
II. kolo hudební soutěže jejíž vítězové zahrají na
Poličském rockoupání 25. 5. a 26. 5. 2007
Vstupné: 50,- Kč
PÁTEK 9. 3. - od 20.00 JAZZOVÝ VEČER
Vojtěch Eckert trio & Jana Koubková (CZ)
Vojtěch Eckert- piano, Jan Greifoner – kontrabas,
Tomáš Hobzek – bicí, Jana Koubková - zpěv
Vojtěch Eckert patří ke stálicím naší jazzové scény.
Na počátku jeho kariéry bylo hostování v SHQ
Karla Velebného, v kapelách Karla Vlacha, Václava Hybše, Felixe Slováčka či Ferdinanda Havlíka.
Poté se často začali objevovat v jeho doprovodu
zpěváci Karel Hála,bratři Gondolánové a zpěvačky Jana Koubková, Eva Olmerová, Jitka Vrbová,
Eva Pilarová a především Vlasta Průchová. Několikaletá spolupráce s vynikající americkou jazzovou zpěvačkou Sandy Lomax mu přinesla uznání
nejen doma, ale i v zahraničí. Účinkoval s řadou
dalších zahraničních hudebníků.
V Poličce je znám z řady vystoupení: se Sany
Lomax (1993), Miriam Bayle (2001), s Antonínem
a Filipem Gondolánem (2003) Vesnou Vasco de
Cáceres (2004) či Petrou Ernyeiovou (2005)
Jana Koubková patří k předním osobnostem českého jazzu. Jazzové hudbě věnuje od roku 1975.
Daří se jí i jako skladatelce písní a filmové hudby,
založila festival jazzových, bluesových a rockových zpěváků „VOKALÍZA“ /1981 - 2000/. Má za
sebou spolupráci s Jazz Sanatoriem Luďka Hulana, Jazz Half Sextetem Viktora Kotrubenka nebo
Jazz Q Martina Kratochvíla. Byla častým hostem
Big bandů Karla Vlacha, Gustava Broma, JOČRu,
Felixe Slováčka a dalších. Prošla různými styly od
blues, swingu přes mainstream, bebop, jazzrock,
latin, free jazz až po world-ethno a fusion. Výborně ovládá scatové zpívání a improvizaci. Založila
vlastní soubory jako vokální skupinu HOT TETY,
HORKÝ DECH JANY KOUBKOVÉ nebo AFROLATIN BAND …
Návštěvníci Jazzových setkání si jistě vzpomenou
na její výborné vystoupení v roce 2000 s GURU
BANDEM kytaristy Pavla Richtera. Krom bohaté
diskografie má Jana Koubková na kontě také dvě
knížky „Recepty proti samotě“ a „Zutí provádím
s chutí“, kde je i CD. Pořádá happeningy a workshopy pro malé i velké. Každé její vystoupení má
punc originality, smysl a cit pro dané prostředí.
Vstupné: 120,- Kč/80,- KčS
SOBOTA 10. 3. - od 2000
AKCE NA SAMOSTATNÝCH PLAKÁTECH
Vstupné: ,-KčS
PONDĚLÍ 12. 3. – od 19.30
JSEM Z TOHO WOODY ALLEN!!!
Literární výstřely nejen z Broadwaye!! Že Woody
Allena nedělají slavným a kultovním jen jeho
skvělé filmy, kterých za svou kariéru stihl již přes
čtyřicet, dokazuje i jeho literární dílo - skvělé
trefné povídky, které u nás souhrnně vydalo nakladatelství Argo. Vy v LiStOVáNí můžete poznat
šest těchto Allenových dětí, včetně slavných kusů
jako „Smrt klepe na dveře“ nebo „Kugelmass“.
POKRAČOVÁNÍ SCÉNICKÝCH ČTENÍ ZVANÝCH
LISTOVÁNÍ VE SPOLUPRÁCI S MK POLIČKA.
Vstupné: dobrovolné
PÁTEK 16. 3. – od 21.00 GOTHICKÝ VEČÍREK
SALON WHORE DECADENCE – industrial Svitavy
ALVAREZ PEREZ – dark rock Brno
www.alvareperez.com
VÝSMĚCH? – gothic rock Borová
www.vysmech.com
Vstupné: 70 ,-Kč

NEDĚLE 18. 3. – od 18.00 CESTOVATELSKÝ VEČER
Thajsko, Laos, Kambodža, Vietnam.
Projekce fotografií a povídání o dvou měsících
putování po jihovýchodní Asii.
Vstupné: 20 ,- Kč
ČTVRTEK 22. 3. – 8.00 - 12.30 SVĚTOVÝ DEN VODY
Hry, naučná stanoviště, projekce - pro MŠ a ZŠ
Od 19.30 – přednáška + 20.00 projekce filmu ATLANTIS (vstupné: 30 ,- Kč)
PÁTEK 23. 3. - od 21.00 KRAJDA BLUES KŘEST CD
+ HOSTÉ
KRAJDA BLUES, SEN PANA OTTY, NASAĎTE
SKI, IVETA ŠKORPÍKOVÁ
Vstupné: 50,- Kč
SOBOTA 24. 3. - od 2000 METALOVÝ VEČÍREK
INVASION TO PRIVACY – trash metal www.invasion.cz HELPNESS – trash metal
VIDOCK – heavy metal www.vidock.cz
COMMON RAIL – grunge&hc www. commonrail.muzika.cz
HYPNOTIC FACE – trash metal www. hypnoticface.com
Vstupné: 80,- Kč
PÁTEK 30. 3. – od 2000 FOLKOVÝ VEČER
Do větru - folk-rock-jazz Svitavy
Triodejaneiro - jazz-rock-latin Litomyšl
Vstupné: 50,- Kč
SOBOTA 31. 3. – od 1400 JUNGLE NIGHT – LIVE
MUSIC
SEGUNDO LIVE jungle band – ojedinělý projekt
spojení živé kapely a elektronické hudby. Složeni:
SAX, DOUBBLE BASS, DRUM, SAMPLER
OUT-ON - Polička city
Vstupné: 50,- Kč

KLUBOVÉ KINO
ČTVRTEK 1. 3. – od 20.00
Téměř dokonalý zločin
Drama / Horor / Mysteriózní / Thriller
USA, 2000, 112 min
Režie: Sam Raimi
Hrají: Cate Blanchett, Giovanni Ribisi, Keanu Reeves, Hilary Swank
Nedávno ovdovělá Annie Wilson (Cate Blanchett)
žije se svými třemi dětmi v malém městě v Georgii. Je mezi sousedy známá tím, že má po babičce
dar vidět do budoucnosti a umí také vykládat
karty. Kdo by nechtěl poznat, co ho čeká? Plynutí
času s občasným výletem do budoucnosti v malém městě přetrhne vražda Jessiky King, mladé
bohaté nymfomanky, kterou najdou uškrcenou
u rybníka... (oficiální text distributora)
ČTVRTEK 8. 3. – od 20.00
Pururambo
Dokumentární / Dobrodružný
Slovensko, 2005, 53 min
Režie: Pavol Barabáš
Nová Guinea je největší tropický ostrov světa.
Pod neproniknutelným zeleným závojem pralesa
se i v době satelitů ukrývá země tajemství, pověr,
a neobjevených záhad. V labyrintu nepřívětivých
močálů žijí lidé vysoko na stromech v primitivních podmínkách tak, jako v době kamenné.
Tito lidé ještě nepotkali bílého člověka, dokonce
ani nepřišli do styku s výdobytky naší civilizace.
Vstup na jejich území je nebezpečným dobrodružstvím. Tam pode misionářů žijí kanibalové... (oficiální text distributora)

ČTVRTEK 15. 3. – od 20.00
Panna a netvor
Pohádka / Drama
Československo, 1978, 90 min
Režie: Juraj Herz
Hrají: Zdena Studenková, Vlastimil Harapes, Václav Voska, Jana Brejchová
Slavnou strašidelnou pohádku, původně francouzskou, o princi začarovaném do děsivé zvířecí
podoby, jehož vysvobodí až čistá láska, využil
režisér Juraj Herz k vizuálně působivé podívané. (ofic. text distributora)
ČTVRTEK 22. 3. – od 20.00
V rámci SVĚTOVÉHO DNE VODY – od 19.30
přednáška
Atlantis
Dokumentární / Muzikál
Francie / Itálie, 1991, 78 min
Režie: Luc Besson
Režisér MAGICKÉ HLUBINY natáčel ATLANTIS
jako jakési její pokračování, ovšem výhradně
s mořskými živočichy v hlavních rolích. Fascinující obrazy podmořského života doplňuje stejně fascinující hudba Erica Serry. (ofic. text distributora)
ČTVRTEK 29. 3. – KINO NEHRAJE
Cena za každé představení.30,- Kč

POZVÁNKY ZUŠ
Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička zve na JARNÍ KONCERT, který se bude konat
21. 3. 2007 od 17,00 hod. v Divadelním klubu. Pracovní název koncertu je „rodiče a žáci“ a je organizován
po velkém úspěchu v loňském roce. Jako účinkující
se na jevišti setkají žáci, rodiče i vyučující a tak zazní
skladby v mimořádném interpretačním provedení.
Přijďte s námi vážně-nevážně přivítat jaro!
***
Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička ve spolupráci se Společností Bohuslava Martinů
Polička pořádá houslový seminář významného
houslového pedagoga prof. Ivana Štrause, který
je také předsedou Nadace Bohuslava Martinů, Společnosti J. Suka, Sdružení učitelů smyčcových nástrojů a
je zván do porot na mistrovské kurzy po celém světě.
Seminář se koná 30. 3. 2007 od 14,00 hod. v sále ZUŠ
B. M. Polička a od 17,00 hod. pokračuje koncertem
v aule Gymnázia Polička. Na koncertě se představí
prof. Ivan Štraus také v duu s dcerou Michaelou a
zájemcům jistě odpoví i na případné dotazy vztahující
se k činnosti Nadace Bohuslava Martinů.

STOMATOLOGICKÁ
POHOTOVOST
Oblast Litomyšl - Polička

3. - 4. 3.

MUDr. Kašparová Leona, Polička,
Janáčkova 523, 461 724 559
10. - 11. 3. MUDr. Kočí Jiřina, Dolní Újezd 838
461 631 126
17. - 18. 3. MUDr. Kopecká Eva, Bystré,
nám. Na Podkově 25, 606 182 715
24. - 25. 3. MUDr. Kössler Pavel, Polička,
Haškova 445, 461 724 369
31. 3. - 1. 4. MUDr. Kösslerová Jitka, Polička,
Haškova 445, 461 724 369
7. - 8. 4.
MUDr. Králová Zdena, Litomyšl,
Družstevní 69, 461 614 727
Ordinační doba: sobota, neděle a svátky od 8 do 11 hodin.
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PROGRAM KNIHOVNY
Březen – měsíc knihy
Návrat mezi písmenka
Všichni noví čtenáři mají v měsíci březnu roční
čtenářskou registraci zdarma.
Zveme vás na výstavu Vysočina
Ve svých kresbách vás Jana Vlčková zavede na
návštěvu „tam, kde Vysočina nabírá dech a políčka
skládají slib chudoby“.
pondělí 12. března od 19:30 v Divadelním
klubu
LiStOVáNí – Woody Allen
Literární výstřely nejen z Broadwaye! Další
z cyklu scénického čtení LiStOVáNí vám představí
Woody Allena nejen jako skvělého filmaře, ale i výtečného literáta.
čtvrtek 15. března od 19:30
Cestovatelský večírek – Jižní Afrika
Z Kapského města k Viktoriiným vodopádům.
Na cestě zeměmi (Namibie, Botswana, Lesotho,
Zimbabwe, Svazijsko, Zambie) jihu černého kontinentu vám průvodcem bude Víťa Strnad.
středa 21. března od 18:00
Kapka 21 – Voda pro život
Pravidelný cyklus přednášek pokračuje přednáškou „Voda pro život“ . Dozvíte se více o Světovém dni vody, koloběhu vody v přírodě a nejnovějších vědeckých poznatcích o vlastnostech vody.
pátek 23. března od 8:00 – 16:00
Den otevřených dveří a knih
V březnu, měsíci knihy, přijďte ochutnat z knihovnické kuchyně. Žádná kniha nezůstane skryta,
žádné dveře nezůstanou zavřené.
pátek 30. března
Noc s Andersenem
Co dělají knihy v noci? Každoroční nocování
v knihovně pro děti.
***
Každou středu od 16:00 – Klub deskových her
***
Galerie jednoho obrazu
Díky ochotě pana Jindřicha Pevného se v dolní
čítárně představí každý měsíc nový velkoformátový
obraz.
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:
13:30 – 17:00
Středa:
13:30 – 16:00
Čtvrtek:
13:30 – 17:00

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
jsme 16. února začali s pravidelnými zkouškami
– vždy v 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
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NOVÉ KNIHY
BELETRIE
Nemocnice (Heron, Echo)
Detektiv vyšetřuje brutální útok
na pacientku, pomáhá mu zdravotní
sestra Cat.
Polibek s chutí skořice (Mosley, Walter)
Černý detektiv Rowlins musí zvládat
situace, z nichž by jedna jediná bohatě stačila
obyčejnému člověku na celý život.
Víc než další den (Didionová, Joan)
Jak se vyrovná Joan se smrtí manžela a nemocí dcery?
Jak překousnout babičku (Longová, Kate)
O dynamice vztahu mezi pečujícím a opečovaným v rodině, v tomto případě mezi babičkou
a vnučkou – neboť v určité době se tyto role
mění , a dokonce obracejí.
Tajné deníky císaře Augusta (Vandenberg,
Philip)
Paměti Augusta, adoptivního syna Julia
Caesara, který zemřel ve věku 76 let, věštba se
naplnila.
Italský román (Carrollová, Joanne)
Lilian je nucena volit mezi svou malou dcerkou
a životní láskou, italským válečným zajatcem.
Modlitba za mrtvé (Kellermanová, Faye)
Kdo by chtěl zabít doktora, který zachraňuje
životy? Kupodivu hodně lidí.
NAUČNÁ LITERATURA
Domácí lékař jinak: Výživa jako základ zdraví (Mandžuková, Jarmila)
Abecední přehled nejběžnějších nemocí či
zdravotních potíží vždy s uvedením léčivých potravin a nejvhodnějšího jídelníčku.
Nucené práce pod hákovým křížem (Spoerer,
Mark)
Zahraniční civilní pracovníci, váleční zajatci
a vězni ve Třetí říši a v obsazené Evropě v letech
1939 – 1954.
Stíny hlubin (Kurson, Robert)
Skutečný příběh potápěčů, díky nimž se
podařilo objasnit několik záhad z druhé světové
války.
Svět na dosah: Za magickou krásou exotických
zemí (Budinský, Libor)
Soubor unikátních reportáží ze zemí Asie,
Afriky a Evropy.
Od šplouchání k plavání: Jak děti odmalička
zvykat na vodu a učit plavat (Pédroletti, Michel)
Nabízí rodičům kompletní metodu, jejíž základem je radost z vody a bezpečnost.
Jak se dědí sláva?: Jablko (ne)padá daleko od
stromu(Kovaříková, Blanka)
Nahlédnutí do života potomků pozoruhodných osobností.
Prolínání světů: Ze života světových náboženství (Halík, Tomáš)
Pojednává o pěti světových náboženstvích,
které ovlivňují styl života a myšlení miliard obyvatel naší planety.
Malování na látky pro šikovné ruce: Snadné
a elegantní techniky (Newman, Michelle)
Pro začátečníky i pokročilé, srozumitelný
návod doplněný barevnými fotografiemi krok
za krokem.
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ:
František z kaštanu, Anežka ze slunečnic
(Malý, Radek)
Lyrická pohádka pro malé děti.
Barevné cinkání (Beilová, Vlasta)
První seznámení se světem hudby.
Angličtina v kostce (Dostálová, Iva)
Podrobný průvodce výukou angličtiny pro
základní školy .
Co víme o rytířích (Holler, Renée)
Pět napínavých příběhů z prostředí středověkých rytířů..
Jak Cílek Lídu našel (Skála, František)

Pohádkový příběh několika „podivných“ lesních tvorů.
Eldest (Paolini, Christopher)
Pokračování známé knihy Eragon.
Čarodějnické příběhy (Steinwart,
Ame)
Pohádkové příběhy o tajemných
silách.
Šafránčin anděl (Mackayová, Hilary)
Dívčí román. Šafránčino ztřeštěné pátrání po
vlastní minulosti.
Navlékáme korálky (Withersová, Sara)
Podrobný obrazový průvodce s bohatým
výběrem technik a inspirativní galerií hotových
výrobků.
Pat a Mat dokážou všechno (Sýkora, Pavel)
Veselé příběhy oblíbených kutilů z televizních večerníčků.
Praha s dětmi na krku, aneb výlety pro malé
nožky (Kohoutová, Alexandra)
Návrhy jednotlivých tras jsou rozděleny podle
stupňů obtížnosti pro různě velké děti.
Pranostiky a hry na celý rok (Moráková, Ivana)
Kniha je určena pro děti předškolního
a mladšího školního věku
Soví houkání (Hiaasen, Carl)
Působivý román pro mládež
o ekologii
a ochraně zvířat.
Veselá knížka Křemílka a Vochomůrky (Čtvrtek, Václav)
Veselé pohádkové příběhy dvou mužíčků
z pařezové chaloupky.
Modrožlutí ďáblové (Nahrgang, Franke)
Chlapecký příběh plný fotbalu.
Kuchařka pro malé šéfkuchaře a šéfkuchařky
(Krupárová, Martina)
Základy vaření pro malé kuchtíky.
Nesvár (Gosciny, René)
Další pokračování oblíbených hrdinů Asterixe
a Obelixe.
Více informací o nových knihách najdete na
internetové adrese www. knihovna.policka.org.

6 OTÁZEK PRO FINALISTKU
POSLEDNÍ SUPERSTAR
Který hudební styl je ti nejbližší?
Karolína Pavlíková: „Mám ráda rock. Takže samozřejmě budu zpívat rock, ale mám ráda třeba i jazz.“
Vzpomínáš si na své hudební začátky?
K. P.: „Začátky? Já jsem zpívala už odmalička. Od
pěti let jsem zpívala na vítání občánků v Poličce, pak
jsem začala zpívat s kapelou Rytmik Jedlová. Mezitím
jsem si taky prošla sólovým zpěvem, sborovým zpěvem, klavírem. Celkově „hudebkou“. No a pak jsem
šla do Super Star.“
Jak hodnotíš svoji účast v soutěži Česko hledá
Super Star?
K. P.: „Já jsem velice spokojená. Je to pro mě
úspěch a víc jsem si ani nemohla přát.“
Cítila jsi během soutěže podporu Poličky?
K. P.: „Určitě. Má rodina, kamarádi, blízcí mě
podporovali.“
Jaký je tvůj názor na komerci a prodejnost výherců
podobných soutěží?
K. P.: „Komerci se člověk nevyhne. Celá soutěž je
stavěná na bulváru, novinách. Musí se s tím sžít, že
bude mít novináře pořád za sebou. Když se člověk
rozhodne pro tuhle soutěž, musí s tím prostě počítat. Ve své podstatě se pak tak obrní, že mu to ani
nepřijde.“
Na čem právě pracuješ?
K. P.: „Mám spoustu plánů. Je to zatím všechno
v přípravě. Teď se věnuji hlavně vystupování a zpívání.“
Děkuji za rozhovor.
A. Klepárníková

BŘEZEN - S KNIHOU ZA KAMNA VLEZEM!
S tématem „Březen, měsíc knihy a internetu“,
pracovali frekventanti zájmového kroužku SVČ
MOZAIKA „Na slovíčko“. Poradili si s ním takto:
S knihou za kamny jsem se ocitla nedávno, neplánovaně a vlastně i předčasně. V lednové noci, která
začínala jako každá jiná. „Cosi“ jsem zhlédla v televizi, mrkla ještě na internet – co kdyby se zatím stalo
něco zásadního. CVAK. Ve vteřině ustává uklidňující
předení spotřebičů, byt pohlcuje tma. Plamen svíčky
modeluje tajuplné stíny, ticho je příliš tiché. Prostor
za oknem zcela ovládly živly. Bojím se a vím, že mne
čeká spousta bezesných hodin. Nemohu si ohřát hrnek
mléka, pustit muziku, zapnout televizi. Mohu jediné
– vlézt si za kamna – najít koutek, kde se budu cítit
v závětří. Z polštářů a pokrývek si, jako kdysi v dětství,
buduji teplé hnízdo a namátkou sáhnu do hromádky
knížek na nočním stolku. A pak se to stane. Ze slov se
stává proud fantazie, který odplavuje úzkost. Začtena
do „cizího“ příběhu ani nevnímám, že se meluzína
protančila do kalného rána. Svět je podivně tichý,
zkrocený. Až za hodný čas se, oživen znovu nabytou
energií, vrací ke každodenním rituálům. Doufám, že
v nich setrvá bezpečně a dlouho. Pro případ dalšího
nečekaného vpádu vichřice, temnoty a úzkosti mám
své „za kamny“ a spoustu knih. Lze v nich nalézt
útěchu, svobodu, humor a také – když už nic jiného
– poznání, že může být mnohem, mnohem hůř…

ROZHOVOR S ŘEDITELEM MĚSTSKÉ
KNIHOVNY V POLIČCE
Co nabídne poličská knihovna v měsíci knihy?
Vedle standardní nabídky máme připraveno další
Listování, den otevřených dveří a pro děti Noc s Andersenem. Vědomě se nezapojujeme do akce Březen
– měsíc internetu. O moderním médiu mělo smysl hovořit, když bylo třeba naučit s ním pracovat - v zájmu
rovnocenného přístupu k informacím – co nejvíce lidí.
Mám pocit, že v současnosti je knížka ohroženějším
„informačním médiem“ než internet, proto se nám jeví
Březen – měsíc knihy příhodnější. Pro všechny, kdo
se rozhodnou stát v březnu našimi čtenáři, bude proto
registrace zdarma.
Kolik lidí navštěvuje knihovnu?
Evidujeme 1559 aktivních čtenářů.
Používáte - vy osobně - internet?
Často a musím říct, že mě docela děsí, jak je pro
mne nepostradatelný.
Jsou knihy důležité pro váš život?
Co myslíte?
Domníváte se, že moderní média jako je televize,
internet,… nahradí někdy v budoucnosti klasickou
knihu?
Ne.
Kterou knížku byste si vzal za kamna?
Příběh lesních dělníků Lumberlack z výtečné
edice Karavana četla už moje maminka. Jak vidno,
čtenářský vkus se dědí. Vůbec jsem přesvědčen, že
chvíle, kdy se člověk stává doživotním „čtenářem“,
nastává v dětství – a hodně záleží na tom, kdo jej do
světa knížek uvede. Proto milí rodiče, to nejlepší co
pro svá dítka můžete udělat, je číst jim, číst jim a ještě
jednou číst jim. Literatuře zdar. Nazdar!
Odpovídal J. Jukl, ředitel knihovny

ZEPTALI JSME SE VEDOUCÍ DĚTSKÉHO
ODDĚLENÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Jak se, ve srovnání s minulými roky, vyvíjí zájem
dětí o půjčování knih?
S velkou radostí konstatuji, že má stoupající
tendenci.
Co děláte proto, aby děti našly do knihovny cestu?
Pořádáme exkurze, besedy, soutěže, výstavy
a další akce cílené ke vzbuzení zájmu dětí o knihovnu. Doplňujeme fond o knihy, které děti chtějí. Našim

čtenářům umožňujeme přístup i k neknižním zdrojům informací. V dětském oddělení jsou dva počítače
s bezplatným připojením k internetu.
Kterou knížku byste si vzala za kamna?
Nějaký autobiografický román.
Odpovídala J. Onesorková, knihovnice

6 OTÁZEK PRO POLIČSKÉ KNIHKUPCE
1. Proč jste se stal knihkupcem?
2. Kdy lidé nejvíce kupují knihy?
3. Která kniha se v současnosti nejlépe prodává?
4. Používáte internet?
5. Myslíte si, že moderní média někdy v budoucnu
nahradí klasické knihy?
6. Kterou knížku byste si vzal/a za kamna?

Ano.
Ano.
Nevím.
skupina žáků 7. třídy ZŠ
Mám ráda knihy – zdroj mnoha příběhů.
Ano, získávám odtud mnoho informací do
školy.
Pýchu a předsudek.
studentka SŠ, 15 let
Přímo důležité ne, ale je to velký zdroj informací
o věcech, o které se zajímám.
Vzhledem k tomu, že se chci živit výpočetní technikou, tak docela ano.
Nevím.
student SŠ, 17 let

1. Měl jsem pocit, že v Poličce není kvalitní knihkupectví.
2. Před Vánocemi.
3. Kuchařky, které mají prezentaci v televizi.
4. Ano, ale pouze k vyřizování nákupu knih.
5. Raději mám knihy.
6. Život v lesích
pan Dolejš, majitel knihkupectví

Ano. Přesto, že dnešní doba přináší mnoho zdrojů informací a zábavy, jsem přesvědčen, že zážitek
z dobré knížky je nepřekonatelný.
Ano, především jako možnost získávat objektivní
informace z různých zdrojů.
R. Kiyosaky – Bohatý táta, chudý táta.
student VŠ, 23 let

1. Hledala jsem práci a tato pro mne byla nejpřijatelnější.
2. V září (učebnice) a potom na Vánoce.
3. Kluci v akci a tituly tohoto typu.
4. Občas doma.
5. Netuším.
6. Krause nebo nějaký ženský román.
paní Cajzlová, prodavačka,
knihkupectví U Ripplů

Jsou pro mne naprosto nepostradatelné.
Jako zdroj informací jsou v mnoha ohledech
nezbytná.
Myrerův Poslední kabriolet.
žena v domácnosti, 50 let

1. Miluji knížky.
2. V prosinci.
3. Romantické, Šifra Mistra Leonarda.
4. V rámci mé práce.
5. Ne.
6. Něco od Ludmily Vaňkové.
paní Petrová, majitelka knihkupectví

ANKETA
Členů rodiny, kamarádů i lidí zcela neznámých,
jsme se zeptali:
Jsou knížky důležité pro váš život?
Jsou moderní média důležitá pro váš život?
Kterou knížku byste si vzal/a za kamna?
Ano.
Ano.
Týdeník Květy.

Určitě ano. Nacházím v nich nový svět.
Pro získávání informací ano.
Harry Pottera.
studentka SŠ, 15 let
Ano.
Ano.
Sophiina volba.
pojišťovací agent, 36 let
Určitě jsou důležité.
Určitě.
Malevil, Medojedky, Jih proti severu, některý
titul od Woodové nebo Bromfielda – těch knížek je
spousta, záleželo by na tom, v jaké konkrétní náladě
bych byla.
učitelka ZŠ, 46 let
Ne.
Ano.
Žádnou.
sociální pracovnice, 23 let

dělnice, 38 let

SOUTĚŽ PRO ČTENÁŘE JITŘENKY
Víte, z kolika volně přístupných knižních
titulů si můžete vybírat v Městské knihovně
v Poličce?
A) 56 543
B) 38 647
C) 25 957
Odpovídejte telefonicky nebo mailem
(461 723 865, info@knihovna.policka.org) nejpozději do 20. března 2007. Tři vylosovaní výherci obdrží od Městské knihovny v Poličce poukázku v hodnotě 200, -Kč na zakoupení knihy
v jednom ze tří poličských knihkupectví. Jména
výherců budou zveřejněna v dubnové Jitřence.

Ano, dokonce si občas i nějakou přečtu. Je pro
mě ovšem důležité doporučení. Kdybych měl dobrý
zdroj, četl bych pravděpodobně více. Jistě, využívám
je v hojném množství. Především internet – obrovského žrouta času.
Dobrou, dlouhou a s námětem, který by si rozuměl s mojí náladou.
žák ZŠ, 15 let
Knihy jsou pro mne důležité jako zdroj informací.
Pro odpočinek však volím spíše jiná média.
Moderní média jsou pro můj život důležitá především proto, že mi v dnešním uspěchaném světě šetří
čas. Potřebné informace mám naservírované jako na
„stříbrném podnose“.
Malého prince.
studentka VŠ, 23 let

Připravili: Sasa, Sarus, Vojta, Karolína,
Mája, Vítek, Bára a Zlata.

DUBEN – JEŠTĚ TAM BUDEM!
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SETKÁVÁNÍ
Na Korsice jsme se vylodili počátkem léta v její
severní části, kdysi hlavním městě Bastii. Projeli jsme
napříč celým ostrovem a dostali se do Porta-Vecchia
a musím říci, že cestovní kanceláře, lákající sem turisty a popisující krásu tohoto místa, nepřehánějí. Šli
jsme se vykoupat a směrem k plážím viděli stánky,
nabízející potápěčské vybavení a také viděli oznamovatele o poskytování potápěčských kurzů. I bez nich
jsem měl pocit, že je někde na blízku Karel Zich. Tak
začínám své povídání o setkávání s krajany či s připomínkou Čech v Evropě.
Když jsme navštívili rodné město Napoleona
Bonaparta v Ajácciu, nevynechali jsme žádný z památníků tohoto vojevůdce a na bronzové pamětní
desce nechyběl jeho největší válečný triumf u Slavkova – Austerlitz. Před jeho rodným domem je hospoda
a tam jsme viděli utkání MS ve fotbale. Hrála Francie
s Itálií, já k tomu přikusoval půlmetrovou bagetu
a pomalu začal chápat jak moc jsou Korsičané Francouzi. Fandili Itálii. Dvojjazyčné nápisy se jmény obcí
jsou obvykle čitelné jen v korsičtině. Francouzské
jsou buď začerněny, nebo prostříleny. Noční plavbu
do Janova lze vylepšit Pilsner Urquellem, ale znáte
to – za třetinku 3 EUR. To předtím na pevnině jsme
mohli okusit pivo kaštanové. Je výborné, zrovna jako
kaštanová marmeláda.
Měli jsme štěstí a prožili nejslavnější den Janovanů
v roce. Oslavovali, a to jak se patří, svého patrona.
Byli jsme u rodného domu Kryštofa Kolumba a při
cestě zpět šli hlavní ulicí ke katedrále. Všude bylo
plno lidí, do katedrály jsme se už nedostali - právě do
ní vstupoval vysoký klér a hodnostáři. Na hlavní třídě
jsme viděli desítky velikých křížů s ukřižovaným,
zdobených tisíci flitry a perličkami a fábory, které
drželi v rukách věřící. Teprve tehdy jsme zjistili, čeho
se můžeme zúčastnit. Přišli jsme do starého přístavu
a tam chtěli chvíli odpočívat. Netušili jsme, že celý
průvod za zpěvů církevních písní dospěje právě sem.
V čele průvodu jeli vozíčkáři a za nimi pak kráčeli
biskupové a městští hodnostáři a tisíce lidí. Barevnost
průvodu v lecčems připomínala Rio, ale víra tisíců
a jejich zaujetí nás nenechalo ani na okamžik na pochybách, co člověku přináší semknutost v myšlence,
projevené tak spontánně. Velkou, ale jinou slávu přesně v týchž místech zažíval kdysi mladý Vilém z Rožmberka, který tu byl jako člen suity císaře Maxmiliána
a připravoval jeho příjezd 13. prosince 1551 z Tridentu,
kde se zúčastnil právě probíhajícího koncilu. Tam se
jim dostalo okázalého uvítání od papežského legáta
a kardinálů. Na něm tehdy značnou převahu získali
stoupenci kompletní rekatolizace, kterou prosazoval
Karel V. Naopak evangelíci hledali podporu u Maxmiliána. Když jsme se o něco později vydali do Normandie, naše setkávání pokračovalo: Každý i začínající filatelista zná prvorepublikánskou červenou a modrou
známku Arrasu, na níž je zobrazen památník našim
legionářům. Musím potvrdit, že Francouzi na rozdíl
od nás mají paměť a nemají zřejmě potřebu přejmenovávat památná místa. Přímo v Arrasu je Náměstí
československých legionářů a v radnici jsou jména
hrdinů naší roty Nazdar. Ta vznikla už v prvním roce
války roku 1914. Ze 600 jich padla celá třetina. První
obětí byl nejmladší dobrovolník, šestnáctiletý Lumír
Březovský… Navštívili jsme taky katedrálu, a kdo si
vzpomene na Matyáše z Arrasu, ví proč. Co se katedrál ve Francii týká, mají jich 50 a jednu výstavnější
než druhou, jen se pochlubím návštěvou v Amiensu
a Rouenu. Tuto katedrálu maloval v desítkách světelných proměn denních i ročních dob Emil Corrot a podobně nám zanechal Antonín Slavíček svůj pohled na
katedrálu sv. Víta v Praze.
Se zvláštním pocitem jsem se ocitl na břehu pláže
Omaha. Bylo klidné odpoledne, větřík přinášel v pravidelných intervalech mírné vlnky a severní obzor oblohy byl stejně modrý jako moře. Po levé ruce se však
tyčí vysoké stráně a skalnaté stěny, které zdolávali vojáci invazních jednotek, aby dobyli bunkry a pevnosti,
přinášející smrt tisícům amerických vojáků. Vystoupali jsme stejným strmým svahem a ocitli se na místech,
kde jsou dnes jen zbytky pevností, ale kde se k nebi
tyčí památníky padlým. Hřbitov, kde je pohřbeno
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deset tisíc vojáků je místem, kde v přesných řadách
jsou křesťanské kříže spolu s davidovými hvězdami.
Jen jména na nich říkají, že nikdo není zapomenut.
Před nedalekou kaplí se zrovna konal vzpomínkový
akt a byli jsme přítomni setkání veteránů bitvy před
62 lety. Nad místem vlaje americká vlajka a neustále
hraje pietně upravená hudba té doby - té, kterou měli
ti mladí lidé rádi. Když jsme přijeli na další místo, kde
se vylodili Angličané s Kanaďany, na pláž Gold do

Arromanche, viděli jsme zbytky největšího a nejrychleji postaveného betonového přístavu na světě a díky
odlivu si mohli na ty veliké betonové útvary i sáhnout.
Když jsme vešli do muzea Dne D, ozvalo se k našemu
údivu přivítání ve francouzštině a pozvání československé výpravy do projekčního kinosálu. V expozici
se můžeme pyšnit něčím výjimečným. Českoslovenští
vojáci tam mají samostatnou vitrínu s československým znakem, uvnitř je jejich uniforma a také vyznamenání, jimiž byli dekorováni presidentem Edvardem
Benešem, jak je vidět z fotografie. Pocit? Hrdost a dojetí. (Já jsem totiž taková plačka – mačkám kapesník,
když se dívám na F. L. Věka, nebo při Otvírání studánek, atd., atd…)
Když jsme chodili hlavním městem Lucemburska
Lucemburkem, moc jsme o něm nevěděli. Připadalo
nám cizí. Vstoupili jsme do hlavní katedrály a zjistili
jsme, že tady je pohřben český král Jan Lucemburský.
Nebylo tomu tak vždy – dlouhá léta byl ve zdech kláštera, jehož veliký areál je vidět z „nejkrásnějšího balkonu Evropy, jak se vyhlídce od zbytků pevnosti říká.
Zcela uprostřed města nese význačné náměstí jméno
Jana Palacha. Je tam i bronzová deska s údaji oné
tragedie. Tak, jak mi zezačátku bylo město cizí, zjistil
jsem, že Lucemburčané si rádi připomínají společnou
dávnou historii a důkazem toho je dům dlouholetého
lucemburského premiéra P. Wernera. Tato součást
lucemburského kulturního dědictví, je od roku 2002
majetkem České republiky. Splnilo se tak přání rodiny
Wernerových, aby tomu tak bylo. Spojené státy, které
chtěly tento krásný dům pro své účely, neuspěly. Ještě
než přejdete dlouhý ocelový most, vidíte moderní
věže Evropského centra. Je zde také sídlo Evropského
soudního dvora. V řadě vlajek vlaje česká hned zkraje,
ale i bez toho jsme se tam cítili jako doma – prohráváme tam jeden soud za druhým a tak tam o nás vědí.
To Brusel se svým eurocentrem a sídlem NATO, to
je jiná: desítky prosklených budov nenechají nikoho na
pochybách, že bez administrativy ani krok. V budově
Evropského parlamentu jsme však byli přijati přívětivě,
okusili jsme prostředí hlavního jednacího sálu a viděli
prostřednictvím dataprojektoru naše zástupce a jejich
zařazení ve výborech a nejen to: dozvěděli jsme se
od naší hostesky o pivnici, kde nabízejí k okamžité
konzumaci 2 tisíce druhů piv a také to, že tam chodí
eurokomisař pan Špidla. Zašli jsme tam a dali si pivo
Gottschalk, z želivského klášterního pivovaru - za třetinku dvě eura třicet. Prostředí výborné - hlučno, ale
útulno, veselo, draho, ale rychlo. Nevím jak to, že mezi
tím množstvím hmátnou hned po té správné láhvi, ale
je to tak – dostanete ji i správně vychlazenou.
Poněkud jiného druhu setkávání byl náš výlet
na konci prázdnin do Alp a to na místa, vyvolávající
zvláštní pocit už při vyslovení jména Orlí hnízdo.
Speciálním autobusem jsme vyjeli po silnici a pak
výtahem do míst, kde je horské sídlo muže, který

druhou světovou válkou tragicky obrátil chod světa.
Ta chata tam je dodnes, je tam restaurace, krásná vyhlídka směrem k Salzburgu a na Königssee. My jsme
šli ještě výše k vrcholovému kříži a já měl jeden jediný pocit a myšlenku: co vše se muselo stát, abychom
tady mohli takto být. Ale také: kolik lidí kvůli tomuto
jedinci, jehož jméno není vzpomenuto na žádném
z nápisů v těchto místech Orlího hnízda, zahynulo.
V cizině a přece doma jsme byli při představení
Řeckých pašijí B. Martinů v Národním divadle. Viděl
jsem je už třikrát, ale tentokrát jsem se ne zcela smířil
s režijním pojetím a také ne s návrhem kostýmů, kde
řečtí vesničané chodí v oblecích jako Marillin Monroe ve „větrákové sukni“, mladík v kovbojském jako
Limonádový Joe, o ležérních džínových kreacích ani
nemluvě. Přijmu-li to, pak nevím, v kterém že to čase
mohli Turci vyhánět tuto generaci z řeckých vesnic?
Na mysl mi přišel neodolatelný názor Jana Wericha na
takové úpravy: „Von autor byl vůl a režisér není….“
Na závěr roku jsme navštívili tři výjimečné vídeňské expozice. V paláci Albertina byla k vidění souborná výstava Picassova, jaká se už nebude opakovat. Na
600 jeho děl zapůjčila světová muzea i soukromí sběratelé a všechna byla soustředěna na ženu. Na ženu se
vším všudy, kde člověk procházející jednotlivými sály
mohl mít pocit, že sleduje obrazovou symfonii o příslušných větách od pomalých až k vrcholnému závěru.
A v tom chodíme my, ohromení diváci. Dovolte jeden
zážitek – představte si ho filmově: Před jedno rozměrné plátno přistupuje muž úřednického vzhledu.
Jakoby ležící nahou ženu trčící proti němu nejdříve
nevěřícně měřil. Pak přistupuje blíže, sahá do náprsní
kapsy, vytahuje brýle, nasazuje si je a hledí přímo
do nitra tohoto otevřeného ženství. Picasso ženám
rozuměl a jeho pozdní výpověď o ženách se od jeho
mládí neliší ničím, jen stoprocentní jistotou o pravdě
zobrazovaného. Zašli jsme na Andyho Warhola a já se
těšil na jeho fotoobrazy Beatles a M. Monroe. Menší
reprodukce mám doma. Teprve však, můžete-li vidět
vedle sebe skutečný fotografický portrét Aznavoura
a vedle Warholovy rezolutní tahy, extrahující z tohoto
fotoportrétu podstatné rysy, pochopíte velikost a lidský rozměr tohoto šansoniéra, herce, ale také umění
W. Warhola. A to už zbývá návštěva další výstavy
v budově Kunstfora, kde je vidět opět něco, co už tak
nikdo neuvidí. Výstava obrazů Marca Chagalla. Stejně jako u Picassa, šlo o zápůjčky děl světoznámých
muzeí i soukromých sbírek, které se už takto nikdy
nesejdou. Jestli mě naplnily předchozí dvě expozice
pohodou a důvěrou v krásu života, musím říci, že
Chagall mě zasáhl pokorou a vnitřní silou autorova
vyjádření. Celý život si tento malíř nosil svůj rodný Vitebsk s sebou a vidíte-li shrbenou postavu v černém
kaftanu a klobouku, mající na zádech místo batohu
domeček a přečtete-li si název obrazu DOMOV, chápete... Jiří Suchý:…“ …A Chagall, další z toho spolku,
nakreslil pro mne jindy zas v povětří lítající holku….
A tady je: krásná a veselá opisuje ladnou křivku nad
Chagallem. U obrazu popisek: Nevěsta, aneb moje oči
jsou tvoje oči. A skutečně! Ty dva páry očí jsou totožné. Nemůžete se odtrhnout a nevěříte, že takto byla
zjevena láska a splynutí duší. Možno jen závidět. Mohl
bych psát hodiny o jednotlivých obrazech.
Vídeň se mezitím rozzářila tisíci vánočních světel
a my se jdeme podívat na slavný vánoční trh mezi
Novou radnicí a Burg Theatrem, kde zažíval zasloužené dny své herecké slávy Pavel Landovský a kdy se
zde hrály hry Pavla Kohouta. Tak vypadá umělecké
přátelství, neohlížející se na hranice zemí. Nebo vypadalo? Jdeme si dát punč, ale najednou vidíme, že
tady u stánku prodávají vánoční ozdoby, jaké dáváme
na stromek doma. Při hovoru s paní u stánku zjišťuji,
že to jsou antikvární kusy z dvacátých až šedesátých
let, bratru jeden za 30, 40 EUR. Takže: taky jste měli
ozdobený stromeček za dvacet tisíc korun aniž jste
tušili, jaké poklady to máte?
Sedíme doma, je Silvestra a my říkáme: Letos už
nikam nepojedeme. V rádiu Karel Zich právě zpívá:
Já nechal všechna okna dokořán a díval se na svět ze
všech stran…
Text A. Klein, foto Sl. Kleinová

POPRASKD V PRAZE
Dne 8. 2. 2007 se v Praze v Žižkovském divadle
Járy Cimrmana uskutečnilo představení divadelní
skupiny POPRASKD (Poličsko-pražská skupina kočovných divadelníků). Jednalo se o divadelní hru se
zpěvy od P. Aplima: Jak zabít čerta. Je to hra o pohnutých chvílích několika dobrých lidí z Vysočiny,

kterou jste měli možnost vidět na některé štaci při
týdenním kočování divadla od 12. 8. do 19. 8. 2006,
přičemž poslední představení se uskutečnilo v rámci doprovodných akcí festivalu 555 v Poličce v parku u hradeb. Další možnost jste měli 23. a 26. 12.
2006 v Divadelním klubu.
Přestože jsme tento divadelní kus zhlédly už
třikrát, představení v Praze jsme si nenechaly utéct
- přece jenom atmosféra slavného žižkovského divadla má něco do sebe, také jsme trochu měly obavu
z nenaplněného hlediště a pocit, že je potřeba naše
PROGRAM NA BŘEZEN
oblíbené divadelníky podpořit svou účastí. Tato
obava se nakonec ukázala jako úplně lichá, protože
neuvěřitelné se stalo skutečností a celé hlediště
včetně balkonu bylo zaplněno. Netroufáme si od1. 2. – 15. 4.
hadnout, jakou měrou se na tak hojné účasti podíDOBA MĚST A HRADŮ, HUSITSKÉ VÁLKY
lela akce vyhlášená mezi divadelníky „Pozvi svého
dotyková výstava o středověku, malé výstavní
Pražáka do divadla“ neboli „Venkov Matce“, ale na
sálky, Tylova 112
tom vůbec nezáleží.
19. 2. – 9. 3.
Atmosféra v divadle byla velmi příjemná a srDROGY V NAŠEM ŽIVOTĚ
dečná, představení se líbilo, o čemž svědčily jak
Výstava fotografií Jindřicha Štreita z cykvýbuchy smíchu a potlesk během představení, tak
lu „Cesta ke svobodě“ doplněná dokumenty
i závěrečný aplaus. Na konci divadelníci pozvali
a články s drogovou tématikou. Autorem konsvé příznivce na posezení do žižkovské hospůdky
cepce výstavy je Středisko volného času Mozaika
(Hospoda u vystřelenýho oka). My jsme odjížděly - vestibul, Tylova 114
o půl jedné v noci a zábava ještě byla v plném
proudu. Kdo si toto představení nenechal ujít, určitě
Změna - Výstava „Život a dílo Bohuslava Marnelitoval, stejně jako my.
tinů“ bude z organizačních důvodů zahájena v soPřejeme našim kočovníkům hodně dalších
botu 14. dubna 2007 ve 14 hod., výstava potrvá do
úspěchů a jejich dvornímu autorovi P. Aplimovi 28. října 2007.
množství nápadů a inspirace pro další hry a písničky. Jo a ještě na závěr - soutěž „Pozvi svého Pražáka
do divadla“ vyhrál Pavel Joneš, jinak představitel
Dusíka.
Lenky D. + N.

SÍŇ ŘEMESEL V ULICI NA BÍDĚ

TOPOLÁNKŮV POHÁR V POLIČCE - „WOW!“
Již po šestnácté se v Praze konalo finále
Dětské Porty, na níž se setkává výběr mladých
folkových muzikantů, kteří postoupili z oblastních
kol. V letošním roce zde soutěžilo celkem 90 kapel a jednotlivců v 8 kategoriích, což – jak uznáte
- bylo pro porotce i všechny organizátory poměrně
slušné sousto. Dlužno říci, že sousto chutné, bez
pachutí a kazů.
Z poličského kola se do hlavní soutěže, probojoval oddíl Pátek, Karolína Štursová, kapela s poetickým názvem Řev poličských bab, Iveta Škorpíková a k tomu Věneband z Litomyšle. Všichni
se připravovali poměrně s velkým nasazením. Jak
oddíl Pátek vedený Vendulou Zrůstovou a Katkou
Bártovou, tak i ŘPB pod taktovkou písničkářky
Ivety Škorpíkové. Heslovitě napíšu program: odjezd ve čtvrtek po vysvědčení – nocleh ve škole
- páteční soutěžení – spaní - sobotní soutěžení
– voskové figuríny - Pražský hrad – škola – Petřín
– Kongresové centrum – spánek – nedělní vyhodnocení – domů.
Velkou radost zažila naše výprava na sobotní
večerní megaakci v Kongresovém centru, kde se
vyhlašovaly výsledky celorepublikových vítězů
takzvaného Sedmikvítku pořádaného Radou Pionýra. Této soutěže se mimo pionýrů účastní i řada
„DDM“, základních a uměleckých škol, domovů

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji MUDr. Gapovi, sestrám i řidičům
Rychlé zdravotnické pomoci Poličské nemocnice
s.r.o. za rychlý příjezd, odbornou pomoc a lidský přístup.
V. Dospíšilová

dětí či neorganizovaných jednotlivců. Vítězové dostávají putovní pohár předsedy vlády. Těch pohárů
je celkem sedm a k našemu překvapení byl Pionýr
Polička nominován hned ve dvou oblastech: Dětská Porta a film.
Oblast filmu: sláva, Petr Erbes ml. vyhrává
cenu Zlatá Clona za vpravdě ne zrovna dětský
film s názvem „Hříšná těla aneb Křídla motýlí 2“.

V březnu a dubnu až do Velikonoc si můžete
přijít:
• Zhotovit vlastnoručně kraslice vyvrtáním, malováním voskem, obháčkováním, atd.
• Prohlédnout si vystavená vajíčka zdobená různými technikami, dokonce i husí a pštrosí.
• Namalovat si vlastní hrneček na snídani či
kávu.
• Seznámit se s některými staršími řemesly (předení, tkaní na ručním stavu a rámečku, paličkování, pletení z proutí a pedigu, způsoby šití
patchworku, aj.)
• Prohlédnout si výstavu hotových výrobků zhotovených těmito technikami.
Můžete u nás navštěvovat individuální kurzy.
Celá nabídka platí i pro školy. (MŠ, ZŠ, SŠ), které se
mohou objednat telefonicky. Na první týden v dubnu (před Velikonocemi) připravujeme malování
perníčků (zajíci, ovečky, apod.), řezbáře, pletení
pomlázky.
Tel: 461 722 084, 732 432 708.
Na vaši návštěvu se těší J. Jonáková

ZÁPIS DO ŠKOLKY
Vlastní pohár nám však „vyfoukl“ DDM Děčín ale
stejně – „Wow!“.
Oblast Dětská Porta: „…a držitelem putovního
poháru předsedy vlády ČR se pro tento rok stává…
Pionýrská skupina Polička…“. „Wow!“ .
Nedělní dopoledne a vyhlášení výsledků:
„…třetí místo v kategorii SP získává oddíl Pátek
z Poličky“. „Wow!“. „… první místo v kategorii JO
získává Iveta Škorpíková…“. „Wow!“.
K naší radosti získala dvě první místa i výprava
z Litomyšle, čímž nám vlastně pohár připostrčila.
To Vám povím, člověk by se letos „uwawoval“.
P.S. Wow je takový ten pokřik, kdy zakřičíte
„jau“ a místo „j“ řeknete „w“, který znamená něco
jako senzace nebo hurá.
Za účastníky Petr Erbes st.

Šel medvídek do školky,
vzal si sebou bačkorky.
A červený jablíčko,
nashledanou matičko.
Ahoj děti,
máte i vy doma bačkůrky?
Dejte si je do batůžku a poproste maminku nebo
tatínka a přijďte se podívat za kamarády do naší školky. Najdete ji podle zeleného čtyřlístku vedle dveří.
A taky podle velké zahrady, na které je pro vás
připravena velká loď. Čeká, až do ní nasednete a vyplujete za dobrodružstvím.
V krásné školce se na vás těší všichni zaměstnanci
a vaši noví kamarádi.
Mateřská škola Čtyřlístek Polička
E. Beneše 627, Polička
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SPOLEČENSKÁ
RUBRIKA
Dne 8. března to bude 6 let, co nás navždy
opustil náš milovaný tatínek a dědeček pan
Antonín Pražan.
S úctou a láskou vzpomínáme
Děti s rodinami

Z ČINNOSTI DPS „PENZION“
Výtvarné dílny v měsíci lednu byly zaměřeny na
přípravu oslav 10. výročí otevření Domu s pečovatelskou službou „Penzion“. Dílny byly čtyři a senioři
vyráběli papírové řetězy, papírové koláže na téma
„Polička moje město“ a malovali na plátno. Díla, která vznikla, budou použita na výzdobu Penzionu.
11. 1. DPS „Penzion“, v rámci Poličské univerzity třetího věku, pořádal zájezd do jaderné elektrárny Dukovany a vodní elektrárny Dalešice. Účastníci
zájezdu se dozvěděli spoustu nových informací
a dostali se na místa, která ještě neviděli. Zájezd
se velmi líbil.
16. 1. V jídelně Penzionu proběhlo slavnostní
zakončení zimního semestru Poličské univerzity
třetího věku. Lektoři si spolu s posluchači univerzity zazpívali studentskou hymnu. Posluchači obdrželi osvědčení a diplomy a potom již společně zhlédli
kulturní vystoupení pěveckého souboru Poupata.
Následovala volná zábava při muzice pana Hladíka
a pana Otepky.
25. 1. Tradiční narozeninové zpívání v Penzionu
proběhlo jako vždy ve velmi dobré náladě. Senioři
si zazpívali s pěveckým souborem Poupata a o hudbu se postaral pan Hladík. Oslavencům zpěvačky
zazpívaly písničky na přání a samozřejmě nechybělo ani občerstvení.
31. 1. Odpoledne ve společenské místnosti Penzionu byla otevřena kavárnička, tentokrát na téma
– Když jsme byli mladí. Senioři si nad fotografiemi
povídali o svém mládí, vyprávěli příběhy a paní
Vrzalová si připravila povídku, kde vypráví o své
docházce do školy. Povídka byla úsměvná a velmi
se líbila.

POZVÁNKA DPS „PENZION“
13. 3. Keramická dílna – 13.30 hod. společenská
místnost – velikonoční téma
14. 3. Ing. Janečková z Ekocentra Skřítek nás navštíví s přednáškou o koření. Přednáška je doplněna
ochutnávkou čaje. Společenská místnost ve 14.00
hod.
21. 3. Kavárnička – vítání jara. Společenská místnost 14.00 hod.
22. 3. Keramická dílna 13.30 hod. jídelna.
27. 3. Výtvarná dílna „Šikovné ručičky“ – velikonoční aranžování. Ve 13.30hod. společenská místnost.
28. 3. Promítání videa 14.00 hod. společenská
místnost.
29. 3. Narozeninové zpívání – 14.00 hod. jídelna.

ROZLOUČENÍ SE ZIMOU
Sraz účastníků v sobotu 17. března na Svitavském vlakovém nádraží odjezd vlaku 8.16 hod. do
stanice ČACHNOV. Účastníci z Poličky sraz v 09:
19 hod.
TRASY: 1. Čachnov - Karštejn - Svratouch
– Čachnov, délka 9 km. 2. Čachnov – Svratouch
– Čachnov, délka 6 km
Jan Pokorný
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INFORMACE Z MASARYKOVY ŠKOLY
V posledních týdnech zaznamenala Masarykova
základní škola několik významných akcí, které mají
mimořádný význam pro její další činnost a rozvoj.
Předně se již plně rozvinul informační servis pro
širokou veřejnost přes internetové stránky školy
www.zsmasarykova.unet.cz, jejímž zpracovatelem je
kolega Rostislav Kohut. Škola tím nechce nahradit
komunikaci s veřejností, ale chce ji touto formou
informovat o dokumentech, kterými se řídí činnost
školy, o personálním složení sboru, o orgánech školy
a o aktuálním dění ve škole.
V pátek 26. ledna v odpoledních hodinách proběhl v prostorách školního pavilonu zápis dětí do prvních tříd v duchu myšlenky „Za zvířátky do pohádky“.

Na náročné přípravě se podíleli žáci a paní učitelky
pátého ročníku a dramatický kroužek. Celkem se
k zápisu dostavilo 79 dětí, ale kolik dětí opravdu
1. září nastoupí není jasné. V řízení jsou totiž žádosti
o odklad školní docházky, které jsou v mnoha případech neodůvodněné, neboť pramení z přesvědčení
rodičů, že jejich dítěti odklad prospěje, ale opak může
být pravdou.
2. února proběhlo v prostorách přístavby nové tělocvičny její oficiální slavnostní předání se symbolickým přestřižením pásky. Akce se krom vedení města
zúčastnili zástupci vedení kraje, představitelé dodavatele stavby, zpracovatelé projektové dokumentace,
pan poslanec Martínek a další hosté. Nová tělocvična
nahradila dvě malé nevyhovující tělocvičny v hlavní
budově a vytvořila zlepšené podmínky pro tělesnou
výchovu a zájmové útvary školy.
Ve dnech 12. a 13. února se uskutečnila pro 24
členný kolektiv pedagogických pracovníku tzv. „Akce
na zakázku“, která je plně hrazena z prostředků EU.
Cílem této akce bylo ukázat nové pohledy na hodnocení žáků ve vztahu k nově připravovanému školnímu
vzdělávacímu programu, který musí mít každá škola
zpracován dle vlastních představ. Na tyto dva dny se
stali pedagogové pomyslnými žáky školy a pod vedením lektorky paní Žežulové se snažili vžít do pozice
žáka. Akce měla u pedagogů velmi kladný ohlas, a je
jen škoda, že počet účastníku byl pevně stanoven.
J. Kacálek

ŽIVOT NA MALÉM MĚSTĚ (POUČENÍ Z LITERATURY)
Přednosti, které s sebou nese život na malém
Není pochyby: maloměšťákem není vždy zrovna
městě, musí hledat a nalézat každý sám v sobě
obyvatel malého města, ale spíše ten, kdo sám je
a v bezprostředním okolí. Jde o to, správně ucho- mravně malý a malicherný. Pak je lhostejné, zdá mapit nabízené možnosti a nedat se zlákat úhybnými
loměšťáka potkáme v městě malém nebo velkém.
cestičkami, jakých je zde také dost. Většinou se tu
Jak má se svými sousedy vycházet obyvatel
lidé navzájem dobře znají: často o sobě vědí i věci
malého města, který není a nechce být maloměšťádůvěrné, intimní, „nahlížejí“ jeden druhému do
kem v hanlivém smyslu toho slova? Na to hledejme
kuchyně i do ložnice. K čemu to vede? Nemyslícího
odpověď. Takový člověk především ukvapeně
a závistivého k ustavičnému pomlouvání bližních, nesoudí - a pokud je toho schopen, raději nesoudí
k vyhledávání jejich chyb, k zveličování cizích
vůbec. Vzpomene si možná na Čapkova Pána Boha,
slabostí a k shovívavému přehlížení svých vlast- který v povídce „Poslední soud“ vysvětluje mnohoních poklesků. Takové soudy pak bývají povrchní
násobnému vrahu Kuglerovi, proč ani tak vyhlášea ukvapené. Myslícího to naopak přivádí k plas- ného zločince nebude soudit. Říká mu tam doslova:
tičtějšímu poznávání lidských osudů a problémů, „Protože všechno vím. Kdyby soudcové všechno, ale
k hlubšímu porozumění, k plnějšímu vcítění do naprosto všechno věděli, nemohli by také soudit; jen
nesnází a mnohem objektivnějšímu chápání i ne- by všemu rozuměli, až by je z toho srdce bolelo. Jakmalých selhání. Myslící člověk neodsoudí snadno
pak bych já tě mohl soudit?“
toho, kdo svou nebo i cizí vinou se ocitl na okraji
A v románu F.M. Dostojevského „Bratři Karamaspolečnosti. Všichni jsme naplněni nešvary až po
zovi“, k němuž by se měl každý z nás neustále po
okraj, nikdo z nás nemá právo vyvyšovat se nad
celý život vracet (i Masaryk, i Freud a mnozí další
ostatní. Měli bychom si víc vycházet vstříc. Kdo
jej pokládali za nejhlubší literární dílo všech dob),
myslí a zvažuje, co se kolem něho děje a proč
připomíná starec Zosima v jednom pravoslavném
tomu tak je, tohle dobře ví a v mínění o druhých
monastýru na Rusi každému, kdo by chtěl soudit
je zdrženlivější.
člověka chybujícího nebo dokonce prokazatelně
V literatuře nacházíme mnoho rozmanitých
zlého: „V tom případě i ty sám jsi vinen, neboť jsi
pohledů na život malého města: některé jsou vel- mohl zlým lidem svítit a nesvítil jsi. Kdybys byl svítil,
mi kritické, jiné chápavé, jiné humorné, jiné poe- vrhl bys světlo i na cestu jiným - a zločinec by se
tické, jiné nostalgické. Na každém z nich něco je. v tvém světle zločinu nedopustil.“ Čili: proviněním
Chápavé a zároveň úsměvné jsou postřehy Karla
lidí kolem nás jsme spoluvinni i my. Jací jsou a buPoláčka i Vojtěcha Rakouse. Baladické jsou sta- dou, závisí také na nás. Kdybychom v sobě „měli
rosvětské příběhy Raisovy. Výsměšná i vstřícná
světlo“, ozářili bychom kroky těch, kteří jsou ve
k pokleskům jsou Chevallierova líčení postaviček
tmě. Zůstávají-li „beze světla“, nehledejme vinu
Zvonokos, ironické k servilitě z pocitu vlastní
v nich, ale v sobě. Pak raději spěchejme do zpomalosti v periferním městečku je Gogolovo
vědnice, neboť jsme se na nich prohřešili nedostatvyprávění o rozruchu způsobeném návštěvou
kem vřelosti, neotevřeli jsme jim svá srdce a dveře
domnělého revisora. Zrcadlem poklidného ma- svých příbytků. Nedostali příležitost poznat v nás
loměstského trávení horkých i deštivých dnů je
takovou příchylnost a pomocnou ruku, jakou snad
Vančurovo Rozmarné léto. Poezie studentského
hledali. Můj soused selhává a nechová se, jak by
života a oslava mládi na nás dýchne z románů
měl? Pak bych měl volat: Mea culpa!
a dramat Fráni Šrámka. Zato až varovně zasáhne
K takovému vidění světa by nás měl přivádět
do svědomí ostře realistický portrét zlovolných
život na malém městě. Jsme k tomu zavázáni už
jazyků a jejich tragické oběti v obraze Poličky
tím, že se s těmi druhými tak často setkáváme, že
XIX. století, jaký podala Tereza Nováková v ro- je dobře známe, mnohé o nich víme - a že bychom
máně Drašar. (Lze si položit otázku: jsme opravdu
jim tedy mohli lépe rozumět a chápat je, pokud
všichni již tak docela jiní, než někteří z našich
bychom to opravdu chtěli.
tehdejších předků?)
PhDr. O. A. KUKLA

CO SE SKRÝVÁ „POD SKOŘÁPKOU“ V CHARITĚ V POLIČCE?
Malování kraslic voskem i jinými technikami,
pletení košíků z proutí, zdobení velikonočních
perníků nebo práci keramika na hrnčířském kruhu
a samozřejmě i jarní květinová aranžmá a dekorace
můžete vidět v budově Denního stacionáře Farní
charity Polička v pátek 30. 3. 2007 od 8:00 do 17:00
hodin na velikonoční výstavě „Pod skořápkou“.

ZÁZRAKY EXISTUJÍ

„Jsme rádi, že je o výstavy pořádané v Denním
stacionáři velký zájem, dokonce hraničící s kapacitou domu. Poučeni z výstavy adventní připravujeme organizační opatření, aby se návštěvníci
zbytečně netlačili a mohli mít z prohlídky příjemný
zážitek. Prodlužujeme dobu výstavy o dvě hodiny
a se školami jsme připraveni dohodnout harmonogram návštěv, aby se všichni pohodlně vystřídali,“
vysvětlila ředitelka pořadatelské organizace Markéta Šafářová. „Novinkou budou průvodci, kteří
na jednotlivých stanovištích zájemcům poskytnou

Pravidelný cyklus přednášek
pokračuje 21. března v 18:00 hod.
přednáškou „Voda pro život“
v čítárně městské knihovny v Poličce. Dozvíte se více o Světovém
dni vody, koloběhu vody v přírodě
a nejnovějších vědeckých poznatcích o vlastnostech
vody – zdarma můžete zlepšit své zdraví. Přijďte si
vyslechnout revoluční informace!
Světový den vody – pozvání
Ekocentrum Skřítek vás zve na Světový den
vody, který připadá na čtvrtek 22. března.
V Divadelním klubu v Poličce bude od 8:00 do
12:30 hod. připraven program pro děti a mládež
MŠ a ZŠ – několik stanovišť včetně promítání krátkého filmu. Podrobnější informace v pozvánkách
ve školách, příp. na tel.: 731 563 819.
Pro veřejnost promítání filmu „Atlantis“
v klubovém kině jako vždy od 20:00 hod. (viz program klubového kina). Od 19:30 hod. přednáška ke
Světovému dni vody.
Pravidelná ekologická poradna každý čtvrtek 10 – 12 a 13 – 15 hod. Možné dotazy zodpovíme i na e-mailu ekocentrumskritek@seznam.cz
nebo na tel.: 731 563 819 a 776 305 985.
ing. Eva Janečková

Na naše sdružení se obrátily maminky, které pracují a potřebují občasné pohlídání dětí u nich doma.
Rozhodli jsme se jim vyjít vstříc. Abychom mohli
vyhodnotit potřebnost této služby, potřebujeme zjistit, které maminky by o tuto službu také měly zájem,
a které ženy i dívky by tuto službu chtěly poskytovat.
Bližší informace pro maminky i zájemkyně vám
rádi podáme v Domečku.
Na úterý 6. března jsme pro děti připravili pohádku o Ošklivém káčátku.
S příchodem jara jsme se pro vás rozhodli uspořádat:
JARNÍ BURZU DĚTSKÉHO OBLEČENÍ A SPORTOVNÍCH POTŘEB, která proběhne
od 12. 3. do 16. 3.
Po 12. 3. - příjem věcí
Út 13. 3. - příjem věcí
Pá 16. 3. - výdej věcí
Prodej bude po celý týden
Na jaro připravujeme výlety:
Brněnská katedrála, hrad Špilberk a ZOO,
Muzeum vesnice v Dolním Újezdě,
Hrad Svojanov
Muzeum kuriozit v Lezníku.
Klub seniorů bude v pátek 16. 3. 2007 od 15:hodin, toto setkání bude věnováno přípravě Velikonoc.

výklad k předváděné činnosti a umožní jim některé
z nich si vyzkoušet.
Výstava Pod skořápkou je počin Denního stacionáře, respektive AC terapeutických dílen. Inspiraci i techniku vazeb z přírodnin a velikonočních
dekorací nasbírají klienti AC dílen na společném
pracovním dni se studenty Střední zahradnické
školy z Litomyšle. Expozici doplní výrobky klientů,
které v rámci pracovní terapie od ledna na tuto akci
připravují. „Přejeme si, aby pod skořápkou bylo cítit
jaro, radost a vůně starých časů, jako se nám to
povedlo před rokem,“ dodala ředitelka.
Štěpánka Dvořáková

PROČ MÁ POLIČSKÁ ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST DLUHY?
V minulé Jitřence byl článek o výstavě betlémů
na děkanství v Poličce. Psal jsem tam mimo jiné
i to, že finanční výtěžek výstavy bude použit na zaplacení dluhu farnosti. Tato celkem nedůležitá věta
upoutala zájem několika poličských občanů, kteří
se telefonicky dotazovali, jak je to možné, že je farnost zadlužena. Na mou odpověď, že opravujeme
památkové kostely, mi jedna žena do telefonu řekla,
že památky přeci opravuje stát a město, tak jak my
můžeme mít dluhy? Ze všech těch dotazů jsem měl
dojem dobré vůle. Ti lidé si nemysleli nic zlého. Zajímali se, protože měli nedostatek informací.
Je pravda, že jsme zvyklí dělat a nemluvit. A tak
se stalo, že mnoho občanů našeho města nemá
vůbec žádné informace o opravách církevních
památek, které naše farnost v posledních létech
vykonala. Chtěl bych dnes odpovědět na tu otázku
o dluzích a třeba v příštím čísle napsat stručný přehled toho, jaké opravy jsme v posledních patnácti
létech dělali, aby ti, které to zajímá, měli dostatečné
informace.
Vlastník památky je povinen na své náklady
památku opravovat. Za určitých podmínek může
dostat státní příspěvek na opravu památky. Pravidla jsou taková, že při obdržení státního příspěvku
musí vlastník vždy určitou část nákladů hradit ze
svých prostředků a u stavebních památek také většinou musí část přispět místně příslušná obec.
Celou režii farního provozu si farnost hradí
sama. Bohužel je to jen menší část našich výdajů.
Větší část výdajů jde na opravy kostelů. Stovky
a snad tisíce odpracovaných brigádnických hodin,
kterými naši farníci zlevnili opravy, je stále málo.
Ani statisíce korun, které dobrovolně darovali, nestačí. Postup prací na opravách nebyl dán tím, co
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by se nám chtělo nebo líbilo. Ba dokonce ani tím,
co bychom jako farnost potřebovali, to bylo jen
tak okrajově. Dělali jsme vždy to, co muselo být,
protože už se to nedalo odložit. A dokonce byly
tak neodkladné opravy, jako například aby nespadl
kostel Sv. Michaela, že jsme se museli zadlužit. Tohoto typu jsou naše dluhy. Proto nás o to víc těší, že
město projevilo zájem o naše starosti s finančním
krytím oprav, vždyť se skutečně jedná o památky,
které tvoří dominantu města.
I když naše farnost stále ještě větší část financí
spotřebuje na opravy, těžiště života farnosti je jinde.
V duchu, ne ve zdech. Proto chci této příležitosti
využít k poděkování a pozvání. Děkuji ještě dodatečně všem návštěvníkům našich vánočních bohoslužeb za slušné chování v kostele. Bylo to pro nás
všechny opravdu potěšující. A současně chci pozvat
ty, kteří by měli zájem, na naše slavení Velikonoc,
které jsou největšími křesťanské svátky.
Svatý týden začínáme Květnou nedělí, kdy si
připomínáme slavný vjezd Krista do Jeruzaléma.
Konáme svěcení ratolestí v kostele Sv. Michaela
a pak průvod do kostela sv. Jakuba. Začátek v 9.30
hod., letos to bude 1. 4. O Zeleném čtvrtku máme
mši sv. pro farnost v 18.00 hod., pro rodiny s dětmi již v 16.00 hod. O Velkém pátku v 15.00 hod.
pobožnost křížové cesty, v 16.00 hod. obřady pro
rodiny s dětmi, v 18.00 hod. pro farnost. Na Bílou
sobotu máme v Božím hrobě výstav Nejsvětější
svátosti po celý den, odpoledne v 16.00 hod. velikonoční vigilii pro rodiny s dětmi a ve 20.00 hod.
vigilii pro farnost. O slavnosti Zmrtvýchvstání Páně
8. 4. je nedělní pořad bohoslužeb, to zn. 7.30 hod.
a 9.30 hod. v Poličce a v 11.00 hod. v Sádku.
P. Rudolf Zahálka, děkan v Poličce

Najdete nás v přízemí obchodního domu Ponas
(naproti Poličské pekárně), Tyršova ulice 161, Polička.
Na informace o našem sdružení se můžete podívat
také na www.dicpolicka.com

FARNÍ CHARITA POLIČKA
OZNAMUJE
Občanská poradna opět zahájila provoz
V úředních hodinách:
Po
8:00 – 12:00; 13:00 – 15:00
Polička
Út
12:00 – 14:30
Litomyšl
St
8:00 – 12:00; 13:00 – 15:00
Polička
Čt
13:00 – 16:00
Litomyšl
Vám poradce se sociálně-právním vzděláním
poskytne bezplatně, diskrétně a nestranně rady
z oblastí sociálního zabezpečení a péče, pracovněprávních vztahů, majetkoprávních, rodinných
a mezilidských vztahů, spotřebitelské problematiky, bydlení a v dalších oblastech. Občanská
poradna v Poličce sídlí na Vrchlického ulici 185.
Příjem šatstva do humanitárního šatníku
obnoven
Příjem i výdej šatstva je každý pátek od
8:00 do 14:00 hodin v budově „staré charity“ na
Vrchlického ulici 185.
Šatstvo je třeba dodávat čisté, nepoškozené
a zabalené v pevných obalech.
ŠD
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LES A MY ZE SPECIÁLNÍ ŠKOLY
V plánu environmentální výchovy pro tento rok
jsme se zaměřili na život v lese. Během celého prvního pololetí děti poznávaly nejznámější lesní zvěř
i hmyz, učily se poznávat stopy (do současné doby
jen na papíře, vzhledem k tomu, že zima nám sníh
ještě nenadělila), na podzim jsme všichni společně
sbírali kaštany, žaludy, jeřabiny a další plody, abychom v zimě měli co zvěři dát. Na ekologickém výletě
jsme nasbírali šišky, ze kterých jsme udělali přírodní
krmítka pomocí loje a semen.
Ve středu a ve čtvrtek před pololetními prázdninami jsme si nejprve pozvali pana učitele, ale i myslivce
M. Zlevora, který nám moc zajímavě popovídal o lese
a lesní zvěři, přinesl na ukázku několik paroží a besedu zpestřil i několika napínavými příběhy z lesa.
Druhý den už potom nastala práce pro všechny. Děti
se rozdělily na první a druhý stupeň. Menší se vydaly
roznášet a přivazovat vyrobená přírodní krmítka po
školní zahradě a hned pozorovaly, jaký zájem ptáků krmítka získala, a kteří ptáčci měli největší hlad.
Potom ve škole pracovaly ve skupinách na různých
zábavných úkolech, hádankách a přesmyčkách, které
se týkaly zvěře v lese. Větší děti se vydaly do okolních
lesů zakrmit zvěř tím, co jsme na podzim nasbírali. Po
návratu se s chutí pustily do práce na téma „Život v lese“. Žáci pracovali ve skupinách na kvízech a dalších
úkolech, při kterých používali internet, encyklopedie,
slovníky a další knihy o přírodě. Všechny výsledky si
mohou prohlédnout na „lesní nástěnce“, která je celý
školní rok věnována právě životu v lese. Obě dopoledne proběhla v pohodě, děti se hodně dozvěděly
a mnoho znalostí si vyzkoušely při samotných úkolech. A to je jenom část našeho plánu environmentální výchovy v tomto školním roce.
Myslím si, že v dnešní době je důležité vštěpovat
dětem zájem o přírodu i její základní zákonitosti, aby
dobře věděly, co každý jednotlivec může udělat proto,
abychom zde ještě nějaký ten čas přežili. My se o to
v naší škole snažíme.
Za nás všechny Mirka Zrůstová

POLIČŠTÍ KUCHAŘI NA VELETRHU V RIMINI
Pozvání na prestižní mezinárodní veletrh Mia
Rimini 2007 a především na 1. ročník soutěže Mladý mistr kuchař jsme na SOŠ a SOU v Poličce přijali s nadšením. Naši žáci výborně reprezentovali
školu na řadě domácích soutěží, a proto účast na
mezinárodním klání byla dalším vrcholem, který
se rozhodli zdolat. „V loňském roce jsme navázali
spolupráci s gastronomicky zaměřenou školou
v italském Cessanaticu, a proto prezentace na tak
prestižním veletrhu a soutěži má pro nás obrovský
význam,“ říká ředitel školy Mgr. Boris Preissler.

Veletrh probíhal ve dnech 8. - 12. 2. 2007 ve
Fiera di Rimini a na soutěži reprezentovali školu
Martin Obhlídal a Aleš Řezníček. Prezentaci české kuchyně na veletrhu vedl mistr kuchař Václav
Šmerda, který spolu s šéfkuchařem Lubomírem
Brázdou připravoval oba studenty na soutěžní
klání.
Soutěž Mladý mistr kuchař se konala v rámci
veletržního programu Planeta piva a byla určena
pro soutěžící do 21 let, kteří pracovali vždy ve
dvojici. Celkem se soutěže zúčastnilo 6 týmů, a sice z Itálie, Španělska, Německa, Anglie, Švédska
a Česka. Úkolem soutěžících bylo sestavit a představit menu s použitím piva a hovězího filetu,

nebo ryby zubatce. Václav Šmerda a Lubomír
Brázda vybrali pro Martina s Alešem kompozici
ze svíčkové, která sestávala z hovězí svíčkové
zapečené pod křenovou krustou a masového závitku s domácí slaninou, dušeného v demi-glase
s tmavým pivem a tymiánem. Jako přílohu pak
kluci-kuchaři servírovali smetanovo-kedlubnové
zelí s fenyklem a houbovo-kroupové placičky.
„V pětačtyřiceti minutách jsme museli uvařit
pět porcí, servírovat je na talíř a také se představit porotě. Bylo to náročné, ale měli jsme z toho
dobrý pocit,“ říká za oba studenty Martin Obhlídal. Přísná porota, sestavená ze 4 profesionálů
z oboru, hodnotila nejenom postup při přípravě
pokrmu, prezentaci pokrmu na talíři či harmonii
chuti, ale také pořádek na pracovišti a vzájemnou
koordinaci mezi oběma soutěžícími kuchaři. „Od
vítězství nás dělil jenom krůček, ale i druhé místo
je pro naši školu skvělou vizitkou,“ dodává ředitel
Preissler. Z výtečného hodnocení na mezinárodní
soutěži se upřímně radoval nejenom pan ředitel,
ale celá škola.
Školní delegace se zúčastnila jak soutěže, tak
také připravila prezentaci tradičního českého
menu pro publikum. Celou prezentaci vedl Mistr kuchař Václav Šmerda, který připravil během
jedné hodiny 40 porcí předkrmu a hlavního jídla
vhodného k pivu.
A co se podávalo? Jako předkrm například sušená švestka plněná kachní paštikou či kanapka
(malé hodně obložené plátky veky nebo chleba.
Pozn. redakce) s pralinkou z modrého sýra a skořicovým jablíčkem, jako hlavní chod pečené kachní prso se zázvorem, konfitované (konzervované
v sádle. Pozn. redakce) kachní stehno s medovou
hořčicí, hruškové zelí, staročeská pivní omáčka,
sladký česnek a domácí žemlový knedlík s bylinkami.
M. Šplíchalová

KLUB ZDRAVÍ POLIČKA ZVE NA BŘEZNOVOU PŘEDNÁŠKU

ŽIVOT V EVANGELICKÉM
SBORU V POLIČCE
7. března v 19:30
West Side Story
Zveme vás k promítání v Evangelickém sboru
- film v angličtině s anglickými titulky
Muzikál autorů Leonarda Bernsteina (hudba),
Stephena Sondheima (text) a Arthura Laurentse
(choreografie broadwayské incenace), inspirovaný
Shakespearovým příběhem Romea a Julie, se od
roku 1957 se hraje na jevištích celého světa.
Rodinné bohoslužby
Zveme do evangelického kostela k neformálním
bohoslužbám pro všechny generace: 11. března
v 8:30.
31. března v 17 hodin.
Večer aprílových bláznů
Zveme vás k večeru aprílové zábavy v Evangelickém kostele. Dvě hodinky programu veselého
i vážného – scénky, hudba, zpěv, humor. Zkrátka
večer aprílových bláznů.
Pro dotazy a další informace:
Kati Salmons: katisalmons@gmail.com
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Mému synovi vypadl nedávno zub. Udělal
místo jinému zubu, trvalému, neboť byl mléčný.
Takže jsme se radovali, že dentice (v jeho případě
prořezávání stálých zubů) probíhá zcela normálně. Horší je, když vypadne zub stálý a ještě příliš
brzy (i když co je brzy, když každý chce mít vlastní zuby co nejdéle, je to nejlevnější). Pak o radosti řeč být nemůže. Jsou sice tací, co si nechávají
i zdravé zuby odstranit a nahradit „dokonaleji“
vyhlížejícími, do kosti čelistní vsazenými implantáty, ale já jsem přesvědčená, že svůj vlastní zub
ničím nenahradím a v mém případě jde estetika
stranou.
Kdysi jsem pracovala v Brně, kde mým nadřízeným byl pan profesor z Anatomického ústavu lékařské fakulty, MUDr. Dokládal, jehož profesním
koníčkem byly právě zuby – a od něho vím, že
v současnosti se poruchy dentice zhusta vyskytují
v souvislosti se změnou životního stylu poválečné
populace. Začíná to už tím, že se mléčné zuby
neprořezávají a nevypadávají v dobu obvyklou,
postavení zubů v čelisti stále více vyžaduje zásahy specialistů z oboru ortodoncie, kteří tyto
nepravidelnosti mohou dnes napravovat i díky
pokroku v jiných oborech lidského poznání. Nosit
rovnátka už není pro děti stresujícím zážitkem, ale
naopak, pokud sami nechcete rovnátka proto, že
vám záleží na vzhledu, každý zubař vás a vaši
kapsu přesvědčí, že je to nezbytné. A má pravdu!
V některých případech se zdá, že k čemu je vám
intelekt a inteligence, když máte pusu plnou křivě
vyrostlých zubů (v lepším případě) nebo i zčernalých v kombinaci s páchnoucím dechem (v tom
horším případě) a chcete získat perspektivní
zaměstnání.

Nic proti práci rovnačů zubů, ale dle mého
úsudku pak už následující generace, které vzejdou coby potomci těch, jimž byly nepravidelnosti
uměle srovnány, budou vykazovat poruchy tohoto
typu v daleko vyšší míře. A tak se tyto poruchy
zajímavě geneticky prokombinují, což při avízovaném nedostatku dentistů a výhružkách o přímých
úhradách díky kvalitně nastavenému systému
zdravotní péče u nás bude znamenat, že ti, co na
to budou mít, se více „prohnou“ při vsunování loktů hluboko do kapsy, a ti, co na to nebudou mít se
postarají o to, aby se zase všechno zviditelnilo…
„Dáša jedla cukroví, zkazila si chrup, měla
úsměv medový, teď jí chybí zub…“ zpíval před
lety osvětově Ivan Mládek. A opravdu, o zuby je
nutno pečlivě pečovat již v mládí, a s léty dvakrát
vroucněji, parafrázuji na báseň Stěpana Ščipačova
ze Slok lásky. Nespoléhejte příliš na takové to domácí žvýkání orbitek a jiných žvýkaček byť byly
nacpány mikrogranulemi. Možná právě pro vás
bude přínosem návštěva Klubu zdraví a vyslechnutí přednášky s názvem „Aby zuby byly ozdobou
úsměvu – podíváme se jim na zoubek“ dne 7. března 2007 od 18,00 hodin v horní místnosti Mozaiky
(DDM). Nabídneme nejen přehled vad a odchylek,
ale i možnosti léčby, návody na zlepšení ústní hygieny, dostupnost různých druhů ošetření, které
platí pojišťovny a které si platí zájemce sám. A že
zuby potřebují také správnou výživu, nabídneme
i ochutnávku toho, co zubům prospívá.
Těším se na vás a přeji vám, abyste nešetřili
úsměvem i přes možné nedokonalosti chrupu,
v tom případě se usmívejte alespoň očima. Myslete
pozitivně. A buďte zdrávi.
Hanka Ščigelová, Klub zdraví Polička

PIJMEME NA PRACOVNÍ MÍSTA

- SLEVY 20% a více na loòské modely jarního a letního zboží
- nové druhy jarních a letních modelù 2007
od velikosti 56 - 176 cm
- velký výbìr jarních bund do velikosti 176 cm
- dámské a pánské termoprádlo skampolo,
trièka, boxery a spodky

tel.: 461 724 376

PRODAVA-KA/PORADCE
(prodejna stavebnin v Litomyšli i v Police).
Nápl práce: obsluha zákazník, vlastní prodej, zpracování objednávek a rezervací,
tvorba nabídek, píjem a ocenní zboží,
poradenství.
SKLADNÍK/PRODEJCE
(prodejna stavebnin v Police i Litomyšli
- i na ástený úvazek)
Nápl práce: píjem, výdej, manipulace
a kontrola zboží, spolupráce pi inventurách
skladových zásob, spolupráce pi chodu
skladu a prodeje s nadízenými.
KLEMPÍ, POKRÝVA, TESA
(sídlo stavebnin v Police)
OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
Nápl práce: prodej zboží a služeb firmy
v ureném regionu, získávání nových
a udržování stávajících zákazník, spolupráce s dalšími složkami spolenosti
Více informací na www.prima-svanda.cz,
tel:461/722356.

IM PRO PODNIKATELE - ZADÁVÁNÍ
POŽADAVKŮ Z WEBU
Na území ČR je do projektu Informační místa
pro podnikatele zahrnuto téměř 180 kanceláří, kde
podnikatelé mohou formou veřejné služby získat
informace potřebné pro svoji činnost. Podnikatel
může se svým dotazem kontaktovat informační místo
osobně, telefonicky, pomocí elektronické pošty nebo
prostřednictvím formuláře na internetové stránce:
http://inmp.komora.cz.
Více informací o projektu InMP získáte na internetové adrese http://www.komora.cz nebo prostřednictvím RM ve Svitavách a jeho expozitur v Litomyšli,
Moravské Třebové a Poličce, tel.: 461 568 239, fax:
461 568 240, e-mail: RMSvitavy@inmp.cz.
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
ČMSS nabízí uplatnění ženám, a to i matkám
s malými dětmi. Umožníme pracovat dle vašich časových možností. Přínosem pro Vás bude práce v příjemném kolektivu, seberealizace, vzdělávání, příprava
na budoucí kariérový postup a motivující příjem.
Stručný životopis posílejte na rene.habrman@cmss-oz.cz nebo do naší kanceláře Eimova 291, Polička
René Habrman - obchodní ředitel,
tel. 777 103 994
***
ČMSS z důvodu rozšíření produktové nabídky
vypisuje výběrové řízení pro práci finančního
poradce. Využijte možnost seberealizace, rychlého
kariérového růstu a nadprůměrného finančního
příjmu. Pozice finančního poradce vyžaduje vysoké
pracovní nasazení. Stručný životopis posílejte na
rene.habrman@cmss-oz.cz nebo do naší kanceláře
Eimova 291, Polička
René Habrman - obchodní ředitel,
tel. 777 103 994
***
Koupím model. železnici TT. Tel. 737 353 281.
***
Mám zájem o pronájem garáže v Poličce. Nabídku volejte na 731 506 249.
***
Letos zjara přijmu brigádníka na pomocné
natěračské a klempířské práce. Do budoucna
možnost dlouhodobé spolupráce. Tel. 731 506 249
***
Koupím byt 1+1 v Poličce. Mob.: 737 55 35 16
***
Vznikající skupina zabývající se country a folkovým žánrem, hledá hráče na kontrabas, případně basovou kytaru. Tel. č.: 604 640 836 nebo
723 501 157

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

Jedná se o pípravné práce na výrobu vánoních
slamných ozdob (stíhání, pebírání a vázání
slámy, vázání nití a stuh, pop. dodlávání výrobk).
Uvítáme vlastní výrobu z pírodních materiál.
Neohrozí váš dosavadní píjem!
Podáváme nezávazné informace.
Informace na tel. 739 600 227, 739 600 226
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Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE POLIČSKÝCH RYBÁŘŮ
ÚSPĚCHY PODMÍNĚNÉ POCTIVOU PRACÍ
V sobotu 3. února se v Tylově domě sešli na
v kioscích a na plesech, prodej povolenek, výchovu
výroční schůzi členové Rybářského sdružení Vyso- „rybářského potěru“. Poděkování dále patřilo rybářské
čina. Úvodem přítomní uctili minutou ticha památku
stráži, obsluze „pavlátů“, zhotovitelům sumáře úlovků
těch, kteří loni opustili jejich řady. Po přivítání hostů
z povolenek a brigádnické činnosti členů a v nepoa volbě komisí přednesl hospodář Jaroslav Martinů
slední řadě těm, kteří si vzali na starost údržbu chaty
zprávu o činnosti sdružení v roce 2006 a výhledu
na Pekle, údržbu rybníka v Kamenici, sekání ledu na
na rok 2007.
rybnících a likvidaci uhynulých ryb, prodej vánočních
kaprů na devíti místech v okrese i mimo něj. Zvlášť
byla oceněna obětavost Z. Miloty, F. Kopiště, bratrů
Bidmonových a P. Navrátila, kteří účinně přispěli
k zvládnutí povodně při rychlém jarním tání sněhu.
Byla to velká pomoc městu i sdružení.
Jak zdůraznil J. Martinů, právě tyto přístupy členů
k potřebám sdružení, jejich bezplatná brigádnická
pomoc, pomáhá držet kredit a možnosti RS Vysočina
hodně vysoko. Od roku 1990 postavilo, obnovilo,
koupilo či pronajalo 15 rybníků. Finančně nejnáročnější byl odkup přehrady I. Pod Kopcem (3,6 mil. Kč),
stavba nulté přehrady tamtéž, včetně výkupu pozemků (2,5 mil. Kč). Po milionu Kč stály stavby rybníka
ve Stašově a přehrady č. 2 atd. Zhruba 2 mil. Kč vynaložilo na odbahnění rybníků Nového, v Rohozné
Pohled na část předsednictva (zleva) předseda
a Stašově. Ačkoliv se to zdá neuvěřitelné, sdružení
P. Pásek, hospodář J. Martinů a jeho zástupce
všechny své závazky vyrovnalo a na konci roku 2006
A. Mrňák.
má na účtu čistý zůstatek kolem 700 000 Kč. Přitom
od roku 1990 vybudovalo dílo skromným odhadem
Konstatoval, že minulý rok patřil k nejnáročnějším
za 50 mil. Kč. Za tímto výsledkem se skrývá obrovské
v historii sdružení pokud jde o klimatické podmínky
úsilí mnoha členů.
(dlouhá, třeskutá zima, dvě povodně), ale k rybářsky
Pokud jde o letošní úkoly, přidrží se sdružení loňúspěšným. Do revírů bylo vysazeno 80 000 ryb o cel- ského osvědčeného receptu: zajistit bohaté zarybnění
kové váze 1 000 q, cena zarybnění činila 6 mil. Kč. revírů (1 000q), nezapadnout do dluhů, udržet dobré
Tržba za povolenky (denní a roční) přesáhla 4 mil. a kamarádské vztahy, a především připravit vše poKč. V průběhu roku rybáři ulovili odhadem 850 – 900
třebné k úspěšné realizaci rekonstrukce a odbahnění
q ryb (nebyly ještě sumarizovány všechny povolen- rybníka Peklo (s využitím dotace z EU za pomoci
ky) a roční rozpočet dosáhl výše 8,5 mil. Kč. Mezi
Státního fondu životního prostředí). „Čas ukázal,
úlovky byly i kapitální kusy: desítky kaprů kolem že stále platí odvěká pravda: největším bohatstvím je
10 kg, několik štik kolem 1 metru, 50 sumců od 1 poctivá práce, aktivita, vytrvalost a zdravý rozum lidí,“
do 1,5 metru. Není proto zvláštností, uloví-li rybář
řekl na závěr J. Martinů.
na roční povolenku přes metrák ryb. Pro porovnání
V průběhu jednání převzal přítel Mirek Kaštánek
uveďme, že v roce 1990 (než sdružení opustilo Český
k 70. narozeninám kytici a dárkový balíček.
rybářský svaz a začalo hospodařit samostatně) bylo
V diskusi se hovořilo o příkladné práci s ryuloveno pouhých 20 centů ryb a rozpočet nepřesáhl
bářskou mládeží, jejímž výsledkem je zisk různých
100 000 Kč.
ocenění a dobrých umístěních v soutěžích i na repubV další části J. Martinů jmenovitě poděkoval těm
likové úrovni a o příštích záměrech. O nelehké práci
členům, kteří se nejvíc zasloužili o dobré hospodář- rybářské stráže vzhledem k rostoucí agresivitě a neské výsledky sdružení. Největší kus práce odvedli
poctivosti části rybářů. O vlivu člověka na zhoršování
František Kopiště, Láďa Bidmon a Zdenek Milota, sta- klimatu na Zemi; důsledky pociťují i rybáři.
rající se o dopravu ryb, jejich krmení, vypouštění rybNa závěr schůze popřál předseda sdružení Pavel
níků atd. Následovala jména těch, kteří zabezpečují
Pásek poličským rybářům do nadcházející sezóny
výlovy rybníků, organizaci rybářských závodů a ple- Petrův zdar.
sů, včetně výzdoby areálů, sálu, prodeje občerstvení
Text a foto: L. Vrabec

TENISOVÉ MISTROVSTVÍ PARDUBICKÉHO KRAJE
PROBĚHLO V POLIČCE
V sobotu 3. února se v Poličce uskutečnilo neregistrovaných tenistů. Tohoto turnaje se zúčastnilo 12
mužských párů a 4 dámské páry .
Záštitu nad tímto mistrovstvím převzala Rada Pardubického kraje a starosta města Poličky.
Tento dlouhý, náročný, ale krásný turnaj dospěl ve
20,30 h k finálovému zápasu, do kterého se probily
páry Marek Mojak - Jirka Mařec a Petr Handlíř - Josef
Macek. Finále bylo nádherné a dramatické a rozhodlo
se až v teibreaku, který vyhrála dvojice Petr Handlíř
a Josef Macek 7 : 4.
Konečné pořadí MUŽI :
1. Handlíř Petr – Macek Josef
2. Mojak Marek – Mařec Jiří
3. Jílek Zdeněk – Krištof Mirek
4. Bůžek Petr – Svoboda Pavel
Děvčata to měla s losováním jednoduché, v jedné
skupině se utkala mezi sebou do 9 gamů. Z vítězství
se s přehledem radovala dvojice Prokopcová Jarka
a Svobodová Gábina, která prošla turnajem bez zaváhání o čemž hovoří poměr gamů 27 : 4. Ovšem o další
místa byla svedena velká bitva, protože zbylé tři páry
měly po jednom vítězství a o konečném pořadí musel
rozhodnout poměr gamů ze vzájemných zápasů.

Konečné pořadí ŽENY :
1. Prokopcová Jaromíra – Svobodová Gabriela
2. Střílková Jana – Hamanová Petra
3. Jílková Andrea – Pazlarová Alena
4. Dytrtová Iva – Kločurková Tereza
Vítězové obou kategorií jsou kvalifikováni na Mistrovství republiky do Pardubic.
Zdeněk Jílek

TENISOVÉ ZPRÁVIČKY

JARDA PETR MÍŘÍ DO
KONGRESOVÉHO CENTRA

bodů a to ve čtyřhře spolu s Nikolou Malou z Č.
20. 1. se uskutečnil turnaj veteránů nad 40 let ve
Třebové. Lucka sahala na výhru i ve dvouhře, ale
čtyřhře za účasti 10 dvojic. Z našich hráčů si nejlépe
vedl Láďa Scheib, který spolu s Láďou Kašperem z Ús- prohrála po boji ve třech setech. Terča ve dvouhře
opět jednou vyhrála, ale ve čtyřhře spolu s Nikolou
tí nad Labem obsadil 2. místo.
20. 1. Turnaj mladších žákyň ve Vys. Mýtě, které- Frankovou se dočkala svého prvního turnajového vítězství ve své zatím krátké tenisové kariéře. Doufám,
ho se zúčastnily Terezky Musilová a Vytlačilová. Obě
že tato výhra bude motivovat i další naše nadějné
vyhrály jeden zápas ve dvouhře a společně skončily
na třetím místě ve čtyřhře. Hrála také Verča Pazlaro- mladé tenisty. Terezce všichni gratulujeme.
9. 2. jsme podnikli tenisový výlet na Davisův
vá, která zaznamenala jedno vítězství ve čtyřhře.
pohár ČR – USA do Ostravy. 40 poličských fanoušků
27. 1. V naší hale se uskutečnil turnaj mladšího
- tenistů si pěkně zařádilo při povzbuzování a fandění
žactva za účasti 18 děvčat a 16 chlapců.
našim hráčům. Většina z nás byla na takové akci poVe dvouhře vyhrála pouze Terča Vytlačilová jedno
prvé a tenis světové úrovně se nám velice zamlouval,
utkání, jinak ostatním se nedařilo. Ve čtyřhře už to
zvláště hra čtvrtého hráče světa Andyho Roddicka
bylo lepší a třetí místo obsadily společně Terezky
byla nádherná. Ale i ostatní hráči - James Blake světoa také Verča Pazlarová spolu s Nikolou Unzeitigovou
vá šestka, Tomáš Berdych dvanáctka i Ivo Minář, nám
z Chocně. Mezi chlapci bojoval pouze Filip Slaný na
připravili krásný zážitek. Při další domácí akci určitě
svém prvním turnaji mezi ml. žáky, a i když prohrál
nebudeme chybět.
jak dvouhru i čtyřhru, rozhodně nezklamal a podal
17. 2. se uskutečnil turnaj smíšených dvojic tzv.
bojovný výkon. Ostatní kluci pro nemoc nehráli.
3. 2. Tento den byl doslova nabitý turnaji na růz- MIX za účasti 12 párů. Tentokrát k nám přijely pouze
dvě dvojice a deset dvojic bylo domácích. Turnaj vyných místech a naši hráči o sobě dali vědět.
Na domácích kurtech se hrálo mistrovství Par- hrála dvojice Andrea a Zdeněk Jílkovi, před Pavlou
Šebelovou (za mlada Dospělovou), která hrála s Jirdubického kraje neregistrovaných tenistů. (více na
kou Pikulou a na třetím místě skončili Iva Dytrtová
jiném místě).
a Radek Chadima.
Mladší žákyně Terča Vytlačilová a Lucka Jílková
jely na turnaj do České Třebové, kde se Lucce podaZa TO Zdeněk Jílek
řilo první vítězství v této kategorii a tím zisk prvních

Sportovcem, který si rozhodně zaslouží pozornost, je mladý
a talentovaný závodník v naturální kulturistice Jaroslav Petr.
Má 26 let a tréninku posilovně
se věnuje již 12 let. Impulsem
k tomu, aby se začal věnovat
kulturistice, se stala fotografie
známého kulturisty, herce a nynějšího guvernéra Kalifornie
Arnolda Schwarzeneggera. Po
mnoha letech poctivého cvičení,
začal přemýšlet o tom, že by
svoje úsilí zúročil i na závodech.
„K rozhodnutí mě motivovaly
úspěchy Jirky Štěpánka i starty
mého kamaráda Václava Kořínka.“
Rozhodnutí bylo správné – při svém prvním
startu v Ústí nad Labem v roce 2004 dosáhl absolutního vítězství.
Jaroslav Petr je státním zaměstnancem v resortu
ministerstva obrany. Ve volném čase relaxuje nejraději rybařením, je členem Rybářského sdružení
Vysočina. Rád se také podívá na pěkný film a příležitostně si vyjede na cyklistickou projížďku. Je sice
svobodný, ale zadaný – na soutěžích ho psychicky
podporuje přítelkyně Eva.
V současné době se Jaroslav Petr připravuje na
důležitou soutěž pětkrát týdně v posilovně a šestkrát týdně na rotopedu. 19. května se zúčastní
Mezinárodního mistrovství České republiky, které
se bude konat v Kongresovém centru v Praze.
Poličský borec má po dvanácti letech dřiny v posilovně jasný cíl: „V mezinárodním hodnocení
chci vybojovat medailovou pozici a mezi českými
závodníky bych rád ve své kategorii rád zvítězil.
V případě, že budu českou jedničkou, zajistím si
místo v české reprezentaci a začátkem června bych
mohl startovat na Mistrovství Evropy v naturální
kulturistice ve Francii.“. Jaroslavu Petrovi přejeme,
aby se jeho cíl splnil.

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 ...
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

MILOŠ MAYER NA MS
Vyvrcholením cyklokrosové sezóny pro každého závodníka je bezpochyby nejvyšší soutěž – MISTROVSTVÍ SVĚTA.
To letošní pro kategorii MASTERS se konalo 20.
ledna v belgickém Molu a zúčastnil se ho také náš
závodník – vítěz Českého poháru Miloš Mayer jezdící za SK Prima Polička. Závod se jel po písčité pláži
v okolí jednoho z mnoha místních jezer a v přilehlém borovém lese. Trať nebyla sice profilově příliš
náročná, ale svým technickým provedením, kde se
výběhy střídaly s jízdou hlubokým pískem, nebyla
vůbec jednoduchá.
Na startu kategorie 45 – 49 let se sešlo celkem
60 závodníků převážně z cyklokrosové Evropy,
ale velké zastoupení měl také americký kontinent.
V této početné konkurenci se M. Mayer dokázal
probojovat přesně do poloviny světového pelotonu
a obsadil celkově 30. místo.
„S výsledkem a celkovým vystoupením na MS
jsem celkem spokojen, i když výsledek mohl být
podstatně lepší. Již na startu nás totiž trochu rozladilo rozhodnutí rozhodčích, kdy všech pět českých
reprezentantů muselo startovat z poslední řady.
Nezbývalo, než se v úvodu prvního kola doslova
prokousávat kousek po kousku dopředu. Pak už
se předjíždělo velmi těžce vzhledem k tomu, že
závod byl velmi rychlý a žádný závodník se jen
tak nedal.“
Dodejme ještě, že se naše výprava nevracela
s prázdnou, když v kategorii 55 – 59 let obsadil
2. místo náš bývalý reprezentant Zbyněk Ocásek
z Krnova.
P. Mohelník
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ZLOMENO BRAMBOROVÉ
PROKLETÍ

BASKETBALISTÉ SI PLAY OFF NEZAHRAJÍ

OVS Svitavy a OVS Ústí nad Orlicí byly organizátory Zimního poháru žen ve volejbale. Letošního ročníku se zúčastnila čtyři družstva: Písečná,
Kunvald, České Heřmanice a Polička B.
28. 1. hostila tato družstva poličská sokolovna. Systém každý s každým na dva vítězné sety
byl zárukou kvality her a výher. Čekala se velká
bitva, neboť všechna družstva mají přibližně
stejnou výkonnost, přesto byla mírným favoritem
Písečná.
Poličská rezerva žen měla však velmi nelichotivé skóre se všemi soupeřkami. Když se k tomu
přidá i dvouletá smůla v podobě čtvrtých míst,
jak v přeborech, tak v turnajích, nikdo by na
poličské volejbalistky nevsadil.
V prvním zápase s Č. Heřmanicemi se víceméně hledaly a stále dotahovaly soupeřky, které
vedení nestálo mnoho sil. Přesto se dokázaly
v koncovce prvního setu semknout a vybojovat
vítězství 26:24. Druhý set byl jasnou záležitostí
soupeřek. Tiebreak přinesl mnoho chyb na obou
stranách a nejtěsnější porážku 14:16.
V druhém zápase s Písečnou jakoby nastoupilo vyměněné družstvo. Hrál se výborný volejbal
s řadou překvapivých výměn na obou stranách.
Polička vedla a soupeřky se snažily různým rytmem hry poličské hráčky rozhodit, ale v zápase
propocených dresů zvítězily domácí 2:0.
Poslední zápas proti Kunvaldu byl již exhibicí,
když hostující hráčky uhrály v jednotlivých setech 12 a 14 bodů.
Velké překvapení se tedy nakonec konalo.
Ženy Poličky se staly vítězkami Zimního poháru
Ústecka a Svitavska. Triumf, ve který věřil málokdo, snad ani samotné hráčky v něj nedoufaly,
byl víceméně zasloužený. Byla to přehlídka dobré party, v níž každý přispěl stejným dílem. Děvčata hrála s chutí, měla velkou vůli po vítězství,
do hry dala srdce.
Celkové pořadí :
1. Polička, 2. Písečná, 3. Č. Heřmanice,
4. Kunvald.
Tabulka soutěže Zimní pohár ženy
1.
Polička
3 2 1 5
2.
Písečná
3 2 1 4
3.
Č. Heřmanice
3 2 1 4
4.
Kunvald
3 0 3 0

:
:
:
:

2
2
3
6

5
5
5
3

har

TURISTÉ V BŘEZNU
Neděle 11. března – Petříkov. Lyžařský zájezd
do oblasti Jeseníků – Ramzovského sedla a Petříkova. Trasa na běžky od 10 do 25 km. Možnost
sjezdového lyžování. V případě nedostatku sněhu
se zájezd nekoná, proto sledujte vývěsku.
Sobota 17. března - Jarní přírodou. - 31. ročník Účast na prvním jarním pěším pochodu v Jaroměřicích. Dopravu zajišťujeme osobními auty.
Vedoucí akce: ing. Karel Müller.
Sobota 24. března – Zahájení jarní sezony.
Krajské setkání turistů Pardubického kraje v Moravské Třebové u příležitosti zahájení jarní turistické
sezony. Na programu je prohlídka Mor. Třebové,
kratší pěší pochody do oblasti Mor. Třebové.
Na tuto akci vypravujeme autobus. Odjezd
z Poličky v 8.00 hod. od gymnázia. Vedoucí akce:
Jiří Andrle
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
Na naše akce zveme i nečleny KČT.
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Stačilo málo a hráči rezervního týmu svitavských
basketbalistů startující pod hlavičkou BK Polička se
v těchto dnech mohli připravovat na zápasy play off
Krajského přeboru mužů Pardubického kraje. Špatná
koncovka v rozhodujícím zápase na palubovce Skutče
však odsunula plány na postup do vyšší soutěže na
příští rok. O výsledku dramatického zápasu muselo
rozhodnout až prodloužení. Alespoň teoretickou
šanci proniknout mezi nejlepší čtyři týmy ztratili naši
hráči v domácím zápase proti Ústí nad Orlicí, který
hosté rozhodli trojkou dvě vteřiny před koncem.
„V obou utkáních jsme podali dobré, možná i lépe
řečeno, výborné výkony. O to více porážky mrzí. Zároveň je to důvod k zamyšlení, jak pro hráče, tak i pro
trenéry, neboť těch prohraných koncovek je na můj
vkus moc,“ komentoval zápasy hlavní trenér Dušan
Sabol.
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S letošním ročníkem soutěže se hráči rozloučili
domácí výhrou nad Žamberkem.
Jiskra Skuteč-BK Polička 89:84 po prodloužení
(34:41)
Body: M. Špaček 22, Harašta 16, Tomšíček 16, Bárta 9, Zdvořilý 11, Svoboda 7, Tichý 6, Hejduk 1, Petr,
Najbert, Kredvík, J. Špaček.
BK Polička-Jiskra Ústí nad Orlicí 69:70 (37:28)
Body: Tichý 16, Tomšíček 16, M. Špaček 12, Harašta 7, Svoboda 4, Bárta 3, Fröhde 3, Teplý 2, Zdvořilý 2,
Hejduk, Kredvík, Petr.
BK Polička-Žamberk 68:49 (31:23)
Body: Tichý 17, Tomšíček 8, Teplý 7, M. Špaček 7,
Najbert 7, Kredvík 6, Zdvořilý 6, Harašta 5, Fröhde 3,
Hejduk 2, Svoboda, Petr, J. Špaček.
-naj-
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ČESKÝ TÝM ZABODOVAL NA MISTROVSTVÍ EVROPY V KARATE
O víkendu 16. a 17. prosince 2006 se v italském
městě Lido di Jesolo konal první ročník Otevřeného mistrovství Evropy v karate. Zúčastnilo se ho
celkem 116 týmů z celé Evropy, ale byly zde i týmy
z mimoevropských zemí. Českou republiku zde
reprezentovala sedmičlenná výprava bojovníků ve
složení: Alena Bajerová, mistr Tomáš Boček, Jiří
Krutta, Lubomír Macek, Štěpán Příhoda a mistr
Martin Šmegr. Bojovníci by se ovšem neobešli bez
cenných rad svého kouče, mistra Radovana Andrleho. Ač početně malá výprava, přesto se nevrátila
s prázdnou a vybojovala ve velké konkurenci
několik medailových míst. Největší úspěch z celé
výpravy zaznamenal mistr Martin Šmegr, který
vybojoval 2. místo v kategorii muži -80 kg. Stal se
tak vicemistrem Evropy v této kategorii. O další
medailová místa se postarala Alena Bajerová, která
v kategorii ženy -60 kg vybojovala 3. místo. Totéž
ocenění, ale v kategorii muži +80kg si odnesl Tomáš Boček a Štěpán Příhoda v kategorii muži -70 kg
vybojoval taktéž bronz. Kromě hodnocení jednot-

livců se hodnotily týmy jako celek. Díky výsledkům
svých bojovníků se český tým umístil na 8. místě
oceněném krásným pohárem. Poličský oddíl na
tomto silně obsazeném turnaji zastupovali Radovan
Andrle a Štěpán Příhoda.

Štěpán Příhoda v akci

MÍSTO, KAM SE VŽDY RÁD VRACÍM
Považuji za samozřejmé, že pro většinu lidí (a já
nejsem výjimkou) je místem, kam se člověk rád vrací
jeho domov. Tentokrát však chci napsat pár slov o jednom z mých dalších velmi oblíbených míst, kam se
rád a velmi často vracím, protože se tam velmi dobře
cítím a realizuji.
Tímto místem jsou pro mě tenisové kurty v Poličce. Už od svých devíti let zde hraji tenis. Jsem na
nich skoro každý den a pravidelně se věnuji tréninku.
Z toho, co jsem mohl vidět na turnajích, které jsem
dosud hrál na většině tenisových kurtů v Pardubickém a Hradeckém kraji a kraji Vysočina si myslím, že
se poličské tenisové kurty mohou řadit mezi nejlepší,
protože málokterý klub má takové pěkné sportovní
zázemí.
Přes letní sezónu je v Poličce využíváno všech šest
kurtů, zatímco v zimě jen tři, které jsou v nafukovací
hale. Tenisové kurty mám rád, působí na mě příjem-

ným dojmem a cítím se tam dobře. Když přemýšlím,
čím to je, že na kurty tak rád chodím, zjišťuji, že je
to z několika důvodů. Jedním z nich jsou kvalitně
upravené antukové dvorce, pěkné hygienické zázemí
a možnost zakoupení občerstvení. V době turnajů je
možné zkrátit si chvíli čekání kulečníkem, minigolfem a nebo sledováním televize.
To všechno vybavení by však tolik neznamenalo,
kdyby zde nebyli příjemní a ochotní lidé. Jsou to
jednak manželé Ungrovi a paní Macková, kteří se
starají o občerstvení a objednávání dvorců, dále můj
bývalý trenér pan Chmel, který mě toho hodně naučil
a hlavně můj nynější trenér pan Jílek, který nám vytváří dobré podmínky pro trénování. Mezi členy tenisového oddílu jsem si našel i pár dobrých kamarádů
a zároveň mých sparingpartnerů. Na každé sportovní
akci panuje vždy dobrá nálada, a proto se na toto
místo rád vracím.
Michal Kadidlo

ROZVRH PLAVÁNÍ
PRO VEŘEJNOST BŘEZEN 2007

ATLETICKÉ NOVINKY
Přes příznivé klimatické podmínky probíhají
v tomto zimním období atletické závody v halách. V současné době je k dispozici pro atlety
v Čechách jediná hala, jedná se o pražskou halu
Otakara Jandery ve Stromovce. Právě v této hale
proběhlo několik veřejných závodů i Mistrovství
republiky v halové atletice dorostu a juniorů ve
dnech 17. a 18. února. Veřejných závodů se celkem
úspěšně zúčastnilo několik pravidelně se připravujících atletů a vlastního MR se zúčastnila výprava
čítající pět zástupců poličské atletiky.
MR potvrdilo, že v daných podmínkách pro atletiku v Poličce není možné vést úspěšně přípravu
talentované mládeže déle než do kategorie starších
žáků. Soupeři našich atletů se dále připravují ve
sportovních třídách, kde mají možnost dvoufázového tréninku s osobními trenéry s nezbytným
zázemím a jsou jim hrazena sportovní soustředění
několikrát v průběhu roku, těm nejlepším dokonce
v zahraničí.
V současné době na Sportovním gymnáziu
Pardubice studují v prvním ročníku Martin Koutný
(88) a David Beneš (91), ve třetím Lukáš Tomášek
(88) a od září tyto řady rozšíří Zuzka Vlčková (91).
Právě Martin, David a Zuzka tvořili páteř úspěšné
halové reprezentace, byť nakonec zůstali mírně ve
stínu nestorky poličské atletiky Lenky Schauerové
(88). Šampionát zastihl zcela z formy Tomáše Večeře (90), což bylo částečně ovlivněno onemocněním
krátce před halovým vrcholem sezóny. Bohužel,
právě Tomáš měl největší naděje na nejlepší umístění, ale tentokrát pro sebe netypicky prohlížel záda
svých soupeřů.

Přehled výsledků :
27. - 28. 1. 2007 – Veřejné halové závody Praha:
60 m př. David Beneš 9,46; 800 m Martin Koutný 2:
04,85, Tomáš Lorenc 2:05,49; 3 000 m Zuzka Vlčková 12:00,36, Tomáš Večeře 9:34,75; dálka David Beneš 585; koule dorostenci David Beneš 10,16, muži
Lukáš Kvapil 13,72.
6. 2. 2007 - Veřejné halové závody Praha: 60 m
Jarda Kacálek 7,82; 400 m Jarda Kacálek 56,14
13. 2. 2007 - Veřejné halové závody Praha: 60 m
př. David Beneš 9,25; 200 m David Beneš 25,14;
800 m Jarda Kacálek 2:08,20
17. – 18. 2. 2007 – halové MČR juniorů a dorostu: 60 m př. David Beneš 9,46 (8.místo v 1. rozběhu); 800 m 9. místo Martin Koutný 2:05,67; 3 000 m
13. Zuzka Vlčková 11:42,10; 3 000 m 8. Lenka
Schauerová 11:16,97; 1 500 m 12. Zuzka Vlčková
5:26,09; 1 500 m 14. Tomáš Večeře 4:41,89; trojskok
11. David Beneš 11,71.
Na odpočinek není čas, před poličskými atlety
je další vrcholný podnik, neboť již 17.března ve
Frýdku-Místku proběhne MČR v přespolním běhu.
- JarKa -

SPINNING
Jan Faltýnek

Tel. 774 11 33 66
www.spinfaltynek.cz
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1.
2.
3.
4.
5.

čtvrtek
pátek
sobota
neděle
pondělí

6.
7.

úterý
středa

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

čtvrtek
pátek
sobota
neděle
pondělí
úterý
středa

6.00-7.30 h.
6.00-7.30 h.
zavřeno
6.00-7.30 h.
18.00-20.00 h.
6.00-7.30 h.
6.00-7.30 h.
18.30-20.00 h.,
6.00-7.30 h.
6.00-7.30 h.

17.00-20.00 h.
12.00-20.00 hod
14.00-20.00 h.
12.30-13.30 h.
12.00-20.00 hod
17.30-18.30 Aquaer.,
20.00-21.00 h. kond. pl.
14.00-20.00 h.
12.00-20.00 h.
14 .00-20.00 h.

zavřeno
6.00-7.30 h.
18.00-20.00 h.
6.00-7.30 h.
14.00-20.00 h.
6.00-7.30 h.
17.30-18.30 Aquaer.,
18.30-20.00 h., 20.00-21.00h. kond. pl.
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.
18.00-20.00 h.
20. úterý
6.00-7.30 h.
14.00-20.00 h.
21. středa
6.00-7.30 h.
17.30-18.30 Aquaer.,
18.30-20.00 h., 20.00-21.00h. 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.
18.00-20.00 h.
27. úterý
6.00-7.30 h.
14.00-20.00 h.
28. středa
6.00-7.30 h.
17.30-18.30 Aquaer.,
18.30-20.00 h., 20.00-21.00h. kond. pl.
29. čtvrtek 6.00-7.30 h.
14.00-20.00 hod
30. pátek
6.00-7.30 h.
12.00-20.00 hod
31. sobota 6.00-7.30 h.
14.00-20.00 hod
Případné změny budou zveřejněny ve vývěsní
skříňce před plav. bazénem v Poličce.
PROVOZ SAUNY:
středa a pátek: muži od 16.30-19.30 h.
čtvrtek: ženy od 16.30-19.30 h.
sobota: ženy 15.00-17.00 h.;spol. 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 NA PLAVECKÉM BAZÉNU č.t. 731 190 807
PROVOZ FITCENTRA NA PLAVECKÉM BAZÉNU:
PO-PÁ od 14.00-20.00 HOD.
ÚT, ČT A SO od 10.00-12.00 hod.
PROVOZ UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ „BALATON“ v Poličce: Využití chaty v krásném prostředí
u koupaliště je možné na rekreace, rodinné oslavy,
školní akce, při turistice a jiných sportovních a společenských akcí.
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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