PŘEČTĚTE SI ...
Opravy kostelů
.....................
Probuzení automotoklubu
.....................
Šikana na základních školách
.....................
Sport
.....................

Noviny občanů města Poličky a okolí

U příležitosti státního svátku, 8. května Dne
osvobození, uctil starosta památku hrdinů 2. světové války. Společně s místostarostkou a vedoucím
Obvodního odd. Polička Policie ČR p. Michaelem
Kastnerem položili kytici u sochy Partyzána, která
je umístěna před budovou Policie ČR. Dalšími pietními místy, která starosta a místostarostka navštívili,
jsou Památník osvobození na centrálním hřbitově,
pomníky obětem 1. a 2. světové války ve Stříteži
a Lezníku a pietní místo v městském parku na památku těch, kteří se nesmířili se ztrátou svobody
v naší zemi.
-pm-

NEJLEPŠÍ ANIMOVANÉ FILMY PŘICHÁZÍ V ČERVNU ANEB
OZVĚNY ANIFESTU V POLIČCE
i k divákům, kteří nemohli do Třeboně přijet.
Na poličské projekci bude možné v pátek vidět
animované příběhy a příhody, konflikty kráčející
cestou destrukce a podivné světy fantazie. Budou
to 3 pásma animovaných filmů věnovaná spojení
animovaného filmu, hudby a pohledu na svět.
V sobotu se mohou diváci těšit na to nejlepší z třeboňského Anifestu 2007, tedy na oceněné snímky
v pásmu „THE BEST OF ANIFEST 2007 - PROJEKCE
OCENĚNÝCH FILMŮ ANIFESTU 2007“
Mgr. Jan Matouš (Česká inspirace),
Lukáš Zrůst (Divadelní klub)

OHLASY NA DOPRAVNÍ ANKETU
Musím reagovat
Nezbývá mi nic jiného než reagovat na anketu
k dopravní situaci v centru města Poličky, která
je vyhlášena prostřednictvím Jitřenky. Jsou nám
zde předkládány dvě varianty dopravního řešení.
Dle mého názoru‚ pokud by měla být tato anketa
podkladem pro případnou změnu dopravního značení v centru města, varianty zde nejsou dostatečně
a domnívám se, že cíleně, vysvětleny a některé
dokonce zatajeny.
Kladem první varianty je, že je spravedlivá ke
všem občanům bez rozdílu. Pokud chce s vozidlem
kdokoli zajet do centra, je mu to bez problémů dovoleno a není nutno brát zřetel na to, odkud je, co
zde potřebuje atd. a jedinou podmínkou je zaplacení parkovacího poplatku za pomoci parkovacích automatů. Osobám‚ které do města zajíždějí častěji, je
dána možnost zakoupení parkovacích karet na celý
kalendářní rok a zvýhodněni jsou pouze obyvatelé‚
kteří v centru bydlí.
Nevýhodou je zvýšený počet vozidel v ulicích
a pouze jedna možnost výjezdu z centra. V případě
druhého výjezdu‚ jak jsem se dozvěděla‚ je dokonce v navrhované variantě zanesen, aby dopravu
částečně rozmělnil a nebyl by vyvíjen takový tlak
na ulici Masarykova. Ale v tomto případě si někdo
zřejmě velmi hlasitě stěžoval a nebo je jeho vliv
větší než obyvatel z ulice Masarykova.
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DEN OSVOBOZENÍ

Ve dvou dnech, v pátek
15. a v sobotu 16. června, se na
poličském filmovém plátně objeví animované filmy z Mezinárodního festivalu animovaných
filmů ANIFEST, který se letos
v květnu konal v Třeboni již
pošesté. Ozvěny AniFestu opět
po roce procestují města České inspirace a na dva
večery zakotví v Divadelním klubu, kde se budou
promítat vždy od 20:00 hodin. Filmy promítané
během uplynulých ročníků mezinárodního festivalu animovaných filmů AniFest se tak dostanou

. . . . . . str. 10

Druhá varianta je představena velmi pozitivně a mohlo by se na první pohled zdát, že toto
částečné omezení by problematiku mohlo vyřešit.
Ale pokud se budeme více o toto řešení zajímat,
dospějeme k názoru‚ že se jedná pouze o návrat
k variantě, která vedla ke změně a která se neosvědčila. Jako naprosto nesmyslnou záležitost považuji vydávání povolení. Není vysvětleno‚ kdo je
bude vydávat‚ kdy je bude vydávat a podobně. Jak
osoba blízká, která přijede k někomu do centra na
návštěvu, toto bezplatné povolení dostane? Muselo
by být zajištěno nepřetržité vydávání bezplatných
karet 24 hodin denně 365 dní v roce (!). Pokud by
tomu tak nebylo, tyto osoby by s vozidlem do centra nesměly, protože by se vystavovaly postihu ze
strany policie a ztráty bodů. Pokud by tak policisté
nepostupovali‚ docházelo by z jejich strany ke zneužívání pravomoci veřejného činitele a mohli by být
soudně trestáni. Takže tyto osoby by měly smůlu,
pokud by úředníci odešli domů a stejně tak o svátcích či víkendech. Pokud budu pouhá turistka a najedu před dopravní značku‚ která mi zakazuje vjezd
bez povolení, co udělám? Začnu couvat a způsobím
tak na daném příjezdu zmatek a možná dopravní
nehodu, protože začnu vytlačovat vozidla, která
se začnou řadit za mnou. Opravdu slibná vyhlídka.
Další věc‚ která nebyla v letáku popsána, je‚ že pokud pojedu k lékaři, budu platit. (pokr. na str. 2)

REKONSTRUKCE SBĚRNÉHO
DVORA
V rámci společného projektu měst a obcí
svitavského okresu proběhne v letošním roce výstavba a rekonstrukce sběrných dvorů na odpady
s finanční podporou Evropské unie poskytovanou
prostřednictvím Státního fondu životního prostředí
ČR v rámci Operačního programu infrastruktura.
Rekonstrukce se týká i sběrného dvora v Poličce
u přejezdu vlečky na Hegerově ulici. Rekonstrukce
zahrnuje především stavbu nové haly, zázemí pro
obsluhu a zpevněných ploch. Investorem je Mikroregion Svitavsko, dodavatelem je firma EVT SVITAVY s.r.o. a stavební dozor provádí firma OHGS s.r.o.
z Ústí nad Orlicí. Po dobu rekonstrukce, tj. od 4. 6.
2007 do 30. 9. 2007 bude sběrný dvůr uzavřen.
Náhradní sběr bude pro jednotlivé skupiny odpadů zajištěn takto:
• stavební suť, objemný odpad, zeleň - překladiště u silnice směr Bystré
• eternit, asfaltová lepenka, nebezpečné odpady
včetně elektrozařízení - středisko firmy LIKO
SVITAVY a.s., (areál Agropodniku na ul. P. Jilemnického)
Otevírací doba zůstane zachována, tj. středa
13.00 - 17.00, sobota 8.30 - 11.30.
Případné dotazy ohledně sběru odpadů můžete vznášet na středisko LIKO SVITAVY a.s., tel.
461724815, 605246544 (p. Nespěšný).
Vedoucí odboru územního plánování, rozvoje
a ŽP
Ing. Marta Mastná

PARNÍM VLAKEM NA HRAD
SVOJANOV

OHLASY NA DOPRAVNÍ ANKETU
(pokr. ze str. 1) Pokud pojedu s dítětem do
mateřské školky, budu platit‚ pokud nebudu chtít
s listinami běhat na úřady (například v dešti) pěšky, budu platit a pokud si pojedu něco koupit‚ byt‘
je to většího rozměru‚ budu platit, pokud pojedu
do banky třebas s větším obnosem peněz, budu
platit. Tyto věci zůstaly utajeny a domnívám se‚ že
jsou poměrně podstatné. Protože až se případně
vymění dopravní značení, bude pozdě se o tyto
věci zajímat a naříkat‚ že toto nám nebylo řečeno.
A promiňte mi‚ ale způsobem jakým je tato anketa
provedena, je také pochybný. Pokud v jednom
domě bydlí například čtyři osoby‚ mohou dát pouze jeden hlas‚ proti osobě, která je v domácnosti
sama. Kde je objektivnost této ankety. Bohužel
celá tato akce se mi jeví jako alibistická již dopředu
politicky zmanipulovaná a veřejnost je v postavení
obětního beránka, na kterého ukáží naši zvolení
zástupci, pokud se vybraná varianta v praxi neosvědčí a s pokrčením ramen řeknou: „My nic, to
občané chtěli změny...“
B. Navrátilová
Polička
Anketa neanketa
Nabízené řešení dopravní situace nepovažuji
za anketu. Nedává občanům možnost svobodně
se vyjádřit.
Domnívám se, že občané už své požadavky
zcela jasně formulovali v řádné anketě, která proběhla v r. 2005.
Městem nabízená varianta B některé aspekty
zcela opomíjí.
I nadále bude v ulicích města docházet ke
střetu chodců, cyklistů a automobilistů na jedné
komunikaci. Varianta B neuvádí maximální povolenou hmotnost vozidel. Její snížení z 10t na 6 - 3 t

by dopravní situaci jen prospělo. Nikde jsem se
nedočetla, jak vysoký má být poplatek za celoroční
vjezd do centra města. Nemluví se ani o snížení
počtu parkovacích míst na nám. Palackého — i to
byl podle mého názoru jeden z požadavků občanů
města.
Konečně tvrzení, že se v ulicích města mohou
hrát děti, zní téměř jako provokace.
Eva Benešová
Reakce města na připomínky k dopravní
anketě
Anketa, kterou v minulém čísle Jitřenky oslovilo
město Polička své občany, vzešla z nutnosti řešit
složitou otázku dopravní situace v centru města za
předpokladu neomezení aktivit místních obchodníků a při akceptování potřeb občanů, kteří poukazují na zhoršené životní podmínky v dané lokalitě, jež
úzce souvisejí se současnou hustotou provozu.
Jak již bylo řečeno, jsou nabízené varianty možným kompromisem, který zohledňuje potřeby základní dopravní obslužnosti na straně jedné, a na
straně druhé musí korespondovat s příslušnými
právními předpisy. Díky tomu, že centrum města
Poličky je specifické svým historickým rázem a architektonickým uspořádáním, byly možnosti v rámci řešení dané problematiky velmi omezené. Při
tvorbě návrhů variant bylo město Polička postaveno před nelehký úkol nalézt adekvátní řešení daného problému, kdy se snažilo zohlednit požadavky
občanů i místních obchodníků a zároveň omezit
zbytečné a bezcílné průjezdy centrem města.
Závěrem je možno uvést, že všechny návrhy
a podněty těch, kteří problematiku dopravy v centru města aktivně sledují a též připomínkují, nebudou opomenuty a bude s nimi při vyhodnocování
ankety dále pracováno.

Město Polička vyhlašuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
vzdělávání (školský zákon),v platném znění § 166 odst. 2,

České dráhy, a.s., Krajské centrum osobní dopravy a přepravy Pardubice pořádá dne 16.6.2007
pod záštitou náměstka hejtmana Pardubického
kraje Ing. Ivo Tomana kulturní a společenskou akci
Parním vlakem na hrad Svojanov, aneb trochu jiné
oslavy 110. výročí trati Polička – Žďárec u Skutče.
Hlavním bodem programu netradičních oslav
budou jízdy historických souprav, jednak v podobě
vlaků tažených parními lokomotivami nebo vlaků
vedených motorovými vozy s přezdívkami „Hurvínek“ či „Singrovka“, na které si ještě leckdo vzpomene z dětství. Parní vlaky pojedou po dvou trasách: Pardubice hl.n. – Chrudim – Žďárec u Skutče
– Polička a Česká Třebová – Svitavy – Polička. Aby
se sobota stala příjemně stráveným dnem pro
všechny, připravily České dráhy další doprovodné akce – pro cestující parních vlaků autobusový
zájezd z Poličky na hrad Svojanov vč. prohlídky
hradu za symbolickou cenu; výstavu kolejišť železničních modelářů; přehlídku několika historických
i současných kolejových vozidel; expozici historie
prodeje jízdenek a jízdních dokladů na železnici;
výstavu obrazů se železniční tématikou malíře Jiřího Boudy; výstavu funkčních šlapacích a motorových drezín s možností svezení a v neposlední řadě
dobré občerstvení.
Jízdní řády parních vlaků vedených v trase
Pardubice hl.n. – Polička a zpět
Parní lokomotiva 423.009
Sp 1881
Odj.

Sp 1880
6,40

Pardubice hl.

16,53

Příj.

6,45

6,50

Pardubice-Rosice n.Labem 16,24 16,48

7,07

7,14

Chrudim

15,58 16,06

7,50

8,33

Žďárec u Skutče

14,59 15,24

8,54

8,59

Krouna

14,39 14,42

9,25

9,40

Borová u Poličky

14,16

14,19

9,55

Příj.

Polička

Odj.

14,00

Jízdní řády parních vlaků vedených v trase
Česká Třebová – Polička a zpět
Parní lokomotiva 310.922

KONKURZNÍ ŘÍZENÍ
NA MÍSTO ŘEDITELE/KY MATEŘSKÉ ŠKOLY
ČTYŘLÍSTEK POLIČKA,

Sp 1980/1

E. Beneše 627, 57201 Polička s předpokladem
nástupu do funkce ke dni 1. 8. 2007.

Požadavky na uchazeče a jeho kvalifikační předpoklady:
- vzdělání dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně
některých zákonů, § 6 odst. 1
- praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., § 5 odst. 1, písm. a (3 roky)
- znalost problematiky řízení ve školství a znalost školských předpisů
- občanská a morální bezúhonnost
- dobrý zdravotní stav
- organizační a řídící schopnosti
Náležitosti přihlášky:
- ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
- přehled předchozích zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem
- strukturovaný životopis
- koncepci rozvoje školy (2 – 3 strany A4)
- výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání
- lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce ředitele školy

Sp 1982/3

Odj.

7,36

Česká Třebová

16,49

8,05

8,40

Svitavy

15,50 16,21

Příj.

9,13

9,30

Květná

15,26 15,29

9,45

Příj.

Polička

Odj.

15,08

DAMAŠEK 2007

Přihlášku včetně výše uvedených příloh zašlete nejpozději do 11. 6. 2007 na adresu:
Městský úřad Polička,Palackého nám. 160, 572 01 Polička
Při osobním podání na podatelně MěÚ Polička do 15 hodin. Obálku označte heslem: „Konkurz MŠ – neotvírat“.
V Poličce dne 15. 5. 2007
Schváleno usnesením RM č. 259 ze dne 14. 5. 2007
Jaroslav Martinů
starosta města

Český svaz ochránců přírody Polička
si dovoluje pozvat všechny dobrovolníky, kteří by
rádi udělali něco pro udržení biotopů s ohroženými druhy rostlin v naší krajině, na tradiční sekání
mokřadů.
Akce se koná 4. - 7. 7. 2007. A co se bude dělat?
Křovinořezy a kosy pokosí, hraběnky shrabou
a vidláci trávu nanosí na vozy. Celkem na ploše
téměř osmi hektarů na dvou lokalitách v Borové,
v Nedvězí a na Damašku v Pusté Rybné. A co za
to? Jídlo, pití, ubytování, parta prima lidí a pocit
dobře vykonané práce.
Více informací na tel. 776 305 985 nebo csop.policka@unet.cz. Za 1. ZO ČSOP Polička i ohrožené
druhy rostlin předem děkuji.

Ing. Martina Vopařilová
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OKÉNKO MĚSTSKÉ POLICIE
Poborského skvělou práci nohou odkoukal a na
Palackého náměstí, nedbajíc objektivu bezpečnostní
kamery, předváděl 13. 4. v noci dvaadvacetiletý mladík z Poličky. Aby ukázka kopací techniky vniveč
nepřišla, za chybějící míč zaparkovaná škodovka
zaskočila a zadní světlomet placírce nastavila. Výsledkem nočního tréninku je škoda ve výši 500 Kč a na
chlup stejná bloková pokuta.
V odpadcích rochnil se a s plechovými koši
bojoval urputně v ulici Nádražní 14. 4. večer devatenáctiletý mladík ze Svitav. Před strážníky z bojiště
prchnout se snažil, leč vysílen bojem s „plecháči“ ve
sprintu podlehl a útěk svůj vzdal. Pak na vlastní kůži
vyzkoušel, jak chutná chléb zaměstnancům služeb
technických, kteří rozházené odpadky a jiné laskominy, jež koše skrývají, uklízet musejí a s pokutovým
blokem, na kterém čtyřciferné číslo hrdě se vyjímalo,
na vlakové nádraží strážníky vyprovozen byl…
Slovíčko „nepokradeš“ z paměti odvál šestasedmdesátiletému (!) důchodci z Rohozné čas a tím
problém v prodejně Plusu 19. 4. mu způsobil. Zvláštní
kombinaci lupu vybral si senior – balení pepře mletého a dvojice tyčinek čokoládových za nehty mu uvízla
a způsobená škoda 36,50 Kč snad ani za potupné odvedení, před zraky užaslých zákazníků, mu nestála…
S vervou, jež opilcům vlastní je, 5. 5. dvě hodiny
po úderu zvonu půlnočním, dva bojovníci z herny na
náměstí vybíhají a k duelu se chystají. Však ostudný
výkon, za který v aréně vyprovodil by je pískot diváků, před objektivem kamery předvádějí. Žalostná
práce vratkých nohou a rány pěstmi do prázdna ze
vzdálenosti více než uctivé, v ostudné vystoupení
přerůstá a uložená pokuta třiatřicetiletému borci
z Poličky a jeho sedmatřicetiletému protivníku ze
Širokého Dolu, spíše za předvedenou trapnost, než
za rvačku se jeví…
Možná díky své náklonnosti hluboké, k jistému
druhu zvířectva hospodářského, nelichotivou, leč
úsměvnou přezdívku, již před léty, třiapadesátiletý
recidivista z Pohledů, získal. Však jeho láska ani
botanické říši nevyhýbá se 12. 5. v době, kdy Slunce
Měsíci vládu předává a k spánku zvolna chystá se, na
centrálním hřbitově u jednoho rovu se sklání, mladé
bujné jehličnany i s kořeny z květináčů vyndává a do
tašky schovává. Strážníků, ani videokamery si nevšímá a práci jiných čile ničí. Jak soud posoudí chování
jeho, uvidí se zanedlouho, však u strážníků již nyní
novou přezdívkou se honosí – Zahradník…
U starobylé kašny, jež náměstí krášlí a v parných
dnech k odpočinku turisty láká, 12. 5. před půlnocí
čtyřiadvacetiletý muž z Poličky postává. Snad pohledem na dílo sochařovo, mladý milovník historie kochá se? Ne, ne, spíše vyznavač šermu klube se z něj,
neb dvakrát „šavli hodil“, za kterou husar či dragoun
stydět by se nemusel….
Hitparáda nejlepších řidičů:
O tom, kterak nesvítící zadní světlo u auta může
k velkému maléru změřívat, přesvědčil se 9. 5. večer
na ulici Starohradská devatenáctiletý řidič z Poličky
a jeho sedmnáctiletý spolujezdec z České Rybné.
Zatímco strážníci řidiči domlouvali, aby prasklou žárovku vyměnil a bez světla nejezdil, řidič zarytě mlčel,
čímž správného Indiána u mučícího kůlu připomínal.
Tajemství jeho mlčení odhalil až přístroj na měření
alkoholu v dechu, který ukázal hodnotu 1,52 promile.
A jako bonus se ukázalo, že po mladičkém spolujezdci, v autě se krčícím, bylo vyhlášeno celostátní
pátrání. A tak si příběh nesvítícího světla jistě zaslouží
druhé místo a stříbrnou medaili…
Absolutním vítězem šestadvacetiletý muž z Poličky se stal, který 13. 5. nad ránem na parkoviště
v centru přijel, baletním krokem z vozu vystoupil
a rozvlněn v bocích, jako by z karnevalu v Riu přijel, do herny vtancoval. Jeho taneční kreace a ladný
krok, za který v soutěži taneční aplaus diváků a vysoké hodnocení poroty sklidil by, podpořen byl 1,81
promile alkoholu, za což mu po zásluze první místo
a zlatá medaile patří…
Pavel Lahodný, velitel městské policie
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ZPRÁVY Z MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Květen je v životě Masarykovy základní školy
co se týče zapojení dětí do různých aktivit nejdynamičtějším měsícem v celém školním roce. Stačí
jen letmý pohled do plánu práce na květen na
internetových stránkách školy www.zsmasarykova.unet.cz, který ani nezahrnuje řadu dalších
aktivit, kterými jsou např. školní výlety a exkurze.
Alespoň několik příkladů.
Již tradičně se výrazně Školní sportovní klub
při Masarykově základní škole podílel na úspěšné
organizaci 42. ročníku Běhu kolem poličských
hradeb. Učitelé školy se zhostili všech organizátorských funkcí s výjimkou startéra a předávání
cen. Při netradičně příznivém počasí jim bylo
odměnou 269 vděčných startujících příznivců zdravého pohybu.
3. května se uskutečnilo v prostorách barokní
radnice již páté „Pohlazení pro maminky“. Toto
setkání je malým příspěvkem školy k oslavám Dne
matek a poděkováním maminkám za jejich náročnou roli matky. Celkem se vystřídalo při recitaci,
hraní a zpívání 65 dětí z prvních až pátých tříd
a skupina kytaristek školního klubu. Dle reakce
120 přítomných návštěvníků předpokládáme, že
se program připravený J. Junkovou, J. Flegrovou,
L. Cechovou, S. Mohelníkovou, I. Prokopcovou,
M. Tomanovou, N. Novotnou a P. Teplým líbil.
Ve dnech 4. - 7. května připravilo vedení školy
ve spolupráci s odborovou organizací poznávací
zájezd do Švýcarska, jehož cílem bylo rozšířit obzory poznání pedagogů, ale také regenerovat jejich
síly před náročným koncem roku. Dobré počasí
výrazně přispělo k naplnění stanovených cílů.
Kabinet tělesné výchovy ve spolupráci s oddílem kopané SK Masokombinát Polička připravil
dva postupové turnaje Coca Cola Cupu ve dnech
4. a 15. května. V prvním turnaji družstvo naší školy pod vedením O. Stacha zvítězilo s plným bodovým ziskem a skórem 12:0, ve druhém skončilo na
2. místě horším skóre, což znamenalo stop dalšímu
postupu. Ing. Romanu Kysilkovi patří náš veliký
dík za obětavou a nezištnou pomoc.

V úterý 15. května odjela výprava po vedením M. Schauerové do Pardubic na krajské finále
9. ročníku Kinderiády, což je soutěž v atletických
disciplínách pro žáky 2. až 5. tříd, aby se seznámili
s atmosférou opravdových závodů. Naše družstvo
se umístilo v tomto finále na 13. místě a dále již
nepostupuje.
Vedení školy předložilo svému zřizovateli, tj.
Městu Poličce, projekt „Kamerového systému“,
který by měl přispět ke zvýšené prevenci proti
negativním jevům mezi žáky školy, které můžeme
opakovaně sledovat v našich sdělovacích prostředcích. Současně by měl přispět ke zvýšené ochraně
vlastních žáků před násilím, šikanou, měl by také
zvýšit ochranu majetku školy i osobních věcí žáků.
Kamery budou střežit vnitřní i venkovní prostory
školy. Nyní se „hledají“ finanční prostředky na
vlastní realizaci projektu ve výši cca 240 tisíc
korun.
- J.Kacálek -

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
ŠKOLNÍ JÍDELNY, RUMUNSKÁ

TLAČENKA Z POLIČKY
BYLA NEJLEPŠÍ

Prázdniny jsou za dveřmi a školní jídelna se
připravuje na další etapu rekonstrukce budovy,
tentokrát celkovou přestavbu kuchyně a případně
dalších navazujících provozů. Celkový rozsah záleží na finančních možnostech, které zatím nejsou
upřesněny. Tyto práce ovlivní celý průběh prázdnin,
kdy jídelna bude zcela uzavřena a také je možné,
že práce budou pokračovat i po prázdninách. To
bychom ale příliš předbíhali, v tuto chvíli neznáme
bližší plán průběhu stavebních prací.
Doufáme, že akce bude zahájena včas, že nás
nebudou pronásledovat neplánovaná zdržení a vše
bude probíhat ve stanovených termínech.
Víme, že je to velmi nákladná investice, ale je
třeba dokončit rozdělané dílo, aby mohlo lépe sloužit všem, kteří služby školní jídelny využívají.
Helena Boháčová, ředitelka školní jídelny

Žáci oboru řezník - uzenář Střední odborné
školy a Středního odborného učiliště Polička ve
dnech 10. a 11. května představili na mezinárodní přehlídce odborných dovedností ve Valašském
Meziříčí svoje výrobky. Školu reprezentovali
vybraní žáci „teprve“ prvního ročníku - Petr Popelka, Tomáš Holub a Jan Pavliš, jejichž snažení
ocenila odborná porota diplomem za nejlepší
světlou tlačenku.
Pokud chcete ochutnat i vy, jak dobré masné
výrobky naši řezníci dovedou, navštivte školní
prodejnu v areálu školy. Poděkování za vzornou
prezentaci výrobků patří nejen studentům, ale
také učitelům odborného výcviku Pavlu Burešovi,
Elišce Machové a Janě Havlíkové.

Město Polička

NABÍZÍ K PRONÁJMU GARÁŽ
nacházející se v technickém podlaží domu č. p. 984
ul. Hegerova v Poličce (bývalé vojenské bytovky).
Jedná se garáž o jednom stání se samostatným
vjezdem o výměře 18,36 m2.
Bližší informace lze získat na majetkoprávním
odboru MěÚ Polička, dveře č. 19 nebo na tel.
č. 461 723 812.

V pátek 11. května se připojila naše škola k akci
nazvané Majáles 2007, kterou již tradičně připravují poličské střední školy. Studenti zmíněných škol
připravili zajímavý program od přehlídek, přes
soutěže, divadelní a hudební vystoupení až po
turnaj ve fotbale.

M. Šplíchalová

ZPRÁVY Z RADNICE
USNESENÍ
- přijatá na 8. schůzi Rady města Poličky konané dne 2. 5. 2007
RM doporučuje ZM schválit záměr Adaptace
domů č.p. 112 – 114 ul. Tylova v Poličce na městské
muzeum a městskou knihovnu s názvem Centrum
Bohuslava Martinů.
RM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků
pro:
Štěpánek Jiří, Polička, ve výši 5.000 Kč, na účast
v mezinárodních soutěžích v naturální kulturistice,
Miniatur golf club Polička, ve výši 5.000 Kč, na
činnost, provoz a údržbu hřiště,
Plavecký oddíl ORKA Polička, ve výši 5.000 Kč,
na startovné, ubytování a cestovné na plaveckých
soutěží,
Klub českých turistů Polička, ve výši 10.000 Kč,
na činnost a turistické značení,
Sportovní klub PRIMA Polička, ve výši 4.000 Kč,
na cyklistické závody,
Triatlon MiP Polička, ve výši 5.000 Kč, na dětský
závod a sportovní činnost,
Konfederace politických vězňů – pobočka Litomyšl, ve výši 3.000 Kč, na činnost,
DUHA sdružení dětí a mládeže, ve výši 2.000 Kč,
na nákup deskových her,
Faun, o.s. Trstěnice, ve výši 5.000 Kč, na mezinárodní divadelní festival Trstěnický faun 2007,
Spolek přátel a absolventů Masarykovy základní
školy Polička, ve výši 5.000 Kč, na výměnný pobyt
žáků z rakouského Hohenemsu,
Spolek českých betlemářů, pobočka Betlemáři
Polička, ve výši 1.000 Kč, na činnost a zajištění výstav betlémů,
o.s. Lávka Pomezí, ve výši 7.000 Kč, na provoz
letního kina v Pomezí,
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých – odbočka Česká Třebová, ve výši 1.000 Kč, na
pronájem kuželny na soutěže,
Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí, ve
výši 2.000 Kč, na Běh T. Foxe – výtěžek na výzkum
rakoviny,
Canisterapeutický svaz Polička, ve výši 20.000 Kč,
na canisterapeutickou činnost,
Naděje středisko Litomyšl, ve výši 10.000 Kč, na
potravinovou pomoc pro rodiny,
Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených v ČR, krajská organizace Pardubického kraje
- středisko sociálních služeb Salvia Svitavy, ve výši
4.000 Kč, na činnost a sociální poradenství,
o.s. Kontakt Ústí nad Orlicí, ve výši 1.000 Kč, na
provoz Linky důvěry v Ústí nad Orlicí,
Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ZO Polička, ve výši 6.000 Kč, na výchovně vzdělávací
zájezd pro postižené do Kutné Hory a Nasavrk,
Sdružení pro pomoc mentálně postiženým
- OV Svitavy, ve výši 3.000 Kč, na ozdravný pobyt
u Vranovské přehrady,
Junák, svaz skautů a skautek, středisko TILIA Polička, ve výši 18.000 Kč, na práci s mládeží a činnost
v přírodě, opravy a údržba vybavení,
Pionýr – pionýrská skupina Polička, ve výši
15.000 Kč, na kompletaci sociálního zařízení Damašek,
Kučera Ladislav, Polička, ve výši 3.000 Kč, na
Dětské odpoledne v Poličce -Lezníku,
Myslivecké sdružení Polička, ve výši 2.000 Kč, na
nákup obilí a opravy zařízení,
Okresní sdružení hasičů Svitavy, ve výši 5.000 Kč,
na náklady školení a soutěží,
Pachovská Ludmila, Polička, ve výši 3.000 Kč, na
péči o toulavé a opuštěné kočky,
Český svaz včelařů ZO Polička, ve výši 2.000 Kč,
na vyšetření včelího mělí na roztoče,
Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů v Poličce, ve výši 5.000 Kč, na elektronický systém
dle závodního řádu,

Český svaz chovatelů ZO Polička, ve výši 8.000 Kč
na opravy a na výstavy,
Vraspírová Pavla – oddíl Mladých hasičů v Poličce,
ve výši 5.000 Kč, na činnost oddílu Mladých hasičů,
o.s. A21 Polička, ve výši 13.000 Kč, na akci Naučná stezka u Poličky,
Jakub Ehrenberger, Polička, ve výši 2.000 Kč, na
silniční závodní kolo pro soutěže,
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Poličce, ve výši 15.000 Kč, na kurzy Zábavná angličtina,
Domov na zámku Bystré, ve výši 3.000 Kč, na
benefiční koncert pro postižené sportovce.
RM neschvaluje poskytnutí finančních příspěvků
pro:
Kučera Ladislav, Polička, ve výši 3.000 Kč, na fotbalový den v Poličce - Lezníku,
YMCA o.s. Polička, ve výši 20.000 Kč, na akci Týden s Američany aneb Angličtina jinak,
Dětské informační centrum Polička, ve výši
20.000 Kč, na multikulturní festival Svojanov „Poznejme se navzájem“,
Kyncl Mojmír, Polička - klub osteoporózy, ve výši
2.000 Kč, na pronájem prostor ke cvičení,
Česká tábornická unie – táborový oddíl Peklo
Polička, ve výši 5.000 Kč na setkání s Junákem a příznivci trampské hudby,
Oblastní charita Červený Kostelec – hospic Anežky České, ve výši 5.000 Kč, na provoz zdravotnického
zařízení hospice Anežky České,
České dráhy Pardubice, ve výši 20.000 Kč, na
110. výročí tratě Polička – Žďárec.
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí finančních
příspěvků ve výši nad 20.000 Kč pro:
TJ Spartak Polička – oddíl tenisový, ve výši
5.000 Kč, na zakoupení míčů a antuky,
TJ Štefanydes Polička – šachový oddíl, ve výši
5.000 Kč, na činnost a elektronické hodiny,
Atletika Polička o.s., ve výši 10.000 Kč, na Běh
kolem poličských hradeb,
Atletika Polička, o.s., ve výši 35.000 Kč, na závodní atletickou činnost,
HC Spartak Polička – oddíl ledního hokeje, ve
výši 113.000 Kč, na sportovní soutěže a související
výdaje,
TJ Spartak Polička – oddíl odbíjené, ve výši
105.000 Kč, na činnost mládežnických družstev,
SK Masokombinát Polička, ve výši 95.000 Kč, na
sportovní činnost a dopravu,
TJ Spartak Polička – oddíl Asociace sportu pro
všechny, ve výši 6.000 Kč, na činnost, cvičení s hudbou, volejbal,
SK D.A.S. Kometa Polička, hokejbalový oddíl,
ve výši 30.000 Kč, na cestovné, nájemné, rozhodčí,
nákup výstroje,
Mgr. Konečný Stanislav, Polička, ve výši 41.000 Kč,
na publikaci Hrad Svojanov – průvodce hradem a dějinami,
Rómské občanské sdružení Miret Bystré, ve výši
10.000 Kč, na mezinárodní rómský festival,
Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Na Lukách,
ve výši 5.000 Kč, na pobyt žáků z Maďarska v Poličce,
Sdružení rodičů a přátel postižených dětí „Kamínek“ Polička, ve výši 6.000 Kč, na koncert, výlety
a rekondiční pobyty,
Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí, ve výši
10.000 Kč, na činnost hudebního souboru předškolních dětí a zakoupení nástrojů,
Svíba Dušan, Telecí, ve výši 40.000 Kč, na multikulturní festival Colour meeting v Poličce,
Ekocentrum Skřítek, o.s. Polička, ve výši 5.000 Kč,
na Světový den vody a Den stromů,
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR,
ve výši 8.000 Kč, na činnost, přednášky a výstavy,

Farní charita Polička, ve výši 10.000 Kč, na zakoupení termonosičů jídla,
Sdružení rodičů a přátel postižených dětí „Kamínek“ Polička, ve výši 25.000 Kč, na náklady činnosti,
Květná zahrada Květná, ve výši 22.000 Kč, na opravu „Domu na půli cesty“,
Dětské informační centrum Polička, ve výši
25.000 Kč, na osobní asistenci postižených dětí, na
činnost,
Ekocentrum Skřítek, o.s. Polička, ve výši 4.000 Kč,
na ekologickou výchovu na školách,
ZO Český svaz ochránců přírody Zelené Vendolí,
ve výši 10.000 Kč, na provoz stanice,
Sbor dobrovolných hasičů Svojanov, ve výši
2.000 Kč, na dopravu vody na hrad Svojanov (130. výročí SDH),
Český kynologický svaz, základní organizace
Polička, ve výši 5.000 Kč, na činnost a úpravy kynologického areálu,
Aeroklub o.s. Polička, ve výši 10.000 Kč, na provoz
a údržbu letiště,
Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí, ve
výši 2.000 Kč, na Běh T. Foxe – výtěžek na výzkum
rakoviny.
RM doporučuje ZM neschválit poskytnutí finančních příspěvků ve výši nad 20.000 Kč pro:
Aeroklub o.s. Polička, ve výši 27.000 Kč, na výměnu 2 ks vstupních dveří,
Sdružení rodičů a přátel postižených dětí „Kamínek“ v Poličce, ve výši 17.000 Kč, na den dětí, mikulášské besídky, na hračky,
Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí, ve výši
7.000 Kč, na činnost dětí a mládeže.
RM bere na vědomí informace Ing. Marty Mastné,
vedoucí odboru územního plánování, rozvoje a životního prostředí, týkající se havarijního stavu městského
gotického opevnění v jižní části hradebního okruhu
na úseku SO 18 a na základě schválené Organizační
směrnice č. 1/2007 o zadávání zakázek malého rozsahu, souhlasí s přímým výběrem dodavatele na opravu
havárie hradeb firmou GEO-ING Jihlava, spol. s r.o.
- přijatá na 9. schůzi Rady města Poličky konané dne 14. 5. 2007
RM schvaluje zadání zakázky na akci „Vypracování
žádosti o dotaci a požadovaných příloh od správce
dotačního programu na akci Dokončení realizace
Městského muzea a galerie Polička včetně Památníku
Bohuslava Martinů“ firmě OHGS, s.r.o., Ústí na Orlicí
a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
RM schvaluje zadání zakázky na akci „Vypracování
žádosti o dotaci a požadovaných příloh od správce
dotačního programu na akci Rekonstrukce povrchu
Palackého náměstí v Poličce“ firmě Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje, Pardubice a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
RM bere na vědomí priority financování navazující na „Koncepci rozvoje památkového objektu hrad
Svojanov – I. etapa v období červenec 2006 – prosinec
2007“ v celkové výši 16 668 000,- Kč dle důvodové
zprávy.
RM schvaluje podání žádosti na záměr „Rozvoj památkového objektu hrad Svojanov“ o dotaci z Fondu
na přípravu projektů – 2007 na vypracování projektové a technické dokumentace včetně žádosti o dotaci
všech relevantních příloh.
RM schvaluje postup příprav pro podání žádosti
o dotaci z tzv. Norských fondů na záměr „Rozvoj památkového objektu hrad Svojanov“.
RM schvaluje podání žádosti o dotaci na záměr
„Rozvoj památkového objektu hrad Svojanov“ z tzv.
Norských fondů dle důvodové zprávy.
RM bere na vědomí oznámení o ukončení výstavy
keramiky PhDr. Jana Kutálka na hradě Svojanově.
Kompletní usnesení RM je k dispozici k nahlédnutí
na sekretariátě starosty MěÚ.
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MARTINŮ FEST UŽ PODESÁTÉ
Tradiční pietní akt u hrobu B. Martinů byl tentokrát vzhledem k velkému počtu účastníků důstojný
a nebylo třeba slov; každý uctil hudebního skladatele již svou přítomností.
Byl také zarámován atraktivním propagačním
vystoupením Divadla na chůdách na poličském
náměstí a vernisáží obrazů akademického malíře
Bohumila Žemličky. K vidění jsou akty, které zřejmě
v záměrně monochromatickém podání potlačují
erotickou dráždivost obrazů.
Ani jsme si neuvědomili, že byl právě zahájen
10. ročník této významné kulturní události, až nám
to připomněla slova dlouholetého dramaturga, a dá
se bez nadsázky říci, ochránce našeho festivalu, Jana
Páleníčka. V jeho poselství, které nám bylo přečteno, jsme si připomněli některé vynikající interprety,
kteří ozdobili náš Martinů fest. První ročník byl
v roce 1996 a původně se počítalo s jeho dvouletou
frekvencí. Od roku 2000 se koná každoročně. Tak
jako pan Páleníček nemohl vyjmenovat všechny
účinkující, připomenu také jenom některé: Vystoupil
tu Český národní symfonický orchestr a další velká
tělesa – ta obvykle zakončují v chrámu sv. Jakuba
festival; z komorních souborů pamatuji Adamsovo
trio, Pražský komorní orchestr, Stamicovo kvarteto, Janáčkovo kvarteto, České klarinetové kvarteto,
Talichův komorní orchestr, ze sólistů sopranistku
Michiyo Keiko, mezzosopranistky Olgu Čechovou
a Karolinu Berkovou, harfenistku Kateřinu Engli-

Ensemble Martinů a Otakar Brousek
chovou, cemballistku Zuzanu Růžičkovou, kytaristu
Štěpána Raka. Byli zde však také Radovan Lukavský,
Alfréd Strejček, Miroslav Doležal a na závěr tohoto
výčtu připomínám pianistku Jitku Čechovou, která
je zde stálým hostem a kromě toho vždy obětavě
zastoupila nepřítomné umělce a pochopitelně Jana
Páleníčka, vynikajícího violencellistu, který zde
mimo jiné vystoupil jako sólista také v Talichově
komorním orchestru či Janáčkově kvartetu. Nás
těší, že Martinů fest je už trvalou součástí Českých
kulturních slavností – festivalů zaštítěných Ministerstvem kultury.
Martinů festy mají poměrně vyhraněnou dramaturgii. Většina koncertů má komorní ráz a to činí festival jaksi přátelštější – v obecenstvu se už vzájemně
známe, když ne vždy podle jmen, ale spojením
poutem hudby.
Když už jsem napsal tuto poněkud nadnesenou
frázi, začnu letošním prvním koncertem. Byl zarámován do básní Jaroslava Seiferta a to přednašečem
z nejpovolanějších, panem Otakarem Brouskem.
Úvodem řekl: Hudba promlouvá, verše zpívají. Byl
jsem naladěn na verše, které mě provázely studentskými lety. Slyšeli jsme však básně až po okraj naplněné životní zkušeností, vypovídající o tíze životních
osudů, ale nesmlouvavé pevné touze žít, žít. Při básni Dvořákovo rekviem sál ještě více ztichl a znovu
prožíval tragedii milenců, kteří si ze zoufalství vzali
život. A jako bychom spolu prožívali to…. „Našli je
k večeru. Leželi ve vodě v těsném objetí, spoutání
chladnou stuhou vod. V tom okamžiku všechno
strnulo: ptáci i vítr, lidské oči, strom…“
Když poté zazněl jeden z Dvořákových Slovanských tanců, přinášející klid a zamyšlení, zavzpomí-

5

Závěrečný koncert v chrámu sv. Jakuba
nal jsem na dávná, dávná léta, kdy takovéto skladby
dirigoval městský kapelník pan Josef Vintr při promenádních koncertech v parku u sochy Bedřicha
Smetany před Sokolskou budkou - jak se jí říkalo
- či na náměstí u Morového sloupu v těch klidných
a pohodových dnech první republiky a já si teď neodbytně říkal: Jaký by asi byl svět nyní, nebýt války
a všeho toho, co potom jejím následkem přišlo?!
Síla a moc hudby je také v tom, že připomene
nejen tu dobu, kdy jsme některou skladbu poslouchali, ale i zaniklou vůni, světlo, stín. Nic nevrátí
zpátky kouzlo gramofonu, kdy se spolu s deskou
odvíjejí vzpomínky dávno zasuté. Sedím a poslouchám rozjímavý Slovanský tanec a snažím se z mysli
odehnat právě vyslechnutou tragedii milenců z Nelahozevse. Přivolávám si verše z Jarního ronda, verše
mládí, neznající pochyb: ……„V tvých polibcích je
příchuť vín, čím je jich více, tím jsou sladší, ale to
vše mi nepostačí, chci s tebou jít, jak chodí stín….
nebo… „Jen věř mi, byl bych k smrti rád, by se tvé
oči usmívaly, až budeš večer přišívat, co ti mé ruce
potrhaly…“
Kvarteto Ansemble Martinů má nestandardní
zvuk, docílený jeho složením. Flétna nahradila violu
a souzvuky s violoncellem především v nižších polohách znějí sametově, aby pak spolu s houslemi
tryskala v zářivých vysokých polohách. Mírné rozpaky, kdy potleskem odměnit mezi skladbami interprety jdou na vrub dramaturgie, ale o to větší bylo
finální ocenění tohoto příjemného večera, v němž
také zazněl W. A. Mozart, B. Martinů.
Koncertní den druhý: Na poličském pódiu už
známé Kvarteto Apollon, složené z mladých, vitálních hráčů se rozehrálo Beethovenovým smyčcovým
kvartetem f mol, ale nade vši pochybnost bylo poznat, kde se hudebně vyznávají: v provedení J. Filasovy Rhapsody in Dark Blue , tedy v temně modré
rapsodii se cele oddaly této reminiscenční skladbě
a kdo zná Gerschwinnovu předlohu, poznával ji
téměř stále a nemusel čekat, až zazní nejznámější
část původní díla Andante. I zde v parafrázované
úpravě chytilo toto dílo posluchače za srdce a nevím jak kdo, ale já litoval, když byl skladby konec.
Dalším vrcholem koncertu byl Smyčcový kvartet č.
1 B. Martinů a i kdyby ho někdo slyšel poprvé, jeho
autora v něm pozná. A jako dovětek jsme za vytvořenou pohodu obdrželi od souboru svižnou jazzovou
skladbičku od Getysbourgha The Mark of Sommer
– Znamení léta.
Koncertní den třetí:Teprve dvaavacetiletý violoncellista Tomáš Jamník spolu s jen o něco málo

starším klavíristou Ivo Kahánkem dokázali zaujmout
po celý večer svým pestrým repertoárem. Tedy začít
Bachovou suitou d mol pro sólové violoncello na
rozehrávku vypovídá o mládí a chuti riskovat. Bachova matematická hudební propracovanost pak
neodpustí žádnou chybu a vracet se lze jen k celé
pasáži. Klobouk dolů před tou odvahou. Klavírista
Ivo Kahánek, vynikající sólista a laureát mnoha národních i mezinárodních soutěží, zde předal vůdčí
roli svému partnerovi.
Melodické skladby G. Frescobaldiho, R. Schumanna byly vystřídány impresemi C. Debussyho
a působily svěže, zněle. A jako pocta nejen B. Martinů, ale především jeho hudbě byla uvedena jeho
třívětá Sonáta pro violoncello a klavír, která završila
další z pěkných koncertních setkání s umělci budujícími si svoji uměleckou cestu…
Závěrečný den koncertu: Chrám sv. Jakuba. Kde
jinde lze zakončit festival, než v rodišti B. Martinů
a to do slova a do písmene. Už před zahájením
koncertu si přinášeli posluchači do chrámu radostnou pohodu umocněnou krásným počasím, ale tu
sdíleli všichni pořadatelé a hlavně paní ředitelka
Alena Báčová, která před prvními tóny celého festivalu neskrývala obavy o účast posluchačů. Zdaleka
se však letos nevyplnily. Pro posluchače se přece
tyto hudební setkání dělají, ale prozaicky řečeno,
posluchači dostávají dvojí dar, ten první z hudebních
zážitků a ten další - ty koncerty slyšet a vidět se nedá

Duo T. Jamník - I. Kahánek
uhradit ze vstupného. Při závěrečném koncertu účinkoval stočlenný ansámbl. Nesnažme se moc počítat,
ale viďme za tím náklady na účinkující a sólisty, na
dopravné a vyjde nám suma dost závratná. Takže
závěrečný koncert se konal za podpory Nadace
B. Martinů - mohu sdělit částku, daru: osmdesát tisíc.
A kromě toho dalších čtyřicet pět tisíc na opravu
dvou koncertních křídel Petrofů.
Zaposlouchejme se do posledního letošního koncertu. Čtyři písně B. Martinů o Marii zazněly v pravém smyslu toto slova v přednesu padesátičlenného
Akademického sboru Žerotín a myslím, že tento soubor byl sám překvapen, jakého se mu dostalo od nás
ocenění. Votivní Meditace na Svatováclavský chorál
Josefa Suka mi po desítkách let připomněl závěry
nedělních mší za protektorátu, kdy tento chorál zněl
ve fortissimu prostorami chrámu a nesl víru v naplnění jeho slov. Tehdy býval chrám naplněn k prasknutí a spolu s kázáními tehdy ještě Velebného pána
J. Daňka dával lidem naději na svobodu.
Kde může lépe zaznít taková skladba, než
v chrámu: Te deum Antonína Dvořáka jen dovršovalo předešlé, a od první věty se zdálo, že už nelze
dále stupňovat hudební požitky. Když ale stočlenný
sbor Moravské filharmonie Olomouc spolu s pěveckým sborem Žerotín v poslední větě tohoto opusu
doprovázeli sopranistku Zdenu Kloubovou a barytonistu Romana Janála a oni nad fortissimem celého ansámblu znatelně zazpívali Dignare, Domine,
povstali jsme a ovacemi několikrát vyvolali hlavní
protagonisty a anglického dirigenta Davida Curtise
zpět, abychom jim poděkovali. Prohřátým a stále
ještě slunečním podvečerem jsme si odnášeli tu
krásnou pohodu domů.
Text A. Klein, foto P. Klein
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pátek
1. června
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Červen 2007

KINO POLIČKA
úterý
5. června

středa
6. června

velký sál Tylova domu v 17.00 hodin
OŠKLIVÉ KÁČÁTKO A JÁ
Ošklivé káčátko a já je milý film vhodný
pro děti i dospělé. Klasický příběh Ošklivého káčátka od H. Ch. Andersena byl
přetvořen do současnosti.
Animovaný, dětský, dobrodružný, Dánsko, 2006, 90 minut, český dabing. Vstupné: 60,- Kč
velký sál Tylova domu v 19.00 hodin
BESTIÁŘ
Bestiář je příběhem mladé ženy Karolíny,
jejíž život pronikavým způsobem změní
vztah se záhadným a neuchopitelným
mužem Alexem. Je to vztah plný nejistoty
a podivínských nejasností.
Hrají: D. Jurčová, K. Roden, M. Vašut,
T. Matonoha, K. Hádek, M. Etzler, P. Vondráček, M. Dočolomanský,...
Komedie, ČR, 2006, 113 minut, přístupný
od 15 let. Vstupné: 70,- Kč

pondělí
velký sál Tylova domu v 19.00 hodin
11. června PUSINKY
Dynamická road-movie mladé režisérky
K. Babinské je filmem o mladých holkách,
do kterých neustále někdo hučí, aby dospěly. Jim se ale ještě nechce. Příběh boří
tabu, vypráví o holkách, které nemají chuť
nic předstírat a hrát si na tiché, mírné,
křehké bytosti. Chtějí samy nakládat se
svým životem – ne podle nějakého manuálu rodičů. Umí si prostě užívat a ledacos
vyzkoušet.
Komedie, ČR, 2007, 99 minut, nevhodné
do 12 let. Vstupné: 60,- Kč
úterý
velký sál Tylova domu v 19.00 hodin
12. června EXIL
Exil je příběh Zana a jeho dívky Naimy,
kteří se vydali přes Francii a Španělsko
až do Alžírska a poznali tak zemi, odkud utekli kdysi před lety jejich rodiče
do Francie. Zčista jasna se tyto dvě děti
exilu vydají na cestu s jediným zavazadlem - hudbou. Duchem zcela svobodní
se opájejí smyslností a temperamentem
andaluského venkova, než se odhodlají
překročit Středozemní moře. Od jednoho
setkání k dalším, v rytmu techna i flamenca, projdou Zano s Naimou cestu vyhnání
v opačném směru.
Film je uveden v rámci festivalu Colour
Meeting
Dobrodružný, Francie, 2004, 104 minut,
titulky. Vstupné: 50,- Kč
úterý
velký sál Tylova domu v 19.00 hodin
19. června GRBAVICA
Film ze současného Sarajeva, bosenské režisérky J. Zbanić. Svobodná matka Esma
chce své dvanáctileté dceři Saře splnit
přání a poslat ji na školní výlet. Doklad
o tom, že byl Sařin otec válečný hrdina, by
ji opravňoval k získání slevy. Esma však

žádný doklad neshání a dotazům na něj
se vyhýbá. Raději za výlet zaplatí plnou
cenu a věří, že když zatají pravdu o Sařině
otci, ochrání tím nejen sebe samu, ale
i svou dceru. Grbavica je příběh o tom,
že ačkoliv válka už skončila, zůstává dál
v lidech.
Film je uveden v rámci festivalu Colour
Meeting
Drama, Rakousko, Bosna a Hercegovina,
Německo, Chorvatsko, 2006, 90 minut,
české titulky, přístupný od 15 let. Vstupné:
50,- Kč
středa
velký sál Tylova domu v 19.00 hodin
20. června 300: BITVA U THERMOPYL
Film vychází ze stejnojmenného komiksu,
který je dravým převyprávěním příběhu
bitvy u Thermopyl, kde se spartský král
Leonidas a jeho 300 věrných bojovníků
utká s mnohonásobnou přesilou Peršanů
pod vedením krále Xerxa. Slavný komiks
ožívá za přispění nejmodernějších technologií, kombinujících živé herce a metodu
modrého plátna, čímž dávný příběh odvahy opět povstává v celé své síle...
Historický, USA, 2007, 117 minut, české
titulky, do 12 let nevhodný. Vstupné:
65,- Kč
sobota
velký sál Tylova domu v 19.00 hodin
23. června PIRÁTI Z KARIBIKU – NA KONCI
SVĚTA
Filmový trhák na pokračování.
Dobrodružný, USA, 168 minut, české titulky, mládeži přístupný. Vstupné: 70,- Kč
pátek
velký sál Tylova domu v 19.00 hodin
29. června HORY MAJÍ OČI 2
V dějinách moderní hrůzy se najde jen
pár filmů, které zapůsobily na publikum
tak silně jako kultovní klasika W. Cravena z roku 1977 Hory mají oči. Drsný,
divoký a napínavý příběh o rodinné
dovolené, která se najednou změní v boj
o holý život. V roce 2006 se nechali jeho
prací inspirovat A. Aja a G. Levasseur
a natočili tento mrazivý hororový příběh
znovu, pouze ho zasadili do 21. století.
Nová, brutální a znepokojující vizuální
podoba si získala mnoho fanoušků po
celém světě. Mistr hororu Wes Craven,
který se k projektu připojil jako producent se nyní rozhodl stvořit pokračování
HORY MAJÍ OČI 2, které má potenciál
vyděsit další řadu filmových fanoušků.
Sci-fi, horror, USA, 2007, 90 minut, české titulky, přístupno od 15 let. 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.

velký sál Tylova domu ve 20.00 hodin
Prostě PLES
Budeme prostě tančit - prostě se bavit prostě pít – tak prostě přijďte! Předtančení
prostě bude! Uslyšíme prostě hudbu živou
i reprodukovanou... Ples pořádá Tylův
dům a účastníci pokročilých tanečních
Vstupné: 80,- Kč (přístupno veřejnosti)

středa
velký sál Tylova domu v 17.00 hodin
13. června SLAVNOSTNÍ KONCERT
ZUŠ Bohuslava Martinů Polička
Účinkují: nejlepší žáci z hudebního, tanečního a literárně-dramatického oboruzároveň vyhodnocení výtvarné soutěže
o „nej... hrníček“.
Akci pořádá ZUŠ Bohuslava Martinů Polička
sobota
velký sál Tylova domu v 19.00 hodin
16. června POSEL Z LIPTÁKOVA
Posel z Liptákova je pravděpodobně nejznámější hra z repertoáru Divadla
Járy Cimrmana. Autory jsou Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak.
Uvedeno v abonentním cyklu JARO 2007
Vstupné: 250,-; 210,-; 190,- Kč
čtvrtek
malý sál Tylova domu v 17.00 hodin
28. června ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉHO
ZASTUPITELSTVA

MUZEUM KURIOZIT
A FOTOGRAFIÍ SLAVÍ
Ani tomu nemůžu uvěřit, jak ten čas letí – je to
už desátý rok, co se svým holandským manželem
vylepšujeme bývalý „kulturní dům“ v Lezníku a přeměňujeme ho na „Muzeum kuriozit a fotografií v Poličce-Lezníku 109“. První výstava byla také shodou
okolností také o Indii, ale ze stropu v sále se dírami
na fotografie značně prášilo. Desáté výročí oslavíme
novými fotografiemi ze severní a jižní Indie a že je
rok 2007, tak jich bude 200 + 7...
Do dneška se sbírka plechových krabiček na
2 503 kusů, drobné mince, co nosí lidé po kapsách
jsou ze 180 zemí (na světe je 220 zemí), hračky a různé kuriozity máme z přibližne 80 zemí. Fotografií je
nepočítaně, každý rok máme jinou instalaci, pro děti
byla vloni zajímavá „pohádková půda“.
Z Indie jsme letos dovezli několik sárí, což je
typický oděv tamějších žen již několik století. Každá
žena v nich se svými náramky a jinými ozdobami vypadá jako královna i když nese na hlavě třeba nádobu
s vodou nebo otep trávy.
Kdo je zvídavý romantik, může se přijít podívat od
1. 7. do 1. 9. 2007. Je otevřeno od 10 do 17 hodin mimo
pondělí. Najdete nás asi 2 km od Poličky v Lezníku,
4. dům vpravo směr na Litomyšl. Informace na tel.
čísle 461721847 nebo 608410287. Uvítá vás
Jitka Hollová, Marius van Donk
a štěně Lady

Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí pořádá
v rámci České křesťanské akademie přednášku
s názvem:

NÁBOŽENSTVÍ, NÁSILÍ
A TERORIZMUS
Pohled do historie vzniku násilí s náboženským aspektem, jeho vývoj až po současné formy terorizmu.
Přednáší: MUDr. ThDr. Prokop Remeš
Autor pracuje v Psychiatrické léčebně v Bohnicích.
Čtvrtek 14. 6. v 18.00 hodin
Spolkový dům Jordán v Poličce
vstupné: dobrovolné
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DIVADELNÍ KLUB
POLIČKA, zadní vchod Tylova domu
www.divadelniklub.cz

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ K FESTIVALU
COLOUR MEETING
PÁTEK 1. 6. - od 21.00 JAZZOVÝ VEČER
Los Rumberos (CZ) Petr Smetáček – piano, leader,
Kateřina Myšková – zpěv, Milli Janatková – perkuse zpěv, Jaromír Hrbek – trumpeta perkuse,
Jana Pokorná altsax, klarinet, akordeon, Kateřina
Vyšínská – tenorsax, perkuse, Petr Hladík – saxofony, klarinet, perkuse, Jan Burian - kytary, perkuse, zpěv, Petr Telenský – basová kytara, Zdeněk
Bláha - perkuse
Na počátku zrodu kapely LOS RUMBEROS stála
touha několika hudebníků zahrát si po svém
hudbu, která je jim blízká. Psal se rok 2.005, kdy
Petr Smetáček obvolal muzikanty, co znal a dal
dohromady první sestavu. Začal koloběh střídání
muzikantů, přizpůsobování aranží a repertoáru,
který provázel celý první rok trvání skupiny.
Bylo to spíše o hledání vhodných muzikantů
a nabývání prvních zkušeností, než-li o nějakém
koncertování. To přišlo až v roce 2.006, kdy se konečně podařilo postavit fungující sestavu, která se
poprvé představila na IV. Jarních jazzových dnech
v mladoboleslavském Škoda Auto Muzeu. Oproti
dřívějšku došlo k posílení rytmiky vůči dechové
sekci, za což mohl částečně i stále narůstající příklon kapely k latinsko-americké hudbě.
Kapelníkem LOS RUMBEROS je Petr Smetáček,
student skladby u Karla Růžičky na pražské konzervatoři Jaroslava Ježka. Pro kapelu píše všechny
aranže a vlastní skladby. S kapelou je natolik
spjat, že její vývoj jde ruku v ruce s vývojem jeho
samotného.
Vstupné:1.00,- Kč / 80,- KčS
SOBOTA 2. 6. – od 21.00 3. poROCKOUPÁNÍ
FRANTA ČERNÝ A MY – projekt Františka Černého ( Čechomor ) a jeho hudebních přátel
BLOODY WORK – účastníci vyhledávací soutěže
Poličský skřivan, charakterizující svou tvorbu
takto: hudba se dá charakterizovat jako bio-core. Hardcore s čitelným vlivem Bio-Nafty mísící
se s dalšími hudebními styly jako je rap, metal,
underground..... http://bwhc.wz.cz/
EXTINCTION - účastníci vyhledávací soutěže
Poličský skřivan, nefalšované metalové prokrvení
poličské hudební scény. www.extinction.hu.cz
Vstupné: 80,- Kč
ÚTERÝ 5. 6. - od 17.00 KONCERT ZUŠ BOHUSLAVA
MARTINŮ POLIČKA
PÁTEK 8. 6. - od 21.00 STANDARDNĚ NESTANDARDNÍ JUNGLE NIGHT D.a.c.
TEAPACK, OUT- ON & GUEST
Vstupné: do 22:.00 35,- Kč, poté 50,-Kč
PÁTEK 15. 6. – od 20.00 OZVĚNY ANIFESTU 2.006
Animované příběhy a příhody, Konflikty kráčí
cestou destrukce , Podivné světy fantazie.
Tři pásma animovaných filmů věnovaná spojení
animovaného filmu, hudby a pohledu na svět
Vstupné: dobrovolné
SOBOTA 16. 6. – od 20.00 OZVĚNY ANIFESTU 2.007
THE BEST OF ANIFEST 2.007 – PROJEKCE OCENĚNÝCH FILMŮ ANIFESTU 2.007
Vstupné :dobrovolné

ČTVRTEK 28. 6. - od 20.00 VLADIMÍR MIŠÍK „60“
Vladimír Mišík & ETC
hosté: Jaroslav “Olin“ Nejezchleba, Vlastimil Třešňák, Vladimír Merta, Pavel Bohatý
Vstupné: předprodej 2.00,-; na místě 250,- Kč
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KLUBOVÉ KINO
ČTVRTEK 7. 6. – od 20.00
Panelstory aneb Jak se rodí sídliště
Komedie , Československo, 1979, 96 min
Režie: Věra Chytilová
Hrají: Oldřich Navrátil, Jiří Kodet, Bronislav Poloczek, Ladislav Potměšil
Obsah / Info:
Pověstná satira, dlouhé roky zakazovaná, se odehrává na rozbahněném velkoměstském sídlišti,
stále ohromuje dokonalou znalostí lidských povah, často směšně sobeckých a sebestředných,
rozhodně však lhostejných k tomu, co se děje
kolem nich. Vlastně jen vesnický děda ztracený
uprostřed paneláků přináší závan opravdového
zájmu a soucitu. Režisérka Věra Chytilová zvolila
roztěkaný způsob snímání, kamera občas vyhlíží, jako kdyby byla zavěšená na rychle se pohybujícím kyvadle. (oficiální text distributora)
ČTVRTEK 14. 6. – od 20.00
Houslový rytíř + beseda
Dokumentární Česko, 2006, 52 min
Režie: Pavel Marek
Dokumentární portrét romského houslisty Marka Baloga. Filmový štáb ho doprovází na jeho
každodenních cestách za hudbou, muzikanty,
příbuznými, i na konzultace u věhlasného
houslového virtuosa Vinokurova. Film obsahuje
také inscenované sekvence, vycházející z Balogových vizí a nápadů. V průběhu děje získá
divák pocit, že film nerežíruje Pavel Marek, ale
sám je režírován Markem Balogem. (oficiální
text distributora)
Po promítnutí filmu budete následovat beseda
s režisérem filmu, Pavlem Markem, o průběhu
natáčení a na řadu přijdou i Vaše dotazy.
FILM JE UVÁDĚN V RÁMCI FESTIVALU COLOUR
MEETING
ČTVRTEK 21. 6. – od 20 00
Zemí královny Calafie + beseda
(ČR, 2007, rež. Oldřich Kašpar)
Jako úplnou premiéru máte možnost vidět
dokumentární film „V zemi královny Calafie“

antropologa, cestovatele, režiséra a profesora Filozofické Fakulty Univerzity Pardubice
doc. PhDr. Oldřicha Kašpara, CSc. z jeho cesty
napříč Mexikem a pátrání po stopách jezuitů,
kteří zde šířili katolickou víru. Pan profesor
Kašpar se při tom dostává i do mnoha svízelných situací, jako třeba přejezd rozvodněné
řeky, nebo jízda na hřbetě muly, která se nechce pohnout z místa. O jeho zážitcích si přijďte poslechnout povídání „Po stopách jezuitů
magickým Mexikem“ a shlédnout na vlastní oči
samotnou projekci filmu.
FILM JE UVÁDĚN V RÁMCI FESTIVALU COLOUR
MEETING
SOBOTA 23. 6. – od 11 00 DOPOLEDNE
Iné svety
Dokumentární, Slovensko, 2006, 78 min
Režie: Marko Škop
Región Šariš na východním Slovensku leží na
hranici mezi západní a východní Evropou, mezi
racionálním individualizmem západu a expresívní emocionalitou východu. Teritorium pod
Východními Karpatami se historicky vyvinul do
různorodého národnostního a náboženského
mixu, který z něho vytvořil jeden z „malých
Babylonů“ tohoto světa. Evropa se transformuje
a i život lidí na Šariši se mění. Dokumentární
film sleduje takzvané globalizační procesy
a jejich efekt na individuální příběhy a životy
obyvatel Šariše. Film zobrazuje šest rozličných
postav, které reprezentují svoje komunity, jsou
to Šarišani, Rusíni, Rómové, Židi ale i mladí
lidé s odlišnými identitami. Film zkoumá různé podoby konce jedinečnosti společenstev
v jejich tradiční rozmanitosti, a zároveň hledá
krásu autentického, zajímavého a originálního
jednotlivce. Říká se jim „šíleni východňáři“.
Film Iné svety ukazuje šest hrdinů na jednom
z konci světa, na konci globálního světa. Jsou
produktem „made in Šariš“. (oficiální text distributora)
FILM JE UVÁDĚN V RÁMCI FESTIVALU COLOUR
MEETING
Cena za každé představení 30,- Kč
ČERVENEC, SRPEN – PRÁZDNINOVÁ PAUZA

COLOUR MEETING 2007
PÁTEK 22. 6. - okolo 18.00
THEATRO PANTOMISSIMO - Funny Magic
pantomima
PÁTEK 22. 6. – po skončení programu v parku
French Music Kitchen: DJ PIERGI (Francie)
- world music - electro
SOBOTA 23. 6. – po skončení programu v parku
KALIYUGA DJs + MC AL-AMDIEZ (CZ/ F/ AL)
- asian underground - bhangra - rai
ÚTERÝ 12.6. > 17:.00 > Tylův dům
EXIL (film Francie, 2.004, rež. Tony Gatlif) +
Mgr. Tereza Hyánková (FF Univerzity Pardubice) - Exil a cesta zpět
ÚTERÝ 19.6. > 17:.00 > Tylův dům
GRBAVICA (film Rakousko /Bosna a Hecegovina /Německo /Chorvatsko, 2.006, rež. Jasmila
Zbanić) + Mgr. Giuseppe Maiello Ph.D. (FF
Univerzity Pardubice) - Válka na Balkáně
PÁTEK 22.6. > 17:.00 > park u Synského rybníka
TERNE ČHAVE, MOLECULE (Dub Sound
System) Francie, JAMISON YOUNG Austrálie,
SKETA FOTR, KRAJDA BLUES, PA-LI-TCHI >
umění ohně

SOBOTA 23.6. > 14:.00 > park u Synského rybníka
DUBIOZA KOLEKTIV (Bosna a Hercegovina)
LONGITAL (Slovensko) SCHODIŠTĚ
JORGOS SKOLIAS & BRONISLAW DUŹY (Polsko), SON CALIENTE (Kuba), SKA’N’DAAL,
PONOŽKY PANA SEMTAMŤUKA, JANA TROJANOVÁ > Monology (monology), SAMÉ VODY
> Útok květeny (absurdní improvizace), KALO
- DAMU > Vlk a hlad (divadlo ve finštině)
Dětský koutek - čajovna - stolní hry - pivo +
klobása - vegeteriánská jídla - čerstvé povětří
- fun fun fun...

•••
Festival se koná za každého počasí - v případě deště,
budou koncerty probíhat v Divadelním klubu
www.colourmeeting.unet.cz
•••
VSTUPNÉ: 200,-Kč / v předprodeji 160,-Kč
(nezahrnuje filmové projekce),
děti do 140 cm zdarma

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:
ČAS PRO NEOBYČEJNÉ ZÁŽITKY
- v legendě strašidel a tajemna
- na úvod šermířské vystoupení
- ukázka činnosti kroužků
Termín:
2. června 2007, mezi 19.00 a 22.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička

Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
25,- Kč / s členskou kartou 20,- Kč
Přihlášky: do 10.6. 2007
počet míst je omezen
Informace: Zdeňka Novotná
Pokud máš nějaké hezké oblázky, vezmi si je s sebou.

CYKLUS ZÁŽITKOVÝCH MINISEMINÁŘU
„BUĎ SOBĚ PŘÍTELEM“
Čtvrtý: „Jeho veličenstvo vzdor“
- vzdor může mít mnoho podob, od nudy
a nespolupráce po otevřené odmítání
- na semináři se seznámíme s technikami,
jak vzdor uvolňovat
Termín:
středa 6. června 2007 v 17.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
120,- Kč
Lektorka: Jitka Studénková
Informace: Jitka Studénková – mob.: 776 197 526

KLUB ZDRAVÍ
- téma: „Jak nebýt u konce s dechem“
- věnováno alergiím a dechovým potížím
Termín:
středa 13. června 2007 v 18.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
vstup volný
Informace: Hana Ščigelová, mob.: 606 657 228

DRÁTKOVANÉ KAMÍNKY
- dílnička pro děti
Termín:
středa 13.června 2007 ve 14.45 hod.

MOZAIKA TANCOVALA
V LEDČI NAD SÁZAVOU
V sobotu 21.dubna 2007 se Taneční zájmový
kroužek při SVČ Mozaika Polička, složený z patnácti děvčat a jednoho chlapce, zúčastnil 5. ročníku
Ledečského tanečního poháru v Ledči nad Sázavou.
Pro mladé tanečníky to byla první zkušenost s větší
soutěží a také první příležitost všem předvést, že
i v menším městečku, jako je Polička, se najdou nadané a snaživé děti, které chtějí něco dokázat.
Ve své kategorii od 15 do 18 let, v podkategorii
Disko/Moderní tance se utkali se sedmi zkušenými
skupinami z okolí Ledče, Havlíčkova Brodu a Kutné Hory. Poličská skupina se bohužel neumístila na
stupních vítězů, ale nabrala velmi cenné zkušenosti,
které bezpochyby uplatní příští rok a dokáže tak
všem, že „na to má“!
vedoucí ZK Taneční – Barbora Doležalová

Hledáme nové vedoucí zájmových kroužků
pro školní rok – 2008.

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

DEN ZEMĚ V MOZAICE
Ve dnech 19. a 20. dubna 2007 se v SVČ Mozaika Polička uskutečnil již po dvanácté Den Země.
Byl uspořádán ve spolupráci s prvním stupněm
Základní školy Masarykova Polička.
Pro jednotlivé třídní kolektivy byla připravena
beseda o historii a významu Dne Země a různé
hry a soutěže s ekologickou tématikou pod názvem „Ekologická abeceda“. Součástí programu

byla i prohlídka nově upraveného Koutku živé
exotiky. Již tradičně probíhala k této akci „Adopce zvířátek“. V prostorách Mozaiky bylo možno
zhlédnout výstavky k odpadové problematice
a výstavku Chráněné krajinné oblasti v ČR.
Dne Země v Mozaice se zúčastnilo celkem
14 tříd, což je více než 300 dětí. V soutěži Ekologická abeceda zvítězila v kategorii 1. – 2. tříd 2. B
a v kategorii 3. – 5. tříd zvítězila 5. B. Do „Adopce zvířátek“ se zapojily všechny třídní kolektivy
a bylo vybráno celkem 6.652,- Kč.
Že si děti z akcí ke Dni Země opravdu něco
odnesly, svědčí jejich literární dílka. Bohužel, nemůžeme uveřejnit všechna a tak se všem těm, na
které už „nezbylo místo“, moc omlouváme. Článečky dětí jsou autentické, tedy i s chybami.
***
Michal Maťátko, 4.C ZŠ Masarykova: Na den
Země jsme byli z celou naší třídou a paní učitelkou v Mozaice v mini zoo. V Mozaice jsme přiřazovali obrázky k různým oborům a potom jsme
psali z celé abecedy nebezpečný odpad. V mini
zoo jsme dávali všem zvířátkům různé zbytky jídla, které jsme donesli z domu. Také jsme se stavili

v parku u Bystra. Kdo z nás chtěl, mohl se svést
na místním rybníku na kajaku. Moc se mi to líbilo,
hlavně jízda na kajaku.
Karolína Kučerová, 4. B ZŠ Masarykova: V mozaice se mi líbilo! Bylo to super, máme adoptované morče domácí. Sice jsem chtěla krajtu, ale
i přesto jsem ráda, že máme morče domácí!!! Moc
se mi líbyli hry, které si pro nás přichystal pan
Brabec. Bylo to fajn! Zvířátka tam byla: činčila,
krajta, atd…..
Simona Králová, 5. A ZŠ Masarykova: V pátek
jsme šli do Mozaiky. Nejdřív když jsme tam přišli
tak jsem šli za zvířátkami. Všechny zvířátka se mi
tam líbila, ale nejvíc se mi líbila morčátka. A potom když jsme měli nějaké zvířátko adoptovat, tak
zvitězily právě ty morčátka. Dále jsme viděli želvy,
potkany, hady, pavouky, rybičky, švába, papoušky a chameleóny.
***
Obrázek papouška je od žáka Doležala z 5. A
ZŠ Masarykova (který neuvedl své křestní jméno).
Za SVČ Mozaika
Richard Brabec a Marie Hrstková

BOWLINGOVÝ TURNAJ
První květnový den uspřádalo SVČ Mozaika ve
spolupráci s Bowling Barem turnaj pro děti ze ZŠ
a SŠ. V dopoledních hodinách se ve dvou kolech
utkali zvlášť dívky a zvlášť chlapci a o celkovém
vítězi rozhodl součet skóre.
Výsledky kategorie chlapců:
1. Karel Škorpík
244 bodů
2. Jakub Midas
220 bodů
3. Tomáš Poul
207 bodů.
Kategorie dívek:
1. Lucka Bradlová
2. Pavla Martinů
3. Eva Švecová

150 bodů
136 bodů
120 bodů

NAJDI SI PRÁCI
V PARDUBICKÉM KRAJI
MARLIN B & V, s. r. o., centrum celoživotního
vzdělávání ve spolupráci s úřady práce v Pardubickém kraji pro Vás realizují projekt „Najdi si práci v
Pardubickém kraji“.
Komu je projekt určen?
• uchazečům o zaměstnání do 25 let evidovaným
na ÚP do 6 měsíců
• uchazečům o zaměstnání nad 25 let evidovaným
na ÚP do 12 měsíců
• zájemcům o zaměstnání
Podmínkou pro vstup do projektu je minimálně
vyučení v oboru.
Co Vám nabízíme?
• naučíme Vás pracovat s počítačem
• rozšíříme Vaše znalosti PC až k možnosti získat
certifikát ECDL
• poradíme Vám, jak uspět u výběrového řízení
• rekvalifikační kurzy z oblastí: ekonomiky, informatiky, sociálních služeb, strojírenství, profesní
Co je cílem projektu?
• zvýšit kvalifikaci uchazečů o zaměstnání dle
potřeb trhu práce
• zprostředkovat zaměstnání
A co více?
• poradenství a doprovod během celé doby Vaší
účasti v projektu
• přístup na Internet zdarma
• zprostředkování zaměstnání, úhrada jízdného
• příspěvek na zajištění péče o děti
Jak se do projektu přihlásíte? Bližší informace
Vám poskytnou na úřadu práce nebo kontaktujte
pracovníky MARLIN B B&V, s. r. o., Svitavy, Purkyňova 2105/65, tel: 774 556 898, e-mail: fiedlerova@marlin.eu
Tento projekt je financován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.

Za příjemnou atmosféru a pohodový průběh
patří díky všem zúčastněným a hlavně ochotě vedení Bowling Baru a obětavosti personálu.
Za SVČ Mozaika – Mgr. Petr Chmel
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KURZY A ZÁJMOVÉ
KROUŽKY V TD
JAZYKOVÉ KURZY
Angličtina pro předškolní děti
Angličtina pro začátečníky
Angličtina pro mírně pokročilé
Angličtina pro pokročilé
Konverzace
Lektorka: Hana Spálenková
Francouzština pro začátečníky
Francouzština pro mírně pokročilé
Francouzština pro pokročilé
Lektorka: Martina Trávníčková
Němčina pro začátečníky
Němčina pro mírně pokročilé
Němčina pro pokročilé
Konverzace
Lektorka: Hana Spálenková
Španělština pro začátečníky
Španělština pro mírně pokročilé
Kurzy jsou rozděleny podle stupně znalostí. Vyučovací hodina je 45 minut. Základní výukový
blok jsou 2 po sobě následující hodiny (50 vyučovacích hodin).
Poradíme vám při výběru vhodných učebnic
a dodáme je za maloobchodní ceny.
Orientální tance pro maminky s miminky
Lektorka: Zita Koudelková
Orientální tance pro předškolní děti
Orientální tance pro radost a zdraví ženy
Cvičení pro radost a krásu
Lektorka: Dagmar Melšová
Cvičení pro rodiče s dětmi
Lektorka: Hana a Leontýnka Malíkovy
Taneční kroužek
Určeno pro děti základních škol. Bude
rozděleno podle věkových skupin.
Pískání pro zdraví
Určeno pro děti předškolního a školního věku,
úplné začátečníky i pokročilé. Flétna je pro děti
prvním nejjednodušším hudebním nástrojem,
který pozitivně působí na zdraví dýchacího
ústrojí, motoriku prstů a především děti spřátelí
s hudbou. Již za pár hodin budou děti hrát první
písničky. Postupně pokročí k hudební nauce
a větším skladbám. Našim cílem je přirozená
radost z muziky a pískání pro zdraví.
Hudebníček
Kroužek je určen hlavně pro děti prvního stupně základní školy. Má dětem ukázat a přiblížit
základy hry na zobcovou flétnu, kytaru, klávesy,
bicí nástroje a okrajově hudební teorii. Poslech
a povídání si o hudbě moderní i klasické. Snahou
bude prohloubit vztah dítěte k hudbě.
Bližší informace o těchto aktivitách vám nabídneme v červencové Jitřence.
Otevření jednotlivých kurzů je podmíněno minimálním počtem účastníků.
Probíhají od října do konce května.
Zájemci o jednotlivé kurzy se mohou přihlásit
v Tylově domě, Vrchlického 53, 572 01 Polička,
v termínech: od 4. června do 28. června 2007 ve
dnech: pondělí a středa 8.00 - 17.00 hodin od 3. září
do 13. září 2007; úterý a čtvrtek 8.00 - 15.30 hodin. E-mail: janu@tyluvdum.cz

PŘEHLED VÝSTAV GALERIE
SNĚŽNÉ 2007
30. 6. - 14. 7.
15. 7. - 28. 7.
29. 7. - 18. 8.
19. 8. - 31. 8.
1. 9. - 30. 9.

Ladislav Šauer krajinomalby, kytice
Alena Mazochová obrazy
Zobač obrazy
akad. malíř Otakar Šembera,
Olejomalby, kombinované techniky
Aleš Venhoda olejomalby

Otevřeno denně, mimo pondělí
10-12, 13-17 hodin.
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VYBRÁNO Z REGÁLU
(ANEB KNIŽNÍ NOVINKY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ)

Jarní knižní nabídka poličské knihovny je pestrá a nelze referovat o všech
nových titulech, které si můžeme vypůjčit v oddělení pro děti či v půjčovně
pro mládež a dospělé čtenáře. Za pozornost rozhodně stojí soubor fejetonů
Ivana Klímy „Kostlivec pod kobercem“
– výmluvné svědectví o životě v Čechách
na prahu nového tisíciletí. Nakladatelství Mladá
fronta vydalo publikaci Kláry Kaiserové „Samota
jako partner“. Dokumentuje příběhy lidí, kteří se,
vědomě či souhrou okolností, rozhodli pro život
bez partnera. Je to kniha o hledání vlastní identity
uprostřed globalizovaného světa. Především pro
učitele a vychovatele je určena kniha z produkce
nakladatelství Portál „Rozvíjení emoční inteligence
žáků“. Může pomoci s vylepšováním vztahů mezi
dětmi navzájem i mezi dětmi a dospělými. František Janouch shromáždil dopisy svého otce z nacistických táborů a pod názvem „Sám ďábel by se
rděl“ je předložil čtenářské veřejnosti jako výmluvné memento. Válečné trauma jako součást lidského
osudu doprovází i román třicetiletého amerického
spisovatele Jonathana Safrana Foera „Naprosto
osvětleno“. Mladičký americký Žid se rozhodne pátrat na Ukrajině po osudu svého dědečka. Foer rafinovaně mísí současnost s minulostí a příběh zloby,
bezmoci a lásky se ubírá nevyhnutelným, tragickým, směrem. Rozsáhlý román Mariany Slanské
„Tóny v trní“ vypráví příběh tří žen situovaný do
posledního desetiletí totalitního Československa.
Knihu lze doporučit všem, kteří v současné literární produkci postrádají kvalitní „ženskou literaturu“
a neodradí je jazyková ekvilibristika, se kterou autorka přechází z češtiny do slovenštiny, případně
nářečí východoslovenských Romů. Neustálé pohrávání si hlavní hrdinky s ofinou je sice po několika
stránkách otravné, ale nemělo by zkazit jinak silný
čtenářský zážitek. Méně komplikovanou se jeví
novela Aleny Svozilové „Plechovkový svět“ – vcelku
nepozoruhodný příběh ústí do nepříliš věrohodného konce. Reálnější závěr volí Táňa Nálepková
v románu „Zabít draka“. Podtitul „Hnusná kniha
o lásce“ zcela přesně vystihuje milostné peripetie
pražské studentky a mladého Jugoslávce odehrávající se v Čechách sedmdesátých let minulého století.
Happy end se pro tentokrát nekoná a postava Mira

se pravděpodobně nestane idolem čtenářek. Román Jindry Tiché „Cena porážky“
zaujme chytrou kombinací silného osobního příběhu s cestovatelskou reflexí.
Z kategorie typického „ženského románu“
se svojí bizarností vymyká jinak vcelku
banální milostná historie, jejíž autorkou
je populární nizozemská autorka Tesca
de Loo. „Postel na nebesích“ rozkrývá propletenec
rodinných vztahů. Hrdinka zdobí i dílko Thomase
Perryho „Kdo schovaný není…“, žánrově se ovšem
jedná o svižný thriller. Milovníci napětí by neměli
přehlédnout ani variaci na bondovku, ovšem
s mladistvým hrdinou, špionážní román Anthonyho Horowitze „Stormbreaker“. Glyn Daniel napsal
detektivní román „Kdo vraždí v Cambridgi“ ve
stylu ctícím tradice žánru. Třicátá léta, univerzitní
mikrosvět a přesně odměřená špetka anglického
humoru jsou základem šarády určené především
obdivovatelům klasických detektivek.
Jarní „regálový favorit“ autora těchto řádků je
jednoznačný: V pozdním létě roku 1945 se odehrává příběh situovaný do poválečného Španělska..
Juan Marsé útlým románem „Ještěrčí ocásky“ předkládá mistrovskou ukázku spisovatelské magie,
kdy je čtenář, aniž zpočátku chápe, oč vlastně
jde, vtažen do děje, sympatizuje s hrdiny a prožívá
emoce, o nichž netušil, že je jich schopen.
S literaturou, jak jinak, úzce souvisí i dvě
z květnových akcí městské knihovny. Svitavská
divadelní formace Céčko přijela do poličského
Divadelního klubu se scénickou koláží z díla Daniila Charmse a zprostředkovala mnohým z diváků
první – a bezesporu objevné – setkání s představitelem avantgardního proudu ruské literatury. Ve
fondech knihovny D. Charms zastoupen není, pro
případné zájemce uvádíme, že nakladatelství Argo
vydalo letos výbor z jeho díla pod názvem „Čtyřnohá vrána a nové taškařice“.
Veřejné předčítání, doprovázené hudební produkcí Blůzových ostrých hochů, Máchova „Máje“
přilákalo navečer 1. května do parku „u Bohouše“
na padesát posluchačů rozličného věku. Nejznámější dílo (jediného) českého romantika v knihovně spolehlivě naleznete a jeho četbu lze rozhodně
doporučit nejen v měsíci lásky.
-ZK-

ZUŠ B. M. POLIČKA – ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU
Máme tady poslední měsíc školního roku 2006/
2007. Pro žáky i učitele je to měsíc, kdy vrcholí jejich činnost závěrečným hodnocením vzdělávacích
výsledků. Na ZUŠ se v tomto období konají postupové a talentové zkoušky a ne jinak je tomu i na
naší škole. Postupové zkoušky hudebního oboru
se konají v týdnu od 4. června, u ostatních oborů
v týdnu od 11. června. Smyslem těchto zkoušek
je prokázat, zda žák zvládl učivo svého ročníku
a může tudíž postoupit do ročního následujícího
či, u ročníků přípravných, zda má talent potřebný
ke studiu prvního a druhého stupně ZUŠ. Čekají
nás také ještě dva absolventské koncerty (5. 6. v Divadelním klubu a 6. 6. v sálu ZUŠ – začátky od
17.00 hod.) a slavnostní koncert. Ten se uskuteční
13. 6. od 17.00 hod. ve velkém sále Tylova domu.
Vystoupí na něm ti nejlepší z hudebního, tanečního
a literárně-dramatického oboru a bude vyhodnocena výtvarná soutěž o „nej…hrníček“. (O soutěži
jsem již informovala a tak jen připomenutí, že
vyhodnocování se můžete účastnit také vy, když
dáte hlas tomu svému nej… hrníčku. Ty si můžete
prohlédnout na www.zusbmpolicka.cz, případně
ve vestibulu ZUŠ B. M. Polička.)
Ani to však nebude naše poslední vystoupení
v tomto školním roce. Tím bude akce pod názvem
Letní zahrada, která se bude konat ve čtvrtek
21. 6. na zahradě u budovy naší školy v odpoled-

ních hodinách. Bude to volná prezentace jednotlivých oborů (různá vystoupení či ukázky práce) ve
spojení se dnem otevřených dveří. Prohlídky budovy pro zájemce budou probíhat vždy v každou
celou hodinu. Letní zahrada bude zahájena ve 13.30
a závěrečné vystoupení dechové hudby se uskuteční od 17.00 hod. Přijďte se s námi rozloučit se školním rokem! Všichni jste co nejsrdečněji zváni.
Renata Pechancová, ředitelka školy

STOMATOLOGICKÁ
POHOTOVOST
Oblast Litomyšl - Polička

2. - 3. 6.

MUDr. Eliáš Adolf, Litomyšl,
Kpt. Jaroše 404, 461 612 733
9. - 10. 6. MUDr. Zeman Oldřich, Polička,
1. Máje 606, 461 724 401
16. - 17. 6. MUDr. Adamcová Silva, Polička,
Smetanova 55, 461 725 987
23. - 24. 6. MUDr. Adamec Stanislav, Polička,
Smetanova 55, 461 725 987
30. 6. - 1. 7. MUDr. Cacková Alena,
Trstěnice 184, 461 634 157
Ordinační doba: sobota, neděle a svátky od 8 do 11 hodin.

OPRAVY KOSTELŮ V POLIČSKÉ FARNOSTI V DOBĚ,
KDY PROBÍHALA OPRAVA KOSTELA SV. MICHAELA
Bývá to tak, že do čísel vtrhne tiskařský šotek
snadněji. Na dotazy těch, kteří našli v minulém
čísle Jitřenky nesrovnalosti v přehledu peněz zaplacených za opravu kostela Sv. Michaela, chci uvést,
že tam došlo v tisku k přesmyčce. Takže od státu
jsme dostali 1.636.000 Kč a od města Poličky jsme
dostali 512.000 Kč. Někomu také neuniklo, že se
ve finančním přehledu neobjevilo oněch 3500 DM,
které jsem zmiňoval jako dar z Německa. Je to
správný postřeh. Původně jsme ty peníze použili na
kostele Sv. Michaela. Ale když jsme pak získali státní příspěvek, bylo pro nás výhodnější je s vědomím
dárců vykázat na opravě kostela sv. Jakuba.
Co jsme v devadesátých létech během opravy
kostela Sv. Michaela dělali jiného? Jako vždy samozřejmě napřed to, co musí být a pak teprve to, co
chceme mít.
První, co muselo být, byla oprava ochozu věže
kostela sv. Jakuba. Jeho hlavní závada spočívala
v tom, že prosakoval. To způsobovalo poškození
zdiva vlhkostí a mrazem. Navíc pak díky pronikající vlhkosti se do trámů pod světničkou B. Martinů
dala dřevomorka. Sehnal jsem odbornou firmu,
která hned v roce 1993 provedla izolaci podlahy
ochozu i stěny nad ní tak, aby dešťová voda nemohla vsakovat. Od té doby je pod ochozem sucho
a nejsou větší problémy.
Složitější věc byla dřevomorka. Světnička už
tehdy prakticky stála na hodinovém stroji, protože
trámy ve zdi byly perníkové. Byla to havárie, která
nesnesla odkladu. Hrozilo nejen zřícení světničky,
ale i rozšiřování dřevomorky do dalších dřevěných
konstrukcí věže i kostela. Na jaře 1994 jsme se pustili do opravy. Bylo nutno rozebrat celou podlahu
světničky, vybrat stavební suť, která tam byla jako
tepelná izolace. Pak odstranit i spodní podlahu, na
níž byla suť. Snést z věže dolů shnilé trámy a prkna.
Jaká to byla hrozná práce vědí všichni muži naší
farnosti, kteří tam zdarma pracovali. Suť jsme nosili
v kýblech po dřevěných schodech kolem zvonů.
Druhých sto schodů byla úleva, to jsme spouštěli
rumpálem, který kdysi sloužil Martinovým pro
vytahování vody a dřeva nahoru. A pak suť ven na
traktorový valník. Té suti tam bylo osm vozů! Museli jsme vlastními silami odstěhovat i všechny věci
ze světničky a po opravě zase zpět. Dát světničce
novou podlahu je věc, která se nedá udělat brigádně a zdarma. Navíc my jako farnost můžeme žít bez
světničky stejně jako s ní. Stačí chemické ošetření,
aby se dřevomorka nemohla šířit. A že jsme peníze
neměli, nemusím připomínat. Opravu světničky
tehdy zaplatila Nadace Bohuslava Martinů, stálo
to přibližně 200 tisíc korun. Vše je v původních
rozměrech, jen ta izolační suť mezi podlahami
samozřejmě není.
Střecha nad presbytářem kostela Sv. Jakuba
vypadala zvenku hezky. Byla krytá černou břidlicí,

RADIM UZEL V GYMNÁZIU

čili věčná krytina. Skutečnost byla taková, že se
Studenti poličského gymnázia se měli 11. dubna
břidlice loupala. Zjara jsme zametli několik koleček
možnost osobně setkat se známým českým sexuspadaných šupinek břidlice. Prostě se to rozsypáva- ologem Radimem Uzlem. Setkání bylo umožněno
lo. A teklo tam hustě a šablony padaly také. Kromě
díky účasti několika studentů gymnázia v projektu
časté drobné údržby jsme museli dělat dvě velké
Červená stužka, který seznamuje veřejnost s proopravy, abychom střechu udrželi, než dáme novou. blematikou HIV/AIDS. Součástí tohoto projektu je
Ta se dělala r. 2000.
každoročně i sbírka, kdy lidé zakoupením symboOprava varhan je vždycky drahá záležitost. lické červené stužky projevují svou účast s lidmi
Varhany v kostele Sv. Jakuba měly vážné závady
infikovanými virem HIV.
v traktuře. Mají-li sloužit k běžným potřebám
Radim Uzel se studentům představil přednášbohoslužeb, ještě to nějakou dobu půjde. Ale pro
kou na téma „Plánované rodičovství“. Stěžejní část
koncertní účely nikoliv. A právě z důvodu možnosti
byla věnována možným antikoncepčním metodám,
konat koncerty v kostele, který je vlastně rodným
jejich výhodám a nevýhodám, dotkla se také často
domem Bohuslava Martinů, nám Nadace B.Martinů
diskutovaného problému potratů. Svou přednášku
nabídla zaplacení celé opravy. Odborníci z Nadace
Uzel zpestřil příhodami, se kterými se během své
byli názoru, že je vhodné zachovat pneumatickou
jak sexuologické, tak gynekologické praxe setkal.
trakturu. Byli jsme postaveni před volbu: Zaplatíme
Zajímavé byly také jeho poznatky ze zahraničních
opravu pneumatické traktury nebo nic. Co byste
stáží. Studenti ocenili zejména Uzlův přístup k celé
volili? Sklidil jsem tehdy kritiku za to, že jsem sou- přednášce, která proběhla v přátelské a vstřícné
hlasil s opravou pneumatického systému. Nadace
atmosféře.
zaplatila celou opravu, bylo to tehdy v roce 1995
Setkání „na živo“ s mediálně známými osobza 430 tisíc korun a díky tomu se mohou varhaní
nostmi se mezi studenty těší velké oblibě. V lednu
koncerty konat.
například mezi studenty zavítala plavkyně a pokoFarní budova slouží nejen jako byt kněze, ale
řitelka kanálu La Manche Yvetta Hlaváčová.
je to dům celé farnosti. Dnes možná nikomu není
Jindra z III. A
divné, že na faře v Poličce máme celé přízemí
pro farní účely. Máme tu kromě kanceláře kapli,
učebnu, společenskou místnost včetně potřebného
příslušenství jako je šatna, kuchyňka, WC apod.
Většina občanů zná poličskou faru zevnitř díky
výstavám betlémů. Aby fara byla takto použitelným
domem, bylo nutné provést mnoho úprav. Je to
Ekocentrum
Skřítek
dáno historickým vývojem.
vás zve na poslední předKdyž za socialismu někde opravili faru, hned
nášku v tomto školním
jim tam z moci úřední byla nastěhována nějaká
roce. Ve středu 13. června
veřejná instituce. Tak někde bylo zdravotní středisv 18,00 hodin v čítárně
ko jako třeba v Pomezí, mnohde mateřská školka
městské knihovny v Poči dokonce hudební škola jako v Chlumci nad
ličce se dozvíte „Jak ošetCidlinou anebo dokonce pracovník StB jako v Čerřovat zvířata“. Budeme se
veném Kostelci. Není proto divu, že kněží pokud
bavit o ošetřování zvířat
možno fary raději neopravovali. Tak se stalo, že
domácích i nalezených zvířat divokých. Přednášet
i fara v Poličce byla téměř zřícenina. Vlastními sila- bude MVDr. Gabriela Zajícová.
mi farnosti, především pracovními, s minimálními
Ekologická poradna každý čtvrtek 10 – 12 a 13
investicemi, se nám podařilo dát faru do pořádku – 15 hod. v Tyršově ulici č. 161 v Poličce v 1. patře,
tak, že slouží svému účelu a odpovídá dnešnímu
případné dotazy také na tel.: 731 563 819 nebo
standartu. Vždyť splachovací WC není dnes něco
776 305 985 či na e-mailu: ekocentrumskritek@seneobvyklého.
znam.cz.
Když se nějaká práce protahuje a komplikuje,
Za Ekocentrum Skřítek
říkává se: To je práce jako na kostele. Neznám výing. Eva Janečková
stižnější přirovnání. Na kostele je práce stále a do
nekonečna. Takže to, co jsem napsal, jsou jen ty
největší pracovní akce v devadesátých létech. Těch
drobných bylo mnohem víc. Dík patří všem, kdo
pomáhali pracovně, finančně i duchovně, aby se
dobré dílo zdařilo.
Zvláštní poděkování patří panu faráři Rudolfu
P. Rudolf Zahálka, děkan Zahálkovi a paní katechetce Aleně Sienské za jejich
obětavou a láskyplnou práci s dětmi naší farnosti.
Snaží se, aby se Boží Slovo dostalo do všech srdíček i těch nejmenších dětí při nedělních školičkách.
Jejich láska a trpělivost je znát při dětských dnech, na
přípravách na slavnostní mše svaté. Za to jim patří
vřelý dík.
Do budoucna přejeme panu faráři Rudolfovi a paní katechetce Aleně hodně úspěchů v povolání a ještě
více trpělivosti s dětmi naší farnosti.
-MK-

JAK OŠETŘOVAT ZVÍŘATA

PODĚKOVÁNÍ

Firma PLANETA se sídlem v Poličce,
ulice Starohradská
(bývalý závod HEDVA – ATLAS),

otevřela novou prodejnu
TEXTILU A PRŮMYSLOVÉHO
ZBOŽÍ
Otevřeno v úterý a ve čtvrtek od 7.30 do 15 hod.

!!! NEJNIŽŠÍ CENY !!!
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ČAS PRO NEOBYČEJNÉ ZÁŽITKY
8. ročník noční prohlídky poličky
sobota 2. června 2007, 19.00 – 24.00 h.
1. Městské muzeum – Tylova 114
19.00 – 22.00 h.
volný vstup na výstavy
- O hračkách, hrách a hraní
- Život a dílo Bohuslava Martinů

PROGRAM NA ČERVEN
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 zpřístupněna od 3. května do
25. srpna 2007.
Otevírací doba: květen - srpen: Út - Ne 9.00
– 12.00, 12.30 – 17.00 hod.
7. května – 15. června 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.
Zájemci se mohou objednat na tel.č.
461 721 207
14. dubna – 28. října ŽIVOT A DÍLO BOHUSLAVA
MARTINŮ
- vestibul muzea, Tylova 114
sobota 2. června 2007 od 19.00 –24.00 hod.
Čas pro neobyčejné zážitky
- 8. ročník nočního putování Poličkou

2. Městská galerie – Palackého nám.
19.00 – 24.00 h.
volný vstup
- Expozice starého a moderního umění
v radnici
3. Rodná světnička B. Martinů
– kostel sv. Jakuba
- Noční vstup do rodné světničky B. Martinů, 21.00, 21.45, 22.30, 23.15 h.
jednotné vstupné 40Kč/osoba, časové
vstupenky budou v prodeji od 19.00 h.
v muzeu a od 21.00 h. pod věží
4. Vladimír Gracias – „U KAŠNY“
Šaffova 105
19.00 – 24.00 h.
- Výstava vlastní tvorby – sklo, keramika,
obrazy
5. Síň řemesel – Na Bídě
19.00 – 24.00 h.
- Pojďte s námi do středověku – pečení
středověkých placek s ochutnávkou, malované perníčky, lukostřelba, zápas na kládě,
„jízda“na dřevěném koni, ukázka řemesel
– řezbář, předení, tkaní, pletení z proutí.
- Možná bude i medovina a také překvapení – střelba z malého děla v 19.30, 20.00,
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00,
23.30 h.
- 22.00 Minipříběh ze středověku…
6. Středisko volného času Mozaika
– nám. B. Martinů
19.00 – 24.00 h.
- Strašidla a strašidýlka
7. Speciální základní škola Polička
– Jiráskova 825
20.30 – 23.30 h.

- Výstava prací žáků, reprodukovaná hudba
- Ohýnek na zahradě školy – pouze v případě pěkného počasí
8. Evangelický kostel – nábř. Svobody
19.00 – 24.00 h.
- Angličtina hrou nejen pro děti, dataprojekce
9. Městská knihovna – Palackého nám.
od 19.00 – do nevidím
- Dvorek – hudba a poezie na dvorku
knihovny
10. SOU obchodní Střední odborná škola
SČMSD – nám. B. Martinů
20.00 – 22.00 h.
- Volnočasové aktivity domova mládeže
– výstavka Krása a její proměny pohledem
profesionálů, prezentace studijního oboru
Kosmetička
11. Divadelní klub – Vrchlického ul.
20.00 – 24.00 h.
- 3. poROCKOUPÁNÍ, zahrají kapely: František Černý a MY - projekt zpěváka a kytaristy skupiny Čechomor; Bloody work;
Extinction a možná další…
12. galerie Vysočina – Palackého nám.
20.00 – 23.00 h.
„Duševní občerstvení“
13. Masarykova základní škola
– pavilon - I. stupeň ZŠ
20.00 – 23.30 hod.
- Z pohádky do pohádky
14. Dobrotovo kafíčko – Masarykova ul.
19.00 – 22.00
- Prodej zmrzliny
Bližší informace získáte v Městském muzeu,
Tylova 114, Polička 572 01, tel.: 461 725 769
e-mail: muzeum@muzeum.policka.org,
www.muzeum.policka.net

sobota 9. června 2007 NETRADIČNÍ PUTOVÁNÍ
- Hradisko, Kaple sv. Majdalenky, Svojanov - výlet do okolí Poličky, bližší informace v muzeu

NA BŘEZINÁCH SE SEJDE
VNUČKA S DĚDEČKEM

O HRAČKÁCH, HRÁCH A HRANÍ

Městské muzeum a galerie Polička Vás srdečně
Květen - srpen: Út - Ne 9.00 – 12.00, 12.30
zve na výstavu O HRAČKÁCH, HRÁCH A HRANÍ – 17.00 hod.
Rodinnou sešlostí by se dala označit expozice - Netradiční pohled na hračky a jejich poslání, která
Případným zájemcům zajistíme na základě telegrafika a malíře Pavla Kadeřábka a jeho vnučky
byla zahájena ve čtvrtek 3. května 2007 v 17 hod. fonické domluvy vstup také v pondělí.
Vendulky Černé. Společně budou vystavovat ve
v hudebním sálku muzea. Výstava nabízí návštěvVstupné: děti, studenti, důchodci: 10,- Kč, dostaré škole na Březinách. Divák nebo případný
níkům velkou kolekci hraček historických až po
spělí: 20,- Kč, učitelé jako doprovod zdarma.
zákazník na výstavě najde výjevy, které potěší oko. soudobou produkci vybraných českých výrobců.
Česká krajina ve všech ročních obdobích, zátiší
Výstava je členěna podle zaměření hračky a jejího
s kyticemi květů, rozkvetlé louky a pole...
výchovného významu do jednotlivých tématických
Pavel Kadeřábek volil pro svou tvorbu tlumoče- celků. Jedná se o soubory hraček rozvíjejících umění viditelné skutečnosti. Drobnější práce Vendulky
lecké schopnosti, cit, fantazii, hrubou a jemnou moČerné dávají znát, že výtvarný talent v rodině neza- toriku, představivost, logické myšlení nebo strategii,
nikne “po přeslici“. Výstavu je možné vidět od 28. jednu skupinu tvoří hračky pro handicapované
července do 10. srpna vždy od 9 do 17 hodin.
děti. Výstavou prolínají tématické hrací koutky, kde
Ty tam jsou dny, kdy všemi milovaný otec, manžel,
si děti mohou mnohé vyzkoušet a pohrát si.
syn, švagr, strýček a kamarád Michal Bulva měl svaly
Školním skupinám doporučujeme předem se ze železa, klouby z ocele, pevné hýždě, bujnou kštici...
objednat, kontakt:
no zkrátka byl švihák.
Městské muzeum a galerie Polička, Tylova 114,
To vzal čas. Vlasy zřídly, klouby zrezly, za dívkami
Polička 572 01, tel.: 461 721 207, www.muzeum.po- se otáčí již ztěží a o svém věku mluvívá zřídka. Okem
licka.net
jiskrným se však stále dívá kolem a ostrovtipu má stále
plná vědra - tak jako my.
ᤀᨀᬀ̀ᰀᬀ̀ᴀ̀Ḁἀᬀ̀ᨀᬀ̀ᤀἀἀᰀ ̀!"Ḁᰀ̀#$ༀᬀ
Výstavu si můžete prohlédnout od 3. května do
Vítej tedy mezi nás, statné třicátníky. Jsi tu správně.
25. srpna 2007 ve výstavních sálech a hudebním Hodně štěstí.
%ကఀ&'ᔀ(̀ᘀ̀ऀ$ഀ')ጀ( ̀*+᠀ᄀ̀,ጀ$ഀ
sálku muzea.
jkd & strmn

VŠIMLI JSME SI

ĀȀ̀ЀԀࠀ̀܀
ऀఀഀ̀ༀఀကᄀሀఀጀ
᐀ఀᔀༀᘀഀ̀ᜀఀ᠀ᔀᄀ
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PROBUZENÍ AUTOMOTOKLUBU POLIČKA
Kdo šel v neděli dopoledne poličským náměstím,
uviděl na něm takřka stovku motocyklů různého
věku a značek. A kdo si nepřečetl plakát a těch bylo
většina, neboť ty byly dobře ukryty před zraky čtenářů, tak by se dozvěděl následující: Dne 19. května
uspořádal AMK Polička setkání motoristů, jehož součástí byla jednak přehlídka motocyklů, hodinová jízda
městem a mini soutěže motorizovaných účastníků.
Po pořádku - byly k vidění takovéto poklady:
BMW ze čtyřicátých let s kardanovým náhonem
a také ve vojenských barvách (byly 2), Jawa 500 OHC,
na jaké jezdil internacionál František Šťastný, Indian
v původní karmínově červené barvě, jakou měl v Poličce pan Štefka a sajdku měl upravenou na plošinu,
na níž seděl jako na třínožce jeho pes a přezíravě
shlížel na míjející davy. Sám pan Štefka měl v ústech
delší fajfku, která se mu v taktu metronomu kývala.
(Pan Štefka s Indianem jel první motokros v Poličce
a dokázal vyjet svah nad tehdejším přírodním divadlem v Liboháji. Byl také členem tehdejšího AMK.
Nedaly se přehlédnout nádherně vybavené Harleye
Davidsony – byly 3 a jeden z nich byl Elektra Glide.
A co říci původní motorce Praga se sidecarem (jak se
tehdy psalo)? Jak v četnických humoreskách… Byl
k vidění i sovětský Ural a Dněpr, taktéž se sajdkou
a ve vojenské kamufláži. A teď už rychle: Apirrilia,
Moto Guzi, Husquarna, množství našich JAWA strojů
všech kubatur a roků výroby a velká přehlídka japonských strojů různých typů a výkonnosti: Kawassaki,
Yamaha, Suzuki, Honda. Dosaďte si k litrovému obsahu výkon takřka 200 koní, zrychlení na 100 km za 2,6
sekundy a máte zrovna tak jako já, co závidět.
A to se ještě těsně u radnice sešla početná skupina
mopedů, některé v bizarních úpravách. V nich dominovala tak zvaná Poličská letka. A ještě připomínám
hadraplán Velorex a blahobytně nablýskané tříkolky

a čtyřkolky. A ti ještě nepovinní školou měli na
ukázku i pro jízdu miniaturní minimotorky. Taky ne
levné… Po hodinové jízdě městem, z mého hlediska
chybně načasované, se pak pro už částečně vylidněné
náměstí uspořádaly soutěže. Jako samostatně hodnocenou disciplinu v pomalé jízdě dvou motorek, při níž
se soutěžící nesměli dotknout země zvítězil poličský
Jiří Špaček na Suzuki z AMK Polička před Miroslavem
Kubíčkem na Hondě ze Zábřeha a Daliborem Nitschem na Stadionu z Poličky.
Další tři soutěže byly bodově sčítány a soutěžilo
se v náročné jízdě zručnosti ve slalomu, hodu míčkem
z motorky do tří navršených pneumatik a převozu kelímku s vodou. Vítězem byl Jiří Bártek na Stadionu
ze Svitav před Ladislavem Jílkem na Suzuki z AMK
Polička a Milanem Grubhofferem z Poličky na čtyřkolce. Soutěží se zúčastnilo 20 jezdců a jak patrné
z přehledu vítězů byly z různých míst. A to se dá
pochopitelně, což je nejlepší zjištění, uvést také o té
stovce motoristických účastníků, kteří se k potěše své
a především diváků tady sešli.
Text A. Klein, foto P. Klein
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ATOL NA MÓDNÍCH MOLECH
Již tradičně s velkým úspěchem proběhla 29. dubna v Poličce módní přehlídka salonu Atol paní Jany
Štursové. Tentokrát podruhé v prostorách Divadelního klubu, jehož uvolněná atmosféra a prostředí, stejně
jako příjemné osvětlení a vhodně volená hudba, přispěly k sympatickému vyznění celé události.
V jeden a půl hodinové přehlídce předvedlo 42
vkusných modelů 6 půvabných, osvědčených i nově
objevených poličských modelek, jejichž vzhled kreativním účesem zvýraznila paní Jaroslava Vraspírová
a trendovým nalíčením dotvořila paní Jarmila Krnáčová, vizážistka firmy Mary Kay.
V první části diváci zhlédli oblečení něžné a hravé
v jarních barvách, ale i dominantní kostýmy v barvách
kontrastních. Následovaly nadčasové oděvy určené
k významným společenským a životním událostem
a na závěr, po osvěžující přestávce,se zraky diváků
potěšily pohledem na inspirující módu letních měsíců,
převážně z materiálů lehkých jako vánek.
Součástí přehlídky byla i úspěšná proměna jedné
z divaček, která všem přítomným jen znovu připomněla, že upravený účes, jemné nalíčení a elegantní
oblečení dovedou zvýraznit přednosti každé ženy.
Přehlídku moderovala Vendulka Lorencová
– loňská vicemiss XXL, která diváky provedla celým
programem a seznámila je i s módními trendy pro
letošní rok.
V sobotu 12. května představila paní Jana Štursová modely ze své kolekce na zámku v Jevíčku.
V rámci sobotního odpoledne pro ženy, které módní
přehlídkou gradovalo, ukázaly začínající mladé dívky
29 jarních, a letních modelů. „Vybírám si dívky, které
jsou nejen krásné ale mají i vnitřní kouzlo. Musí mě
oslovit i jinak než postavou,“ odpovídá Jana Štursová
na otázku, jak si předvádějící dívky volí. I přes jejich
krásu se dostalo všem dívkám nalíčení od kosmetičky Miroslavy Strnadové. Během jedné hodiny, kterou
provázel Lukáš Bukovský, se tak předvedla práce
několika měsíců, avšak s neuvěřitelnou elegancí
a smyslem pro barvy.
Ženy, které se sobotního odpoledne zúčastnily,
se dále dozvěděly několik postřehů ze světové módy.
Mohly si modely prohlédnout zblízka nebo si u samotné návrhářky nějaký zamluvit či objednat.
Proč mají modely Jany Štursové úspěch a šmrnc?
Ona sama říká: „Snažím se, aby modely salonu Atol
byly nadčasové, kvalitní a hlavně aby vyjadřovaly radost ze života.“ A to se jí opravdu daří. Být na její přehlídce je zážitek pro každého, proto by ji každá žena
měla aspoň jednou navštívit. A s čím se s námi Jana
Štursová rozloučila? Jak jinak než mottem, z kterého
vychází. „Každý z nás je originál, každý má svůj styl
a kouzlo osobnosti.“
-Bak-, -cher-
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SPOLEČENSKÁ
RUBRIKA
VZPOMÍNÁME
Dne 21. června to už bude
šest dlouhých roků, kdy od
nás odešla tam, odkud není
návratu naše drahá manželka, maminka a babička paní
MARIE JÍLKOVÁ. Nikdy nezapomeneme na Tvoji lásku
a obětavost.
Stále vzpomínají manžel
a děti s rodinami
Dne 4. května uplynulo
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.
Manžel Břetislav a synové Břeťa a Mirek s rodinami
Dne 27. 6. 2007 to bude 10
let kdy nás navždy opustil náš
drahý manžel, tatínek a dědeček pan František Vosýnek.
Vzpomínáme.

NEPROFESIONÁLNÍ
PŘÍSTUP!?
Mám pocit, že zdravotnictví je ve špatném stavu.
Zrušila se pohotovost, a když je potřeba zavolat lékaře,
není jiná možnost, než volat RLP.
Manželovi bylo špatně, přijel MUDr. Gapa a zachoval se, podle mého názoru, neprofesionálně. Prohlásil, že se nejedná o problémy srdce, ale o psychiku
a po aplikaci injekce odjel. Manželův zdravotní stav se
nadále zhoršoval, proto ho syn odvezl v sobotu ráno
do nemocnice v Litomyšli, kde ve večerních hodinách
toho dne na mozkovou příhodu zemřel.
KL
Reakce MUDr. Gapy
Ze samotného textu nelze identifikovat ani datum,
ani jméno pacienta. Vycházím-li ze jména a bydliště
stěžovatelky, šlo patrně o sedmdesátidevitiletého pacienta, ke kterému jsem býval opakovaně volán pro
různé potíže vyplývající z řady onemocnění. Naposledy tomu bylo 23. 2. 2007 (což byl pátek před 3 měsíci)
v dopoledních hodinách, srdeční potíže zmiňované
ve stížnosti nebyly ani hlášeny, ani v době mého vyšetření přítomny (hlášeno dispečinku ve Svitavách,
záznam lze snadno dohledat). Neshledal jsem důvod
k okamžité hospitalizaci, informoval jeho praktickou
lékařku a požádal o návštěvu odpoledne pro případ
zhoršení zdravotního stavu. Ta při své návštěvě došla
ke stejnému závěru jako já dopoledne. Mrzí mne, že
ke skutečnému zhoršení stavu svého manžela nás stěžovatelka již nevolala. Nevím, o co opírá své obvinění
z mého neprofesionálního chování, a očekávám, že je
mně i veřejnosti doloží.
Nehodlám se zastávat našeho zdravotnictví. Zajištění RZP, RLP a LSPP je záležitostí kraje. Ordinační
hodiny lékařské pohotovosti proto neurčuje Poličská
nemocnice, ale Krajský úřad v Pardubicích. Ve všední
den je od 17 do 21 hodin a o svátcích a víkendu od 8
do 17 hodin, prozatím i s výjezdy lékaře pohotovosti
k nemocným (což není tak samozřejmé, v některých
okresech návštěvy lékaře doma vůbec nejsou), dětská
pohotovost funguje po celou mimopracovní dobu
dětských lékařů. Rychlá lékařská služba pak funguje
24 hodin, 7 dní v týdnu a je určena pro stavy bezprostředně ohrožující život.
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VZPOMÍNKA NA MUDR. MILANA NÝVLTA
Roky plynou jako voda. S tímto rčením nelze nesouhlasit. Stejně jako plyne voda v řekách, stejně tak
plyne i čas a my, v dnešní hektické době, nemáme
čas se ohlédnout, natož zastavit.
Dovolte mi, abych s odstupem 2 let, které uplynuly v intencích výše napsaného, zavzpomínal na
člověka, který opustil řady našich spoluobčanů
právě před 2 lety, na prim. MUDr. Milana Nývlta
(23. 5. 1947 – 27. 6. 2005), který by se 23. 5. 2007 dožil 60 let.
Profesně začínal na interním oddělení nemocnice v Žacléři, poté dlouhá léta působil jako zástupce
primáře interního oddělení v nemocnici v Poličce,
kde mu z politických důvodů (příbuzní v emigraci)
a díky neochotě ke vstupu do KSČ nebylo umožněno ucházet se o primariát, i když tuto funkci odborně vykonával.
Od r.1984 působil na interním oddělení ve
Svitavách, kde stál u zrodu dialyzačního střediska
v budově u vlakového nádraží a byl tak jedním
ze zakladatelů nefrologie na Svitavsku. Dialyzační
středisko ve Svitavách bylo jedním z mála v tehdejší
Československé republice a po dialyzačním středisku FN Hradec Králové jediným dialyzačním a nefrologickým centrem v královehradeckém kraji.
Po přesunu dialyzačního střediska do nové budovy v areálu nemocnice ve Svitavách MUDr. Milan
Nývlt založil r. 1993 společnost INMED s.r.o. (INterní
MEDicína). V budově v areálu nemocnice kromě
dialyzačního střediska byly otevřeny i interní a nefrologická ambulance a lůžkové interní oddělení. Pro
zvýšení komfortu pacientů, léčených v pravidelném
dialyzačním programu, byla založena dopravní zdravotní služba vlastními sanitními vozidly.
Léčebné a diagnostické postupy odborně
zdaleka převyšovaly tehdejší standardy. Stejně tak
i technické zázemí bylo nadstandardní. Např. ultrasonografickým přístrojem nebyly vybaveny tehdy ani
okolní nemocnice. Stejně tak i dvoulůžkové pokoje
s vlastním WC a sprchou, telefonem a televizí nejsou
běžně k dispozici ani dnes. V r. 2000 bylo lůžkové
oddělení z důvodu neuzavření smluv ze strany VZP
zrušeno.

Pro pravidelně dialyzované pacienty byly
MUDr. M. Nývltem organizovány tzv. rekonvalescenční pobyty, při kterých se medicínská technika
přemístila do upravené mobilní buňky, která umožňovala medicínský servis v různých rekreačních
střediscích a tím bylo umožněno pacientům v rámci
pravidelného dialyzačního programu trávit příjemnou dovolenou se svými rodinnými příslušníky. Tato
činnost byla v tomto oboru zcela průkopnická. Pouze na vysvětlenou - to, co pro zdravého člověka je
zcela běžné, tzn. volně cestovat, setkávat se s novými lidmi apod., je pro dialyzovaného pacienta v podstatě nemožné – je uvázán ke svému mateřskému
dialyzačnímu středisku jakousi pomyslnou pupeční
šňůrou, kdy pomocí přístroje, nahrazujícího činnost
ledvin, je dialyzován nepřetržitě 3x týdně vždy
5-6 hodin trvající dialyzační procedurou.
K tomuto portfoliu poskytovaných služeb prim.
MUDr. Milan Nývlt ještě stihl funkci ředitele poličské
nemocnice, kdy pod jeho vedením probíhaly kompletní rekonstrukce budovy chirurgického a interního oddělení nemocnice v Poličce.
Vysoké pracovní nasazení, odborná zdatnost,
manažerské schopnosti, přirozená inteligence
a všeobecné znalosti, to vše přispělo k tomu, že
medicínské služby, poskytované INMED s.r.o., byly,
samozřejmě i díky erudovanému kolektivu INMED
s.r.o., na evropské úrovni.
Minulost zavazuje a já doufám, že se vysoko
nasazenou laťku odbornosti, potažmo kvality poskytovaných zdravotnických služeb se podařilo
udržet, o čemž svědčí udělení Akreditace pro obor
nefrologie Ministerstvem Zdravotnictví ČR na podzim r. 2006, což je jakýmsi puncem kvality poskytovaných zdravotnických služeb na úrovni standardů
Evropské unie.
Dovolte mi, abych tuto krátkou vzpomínku zakončil citátem I. Kanta, který plně vystihoval jeho
marný boj s těžkou nemocí: „Nejméně se bojí smrti
ti, život, kterých má největší cenu.“
Za rodinu MUDr. Milana Nývlta syn Norbert
Nývlt a dcera Tereza Mačátová

KLUB ZDRAVÍ VÁS ZVE NA POSLEDNÍ
PŘEDPRÁZDNINOVOU PŘEDNÁŠKU
Také se vám občas zdá, že je něco ve vzduchu? Něco zvláštního, co voní dobrodružstvím?
Mám moc ráda to chvění vzduchu nad horizontem sluncem rozpálených cest. Jako malá jsem si
přála také uvidět fatu morganu, kdy teplý vzduch
ve vrstvách atmosféry odzrcadlí i stovky kilometrů vzdálené obrazy skutečnosti.
Vzduchem ostatně pořád něco poletuje viditelně i neviditelně: šlechetné i nečisté myšlenky,
energie, částice záření nejrůznějšího původu,
zvuky, hmyz a ptáci, výtvory leteckého průmyslu,
někdy i pohlavky (ty létají zajímavě, vždycky
v páru), občas nám uletí z pusy slovo, které tam
mělo zůstat – a v dosud svěžím jarním vzduchu
se vznáší a je unášen prouděním všudypřítomný
prach a také pylová zrnka nejrůznějších kvetoucích rostlin, která horlivě vytvářejí potravu
včelám a jiným opylovačům z hmyzího společenství, aby za sladkou odměnu nektaru přenesli
pyl na jiné blizny sesterských květů v sousedství
a pomohli tak naplnit jejich poslání o novém
potomstvu.
Většinou to nemusí být tak velký problém,
prach nám většinou vadí, když usedne na plochu, z níž ho s naučenou pravidelností setře ruka
všímavé a pořádkumilovné ženy (znám i muže,
kteří prach setřou, nejen prstem, jeden můj
kolega mi dokonce řekl, že nesnese, aby někde
byla jen neznatelná stopa prachu a tak neustále
sám obchází jejich třípodlažní dům s prachovkou,
také bych chtěla být dokonalejší). Prach ale usedá i na plochu našich vnitřních sliznic dýchacího

ústrojí a to už problém je. A přidají-li se k prachu
sezónní pyly nebo plísně, může to být opravdu
pohroma – jak pro majitele oněch sliznic, tak pro
vás, jste-li např. jeho rodičem a musíte spolutrpět
vyšetřovací metody a ještě i celkem finančně nákladnou léčbu.
Ano, tématem červnové přednášky jsou
dýchací problémy způsobované právě těmito
cizorodými látkami. Pokud máte zájem, jste co
nejsrdečněji zváni na přednášku „Jak nebýt
u konce s dechem – aneb co je to alergie, astma, záducha…,“ která se bude konat v Mozaice
dne 13. června 2007 od 18.00 hodin. S železnou
pravidelností je její součástí i diskuze a ukázky
zdravého jídelníčku.
A protože se už ve vzduchu chvěje i vytoužená ozvěna slov prázdniny a dovolená, chtěla bych
vám popřát, abyste tento čas naplnili aktivním
odpočinkem a upevnili tak nejen své zdraví, ale
i vztahy s těmi, které máte rádi, abyste našli i nové přátele, z nichž se budete moci radovat i když
zrovna nebude svítit sluníčko.
Těším se na vás
Hanka Ščigelová, Klub zdraví Polička

INZERUJTE V JIŘENCE
do všech schránek v Poličce a okolí.
e-mail: jitrenka@policka.cz
tel. 603 526 243

ŠIKANA NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH
Protože jsem s případem šikany na Masarykově
V tom případě si děti neuvědomí závažnost problé- lest šikanování vydaná nakladatelstvím Portál, kde
ZŠ obeznámena, reaguji na článek z Jitřenky vydané
mu a nedokáží tak rozeznat hranice mezi obranou
je také definována šikana následovně : Jeden nebo
v květnu 2007 č. 5 „Zprávy z Masarykovy ZŠ“, ve kte- a útokem. Nikdo z nás by si pravděpodobně na místě
více žáků úmyslně, většinou opakovaně týrá a zotrorém je zmínka o „šikaně“. Jednalo se o dlouhotrvající
oběti nenechal dlouhodobě ubližovat bez jakékoli re- čuje spolužáka či spolužáky a používá k tomu agresi
útoky ze strany skupinky chlapců, která fyzicky i psy- akce na útok. Je zarážející, že rodiče žáků dané třídy
a manipulaci.
chicky šikanovala spolužáka.
nebyli informováni o tomto dlouhodobém problému
Při řešení šikany na vlivnosti či postavení rodičů
Souhlasím s názorem pana Kacálka, že nejlepší
a průběhu vyšetřování. Také by mě zajímalo, zda byl
nezáleží, pouze rozhoduje konkrétní typ či forma
prevencí je výchova v rodině. Ale pokud se násilí
celý pedagogický sbor s tímto případem dostatečně
šikany. I právo zná termín nutná obrana, navíc požav jakékoli podobě objeví, musí se rázně zakročit a to
seznámen, když rozhodoval o potrestání všech zú- dujeme od žáků, aby o problémech informovali třídní
i bez ohledu na to, jak vlivní jsou rodiče aktérů (nebo
častněných.
učitele, případně vedení školy či výchovné poradce.
jak velké „dusno“ dokáží ve škole udělat).
Zase jednou dostaly spravedlnost a důvěra dětí
Žádné dítě doma neinformuje zcela objektivně,
Jak je možné, že oběť šikany je potrestána za to, že „na frak“, proto jako učitelka zvažuji, zda mám být na
zvláště je-li účastníkem, to je přirozené a snadno
se útočníkům jen bránila a jim je za současné dobré
svou profesi hrdá nebo se stydět...
pochopitelné. Rodiče dotčených žáků byli do školy
chování trest snížen...? Je snad rčení „vlk se nažral
Andrea Gibiecová
pozváni a informováni, s pověřeným pedagogickým
a koza zůstala celá“ stále zakořeněno jako správné
pracovníkem byl postup konzultován a pedagogický
řešení problémů? Vidím to jako výsměch spravedlVyjádření Masarykovy ZŠ k příspěvku
sbor byl s případem obeznámen. Kolektiv třídy sledunosti a všem slušně vychovaným lidem. Děti se teď
Minimálně dva pozitivní rysy z citovaném článku
jeme a výchovná opatření zapůsobila.
budou ještě více bát bránit šikaně a hledat pomoc
můžeme vyvodit. Tedy naše škola nechce problémy
Skutečností je, že v dosahu poličských škol není
u dospělých, kteří v tomto případě, podle mého mí- zakrývat, veřejně o jejich existenci informuje, a není
profesionální etoped a psychoterapeut, který by se
nění, selhali.
to snadné. Reakce dokazuje, že rodiče dění ve škole
zabýval touto problematikou, naštěstí naše škola neChápu, že se takové věci těžko dokazují, ale necit- sledují a nejsou k němu lhostejní.
byla svědkem otřesných případů šikany, které uvádí
livý přístup při vyšetřování a nespravedlivé rozhodnuVlastní obsah článku je na rozsáhlou polemiku. zmíněný autor ve své knize nebo je můžeme občas
tí mohou ještě více uškodit už tak ublíženému dítěti. Vždy bude pohled blízkého rodinného příslušníka
zachytit ve sdělovacích prostředcích.
Všichni pedagogičtí pracovníci by v tomto směru měli
oběti šikany jiný, než například pohled ze strany
- J. Kacálek být dostatečně proškoleni a hlavně by měli umět zís- rodinného příslušníka agresora. Naše škola v rámci
kané poznatky co nejlépe uplatnit v praxi.
prevence šikanování nechala proškolit pověřeného
Je důležitý citlivý přístup k oběti šikany, její ochra- pedagoga, této problematice byla věnována samostatna a ne dítě ještě více vystavovat stresu a ponižování. ná pedagogická rada, každý pedagogický pracovník
Rozhodně není profesionální postavit šikanovaného
školy obdržel metodické materiály, jak postupovat při
před celou třídu, která se má vyjádřit k jeho osobě
odhalování a řešení šikany. Této problematice tedy
a on má z tohoto místa označit aktéry šikany. Nebo
věnuje škola vzhledem ke své velikosti a velkému
5. 6. DPS Penzion pořádá zájezd. Cíl cesty
odsoudit jeho obranu před útočníky a tento čin
počtu žáků ve třídách trvale zvýšenou pozornost. – Sloupskošošůvské jeskyně a zámek Kunštát. Cena
postavit na stejnou úroveň jako útoky šikanujících. Velkým pomocníkem je kniha Michala Koláře Bo- zájezdu je 220,- Kč. Odjezd od Penzionu, 8.30 hod..
Zájemci se nahlásí na recepci Penzionu.
12. 6. Šikovné ručičky ve 13.30 hod. společenská
místnost. Přineste si sebou nůžky, budeme pracovat
s vlnou.
pondlí - tvrtek 10,30-24,00
13. 6. Přednáška - Uganda očima Evropana.
pátek – sobota
10,30-01,00
Přednášející pan Aleš Kocián. Společenská místnost
nedle
10,30-22,00
ve 14.00 hod.
• oddlený nekuácký prostor
19. 6. Šikovné ručičky ve 13.30 hod. společenská
místnost. Budeme pokračovat ve výrobě zvířátek
Palackého nám. 56 Polika
z vlny.
tel: +420 461 310 278 (rezervace)
• pravidelné kulturní akce
20. 6. Návštěva Městského muzea a galerie v Po+420 604 923 344
ličce. Navštívíme výstavu „ O hračkách, hrách a hrae-mail: info@hereska.cz
ní“. Odchod od Penzionu ve 13.30 hod.
• polední menu
25. 6. Slavnostní zakončení semestru Poličské
www.hereska.cz
univerzity třetího věku. Jídelna ve 14.30 hod.
28. 6. Narozeninové zpívání – 14.00 hod. jídelna
Penzionu.

POZVÁNÍ DPS PENZION









  





ŘÁDKOVÁ INZERCE
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.
***
Příjmu pracovníka, brigádníka na pomocné práce. Tel. 464 620 162, mob. 731 506 249
***
Výběrové řízení. ČMSS z důvodu rozšíření produktové nabídky vypisuje výběrové řízení pro práci
finančního poradce. Využijte možnost seberealizace,
rychlého kariérového růstu a nadprůměrného finančního příjmu. Stručný životopis posílejte do 14. 6. 2007
na rene.habrman@cmss-oz.cz nebo do kanceláře Eimova 291, Polička. René Habrman - obchodní ředitel,
tel. 777 103 994
***
Koupím pozemek pro stavbu chalupy (popř
chalupu) o velikosti min. 1000 m2 na Vysočině.
Vzdálenost od Brna max. 80 km. Tel.: 603 818 218,
548 523 711, e-mail: groh.m@centrum.cz
***
Pronajmu byt 2+1 v panelovém domě volný od
1. 8. 2007. Tel. 736 143 176
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INFORMACE O SYSTÉMU TŘÍDĚNÍ ODPADŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA POLIČKY
S PODPOROU FIRMY EKO-KOM, A.S.
Třídění odpadů v Poličce zaznamenalo svůj rozvoj
od roku 1994, kdy v rámci projektu realizovaného na
územní svitavského okresu byly v Poličce rozmístěny
kontejnery na sběr papíru a plastů a byly doplněny další kontejnery na sběr skla. V roce 1997 byl
zprovozněn recyklační dvůr v Hegerově ulici, který
spolu se střediskem firmy LIKO Svitavy, a.s. v ulici
Jilemnického významně doplnil službu poskytovanou
sběrnými surovinami v Heydukově rozšířením spektra tříděných odpadů.
Další významnou událostí bylo zapojení města do
systému EKO-KOM a to podpisem smlouvy s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s. v roce
2002. Na základě této smlouvy jsou městu propláceny
odměny podle množství vytříděného odpadu, který
je určen k recyklaci. Prostředky získané od firmy
EKO-KOM, a.s. Polička využívá ke zlepšení systému
třídění odpadů, a to zejména úpravou stanovišť pro
kontejnery na třídění odpadů, nákupem nových
kontejnerů a úhradou nákladů spojených se sběrem
tříděného odpadu, což umožňuje udržovat poplatek
za komunální odpad vztažený na osobu na nižší
úrovni než je odměna proplácená společnosti LIKO
SVITAVY, a.s., která sběr a svoz odpadů provádí. Platí
tedy: Čím více třídíme, tím méně platíme!
Informace o spektru odpadů, které náleží do
jednotlivých kontejnerů na tříděné složky komunálního odpadu, uvedená na jednotlivých kontejnerech,
je poměrně stručná, proto považujeme za potřebné,
abychom ji v následujícím přehledu ještě blíže specifikovali:

Z ČINNOSTI DPS PENZION – DUBEN
3. 4. Dům s pečovatelskou službou“ Penzion“
navštívily děti z MŠ Pomezí s programem Vejcohrátky. Děti i obyvatelé Penzionu pod vedením paní
ředitelky Venclové si společně vyzkoušeli zadané
úkoly. Hlavním tématem byla skořápka. Co všechno
skořápka umí, co se s ní dá dělat, co všechno dokáže.
Senioři se dozvěděli spoustu zajímavostí a společná
zábava s dětmi se jim velice líbila.
4. 4. Program na Velikonoční besídku si tentokrát
připravily pod vedením paní učitelky Dlouhé a Zemanové děti z MŠ Rozmarýnek a žákyně Speciální
školy v Poličce s paní učitelkou Zrůstovou. Básničky,
písničky a tanečky příjemně naladily na Velikonoční
svátky. Na závěr si diváci zazpívali s pěveckým souborem Poupata.
10. 4. Senioři vyráběli postavičky z květináčů.
Květináče lepili, zdobili a tak vznikla rodinka, která
teď zdobí atrium Penzionu.
11. 4. Na film pana Ing. Kleina se všichni moc
těšili. Tentokrát nám představil Korsiku a její krásu.
Senioři s panem Ing. Kleinem vždy rádi cestují a poznávají nová místa.
18. 4. Maškarní bál, na který si senioři připravili
masky, se opravdu vydařil. Masky měly svá jména
a tak jste mohli na tanečním parketě spatřit – kominíčka Župsajdu, černokněžníka Famfulína, prsatou
Máry, sličnou Bertu, mušketýra Vrazdoňkord a spoustu dalších. Nechyběly soutěže. K tanci i poslechu hrál
pan Hladík.
24. 4. Po zimě se senioři těší na teplé slunečné
dny strávené v atriu Penzionu. A tak nastal ten pravý
čas na odemykání atria speciálním klíčem, spojené
s prvním letošním opékáním uzeniny.
V měsíci dubnu se Dům s pečovatelskou službou
„Penzion“ zúčastnil výstavy v Lysé nad Labem „Šikovné
ruce našich seniorů“, kterou pořádá Centrum sociální
pomoci Poděbrady. Penzion zastupovaly se svými výrobky paní Hegrová, Haderová, Styblíková, Honzátková, Vrzalová, Sokolová a paní Vltavská. Byly vystaveny
malované kameny, obrázky na plátně (práce vyrobené ve výtvarné dílničce Penzionu), zvířátka z textilu
a vyšívané ubrusy. Vystavující obdržely Pamětní list
a dárečky. Všem děkujeme za reprezentaci Penzionu
a přejeme mnoho dalších tvořivých nápadů.
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PAPÍR - kontejner modré barvy
Do kontejneru patří: všechny druhy papíru.
Do kontejneru nepatří: obaly potažené umělou
hmotou, zamaštěný papír, papír znečištěný od
barev, kopírovací papír, obalový staniol, alobalové
folie, asfaltové a dehtové papíry a lepenky, brusný
papír, napouštěné papíry, pauzovací papír, papírové textilní dutinky lakované a tvrzené, vazby knih,
papírový prach a výseky z děrovaček, celofán,
lepící pásky, hygienický papír, pytle od krmiva,
cementu apod.
SKLO – kontejner bílé a zelené barvy (bílé
a barevné sklo)
Do kontejneru patří: tabulové sklo, nádoby
a lahve řádně vymyté
Do kontejneru nepatří: znečištěné lahve, porcelán a keramika, zrcadla, zářivky, žárovky, netříštivé
sklo, sklo s výztuží, lahve s kovovými a plastovými
kroužky a víčky.
PLASTY – kontejner žluté barvy
Do kontejneru patří: téměř všechny plastové
předměty, obaly, nádoby a fólie, tetrapakové
krabice od nápojů (mléka apod.). Plasty musí být
čisté, nádoby a lahve řádně vymyté. Pytel na plasty
si mohou občané vyzvednout na středisku LIKO
Svitavy a.s. v areálu Agropodniku a v Informačním
centru Polička. PET lahve je nutno sešlápnout!
Do kontejneru nepatří: plasty s kovovými
částicemi, obaly znečištěné organickými zbytky,
olejem nebo barvou, linolea, odpadové trubky
z PVC (novodur), molitan, textilie z plast. materiálů, kabely, plastové tapety, videokazety, pytle od
agrochemikálií.
V Lezníku, Modřeci, Stříteži a Bořinách probíhá
dvakrát do roka svoz nebezpečného odpadu recyklovatelných plastů, sběrového papíru a objemného domovního odpadu.
Svoz nebezpečných odpadů zahrnuje:
ledničky, mrazničky, televizory, radia, počítače,
zářivky, výbojky, akumulátory, včetně elektrolytu,
suché články-monočlánky, upotřebené oleje, olejové filtry, barvy, lepidla, rozpouštědla, spotřební
chemie z domácnosti, vyřazené léky, znečištěné
textilie, železné, plastové a skleněné obaly znečištěné škodlivinami.
OTEVÍRACÍ DOBA SBĚRNÝCH DVORŮ
V POLIČCE
Recyklační dvůr (LIKO) - ulice Hegerova
st 13 - 17
so 8 - 11:30
tel.: 461 724 815, 605 246 544
Pozn.: od občanů města Poličky přijímá firma
LIKO nebezpečné odpady bezplatně
LIKO (sběrné suroviny) - ulice Jilemnického
st, pá 8 - 16
so 8 - 11:30
tel.: 461 724 815, 605 246 544
RECYCLING – kovové odpady a.s.
- ulice Střítežská
po – pá 7:30 – 16.00
so 7:30 – 11.00
tel.: 461 540 768, 724 351 704
SDS KOVOŠROT s.r.o. - ulice Heydukova
út, čt 07 - 16
st, pá 07 - 18
tel.: 723 601 616 so 07 - 12
PŘEKLADIŠTĚ (LIKO) - silnice směr Bystré
po – pá 07 - 14
so 8 - 11:30
tel.: 461 724 815, 605 246 544
Ing. Marta Mastná v.r.

MOŽNOSTI ODKLÁDÁNÍ
JEDNOTLIVÝCH ODPADŮ
NA SBĚRNÝCH MÍSTECH
S OBSLUHOU
(od 4. 6. do 30. 9. 2007 je recyklační dvůr uzavřen; po tuto dobu bude odpady možné odevzdávat na středisku LIKO (sběrné suroviny), s výjimkou
odpadů níže označených *), které bude možné odevzdat na překladišti)
PAPÍR

LIKO, SD Kovošrot,
Recycling

SKLO

překladiště

RECYKLOVATELNÉ
PLASTY

recyklační dvůr, LIKO

POLYETYLENOVÉ FOLIE recyklační dvůr, LIKO
OBJEMNÝ DOMOVNÍ
ODPAD
(koberce, nábytek)*)
STAVEBNÍ SUŤ a VÝKOPOVÁ ZEMINA*)
KOMPOSTOVANÝ ODPAD ZE ZELENĚ*)

překladiště, recyklační
dvůr
recyklační dvůr
recyklační dvůr

VĚTVE*)

recyklační dvůr

OBJEMNÝ DŘEVNÍ
ODPAD*)

recyklační dvůr

KOVY

LIKO, SD Kovošrot,
Recycling

TEXTIL

LIKO, recyklační dvůr

PNEUMATIKY

LIKO, recyklační dvůr

PRYŽOVÝ ODPAD

recyklační dvůr

PĚNOVÝ POLYSTYRÉN

recyklační dvůr

ASFALTOVÁ a DEHTOVÁ
recyklační dvůr
LEPENKA
ETERNIT

recyklační dvůr

ŽIVIČNÉ KRY Z KOMUNIKACÍ*)

recyklační dvůr

LEDNIČKY

LIKO,recyklační dvůr

MRAZNIČKY

LIKO, recyklační dvůr

TELEVIZORY

recyklační dvůr

RADIA

recyklační dvůr

POČÍTAČE

LIKO, recyklační dvůr

ZÁŘIVKY A VÝBOJKY

LIKO, recyklační dvůr

AKUMULÁTORY VČ.
ELEKTROLYTU

LIKO, recyklační dvůr,
Recycling
LIKO, recyklační dvůr
prodejna ZAPA

BATERIE A MONOČLÁNprodejna KELVIN
KY (suché články)
ELEKTRO
ELEKTRO BRABEC
UPOTŘEBENÉ OLEJE

LIKO, recyklační dvůr

OLEJOVÉ FILTRY

LIKO, recyklační dvůr

BARVY

LIKO, recyklační dvůr

LEPIDLA

LIKO, recyklační dvůr

ROZPOUŠTĚDLA

LIKO, recyklační dvůr

SPOTŘEBNÍ CHEMIE
Z DOMÁCNOSTI

LIKO, recyklační dvůr

VYŘAZENÉ LÉKY

LIKO, recyklační dvůr

ZNEČIŠTĚNÉ TEXTILIE

LIKO, recyklační dvůr

ŽELEZNÉ, PLASTOVÉ
A SKLENĚNÉ OBALY
ZNEČIŠTĚNÉ ŠKODLIVINAMI

LIKO, recyklační dvůr,
Recycling

AUTOVRAKY

- Recycling

FOTBALOVÉ VÝSLEDKY
Mladší žáci: FK Agria CHOCEŇ - SK MasokomPo celé utkání jsme měli více ze hry, jen jsme to
binát 0:4
nedokázali gólově potvrdit. Soupeř podnikal velice
Sestava : Bednář- Moučka, Košek, Štoudek, Kvas- nebezpečné brejky, ve kterých nás podržel výborně
nička, Kučera, Nespěšný, Šidlo, Střítežský,
chytající Tadeáš Vraspír. Druhý poločas jsme začali
Štěpánek, Opina (Staněk, Filipi, Hvězda)
skvěle, Jakub Dvořák, jenž byl nabuzen již ze svého
Do zápasu sousedů v tabulce nastoupili s větším
účinkování za starší dorost, skvěle přečetl hru domáodhodláním po vítězství domácí hráči. Naši mladší
cích zadáků, sebral z kopaček malou domů a podél
žáci začali v hodně pozměněné sestavě bojácně a vů- gólmana skóroval. Po odstoupení vyčerpaného Ondry
bec si nevěřili. Důkazem toho byla spousta přihrávek, Petra jsme ztratili na chvíli kontrolu nad zápasem
které místo na spoluhráče směřovali na soupeře, a ten
a umožnili jsme domácím po zaváhání v naší obraně
potom postupoval lehce dopředu. Jak jsem už mno- srovnat na 1:1. V závěru odpustil domácím rozhodčí
hokrát zmínil, když nám chybí tři hráči základní se- penaltu a když se zdálo, že se rozejdeme smírně,
stavy, tak je kluci z lavičky nedokáží nahradit. I proto
přišla 3 minuta nastavení, Míra Dobeš potáhl míč až
domácí zvítězili naprosto zaslouženě a připsali si do
do šestnáctky domácích, zakončil, brankář sice jeho
tabulky tři body.
střelu vykryl, ale pouze před Honzíka Scheiba, jenž
Starší žáci: FK Agria CHOCEŇ - SK Masokombinát
překvapivě po zasekávačce zavěsil hokejově pod víko
POLIČKA 1: 3
na vítězných 2:1.
Mladší Dorost: SK TŘEMOŠNICE - SK Masokombinát POLIČKA 1 : 2
Starší Dorost: SK TŘEMOŠNICE - SK MasokombiBranky: Jakub DVOŘÁK, Jan SCHEIB
nát POLIČKA 1:2
Sestava: Vraspír - Prokůpek, Klein, Mihulka, ZavaBranky: 77. Jakub DVOŘÁK, 85. Tomáš ŠVEC
dil - Petrásek, Petr, Mužík
Sestava: Dobeš - Škoda, Langr, Navrátil . Findejs
Jakub - Mužík Jirka, Dvořák, Kysilko, (Bednář - Češka, Šves, Findejs, – Chrást, Klein, Vrabec (Petr,
Mirek, Dobeš Mirek a Scheib Jan)
Zavadil, Dvořák)

Do dalšího utkání s ohroženým celkem sestupem
jsme nastoupili bez 4 hráčů čítajícího kádru staršího
dorostu a tak museli zaskočit mladší dorostenci. Charakteristika utkání je taková, že ačkoliv jsme měli
neustálou převahu, tak jsme se na vítězství pěkně
nadřeli. Soupeř kromě penalty v prvním poločase,
kterou proměnil, neměl téměř nic, a když se něco
málo náhodou urodilo, jistý gólman Dobeš vše řešil se stoickým klidem a velikým přehledem. Takže
poločas jsme prohrávali 1:0 a do druhého poločasu
jsme šli s úkolem vše zvrátit. Celý druhý poločas jsme
soupeře neustále tlačili před jejich branku, ale bez kýženého efektu. Až 77 minutě skvěle zavěsil pod víko
domácí svatyně vystřídavší Jakub Dvořák a zavelel
ještě do mohutnější ofenzívy, což bylo korunováno
vítěznou brankou opětovného spasitele Tomáše Švece.
Pochvala pro celé mužstvo, opět dokázalo zvrátit minusový výsledek ve svůj prospěch. Kluci gratulujeme
a děkujeme za poctivě odvedenou práci.
Mladší přípravka: V sobotu 21. 4. 2007 se uskutečnilo další kolo krajského přeboru přípravek, které
se konalo v Jablonném nad Orlicí.
Jablonné nad Orlicí – Polička 0 : 5 /J.Šimek 1,
L.Mužík 3, J.Martinů 1 /
Moravská Třebová – Polička 0 : 5 / Láďa Mužík
3, Jára Martinů 2 /
Česká Třebová – Polička 3 : 1 / Tomáš Dittrich
1/
Muži „B“: Sokol HORNÍ ÚJEZD - SK Masokombinát POLIČKA „B“ 0:4
Branky: 25. Martin PAVLÍK, 47. Martin MIHULKA,
75. Martin NIKL, 88. Vojtěch KRÁL
Sestava: Vopařil – Nekvinda (Král V.), Stoklásek,
Mihulka, Moučka (Kovář) – Nikl, Čípa, Opršál (Kučera), Bureš – Dittrich, Pavlík
Muži „A“: SK Masokombinát POLIČKA - SKP
Slovan MORAVSKÁ TŘEBOVÁ 2:1
Branky: 62. Vojtěch KRÁL, 64. Ondřej KUČERA
- 56. VEČEŘA
Sestavy:
POLIČKA: Dittrich O – Král L., Švec, Neumeister,
Kovář (72. Čípa) – Opina, Soukal D., Petr, Soukal L.,
- Král V. (90. Opršál), Kučera (85. Dittrich J.)
M. TŘEBOVÁ: Kryštof – Králíček, Skřebský,
Šatník R., Deutsch, Šíp, Šatník P., Huryta, Švanda,
Aberle, Večeřa (Sedláček, Horák)
Rozhodčí: BÁČA /Tatenice/, Chládek /Tatenice/
BARTUNEK /Květná/ 170 diváků
Muži „B“: SK Masokombinát POLIČKA „B“ - Sokol SEBRANICE 2:1
Branky: Čípa, Opršál - Kárský
Mladší žáci: FKAS PARDUBICE B - SK Masokombinát POLIČKA 1:6
Branky : Opina 2, Šidlo 2, Štěpánek, Nespěšný
Sestava : Bednář - Moučka, Forchtsam, Dvořák,
Štoudek, Kučera, Nespěšný, Šidlo,
Staněk, Štěpánek, Opina (Synek, Hvězda, Juřík)
Starší žáci: FKAS PARDUBICE B - SK Masokombinát POLIČKA 4:0
Mladší Dorost: SK Masokombinát POLIČKA - Jiskra LITOMYŠL 3:0
Sestava: Vraspír - Prokůpek, Klein, Mihulka, Zavadil - Mužík Jakub, Petr, Petrásek - Mužík Jirka, Petr,
Kysilko ( Bednář, Kalášek, Holeš )
Branky: 9 min Petr, 42 min. Petr, 44 min. Petrásek
Starší Dorost: SK Masokombinát POLIČKA - Jiskra LITOMYŠL 3:0
Sestava: Dobeš - Škoda, Langr, Navrátil, Findejs,
- Leinweber, Češka, Švec, Findejs, - Vrabec, Stodola (
Pazdera, Petr, Klein)
Branky: 39 a 45 Stodola, 65 min Pazdera
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ESKÁ FARMA DRAHOŠ
DOLNÍ ÚJEZD U LITOMYŠLE 257

zahajuje v msíci ervnu

SKLIZE

kvalitních a chutných

JAHOD

Sbr dle poasí každý den
od 7 do 18 hodin.
Samosbr 25 K/kg
Trhané 35 K/kg.

Vlastní obal s sebou.

Navedení na plantáže ze všech smr.
Seznamy nevedeme, ale pesto volejte
461 631 320, 607 607 632,
604 357 992
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Mšanský pivovar v Police, a.s.
poádá dne

30. ervna 2007

KENTON, KYVADLO
MICHAL HUDEK & Vision
ohnivá show MEE BLESKY
Zajímavá tombola
Program pro dti od 13.00 – 18.00 hod.
soutže, skákací hrad, skluzavka, tykolky,
Divadelní spol. Ludmily Frištenské:
14.00 pohádka „O perníkové chaloupce“
15.30 pohádka „O pejskovi a koice“
Vstupné dobrovolné ve prospch
Ústavu sociální pée v Bystrém u Poliky

AMATÉRSKÁ
VOLEJBALOVÁ LIGA
V uplynulém měsíci byly odehrány poslední zápasy VIII. ročníku AVL Polička s výsledky:
3. 5.
A mrzaci - THT 1:1, A mrzaci - Bukvičky
0:2, Bukvičky - THT 2:0;
10. 5. A mrzaci - Bystré 1:1
Konečné pořadí družstev:
1. Bukvičky (23 b.), 2. ASPV (22 b.), 3. Uzený
sardinky (20b), 4. Mr. Zaci (15 b.), 5. THT (13 b.),
6. Bystré (9 b.), 7. TJ Lubná (6 b.), 8. M6PV (4 b.)
Slavnostní ukončení s vyhlášením výsledků
proběhlo v pátek 25. května v salónku Starohradské restaurace.
Další ročník AVL Polička bude zahájen v září.
Přihlášky družstev do IX. ročníku AVL bude možno
podávat do 15. 8. e-mailem na adresu jkd@mail.cz
Kompletní výsledkovou listinu a výsledky odehraných zápasů naleznete na www.policka.cz/avl.
Děkujeme našim sponzorům jmenovitě Bartosh s.r.o., Tiskárna Polička, DEKTRADE, Kovoslužba Bulva a městu Polička za poskytnutou
podporu a těšíme se na dalším ročníku nashledanou.
Za OV AVL Jaroslav K. Dvořák
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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.

Firma

Ravensburger Karton s.r.o.

se sídlem Stítežská 968, 572 01 Polika
v souvislosti s výstavbou nové výrobní haly
a rozšíením stávající výroby

pijme nové zamstnance

do dvousmnného (tísmnného) provozu:

- obsluha a seizování stroj
- pracovnice k pásové výrob (kompletace výrobk)
Zájemci se mohou hlásit osobn nebo telefonicky
u p. eškové (tel. íslo: 461 723 113)

���������������������������������������������

13,00 – 18.30
hraje Polianka a DJ J.E.
13.00 – 17.00
exkurze s výkladem– varna a sklep
18.30 – 19.30
soutže pro píznivce pnivého moku

TENIS

PŘEBOR ŠKOL V ŠACHU

V sobotu 28. 4. se naplno roztočil kolotoč
MINITENIS: Choceň – Polička 5 : 3, Hr. Králové
mistrovských utkání. Tato sezona je pro poličský – Polička 1 : 7, Vys. Mýto –Polička 1 : 7
tenis opravdu výjimečná, protože se nám podařilo
Soutěž v minitenisu a dětí se hraje turnajovým
přihlásit hned šest družstev, což je nejvyšší počet
způsobem, kdy se družstva sjedou do jednoho
v historii klubu. Různých soutěží se účastní druž- města a systémem každý s každým bojují o vítězstva seniorů, dorostu, starších a mladších žáků, dětí
ství.
ročník 1998 a 1999 a úplně poprvé máme družstvo
Kromě soutěží družstev pokračují v menším ponejmenších hráčů v minitenisu ročník 2000 a 2001.
čtu také turnaje jednotlivců, kterých se naši hráči
Výsledky odehrané do 20. 5.:
účastní. 22. 4. turnaj dětí ve Vysokém Mýtě: DomiSENIOŘI: Mor. Třebová – Polička 3 : 6 , Polička
nik Mikulčák konečně prolomil smůlu čtvrtých míst
– Česká Třebová 4 : 5, Litomyšl – Polička 4 : 5
a obsadil místo třetí a zároveň si tak vybojoval poDOROST: Chrudim – Polička 6 : 3, Polička – Vys. stup na mistrovství republiky ve svém ročníku 1998,
Mýto 5 : 4, Polička – Holice 4 : 5, Česká Třebová
které se koná v červnu v Brně. 1. 5. turnaj dětí ve
– Polička 6 : 3
Dvoře Králové n. L.: Dominik obsadil 5. místo. 5. 5.
STARŠÍ ŽÁCI: Polička – H. Brod 8 : 1, Pardubi- turnaj dětí v Chocni: Dominik skončil v silné konce – Polička 6 : 3, Polička – Žamberk 5 : 4, Chrudim
kurenci na 8. místě a Štěpán Švanda na 14. místě,
– Polička 8 : 1
ale slavil svá první vítězství na turnajích. 7. 5. stejně
MLADŠÍ ŽÁCI: H. Brod – Polička 1 : 8, Polička
jako Dominik se i Lucka Jílková zúčastnila turnaje
– Vys. Mýto 6 : 3, Polička – Pardubice 8 : 1
ve Vysokém Mýtě, ale v ročníku 1997 a obsadila
DĚTI: Litomyšl – Polička 5 : 1, Choceň – Polička
2. místo a ani ona nebude chybět na mistrovství re5:1
publiky v Brně ve svém ročníku. 8. 5. se v Litomyšli
uskutečnil Okresní přebor staršího žactva a naši
hráči si vedli velice dobře.
Čtyřhra kluci
1. místo Radek Vytlačil a Martin Cecha
3. místo Michal Kadidlo a Pavel Bidmon
Čtyřhra dívky
1. místo Terezky Musilová a Vytlačilová
3. místo Veronika Pazlarová a Lucka Jílková
Dvouhra kluci
1. místo Michal Kadidlo
3. místo Pavel Bidmon
Dvouhra dívky
2. místo Terezka Vytlačilová
3. místo Veronika Pazlarová

Skvělých výsledků dosahovalo letos šachové
družstvo ZŠ NA LUKÁCH POLIČKA ve složení Ondřej
Schaffer, Jan a Kamil Petráskovi, David Sion a Petr
Matouš.
V kategorii 6. – 9. tříd nejprve zvítězilo v okresním
kole v Poličce, což byl předpoklad postupu do krajského kola přeboru škol družstev v šachu. V krajském
kole v Ústí nad Orlicí v silné konkurenci družstvo
překvapivě obsadilo vynikající druhé místo, které
znamenalo postup do celostátního kola společně
s krajským vítězem, Gymnáziem Vysoké Mýto.
Ani v celostátním kole, které se konalo formou
soustředění v hotelu Bezruč v Malenovicích u Frýdlantu nad Ostravicí, a ve kterém zvítězili šachisté
z Frýdku – Místku, ZŠ Na Lukách nezklamala a v konkurenci 26 nejlepších škol z ČR skončila na 13. místě.
Zdeněk Stodola

Nejmenší reprezentanti našeho města.
Z leva stojí: Adam Jelínek, Zdenda Jílek,
Radim Hnát, Natálka Jílková a Bára Quittová.

Zastupitelstvo obce Sebranice Vás srdečně zve na
tradiční posezení

TOULOVCOVA LETNÍ
SLAVNOST
SOBOTA 30. června 2007 od 16.00 hodin
SEBRANICE areál u kapličky sv. Mikuláše
za koupalištěm
16.00 hod.
Ukázka ze života Vavřince Toulovce z Třemošné
16.30 hod.
Divadelní hra z pera J. Cimrmana BLANÍK
- v podání SAN
17.30 hod.
Koncert hudební skupiny
VĚNEBAND z Litomyšle
18.30 hod.
Irské tance – OILEÁN z Valašského Meziříčí
od 19.00 hod.
K tanci a poslechu hraje country
skupina RANČEŘI z Poříčí u Litomyšle
Doprovodný program - ukázka řemesel.
Vstupné 30,- Kč, děti zdarma.
Občerstvení zajištěno.
Akce proběhne za přispění Pardubického kraje

Všem našim hráčům blahopřejeme k dosaženým výsledkům a přejeme mnoho dalších vyhraných zápasů.
Za TO Zdeněk Jílek

PLAVECKÝ ODDÍL ORKA
POLIČKA
Na Krajského přeboru žactva 12-14 let v Trutnově konaném 12. - 13. 5 .2007 reprezentovali plavecký oddíl Orka Polička dva nejlepší plavci Václav
Werner a Zdena Schauerová. Z 11-ti přihlášených
startů obou závodníků byly 4 medailové, o které
se zasloužil Václav Werner (2. místo 400m kraul,
2.místo 200m znak, 3.místo 200m kraul, 3.místo
100m znak). Dále přidal jedno čtvrté za 100m kraul
a jedno sedmé umístění za 50m kraul. Zdena na
svých prvních přeborech vyplavala z pěti disciplin
jedno hezké páté místo za 100m prsa a jedno šesté
za 200m prsa. V ostatních disciplinách se umístila:
13. místo 200m kraul, 18. místo 100 kraul a 19. místo 50m kraul. Podle očekávání si oba závodníci
zaplavali na všech svých tratích osobní rekordy.
Přejeme mnoho dalších plaveckých úspěchů.
Trenéři plaveckého oddílu

KARDIOKLUB ZVE
Kardioklub zve všechny příznivce zdravotních
kondičních vycházek na akce v červnu a červenci.
Sobota 18. června, sraz v 8 hod u Sportovní
haly. Trasa Studánka ve Svitavském lese. Délka 6
a 9 km. Účastnící z Poličky odjez v 7.37 hod.
Cestou Terezy Novákové k Lačnovskému
rybníku
Oldříš-Přibylov-Lucký Vrch-Lukásova lípa
Délka vycházky 7 a 9 km
Kdy? 1. července, odjezdy vlaků Svitavy 8.16
hod, Polička 9.16 hod
Za výbor kardio klubu Jan Pokorný

PRŮKOPNÍCI IN-LINE HOKEJE
V POLIČCE
V Litomyšli se letos uskutečnil 1. ročník meziměstské ligy v in-line hokeji, který probíhal od
17. dubna do 17. května 2007. Zúčastnilo se 6 týmů,
které se utkaly systémem dvoukolově, každý s každým. V této konkurenci obsadil tým složený z hráčů týmu Kometa/THT třetí místo. S týmem Chocně,
která je zakladatelem in-line u nás, jsme sehráli
vyrovnané dvojzápasy a dokázali získat i bod za remízu 8:8. Soutěž vyhrál domácí tým litomyšlských
hokejistů, které jsme dokázali v posledním zápase
porazit 13:12. Tento úspěch může být vlaštovkou
nového sportu, pro který by se v Poličce mohly vytvořit příznivé podmínky. Věříme, že díky nadšení
pro hokej by zde byl zájem i o tento sport a do
budoucna se dočkáme podobné soutěže i v Poličce,
což může být hozenou rukavicí pro hokejové činovníky našeho města.

Volejbalový oddíl Spartak Polička
Vás zve na IV. ročník
volejbalového turnaje neregistrovaných

POLIČSKÝ BLOK
Termín: sobota 23.06. 2007
8:30 hod prezentace
v 9:00hod zahájení turnaje
Místo: Volejbalové kurty u Sokolovny v Poličce
Systém turnaje:
Bude sestaven podle počtu přihlášených družstev. Pozor - počet družstev omezen!
Pravidla pro účast:
V každém družstvu musí být minimálně 2 ženy,
které mohou být registrované. Za družstvo musí
nastoupit muži, kteří nejsou registrovaní. Pravidlo
se nevztahuje na muže mladší 18 a starší 50 let.
Startovné: 400,-Kč za družstvo / v ceně oběd /
Přihlášky:
Písemně nebo telefonicky do 15.06.2007!!!
Kontaktní osoba:
Ludmila HARAŠTOVÁ, Nádražní 648, 572 01
Polička, mobil: 731 180 433, e-mail: harasta.frantisek @ tiscali.cz
Ceny: Družstva do 3. místa obdrží věcné ceny
Občerstvení: Po dobu turnaje zajištěno
Srdečně Vás zveme s těšíme
se na Vaši účast
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TURISTÉ V ČERVNU
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
Pátek 15. června – Za západem slunce. Na
noční vycházku se vypravíme na rozhlednu „Horní
les“. Sraz účastníků v 18.50 hod na autobusovém
nádraží. Odjezd linkovým autobusem v 19.00 hod
do Bystrého. Odtud přes rozhlednu „Horní les“ pěšky do Poličky. Trasa asi 23 km. Vedoucí akce: ing
Karel Müller
Pátek – neděle 22. - 24. června - Setkání
cykloturistů na Kadově. 12. ročník setkání na
Kadově. Ubytování na karimatce a vlastních spacích pytlích. Trasy dle vlastního výběru. Vedoucí
akce: Vlad. Uhlíř a Mil. Štefka
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační skříňce KČT na budově hostince „U Mrštíků“
v Tyršově ulici a nebo na internetové adrese: www
policka.cz/kct
Na naše akce zveme i nečleny KČT

PARKUROVÉ SKÁKÁNÍ
Jezdkyně Lenka Burešová z JK Polička, stáj
Modřec na koni Flamb (majitelka Ing. O. Šplíchalová) zvítězila 28. dubna v Lanškrouně na st. „ZJ“
soutěži v parkurovém skákání.
L. Burešová, J. Tměj 7. 10. 2006 v Brně
a O. Bidmon 27. 4. 2007 v Lanškrouně úspěšně
složili zkoušky licence jezdce. Gratulujeme.

9. ROČNÍK POLIČSKÉ
POHÁROVÉ SOUTĚŽE
V POŽÁRNÍM SPORTU DĚTÍ

30. 6. 2007 od 9:30 hod. na hasičské zahradě
Přijďte se podívat na spoustu mladých hasičů
nejen ze svitavského okresu!
O poháry a medaile se utkají již podeváté.
Loni mezi sebou bojovalo více než 30 družstev
a 230 jednotlivců.
Že přesně nevíte, co požární sport obnáší? Pak
určitě přijďte a neodejdete suší!
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OHLÉDNUTÍ ZA LETOŠNÍM 42. ROČNÍKEM BĚHU
KOLEM POLIČSKÝCH HRADEB
Letošní ročník připadl na úterý 1. května. Slu- 2 M. Slonková - N. Město na Mor., L. Boháček
nečné počasí, byť provázeno chladným větrem, - Pardubice; ročník 2000 - D. Smoláková - V. Mýto,
přilákalo do městského parku 269 startujících
K. Coural -Vír; ročníky 98/99 P. Černková - Rtyně
v 27. kategoriích. Závod byl tradičně kvalitně
v Podkrkonoší, V. Mlynář D. - Dobrouč; ročníky
obsazen v hlavních kategoriích, kde nechyběli
96/97 S. Couralová - Vír, J. Václavek - D. Třebová;
mistři republiky, ale ani vícenásobný mistr světa
ml.žákyně M. Karasová - N. Město na Mor.; ml.žáci
v duatlonu Miroslav Krsek. Za podpory města
J. Pavel - Rtyně v Podkrkonoší; st.žákyně H. Tlustá
Poličky a Krajského úřadu Pardubického kraje bylo
N. Město na Mor.; st.žáci Jakub Siegel - Choceň;
možno zabezpečit tak náročnou akci, která přesa- dorostenky Zuzka Vlčková - Polička; dorostenci

huje rámec Pardubického kraje. Firma Medesa s.r.o. K. Krbek - N. Město na Mor.; juniorky M. Krejčí
Polička financovala peněžní odměny pro hlavní - N. Město na Mor.; junioři Lukáš Kourek - Nové
závod a firma Iscarex s.r.o. Česká Třebová pomohla
Město na Mor.; dvojčlenná rodinná družstva sourozabezpečit závod materiálně a propagačně. Věcné
zenci Smolákovi.
ceny věnovaly firmy Ravensburger, Masokombinát,
Přebor Poličky na 4 400 m: 1. J. Chmelík (15:42,20),
Agricol, Coloren, Skloram, Flora, Pneu Červený, 2. J. Šutera (15:48,01) a 3. J. Kacálek (17:04,09)
Junkers J. Valeny, a Elektro Kelvin. Všem patří
Výsledky hlavního závodu na 4 400 m: muži
uznání a upřímné poděkování.
1. Petr Hubáček - AO Nové Město na Mor. (14:36,99),
Velmi potěšitelná byla opět velká účast malých
2. Michal Horáček - ISCAREX Česká Třebová (14:
běžeckých nadějí v předškolních a žákovských
45,01), 3. Michal Balcar - Univerzita Brno (14:49,07);
kategoriích. Jen škoda, že se více nezapojila širší
ženy 1. Táňa Metelková - SK Týniště n. Orl. (16:
poličská veřejnost. Vždyť vítězem není jen první
33,22), 2. Milada Barešová - ASK Blansko (17:44,86),
závodník v cíli, ale každý, kdo závod dokončí. Kdy
3. Lea Johanidesová - Jiskra Ústí n. Orl. (18:02,98)
mám tu možnost zaběhnout si s mistrem světa či
Uznání patří všem dětem a závodníkům za zdrarepubliky?
vý přístup k životu, i když pro ně místo na stupních
O sportovní hodnotě hovoří výkony v porov- vítězů nezůstalo. Přesně za rok 1. května 2008 se
nání s dlouhodobými tabulkami závodu, kde Táňa
kolem poličských hradeb poběží již 43. ročník.
Metelková dosáhla 3. nejlepšího času, stejně jako
Organizace tak náročného závodu není možná
dorostenec Kamil Krbek. Vítěz hlavního závodu
bez širokého kolektivu spolupracovníků atleticPetr Hubáček zvítězil již posedmé a převzal z ru- kého oddílu a Školního sportovního klubu při
kou starosty pana Jaroslava Martinů putovní pohár
Masarykově základní škole Polička. Za aktivní
starosty města Poličky.
podíl a obětavost patří všem poděkování, stejně
Přehled vítězů: ročník 2000 a ml. T. Macho- jako divákům.
vá - Vavřinec, D. Jirouš - Polička; ročníky 2001/
-JarKa-

NEJLEPŠÍ VÝKON SEZONY NESTAČIL BASKETBALISTŮM
NA PRVENSTVÍ
Poslední dubnový víkend bojovali basketbalisté
svitavské rezervy „BK Polička“ o vítězství v soutěži
mužů východočeské oblasti. Postavení na druhém
místě v tabulce jim zaručovalo jistotu prvenství
pouze v případě, že na domácí palubovce porazí
vedoucí Jilemnici o 23 bodů a současně zvítězí
nad týmy Pardubic a Přelouče. Oblastní soutěž
navázala na Přebor mužů pardubického kraje, ve
kterém skončila svitavská rezerva „BK Polička“ na
pátém místě.
Svižný páteční zápas s Jilemnicí, v jehož průběhu domácí vedli o 19 bodů, však basketbalisté
nedokázali po zbytečně nervózním závěru dovést
do konce s potřebným rozdílem a zvítězili o 11
bodů. Stále však mohli doufat v zaváhání Jilemnice
v posledním zápase.
Po jasné sobotní výhře nad Pardubicemi cestovali rovnou do Přelouče. Na domácích bylo v prvním poločase znát, že nemají v nohách o zápas víc
a dobrým pohybem i střelbou z dálky si zajistili
dvacetibodové vedení.
Téměř ztracený zápas však basketbalisté BK
Polička otočili a soupeře v druhé půli přehráli
téměř o 30 bodů. Slovy trenéra Dušana Sabola
nejlepším výkonem sezony si nakonec vybojovali
výhru 87:97.

Jilemnice však své utkání zvládla a v oblastní
soutěži východních Čech obsadila díky lepšímu
skóre ze vzájemných zápasů první místo právě před
týmem BK Polička. Basketbalisty čeká prázdninový
odpočinek, přípravu na příští sezonu zahájí na tradičním srpnovém soustředění v Trutnově.
BK Polička-Svitavy B:Sokol Jilemnice 74:63
Třetiny: 18:14, 17:11, 16:15, 23:23
Body: Tichý 18, Špaček M. 13, Tomíček 13, Bárta
10, Teplý 7, Kredvík 4, Svojanovský 4, Najbert 3,
Petr 2, Špaček J.
Sokol Pardubice:BK Polička-Svitavy B 63:94
Třetiny: 16:27, 14:15, 13:25, 21:27
Body: Harašta 21, Tichý 14, Svojanovský 13,
Špaček M. 12, Bárta 9, Najbert 8, Kredvík 7, Petr
5, Špaček J. 5.
Sokol Přelouč:BK Polička-Svitavy B 87:97
Třetiny: 27:11,26:26,16:33,18:27
Body: Harašta 41, Špaček M. 18, Tichý 16, Bárta
9, Kredvík 6, Najbert 4, Špaček J. 3, Petr, Svojanovský,
(naj)

ROZVRH PLAVÁNÍ PRO
VEŘEJNOST ČERVEN 2007

JUNIORSKÝ MISTR EVROPY JE Z POLIČKY
V minulé Jitřence jsme psali o postupu poličských siláků na Mistrovství Evropy v benchpressu.
Vrcholné klání se v květnu konalo v německém
Schleswigu u Hamburku a zúčastnilo se ho
v několika kategoriích 224 závodníků a závodnic
z 15 zemí, za Českou republiku závodilo 14 soutěžících.
První den mistrovství přinesl maximální úspěch
českým a poličským barvám – junior Jakub Gutveis
(22), který startoval ve váhové kategorii do 110 kg,
hned získal zlatou medaili, když zvednul ve svém
osobním rekordu 200 kg. Juniorský titul mistra Evropy a tóny české hymny byl velkým zadostiučiněním za tvrdou osmiletou tréninkovou práci.
Poličští borci Petr Kašpar (28) a Igor Poliačik
(24) startovali druhý den v nejvíce nabité kategorii

1.
2.
3.
4.
5.
6.

do 110 kg mužů ve společnosti světové extratřídy.
Petr zopakoval svůj osobní rekord 220 kg a zajistil
si tak 7. místo a Igor, který na mistrovství cestoval
jako náhradník, si svým zlepšeným maximem
200 kg vybojoval pěknou 9. příčku. Další české
zlato vybojovala juniorka Soňa Kojanová z Nového
Boru a bronz Radovan Kaděra z Břeclavi v kategorii mužů do 140 kg.
Největší zátěž v ženské kategorii 120 kg zvedla
finská závodnice Virpi Pukila. Celkový nejlepší
výkon předvedl Rus Vladimír Maximov – neuvěřitelných 340 kg.
Jakub Gutveis oslaví v srpnu 23. narozeniny,
které jsou hraniční pro juniorské kategorie. O tom,
zda bude mít právo startu na podzimním mistrovství světa juniorů v Rusku rozhodne Světová federace silového trojboje.

MEZINÁRODNÍ MISTR ČR
V kongresovém centru v Praze se 19. května
konalo Mezinárodní mistrovství České republiky
v naturální kulturistice mužů a fitness žen, kterého se zúčastnilo 68 startujících z ČR, Slovenska
a Ukrajiny. Mistrovství mělo vysokou společenskou úroveň – konalo se pod záštitou Českého svazu olympioniků, hosty byly významné sportovní
osobnosti jako Dana Zátopková nebo Imrich Bugár. V bohatém doprovodném programu vystoupil
patron naturální kulturistiky Martin Maxa, ale
i Bára Basiková, Leona Machálková, Lou Fanánek
Hagen, Bára Štěpánová a další.
Soutěž měla vysokou sportovní úroveň. V kategorii do 180 cm startoval poličský Borec Jaroslav
Petr (26) v konkurenci 12 závodníků. Více než
4 měsíce přísné diety a dvoufázového tréninku
naznačovalo, že Jarda je ve formě, se kterou bude
útočit na nejvyšší příčky.
Poličský „Rambo“ splnil roli favorita na
100 procent a k zisku zlaté medaile přidal titul Mezinárodního mistra ČR a právo startu na Mistrov-

PLAVÁNÍ KOJENCŮ
Vážení rodiče, děkujeme vám za přízeň a účast
při plavání kojenců a batolat v uplynulých sedmi
letech.
V současné době dochází často k poruchám
na technologickém zařízení a bazénku samotném,
z tohoto důvodu je provoz bazénku pro kojence
a batolata zrušen.
Obnova se předpokládá až při rekonstrukci plaveckého bazénu. Vítáme vaše nápady a podněty na
vyřešení této situace.
Za pochopení děkují zaměstnanci plaveckého
bazénu.
Jitka Kmošková

ství Evropy v naturální kulturistice, které se koná
1. a 2. června ve Francii. Českému a poličskému
reprezentantovi přejeme zdárné dokončení přípravy korunované úspěchem na šampionátu.

pátek
sobota
neděle
pondělí
úterý
středa

6.00-7.30 h.
12.00-20.00 h.
14.00-20.00 h.
zavřeno
6.00-7.30 h.
18.00-20.00 h.
6.00-7.30 h.
12.00-20.00 hod
6.00-7.30 h.
14.30-16.00 h.
17.30-18.30 Aquaer.,
18.30-20.00 h., 20.00-21.00 h. KP
7. čtvrtek 6.00-7.30 h.
14.00-20.00 h.
8. pátek
6.00-7.30 h.
12.00-20.00 h.
9. sobota 14.00-20.00 h.
10. neděle zavřeno
11. pondělí 6.00-7.30 h.,
12.00-13.30 h.,
18.00-20.00 h.
12. úterý
6.00-7.30 h.
12.00-19.00 h.
13. středa
6.00-7.30 h.
10.00-12.00 h.,
14.30-16.00 h. 17.30-18.30 Aquaer.,
18.30-20.00 h., 20.00-21.00 h. KP
14. čtvrtek 6.00-7.30 h.
14.00-20.00 h.
15. pátek
6.00-7.30 h.
12.00-20.00 h.
16. sobota 14.00-20.00 h.
17. neděle zavřeno
18. pondělí 6.00-7.30 h.,
12.00-13.30 h.,
18.00-20.0 0 h.
19. úterý
6.00-7.30 h.
12.00-20.00 h.
20. středa
6.00-7.30 h.
14.30-16.00 h.
17.30-18.30 Aquaer.,
18.30-20.00 h., 20.00-21.00 h. KP
21. čtvrtek 6.00-7.30 h.
12.00-20.00 h.
22. pátek
6.00-7.30 h.
12.00-20.00 h.
23. sobota 6.00-7.30 h.
14.00-20.00 h.
24. neděle zavřeno
25. pondělí 6.00-7.30 h.,
12.00-20.00 h.
26. úterý
6.00-7.30 h.
12.00-20.00 h.
27. středa
6.00-7.30 h.
12.00-20.00 h.
28. čtvrtek 6.00-7.30 h.
8.00-10.00 h tři dráhy,
10.00-20.00 h.
29. pátek
6.00-20.00 h.
30. sobota 14.00-20.00 h.
Případné změny budou zveřejněny ve vývěsní
skříňce před plav. bazénem v Poličce.
PROVOZ SAUNY: v červnu uzavřena
OBJEDNÁVKY na MASÉRSKÉ SLUŽBY V PROSTORÁCH SAUNY NA PLAVECKÉM BAZÉNU č.t.
731 190 807
PROVOZ FITCENTRA NA PLAVECKÉM BAZÉNU:
PO-PÁ od 14.00-20.00 h.
ÚT., ČT. A SO od 10.00-12.00 h.
Zveme nastávající maminky na AQUAGRAVIDIBIC každou středu od 12.00 - 13.00 h. dle rozvrhu
pro veřejnost
V červnu pokračují plavecké kurzy do 20.6.2007
plavání rodičů s dětmi, plavání hrou, Delfínek, zdokonalovací plavání pro mladší a starší žáky, triatlon
MIP, plavecký oddíl ORKA
Informace o kurzech najdete ve vývěsní skříňce
před plaveckým bazénem,volat můžete: plavecký
bazén 461/725 631 pí. Kmošková
Jitka Kmošková, ved. plaveckého bazénu
KOUPALIŠTĚ v ČERVNU OTEVŘENO:
pátek 22.6. až sobota 30.6. od 12.00 do 19.00
h. v dopoledních hodinách pro kolektivy na objednávku č.t. bazén 461/725631
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