PŘEČTĚTE SI ...

Noviny občanů města Poličky a okolí

ročník 5 (81), číslo 5, KVĚTEN 2007

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA POLIČKY
V květnu 2006 vyšel ve Sbírce zákonů ČR zákon
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), který nabyl účinnosti dnem
1. 1. 2007. V přechodných ustanoveních zákona je
uvedena lhůta 5 roků ode dne nabytí jeho účinnosti, ve které musí být nahrazena územně plánovací
dokumentace (ÚPD) schválená po 1. 7. 1992 novým
územním plánem. Marným uplynutím stanovené
lhůty pozbývá původní ÚPD platnosti.
Město Polička má zpracovanou ÚPD ve formě
územního plánu sídelního útvaru, který byl schválen zastupitelstvem města v r. 1994 a v letech 1995
- 2004 postupně doplněn 3 změnami. Tato ÚPD
řešila území pouze vlastního města bez městských
částí Lezník, Modřec a Střítež. Pro jednotlivé městské části byly v r. 2001 pořízeny v rámci Programu
obnovy venkova urbanistické studie jako územně
plánovací podklady pro další stupeň ÚPD.
Vzhledem k ustanovením nového stavebního
zákona přijalo zastupitelstvo města dne 15.6.2006
usnesení o pořízení nového územního plánu (ÚP)
města Poličky včetně městských částí Lezník, Modřec a Střítež. Důvodem pro jeho pořízení je však
nejen znění stavebního zákona, ale i snaha v souladu s rozvojem města navrhnout územně plánovací
dokument, který stanoví základní koncepci rozvoje
a uspořádání celého katastrálního území města
Poličky a katastrálních území jeho městských částí
v souladu s cíli a úkoly územního plánování podle
nového stavebního zákona. Tzn. vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území,
spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro
příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území,
a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž
by ohrožoval podmínky života generací budoucích.
Předpoklady pro udržitelný rozvoj území zajišťuje
soustavné a komplexní řešení účelného využití
a prostorového uspořádání území s cílem dosažení
obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Neméně významným
důvodem pro pořízení nového ÚP je i fakt, že se
neustále objevují požadavky na zpracování změn
funkčního využití některých lokalit v katastru města a jeho městských částí ze strany občanů, podnikatelů, firem a institucí a též ze strany města, jako
investora plánovaných investičních záměrů.

VÝPISY Z REJSTŘÍKU TRESTŮ
Městský úřad Polička, odbor obecní živnostenský úřad, sděluje, že již nelze na tomto odboru
podávat žádosti o výpis z rejstříku trestů. V Poličce
můžete o tyto výpisy žádat na matrice, odboru
vnitřních věcí, budova Palackého nám. 160, přízemí.
Nadále zůstává v platnosti možnost obecního
živnostenského úřadu vyžádat si elektronickou
cestou v systému registru živnostenského podnikání výpisy z rejstříku trestů těch osob, které ohlásí
živnost nebo podají žádost o koncesi.
Eva Zindulková
obecní živnostenský úřad
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Všechny tyto požadavky by měly být řešeny
již v novém ÚP, a to včetně případného rozšíření
již vymezených rozvojových ploch podle stávající
ÚPD města a urbanistických studií městských částí, návrhu vymezení nových zastavitelných ploch
s různým funkčním využitím (bydlení, průmysl
a výroba, občanská vybavenost, sport a rekreace
atd.), vymezení ploch a koridorů pro dopravní
a technickou infrastrukturu (silniční obchvat města,
využití letiště a bývalé železniční vlečky Poličských
strojíren, zásobování elektrickou energií a plynem
apod.) a návrhu využití ploch ve volné krajině
mimo zastavěná a zastavitelná území města a jeho
městských částí (systém ekologické stability, protipovodňová a protierozní opatření, rekreační funkce krajiny atd.). Souběžně s pořízením nového ÚP
budou na základě usnesení zastupitelstva pořízeny
jako podrobnější územně plánovací dokumentace
i regulační plány Městské památkové zóny a lokality pro bydlení Mánesova.
Na podzim roku 2006 bylo v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek vyhlášeno
výběrové řízení na projektanta nového ÚP a obou
regulačních plánů, které bylo ukončeno v průběhu března 2007. Ve výběrovém řízení byla na
základě předem stanovených kritérií (cena, doba
plnění, reference a znalost dané problematiky)
vyhodnocena jako nejvhodnější nabídka renomované firmy Urbanistické středisko Brno, která má
dlouholeté zkušenosti se zpracováváním ÚPD měst
a obcí a má odpovídající vybavení a kvalifikované
složení projekčního týmu. S vybraným uchazečem
byla koncem března podepsána smlouva o dílo
s předpokládaným dokončením kompletního ÚP
do 31. 10. 2009.
V současné době zahajuje vybraná projekční
firma přípravné práce (digitalizace mapových podkladů, průzkumy a rozbory) pro vypracování návrhu zadání ÚP, který by měl být dokončen do 31. 8.
2007. Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí MěÚ Polička zajišťuje jako pořizovatel ÚP pro vybraného projektanta shromažďování
podkladů od fyzických a právnických osob, které
mají vlastnický vztah k nemovitostem v katastrálním území Polička, Lezník, Modřec a Střítež.
Vyzýváme proto oprávněné občany, firmy,
spolky, občanská sdružení a další právnické
osoby k podávání požadavků, námětů, podnětů a záměrů pro zpracování nového ÚP (zařazení pozemků do zastavitelných ploch a ploch
s různým využitím, využití pozemků a ploch,
investiční záměry, dopravní a technická infrastruktura, občanská vybavenost, využití volné krajiny
atd.). Písemné žádosti je možné zaslat na adresu
MěÚ Polička, odbor ÚPR a ŽP, Palackého nám. 160,
572 01 Polička v obálce označené „Podklady ÚP“,
popř. předat osobně na podatelně úřadu nebo přímo na odboru ÚPR a ŽP – ing. Antonín Mihulka, tel.
461 723 854. V městských částech Lezník, Modřec
a Střítež lze žádosti podávat rovněž prostřednictvím
příslušného osadního výboru. Termín pro podávání žádostí je stanoven nejpozději do 15. 7. 2007
s ohledem na předpokládaný termín dokončení
návrhu zadání ÚP.
Ing. Antonín Mihulka
Odbor ÚPR a ŽP MěÚ Polička
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Hlasujte v anketě o řešení dopravní
situace v centru Poličky
(viz vložený leták).
I Váš hlas je důležitý!

VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH
PRŮKAZŮ
Do konce tohoto roku jsou držitelé řidičských
průkazů s datem vydání v letech 1964 až 1993 povinni vyměnit tyto průkazy za nové. Apelujeme na
vlastníky starých řidičských průkazů, aby s výměnou nečekali na poslední chvíli a postarali se o ni
v průběhu roku. Při řízení vozidla se starým „řidičákem“ se od 1. 1. 2008 řidič dopustí přestupku tím,
že u sebe nemá platný řidičský průkaz a hrozí mu
pokuta ve výši až 2 500,- Kč. Výměnu řidičských
průkazů zajišťuje odbor dopravy, MěÚ Polička, Nádražní ul. 304 (bývalá budova Hedvy). Při vyřizování potřebujete platný občanský průkaz, stávající
řidičský průkaz a jednu fotografii. Pokud současně
nedochází ke změně jiných údajů v průkazu, výměna je bezplatná. Doba výměny řidičského průkazu
se pohybuje v rozmezí 15 až 20 dnů od předložení
žádosti.
-pm-

FOND ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA
POLIČKY V ROCE 2007

HOSPICOVÁ PÉČE MŮŽE
PROBÍHAT I DOMA

VÝPISY Z KATASTRU
NEMOVITOSTÍ

Pracovní stáž absolvují v květnu sestry Charitní
ošetřovatelské služby Farní charity v Poličce. Vystřídají se na týdenních návštěvách Hospice sv. Anežky
v Červeném Kostelci, aby zde načerpaly nové poznatky v péči o těžce nemocné a umírající.
„Vývoj v paliativní léčbě jde velmi kupředu. Na
místě s větší koncentrací případů se můžeme názorně seznámit s aplikací různých možných postupů
a teoretické znalosti si podpořit praxí,“ řekla vrchní
sestra CHOS Plecháčková. Personál Charitní ošetřovatelské služby v Poličce se už několik let zaměřuje
na zvyšování odbornosti v péči o umírající. Protože
v okolí podobné zařízení hospicového typu neexistuje, vzniká potřeba tuto službu zajišťovat v terénu.
„Ročně doprovázíme k smrti asi 10 klientů a jsme
svědky, jak pokojně a klidně dokáže z tohoto světa
odcházet člověk, který se cítí smířený a je v bezpečí
domova opečováván svými blízkými. Tuto variantu
poslední etapy života chceme lidem zde v Poličce
a okolí nabídnout,“ dodává Želmíra Plecháčková.
Štěpánka Dvořáková

Doposud si mohli žadatelé výpis z katastru nemovitostí (list vlastnictví) vyzvednout na katastrálním
pracovišti ve Svitavách. Od března poskytuje tuto
službu majetkoprávní odbor MěÚ Polička. Za každou
stránku výpisu se platí poplatek ve výši 50 Kč. -pm-

JINÝ NÁZEV, STEJNÝ SMYSL
Tradiční akce Ligy proti rakovině se letos uskuteční ve středu 16. května. „Květinový den“ byl přejmenován na „Český den proti rakovině“ a jeho smyslem
zůstává osvěta a získání finančních prostředků na
výzkum diagnostických a terapeutických metod a na
zkvalitnění života onkologických pacientů. V Poličce
se do celostátního projektu aktivně zapojí místní
ONKO-KLUB ve spolupráci se SRPD Kamínek, SOŠ
a SOU Polička a všemi, kdo nejsou lhostejní. Děkujeme.
OK Polička

Také v roce 2007 má Město Polička možnost
poskytnout vlastníkům staveb pro bydlení (fyzickým i právnickým osobám) na území Města Poličky
i městských částí Lezník, Modřec a Střítež účelovou půjčku na modernizace a opravy nemovitostí
v souladu s vyhláškami ZM č. 1/2003 a č. 1/2005,
o Fondu rozvoje bydlení (dále jen „FRB“) za výhodných úrokových podmínek (4 %) se lhůtou
splatnosti 4 roky.
Půjčky z FRB lze poskytnout na tyto účely do
maximální, níže uvedené, hranice:
1) obnova střechy u domu staršího 10 let
(výměna krytiny a konstrukce krovu)
do 40 tis. Kč/1 bytovou jednotku
2) zřízení plynového, elektrického nebo jiného
ekologického vytápění v domě
do 40 tis.Kč/1 bytovou jednotku
3) zřízení malé čistírny odpadních vod ke
stávajícímu domu do 25 tis. Kč/1 bytovou
jednotku
4) dodatečná izolace domu proti spodní vodě
(u domu staršího 10 let) do 20 tis. Kč/1 bytovou jednotku
5) obnova fasády domu včetně oplechování
(u domu staršího 10 let) do 50 tis. Kč/1 bytovou jednotku
6) zateplení obvodového pláště domu (u domu
staršího 5 let) do 50 tis. Kč/1 bytovou
jednotku
7) zřízení WC, koupelny, sprchového koutu
(v bytě, kde dosud není) do 30 tis. Kč/1 bytovou jednotku.
Formuláře „Přihlášky do výběrového řízení
FRB“ jsou k dispozici na stavebním úřadě.
V souvislosti s nabytím účinnosti zák.č. 183/
2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(nového stavebního zákona) od 1. 1. 2007 je účelné
svůj konkrétní zamýšlený stavební záměr předem
zkonzultovat s pracovníky zdejšího stavebního úřadu, neboť některé práce podle citovaného zákona
již nevyžadují ani povolení či ohlášení.
Aby mohla být přihláška projednána v komisi
FRB je třeba ji doložit následujícími přílohami:
• kopií ověřené projektové dokumentace (v případě vydání stavebního povolení nebo souhlasu s provedením ohlášené stavby)
• kopií stavebního povolení nebo souhlasem
s provedením ohlášené stavby popř. kopií
žádosti o stavební povolení či ohlášení opatřenou podacím razítkem městského úřadu nebo
vyjádřením stavebního úřadu, že k zamýšlené
stavbě není potřeba stavební povolení ani
ohlášení
• dokladem o vlastnictví obytné budovy (kopií
výpisu z katastru nemovitostí, kopií kupní
nebo darovací smlouvy s doložkou o provedení vkladu do katastru nemovitostí)
• kalkulací ceny prací – potvrzením zhotovitele
prací.
Podrobnější informace podá
a přihlášky přijímá:
Václav KAŠPAR, Městský úřad Polička, stavební úřad, Palackého nám. 160, 572 01 Polička,
tel.č.: 461 723 815
Uzávěrka přihlášek:
Pátek 8. června 2007 ve 13:00 hodin.
Přihlášku spolu s přílohami lze odevzdat také
na podatelně Městského úřadu v Poličce.
V polovině měsíce června projedná podané přihlášky komise FRB, která podá návrh doporučení
k jejich schválení v radě města a v zastupitelstvu
města.
Konečné projednání půjček z FRB:
Na zasedání zastupitelstva města dne 28. června 2007.
Vybraní žadatelé budou vyzváni k sepsání
a podpisu smlouvy o poskytnutí půjčky z FRB do
15. července 2007.
Václav KAŠPAR,
za komisi Fondu rozvoje a bydlení
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OKÉNKO MĚSTSKÉ POLICIE
Chodník před hernou na Palackého náměstí místo postele si vybral 16. 3. odpoledne třiatřicetiletý
muž z Poličky k odpočinku po namáhavém zvedání
půllitrů a dítkám ze školy jdoucím, jejichž zvědavé
oči tykadlům šneka se podobaly, ukázal, jak slastně
se dá žít. Strážníci ukázali zase jemu, jak rychle lze
skončit na pardubické záchytce…
O hodinu později si velmi detailně prohlížel
mravence v dlažbě na parkovišti v Nádražní ulici
sedmatřicetiletý muž ze Širokého Dolu, který taktéž
podlehl přesile alkoholu v půllitrech ukryté. Tvrdou
dlažbu vystlal si denním tiskem a snažil se zanechat
v betonu otisk svého obličeje. I jeho strážníci vyexpedovali na poznávací zájezd do Pardubic…
Sobotní večer 17. 3. strávil v klídku s pivíčkem
v ruce čtyřiapadesátiletý muž z Poličky v restauraci
na ulici Starohradská a ačkoliv to měl domů, jen co
by kamenem dohodil, nemohl odolat pokušení a riskl jízdu domů autem. A protože kam čert nemůže,
tam ejhle strážník, vjel přímo do cesty projíždějící
hlídce MP. Trapný pokus ujet si naštěstí rozmyslel
hned u benzinové čerpací stanice a oblažil svojí přítomností přivolanou hlídku policie…
O týden později, v sobotu 24. 3. nedlouho před
půlnocí, při kontrole na Pasekách, už už to vypadalo,
že se strážníci svědky zvláštního úkazu stali. Bez zapnutých světel nemotorně kličkovalo po silnici opilé
auto! Jak se však záhy ukázalo, pod vlivem byl třiačtyřicetiletý řidič ukrajinské národnosti a naměřená
hodnota ukázala 0,83 promile alkoholu v dechu. I on
se blíže seznámil s policisty z obvodního oddělení
PČR v Poličce…
Klasický, a dnes již zastaralý, způsob kradení
v obchodech, když zboží do nákupního vozíku vložené, za regálem zmizí v kapse nenechavce, nemůže
ošálit vytrénovaný zrak ostrahy. Přesvědčil se o tom
28. 3. odpoledne devatenáctiletý mladík z České
Třebové v prodejně Plusu. Chuť na čokoládovou tyčinku si musel, po projití kolem pokladny bez zaplacení, nechat zajít a částka, kterou chtěl za laskominu
ušetřit, se mu prodražila ve formě blokové pokuty…
Tak to tady ještě nebylo! Dámské hygienické
potřeby zcizila a z prodejny Plusu utekla 29. 3. ráno
devatenáctiletá dívka z Ústí nad Orlicí, leč postihu
se stejně nevyhnula. Přivolaní strážníci ji společně
s ostrahou prodejny dostihli v budově polikliniky
a nadmíru hubaté slečně, kterou slušné chování
minulo velkým obloukem, udělili lekci z výuky přestupkového zákona…
Banální žádost o přeparkování auta z parkoviště u Opusu na Palackého náměstí zřejmě špatně
pochopil 6. 4. šestadvacetiletý muž z obce Telecí
a společně s kamarádem několik hodin užívali cizího motorového vozidla, jehož klíčky jim byly svěřeny důvěřivou mladou ženou. Absenci vozu těžce
nesl osmadvacetiletý přítel žadatelky a po příjezdu
auta nastala, vcelku logicky, dost velká mela, kterou
zachytil objektiv kamerového systému. Vášně jiskřily
jak letní bouřka, silná slova střídala slova nevhodná
k publikaci a oba znesváření muži byly uklidňováni
zástupkyněmi něžného pohlaví, vyrojivší se z herny
na náměstí. Chlapci si vzájemně profackovali svoje
dívčí protějšky a výsledkem je jedno obvinění z výtržnictví a jeden přestupek proti veřejnému pořádku.
A skromné přání městské policie, aby oba aktéři byli
tak aktivní a hbití i v oranžových vestách, ve kterých
zametali a v budoucnu ještě budou zametat poličské
ulice…
Nejen konzumním životem ovlivněná omladina
má posunuté hranice norem slušného chování. Pozadu nezůstávají ani někteří senioři. 12. 4. odpoledne
chtěl ušetřit na čokoládové tyčince pětašedesátiletý
důchodce z obce Pomezí a snažil se ji pronést z prodejny Plusu bez zaplacení. Obhajoba, že má malý
důchod, a proto krade, však dojem na ostrahu, ani
na přivolané strážníky, příliš neudělala a po uložení
blokové pokuty snad senior pochopil, že zcizováním
zboží cesta nevede…
Pavel Lahodný,
velitel městské policie
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POUŽITÉ ZÁŘIVKY DO POPELNICE NEPATŘÍ
Nefunkční zářivky a výbojky nepatří do
kontejneru se směsným komunálním odpadem,
protože z nich mohou při rozbití unikat nebezpečné látky.
Občané našeho města mohou bezplatně odkládat vyřazené zářivky ve sběrném dvoře v ulici Hegerova stejně tak jako ostatní nebezpečné odpady.
Zpětný odběr všech použitých elektrozařízení zajišťují kolektivní systémy EKOLAMP, Asekol a Elektrowin, které k tomu opravňuje zápis do Seznamu
výrobců elektrozařízení vedeného ministerstvem
životního prostředí. Kolektivní systémy již druhým
rokem smluvně zajišťují celý proces, to znamená od
vytvoření sítě sběrných míst (s využitím sběrných
dvorů) až po předání zpětně odebraných elektrozařízení firmám, které se specializují na jejich ekologické zpracování a recyklaci. Cílem je separovat
elektrozařízení, jež obsahují využitelné či nebezpečné látky, od ostatního odpadu, který končí na
skládkách nebo ve spalovnách.
Zpětný odběr použitých výrobků jako jsou
zářivky, úsporky, televize, fény, ledničky a další
zařízení je financován jejich výrobci a dovozci
a vztahuje se i na staré vyřazené elektrospotřebiče,
za které nebyl při jejich nákupu zaplacen recyklační příspěvek. Ten se od srpna 2005 uvádí při prodeji
nových výrobků odděleně od ceny.

Systém zpětného odběru a ekologického zpracování elektroodpadu však nemůže fungovat bez
aktivního a vstřícného přístupu spotřebitelů. Každý,
kdo odevzdá třeba jen jednu nefunkční zářivku na
místě k tomu určeném, to znamená v místě zpětného odběru nebo při nákupu nového výrobku
přímo v prodejně, přispěje k ochranně životního
prostředí.
Na základě smlouvy o spolupráci, kterou Město
Polička uzavřelo s kolektivním systémem EKOLAMP, byly do sběrného dvora v ulici Hegerova
umístěny speciální kovové kontejnery, do kterých
mohou zdarma odkládat použité světelné zdroje
nejen občané, ale i firmy a podnikatelé, kteří elektrozařízení používají či shromažďují při své podnikatelské činnosti (prodejny, elektromontážní firmy,
menší podniky, instituce apod).
EKOLAMP městu přispívá na náklady provozu
sběrného místa a plně hradí veškeré náklady na
přepravu a recyklaci. Tím město ušetří část prostředků ze svého rozpočtu určených na provoz
systému nakládání s komunálním odpadem. Tyto
peníze lze využít pro zdokonalení systému zpětného odběru včetně budování nových sběrných míst.
Vedoucí odboru územního
plánování, rozvoje a ŽP
Ing. Marta Mastná

ZPRÁVY Z RADNICE
USNESENÍ
- z 2. zasedání Zastupitelstva města Poličky
konaného dne 12. 4. 2007
ZM schvaluje použití státní finanční podpory
z Programu regenerace Městské památkové rezervace
a Městské památkové zóny pro rok 2007 na akci „Stavební úpravy hradeb (gotického opevnění Poličky)
v části úseku SO 22 Na Valech v Poličce“ a přiznává
finanční podíl na obnově kulturní památky.
ZM souhlasí se zřízením Rady obcí pro udržitelný rozvoj území dle § 9 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon).
ZM pověřuje starostu města zřízením Rady obcí
pro udržitelný rozvoj území dle § 9 zákona č. 183/
2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon).
ZM ustanovuje jako určeného zastupitele podle
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) na celé volební období
pana Ing. Martina Kozáčka.
ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2007.
ZM schvaluje finanční vypořádání ztráty
153.191,63 Kč vzniklé v roce 2006 v příspěvkové organizaci Tylův dům takto:
1. pokrytím ztráty z prostředků zřizovatele ve výši
76.596,00 Kč
2. pokrytím ztráty v minimální výši 38.297,82 Kč
z výsledku hospodaření příspěvkové organizace
v roce 2007
3. dokrytím zůstatku ztráty z výsledku hospodaření příspěvkové organizace v roce 2008.
ZM schvaluje změny termínů zasedání Zastupitelstva města Poličky následovně:
• původně schválený termín 17. 5. 2007 se přesouvá na den 24. 5. 2007 a původně schválený termín
13. 9. 2007 se přesouvá na den 27. 9. 2007.
ZM bere na vědomí zprávu k městskému opevnění v Poličce – úsek 21.
- přijatá na 6. schůzi Rady města Poličky konané dne 26. 3. 2007
RM bere na vědomí zprávu k městskému opevnění v Poličce – úsek 21.
RM doporučuje ZM schválit použití státní finanční
podpory z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok
2007 na akci „Stavební úpravy hradeb (gotického
opevnění Poličky) v části úseku SO 22 Na Valech
v Poličce“ a přiznat finanční podíl na obnově kulturní památky.
RM schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2007.
RM schvaluje změnu účelu poskytnutých finančních prostředků v roce 2006 Sdružení rodičů a přátel
postižených dětí „Kamínek“ Polička dle důvodové
zprávy.
RM schvaluje smlouvu o dílo s firmou COLAS CZ
a.s., závod JIH, Jihlava na akci Bytové domy na sídlišti
Mánesova v Poličce – SO 11 – Komunikace a zpevněné plochy – I. etapa dle důvodové zprávy a pověřuje
starostu k jejímu podpisu.
RM schvaluje smlouvu o dílo s firmou Michal
Kortyš – ELKOR, Litomyšl na akci Bytové domy na
sídlišti Mánesova v Poličce – VO dle důvodové zprávy
a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
RM pověřuje Středisko volného času Mozaika
Polička (SVČ) provedením nabídkového řízení u organizací zřizovaných městem ke zjištění zájmu o přebytečný majetek ve správě SVČ.
RM schvaluje prodej majetku ve správě Střediska
volného času Mozaika Polička (SVČ) s tím, že SVČ
pověřuje tímto prodejem v prodejních cenách dle
návrhu a odborných posudků, případně metodou
nejvyšší nabídky. Výnos z prodeje majetku je příjmem města.
RM bere na vědomí postup při zpracování projektové dokumentace akce „Rozvoj a rekonstrukce
kanalizační sítě – Polička“.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo ev. č. zhotovitele 27-006-138 mezi Městem Polička a firmou
Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., Brno
s předmětem smlouvy „Vypracování územního plánu
Poličky“.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo ev. č. zhotovitele 27-006-139 mezi Městem Polička a firmou Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., Brno s předmětem smlouvy „Vypracování regulačního plánu Polička
– lokalita Mánesova“.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo ev. č. zhotovitele 27-006-140 mezi Městem Polička a firmou
Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., Brno s předmětem smlouvy „Vypracování regulačního plánu
Městské památkové zóny Polička“.
RM pověřuje starostu města k dalšímu jednání
o podmínkách a možnostech využití nabídky firmy
Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., Brno ke
zpracování regulačního plánu lokality Mánesova,
popř. i Městské památkové zóny Polička, jako vzorové dokumentace v rámci zpracování metodiky
pořizování regulačních plánů pro Ústav územního
rozvoje a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky uchazeče AREA 2000, s.r.o., Polička na zajištění akce „Prodej
bytů v majetku Města Poličky“.
RM schvaluje uzavření mandátní smlouvy se
společností AREA 2000, s.r.o., Polička, na zajištění
akce „Prodej bytů v majetku Města Poličky“ dle
předloženého návrhu a pověřuje starostu k podpisu
této smlouvy.
RM bere na vědomí informaci o nárůstu vyhrazeného parkování v návaznosti na obecné užívání komunikace – parkování, s tím, že instalace dopravního
značení vyhrazených parkovišť bude zpoplatněna
v plné výši pro všechny žadatele, ve zvláštních případech bude rozhodnutí v kompetenci RM.
RM bere na vědomí zprávu o činnosti Sdružení
rodičů a přátel postižených dětí „Kamínek“ Polička
za rok 2006 a zprávu o činnosti Dětského informačního centra Polička za rok 2006 s tím, že pověřuje
zdravotně sociální komisi a výbor pro výchovu
a vzdělávání posouzením činnosti těchto organizací,
případně i doporučení řešení v této záležitosti.
RM v souladu s ustanovením § 4 odst. 1, zákona
č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů
pověřuje členy zastupitelstva města pana RNDr. Milana Janečku a pana MVDr. Jiřího Teplého přijímáním
prohlášení o uzavření manželství a prováděním sňatečních obřadů s účinností od 26. 3. 2007.
RM souhlasí s převzetím záštity Multikulturního
festivalu „Poznejme se navzájem“ pořádaný Dětským
informačním centrem Polička ve dnech 9. – 13. 5.
2007 na hradě Svojanov.
- přijatá na 7. schůzi Rady města Poličky konané dne 16. 4. 2007
RM bere na vědomí informace Ing. Libora Stráníka, jednatele Poličské nemocnice, s.r.o. a zástupce ve
výkonu funkce ředitele Svazku obcí AZASS, týkající
se Komunitního plánu sociálních služeb Svazku obcí
AZASS.
RM schvaluje Komunitní plán sociálních služeb
Svazku obcí AZASS (Plán rozvoje sociálních služeb
Svazku obcí AZASS) dle předloženého návrhu.
RM schvaluje uzavření Dohody o stanovení rozsahu a ceně činností pro rok 2007 včetně Ceníku služeb
a výkonů T.E.S. s.r.o. Polička pro rok 2007 s T.E.S.
s.r.o. Polička dle důvodové zprávy a pověřuje starostu k podpisu této Dohody.
RM bere na vědomí informaci o situaci komplexního řešení areálu koupaliště v Poličce dle důvodové
zprávy.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou
IPAK spol. s r.o., Sezemice na akci „Dodávka, demontáž a montáž plastových oken se zednickým

zapravením okenních špalet v kancelářích MěÚ
Polička“ dle důvodové zprávy a pověřuje starostu
k jejímu podpisu.
RM schvaluje firmu FATY – dokumentace staveb,
Ing. Miloslav Fadrhons, Praha, jako dodavatele na
zhotovení projektové dokumentace v rozsahu prováděcího projektu na akci „Přístavba depozitáře k domu č.p. 112 na dvoře muzea v Poličce“ a vypracování
projektové dokumentace v rozsahu prováděcího
projektu na akci „Řešení muzejní zahrady na dvoře
muzea v Poličce“, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou
FATY – dokumentace staveb, Ing. Miloslav Fadrhons,
Praha, na vypracování projektové dokumentace
v rozsahu prováděcího projektu na akci „Přístavba
depozitáře k domu č.p. 112 na dvoře muzea v Poličce“ a vypracování projektové dokumentace v rozsahu
prováděcího projektu na akci „Řešení muzejní zahrady na dvoře muzea v Poličce“ dle důvodové zprávy
a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy.
RM bere na vědomí inspekční zprávu z inspekce
České školní inspekce provedené v únoru a březnu
2007 v Mateřské škole Luční Polička.
RM bere na vědomí protokol z kontroly České
školní inspekce provedené v lednu 2007 v Masarykově základní škole v Poličce.
RM schvaluje výběr části zakázky „Rekonstrukce
brouzdaliště na koupališti v Poličce“, dle důvodové
zprávy.
RM schvaluje dodavatele na provedení stavby
„Rekonstrukce brouzdaliště na koupališti v Poličce“
firmu AQUAVITA spol. s r.o., Dolní Újezd, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou
AQUAVITA spol. s.r.o., Dolní Újezd, na stavbu „Rekonstrukce brouzdaliště na koupališti v Poličce“ dle
důvodové zprávy.
RM schvaluje dodavatele na provedení akce
„Zhotovení skluzavky na koupališti v Poličce“ firmu
BAZENSERVIS, s.r.o., Týniště nad Orlicí dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou
BAZENSERVIS, s.r.o., Týniště nad Orlicí, na akci
„Zhotovení skluzavky na koupališti v Poličce“ dle
předloženého návrhu.
RM schvaluje způsob financování akce „Zhotovení skluzavky na koupališti v Poličce“ dle důvodové
zprávy.
RM bere na vědomí informaci o energetických auditech městských objektů a schvaluje dodatek č. 4 ke
smlouvě o dílo „Zpracování energetického auditu pro
budovy ČOV a veřejné osvětlení Města Poličky“, uzavřené dne 14. 9. 2004 se společností DD EKONOM
Konzult Real, s.r.o., Litomyšl.
RM schvaluje jako dodavatele zakázky „Studii
proveditelnosti protipovodňových opatření pro povodí Bílého potoka“ firmu Agroprojekce Litomyšl spol.
s r.o., Litomyšl.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo „Studie
proveditelnosti protipovodňových opatření pro povodí Bílého potoka“ s firmou Agroprojekce Litomyšl
spol. s r.o., Litomyšl dle důvodové zprávy.
RM schvaluje vyhlášení ankety „Dopravní řešení
v centru města Poličky“ dle předloženého návrhu.
RM schvaluje zadání projektové dokumentace
II. etapy interiérů Městského muzea a galerie Polička firmě „M Plus“ spol. s r.o., Praha 7, dle důvodové
zprávy.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace interiérů a expozic
Městského muzea a galerie Polička II. etapa, s firmou
„M Plus“ spol. s r.o., Praha 7, dle důvodové zprávy
a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy.
Kompletní usnesení RM je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty MěÚ.
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Farní charita Polika
vyhlašuje výbrové ízení na pozici:








pro osoby se zdravotním postižením
Nápl práce:
- ízení pracovního týmu stediska pro lidi se zdravotním postižením
- vedení administrativy a dokumentace, zpracovávání projekt a jejich
vyhodnocování
- podílení se na tvorb rozpotu stediska a jeho plnní
- zajišování informovanosti o služb, jednání se spolupracujícími
organizacemi
- jednání se zájemci o službu, pijímání nových uživatel služeb
- pímá práce s uživateli služeb
- zajišování agendy sociální práce
- koordinace aktivit v rámci stedisek, spolupráce s ostatními
zaízeními FCH
Požadujeme:
- VŠ nebo VOŠ vzdlání se sociálním zamením
- schopnost pijmout poslání a vize organizace
- úctu a toleranci k hodnotám a životnímu stylu lidí s postižením
- znalost problematiky práce s lidmi s mentálním postižením a
duševním onemocnním
- komunikativnost, flexibilitu, organizaní schopnosti, ochotu dále se
vzdlávat
- schopnost samostatn se rozhodovat, spolehlivost
- zkušenosti s tvorbou projekt, dobrou znalost práce s PC (Word,
Excel)
- idiský prkaz skup.B – aktivní idi
- trestní bezúhonnost
Výhodou jsou zkušenosti s vedením týmu a praxe z oboru
Nabízíme:
- zajímavou, rznorodou práci v píjemném prostedí
- možnost seberealizace a osobního rozvoje
- podporu dalšího vzdlávání v oboru
- pružnou pracovní dobu (po uplynutí zkušební doby)
Pedpokládaný nástup: 2. 7. 2007
Motivaní dopis, kopie doklad o dosaženém vzdlání a profesní životopis
s uvedením kontakt na sebe zasílejte prosím poštou do 12. 6. 2007 na
adresu: Farní charita Polika, Vrchlického 22, 572 01 Polika.
Další informace o výbrovém ízení poskytne uchazem: Mgr. Markéta
Šafáová – editelka, tel. 461 725 552, e-mail: charita@policka.cz

NADACE ADRA DĚKUJE
Ve dnech 17. a 18. dubna 2007 probíhala veřejná sbírka „Pomáhat může každý“. I v našich ulicích jste mohli potkávat dobrovolníky s kasičkami.
Občané našeho města Poličky přispěli svými prostředky v celkové částce 12 035,50 Kč, která bude
rozdělena do třech oblastí: na pomoc našemu
regionu, na pomoc a podporu projektů v České
republice a poslední třetina pomůže tam, kde lidé
trpí v důsledku přírodních katastrof nebo válek.
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Nadace ADRA děkuje všem štědrým dárcům,
dobrovolníkům, kteří se podíleli na organizaci
sbírky a paní učitelce Jermanové a studentům
gymnázia, kteří každoročně pomáhají při pochůzkách.
Děkujeme za vaši podporu
Za Nadaci ADRA, Polička
Radmila Slezáková
www.adra.cz

OTEVŘENÍ NAUČNÉ STEZKY
OKOLÍM POLIČKY
V rámci programu Den země, který se uskutečnil
v pátek 20. 4. 2007, byla otevřena Naučná stezka okolím Poličky. Otevření, které bylo zahájením celého
dne, se zúčastnili zástupci občanského sdružení A21,
Českého svazu ochránců přírody, autorka grafického
provedení informačních tabulí paní Řehůřková a starosta města Jaroslav Martinů. Na realizaci naučné
stezky, jejímiž autory jsou představitelé A21, získalo
sdružení finanční příspěvek a materiál na výrobu
tabulí od města Poličky a dotaci z Pardubického
kraje. Předseda A21, pan René Habrman, shrnul ve
svém projevu historii příprav naučné stezky. Starosta
města tuto činnost velice ocenil a poděkoval všem,
kteří se na realizaci podíleli.
-pm-

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI
BUDE AKTUALIZOVÁN
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského
úřadu Polička pracuje v současné době na přípravě aktualizovaného Průvodce občana sociálními
službami, který by měl být distribuován do všech
poličských domácností nejpozději v říjnu tohoto roku.
Koncepce, styl a grafika brožury budou stejné jako
u vydání z r. 2005, obsah by měl reflektovat změny
(v nabídce, způsobu financování,…), ke kterým došlo
od jara 2005 do současnosti. Dovolujeme si požádat
poskytovatele sociálních a souvisejících služeb v Poličce a okolí o spolupráci, a prosíme je o odpověď na
následující otázky. Má být informace uvedená v roce
2005 zopakována beze změny? Chcete informaci
doplnit, aktualizovat? V případě, že budete kladně
reagovat na druhou otázku, vyplňte následující dotazník:
KDO:
(Název poskytovatele služby, adresa, kontakt)
CO:
(Stručný a výstižný popis poskytované služby)
KOMU:
(Popis uživatelské skupiny)
KDE:
(Místo , kde je služba poskytována)
KDY:
(Vymezení času, kdy je služba poskytována)
ZA KOLIK:
(Jak je služba hrazena, co zaplatí uživatel)
a co nejdříve – nejpozději do 31. 5. 2007 - odešlete na adresu Městský úřad Polička, OSVZ nebo
na e-mail: cernikova@policka.org . Případné dotazy
zodpovíme na telefonním čísle 461 723 844 nebo
osobně na OSVZ MěÚ Polička, Nádražní 304, dveře
č. 22. Děkujeme.
OSZV MěÚ Polička

TYLŮV DŮM POLIČKA

KALENDÁŘ AKCÍ

MARTINŮ FEST POLIČKA 2007 – viz plakát

města Polička

pátek
malý sál TD od 19.00 do 22.00 hod.
4. května TANEČNÍ PRO POKROČILÉ
11. května Obsahem tohoto kurzu je prohloubení
získaných dovedností a rozšíření o nové
figury. Především však dobře se bavit!
Kurz vede Taneční škola ELLIS Svitavy.

Květen 2007
KINO POLIČKA
středa
2. května

velký sál Tylova domu v 19.00 hodin
KRÁLOVNA
Strhující a jedinečný pohled režiséra
Stephena Frearse (Nebezpečné známosti)
za zavřené dveře královského paláce a do
mysli a do srdce královny Alžběty II., těsně po tragické smrti princezny Diany.
Historický, drama, biografický, Velká Británie, 2006, titulky, 97 min.,
do 12 let nevhodné
Vstupné: 60,- Kč

sobota
velký sál Tylova domu v 9.00 hodin
12. května POSLEDNÍ SKOTSKÝ KRÁL
Drama o mladém skotském lékaři,
který se v 70. letech stane oblíbencem
ugandského prezidenta, upoutá zejména
výkonem Foresta Whitakera. Talentovaný
herec byl za roli stále šílenějšího diktátora
po zásluze oceněn Zlatým glóbem.
Drama, Velká Británie, 2006, 123 min.,
české titulky, přístupnost od 15 let
Vstupné: 55,- Kč
pondělí
velký sál Tylova domu v 19.00 hodin
21. května ROCKY BALBOA
Rocky Balboa je nyní padesátiletý vdovec,
který provozuje malou restauraci ve Philadelphii. Mezitím se do vrcholu v boxerském ringu dostává Mason „Čára“ Dixon,
který vyhrává ve své váhové kategorii
všechno, co může. A Rocky začne pociťovat, že by se mohl ještě jednou ke svému
životnímu sportu vrátit... Samo sebou
musí opět poslouchat, že na to nemá...
Režie, scénář a hlavní role: Sylvester Stallone
Drama, USA, 2006, 102 min., české titulky,
přístupný
Vstupné: 55,- Kč
úterý
velký sál Tylova domu v 8.15 a 10.15 hod.
22. května MOST DO ZEMĚ TERABITHIA
Film je adaptací celosvětově úspěšného
bestselleru Katherine Patersonové, která
se nedávno podepsala pod celosvětově
úspěšným kinohitem Letopisy Narnie:
Lev, čarodějnice a skříň. Dva hlavní představitelé, Jess a Leslie, vytvoří imaginární
království Terabithia, plné kouzelných
bytostí, v kterém se stanou králem a královnou.
Filmové představení pro školy
Fantasy, dobrodružný, USA, 2007, český
dabing, 95 min., přístupný
Vstupné: 40,- Kč
středa
velký sál Tylova domu v 8.15 hodin
23. května 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
Školní filmové představení pro střední
školy a učiliště
Hořká komedie, ČR, 2006, 120 minut,
nevhodný do 12 let
Vstupné: 40,- Kč
středa
velký sál Tylova domu v 19.00 hodin
23. května ATENTÁT V AMBASSADORU
4. června 1968 senátor Robert F. Kennedy přijíždí do hotelu Ambassador v Los
Angeles přednést projev v rámci své
kandidatury na prezidenta Spojených
států. V následujících dvou dnech však
celý svět bude svědkem události, která
změní historii a životy mnoha lidí. Atentát
v Ambassadoru není politický film. Není
to ani příběh Roberta Kennedyho. Je to
pohled do životů několika lidí, jejichž cesty se na pár hodin protly. Příběh lidí, kteří
byli v bezprostřední blízkosti jednoho
z největších incidentů 20. století.
Hrají: Laurence Fishburne, Helen Hunt,
Demi Moore, Sharon Stone, Anthony
Hopkins, Heather Graham, Lindsay Lohan, Christian Slater, Martin Sheen
Drama, USA, 2006, 117 min., české titulky,
nevhodný do 12 let
Vstupné: 55,- Kč
pondělí
velký sál Tylova domu v 17.00 hodin
28. května SPIDER – MAN 3
Ve filmu se Peterovi Parkerovi konečně
podařilo najít rovnováhu mezi jeho oddaností vůči M.J. a jeho povinnostmi superhrdiny. Ale na obzoru se chystá bouřka.
Dobrodružný, akční, USA, 140 min., český
dabing, mládeži přístupný
Vstupné: 70,- Kč
čtvrtek
velký sál Tylova domu v 17.00 hodin
31. května PAST NA ŽRALOKA
Rybí kluk Panki se přestěhuje na nový
korálový útes. Dokáže získat lásku své
vyvolené a zároveň ji i útes ochránit před
divokým žralokem?
Animovaná pohádka, USA, Korea, 2006,
77 min., český dabing
Vstupné: 55,- Kč

Předprodej vstupenek na všechny akce konané
v Tylově domě zajišťuje Informačním centru Polička, on-line rezervace je možná na webových stránkách Tylova domu v Poličce (www.tyluvdum.cz).
Zbylé vstupenky se prodávají vždy hodinu před
začátky jednotlivých akcí v pokladně Tylova domu.

sobota
velký sál TD v 19.00 hod.
19. května Niccolo Machiavelli: MANDRAGORA
Že účel světí prostředky? A, že koho nechytí, není zloděj? A, že není podstatné,
jak se věci mají, ale jak se jeví navenek?
Vítejte tedy ve slunné Florencii! Staňte se
svědky jednoho z nejneuvěřitelnějších
milostných dobrodružství v dějinách.
Hrají: Radek Holub, Miroslav Vladyka, Jan
Hrušínský, Zdeněk Hruška, Martin Preiss,
Lenka Krobotová/Tereza Němcová, Miluše Šplechtová, Martina Menšíková
Uvedeno v abonentním cyklu JARO 2007
Vstupné: 190,- / 170,- / 150,- / 60,- Kč
úterý

velký sál TD v 18.00 hod. – koncert na
stání
22. května KONCERT EWY FARNÉ
Po mnoha letech se objevila v Čechách
teenage zpěvačka s obrovským talentem a pěveckým potenciálem. S energií
a emocí v hlase, která je naprosto ojedinělá. Se svým prvním hitem „Měls mě
vůbec rád“ stačila během dvou měsíců
bodovat ve všech televizních i rádiových
hitparádách. Jako host večera vystoupí
Josef IX. & Ultrablue.
Vstupné: v předprodeji 130,- Kč
v den koncertu 200,- Kč
čtvrtek
malý sál TD v 17.00 hod.
24. května ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA

ZÁKLADNÍ KURZ TANCE
A SPOLEČENSKÉHO
CHOVÁNÍ
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
Ve dnech: 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.

TANEČNÍ PRO POKROČILÉ
Absolventi „Tanečního kurzu pro pokročilé“
pořádají 1. 6. 2007 ve 20.00 hodin ve velkém
sále Tylova domu ples. Zvou příbuzné, známé
a všechny, kdo si rádi a dobře zatančí!
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DIVADELNÍ KLUB
POLIČKA, zadní vchod Tylova domu
www.divadelniklub.cz

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
– Jaroslav Mareš, Petr Klein – Jazz v Poličce od
23.4.do 31.5.
SOBOTA 5. 5. - od 21.00 HUDEBNÍ VEČÍREK
JANA VÉBROVÁ– Mladá písničkářka s akordeonem, Jana Vébrová, zpívá alternativní šansony.
Působí křehce a zranitelně, ale zpívá velmi přesvědčivě a má blízko k balkánskému a částečně
i východoevropskému folklóru. www.janavebrova.borec.cz
KVĚTY– jsou především Martin Evžen Kyšperský
a Aleš Pilgr. První z nich navazuje na brněnskou
alternativní školu, avšak přes nekonvenční tónové
postupy, vytváření hlukových stěn a různé polohy hlasu včetně hraného chrapláku (Je snadné
se seznámit s děvčetem) je jedním z nejlepších
melodiků naší mladé písničkářské scény. Na
album nahrál nejen kytary a basy či mandolínu,
ale jako nástroje používá také telefon, štěrchátko
nebo „ryby s něčím uvnitř“. Aleš mu sekunduje
s bohatou soupravou bicích a perkusních nástrojů
včetně vibrafonu, balafonu a xylofonu. Na tuto
pestrou škálu instrumentů pánové hrají neméně
barevnou hudbu v rozpětí od tichého „řekněme
folku“ až po „ryčný dejme tomu rock“. Kapela
získala českého Anděla pro rok 2006 v kategorii
Alternativa. www.kapelakvety.cz
Vstupné: 100,- Kč/80,- KčS
NEDĚLE 6. 5. – od 18.00 NEDĚLNÍ KINO
Atletika Polička
Filmová prvotina Martina Cvrčka o dramatickém
putování družstva mužů poličských atletů krajským přeborem až do kvalifikace o II.ligu.
Režie: Martin Cvrček
Hrají: poličští atleti, jejich soupeři a další
Film je uváděn k 20. výročí obnovení činnosti poličské atletiky a není vhodný pro slabší povahy.
Vstupné: 20,- Kč
PÁTEK 11. 5. - od 20.00 JAZZOVÝ VEČER
NUO – Nuselský Umělecký Orchestr (CZ) Jakub
Zitko- keyboards, Marcel Bárta- altsax, Pavel
Hrubý- tenorsax, Oskar Török- trumpeta, Jan
Jirucha- trombon, Jiří Šimek- kytara, Aleš Slavíkbasa, Miloš Dvořáček- bicí, Ivan Acher- fonovox.
Netradiční jazzový band NUO pokřtil v říjnu 2004
první CD s názvem Multimusic Minibigband. Album bylo nominováno na cenu Anděl za album
roku 2004 a je ceněno jak kritikou tak i hudebníky a posluchači. Hudba, kterou produkuje
devět mladých, ale „ostřílených hochů“, přesahuje
rámec jazzu výlety do jiných žánrů. Je stejná jako
její tvůrci. Mladá, autorsky a hráčsky na výši, plná
originálních nápadů, nadhledu a vtipu. Skupina
je pravidelným hostem pražských jazz klubů,
úspěch slavila i na jazzových festivalech v Hradci
Králové, Plzni nebo Brně
Vstupné:120,- Kč/80,- KčS
SOBOTA 12. 5. – od 20.00
PRVNÍ ROCKOVÁ BENEFICE V POLIČCE
Viz článek na této straně, vstupné: 99,- Kč
NEDĚLE 13. 5. – od 19.00 DIVADELNÍ VEČER
Fialový vítr - Mozaika poskládána z povídek, divadelních her a hříček, filozofických úvah, básní,
anekdot…petrohradského básníka, spisovatele,
dramatika, osobitého myslitele a tajuplného podivína Daniila Charmse(1905 -1942).
Hraje: Céčko Svitavy
Vstupné: 20,- Kč
SOBOTA 19. 5. – od 21.00 JUNGLE NIGHT
BASETIX UNITY DJ´s Vstupné: do 22:00 35,- Kč
poté 50,-Kč
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POLIČSKÉ ROCKOUPÁNÍ 10. ROČNÍK
HLAVNÍ SCÉNA - pátek 25. 5. 2007 od 16 hod
EYE FOR AN EYE - d.a.r. vs Karolína Pavlíková THE PLASTIC PEOPLE OF THE UNIVERSE - STO
ZVÍŘAT – PRIESSNITZ - THE SWITCH - DOG
EAT DOG (USA) - E!E - METALICA revival - WALDA GANG
DRUHÁ SCÉNA - pátek 25. 5. 2007 od 15.40 hod.
Domobrana – Jericho - jesus om – Insania – Endless - Sylvie Krobová - Die Motorest band – Los
Perdidos - Výsměch? - Nuck Chorris Gang
HLAVNÍ SCÉNA - sobota 26. 6. 2007 od 12 hod
PETR NIKL A LAKOMÉ BARKY - SENDEROVCI
( SK ) - IVAN HLAS a NORBI KOVÁCS – ZNOUZECTNOST - DĚDA MLÁDEK ILLEGAL BAND
– NIL - AIRFARE ( USA ) - POST IT - TATA BOJS
- VÍTKOVO KVARTETO – RACHOT STROJŮ
– HYPERION – KLOAKA
DRUHÁ SCÉNA – sobota 26. 5. 2007 od 1130 hod.
Beautiful losers – selFbrush – Lajky - Fish Fingers
- Nasaďte ski - Jiří Smrž - Láďovi hoši - Hadry
z Těla - Paní Antonie a černý zmije – Našrot - The
Prostitutes - X-Core – NVU - Sepultura r.
DIVADELNÍ KLUB – sobota 26. 5. 2007 od 11 hod.
Divadelní soubor 100ka Olešnice uvede hru „Bedna s rumem“
Permanentka na celý festival (v předprodeji): 390
Kč. Permanentka na celý festival (na místě) 450Kč.
Jednodenní vstupenka na sobotu (na místě):
290 Kč (vstup v pátek pouze s celofestivalovou
permanentkou). Děti do 12 let v doprovodu dospělé osoby, důchodci a invalidé zdarma.
Vstupenky je možné zakoupit v: Informační centrum Polička / Divadelní klub Polička / Knihkupectví Martin Dolejš Polička / Setronic Litomyšl /
Muzika Kalibán Litomyšl

KLUBOVÉ KINO
ČTVRTEK 3. 5. – od 20.00
Svět podle Lelanda
Drama / Krimi , USA, 2003, 108 min Režie:
Matthew Ryan Hoge Hrají: Don Cheadle,
Ryan Gosling, Kevin Spacey, Chris Klein, Jena Malone
Kalifornie. Normální všední den. Obyčejný student jménem Leland Fitzgerlad (Ryan Gosling)
spáchá zdánlivě nesmyslnou a nevysvětlitelnou
vraždu a všechno se najednou změní.
NEDĚLE 6. 5. – od 18.00
Atletika Polička
Drama/Komedie, ČR, 2007
Režie : Martin Cvrček
Hrají: poličští atleti, jejich soupeři a další
Filmová prvotina Martina Cvrčka o dramatickém
putování družstva mužů poličských atletů krajským přeborem až do kvalifikace o II.ligu.
Film je uváděn k 20. výročí obnovení činnosti poličské atletiky a není vhodný pro slabší povahy.
Vstupné: 20,- Kč
ČTVRTEK 10. 5. – od 20.00
Čas sluhů Drama / Psychologický, Československo, 1989, 111 min Režie: Irena Pavlásková Hrají:
Ivana Chýlková, Karel Roden III, Jitka Asterová,
Miroslav Etzler, Eva Holubová, Vilma Cibulková
Ambiciózní debut mladé režisérky můžeme
chápat jako modelové vykreslení zákonem nepostihnutelného zla s možnými dalekosáhlými
následky.

STŘEDA 16. 5. – od 19.00
ŠKOLA
Dokument, Detektivní, ČR, Polička 2007, 60 min
Režie:P.Erbes Hrají: E.Střílek, R.Zeman, Z.Stodola,
P.Nožka a další
ZŠ Na Lukách, Divadelní klub a Joe Azbest production uvádějí tento film u příležitosti 20. výročí
založení školy.
ČTVRTEK 17. 5. – od 20.00
Dva na koni, jeden na oslu
Komedie, Československo, 1986, 127 min Režie:
Jiří Sequens st. Hrají: Radoslav Brzobohatý, Jaromír Hanzlík, Svatopluk Skopal, Dagmar Havlová
- Veškrnová
Muzikálovou verzi úspěšné hry Oldřicha Daňka
převedl v roce 1986 na filmové plátno režisér Jiří
Sequens. Odehrává se ve 14. století v Čechách za
panování krále Václava IV. Jejími hrdiny jsou tři
žoldnéři, kteří bojují vždy na nesprávné.
Cena za každé představení 30,- Kč, kromě 6. 5.
ČERVEN
3. poROCKOUPÁNÍ – ANIFEST – JUNGLE NIGHT...

PRVNÍ ROCKOVÁ BENEFICE
V POLIČCE
Ahoj, jmenuji se Láďa Matura a chci Vás pozvat
na rockový benefiční koncert do Divadelního klubu
v Poličce dne 12. 5. 2007 ve 20 hodin. Jsem obyvatelem Domova na zámku v Bystrém a jsem mentálně
postižený. I přes tento hendikep rád sportuji a v některých druzích sportu dosahuji výsledky, které by
mi mohl závidět leckterý zdravý člověk. Já na tomto
koncertu budu zpívat se skupinou Motorest band
spolu s dalšími kamarády z našeho Domova. Již
několik let jezdíme na Mezinárodní štafetové běhy
které se konají v různých zemích Evropy, vloni jsme
běželi z Polska až na Nordcap v Norsku a nejlepší z našich běžců uběhli během tohoto běhu až
180 km. Letos máme jet běhat až na Island, který bychom měli celý oběhnout. Protože si však tento běh
platíme sami penězi, které si vyděláme v průběhu
roku na brigádách, poprosili jsme kluky z Motorest
bandu, jestli by nám nepomohli vydělat tímto koncertem zbytek peněz, které nám ještě chybí k tomu,
abychom se mohli tohoto běhu zúčastnit. Opičák
(kapelník Radek Bulva) nám slíbil pomoc a zajistil
i účast Vládi Šafránka (ex -Harlej) s novým CD Velryba. Kluci nám umožnili, abychom si s jejich kapelou a s poličskou superstar Karolínou Pavlíkovou
zazpívali 12. 5. 2007 před vámi. Asi budeme mít
trošku trému, ale doufáme, že nás přijdete podpořit.
Tak ahoj a toho 11. 5. 2007 od 20 hod. nám držte
palce, ať to dobře dopadne.
Váš Vláďa Matura
P.S. Budu zpívat Na Okoř je cesta.

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:
BOWLINGOVÝ TURNAJ
- akce pro předem přihlášené účastníky
Termín:
úterý 1. května 2007
VÝSADEK V CIVILIZACI
- závod dvoučlenných týmů v orientaci a pohybu s omezenými možnostmi
- účast – 18 let a výše, mladší jen se zákonným zástupcem
- na závod je určeno maximálně 24 hodin
Termín:
pondělí 7. května 2007 - start v 17. – 21 h.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Startovné: 300,-- Kč / tým
Přihlášky: do 5. 5. 2007 - počet účastníků je omezen
S sebou: povolenou výbavu a bližší informace dostanete při přihlášení
Poznámka: akce se koná za každého počasí
Informace: Mgr. Petr Chmel
DEKUPÁŽ - dílnička pro děti
- vyrobíme si obrázek a ozdobíme kamínky
ubrouskovou technikou
Termín:
středa 9. května 2007
Čas:
14.00 – 15.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
25,- Kč, s členskou kartou 20,- Kč
Přihlášky: do 7. 5. 2007 – počet míst je omezen
Lektorka: Zdeňka Novotná
Informace: Zdeňka Novotná
KLUB ZDRAVÍ
- téma: „Když zlobí hormony“
Termín:
středa 9. května 2007 v 18.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
vstup volný
Informace: Hana Ščigelová, mob.: 606 657 228
BĚH DVOJIC
- závod dvoučlenných družstev v kategoriích
I. a II. stupeň ZŠ, ostatní
- dvojice musí patřit do stejné věkové kategorie
Termín:
pátek 11. května 2007, 16.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Poznámka: za nepříznivého počasí se akce nekoná
Informace: Mgr. Petr Chmel
PETANQUE V PARKU
- turnaj dvou- až tříčlenných týmů
- pastis na uvítanou, námořnická trička vítána
- ukázka hry pro děti, petanquová škola
Termín:
sobota 12. května 2007, 14.00 hod.
Místo:
městský park Polička, u sochy B. Martinů
Startovné: 20,- Kč / tým
Přihlášky: na místě
S sebou: vlastní petanquové koule
Poznámka: za nepříznivého počasí se akce nekoná
Informace: Petr Chmel
Ve spolupráci s městskou knihovnou.
PĚVECKÁ SOUTĚŽ „SKŘIVAN“
- soutěž pro I. a II. stupeň ZŠ
- akce je uzavřena
Termín:
pondělí 14. května 2007
Místo:
aula Gymnázia Polička

MAZLÍČEK Z FILCU
- dílnička pro malé začínající i zručné „švadlenky“
Termín:
středa 16. května 2007, 13.30 – 15.30 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
35,- Kč, s členskou kartou 30,- Kč
Přihlášky: do 14.5.2007 – počet míst je omezen
Lektorka: Zdeňka Novotná
Informace: Zdeňka Novotná
SHIATSU – „pro doma a pro každého“
- víkendový seminář
- forma masáže v oděvu
Termín:
sobota 19. a neděle 20. května 2007, vždy od
9.00 do 17.00 hod.
Místo:
sál SVČ Mozaika Polička
Cena:
1.700,- Kč (pro rodiny sleva)
Přihlášky: závazné platbou do 11.5.2007
Lektor:
Michal Kareš
S sebou: volný oděv, polštářek
Informace: Marie Hrstková
NEBEZPEČNÉ PLÍSNĚ
- přednáška
Termín:
středa 23. května 2007, 18.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
25,- Kč, s členskou kartou 20,- Kč
Lektorka: MVDr. Iva Štěrbová
Informace: Soňa Zezulová, tel.: 604 162 368
NAJDĚTE SI SVÉHO MARŤANA
- dílna na sebepoznání a seberozvoj osobnosti
Termín:
26. května 2007, 8.30 – 17.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
1 100,- Kč
Přihlášky: závazné platbou do 10. 5. 2007
počet míst je omezen
Lektor:
Marek Herman
S sebou: pohodlné oblečení, blok na zapisování
Informace: Zdeňka Novotná
DEN DĚTÍ
- zábavné odpoledne pro děti i celé rodiny
Termín:
neděle 27. května 2007, 14.00 – 17.00 hod.
Místo:
městský park u hradeb – Polička
Poznámka: za nepříznivého počasí se akce nekoná
Informace: Mgr. Petr Chmel
Doprovodný program plný her a vystoupení.

V ČERVNU PŘIPRAVUJEME:
Čas pro neobyčejné zážitky - 2. 6. 2007
MÁTE DOMA KNOFÍKY RŮZNÝCH BAREV
A VELIKOSTÍ, KTERÉ JIŽ NEPOUŽIJE? Přineste je
prosím do SVČ Mozaika Polička, my je využijeme na
výtvarná dílka dětí. Předem děkujeme.
Hledáme nové vedoucí zájmových kroužků pro
školní rok – 2008.

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

PO ZRUŠENÍ TÁBOROVÉ ZÁKLADNY NABÍZÍME K PRODEJI:
Plachty na stany – barva režná 300 Kč až 1.500 Kč Podsadové stany s kovovou konstrukcí na plachtu
( nové)
s celoplošnou podlahou (5 let používané) - 3.000 Kč
Sekačku - 4.500 Kč
Brutar - 500 Kč
Vzduchovky Slávia 631 - 200 Kč až 1.200 Kč
Venkovní koryto na mytí s 6 kohoutky - 200 Kč
Střelničky - 50 Kč
Nerezový dvoudřez velký (na velké hrnce) - 2.000 Kč
Lapače s lamelami - 20 Kč
Informace: Zdeňka Novotná, tel.: 461 725 352,
Spartakiádní lehátka - 50 Kč
736 752 624

TÁBORY SVČ MOZAIKA
POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA NA DĚTSKÝCH LETNÍCH TÁBORECH 2007 pořádaných SVČ Mozaika
Polička
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – s noclehem
Věk:
1. – 3. třída
Termín: 2. – 6. 7. 2007
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
1.010,- Kč
V případě zájmu bude tento tábor upraven
bez noclehu.
LETNÍ TÁBOR KRÁSNÉ 2007
Věk:
6 – 12 let
Termín: 15. – 24. 7. 2007
Místo:
Krásné - Penzion Krásné
Cena:
2.550,- Kč
LETNÍ TÁBOR VRANICE 2007
- ZA POKLADEM AZTÉKŮ
Věk:
1. - 8. třída
Termín: 30.7. – 10. 8. 2007
Místo:
Vranice u Jarošova - budova
Cena:
2.650,- Kč
PUTOVNÍ LETNÍ TÁBOR
- EXPEDIČNÍ PUTOVÁNÍ RYCHLEBSKÝMI
HORAMI
Věk:
7. – 9. třída ZŠ a 1. – 2. ročník SŠ
Termín: 30. 6 –7. 7. 2007
Místo:
Rychlebské hory - Jeseníky
Ubyt.:
noclehy pod přístřeškem nebo vlastní stany
Cena:
1.500,- Kč
LETNÍ VODÁCKÝ PUTOVNÍ TÁBOR
DUNAJEC 2007
Věk:
11 – 99 let
Termín: 22. – 29. 7. 2007
Místo:
řeka Dunajec – PL a SK
Ubyt.:
kempy podél řeky, vlastní stany
Cena:
4.150,- Kč
LETNÍ SPORTOVNÍ TÁBOR
Věk:
7 – 15 let (2. – 9. rřída)
Termín: 28. 7. – 5. 8. 2007
Místo:
RZ Mladočov - pěti lůžkové chatky a zděná
budova
Cena:
2.550,- Kč
ORLICKÉ HORY
- turistický zájezd pro dospělé
Termín: 2.- 6. 7. 2007
Ubyt.:
turistický areál Bedřichova chata Luna
Cena:
2.500,- Kč
Stravné: polopenze
PŘIHLÁŠKY NA VŠECHNY TÁBORY JSOU
K VYZVEDNUTÍ V SVČ MOZAIKA POLIČKA

POZVÁNKA NA VÝSTAVU

Tylův dům v Poličce vás zve na výstavu obrazů
akademického malíře Bohumila ŽEMLIČKY. Srdečně
zveme na vernisáž výstavy, která proběhne v neděli
13. 5. 2007 v Sálku B. Martinů v Tylově domě v Poličce v 17.20 hodin.
Výstava potrvá do 30. června 2007 a bude volně
přístupná ve dnech: pondělí a středa 8.00-17.00 hodin,
úterý a čtvrtek 8.00-15.30 hodin a během konání jednotlivých akcí v Tylově domě.
Malíř BOHUMIL ŽEMLIČKA procestoval jako
scénograf s Černým divadlem Jiřího Srnce doslova
celý svět. Snad proto, ale taky díky své nátuře, si od
věcí života i umění udržuje jistý odstup. Ví, že s časem
i místem se vnímání toho, co je hodnota, proměňuje.
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JEDNA RUKA, JEDNA NOHA, ANDERSENE!
Řev. Ještě ani nevidím celou naši školu a už
slyším křik a smích. Předzvěst, že se tercie a sexta
vrátily z večeře, plně posilněny a natěšeny na, v pořadí druhou, společnou Noc s Andersenem. Zatáčím
ke škole a už je vidím. Spousta lidí se před vchodem
gymnázia hemží jako v mraveništi. Uf, to bude teda
večer, probíhá mi hlavou.
Za několik chvil se všichni shromažďujeme v jedné společné třídě, abychom už konečně začali s programem. V místnosti, přímo úměrně s přibývajícími
lidmi, houstne vzduch, zvyšují se decibely. Říkám si,
že pokud budu muset 2 minuty překřikovat dost hlasitě si povídající terciány a sextány, přijdu o hlas. Ve
třídě se zvyšuje teplota, všem okolo červenají tváře
a každý se snaží zbavit přebytečného oblečení. K vedru se přidává řev. Někomu by to mohlo nápadně
připomínat ideální prostředí pro bolest hlavy. Ono
to vlastně není až tak daleko od pravdy, ale přesto
se tam vznáší něco zvláštního. Vidět to nemůžete.
Slyšet? Přes ten hluk těžko. Působí tam na vás ten
pocit nadšení, očekávání, co bude.
Musíme začít. Jdeme hrát hry, snad se tercie
trochu uklidní. Raz, dva, tři…odhodlám se, vstanu
a hlasitou organizací her přidávám svoji trošku do
mlýna hluku. Tvorba několika skupin je pro některé
přímo nadpřirozený úkol. Na začátek hry si musíme
počkat 5 minut. ,,Táááák, budeme hrát hru,“ křičím
na vrcholu svých možností, ,,když řeknu, že na zem
položíte 5 nohou a dvě ruce, tak musí být na zemi
ten počet nohou a rukou, kolik jsem řekla, ani míň,
ani víc. Jo a všichni se musíte ve skupině dotýkat.“
Tak, a teď už do konce života nepromluvím, honí
se mi hlavou, ale neklidná tercie nás donutí k akci.
V rychlosti zavelím 4 ruce a 4 nohy. Najednou se
třída promění z hlučného mraveniště v něco, co ani
nedokážu pojmenovat. Hemžení se desetinásobně
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zrychlilo. Všichni najednou začínají nahlas přemýšlet, jak to provést. Hluk se několikanásobně zvyšuje.
A to jsem si asi před 15 minutami myslela, že hlasitěji už řvát nemůžou. ,,Jo, hotovo !!!“ ozve se zprava
s velkou hrdostí v hlase na to, že jsou první. ,,Raz,
dva, tři, čtyři, pět… máte pět rukou, to je špatně, jednu zvedněte,“ křiknu na ně. Ovšem to jsem netušila,
že zvednutí jedné ruky naprosto zbortí celý ten útvar,
takže skupina musí začít nanovo. Ach bože, to je fakt
strašné vedro - vyčtete z očí snad úplně každého.
Otvírají se okna, aby se trochu vyměnil vzduch, moc
to ale nepomáhá. Po skončení hry celá tercie vypadá,
že zkolabuje. Jsou zadýchaní, červení… No prostě
jako kdyby běhali 500 m na ostrém slunci. Posíláme
je, aby se šli napít. A my, sexta, se připravujeme jak
fyzicky, tak psychicky na další hru.
Celým večerem se nesla úžasná atmosféra. Všichni se her účastnili s velkým nasazením, bojovně
a s nadšením řešili úkoly a hráli hry. Ve všech aktivitách se snažili podat, co nejlepší výkon, ale rivalitu
byste mezi nimi necítili, spíš jen radost z toho, že si
mohou naplno užívat Noc s Andersenem 2007.
Lenka Stříteská, sexta, GY Polička
Černý kocour mezi terciány
Tma a knoty vonící v místnosti. Kupodivu veliké
ticho a pozornost terciánů, kteří nám až doposud
dali hodně zabrat. Na prosté dřevěné lavici, obklopené světlem svíček, leží otevřená kniha. Je to, ačkoliv
je tato akce pořádána na počest H. Ch. Andersena,
dílo napsané Edgarem Allanem Poem. Jeho osobnost
nás doprovází celým večerem, a protože jsme si letos
zvolili jako téma jeho hororové povídky, čeká nás,
i navzdory pokročilé hodině, tajemný a napínavý
večer. I tento příběh je strašidelný a krutý, a to především díky bezcitnosti hlavního hrdiny.

V místnosti se tedy usídlilo nápadné ticho, které rozděloval vážný hlas: „V hlavě se mi vyrojilo
spoustu nápadů. Také jsem si jednu chvíli říkal, že
mrtvolu rozkrájím na drobné kousíčky, které pak
spálím. Pak mě zase napadlo vykopat pro ni ve
sklepní půdě hrob. Anebo jsem uvažoval o tom, že ji
na dvoře hodím do studny, nebo ji jako nějaké zboží
uložím do bedny, zařídím vše k odeslání a pak pošlu pro nosiče, aby ji z domu odnesl. Konečně jsem
připadl na něco, co se zdálo mnohem vhodnější než
všechno ostatní.“
V tu chvíli jsme zastavili čtení, rozsvítili a s tmou
zmizela i tajemná atmosféra. Na posluchačích bylo,
aby sami dotvořili konec tohoto příběhu. Asi po půl
hodině jsme si mohli přečíst jejich výtvory a poté
i pokračovat podle Poa. Duch jeho povídek se nesl
celým večerem a dokázal ho výborně oživit, a jak
jsem se již zmínila, čekalo nás poté ještě mnoho
dobrodružství, tajemství a napětí. Stejně jako v povídkách E. A. Poa.
Petra Willantová, sexta, GY Polička

V KNIHOVNĚ ŘÁDILI DUCHOVÉ!
Kdy? V pátek 30.března.
Proč? Utekli z knih, aby postrašili děti, které se zúčastnily
každoroční Noci s Andersenem.
Letos byla tato noc netypická tím, že vlastně žádný pan
Andersen nepřišel. To ale nic
nezměnilo na kouzlu celého večera, a to doslova, protože se knihovna proměnila
na jeden den v roce v dům plný magie, strašidel
a dobrodružství. Děti nasály tuto nezvyklou atmosféru, přijaly role čarodějnických učňů a velmi
statečně se postavily k úkolům a hrám, které pro ně
byly připraveny. A tak se v knihovně luštily čarovné rébusy, soutěžilo se v rozsedávání nafouknutých
balónků a některé hry se přesunuly i mimo knihovnu, takže pokud se někdo poslední pátek v březnu
zamotal do provázků natažených přes náměstí, věřte, nebyla to past na náhodné kolemjdoucí, ale jen
další zapeklitý úkol.
Po hrách následovala prohlídka síně řemesel,
každý si mohl vyrobit vlastní kraslici a vyzkoušet

práci našich babiček. Během doby, kdy se v dílně
tvořilo, se ve sklepě knihovny chystalo malé noční
dobrodružství. Nechyběla strašidla, čarodějnice, černokněžník, napětí, křik a hlavně zábava. Odměnou
za statečnost byl volný program, který každý trávil
po svém – malováním, čtením, chatováním s dětmi
z jiných knihoven a odpočíváním.
Den se chýlil ke konci a byl čas jít spát. Čítárna se proměnila v jednu velkou matraci a děti se
trochu neochotně soukaly do svých spacáků. Na
dobrou noc si všichni poslechli několik příběhů
Harryho Pottera a pak už všichni… ještě dlouho
nespali. A tak pokud někdo v brzkých ranních
hodinách slyšel nezvyklý hluk kolem knihovny,
nebyla to strašidla v hlavě, ale v čítárně.
Rádi bychom poděkovali Mozaice za to, že
jsme měli na čem hlavu složit, Poličské pekárně
a řeznictví pana Libry, že jsme hlady nepomřeli
a Šárce, Saše a Marušce za to, že z nás už nikdy
nebudou obyčejní mudlové. A za rok v knihovně…
abraka dabra.
Zuzka Svobodová

ČTENÁŘEM SE NIKDO NERODÍ ANEB CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM
Většina z nás netráví večery
nad tkalcovským stavem ani
pletením proutěných košů, děti
už nespí za pecí a neposlouchají
večerní povídání rodičů. Slušivé
oblečky nakoupíme v konfekci,
proutěný košík nepotřebujeme
a děti? Ty budou nejradši, když
je v klidu necháte koukat na televizi anebo ještě
lépe uvolníte počítač. Je to součást moderní společnosti, kde děti vyrůstají a utvářejí si základní
hodnoty a návyky, ze kterých budou čerpat po
zbytek svého života. Spěch a stres, ignorování
psychických potřeb, nedostatek času a působení
televize a počítačových her nerozvíjí děti tím správným směrem.Televize dítě neobejme, nepřitulí ani
neodpoví na jeho otázky.
Po vzoru polské nadace Cała Polska czyta dzieciom probíhá u nás kampaň Celé Česko čte dětem®.

Tento projekt se snaží připomenout a obnovit
tradici vyprávění příběhů a čtení pohádek, které
bohužel není v každé domácnosti samozřejmostí.
Hlasité předčítání v přátelské atmosféře je spolehlivý a účinný způsob, jak se může čtení stát pro dítě
stejně přitažlivým, či dokonce ještě přitažlivějším,
než televize. Právě to je ta správná cesta, jak dát
dítěti pocítit jeho důležitost, nenásilně rozvíjet jeho
jazykové dovednosti, paměť, obrazotvornost a všeobecné vědomosti, posílit jeho sebevědomí a formovat jeho vlastní návyk a potřebu číst si s chutí
rovněž v dospělosti.
Nemusíte být vášnivými čtenáři, abyste tento
projekt podpořili tím nejjednodušším a nejlepším
způsobem – svým dětem čtěte jejich oblíbené
pohádkové i dobrodružné příběhy a možná zjistíte,
že kouzelný svět literatury má mnoho co říct i vám
samotným.
Lenka Navrátilová - MKP

POLIČKA VE VÍDNI

VODÁCKÝ TÁBOR
LUŽNICE 2007

Prestižní rakouská instituce, Österreichische
Galerie Belveder, pořádá ve Vídni výstavu „Zahrady
v umění“. Poličská galerie byla požádána o zapůjčení
obrazu z evropsky proslulé sbírky rodu Hohenemsů,
která se nachází v poličské radnici. Předmětem
zápůjčky je portrét salcburského arcibiskupa Marka
Sitticha z Hohenemsu (+ r. 1619), který zachycuje výhled do zahrad zámku Hellbrunn. Arcibiskup byl stavitelem salcburského dómu, ale také letohrádku Hellbrunn – objektu určeného spíše pro renesančního
kavalíra než pro církevního hodnostáře. V přilehlých
zahradách se rozsáhlé vodní plochy mísí s precizně
osázenými okrasnými záhony, vodotrysky a voliérami,
nechybí sochy pohybující se díky důmyslným vodním
pohonům… Obraz byl v roce 1990 cenným pomocníkem pracovníků památkové péče v Salcburku při
rekonstrukci zahrad zámku Hellbrunn. K výstavě
bude vydán obsáhlý katalog, kde bude prezentován
i poličský obraz a ve foyeru bude představeno město
Polička. Obrazová galerie rodu Hohenemsů reprezentuje Poličku formou zápůjček již od roku 1991. Obrazy
z bysterského zámku, roztroušené na více místech, se
podařilo soustředit v poličské galerii, restaurovat
z grantových prostředků, vystavit v důstojném prostoru a publikovat česko-německý katalog, který je dnes
k dispozici v prestižních evropských knihovnách,
muzeích a památkových institucích.
MMG Polička

Vodácký oddíl Pionýrské skupiny Polička
pořádá v termínu 21. 7 .- 29. 7. tradiční putovní
vodácký tábor a zájemcům nabízí několik volných míst.
Splouvání zahájíme v Suchdole nad Lužnicí
a bude-li nám přát počasí, doplujeme až do Bechyně. Každý den se vydáme na úsek řeky dlouhý
15 až 20km, tábořit budeme v kempech postupně
podle sjížděných úseků. Sjíždění probíhá na klasických otevřených a zavřených kánoích.
Cestou si zahrajeme různé vodácké hry,
uspořádáme soutěže a podnikneme výlety na
zajímavá a historická místa v okolí, např. do
Veselí nad Lužnicí, města Tábor a jeho podzemí
a dalších. Tábor je veden zkušenými vedoucími
a je vhodný i pro začátečníky, chlapce a dívky
od 11 do 21 let.
Přihlášku je možné si vyžádat na níže uvedených kontaktech nebo na oddílové schůzce
každý pátek od 17:00 v klubovně Pionýra v Pálené ulici.
Cena: 2 290,- Kč
Kontakt:
vop.policka@seznam.cz, tel: 732 412 992
www.vop.wz.cz
Hl. vedoucí: Josef Vostřel

PROGRAM KNIHOVNY
Zveme vás na výstavu Milana Nestrojila
a Zdeňka Štajnce - Alchymáže, koláže a kresby
Dva přátelé, dva výjimeční umělci, jedna Třebíč
a 16 hypnotizujících děl v knihovním vestibulu.
úterý 1. května od 19:00 – v parku u Bohouše
Máj … jako blues
„Je pozdní večer, první máj…“ a pro
literární milce i náhodné kolemjdoucí
čtou Máchův Máj vaši známí i neznámí. Při poetické vycházce hrají
Blůzovi ostří hoši a „hrdliččin zve ku
lásce hlas…“
sobota 12. května od 14:00 – v parku u Bohouše Májový turnaj v Petanque
Lahodný pastis, námořnická trička,
rozkvetlý park a hra, která má koule.
Na turnaj 2-3 členných družstev ve
francouzské národním sportu vás
zveme spolu se SVČ Mozaika.
neděle 13. května od 19:00 – Divadelní klub
Céčko Svitavy: Fialový vítr
Divadelní
mozaika
poskládána
z povídek, divadelních her a hříček,
filozofických úvah, básní, anekdot…
petrohradského básníka, spisovatele,
dramatika, osobitého myslitele a tajuplného podivína Daniila Charmse.
středa 16. května od 18:00 - v čítárně knihovny
Léčivé byliny v praxi
- v rámci pravidelného cyklu „Kapka
21 – kapka přírody pro každého“
Zásady sběru léčivých bylin a jejich
sušení, ochrana rostlin, příprava
čajů, základní druhy léč. bylin a jejich
praktické využití. Ochutnávka čajů.
Přednáší ing. Eva Janečková – Ekocentrum Skřítek.
středa 23. května od 19:00 – v hudebním sálku muzea
Historický klub – Judaismus
Judaismus, tolik blízký a zároveň tolik vzdálený duchovní tradici našeho
světa, je dalším tématem přednáškového cyklu o světových náboženstvích. Přednáší ThDr. Martin Chadima Th. - univerzita Hradec Králové.
čtvrtek 24. května od 19:00
Cestovatelský večírek – Skotsko
Tajemné hrady, pestrobarevná vřesoviště, tisíce ovcí, hluboká jezera, strmé hory… a pravá skotská. Přírodu,
jakou jinde v Evropě nenajdete, vám
svými obrázky přiblíží Pavel Joneš
– tisíc živých slonů!
+
Každou středu od 16:00 hod.
Klub deskových her
+
Galerie jednoho obrazu – Červená trubka
Výstava Jindřicha Pevného v dolní čítárně, rozložená ne v prostoru, ale v čase.

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
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JARO V PLNÉM PROUDU TAKÉ NA ZUŠ B. M. POLIČKA
Žáci a učitelé ze Základní umělecké školy
Bohuslava Martinů Polička prožívají nejhektičtější
a snad i nejpříjemnější období celého školního
roku, kdy se mohou pochlubit výsledky své práce. Začalo to již v dubnu, kdy jsme měli možnost
prezentovat představení tanečního oboru s video
projekcí, což je, a to nejen v Poličce, věc nevídaná. Představení se konalo 17. 4. ve velkém sále
Tylova domu. Vzniklo jako velkolepý projekt dvou

PROGRAM NA KVĚTEN
Výstava „O HRAČKÁCH HRÁCH A HRANÍ – Netradiční pohled na hračky a jejich poslání“
nabízí návštěvníkům velkou kolekci hraček
historických až po soudobou produkci vybraných českých výrobců. Výstava je členěna
podle zaměření hračky a jejího výchovného
významu do jednotlivých tématických celků.
Jedná se o soubory hraček rozvíjejících umělecké schopnosti, cit, fantazii, hrubou a jemnou motoriku, představivost, logické myšlení
nebo strategii. Výstava je doplněna skupinou
hraček pro handicapované děti. Výstavou
prolínají tématické hrací koutky, kde si děti
mohou mnohé vyzkoušet a pohrát si.
Výstava je zpřístupněna od 3. května do
25. srpna 2007 ve výstavních sálech a hudebním sálku Městského muzeu a galerie Polička,
Tylova 114. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek
3. května 2007 v 17 hod., kde se představí děti
z I. Mateřské školy Pomezí.
Otevírací doba: květen - srpen:
Út - Ne 9.00 – 12.00, 12.30 – 17.00 hod.
Neděle 27. května 2007 - DEN DĚTÍ
Zábavné odpoledne pro děti a rodiče připravené pod záštitou Střediska volného času
Mozaika. Městské muzeum a galerie Polička
nabízí po celý den volný vstup na výstavu
o Hračkách, hrách a hraní. Od 14.00 do 17.00
hod. - podél hradeb v městském parku – bude
připravena řada her, které děti zavedou do minulosti a přiblíží jim, jak si hráli naše babičky
a dědečkové.
7. května – 15. 6. 2007 - Pojďte si hrát do galerie
– vzdělávací program k expozici moderního
umění v radnici je připraven ve třech variantách přizpůsobených věku dětského návštěvníka. Vlastní aktivní výtvarnou činností se děti
seznámí s díly významných umělců, kteří se
v Poličce narodili nebo zde v uplynulých letech
působili. Délka programu je variabilní, dle časových možností zájemců - 45 – 90 min. Zájemci se mohou objednat na tel.č. 461 721 207
Městské opevnění
Od 1. dubna zajišťuje Městské muzeum a galerie Polička rovněž vstup na středověké gotické opevnění města. Průvodcovskou službu
naleznou zájemci v Městském muzeu, Tylova
114. Otevírací doba městských hradeb květen
– srpen: Odchod s průvodcem od budovy
muzea Út-Ne v 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
hod. Předem objednané výpravy mají přednost, prohlídku lze zajistit na tel.: 461 725 769
nebo 461 721 207. Více informací naleznete
na www.muzeum.policka.net

DEN MATEK

ŽÁCI A UITELÉ MASARYKOVY ZŠ
V POLICE TRADIN ZVOU
VŠECHNY POLISKÉ MAMINKY
A BABIKY

NA PÁSMO BÁSNIEK A PÍSNIEK NAZVANÉ

    
VE TVRTEK 3. KVTNA V 15.30 HOD.

V GALERII NA RADNICI
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našich učitelek tanečního oboru Hany Malíkové
a Venduly Pelzové. Prvně jmenovaná s týmem
svých spolupracovníků připravila taneční fantazii na hudbu J. Pavlici a texty J. Skácela, které
byly vydány pod názvem O slunovratu, druhá
představila svou lyrickou taneční představu Otvírání studánek B. Martinů a M. Bureše. Na obou
částech programu spolupracoval velký počet lidí,
kteří ve svém volném čase bez nároku na finanční
odměnu věnovali svůj tvůrčí potenciál v prospěch
kvality celku. Jen díky nim vzniklo představení
s velkým vnitřním nábojem, které jistě nese
všechny prvky „dětského“ neprofesionálního
podání, ale troufám si tvrdit, že svým zaujetím
pro věc se profesionálním představením nejméně
vyrovná. Děkujeme proto všem dobrým duším,
které nám zachovávají trvalou přízeň a za sebe
doufám, že snad jejich práci neděláme ostudu.
V dubnu se také představil literárně-dramatický obor opět ve spolupráci s pěveckým sborem
Pomněnky ve druhém ročníku představení Děti
hrají a zpívají pro děti. To se uskutečnilo v Divadelním klubu 27. 4., kde proběhla dvě dopolední
představení pro školy a jedno odpolední pro
rodiče a další zájemce. Pro školy připravujeme
také druhou prezentaci tanečního oboru, která
je připravena na 10. 5. a má název Tančíme pro
radost. Tančit pro radost bude všech 123 žáků tanečního oboru a představení od 17,00 hod., které
bude ve velkém sále Tylova domu je určeno také
široké veřejnosti.
V květnu začínají také absolventské koncerty
žáků hudebního oboru. Uskuteční se v těchto
termínech: 2. 5. od 19,00 hod. bude absolventský koncert v sále ZUŠ, 16. 5. opět od 19,00 hod.
v aule Gymnázia Polička a 30. 5. od 17,00 hod.
v sále ZUŠ. Koncerty budou plakátovány a na
svém posledním vystoupení se představí 16 žáků
I. i II. stupně.
V dubnu probíhalo také přijímací řízení do
všech čtyř oborů vyučovaných na naší škole.
Zájem o studium je již tradičně velký, jen chci
upozornit zájemce, kteří nestihli přijímací řízení
konané v dubnu, ať neprodleně navštíví ZUŠ, případně se informují na tel. č. 461 725 196, protože
zařazování nových žáků ke studiu bude ukončeno
20. 6. 2007!
Společné akce ZUŠ Bohuslava Martinů Polička
a SBM Polička začaly již 30. 3. koncertem-besedou s prof. Ivanem Štrausem, která se konala
v aule Gymnázia Polička. Pan profesor i se svou
dcerou Michaelou, se kterou pravidelně koncertuje, připravili kvalitní program sestavený se skladeb houslové literatury. Svěžím dojmem působilo
průvodní slovo pana profesora i závěrečná krátká
beseda.

Po uvedení již vzpomenutého
programu
O slunovratu a Otvírání studánek připravujeme
reprízu představení na 26. 5. do Vlčkova a to právě v rámci slavnosti Otvírání studánek, na kterou
také škola pořádá zájezd. Několik volných vstupenek také máme ještě na představení Smetanovy
Litomyšle v termínu 16. 6. na představení B. Martinů - Kytice. Zájemci se mohou již tradičně přihlásit na tel.č. 461 725 655 u p.Pechancové.
Pro pražskou pobočku Společnosti Bohuslava
Martinů jsme začátkem dubna připravili koncert
v Praze na kterém účinkovali naši současní i bývalí žáci. Další vystoupení, které spolupořádáme
s TD se bude konat v neděli 27. 5. v malém sále
Tylova domu a bude na něm účinkovat pěvecký
sbor z Francie a klarinetové kvarteto ZUŠ Přerov.
Nesmíme také zapomínat na výtvarný obor.
Žáci s paní učitelkou Smolkovou připravili soutěž
o nejzajímavější hrníček. Každý mladý výtvarník
dle svého návrhu vytvořil keramický hrníček. Na
našich internetových stránkách (www.zusbmpolicka.cz) bude možnost tyto hrníčky posoudit
a tomu nejzajímavějšímu dát svůj hlas. Ty nejvíce
ohodnocené dostanou dalšího keramického bratříčka, protože jejich autoři si budou moci vytvořit
ve stejném stylu ještě konvičku. Těch hrníčků je
málem osmdesát, tak si umíte jistě představit to
náročné posuzování a výběr toho „nej“.
Jak si mnozí z vás jistě všimli, opravili jsme
část oplocení kolem budovy a také hlavní bránu vjezdu do zahrady. I tyto prvky plánují naši
výtvarníci ztvárnit tak, aby bylo patrno, že jsme
školou s uměleckým zaměřením.
Renata Pechancová,
ředitelka školy

JUDr. Richard Klos odešel
Dne 30. 3. 2007 zemřel ve věku 83 let
JUDr. Richard Klos, dlouholetý právník Českého
hudebního fondu a Nadace Bohuslava Martinů
v Praze. Zcela zásadním přínosem pana Richarda Klose byl podíl na jednáních s Charlottou
Martinů, která se týkala převodu části autorských práv do Československa, založení Nadace
Bohuslava Martinů a v neposlední řadě přesunu
velkého souboru notových rukopisů Bohuslava
Martinů do Poličky. Velkou měrou se podílel na
spolupráci pražské Nadace Bohuslava Martinů
a poličského muzea.
Vzpomeňme na jeho noblesní vystupování
i jeho náklonnost k Bohuslavu Martinů a k Poličce.
S úctou Městské muzeum
a galerie Polička

SPRÁVNÍ RADA NADACE
BOHUSLAVA MARTINŮ
V pondělí 2. dubna se konalo výjezdní zasedání
správní rady Nadace Bohuslava Martinů, jejímž
předsedou je prof. Ivan Štraus. Během celodenního
programu navštívili členové správní rady budovy
městského muzea, aby si prohlédli výstavní sály
muzea a především prostory, kde se bude nacházet
Památník Bohuslava Martinů a školní třída, kam
tento významný skladatel chodil. Po celou dobu
prohlídky byli hosté doprovázeni starostou, místostarostkou a ředitelem muzea.
Dalším bodem programu bylo pracovní jednání
správní rady a návštěva hrobu Bohuslava Martinů
na hřbitově u kostela sv. Michaela.
-pm-

JAK SE DĚLÁ FESTIVAL
Ten výraz má v aktuální češtině dvojí význam.
V tom pravém slova smyslu, který už asi naši nejmladší neznají, to znamená nějaké pracovní úsilí,
v tom aktuálním to znamená, že udělat festival
znamená, že se pozvou nějaké osobnosti, které už
jenom svou přítomností udělají. ON, ONA udělal,
udělala reklamu na prášky na praní, na spaní, na
sekačku.
Pokusím se ukázat obě stránky tohoto pojmu na
poličských jazzových festivalech:
První jazzový festival byl upořádán již v roce
1996 a inspirací pro něj byla návštěva poličské radniční delegace ve švýcarském Meilenu, kde zrovna
měli takové svátky jazzu. Byl tam také pan Peter
Lipa, kterému nemusím psát seznamovací životopis,
a slovo dalo slovo a Peter Lipa, seznámený se záměrem uskutečnit něco takového v Poličce, přislíbil
panu Ing. Karlu Ettlovi a Josefu Neumannovi pomoc.
A skutečně se postaral o výbornou sestavu kapel,
které na prvním poličském festivalu vystoupily. Festival dostal do vínku dnes už tradiční titul Polička
Jazz festival a vročení letopočtu. Ten první byl 1996.
Ing. Ettl, který tento festival vytvořil a 10 let mu
šéfoval, byl při zahájení letošního ročníku oceněn
a já se s ním setkal v jeho pracovně u mnoha alb,
plných nevšedních fotografií ze všech festivalů. Spolu jsme si připomněli některé osobnosti, které naše
festivaly zdobily:
Nezapomenutelný a dodnes nepřekonaný Little
Littlefield, který poznal i exkluzivní podia světa,
s chutí a lehkostí přenesl svou radost na nás – tak
jsem to o něm tehdy napsal po 4. ročníku v roce
1999. Zatím největší hvězda dosavadních festivalů.
Tehdy zde také vystupoval Láďa Kerndl a René Lacko Band s protagonistou, který vyhrál v USA soutěž
kytaristů, kterou pořádal otec Jimmiho Hendrixe.
V roce 2000 klarinetista a saxofonista Gilland
Atzmon z Izraele
V roce 2002 Peter Lipa Band už podruhé křtil
nové CD – poprvé před dvěma lety v radnici CD
Páni v najlepších rokov - a při 7. ročníku festivalu
CD Beatles in blue(s), dále Wedeli Kohler, vynikající
houslista i kytarista tria Tribute to Stephan Grappeli
minimálně evropského kalibru, významný americký

kytarista a písničkář Doug Mac Leoda, vypravující
ve svých skladbách silné příběhy lidství.
Na jeden z festivalů si vynikající trombonista
Zdeněk Pulec přivedl dalších pět stejně vynikajících
kolegů, na desátý sezval Vít Fiala Big band X s takovými muzikanty jako jsou pianista J. Růžička, trombonista Sv. Košvanec (mimochodem, byl tu i letos),
Vl. Žižka s bicími, či tenorsaxofonista Sv. Macák.

Připomněli jsme si Dana Bártu, Roberta Balcara,
Ellen Suchánkovou a uvědomili, že každý muzikant
a kapela obohatili minulé ročníky a bohužel nelze
všechny uvést.
Sbírka fotodokumentace Ing. Ettla ze všech
ročníků uchovává atmosféru dění na jevišti, v sále,
přísálí, šatně a je dnes už historickým dokumentem
velké ceny.

Ing. Karel Ettl přijímá poděkování od moderátorů Kateřiny Tomanové a Filipa Mareše

Rudy Horvat a Facing west trio nás unesli do
tenat alternativního jazzu

Jiří Stivín promění v hudbu vše na co sáhne
a rozechvěje nejen PVC trubku, na niž hrál,
ale i nás posluchače

Aga Zaryan si baladicky notovala s neproniknutelným kytarovým mágem Davidem
Dorůžkou

Kapela Kryštofa Marka byla snad nezaslouženě zastíněna výborným Tony Lakatosem

Ellen Suchánková přijela do Poličky jako
domů a je stále lepší

Své místo na českém jazzovém slunci si dobývá skupina Jazz Eftterät

Anna Milináriková ukázala, jak houslím a smyčci chutná silný nátisk, aby se linul pěkný jazz

A jak dělal letošní festival jeho nový dramaturg
MUDr. Jiří Toman?
Tak za prvé je nutno říci, že si pouze rozšířil
kvalifikaci. Když si připočteme k jeho jazzovému
dění takřka třicítku jazzových setkání, ve kterých
měl vynikající hudebníky, nezapomenutelnou Vlastu
Průchovou, která tu byla třikrát, bratry Gondolány,
Josefa Vejvodu, Dana Bártu, Elenu Suchánkovou,
Janu Koubkovou, Petra Maláska - a zase budu končit
ve výčtu, protože bych se nedopočítal, tak vidíme
zkušeného a mezi jazzovými muzikanty známého
jazzmana.
Před několika lety začal připravovat dramaturgii
jazz festivalů pro jeden den a druhý si ponechal
Peter Lipa. Přesto jsem položil Jiřímu otázku, kdy
začal chystat letošní festival. Odpověděl mi, že začal
sondovat možnosti účasti už loni na podzim. Někde
si vystačil se svými kontakty u hudebníků, ale zkusil
i možnosti různých agentur, především brněnských.
Jinde byla situace komplikovanější, přestože má
za ty roky už osobní známosti, jsou někteří muzikanti zastupováni svými manažery a jedině ti mohou
podle kalendáře přislíbit a v konečné fázi potvrdit
účast. Tak tomu bylo v případě pana Jiřího Stivína.
Nakonec letošní sestava kapel předčila očekávání.
A ještě jedna sympatická a viditelná změna. Oběma
dny nás příjemně provázeli gymnazisté Kateřina Tomanová a Filip Mareš a v přísálí na třicet velkoformátových fotografií Jaroslava Mareše a Petra Kleina
přibližujících ve výmluvných detailech účinkující
minulých ročníků.
A kdo tedy festival udělal? Z předchozího psaní
by to mělo být poznat.
Text A. Klein, foto P. Klein
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SPOLEČENSKÁ
RUBRIKA
VZPOMÍNÁME
Dne 4. května uplyne již
pět roků od náhlého úmrtí
naší drahé manželky, maminky a babičky, paní Jindřišky
Tocháčkové z Poličky. Kdo jste
ji znali, věnujte jí, prosím, spolu s námi tichou vzpomínku.
Dne 30. 5. 2007 uplyne již
dlouhých 10 let, co nás navždy
opustila naše drahá manželka,
maminka a babička paní Radmila Pytlíková.
Stále vzpomíná manžel
a dcera s rodinami.

GRATULACE K JUBILEU GRAFIKA
JIŘÍHO ŠINDLERA
Jiří Šindler, syn grafika Vladimíra Šindlera, se
narodil 25. května 1922 v Poličce. Vystudoval poličské gymnázium a v roce 1949 absolvoval Vysokou
školu uměleckoprůmyslovou v Praze. Poté se usadil
v Brně, kde působil jako pedagog na Střední uměleckoprůmyslové škole a později na Fakultě výtvarných umění VUT. Svou tvorbu zasvětil grafice, krásnému písmu a knižní ilustraci. Dílo Jiřího Šindlera
je zastoupeno rovněž ve sbírkách Městského muzea
a galerie Polička, kde bylo již v uplynulých letech
mnohokrát představeno.
Městské muzeum a galerie Polička přeje Jiřímu
Šindlerovi hodně zdraví a úspěchu do dalších let.

JSME ADOPTIVNÍ RODIČE
Po návštěvě záchranné stanice Pasíčka se děti
naší školy rozhodly adoptovat nějaké nemocné
zvířátko. Po demokratickém hlasování vyhrála stříbrná liška. I když je to jedno z nejdražších obyvatel
stanice, děti se nedaly, vysvětlily vše rodičům, a ti,
i když většina nemá peněz nazbyt, pochopili, že
dělají dobrou věc. Tak jsme nakonec všichni společně rodiče, děti i učitelé vybrali celkem 2.900 Kč
(což je 70 Kč na osobu) a v dubnu 2007 jsme se stali
hrdými adoptivními rodiči.
Dobrá věc se podařila. Za všechny se chlubí
Mirka Zrůstová a celá Základní speciální
škola Polička

STOMATOLOGICKÁ
POHOTOVOST
Oblast Litomyšl - Polička

1. 5.

MUDr. Procházka Pavel, Litomyšl,
Kpt. Jaroše 404, 461 612 733
5. - 6. 5.
MUDr. Sejkorová Jitka, Polička,
Husova 25, 606 202 501
8. 5.
MUDr. Ševčík Stanislav, Polička,
1. Máje 607, 461 724 423
12. - 13. 5. MUDr. Švecová Dagmar, Litomyšl,
Šmilovského 1122, 461 613 663
19. - 20. 5. MUDr. Veselíková Ivana, Litomyšl,
Smetanovo nám. 97, 461 614 569
26. - 27. 5. MUDr. Zeman František, Litomyšl,
Smetanovo nám. 132, 461 613 827
2. - 3. 6.
MUDr. Eliáš Adolf, Litomyšl,
Kpt. Jaroše 404, 461 612 733
Ordinační doba: sobota, neděle a svátky od 8 do 11 hodin.
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Zaátek programu u gymnázia
8:15 - Hudební vystoupení dtí ze ZUŠ Polika - ped gymnáziem
8:45 - Majálesový prvod žák poliských škol vedený mažoretkami SV
Mozaika Polika dorazí na Palackého námstí. Ke smíchu a pochodu
v maskách hraje osvdený Trabant.
Program na Palackého námstí od 9:00
• Uvítací projev starosty msta
• Program plný hudebních, taneních a jiných vystoupení
(barmanská show, aerobik …)
• tvrtý roník soutže „Miš a Mišák Majáles 2007“
• Vystoupení finalistky Superstar Karolíny Pavlíkové
• Jarní promny (upravená verze poadu Vypadáš skvle)
• Tanení pekvapení v podání profesionál - na závr dopoledne
12:30 – 16:00 - Hudební odpoledne se skupinami
Eye for an eye, Krajda blues, Bloody work
Mstský park
9:45-12:00 - Zábavné soutže pro žáky základních i mateských škol
Hišt v areálu SOŠ a SOU Polika
9:45 - Fotbalový „Majáles cup“
Námstí Bohuslava Martin (u kostela)
9:00-12:00 - Zábavné soutže pro žáky a studenty základních i mateských škol
16:30 - Bh dvojic (poádá SV Mozaika Polika)
Divadelní klub
10:00 a 11:00 - „Bratr vlk“ - divadelní pedstavení žák sekundy gymnázia
urené pro 1. stupe ZŠ
Hasiská zahrada
20:00 – Tanení zábava - skupina Kyvadlo
Partnei : Msto Polika, Mstská knihovna Polika a další
Mediální partnei : Jitenka, Svitavský deník

KLUB ZDRAVÍ VÁS ZVE NA KVĚTNOVÉ SETKÁNÍ
Jako malá holka jsem obdivovala libelu neboli
vodováhu, kterou používal tatínek, když trpělivě jako
mravenec přestavoval náš starý dům. Fascinovaly mě
ty tři bublinky zakleté do trubiček, které vodorovně
i svisle umožňovaly vytvořit z nestejnorodého materiálu hezky kolmo svislé stěny a udržet nekonečné řady
cihel ve stejné rovině.
Slovu vodováha se podobá slovo rovnováha. Rovnováha je cosi, po čem se usilovně pachtíme celým
svým dospěláckým životem, zatímco jako děti nás
uchvacují spíše ty bublinky vzduchu ve vodováze.
Někdy kolem sebe pozorujeme až úporné snahy o zachování rovnováhy v již značně narušeném životním
prostředí, stejně jako ve společenském či politickém
dění. Jako jedinci se snažíme o udržení rovnováhy
mezi prací a odpočinkem (proč je tolik workholiků?),
rovnováhy je zapotřebí i mezi příjmem a výdejem (ať
peněz nebo kalorií, či chcete-li kilojoulů). Někdy je to
opravdu zápas na celý život, protože faktorů, které se
pokoušejí vychýlit věci z rovnováhy, je někdy jako psů
honících zajíce…

S rovnováhou trochu souvisí téma květnové přednášky. Má název „Když zlobí hormony“ a nebude to
jen o lásce. Přijďte si poslechnout, co jsme pro vás
připravili, dne 9. května od 18,00 hodin do horní
místnosti v Mozaice (dříve DDM). Nachystány budou
i ukázky vhodného jídelníčku pro vaši inspiraci.
Nevím, kdo první vyřknul zákon o zachování
energie, který říká, že energii nelze vytvořit ani
zničit, ale jen ji přeměnit na jinou energii. Přeji vám
tedy, abyste všechnu svoji energii, kterou přijímáte
ze slunce, vody, vzduchu i země např. (ale nejen) ve
formě potravy, přeměnili na co nejvíce lásky, neboť
máj je právě její čas. A protože láska jako energie také
nemůže být zničena, překoná vše a přetrvá navěky.
To je přece úžasné! A tak vás v zájmu udržení rovnováhy ve všem vybízím, abyste se nebáli lásku dávat,
protože čím více jí rozdáte mezi ostatní živáčky, tím
více jí budete přijímat. Láska je totiž jako slunce – je
všudypřítomná.
S láskou se na vás těším,
Hanka Ščigelová, Klub zdraví Polička

GENERÁLNÍ OPRAVA KOSTELA SV. MICHAELA V POLIČCE
Slíbil jsem v předminulém čísle Jitřenky napsat
něco o péči poličské římskokatolické farnosti o zdejší kostely. Snad bude lepší uvažovat o jednotlivých
opravách než o tom, co jsme dělali v tom kterém
roce.
První stavební povinnost po mém příchodu do
Poličky (říjen 1992) bylo dokončení opravy filiálního
kostela Nejsvětější Trojice v Modřeci. Tam zmizely
všechny farní peníze. Ale již v té době bylo jasné,
že je to nic proti tomu, co po nás žádá nejcennější
stavební památka v Poličce.
Goticko-renesančních kostelů, jakým je kostel Sv.
Michaela na hřbitově v Poličce, je v naší republice
tak málo, že by se daly spočítat na prstech. Prý dokonce na prstech jedné ruky. Podle toho mu také ze
strany státu byla věnována patřičná pozornost. místní pamětníci vědí lépe než já, jak to tehdy všechno
bylo. Z ústního podání vím, že Michalský hřbitov
měl být parkem, proto se tam nesmělo pohřbívat
a kostel jako nežádoucí věc nesměl být opravován.
Ani to na něm nebylo moc vidět, na první pohled
vypadal celkem zachovale. Jenomže při podrobnější
prohlídce vyšlo najevo, že plech na střeše je již na
mnoha místech prorezlý, celé pozednice a mnoho
trámů podlehlo hnilobě, celá krovová konstrukce je
již o několik centimetrů pokleslá a nebude-li se vše
urychleně opravovat, hrozí její zřícení. To samozřejmě znamenalo i vážné nebezpečí proboření klenby
a faktické zničení této vzácné stavební památky. Byla
to vážná statická havárie. Podle vyjádření odborníků se celá střecha nezřítila jen proto, že původní
vazba je tak velice předimenzovaná, mnohonásobně
propojená. Nejsem básník, ale to původní tesařské
dílo někdy z doby kolem roku 1570 se dá nazvat
symfonií. Přes množství trámů se na půdě ke střeše
vůbec nedohlédne podobně jako v lese přes stromy
neprosvítá okraj lesa. Prolezl jsem již desítky kostelních půd, ale něco takového jsem viděl zatím mimo
poličského Michaela jen jednou. To přeci nesmíme
nechat spadnout!
Získat farníky pro tuto opravu nebyl problém.
To se rozumí samo sebou, že přiložíme ruku k dílu
a zaklepeme peněženkami. Všechna čest. Ale to
sousto bylo opravdu mimořádně veliké.
Musím představit pana ing. Petra Šafáře, který
má největší zásluhy o opravy našich kostelů tím, že
zdarma dělá projektovou dokumentaci, stavební dozor, odborného poradce a hlavně pisatele všech těch
složitých žádostí, bez nichž není šance získat státní
příspěvek. On je také ten, kdo nejvíc opotřebovával
svou nervovou soustavu na nekonečných jednáních
o tom, jaká krytina bude na střechu schválena. Když
nám nakonec byl dovolen eternit, můžeme si blahopřát, že to bylo ještě v době, kdy se vyráběl ten
neekologický, tedy trvanlivý.
Abychom vůbec mohli začít, povypůjčoval jsem
si od farností, kde právě měli peníze, bylo to z Hlin-

ska a z Nasavrk. Z Německa jsem sehnal 3.500,-DM.
K tomu nám dali ještě dobrou radu, že si máme něco
také vydělat sami. Tato rada byla začátkem výstavy
betlémů na faře v Poličce. První léta výstavy šly
všechny výtěžky právě na Michalský kostel.
Co všechno jsme na kostele opravovali? Nejprve
krov, střechu, věž, nová okna, dolní střechy do mědi,
okapy, hromosvody, celá fasáda na důkladně otlučenou zeď, pak uvnitř elektroinstalace včetně přívodu
kabelem v zemi, dlážděná podlaha v sakristii a přilehlé místnosti včetně nových dveří, pak výmalba
kostela. Rozumí se brigádně otlučení omítek, stavby
a bourání lešení, dláždění, malování, úklidy atd. Jen
muži ze Svatojosefské jednoty při pracích uvnitř kostela odpracovali přes 1600 brigádnických hodin. Ty
všechny ostatní hodiny nikdo neevidoval, takže to ví
jen Bůh, kolik vlastně bylo zdarma odpracováno.
Ale měli jsme i jiné „potěšení“. Někdo starostlivý
nás udal, že jsme neudělali stratigrafický průzkum
maleb. Argument, že zdi neškrábeme ale jen bílíme,
stačil jen na to, že jsme nemuseli platit pokutu. Ale
průzkum se musel udělat. A tak odborníci měsíc dělali sondy. A nám zatím tekly nervy, protože se blížil
termín, kdy jsme museli vrátit lešení a my neměli
vymalovaný strop. Výsledkem bylo zjištění, že tam
skutečně žádné nástěnné malby nejsou jak se předpokládalo. Stálo to 27.300 Kč a protože jsme se moc
rozčilovali, dalo nám na to město 25.000Kč.
Vypsal jsem z pokladních deníků finanční přehled o tom, jaké příspěvky jsme na tuto opravu
dostali a kolik jsme zaplatili. Je k tomu potřeba vzít
v úvahu, že současně probíhaly i další opravy na
které farníci přispívali finančně i pracovně a také to,
že právě bezplatná práce farníků způsobila snížení
částky, kterou jsme museli zaplatit.Uvažme třeba
otlučení fasády. Anebo například na vymalování
kostela byl rozpočet minimálně 240.000Kč, žádná
firma to levněji nechtěla vzít. Navíc ten strašný termín po zdržení kvůli průzkumu maleb. Muži z naší
farnosti v čele s panem Václavem Rádkem to zvládli
zdarma za cenu materiálu, který vyšel asi na desetinu té částky.
Bez dluhů bychom tuto opravu nezvládli. Kromě
farností byla naším největším věřitelem firma Prima,
které patří dík za to, že jsme za hotové dílo mohli
splácet až s dvouletým zpožděním.
Příspěvky
státní
Poličky celkem zaplaceno
1994
200.000
254.700
1995 1.016.000
247.000
1.378.400
1996
420.000
140.000
632.400
1997
25.000
218.400
1998
100.000
102.100
Celkem příspěvky od státu a města 2.148.000,-Kč,
zaplaceno 2.586.000,-Kč, to znamená přímý finanční podíl farnosti 430.000,-Kč.
P. Rudolf Zahálka, děkan

CHARITA BUDE SLAVIT
V patnáctileté historii Farní charity Polička dojde
vůbec poprvé k veřejným oslavám. Výročí založení
této neziskové organizace připadá na 1. června
a oslavy jsou naplánovány o týden později ve dnech
6. až 9. června.

„Vždycky jsme měli spoustu pracovních starostí
a na zastavení se a připomenutí si jubilea nezbyl
čas. Letos, při vpádu nového Zákona o sociálních
službách, jsme si uvědomili, jak křehké je v naší zemi
postavení neziskovek, a že 15 let jejího trvání a dokonce růstu je oprávněný důvod k radosti,“ vysvětlila
ředitelka Markéta Šafářová. „Jsme organizace působící především na Poličsku a tuto radost bychom chtěli
sdílet spolu s obyvateli města, proto se snažíme akce
přiblížit co nejvíce k nim.“
Například ve středu 6. června je na náměstí
Palackého naplánovaná prezentace všech sedmi
středisek Farní charity, ve čtvrtek bude připraven den
otevřených dveří v obou charitních budovách spolu
s tiskovou besedou a slavnostním otevřením senzomotorické místnosti v budově Denního stacionáře.
Vzdělávací téma v programu zastoupí přednáška
psychoterapeuta Ladislava Traxlera na téma „Domácí
násilí – fenomén doby“ v pátek ve spolkovém domě
Jordán. Vrchol oslav připadne na sobotu. V 18 hodin
v kostele sv. Jakuba bude biskup Josef Kajnek celebrovat děkovnou mši svatou a poté na poličském
náměstí přednese skupina Consort starou anglickou
a keltskou hudbu.
Štěpánka Dvořáková

ÚSPĚCH VÝSTAVY POD
SKOŘÁPKOU
Desetitisícový výtěžek a velký zájem veřejnosti
přinesla výstava výrobků klientů AC dílen Farní
charity v Poličce nazvaná „Pod skořápkou“. Na velikonoční dekorace a předvádění starých řemesel
se v pátek 30. března do denního stacionáře přišlo
podívat odhadem 600 návštěvníků. Speciálně učitelé
prvního stupně poličských škol využili možnost
ukázat žákům práci starých řemeslníků: pletení košíků a pomlázek, malování vajíček, zdobení perníčků
a práci na hrnčířském kruhu. Velký zájem projevili
také senioři, maminky s dětmi a ženy, které zde čerpaly inspiraci na velikonoční výzdobu domovů.

JDEME LOVIT DO PŘÍRODY
V úterý 8. 5. 2007 půjdeme lovit do přírody
Přednáška Léčivé byliny v praxi ve středu
s foťákem - opět proběhne v Poličce fotografická
16. května od 18:00 v čítárně knihovny.
dílna „Fotíme jarní přírodu“. Místo konání upřesníZásady sběru léčivých bylin a jejich sušení,
me při přihlášení.
ochrana rostlin, příprava čajů, základní druhy léč.
Program:
bylin a jejich praktické využití. Ochutnávka čajů.
9 – 10 hod. teoretický úvod o fotografování, jak
Přednáší ing. Eva Janečková.
pracovat s digitálním fotoaparátem
10 – 13 hod. praktická ukázka fotografování
Ekologická poradna každý čtvrtek 10
- vycházka do jarní přírody
– 12 a 13 – 15 hod. v Tyršově ulici č. 161 v Poličce
13 – 15 hod. závěrečná diskuse nad pořízenými
v 1. patře, případné dotazy také na tel.: 731 563 819
snímky
nebo 776 305 985 či na e-mailu: ekocentrumskriS sebou: vhodný oděv a obuv do přírody, digitál- tek@seznam.cz.
ní fotoaparát, případně stativ, dobrou náladu.
Průběžně si MŠ, ZŠ i jiné skupiny mohou obSeminář povede ing. Ivo Janeček.
jednávat z naší nabídky vzdělávacích programů.
Přihlašujte se včas, počet míst je omezený. Nej- Nově nabídka rozšířena o venkovní aktivity, lesní
později se hlaste do neděle 6. 5. na tel. 731 563 819, pedagogiku. Více informací na výše uvedených
příp. e-mail: ekocentrumskritek@seznam.cz.
kontaktech. Za Ekocentrum Skřítek
Cena: v rámci projektu Kapka 21 zdarma.
ing. Eva Janečková

„Zdá se, že jsme našli účinný způsob, jak propojit
činnost neziskové organizace s veřejností. Výstava je
ideální pro předvedení dovedností lidí s mentálním
postižením i bezpečným způsobem k jejich začleňování,“ řekla hlavní organizátorka Jana Taberyová.
Štěpánka Dvořáková
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POZVÁNKA DPS PENZION
2. 5. Keramika – 13.30 hod. jídelna Penzionu.
10. 5. Ruční práce očima více generací. Přijde
mezi nás paní Pechancová a její kolegyně z Dámského klubu a společně si budeme povídat o starých a nových technikách, některé si i ukážeme.
Začátek ve 14.30 hod. ve společenské místnosti.
15. 5. Keramika – 13.30 hod. jídelna
16. 5. Kavárnička ke Dni matek. Společenská
místnost ve 14.00 hod.
22. 5. Šikovné ručičky-malování na sklo podle
vlastní fantazie nebo podle šablony. V jídelně Penzionu ve 13.30 hod.
30. 5. Video – navštíví nás pan Ing Klein se
svým filmem – Normandie. Začátek ve14.00 hod. ve
společenské místnosti.
31. 5. Narozeninové zpívání ve 14.00 hod. v jídelně Penzionu. Hraje pan Hladík, zpívají Poupata.

DPS PENZION Z ČINNOSTI - BŘEZEN
V měsíci březnu senioři tvořili z keramiky velikonoční vajíčka na zeď, kterými potom vyzdobili
jídelnu.
14. 3. Paní Ing. Janečková z ekocentra Skřítek
opět přišla mezi seniory, tentokrát s přednáškou
Koření v našem životě. Senioři se seznámili i s kořením, které ještě neznali, a na závěr přednášky
proběhla ochutnávka čaje.
21. 3. Obyvatelé DPS Penzion přivítali jaro v kavárničce. Podle svých zkušeností si vyprávěli jak na
jarní únavu, špatnou náladu, nedostatek vitamínů,
boj s únavou, nechyběly ani básničky a písničky.
27. 3. V Penzionu proběhlo velikonoční aranžování. Senioři vytvořili krásná dílka, která byla po
dobu Velikonoc vystavena v prostorách Penzionu.
28. 3. V čase velikonočních svátků zhlédli senioři film o Ježíšovi.
29. 3. Narozeninové zpívání v jídelně Penzionu
bylo opět velmi veselé. Při kávě, čaji, napečených
buchtách, zpěvu Poupat a hudbě pana Hladíka se
všichni příjemně bavili.

ŽIVOT V EVANGELICKÉM
SBORU V POLIČCE
Pay it forward
film v angličtině s anglickými titulky
středa 16. května v 19:30
Oscarová trojice Spacey, Huntová a Osment
v ambiciózním dojáku o tom, že život bolí. Učitel
sociálních věd (Spacey) se zaplete s osamělou
matkou (Hunt), jejíž syn (Osment) si vezme k srdci
zadání školního úkolu, jak učinit tento svět lepším.
Chlapec vymyslí schéma unikátního projektu. Jeho
nápad vyžaduje, aby každý člověk pomohl jiným
třem lidem a ti zase, ať každý dělá něco pro někoho jiného. Chlapec tento projekt skutečně rozjede
a zdá se, že vše funguje.
One young student (Haley Joel Osment) comes
up with a plan to encourage people to be nice to
others. However, his mother (Helen Hunt), a recovering alcoholic, throws a fit when she comes home
to find that he has been taking care of a homeless
man, who is a recovering drug addict. The film
shows many average people working through the
problems in their life.
Večer her – v češtině i angličtině
Chcete-li zažít příjemný večer, zveme rodiče
i děti k večeru her v evangelickém sboru. Sejdeme
se 4. května v 17 hodin.
Rodinné bohoslužby
Zveme do evangelického kostela k neformálním
bohoslužbám pro všechny generace: 6. května
v 8:30.
Pro dotazy a další informace:
Kati Salmons: katisalmons@gmail.com
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OD VAŘEČKY K SEKYŘE
„„Ahoj kluci, soutěžíte? A odkud jste?“ Když jsem
s fenyklem a houbovo-kroupové palačinky. To jenom
odpověděl, že z Poličky, zvědavý soutěžící uznale
pro případ, kdybyste nevěděli, co v neděli k obědu.
hvízdnul. To pro mě byla opravdu pocta,“ svěřuje se
Úspěšná pro nás nebyla pouze soutěž Gastrojunivítěz soutěže Gastrojunior Nowaco Cap Aleš Řezní- or, ale žáci oboru řezník se také výborně předvedli na
ček. „Myslím, že naše škola získala díky úspěchům
školou spolupořádané soutěži Řeznická sekyra 2007.
na soutěžích velmi slušné postavení mezi středními
Soutěž se konala v prostorách ZŘUD - Masokombinát
školami gastronomického zaměření,“ říká ředitel ško- Polička, a.s. Společnosti touto cestou chceme poděly Boris Preissler.
kovat za vynikající spolupráci. Soutěže se účastnila
Celostátní kolo soutěže Gastrojunior Brno 2007
tříčlenná družstva ze šesti středních odborných učilišť
bylo pro reprezentanty naší školy opravdu úspěšné. a poličské „mužstvo“ ve složení Petr Navrátil, Michal
Aleš Řezníček, soutěžící v oboru kuchař a v současné
Komínek, Ladislav Čermák vybojovalo se ziskem 1642
době žák 3. ročníku oboru kuchař - číšník, přišel, bodů 1. místo. Ani v kategorii jednotlivců neponechaviděl a zvítězil. Ve vysoké konkurenci 32 soutěžících
li poličští nic náhodě. První příčku obsadil Ladislav
z 31 českých, slovenských a polských hotelových škol
Čermák, místo třetí Petr Navrátil a Michal Komínek
vybojoval ocenění, na které jsme si před soutěží ne- místo páté. Na závěr ještě připomínka barmanské soutroufali ani pomyslet. Se ziskem 218 bodů obsadil prv- těže Crowne Plaza Junior Franzini Bar Cup 2007, v níž
ní příčku ve své kategorii. Ovšem ani ostatní soutěžící
Magda Kvapilová, studentka 2. ročníku oboru kuchař
si nevedli špatně. Martin Obhlídal, soutěžící v oboru - číšník, získala skvělé třetí místo. Všem soutěžícím
číšník a vítěz krajského kola soutěže, obsadil výtečné
gratulujeme a věříme, že i mezi ostatními studenty
8. místo a cukrářka Zdeňka Kočí místo 11. „Všichni
se najdou tací, kteří nás svými schopnostmi překvapí
tři si vedli skvěle, jejich soupeři byli studenti ze střed- - třeba v příštím školním roce.
M. Šplíchalová
ních a vyšších hotelových škol, kteří vykonávají svoji
praxi v těch nejlepších interhotelech v celé republice
a v takové konkurenci nás všechna tři umístění opravdu těší,“ dodává Lubor Havlík, zástupce ředitele pro
odborný výcvik. Poděkování za kus skvěle odvedené
práce nepatří jenom soutěžícím, ale především těm,
kteří je na soutěž připravovali - Mistru kuchaři Václavu Šmerdovi, vedoucí učitelce odborného výcviku
Květě Šmerdové a učitelkám odborného výcviku Ludmile Dittrichové a Zdeňce Lněničkové. Děkujeme.
A s jakým pokrmem Aleš zvítězil? Byla to vepřová
pečeně zapečená pod majoránkovou krustou, masový závitek s domácí slaninou dušený v demi-glace
(pozn. redakce: hnědá omáčka, která se připravuje
až 25 hodin) s tymiánem, smetanovo-kedlubnové zelí

ZPRÁVY Z MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
V návaznosti na poslední informace z naší školy
i hrubé přestupky proti školnímu řádu a slušnému
a s vědomím, že nemá každá babička či dědeček do- chování. Pedagogický sbor projednal návrh systému
stupný internet, kde by si na internetových stránkách
výchovných opatření, který bude součástí nového
školy www.zsmasarykova.unet.cz mohli prohlédnou
školního vzdělávacího programu. V pojednaném návýsledky svých vnoučat, zde následuje stručný pře- vrhu je posílena složka pochval od pochvaly vyučuhled nejlepších umístění našich žáků v okresních
jícího za činnost v daném předmětu, přes pochvalu
a krajských kolech.
třídního učitele za aktivní přístup a pomoc, až po
Okresní kola
pochvalu ředitele školy za mimořádný čin nebo za
Biologická olympiáda 3. místo Kateřina Mufo- vzornou reprezentaci. Současně návrh přesněji spevá, Fyzikální olympiáda kat. F 2. místo Vít Bednář, cifikuje udělování jednotlivých opatření k posílení
3. místo Martin Bulva, kat. E 2. místo Vítek Zdvořilý, kázně, součástí tohoto jednotného systému budou
6. místo Tomáš Moravec, Matematická olympiáda Z6
od nového školního roku i sešity ve sborovnách ško3. místo Radek Hájek, Z7 3. místo Tereza Sobolová, ly, do kterých budou zapisovány bezprostředně konZ8 1. – 5. místo Martin Vrátný, 6. - 10. místo Klára
krétní přestupky konkrétních žáků proti školnímu
Šimková, Z9 4. místo Petr Mohelník, Zeměpisná
řádu. Cílem opatření je působit na zlepšení chování,
olympiáda kat. A 4. místo Tomáš Tomšů, kat. C
větší ochranu a ocenění slušných žáků.
2. místo Milan Zavoral, soutěž v recitaci 2. místo
Škola řešila v tomto roce dva závažnější případy
Ondřej Vodička, Olympiáda v Aj 4. – 5. místo Andrea
nevhodného chování mezi žáky, které lze označit za
Bačovská, Chemická olympiáda 2. místo Jakub Valtr, „šikanu“. V jednom případě byla o pomoc požádána
sportovní lezení na stěně 2. místo Petr Klíma, 5. mís- Kriminální policie České republiky. Jedná se o velmi
to Lukáš Tulis, florbal chl. 6.-7. třídy 3. místo, volejba- zamotané klubko, které se jen velmi špatně a dloulová soutěž dívek 2. místo, košíková dívek 5. místo, ho rozmotává. Opakovaně musím připomenout, že
malá kopaná 6.-7. třídy 2. místo, 8.-9. třídy 2. místo.
nejlepší prevencí je výchova v rodině od útlého věku
Krajská kola
a vhodná náplň pro volný čas dětí.
Zeměpisná olympiáda 2. místo Milan Zavoral,
V pátek 20. dubna se žáci školy se svými učiteli
Matematická olympiáda Z9 12. místo Petr Mohelník, zapojili do akcí připravených občanským sdružením
Chemická olympiáda 4. místo Jakub Valtr, Konverza- A21 spolu s dalšími organizacemi se zaměřením
ce v Nj 6. místo Alena Pazlarová.
k ochraně přírody a životního prostředí. Cílem bylo
Uvedený přehled dosažených výsledků svědčí
upozornit u příležitosti Dne Země žáky i širokou veo dobré práci s talentovanými žáky na naší škole, řejnost na danou problematiku a dostat do podvědovždyť často jsou v okresních kolech naši žáci jediný- mí nové otevřenou naučnou stezku, která začíná pod
mi konkurenty pro žáky víceletých gymnázií, která
Tylovým domem. Akce měla u žáků úspěch.
odebírají základním školám nadané a ambiciózní
Poděkování na závěr. U příležitosti připomenutí
žáky.
20. výročí založení školy Na Lukách byli pracovníci
Ve čtvrtek odpoledne 12. dubna se sešla pedago- naší školy i žáci pozvání do Divadelního klubu na
gická rada k hodnocení chování a prospěchu za třetí
projekci filmu „Škola“ v režii učitele této školy Petra
čtvrtletí, výsledem bylo několik napomenutí, třídních
Erbese. Připravené setkání pedagogů poličských škol
a ředitelských důtek, které odrážely zhoršení prospě- i vlastní film, no, klobouk dolů a moc velké díky!
chu, neplnění povinností, soustavné zapomínání, ale
J. Kacálek
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„Hej, na lukách se pásávali bejci, vodili je tam
budovy, některé třídy 1. stupně zůstaly v budově
V následujících řádcích bychom měli připomepoličský strejci, dneska na tom místě stojí škola, gymnázia. Ředitelem nové školy se stal pan Pa- nout ještě některé momenty dvacetileté historie
takže nepotkáš tam ani …“, ano, ano, to jsou slova
vel Špatenka – počínal si velmi agilně, staral se
naší školy.
úvodní písně filmu Škola, kterým naše základní
o dostavbu, o vybavení, má významné zásluhy
Ve školním roce 1986/87 měla naše škola 569
škola oslavila své dvacáté narozeniny.
o uvedení nové školy do provozu. Nová škola
žáků v sedmnácti třídách, z toho 222 v sedmi
Ale od začátku: tak jako mají v Praze levý
byla nazvána Základní škola, Švermova ul. 401, třídách na prvním stupni a 347 v deseti třídách
a pravý břeh Vltavy, máme v Poličce město uvnitř
Polička. Tak to bylo až do roku 1996, kdy bylo ve
na druhém stupni. V průběhu let docházelo ke
hradeb, předměstí a také část města za rybníkem.
změnám v učitelském sboru, kolegové odcháPrávě tam se po většinu 20. století chodilo do
zeli do důchodu, případně na jiná pracoviště,
školy, alespoň do té základní. V roce 1928 tam
přicházeli jiní. Ve školním roce 1989/1990 byl
totiž byly otevřeny v dominantní poloze nad
život školy a práce v ní podstatným způsobem
Synským rybníkem Masarykovy školy, možná
ovlivněn politickými a společenskými změnami
častěji pojmenovávané „červená škola“. Časem
v našem státě. Po letech samovlády komunistické
byla budova rozdělena na dvě základní školy (ať
strany se počíná oživovat demokratický systém,
už měly název jakýkoliv). Jedné půlce, pojmenoekonomika se přizpůsobuje tržnímu hospodářství
vané 1. základní škola, zůstal název „červená“, té
a jiným vlastnickým vztahům. Změny se projevují
druhé, s označením 2. základní škola, se říkalo
i ve škole. Kolegové hlasují o důvěře vedoucím
„bílá“, to proto, že některé třídy byly umístěny
pracovníkům, na základě tohoto hlasování zůstal
v budově gymnázia, a to mělo v té době světle
ředitelem školy Pavel Špatenka, na místo zástupce
šedou fasádu. I dnes můžeme občas ve městě
ředitele nastoupil Eduard Střílek. Někteří začínají
zaslechnout – „vnouček chodí na červenou, na
kromě své práce ve škole podnikat.
bílou“, ač už je situace se základními školami ve
Pokud se podíváme do první poloviny devademěstě zcela jiná.
sátých let na složení žáků podle bydliště, zjistíme,
V osmdesátých letech 20. století už byla situ- škole vyhlášeno referendum a zvítězil název Na
ace na „červené škole“ zcela kritická, budova do- Lukách. Takže v roce 20. výročí založení školy
slova praskala ve švech. Učilo se všude – v zahra- Základní škola Na Lukách Polička.
dě byl vybudován pavilon, třídy byly v suterénu,
Významným v historii budování školy je školdokonce ve zrušené samoobsluze „Na Berlíně“. ní rok 1990/1991. Počátkem tohoto školního roku
Stejně na tom bylo školní stravování – školní
byla totiž předána do užívání druhá budova arejídelna v Rumunské ulici zajišťovala stravování
álu. Zde byly umístěny třídy 1. stupně, místnosti
pro žáky základních škol, těch bylo v první polo- pro školní družinu a také kanceláře ředitele škovině osmdesátých let více než 1 100, pro studenty
ly, zástupce ředitele, výchovného poradce a další.
gymnázia, navíc sem chodili žáci zvláštní školy
Zároveň s touto budovou byly dány do provozu
z Vrchlického ulice.
centrální šatny. Škola se tak konečně zbavila
Po letech jednání a získávání finančních
provizoria tříd v budově gymnázia, všechny třídy
prostředků se podařilo zahájit výstavbu nového
byly soustředěny v jednom komplexu.
školního areálu. místo bylo vybráno v sídlišti za
Zároveň byla v srpnu 1990 zahájena výstavba
tehdejší továrnou Koh-i-noor. Zdálo se, že zde
sportovní haly. Ta měla pomoci odstranit další bobude škola umístěna nejvýhodněji a nejúčelněji,
vzhledem k „mladému“ sídlišti a nedalekému
že z Poličky navštěvovalo naši školu 343 žáci,
nádraží, to pro dojíždějící žáky. Ti museli do té
z Borové 65, z Oldřiše 36, ze Širokého Dolu 24,
doby absolvovat dlouhou cestu přes město až za
z Pusté Kamenice 21, z Kamence 10, z Bystrého 2,
rybník a rádi chodili pozdě.
z Pomezí, Jedlové, František a Květné vždy jeden.
Na první pohled kuriozně – první stavbou
Pro srovnání je možné uvést, že ve školním
zde byla školní jídelna. To proto, že situace ve
roce 2006/2007 navštěvuje naši školu 448 žáků.
školním stravování byla zřejmě nejkritičtější.
Poličských je 235, ostatní jsou z devatenácti více
Přes celé město sem tehdy docházeli studenti
či méně vzdálených vesnic (27 z Borové, 25 z Jedgymnázia, žáci zvláštní školy a částečně také
lové, 25 ze Stříteže, 24 z Květné, 21 z Korouhve, 19
žáci „červené školy“. A samozřejmě také pedaze Širokého Dolu, 15 z Lezníku, 14 z Pusté Kamegogové na dozor.
nice, 11 z Oldříše, 7 z Kamence, 6 z Pomezí, 6 ze
Výstavba školní jídelny a pak prvního učebStašova, 5 ze Sebranic, 2 ze Sádku, 2 z Čachnova,
nového pavilonu byla spojena s řadou problémů
1 z Pohodlí, 1 z Poříčí u Litomyšle, 1 z Borovnice
a finančních nejasností, nicméně se podařilo začít
a 1 z Vysokého Lesa).
a v roce 1986 první učebnový pavilon dokončit
Školní rok 1994/1995 byl poznamenán trvající
a zprovoznit. Stavba byla realizována nákladem
lest školy a města, nedostatek místa pro tělesnou
velmi vážnou chorobou pana ředitele Špatenky,
5 milionu korun v kvalitě, mírně řečeno, nevalné. výchovu a také pro sport ve volném čase. Hala se
která nakonec 18. listopadu 1994 ukončila jeho
Zajímavé by bylo srovnat finanční náklady na
však rodila dlouho a bolestně. O to větší radostí
život. Onemocněl v roce 1986, přesto pracoval
budování tohoto jediného učebnového pavilonu
byl 13. leden roku 1997. Po dlouhých letech byla
velice aktivně, má velkou zásluhu na budování
a rozlehlé a architektonicky mimořádně zdařilé
stavba dobudována a začala sloužit svému účelu. a vybavení naší školy. V roce 1995 byla ve ves„červené školy“ architekta Šmída z roku 1928.
Dopoledne školní tělesné výchově, odpoledne
tibulu školy umístěna deska, na které je vyryto:
U příležitosti otevření této budovy bylo řeče- různým dalším aktivitám. Možná bude zajímavé „Pavel Špatenka, první ředitel školy, dobrý učitel
no, že „svízelnou situaci ve školství ve městě do- uvést ještě technické parametry naší haly: rozmě- a výborný člověk“.
řeší v přístím roce (rozuměj 1987) další budovaný
ry 49, 5 x 18 x 8, 25; hřiště 2x odbíjená, 1x košíŘízením školy byl poté pověřen Eduard Střílek,
pavilon, součástí areálu bude tělocvična, dílenský
ková, 1x házená, 1x malá kopaná. Tělocvična je
zástupcem ředitele se stal Jan Mlynář. Na jaře 1995
pavilon, ovál pro sportování a další zařízení“. Po- doplněna stoly pro stolní tenis, hrazdami, kruhy, byl vyhlášen a proběhl konkurz na místo ředitele
známka na okraj: u příležitosti 10. výročí otevře- tréninkovými koši, šplhacími tyčemi, šplhacími
naší školy, ve kterém nejlépe obstál Eduard Střílek
ní prvního objektu školy tělocvična dokončená
lany, kladinou, horolezeckou stěnou a zázemím
a k 1. červnu 1995 byl jmenován ředitelem školy.
není, dílenský pavilon není a nebude a venkovní – šatnami a sociálními zařízeními včetně sprch,
V polovině devadesátých let se stával stále nasportoviště a vůbec vnější úprava, vzhledem ke
a kabinety pro učitele tělesné výchovy. Sportovní
léhavějším problémem odchod dobrých žáků do
stále probíhající výstavbě, není dokončeno.
vybavení školy by nebylo úplné bez venkovního
specializovaných tříd a na víceleté gymnázium.
V prvním pavilonu nové školy bylo umístěno
sportoviště – tvoří je hřiště s umělou trávou, tar- Proto ředitel školy rozhodl o zřízení třídy spe13 učeben, odborné pracovny, školní družina, tanový ovál, hřiště pro odbíjenou a košíkovou, cializované na matematiku a třídy s uměleckým
sborovna, ředitelna, škola měla i nadále čtyři tří- sektory pro skok do dálky a do výšky, travnaté
zaměřením, které jsme si zvykli říkat „kumštýřdy 1. stupně v budově gymnázia (pan ředitel Špa- hřiště. V době zcela nedávné byl ještě areál školy
ská“. Tehdy bylo do matematické třídy zařazeno
tenka tak měl postaráno o dostatek pohybu), tělo- doplněn skateparkem. Takže podmínky pro sport
22 žáků, do „kumštýřské“ 18. O prázdninách 1995
cvičnu neměla škola vůbec, podmínky pro práci
na naší škole? No uznejte – zcela ideální.
byly provedeny některé stavební úpravy v pavibyly tedy poněkud tristní. V této souvislosti však
V dalších letech se dočkaly úprav ještě pro- lonu druhého stupně, zejména opravy podlah,
byla provedena jistá reorganizace základního
stranství kolem školy, bylo zřízeno místo pro
nátěry oken, v pavilonu prvního stupně bylo
školství ve městě tak, že 1. základní škola (dnes, venkovní pobyt dětí ze školní družiny, prostor
instalováno elektronické zabezpečovací zařízení.
stejně jako kdysi, Masarykova) zůstala v „červené
před školou byl doplněn betonovými lavičkami
Polovina devadesátých let je také obdobím budoškole“, 2. základní škola byla přemístěna do nové
a stoly.
vání počítačové učebny a školní počítačové sítě.
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Postupně byla vybavována také další odborná
pracoviště – pro třídu s výtvarným zaměřením byl
zakoupen hrnčířský kruh a vypalovací pec, z původních šaten a poté tzv. „malé tělocvičny“ byl
zřízen malý divadelní sálek pro výuku dramatické
výchovy i pro další školní akce.
Polovina devadesátých let patřila mezi náročnější období v základním školství, které postupně
přecházelo na devítiletou povinnou školní docházku. Předpokládalo to výběr nových učebnic
pro vzdělávací program Základní škola. Velmi
dobré bylo zapojení žáků do různých soutěží
a olympiád. Za zmínku určitě stojí matematické
soutěže Matematická olympiáda, Pythagoriáda,
Mates, Klokan, Klokánek, fyzikální soutěže,
v květnu 1998 jsme uskutečnili pod patronací
naší školy II. ročník Poličské historiády.
Významným v životě školy byl rok 1996 – tehdy si naše škola připomínala 10. výročí trvání
školy. Před veřejností, rodičovskou i tou ostatní,
se prezentovala v listopadu toho roku slavnostní
akademií. Poličská Jitřenka tehdy otiskla nadšený
článek o uznání učitelům, o perfektním výkonu

pronajímání tělocvičny, venkovního sportovního
areálu, pronajímání učeben, organizace počítačových školení učitelů (naše školící středisko má
akreditaci MŠMT).
Téměř symbolicky se podařilo se vstupem do
21. století posunout rázným krokem vpřed výuku
informatiky. Cílem výuky informatiky na škole

bylo zvládnutí programů MS Word, MS Excel, MS
Paint, orientace v Internetu a práce s poštovní
schránkou. Informatika je doménou pana učitele
Erbese a výše uvedené je jeho dítkem.
Také v tomto školním roce, tedy 2000/2001,
se naši žáci představili na prknech, jež znamenají
svět, tedy na jevišti divadla Tylova domu. Pan
učitel Chadima připravil pohádku Elce pelce
do pekelce. Na jaro roku 2001 bylo připraveno
vystoupení u příležitosti 15. výročí otevření naší
školy se zajímavým názvem Zkouška na akademii.
V roce 2003 škola vystoupila s pohádkou Tři oříšky pro Popelku.
V roce 2000 přišli kolegové z prvního stupně
naší školy s projektem tzv. rušných přestávek. Na
moderátorů „rozkošné Jany Pazderové a páťáka
Jakuba Maška, Šárky Opršálová a Tomáše Hrnčíře“. Na konci článku v Jitřence čteme: „Vážený
pane řediteli, učitelský sbore a školáci ze ZŠ Na lukách, výborně se vám to povedlo, píšu do Jitřenky
jedničku!“ To malé „l“ v názvu naší školy Jitřence
jistě promineme.
V květnu roku 1999 provedla Česká školní
inspekce na naší škole komplexní inspekci. Škola
byla hodnocena dobře.
Typickým znakem života každé školy bývalo
snad odjakživa školní divadlo. Tuto tradici naplnil v listopadu 1999 pan učitel Chadima, který
se žáky školy připravil pohádku Václava Čtvrtka
Rumcajs a drak. Asi bychom měli připomenout,
že v roli Manky vystoupila Šárka Opršálová, která
po absolvování základní školy odešla studovat
na konzervatoř a dnes ji můžeme občas zahlédnout ve filmových či televizních rolích, už jako
studentku pražské DAMU. Také knížepaní z této
pohádky se vydala na uměleckou dráhu – studium zpěvu.
Školní rok, jehož druhá polovina byla označena magickým letopočtem 2000, přinesl slušné
vyučovací výsledky a řadu aktivit, jimiž se pedagogové naší školy prezentovali i mimo své
pracoviště. Z mnoha můžeme uvést účast pana
zástupce Jana Mlynáře a jeho žáků s vlastnoručně
vyrobenými kraslicemi na předvánočních trzích
ve městě, pan učitel Petr Erbes, člověk téměř renesanční, se se svými kytaristy zúčastnil národního
kola Porty, pan učitel Jaroslav J. Gloser pracuje
jako předseda ústřední komise Dějepisné olympiády, o divadelních představeních pana učitele Víta
Chadimy jsme už mluvili. Ještě jedna významná
událost se pojí s rokem 2000, dokonce s datem
1. 1. V ten den naše škola vstoupila do právní
subjektivity. Předpokládalo to řadu kroků, jejichž
výsledkem je škola jako samostatná příspěvková organizace, součástí subjektu je také školní
družina a školní jídelna. Škola provozuje také
vedlejší hospodářskou činnost, což je například
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základě zájmů a potřeb dětí se rozhodli účelně
využít čas dvacetiminutové přestávky k aktivnímu pobytu dětí mimo učebnu. Školní chodby v prvním a druhém poschodí, ale zejména
atrium v prvním poschodí, vybavili žebřinami,
tyčemi, lany, lavičkami, basketbalovými koši, no
prostě těch věcí je spousta. Dětem, které nejsou
pro pohyb, zde slouží sedací koutky s časopisy
a knížkami. Jak říkal při nějaké příležitosti náš
pan ředitel – „do takové školy bych chtěl chodit“.
Mimochodem, když už jsme v budově prvního
stupně, učebny zde vyhlíží velmi sympatickým
dojmem.
Součástí naší školy je také školní družina. Před
léty začínala se čtyřmi odděleními, postupem
času ubývalo dětí, ubývalo také oddělení školní
družiny. Ve školním roce 2006/2007 trávily děti
část svého volného času ve dvou odděleních při
činnostech rekreačních, ale třeba také různých rukodělných aktivitách. Školní družina využívá ke
svým činnostem tělocvičnu, počítačovou učebnu,
za příznivého počasí také školní zahradu a sportoviště. A tak se snad dětem ve školní družině líbí
a chodí tam rády.
Zajímavou zkušeností je pro pedagogy naší
školy žákovský parlament. Zástupci jednotlivých
tříd se schází přibližně jednou za měsíc, vzná-

šejí připomínky k životu ve škole (někdy i dost
kuriózní), navrhují řešení. Když jsme zřizovali
školní klub, byl zařízen podle návrhů žákovského
parlamentu.
S počátkem 21. století nabývá na aktuálnosti
počítačová gramotnost učitelů, jinak to prostě
nejde. V průběhu jednotlivých školních roků pedagogové naší školy prošli různými stupni tohoto
školení – od nejzákladnější počítačové gramotnosti až po speciálně zaměřená témata: základní
ICT znalosti Z, uživatelské ICT znalosti a dovednosti, úvodní modul Školení poučených uživatelů,
volitelný modul Počítačová grafika a digitální
fotografie a ještě Multimédia.
V roce 2003 jsme se rozhodli, že bychom se se
žáky 9. ročníku mohli rozloučit způsobem důstojnějším, než je předání závěrečného vysvědčení ve
třídě. Tehdy poprvé přišli svátečně oblečeni do
krásného barokního sálu poličské radnice, přišli
i jejich rodiče, přišli hosté, zněla hudba, zněla
moudrá slova do života, byly i slzičky, to všechno
ve vznešené společnosti dávných Hohenemsů.
Nápad se vydařil, a tak vznikla nová tradice.
V posledních letech se nám velmi osvědčuje
akce, které říkáme Den otevřených dveří. Není
to nic neobvyklého, ale v současné době, kdy
dětí přece jen poněkud ubývá, je důležité dát
o sobě vědět, dát rodičům a dětem vědět, co jim
můžeme nabídnout. Ukazujeme učebny přírodopisu, fyziky a chemie, jazykovou učebnu, učebnu
pracovního vyučování, učebnu informatiky – ta je
zpravidla zajímá nejvíce, výtvarnou dílnu, školní
klub, tělocvičnu – na tak veliký prostor nejsou
děti z vesnických škol vůbec připraveny. Pak vidí
i kousek vyučovací hodiny.
V posledních letech žije škola stále bohatším
životem, ani to my, kteří ve škole pracujeme, nevnímáme. Uvědomil jsem si to, když jsem prohlížel obrazovou přílohu ve výroční zprávě ředitele
školy z roku 2005: turnaj v dívčí kopané, dětský
den, fotbalové utkání učitelé – žáci 9. A (v brance
učitelů kolegyně Táňa Kacálková), vánoční jarmark, soutěž Paragraf 11/55 …
Na samém počátku 21. století byly městem Polička navázány vzájemné kontakty s maďarským
Ebes. Poté se pan ředitel Střílek, pan učitel Zeman
a paní učitelka Marešová vydali do Maďarska, aby
tam dojednali vzájemné žákovské výměny. Hosté
z Maďarska přijeli se skupinou žáků do Poličky
poprvé v týdnu 8. – 14. července 2001. Prohlédli
si město, navštívili hrad Svojanov, Prahu, Litomyšl,
skanzen lidové architektury na Veselém kopci,
vykoupali se v poličském bazénu, opekli vuřty
u přehrady Pod kopcem a – pondělní podvečerní program „zpestřil chemickými pokusy žák
9. A Zdeněk Bureš“. Návštěva byla úspěšná, bylo
dohodnuto, že skupiny žáků se budou v pobytech
střídat. V roce 2006 byli naši žáci potřetí v Ebes.
Kolegové, kteří naše žáky doprovázeli, poznamenali, že „komunikace mezi žáky nevázla a každý
se snažil ze sebe vydolovat co nejvíce slov“.
Při příležitosti 20. výročí zahájení výuky
v naší škole jsme nepřipravili ani školní akademii, ani školní divadlo, vznikl zajímavý projekt
školního filmu s názvem Škola. Autorem nápadu,
námětu a scénáře, režisérem byl, jak jinak, Petr
Erbes. Filmový štáb tvořili žáci 9. ročníku naší
školy. Myslím, že film se setkal u našich žáků,
u rodičů i u poličské veřejnosti s velmi příznivým
ohlasem.
K výročí naší školy jsme vydali také sborník,
který dostal název Základní škola Na Lukách
Polička, 1986 – 2006. Kromě povídání o historii
školy zachycuje úspěchy našich žáků, seznamy
všech pedagogických i nepedagogických pracovníků školy v celé její historii a samozřejmě také
seznamy všech žáků, těch, kteří v jednotlivých letech ze školy vyšli, i těch současných. Sborník lze
zakoupit v kanceláři naší školy Na Lukách.
Jaroslav J. Gloser

CHLAPECKÉ SNY (200. VÝROČÍ BÁSNÍKA NAŠEHO MLÁDÍ)
Za druhé světové války byl u nás skauting
zakázán. Krátce se jej snažil nahradit Jaroslav
Foglar poutavými seriály O Rychlých šípech, když
však přestál vycházet „Mladý hlasatel“, ustalo i to.
Tehdy se vynořily některé „tajné“ kluby, snažící se
pokračovat - alespoň v mezích možností - ve způsobech života skautských oddílů a družin. Jedním
z nich byly naše „Zlaté blesky“, přísně před
okolím střežící své zásady, heslo, znak i metody
aktivit v malé klubovně „malovaného“ domku
v Husově ulici.
Vysněným ideálem nám byl civilizací a tíhou
naší doby nespoutaný člověk romanticky vybájené divočiny, praobyvatel Ameriky. Asi tak, jak
o něm ve své knize píše dr. Zdenka Slavíková:
„Dobrý Indián jako by soustředil v sobě všechny
antické a křesťanské ctnosti“ (1986). Byl zároveň
ztělesněním volnosti, po jaké jsme toužili. Chodívali jsme spolu do přírody, často Pod kopec,
vítaným prostorem pro naše hry byla kouzelná
zahrádka za domkem, a bylo-li třeba, pořádali
jsme „indiánské“ bitky a „bojová“ střetnutí na
střechách. Leckdy to bylo i za protileteckého poplachu a objevil-li se na obloze nějaký anglický nebo
ruský „Kampfverband“, místo útěku do krytu jsme
jim se střechy mávali. Dnes už víme, jak to od nás
bylo neopatrné.
Měli jsme i klubovní přezdívky. Shodou okolností jsem já byl zrovna Vinnetou (ostatně jsem
také měl něco společného s jednou v té době
pronásledovanou a plánovitě vyvražďovanou
rasou), zatímco můj podobně ohrožený bratranec
byl Klekí-petra a jiný kamarád Sam Hawkens.
Se spolužákem Álou Marečkem, který se změnil
v Old Shatterhanda, jsem na zahrádce ve vší
vážnosti uzavřel do slova a do písmene „pokrevní
bratrství“. Je tedy zřejmé, že kromě Rychlých šípů
a jiných dobrodružných knížek jsme pilně četli
knihy Karla Maye, tehdy representativně vybavené a doprovázené kvašovými ilustracemi Zdeňka
Buriana. Indiánská léto pro nás bylo i v životě
naší virtuální realitou.
Dodnes vzpomínám, co jsme se tenkrát zároveň dověděli o jednom z prvních Shatterhandových setkání s jeho budoucím rudým bratrem.
Vinnetou tam držel v pravici nepostradatelnou
„stříbrnou“ ručnici a pod paží svíral rozečtený
svazek Long fellowoyy „Písně o Hiawathovi“. Jakkoli bychom si asi těžko mohli představit, že by
na riskantní cestu Divokým Západem bral s sebou
prérijní Indián knihu básní, bylo to poprvé, kdy
jsme se a tomto americkém autorovi a hrdinovi
jeho příběhu něco dověděli. Skutečný Hiawatha
(„Ten, kdo dělá řeky“) založil někdy kolem roku
1570 válečný spolek pěti irokézských kmenů, bojujících proti kmenům hurónským. Zato autor
zpěvu představil legendárního hrdinu jako ideální postavu téměř nadpřirozeného původu, který
mýtil lesy, splavňoval vodní toky, zřizoval lovné
rybníky a v ústech indiánského lidu byl znám
jaká hrdý, čestný a obětavý mírotvorce, odpírající
všem formám vykořisťování a kmenovým půtkám.
„Dost nám vašich věčných svárů,/ dost už válek
mám a krve,/ dost už svolávání pomsty,/ sočení
a utkávání/…. „ (Přel. P. Eisner).
Po četných dobrodružstvích uzavírá Hiawatha
mír s Dakoty, odvádí si odtud překrásnou Minnehahu (Smavou Vodu) a tuší v ní požehnání
pro všechny: „Bude tobě hvězdou, lunou, / bude
na ohništi ohněm,/ sluncem bude mému lidu“/.
A tak:
„Sekyra je zakopána/ krvavá a mlat s ní hrozný,/ zakopány všechny zbraně,/ zapomenut křik
je boje./ Mír teď vládne mezi kmeny;/ v bezpečí teď
loví lovec,/ křížem krážem lesem chodí./…“ Tak se
v pověstech stal hrdina příběhu mužem, o němž
se bude vyprávět u všech táborových ohňů. „Naučil tak Hiawatha v moudrosti své všechen lid svůj
/umu, vědě malování,/ všemu znakovému psání,/
na hlazenou blánu břízy/ na bělostnou kůži
soba,/ na hlať sloupů na hřbitově.“

Nakonec přivedl mezi usmířené Indiány
křesťanské misionáře, vyzval lid, aby pozorně
naslouchal jejich slovům a varoval je před novými
rozbroji. Tím skončilo Hiawathovo poslání mezi
svobodnými lovci v prériích, rozloučil se s bojov-

500 STROMŮ PRO
MĚSTSKÉ LESY
Členové volebního seskupení Strany zelených
a nezávislých kandidátů „Zelená pro Poličku“ splnili svůj povolební slib. V úterý 10. 4. vysázeli 500
stromů do jednoho z vyklizených polomů městských lesů u Poličských strojíren, který způsobila
nedávná mohutná vichřice.
Kandidáti Zelené pro Poličku se po říjnových
volbách na první společné schůzce rozhodli oslavit
svůj úspěch velmi netradičně tím, že ve vlastním
volnu a na vlastní náklady vysází do městských
lesů tolik stromků, kolik v průměru každý z nich
získal hlasů. Hlasů tehdy bylo 9.746 pro 20 kandidátů, což odpovídá 487 stromům. Sazenice malých
smrků pocházejí ze školky městských lesů.
Touto akcí chceme vyjádřit, že je potřeba vracet
přírodě, co jí stále bereme, a že každá pozitivní aktivita má svůj smysl. Současně chceme posílit, byť
nepatrně, oblast městského majetku, který dnes, mj.
díky kvalitní práci zaměstnanců městských lesů,
zajišťuje nejvyšší příjem do rozpočtu města z jeho
vlastních aktivit.
Mgr. Jan Matouš
***
Děkuji Mgr. J. Matoušovi a jeho kolegům za aktivní pomoc při výsadbě lesních dřevin.
Ing. Radek Krejčí,
ved. odboru lesního hospodářství

BYLI JSME NA HORÁCH…
Ilustrace Zd. Burian
níky, se skalami a lesy, s vodou, zvěří a ptactvem,
usedl do březového člunu a odplul tam, odkud
není návratu. A snad i s sebou odnesl všechno,
co doopravdy ještě zbylo z volného života původních pánů té překrásné země...
Zato pro všechny čestné srdnaté chlapce následujících generací se mythus o Hiawathovi stal
mravním vzorem. Není divu, že se promítl do příběhů, jež psali později jiní a stal se hrdinou také
pro skauty celého světa.
Kdo byl autor „Písně o Hiawathovi“? Určitě si
jej letos připomenou i skauti v Poličce. Vždyť se
narodil přesně před 200 lety, tedy v roce 1807.
Jmenoval se Henry Wadsworth Longfellow, v mládí procestoval i řadu evropských zemí, v Praze
jej dokonce natolik okouzlila ranní pára nad
hladinou Vltavy, že o ní napsal báseň „Obležené město“. Nejintenzivněji jej však již od dětství
fascinovali Indiáni. Podrobně studoval jejich
kmenové obyčeje, obřady, šamanské praktiky
i tajuplné báje. Zaujalo jej také indiánské výtvarné umění a písně. Napsal mnoho děl: Evropské
cestopisy, Tragedii z Nové Anglie, Básně otroctví,
mysterium Kristus, skvěle do angličtiny přeložil
Dantovu Božskou komedii, ale nejtrvaleji se do
dějin literatury zapsal právě svou „Písní o Hiawathovi“, která poprvé vyšla tiskem v dubnu 1856
a záhy byla přeložena do řady jazyků. Významně
přispěla k zformování romantického snu o původních obyvatelích Ameriky jako lidech statečných
nezkrotných, schopných přemáhat tělesné bolesti
i útrapy ducha, nade vše milujících svobodu, sžitých s nádhernou přírodou své vlasti, šetrných
k jejím potřebám a ohleduplných i k tvorům,
které museli lovit kvůli obživě - a konečně lidí
bránících do posledního dechu svá nezadatelná
práva. Tímto snem jsme pochopitelně žili i my
v Poličce před téměř sedmdesáti lety v chlapeckých klubech i skautských oddílech, a věříme, že
dodnes probouzejí v nejmladších generacích touhu po životě rovném a spravedlivém v nerozlučné
jednotě se všemi dobrými lidmi, se zvířaty, ptactvem, rostlinami a vším, co je ve světě zdrojem
krásy i objektem naší přízně.
PhDr. O. A. KUKLA

Již tradičně se koncem měsíce března uskutečnil lyžařský kurz pro 4. a 5.třídy naší školy. Na
Bedřichovce v Orlických horách byla pro nás připravena horská chata, kterou jsme měli ve dnech
19.-23.března k dispozici. Čekal na nás usměvavý
personál v čele s panem ředitelem Prátem, který
nás na Bedřichovce vřele uvítal a popřál nám co
nejhezčí pobyt.
Jelikož sněhové podmínky nebyly v pondělí
ideální, využili jsme k rozřazení do družstev
a k prvnímu seznámení se zbytky sněhu nedalekou, zcela zasněženou, sjezdovku na Šerlišském
Mlýně.
Během úterý ovšem napadlo takové množství
sněhu, že od středy jsme mohli lyžovat na výborně
upravené sjezdovce přímo v areálu Bedřichovky.
V průběhu celého týdne děti vykazovaly nebývalé
pokroky v jízdě na lyžích. Sedm žáků, kteří byli na
sjezdových lyžích poprvé, zvládlo třetí den vyjet
na vleku až do dvou třetin sjezdovky.
Vyvrcholením lyžařského kurzu byly závěrečné
závody ve slalomu, kterých se zúčastnili všichni
sjezdaři včetně 3. družstva absolutních začátečníků. Závody gradovaly jízdami prvního družstva,
kde se řada žáků přiblížila výkonům známých
lyžařských hvězd Stenmarka a Záhrobské.
Neměli bychom opomenout ani několik běžkařů pod vedením p. učitelky Bicanové, kteří poctivě
absolvovali každý den několik kilometrů zasněženou krajinou Orlických hor.
Podvečery a večery našeho pobytu byly vyplněny pěkným programem, který si děti vzájemně
pro sebe připravily. Navštívil nás i člen horské
služby a povídal nám o krásách, ale i nebezpečí
hor. V závěru přednášky se děti dozvěděly řadu
zajímavostí a rarit z okolí Deštného. Čtvrteční
večer byl věnován vyhodnocení celého pobytu
a předávání odměn a diplomů nejlepším závodníkům. Nezapomněli jsme ani na pochvalu personálu a hlavně kuchyni za vynikající stravu.
V pátek, po krátkém dopoledním rozloučení
se sjezdovkou a po dobrém obědě, jsme přistaveným autobusem firmy Zlatovánek vyrazili zpátky
domů, do Poličky. Od autobusu jsme se všichni
rozcházeli plni dojmů a zážitků, s pocitem účelně
stráveného času.
Mgr. Milan Matouš,
ZŠ Na Lukách
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
Prodám Škodu Octavia - tel. 603 717 329.
***
Prodám stavební parcely v obci Oldříš. Přes
pozemky vedou inženýrské sítě – voda, plyn, elektřina. Pozemky blízko hlavní komunikace, dobrá
dostupnost. Tel. 732 37 44 83.
***
KOUPÍM V POLIČCE BYT 1+1.
Mobil 737 55 35 16
***
Provádíme opravy, nátěry střech a jejich příslušenství. Výstavba nových střech. Opravy a rekonstrukce starých komínů. Pokládání lepenkových
tavených střech, čištění starého eternitu. Vše rychle,
kvalitně, za nízké ceny. Tel. 731 506 249, 464 620 162.
***
Pronajmu byt 2+1 v Poličce, ul. M. Bureše, k dispozici od 1. 5. 2007. Tel. 461 722 088, 724 257 043.
***
Prodám byt 4+1 v Poličce. Byt v osobním vlastnictví je v cihelném dvoupodlažním bytovém domě,
má prostorný sklep a půdní prostor nad bytem. Nejvyšší nabídce. Tel. 732 916 283.
***
Kadeřnictví Oliny Šimkové oznamuje změnu
telefonního čísla: 467 771 223.

Klub českých turistů Polička pořádá
v sobotu 2. června 2007

XXXI. ROČNÍK TURISTICKÉHO
POCHODU ŽĎÁRSKÝMI VRCHY
Prezence účastníků a start:
Gymnázium v Poličce od 7.30 do 9.30 hod
Trasy pochodu:
Pěší: 10 km: Polička – Stará ves – Jelínek – přehrada Pod kopcem -Polička; 20 km: Polička – Kamenec – Sádek – Lačnov – Kateřinky – Korouhev
– Jelínek – přehrada Pod kopcem - Polička; 28 km:
Polička – Lačnov /společně s trasou 20 km/ - Borovnice - hájenka Doly – Prosička – Jimramov – Korouhev – přehrada Pod kopcem - Polička; 35 km: Polička
– Lačnov – Telecí – Spělkov – Daňkovice – hájenka
Doly -společně s trasou 28 km do cíle.
Cyklo: 36 km: Polička – Sádek - Borová – Pustá
Rybná –Krásné – Borovnice – Lačnov – Korouhev
– přehrada Pod kopcem Polička; 46 km: Polička
– Sádek - Borová – Pustá Rybná – Mílovy – Sněžné
– Borovnice –Korouhev – přehrada Pod kopcem Polička; 70 km: Polička –Mílovy – Svratka – Herálec
– Cikháj – Fryšava –Sněžné – Lačnov – Korouhev
– přehrada Pod kopcem - Polička ;
Cíl pochodu: přehrada Pod kopcem, kde každý
účastník obdrží Pamětní list.
Startovné: dospělí 15,- Kč, mládež do 15 let 10,- Kč
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POLIČKA V OSTRAVĚ LÁKALA TURISTY…
Poslední domácí veletrh cestovního ruchu
před nastupující turistickou sezónou 2007 jsme
zajišťovali v Ostravě na stánku Regionu Východní
Čechy od pátku 30. 3. až do neděle 1. 4. 2007. Informace o turistických možnostech jsme poskytovali návštěvníkům veletrhu seriózně po celou
dobu, a to i v neděli, na apríla, kdy jsme měli
možnost s návštěvníky žertovat o tom, že u nás
v týdnu napadl 1 m sněhu, nebo že se na louce za
Poličkou připravuje stavba Disneylandu apod.
Na veletrhu jsme prezentovali turistické možnosti pro delší dovolenou i krátkodobé pobyty
v Poličce a Českomoravském pomezí. K tomu
nám pomáhaly propagační materiály s tipy na
výlety na kole v Kraji Smetany a Martinů, na
prohlídku poličských pamětihodností, návštěvu
hospůdek i tipy na ubytování. V základní nabídce individuálním turistům, cestovním kancelářím
a agenturám jsme kromě uvedených nabídek
poskytovali informace o možnostech prohlídek
hradu Svojanov, zámků v Litomyšli a Nových
Hradech, o turistických atraktivitách a cestování
v Českomoravském pomezí apod. V rámci ucelené prezentace se představila také další města
Českomoravského pomezí – Litomyšl, Svitavy, Vysoké Mýto a Moravská Třebová. Letos byl veletrh

zajímavě propojen s velikonočními trhy na nedalekém Slezskoostravském hradě a to se projevilo
i na větší návštěvnosti veletrhu ze strany veřejnosti z oblasti Ostravska. Touto akcí jsme uzavřeli
sérii domácích veletržních prezentací, které začaly v lednu v Brně a přes Prahu a Olomouc (únor),
Jablonec n. Nisou a Hradec Králové (březen) se
dobraly až k veletrhu Dovolená Ostrava.
Mgr. Jan Matouš
Informační centrum

POLIČSKÁ ATLETIKA PŘEDSTAVUJE
V březnu proběhlo MČR v přespolním běhu
ve Frýdku Místku, při této příležitosti je vhodné
představit nejúspěšnějšího odchovance poličské
atletiky v této velmi náročné atletické disciplíně.
Je jím velmi sympatický, inteligentní a cílevědomý
atlet Tomáš Lorenc.
Tomáš, jako většina chlapců se vztahem ke
sportu, začal s fotbalem v TJ SK Polička, ale ve
věku 14 let se rozhodl pro ukončení velmi nadějné
kariéry fotbalisty. Začal se plně věnovat atletice,
kde výsledek závisí pouze na něm samotném.
Věnoval více času pod vedením Míly Červa atletickému tréninku a jeho nesmírně poctivý přístup
k přípravě začal přinášet individuální úspěchy. Svoje schopnosti věnoval plně i ve prospěch družstva
starších žáků, kterému výrazně dopomohl k prvnímu startu v semifinále MR družstev žactva v Nové
Včelnici v roce 2001.
Po ukončení základního vzdělání na ZŠ Na Lukách nastoupil ke studiu na Sportovní gymnázium
v Pardubicích, zde byl zařazen do tréninkové skupiny Heleny Kramářové a současně přestoupil do AC
Pardubice. První dva roky jeho výkonnost stoupala,
po velmi nadějném rozjezdu ve vrcholovém sportu
se přihlásily zdravotní problémy, které Tomáše provázely téměř dva roky. V minulém roce opět přestoupil zpět do Atletiky Polička a s vůlí sobě vlastní
začal převážně individuálně velmi poctivě trénovat.
Stal se hnacím motorem pro řadu mladých chlapců,

u kterých již ochabovala vůle k tréninku, a stal
se velmi platným členem družstva mužů. V rámci
jednoho kola dokázal absolvovat i vražednou kombinaci čtyř nejnáročnějších běžeckých disciplín,
tedy 400 m překážek, 800 m, 1 500 m a štafetu 4 x
400 m.
Přes maximální snahu se mu nepodařilo splnit
osobní předsevzetí, kterým bylo překonání oddílového rekordu na 800 m. Jistě by se mu to podařilo,
ale v Jablonci v boji o II. ligu nastupoval již s počínající nemocí. Každý druhý by zůstal doma, ale
Tomáš nic neřekl a dřel jak mezek. V takovém stavu
v náročné kombinaci v deštivém počasí zaběhnout
čas 2:03 na 800 m jen dokazuje, že v nevelké hrudi
tepe velké srdce bojovníka a výborného kamaráda.
Mezi největší sportovní úspěchy patří bramborová medaile z MR v přespolním běhu z roku 2001
z Bruntálu, 8. místo z roku 2002 z Hluboké nad
Vltavou, ale především stříbrná medaile o rok později z Mladé Boleslavi, kde 5 000 m zaběhl za 15:29!
Tomáš několikrát zvítězil v Běhu kolem poličských
hradeb, kde, jak sám říká, navázal na úspěchy otce
před téměř 30 lety. Zde se opět potvrzuje, jaký význam pro vývoj mladého člověka má rodina.
Tomáš umí pěkně zazpívat i zabrnkat na kytaru, v jeho podání píseň Petra Nováka Hvězdičko
blýskavá zaznamenala úspěch u poroty pěvecké
soutěže, a jako by předznamenala jeho sportovní
kariéru. Nyní Tomáš druhým rokem studuje na Masarykově univerzitě v Brně obor geologie a o své
sportovní i profesní budoucnosti má jasno. Tome,
držíme palce!
- JarKa -

ZÁVODY VE SPORTOVNÍ
GYMNASTICE
Dne 29. 3. 2007 se ve Svitavách uskutečnily
okresní závody ASPV (Asociace sportu pro všechny) ve sportovní gymnastice. Naše mladé gymnastky, trénující v rámci kroužku sportovní gymnastiky Střediska volného času Mozaika Polička,
se letos zúčastnily svých prvních závodů a bojovaly se soupeřkami ze Svitav a Chornice. Poličku
reprezentovaly dívky v těchto kategoriích:
Mladší žákyně I.: A. Bulvová, L. Kvapilová, N. Pavlíková, T. Krušinová
Mladší žákyně II.: T. Jílková.
Starší žákyně I.: P. Balšánková, B. Tomanová,K. Jakubcová, M. Vondrová, A. Šimonová
Přestože naše děvčata trénují jen jednou týdně,
oproti gymnastkám ze Svitav, které mají možnost
cvičit třikrát týdně, umístila se velmi dobře. Šest
z deseti dívek se probojovalo do krajského kola,
které se konalo také ve Svitavách 14. 4. 2007 v tělocvičně ZŠ Felberova. Do krajského kola postoupily A. Bulvová, T. Jílková, P. Balšánková, B. Tomanová, K. Jakubcová a A. Šimonová. Ovšem ve
větší konkurenci družstev Pardubického kraje
se nám již nepodařilo umístit na postupových
místech, ale i tak patří dívkám velký obdiv. Do
republikového finále totiž postupují pouze tři nejlepší závodnice z každé kategorie.
Děvčata mají do cvičení obrovskou chuť a elán
a my trenérky tiše doufáme, že se nám podaří do
příštího roku zajistit trénování alespoň dvakrát
týdně. Dívky v letošním roce nasbíraly spoustu
zkušeností a jejich nadšení učit se stále nové a obtížnější prvky nás velmi těší. I početná přípravka
těch nejmenších gymnastek vypovídá o tom, že
o cvičení na nářadích je zase zájem a jsme rády,
že se sportovní gymnastika do Poličky opět vrací.
Mgr. Lenka Korábová
a Mgr. Magda Jakubcová
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Riegrova 52, Polička, telefon: 461 723 583
Pracovní doba PO - PÁ od 9:30 - 12:00 a 13:00 - 16:30 hod.
A6 sirka cb.indd 1

1.3.2007 18:32:40

Dne 21. 4. se uskutečnil v sokolovně v Poličce nultý ročník volejbalového turnaje smíšených
dvojic Poličský dabl. Turnaje se zúčastnilo šest
dvojic z původně osmi nahlášených.
Mezi vykonnostně vyrovnanými družstvy
nakonec vyhrálo družstvo Jak bulvy (Katka
Kudová, Michal Bulva). Druzí skončili Krtci (Lucie Nešická, Jaroslav Dvořák) a na třetím místě
Brzdy (Dominika Obrová, Filip Švejda). Pořadí
ostatních družstev a kompletní výsledky naleznete na našich www stránkách:
policskydabl.nastrankach.cz.
Děkujeme sponzorům, bez kterých by se
turnaj neobešel, jmenovitě Bartosh s.r.o. - reklama, DEKTRADE, restaurace Apalucha, Kovoslužba Bulva a Tiskárna Polička.
Za ASPV - Volejbal J. K. Dvořák

Vítězné družstvo
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VÍKENDOVÁ EXHIBICE
V KVASINÁCH
Krásný slunečný předposlední víkend v dubnu se
konal v Kvasinách jarní volejbalový turnaj mládeže ve
všech mládežnických kategoriích. TJ Spartak Polička
měl zastoupení v sobotní soutěži mladších žákyň, kde
startovaly naše dva týmy a v nedělní soutěži mini
přípravek dívek v přehazované. Tuto soutěž jsme
obsadili 4 družstvy. Turnaje se zúčastnilo 52 družstev
z různých koutů republiky. Mladší žákyně A tým
obsadily 2. místo (5 vítězství a 1 porážka). Nestačily
pouze na vítězný Jičín. Prohrály s ním dosti nešťastně
v tiebreaku 1:2. B tým postoupil ze své skupiny též do
finále a 4. místo bylo vynikajícím umístěním. Děvčata
je nutné pochválit, neboť předváděla velmi kvalitní
kolektivní i volejbalové výkony.
V neděli nedaly naše hráčky nikomu příležitost
k výraznému úspěchu. Proběhlo jakési „mistrovství
Poličky“ Naše družstva A, B, C, D si odvezla 1., 2.,
3. a 4. místo. I zde se konečně zúročuje volejbalová
příprava pro starší kategorie.
Pohyb na hřišti, velká bojovnost, vzájemné povzbuzování a kolektivní duch slavily úspěch.

PŘEBORNICE PARDUBICKÉHO KRAJE
V sobotu 31. 3. skončila série čtyř turnajů pro
mini přípravku dívek v přehazované.
První turnaj se hrál v listopadu v Poličce, další
dva turnaje hostila M. Třebová a závěrečný pořádal
TJ Svitavy v hale Na Střelnici. V soutěži startovalo
12 týmů (11 dívek a 1 chlapci). Celkově každé
družstvo sehrálo 44 zápasů, s každým soupeřem
se utkaly 4x. Tato soutěž se konala letos poprvé
v rámci Krajského přeboru Pardubického kraje.
Přispěla k rozvoji volejbalu u mládeže a k vyhledávání nových talentů.
Pro Poličku, která měla v soutěži 3 družstva, se
od začátku přebor vyvíjel velmi nadějně. Do posledního turnaje bojovala družstva Poličky A a Litomyšle B o celkové prvenství. Poslední turnaj se
stal kořistí poličských volejbalistek a zaslouženě se
mohou pyšnit titulem: Přebornice Pardubického
kraje.
Jejich bilance je 42 vítězství a 2 porážky, právě
s Litomyšlí B.
Za A tým nastoupily: Marcela Uhlířová, Veronika
Pazlarová, Kamila Bubnová, Jitka Hloušová, Tereza
Nováková, Barbora Slezáková a Šárka Navrátilová.
Jitka Hloušová byla nejlepší hráčkou Poličky,
i když na posledním turnaji nehrála. Je velkým příslibem pro další volejbalový růst. Bára, Verča a Kamila mají šikovnou ruku a Šárka, Tereza a Marcela
znamenaly pro družstvo jistotu. Vítězství je dílem
kolektivního ducha všech hráček.

Pěkný výsledek ještě podpořilo B družstvo
Poličky, které skončilo na 4. místě. Za družstvo
nastoupily: Jitka Pořízková, Denisa Leinweberová,
Sára Pytlíková a Barbora Vacková, Kateřina Zavadilová. Mohly dosáhnout i na vyšší mety, ale jejich
výkonnost byla vrtkavá.
Sestavu doplňuje C tým, který byl složen ze začínajících děvčat, jejich 5. místo je velkým překvapením. Hrály: Karolína Kozlová, Aneta Tomešová, Nikola Hantschová, Lenka Kadidlová, Nikola Jaščevská.
Trenéři, manželé Haraštovi, děkují děvčatům za
vzornou reprezentaci oddílu a města.

3. ROČNÍK JARNÍHO POLIČSKÉHO MASTER
CLASSU V AEROBIKU

TENISOVÉ VÝSLEDKY

V sobotu 14. dubna uspořádalo SVČ Mozaika
společně se ZŠ Masarykova již třetí ročník soutěže
pro děvčata, která se věnují aerobiku. O nejlepší
umístění bojovalo 64 soutěžících z Poličky, Žamberka, Vysokého Mýta a Březové nad Svitavou.
Soutěž byla sponzorsky podpořena:
firmou Dr. HANSEN C.R. s.r.o., EMCO, OPAVIA
a Flídr s.r.o.

17. 3. se konal turnaj smíšených dvojic v Brně,
za účasti dvou našich dvojic. Lukáš Kadidlo a Klára
Uttendorfská obsadili krásné 3. místo a Leoš Bulva
I.Kategorie:
a Iva Dytrtová skončili na 5 – 8 . místě.
1. Žaneta Martinů (Polička)
25. 3. turnaj dětí v Litomyšli. Z celkového počtu
2. Markéta Štejdířová (Polička)
16 dětí se zúčastnil pouze Dominik Mikulčák a ob3. Martina Zapletalová (Polička)
sadil pro něho už tradiční 4. místo, ale jistě se brzy
II. Kategorie
prosadí na stupně vítězů.
1. Petra Balšánová (Polička)
30. 3. – 1. 4. se v Pardubicích konalo Halové mi2. Simona Tumová (Polička)
strovství České republiky neregistrovaných tenistů
3. Kamila Borovská (Polička)
s mezinárodní účastí. Ve čtyřhře mužů startovalo 32
III. Kategorie
dvojic, bohužel naši muži se nezúčastnili. V ženách
1. Veronika Fricová (Polička)
startovalo 12 dvojic a naše město reprezentovala
2. Aneta Štefková (Polička)
Jana Střílková a Lída Teplá, kterým nakonec patřilo
3. Petra Navrátilová (Polička)
3. místo a velký pohár. Hrála také Iva Dytrtová se
IV. Kategorie
spoluhráčkou Terezou Kločurkovou z Prahy a jim
1. Jana Klímová (Polička)
patřilo 5. – 8. místo. Gratulujeme.
2. Eva Stříteská (Vysoké Mýto)
31. 3. turnaj staršího žactva u nás v Poličce za
3. Barbora Vápeníková (Polička]
účasti 18 kluků a 16 děvčat. Z našich hráčů se poNikola Pšoundrová (Vysoké Mýto)
dařilo Eriku Vápeníkovi a Michalu Kadidlovi vyhrát
ve dvouhře i ve čtyřhře 1 kolo. Radek Vytlačil, Pavel Bidmon a Terča Musilová nevyhráli, ale sbírali
AMATÉRSKÁ
cenné zkušenosti.
VOLEJBALOVÁ LIGA
Ve stejný den se hrál také přebor Pardubického
kraje mladších žákyň v České Třebové. Z našich
V uplynulém měsíci byly odehrány následující
děvčat hrála Lucka Jílková, které se nedařilo a prohrála dvouhru i čtyřhru, a také Terča Vytlačilová, zápasy s výsledky:
29. 3. ASPV - Bystré 2:0, ASPV - Pajdáci 2:0,
která vybojovala ve dvouhře 3. místo a ve čtyřhře
spolu s Nikolou Frankovou z Č. Třebové místo dru- M6PV - Pajdáci 1:1; 5. 4. Uzený sardinky - THT 2:0,
ASPV - M6PV 2:0, A mrzaci - Bystré 1:1; 12. 4. ASPV
hé. Opět gratulujeme k vynikajícímu výsledku.
7. 4. se uzavřela halová sezona 2006/2007. Po- - Bukvičky 1:1, M6PV - Bukvičky 0:2, A mrzaci - Pajdáci 2:0; 19. 4. M6PV - Pajdáci 0:2, M6PV - Uzený
sledním turnajem byl turnaj smíšených dvojic za
sardinky 0:2, Bukvičky - Pajdáci 1:1
účasti 10 dvojic. Medailové pozice obsadili dvojice
Rozpis zápasů na tento měsíc:
1. Zdeněk a Andrea Jílkovi, 2. Robert Nejedlý a Ja3. 5. A mrzaci - Bukvičky, A mrzaci - TH, Bukna Bohatcová ze Zruče n. Sázavou a 3.místo Jirka
vičky - THT; 10. 5. A mrzaci - Bystré
Pikula a Pavla Šebelová (Dospělová).
Více informací a kompletní rozpis naleznete na
Všem hráčům sponzorům děkujeme za přízeň
www.policka.cz/avl
k bílému sportu a těšíme se na další spolupráci.
Jaroslav K. Dvořák
Za To Zd. Jílek
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Rozhodčí: Pavlasová Irena, Vápeníková Bára,
Mičková Petra, Navrátilová Ilona, Pšondrová Nikola,
Novotná Zdeňka
Velký dík patří cvičitelkám Petře Mičkové
a Barboře Vápeníkové, které závodnicím vytvořily
příjemnou soutěživou atmosféru.
Za SVČ Mozaika - Zdeňka Novotná

PARKUR
Příprava na parkurovou sezonu 2007 probíhala
již od ledna. JK Polička, stáj Modřec, se zúčastňovala
halového skákání v hřebčíně Suchá a u Primátorské
hráze v Litomyšli. Umístění v parkurovém skákání:
10. 3. Pavel Bureš s Flambem (majitelka Ing. O. Splíchalová) - ve stupni obtížnosti „Z“ 5. místo
24. 2. P. Bureš s klisnou Bonaria - ,,ZM“ 2. místo
a 7. 4.- „ZM“ 4. místo v konkurenci 43 účastníků
10. 2. Pavla Volfová se Zentou „Z“ 1. místo, „ZL“
2. místo, 10. 3. „Z“ 1. místo, „ZL“ 5. místo
24. 3. „Z“ 4. místo, „ZL“ 1. místo, 7. 4. „Z“ 3. místo
v konkurenci 41 účastníků

PYŽAMOVÝ VOLEJBALOVÝ
TURNAJ
První dubnovou sobotu 7. 4. se již počtvrté sešli
v místní sokolovně volejbaloví nadšenci k recesnímu
pyžamáčku. Pět družstev předvedlo velmi vyrovnané
výkony, ale přes snahu všech potrápit mírné favority,
zvítězil tým Petra, Filipa, Víti, Adély a Katky.
A jak dopadla soutěž o nejhezčí model? Letos
zabodovaly pumpky ještě po Němcích, vajíčkové
a bambulové košilky a paruky s brýlemi.
Přestávky mezi zápasy a popůlnoční vystoupení
vyplnily gymnastické sestavy Adély, parakotouly
v podání Petra, kazatelské schopnosti Fandy, ale největší úspěch sklidilo trio Luboš a jeho tetky. Třešničkou na závěr byla beseda s Petrem „Vichnarem“, který
se nedočkavým fanynkám i podepsal.

HOKEJOVÁ SEZÓNA 2006/2007
Letošní sezóna byla již 75. od založení oddílu led- vypadli s HC Chrudim a v utkáních o konečné 5. mísního hokeje. V listopadu 2006 došlo k osamostatnění
to jsme neuspěli s HC Litomyšl.
hokejového oddílu od TJ Spartak Polička a oddíl dále
V letošní sezóně hrálo družstvo juniorů posílené
pokračuje pod názvem HC Spartak Polička. K 31. 12. o hráče HC Skuteč (poličští dorostenci hráli ve Skutči).
2006 měl oddíl 384 členů. V sezóně 2006/2007 měl
Někteří hráči juniorky vypomáhali „A“ mužstvu. Treoddíl v činnosti 8 družstev. Sedm hrajících soutěže
néry juniorů byli Vladimír Erbes a Jiří Lígr (Skuteč),
pardubického kraje a družstvo staré gardy, které hraje
vedoucím družstva Pavel Navrátil a kustod družstva
turnaje své věkové kategorie. Celkem bylo sehráno
Roman Škorpík.
všemi družstvy 193 utkání, z toho 167 soutěžních, 12
Sestava: Škoda Petr, Oravec Tomáš, Mach Vítězpřípravných a 14 turnajových.
slav – Češka Milan, Vlček Petr, Kysilka Martin, Váško
V roce 2006 se podařilo MěÚ získat dotaci na další
Ondřej, Klusoň Martin, Fric Jakub, Boháček Libor,
etapu výstavby zimního stadionu. Byly vybudovány
Švejda Filip, Vápeník Vratislav, Kusý Josef, Lígr David,
nové šatny, sociální zařízení a postavena nová tribuna. Havlíček Ondřej, Krajíček Lukáš, Formánek Martin,
Jelikož se stavební práce protáhly až do konce listopa- Herynek Jiří, Smetánka Libor, Vašátko Lukáš, Pospíšil
du muselo „A“ mužstvo odehrát 1. polovinu základní
Tomáš, Roušar Michal
části na hřištích soupeřů. Junioři odehráli domácí
Starší a mladší žáci – hráli krajský přebor (Choceň,
utkání na ZS ve Skutči. Žáci a přípravky hráli domácí
Chotěboř, Hlinsko, Skuteč, Litomyšl, Chrudim, Světlá
utkání v Poličce, ale ve značně ztížených podmín- n/S, Moravská Třebová, Polička, HC Blansko – pouze
kách. To, že „A“ družstvo odehrálo 1. polovinu sou- starší). Hrálo se tříkolově. Starší žáci sehráli 27 utkátěže na hřištích soupeřů a 2. polovinu doma (hráno
ní mistrovských a 2 utkání přípravná. V soutěži 17x
středa-neděle) se promítlo i na návštěvách. Průměrná
zvítězili a 10x odešli z ledu poraženi. Se ziskem 34
návštěva v letošní sezóně 350 diváků. Družstvo junio- bodů obsadili 3. místo. Starší žáci splnili očekávání
rů hrálo domácí utkání střídavě ve Skutči (20 diváků)
a i přesto, že většinu utkání odehráli v deseti, obsadili
a v Poličce (průměrně 100 diváků). Na utkání žáků
3. místo za Blanskem a Skutčí.
a přípravek chodí průměrně 80 diváků.
Mladší žáci sehráli 24 utkání mistrovských, 2 turV letošním roce byl vybírán oddílový příspěvek
najová a 2 utkání přípravná. V mistrovských utkáních
1 000 Kč a příspěvek na cestovné a pronájem krytých 11x zvítězili, 1x remizovali a 12 utkání prohráli. Se
hal v Hlinsku a Litomyšli v měsících září a říjnu ve
ziskem 23 bodů obsadili 5. místo. V mladších žácích
výši 1 500 Kč.
jsme očekávali lepší umístění. Trenérem žáků v této
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem spon- sezóně byl Miloš Grubhoffer a vedoucím družstva
zorům, kteří nám pomohli zajistit chod oddílu v sezo- Pavel Navrátil.
ně 2006/2007 a zdárné ukončení soutěží.
Sestava starších žáků: Kvapil Lukáš, Buben Aleš
Jsou to: Město Polička, Zlatovánek Polička, Strefa – Hanus Jan, Popelka Daniel, Sotona Michal, Zdražil
Polička, Masokombinát Polička, Medesa Polička, Uhlí
Pavel, Boháček Jan, Dvořák Jonáš, Koníček Petr, Roch
Kastner Polička, Prokůpek Jiří, Milacron Polička, Michal, Soukal Petr, Štefka Filip, Švec Filip, Tobiáš
Zdeněk Dvořák, Prima Polička, Ravensburger Karton
Vojtěch, Jindra Tomáš, Fric Jakub
Polička, Mešťanský pivovar Polička, Josef Popelka,
Sestava mladších žáků: Telecký Tomáš, Groulík
Botas Skuteč, THT Polička, Elčkner Bystré, Poličské
Michal – Bidmon Pavel, Bureš Miroslav, Drahoš Krisstrojírny, Bowling Polička, Svitava elektro Hemerka, tián, Haška Tomáš, Hejtmánek Josef, Hemerka Tomáš,
Swerd Svratka, Prima sport Polička, Daniševský Polič- Kašpar Jiří, Kolář Jan, Kucko Jakub, Skřipský Matěj,
ka, BiG Polička, Colas.
Soukal Tomáš, Stelzl Milan, Švanda Martin, Tobiáš Jiří,
Taktéž bychom chtěli touto cestou poděkovat
Vápeník Erik, Večeřa Patrik, Tulis Lukáš, Boháček Jan,
rodičům dětí mládežnických kolektivů za jejich práci
Roch Michal
při dokončování hokejových kabin a zároveň jim poPřípravky 4. a 5. tříd (elévové) a přípravky 3. tříd
děkovat za celou sezonu 2006/2007.
hráli také krajský přebor (Pardubice, Litomyšl, Cho„A“ mužstvo – hrálo l. krajskou ligu (Choceň, Cho- ceň, Skuteč, Moravská Třebová, Chrudim, Hlinsko,
těboř, Hlinsko, Moravská Třebová, Litomyšl, Světlá nad
Světlá n/S, Chotěboř, Polička). Hrálo se jako u žáků
Sázavou, Staré Jesenčany, Skuteč a Polička). Základní
tříkolově. Mužstva Hlinska a Světlé měla v soutěži
část hrána dvoukolově, sehráno 16 utkání, z toho 1
pouze družstvo přípravky 3. tříd „A“ a Litomyšl neměvítězné, 1x porážka po sam. nájezdech, se ziskem 4
la v soutěži „B“ družstvo. Hráno tříkolově. Družstvo
bodů obsadili 8. místo. Skupina o 6.–9. místo hrána
elévů sehrálo za sezónu 21 utkání mistrovských, 6
taktéž dvoukolově (Hlinsko, Světlá nad Sázavou, turnajových a 1 utkání přípravné. V mistrovských
Skuteč, Polička). Odehráli 6 utkání, 3x zvítězili, ve 3
utkáních 16x zvítězili, 3x remizovali a 2x prohráli, se
utkáních odešli poraženi a obsadili konečné 8. mís- ziskem 35 bodů obsadili 2. místo.
to. Před sezonou jsme jednali o možném hostování
Družstvo přípravky „A“ sehrálo za sezónu 31
hráčů ze Žďáru nad Sázavou, ale nakonec neúspěšně, utkání, z toho 27 mistrovských, 3 turnajová a 1 utkání
do mužstva přišel na hostování ze Svitav brankář
přípravné. V soutěži pouze 2x prohráli a se ziskem 50
Robin Šauer a ze Šumperka Jurka a Janků. Pro nad- bodů získali titul přeborníka Pardubického kraje. Rozstavbovou část se nám podařilo družstvo ještě posílit
hodující utkání sehráli v Poličce s družstvem Pardubic,
o hráče z Brna. Trenérem mužů byl Miloš Grubhoffer, se kterým v průběhu sezony 2x prohráli a po velkém
vedoucím družstva Luboš Pajkr. V realizačním týmu
boji zvítězili 6:5.
„A“ mužstva byli ještě Karel Navrátil a Josef Popelka.
Družstvo přípravky „B“ sehrálo za sezónu celCíl pro tuto sezonu, skončit před Skutčí, družstvo
kem 22 utkání, z toho 18 mistrovských, 3 turnajová
splnilo. Proti minulé sezoně nastalo zlepšení, ubylo
a 1 přípravné. V 10 soutěžních utkáních zvítězili, 2x
dvouciferných výsledků, mužstvo dokázalo porazit
remizovali, 6x prohráli, se ziskem 22 bodů obsadili
doma Hlinsko, druhý domácí s Hlinskem prohrálo až
konečné 2. místo. Trenérem družstev přípravek byl
v prodloužení a vyrovnané utkání hrálo i se Světlou
Vladimír Erbes, vedoucí družstev a asistenti trenéra
(3x prohrálo o 1 branku). Jelikož hrajeme tuto soutěž
Luboš Pajkr, Luboš Vaňák a Zdeněk Poul.
převážně s vlastními odchovanci, můžeme být s výSestava přípravka 4. a 5. tříd: Vašátko David, Pazsledky spokojeni.
dera Aleš–Fajmon Tomáš, Hejtmánek David, HejtmáSestava: Šauer Robin, Škoda Petr, Jurka Miroslav, nek Lukáš, Kubát Patrik, Mička Jan, Neumann Pavel,
Boháč Jaroslav, Vápeník Dušan, Titz Jiří, Vaňák Miloš, Olšán Jakub, Pajkr Daniel, Skalník Karel, Šejnoha
Boháček Libor, Stloukal Martin, Janků Kamil, Kousal
Patrik, Škraňka Jan, Štěpánek Petr, Štěrba Jaroslav,
Martin, Veselý Ota, Husák Stanislav, Janků, Valenta
Telecký Jakub, Vašátko Radek, Votava Bohuslav.
Radek, Grubhoffer Miloš, Mach Martin, Vápeník VratiSestava přípravek 3. tříd: Lidmila Martin, Kuda
slav, Švejda Filip, Havlíček Ondřej, Krajíček Lukáš
Patrik, Nečas Vojtěch-Hnát Denis, Lidmila Michal,
Družstvo juniorů – hrálo krajskou ligu (Choceň, Martinů Jaroslav, Mička Jan, Mikulčák Dominik, Poul
Chotěboř, Litomyšl, Světlá nad Sázavou, Chrudim, Martin, Stelzl Dušan, Štefka Matěj, Švanda Štěpán,
Hlinsko, Polička). Základní část se hrála čtyřkolově
Vostřel František, Brdíčko Tomáš, Geba Karel, Flí- 24 utkání, 6 vítězství, 4x remíza, 14 porážek a se
dr Karel, Hrdlička Tomáš, Jílek Jiří, Kašpar Michal,
ziskem 16 bodů obsadili 6. místo. Ve čtvrtfinále jsme
Klodner Jan, Krejčí Filip, Krejčí Kamil, Kukla Miroslav,

Kvapil Robert, Kyncl Michal, Novák Jan, Poul Ondřej,
Vraspír, Kašparová Karolina, Tobiáš Ondřej, Nunvář,
Daněk.
Družstvo „staré gardy“ v letošní sezóně sehrálo
devět utkání turnajových. V Chocni a v Poličce skončilo na 3. místě a turnaj v Litomyšli vyhrálo.

ROZHOVOR S PŘEDSEDOU
HC SPARTAK POLIČKA
Jak říká předseda HC Spartak Polička Miloš Grubhoffer, poličská mládež ve všech soutěžích „hraje na
špici“. V rozhovoru se krátce vrátíme k letošnímu největšímu úspěchu, k prvnímu místu Přípravky třetích
tříd v nejvyšší soutěži Pardubického kraje.
Jak se přihodí, že poličská hokejová přípravka
dokáže vyhrát nejvyšší krajskou soutěž a nechat za
sebou hokejové Pardubice?
Velmi nám v tom pomáhají rodiče. Oni sem toho
kluka přivedou, přestrojí ho a touhle cestou jim děkujeme. Rodiče mají na tom vítězství velkou zásluhu,
protože bez nich bychom se o děti nestíhali postarat.
Přípravka má 30 žáčků a celkem se staráme o nějakých 130 dětí.
A pak - město vytvořilo pro děcka výborné podmínky, že na ně nechumelí, neprší, a my jsme za to
jako hokejový oddíl vděčni. Bez haly už se dnes nedá
hrát kvalitní hokej. V letošní zimě by se kvůli počasí
nehrála polovina zápasů.
Z pěti mládežnických družstev máte v letošní sezoně čtyři do třetího místa, loni se na »bedně« umístilo
všech pět. Je patrná vzrůstající kvalita?
Tím, že se na stadionu udělala střecha, máme dřív
led, můžeme začít dřív trénovat a to se potom odráží
na výsledcích. Neodpadají žádné tréninkové jednotky.
Dřív, když stadion nebyl krytý, tak nám napadl sníh
nebo pršelo, na kluzišti stála voda a tréninky musely
odpadat. Ale letos jsme žádnou tréninkovou jednotku
nemuseli kvůli počasí rušit. A nejen díky tomu jsme
se vypracovali na takovou úroveň, že když jedeme do
Chocně, která nás před lety porážela 15:0, mají z nás
vítr, protože je pro změnu porážíme my.
Jak často s vašimi nejmladšími trénujete a na co se
zaměřujete nejvíc?
Nejdůležitější v tomhle věku je, abyste kluky naučili pořádně se udržet na bruslích. Trénujeme třikrát
týdně a v sobotu a v neděli máme mistrovské zápasy.
Jak jste největší letošní úspěch poličského hokeje
oslavili?
Rodiče byli super a hned koupili klukům zlaté
medaile. Jedno odpoledne jsme je pozvali do haly,
oni si zahráli s dětmi hokej a skončili jsme u malého
občerstvení. A všichni se zase o něco lépe poznali.
Jaký byl zájem diváků o zápasy?
Na přípravku nám chodí sto až sto padesát lidí.
A na klíčový zápas s Pardubicemi přišlo ve všední den
v úterý odpoledne 200 lidí. A tehdy kluci v přímém
souboji o první místo porazili Pardubice 6:5. Pardubice hrají na špici každý rok, o to cennější vítězství bylo.
A vás jako předsedu pak hřeje, když vidíte děti, jak
jsou šťastné a skáčou radostí, že se vyhrálo. A stejně
tak jejich rodiče.
-naj-

Krajské přeborníky přijalo vedení města
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VELKÝ ÚSPĚCH POLIČSKÝCH
SILÁKŮ
Trojice nejsilnějších mužů ze soutěže v Sádku
(viz. dubnové číslo Jitřenky) se vydala na mistrovství republiky v benchpressu (tlak s činkou na lavici). Klání se konalo koncem března v Kamenickém
Šenově u Děčína. V několika kategoriích startovalo
celkem 53 závodníků a závodnic.

Z poličských závodníků se první představil
junior Jakub Gutveis a hned se stal nejúspěšnějším
silákem naší výpravy. Nezopakoval sice 180 kg, které zvedl v Sádku, ale výborných 170 kg i tak stačilo
na titul juniorského mistra republiky ve váhové
kategorii do 100 kg.
Igor Poliačik, který startoval v kategorii do
125 kg, zvládl 190 kg činku, což mu přineslo výborné 4. místo. Poslední ze startující trojice Petr Kašpar
dokázal zlepšit svůj osobní rekord o plných 15 kg
na 220 kg a tím dosáhl v kategorii do 110 kg na
bronzovou medaili.
Průměrně zdatná netrénovaná žena zvedne
v benchpressu 28 kg, nejsilnější žena tohoto mistrovství Libuše Leiblová zdolala 95 kg. Netrénovaný
muž vytlačí 58 kg, absolutní vítěz, pražský kulturista gigantických rozměrů Daniel Hlinka, zvednul
obdivuhodných 270 kg!
Díky postupovým pravidlům se všichni tři naši
kulturisté (medailisté přímo, Igor Poliačik jako náhradník) probojovali na mistrovství Evropy, které se
bude konat 9.-13. května v německém Schleswigu
poblíž Hamburku.
Všem třem silákům přejeme ideální přípravu
a na mistrovství Evropy co nejlepší reprezentaci
České republiky i města Poličky

TURISTÉ V KVĚTNU
Úterý 1. května – Cyklovýlet. První kratší letošní cyklovýlet do okolí Poličky a Litomyšle. Cílem
bude Růžový palouček u Morašic. Vedoucí akce:
Míla Štefka a Vlad. Uhlíř.
Pátek až úterý 4. - 8. května – Šumava – Prášily. První letošní zájezd tentokrát na Šumavu. Pěší
i cyklo. Zájezd je plně obsazen. Vedoucí akce: Jiří
Andrle
Sobota 19. května – Tajný výlet. Pro účastníky
bude připravena zajímavá akce pro pěší i cykloturisty do okolí města Poličky s cílem na neznámém
místě. Sraz v 8.00 hod v parku u Bistra. Vedoucí
akce: Jiří Andrle a Miloš Baláž.
Sobota 2. června – Žďárskými vrchy. 31. ročník tradičního pochodu do okolí Poličky. Pro letošní ročník jsou připraveny pěší trasy 10, 20, 28,
35 km a cyklo 36, 46, 70 km
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
Za zdravím okolo Vendolí
Kardio klub Svitavy zve všechny příznivce zdravého pohybu. V sobotu 26. května 2007 v 9 hodin
na fotbalovém hřišti ve Vendolí.
Připraveny jsou 3 trasy 6, 15, 25 km občerstvení
zajistí pořadatel.
Za výbor kardio klubu Jan Pokorný
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FOTBALOVÉ VÝSLEDKY - BŘEZEN 2007
Mladší žáci:
Starší Žáci:
MFK PARDUBICE
5
SK Masokombinát POLIČKA
0
SK Masokombinát POLIČKA
1
AFK CHRUDIM „B“
1
Branky: Dvořák z p.k.
Mladší Dorost:
Sestava: Bednář-Forchtsam, Moučka, Dvořák,
SK Masokombinát POLIČKA
0
Nespěšný, Kučera, Chlumský, Staněk, Šimek, ŠtěpáFK ČESKÁ TŘEBOVÁ
2
nek, Opina (Štoudek,Hvězda)
Sestava: Vraspír – Mihulka, Klein, Nitsch, ZavaStarší žáci:
dil, Mužík Jakub, Petr Ondřej, Petrásek, Mužík Jiří,
MFK PARDUBICE
1
Dvořák, Kysilko (Bednář, Petr David, Scheib Jan)
SK Masokombinát POLIČKA
0
Starší Dorost:
Mladší dorost:
SK Masokombinát POLIČKA
2
SK Masokombinát POLIČKA
4
FK ČESKÁ TŘEBOVÁ
1
TESLA PARDUBICE
0
Branky: 60. STODOLA, 78. ŠVEC Tomáš
Branky: 19. Lukáš ZAVADIL, 39. Filip PETRÁSestava: Dobeš – Škoda, Langr, Navrátil, Jílek
SEK, 60. Jiří MUŽÍK, 72. Ondřej PETR
– Češka, Findejs O, Švec, Findejs L. – Vrabec, Stodola
Sestava: Vraspír – Prokůpek, Klein, Petrásek, (Pazdera, Leinweber, Petr, Klein O.)
Mihulka, Nitsch, Petr, Mužík Jakub, Dvořák, ZavaMuži „B“:
dil, Kysilko (střídali:Mužík Jiří, Švec Filip, Kalášek,
SK Masokombinát POLIČKA „B“
2
Holeš)
FK ČESKÁ TŘEBOVÁ „B“
1
Starší dorost:
Branky: 23. NIKL, 90.(+1) KUČERA, 57. Voleský
SK Masokombinát POLIČKA
1
Sestava: Vopařil – Moučka, Stoklásek, Mihulka,
TESLA PARDUBICE
0
Hofman, Nikl, Čípa, Opršál, Bureš, Dittrich, Pavlík
Branka: 14. Petr NAVRÁTIL
(Neumeister, Kučera, Král V.)
Sestava: Dobeš – Škoda, Langr, Navrátil, Jílek
Muži „A“:
– Češka, Findejs O., Švec T., Findejs L. – Chrást, StoFK AS PARDUBICE
0
dola (střídali: Vrabec, Pazdera, Leinweber)
SK Masokombinát POLIČKA
1
Muži „B“:
Branka: 36. Soukal David
SK Masokombinát POLIČKA
1
Sestava: Dittrich O. – Král L., Švec, Neumeister,
JISKRA KRÁLÍKY
2
Kovář – Soukal L., Soukal D., Petr, Opina – Král V.
Branky: 28. Martin PAVLÍK, 66. Jaroslav MA- (90.Opršál), Kučera (71. Dittrich J., 81. Čípa)
KAR, 83. Jakub HLAVA
Sestava: Vopařil – Moučka, Stoklásek, Mihulka,
Mladší přípravka: TURNAJ V LETOHRADĚ
Hofman – Niemczyk, Čípa, Opršál, Bureš – Dittrich,
Moravská Třebová - Polička 1 : 6 /Jára Martinů
Pavlík (střídali: Nikl, Nekvinda, Kučera)
4, Láďa Mužík 1, Dan Dvořák 1/
Muži „A“:
V prvním zápase po zimní přestávce naši hráči
FK ČESKÁ TŘEBOVÁ
2
podali dobrý výkon a ve druhém poločase soupeře
SK Masokombinát POLIČKA
1
jednoznačně přehráli.
Branka: 71. Jozef OPINA, 1. Kubásek, 47. Švec
Letohrad – Polička 1 : 3 /Jára Martinů 3/
Sestava: Dittrich O. – Král L., Švec, Neumeister,
Utkání z houževnatým domácím týmem naši
Kovář – Opina, Soukal D., Petr, Soukal L. Bureš/, hráči zvládli koncovku lépe než domácí a proto
Král V. /Pavlík/, Kučera /Dittrich J./
zaslouženě vyhráli.
Mladší žáci:
Ústí nad Orlicí – Polička 2 : 2 /Láďa Mužík 2/
SK Masokombinát POLIČKA
0
V nejhezčím utkání celého dne se zrodila remíAFK CHRUDIM „B“
2
za, která byla naprosto zasloužená.
Sestava: Forchtsam- Moučka,Štoudek,Dvořák,Kvasnička, ,Kučera,Nespěšný,Šidlo, Šimek,ŠtěpáZe ziskem 7 bodů a z předvedenou hrou jsou
nek,Opina (Košek, Hvězda, Staněk,Juřík,Teplý)
Vráťa Dittrich a Michal Kozel velmi spokojeni.

VII. ROČNÍK RYBÁŘSKÝCH ZÁVODŮ V PŘÍVLAČI
VÍTĚZEM JIŘÍ MALÝ ML. Z POLIČKY
V sobotu 21. dubna se na vodní nádrži č. 1 Pod
Kopcem konal letos už 7. ročník rybářských závodů v přívlači. Byl to den jako vystřižený z letního
kalendáře, zarybnění bylo, jako už tradičně, bohaté. Účast rybářů z celé republiky byla důkazem
oblíbenosti tohoto závodu mezi širokou rybářskou
veřejností. Hospodář pořádající organizace, Rybářského sdružení Vysočina Polička, pan Jaroslav
Martinů, nám řekl:
„Myslím, že by bylo na místě zmínit nejprve
slavnostní začátek rybolovu na našich pstruhových
a mimopstuhových revírech. Dne 14. dubna byla
zahájena sezóna na našich pstruhových rybnících,
a to v Lačnově, Stašově, Rohozné a na Šindelce,
o dva dny později, 16. 4., podle rybářského řádu,
pak začala tradiční pstruhová sezóna na vodách
pstruhových. Musím s uspokojením konstatovat, že
v obou případech to byly zážitky nezapomenutelné,
a to jak pokud jde o počet vysazených a ulovených
ryb, tak i o účast rybářů. Kolem „nepstruhové“ vody
jich zasedlo tolik, že jeden musel čekat, až se druhý „odchytá“, na pstruhové vodě to nebylo o nic
lepší. K tomuto „náporu“ přispělo i krásné počasí.
Odhaduji, že zahájení sezóny se na našich revírech
zúčastnilo více než tisíc lidí. O zájmu rybářů svědčí i fakt, že „nejvýhodnější“ posty u vody zaujala
řada nedočkavců již mnoho hodin před zahájením
rybolovu.“

Ale vraťme se k dnešnímu závodu ve vláčce…
„Letošní 7. ročník závodu v přívlači probíhá za
krásného počasí. Účastní se ho na 140 rybářů z celé
republiky, včetně početné, asi 20 členné, výpravy ze
Slovenska. Revír jsme opět bohatě zarybnili, na závod
jsme ke stávající obsádce vysadili dalších 16 metráků
pstruhů duhových, což je zhruba 3 000 ryb ve váze od
0,3 do 0,7 kg. Ryby dnes berou poměrně slušně.“
Konečné výsledky: 1. Jiří Malý ml, Polička, 2 Miloš
Hulvan, Slovensko, 3. Eduard Mikyska, Heřmanův
Městěc. V první dvacítce se z poličských borců umístili: 9. Jan Králík, 13. Jiří Malý st., 18. Martin Schauer.
Závodníci ulovili celkem 868 ryb, z nichž si 284
ponechali.

ROZVRH PLAVÁNÍ PRO
VEŘEJNOST KVĚTEN 2007

ATLETICKÉ NOVINKY
Po halové sezóně vždy následuje delší pauza bez
významnějších atletických závodů, aby mohli atleti
„ladit“ formu na hlavní sezónu, která letos naplno odstartuje prvními závody KP družstev juniorů 5. května
ve Svitavách. V přípravném období se organizují jen
běžecké závody, letos rozšířili především zásluhou
paní Švandové, která se ujala funkce taxislužby pro
nejmladší běžce, řady startujících poličských atletů
i mladí hokejisté Spartaku Polička a nevedli si špatně.
Takto by systematicky a dlouhodobě na zlepšování
kondice svých sportovců mohly s atlety spolupracovat
i další poličské oddíly.
Rodiče mající zájem o všestranný rozvoj svého
potomka (ročník 96 a mladší) se mohou přijít podívat
každou středu odpoledne na Masarykově škole na
přípravný atletický kroužek Marty Schauerové a domluvit se na možném zařazení do kroužku. Již po
dva roky se svěřenci této vedoucí mohou pochlubit
medailemi z krajských přeborů nejmladšího žactva.
V sobotu 14. dubna se podařilo 14 nadějným
mladým běžcům završit několikaleté úsilí o celkové
vítězství v běžeckých závodech věnovaných vzpomínce na spisovatele skvělých románů a povídek
nejen pro skauty, Jaroslava Foglara. Při pohledu na
4 dívenky a 10 chlapců z Poličky by jistě pan Foglar
mohl konstatovat, že vysoké morální poselství chlapců od Bobří řeky není ani dnes mrtvé, jen je třeba najít
cestu k dětské duši, v čemž on byl mistr nad mistry.

Vybojování putovního poháru pro vítěze o pouhé tři
body před Moravskou Slavií Brno více než potěšilo,
znamenalo radost děti, vedoucí i doprovázející rodiče
a minimálně roční držení krásného poháru.
Přehled výsledků :
10. 3. 2007 – Saucony Litomyšlská dvanáctka: nejml. žáci 400 m 3. místo Jaroslav Martinů
(1:26), 6. Štepán Švanda (1:33), 8. Dominik Mikulčák
(1:36); nejml. žákyně 800 m 6. Denisa Leinweberová
(3:14); ml. žákyně 1 550 m 1. Terezka Vytlačilová
(5:59); st. žáci 2 700 m 3. Petr Mohelník (10:12); dorostenky 3 850 m 1. Zuzka Vlčková (15:34); dorostenci
3 850 m 1. Tomáš Večeře (13:14); muži A 12 000 m
8. Jiří Myška (43:26); muži C 1. Mirek Štyndl (48:39).
24. 3. 2007 – Běh Lužánkami Brno : muži mílaři
3 000 m 6. místo Tomáš Lorenc (10:13) m
14. 4. 2007 – 14. ročník Boje o první místo Skalice
nad Svitavou : hoši 98-99 300 m 1. místo Denis Hnát,
2. Štěpán Švanda; neml. žáci 400 m 2. Petr Harašta,
3. Daniel Vyskočil; ml. žákyně 500 m 2. Terezka Vytlačilová, 3. Kristýna Bártová; ml. žáci 4. Libor Sion,
8. Filip Šimon; st. žákyně 700 m 3. Balnka Pazderová;
st. žáci 1 200 m 2. Petr Mohelník, 3. Tomáš Kosek,
8. Petr Klíma; dorostenky 1 200 m 1. Zuzka Vlčková;
dorostenci 1 500 m 1. Tomáš Večeře .
- JarKa -

POLIČSKÁ MUŠKA 2007 - PRVNÍ LETOŠNÍ RYBÁŘSKÝ
ZÁVOD SE VYDAŘIL
Během soboty a neděle 31. 3 a 1. 4. 2007 se
na „první“ přehradě Pod Kopcem konal tradiční už
11. ročník jarní Poličské mušky 2007. Bylo to první
letošní setkání rybářů z celé republiky v revírech
pořadatele - Rybářského sdružení Vysočina Polička.
(Na pořadu během letošního roku je ještě dalších
pět závodů, které mají obdobnou letitou tradici.) Na
vylosované startovní posty (výměna po každém kole)
se postavilo 184 (více než loni) rybářů z celé České
republiky, mezi nimi už tradičně početná výprava
přátel ze Slovenska.

Zvítězil člen RS Vysočina Karel Sklenář
Hospodář RS Vysočina pan Jaroslav Martinů nám
po zahájení řekl: „Jsme šťastni, že letošní závod probíhá v krásném teplém počasí, na rozdíl od minulého
roku, kdy přehradu po dlouhé a kruté zimě ještě na
několika místech pokrýval silný led a všude bylo plno
sněhu. To také bylo příčinou zvýšeného úhynu ryb.
Letos je to jako den a noc, něco jako ráj. Je krásný
slunečný den, navíc ryby berou. Není divu, protože
jsme na závod vysadili 4 000 pstruhů duhových, od
půl do 4 kg, v celkové váze 25 metráků. Jen za první
poločas jich bylo chyceno kolem 500, největší měřil 65
cm. Dnes proběhne osm rozřazovacích kol, zítra bude
finále, kam postoupí polovina startovního pole. Jsme
rádi když slyšíme dosavadní ohlasy - všichni závodníci jsou spokojeni jak s počasím, tak s úrovní rybolovu.

Odnášejí si spousty krásných úlovků. To je náš cíl, aby
byli všichni spokojeni.“
Odbočme na chvíli od „mušky“. Hlavním letošním
úkolem RS Vysočina Polička je zabezpečit rekonstrukci Pekla. Jak práce probíhají?
J. Martinů: „V současné době jsou na hrázi vykáceny přebytečné porosty a firma, která soutěž vyhrála,
v ní udělala rýhy, aby se plocha náležitě odvodnila
a odsušila, aby přebytečné bahno na dně náležitě
oschlo a mohla nastoupit technika.“
Budou práce dokončeny dle plánu letos?
J. Martinů: „Ano, podle podepsané smlouvy musejí
být práce dokončeny do konce srpna. Pak nás čeká
konečné hodnocení se Státním fondem životního prostředí. Naším cílem je do konce roku rybník napustit,
aby mohl v roce 2008 sloužit rybářům.“
Hlavní rozhodčí závodu, zástupce hospodáře
Alois Mrňák: „Včera to byl úplný luxus, nachytala se
hromada ryb, většinou kolem půl kila, účastníci si zarybnění pochvalují. Dnes je to slabší, což je normální.
Zato bylo uloveno několik trofejních pstruhů. Dokonce
i kapři (štiky, okouni, plotice), kteří mouchou nepohrdli. Do finále se probojovalo 92 účastníků. Novotou
je, že se včerejší výsledky rozřazovacíh kol započítávaly do dnešních výsledků. Je to objektivnější. Panuje
pohoda, nezaznamenali jsme žádné stížnosti.“
Konečné výsledky: 1. Karel Sklenář, Polička, 2. Vojtěch Sklenář, Brno, 3. Ivana Kuchaříková, Hradec
Králové. Na předních místech skončili další poličští
závodníci: 6. Zdeněk Forchtsam, 7. Milan Mužík,
12. Milan Jílek atd.
Statistika: V sobotu bylo uloveno celkem 2 088
ryb (pstruzi, štiky, okouni, plotice), z nichž si závodníci ponechali 525. V neděli skončilo na udici 394 ryb,
ponecháno 71. Největší ulovenou rybou byli pstruzi
63 cm.

Nabízíme k pronájmu stánek
s občerstvením letní sezona 2007
T.E.S., s.r.o. – KOUPALIŠTĚ - Polička
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6.00-7.30 h.
6.00-7.30 h.
14.00-20.00 h.
zavřeno
6.00-7.30 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.
6.00-7.30 h.
zavřeno
6.00-7.30 h.
6.00-7.30 h.
6.00-7.30 h.
18.30-20.00 h.,
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17.30-18.30 Aquaer.
20.00-21.00 h. kon. pl.
14 .00-20.00 h.
12.00-20.00 h.

18.00-20.00 h.
17.30-18.30 Aquaer.,
20.00-21.00 h. kond. pl.
14.00-20.00 h..
12.00-20.00 h.

18.00-20.00 h.
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17.30-18.30 Aquaer.,
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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.;
společná 17.30 - 20.00 h.
Saunu po objednání mohou využívat kolektivy
dětí a žáků s doprovodem pedagogů, kolektivy
z veřejnosti. Objednávky přijímá telefonicky plavecký bazén 461 725 631
OBJEDNÁVKY na MASÉRSKÉ SLUŽBY V PROSTORÁCH SAUNY NA PLAVECKÉM BAZÉNU
č. tel. 731 190 807
Provoz fitcentra na plaveckém bazénu:
PO - PÁ od 14.00 - 20.00 h.
ÚT, ČT a SO od 10.00 - 12.00 h.
Zveme nastávající maminky na AQUAGRAVIDIBIC každou středu od 12.00-13.00 h.
V roce 2007 pokračují plavecké kurzy plavání
kojenců a batolat od půl roku věku dítěte do tří let,
plavání rodičů s dětmi, plavání hrou, Delfínek, zdokonalovací plavání pro mladší a starší žáky, triatlon
MIP, plavecký oddíl ORKA.
Do všech kurzů se mohou děti ve školním roce
přihlašovat průběžně. Srdečně je zveme.
Informace o kurzech najdete ve vývěsní skříňce
před plaveckým bazénem, volat můžete: plavecký
bazén 461 725 631 pí. Kmošková
Jitka Kmošková, ved. plaveckého bazénu
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