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Noviny občanů města Poličky a okolí

ročník 5 (81), číslo 7, ČERVENEC 2007

JE MOŽNÁ OPTIMALIZACE DOPRAVY V NAŠEM MĚSTĚ
KE SPOKOJENOSTI VĚTŠINY NAŠICH OBČANŮ?
Vážení a milí spoluobčané,
dovolte mi krátké zamyšlení nad současnou
dopravní situací, a to nejen v centru města Poličky,
a zároveň poděkovat za Váš aktivní přístup k této
dlouhodobé složité problematice i za účast v anketě
k dopravní situaci ve městě.
Myslím, že teď, po již známých výsledcích druhé
ankety, kdy opět jasná většina, tak jako v první anketě, cca 75 % našich občanů, je pro omezení dopravy,
nezbývá jiná možnost, než z pozice města přistoupit
k realizaci tohoto omezení. Myslím, že není možné
znovu ignorovat tak jasný a většinový názor.
Náš hlavní úkol v této problematice pro nadcházející období bude pečlivě a věcně prodiskutovat
všechny aspekty tohoto opatření tak, aby závěry
a vůle lidí vyjádřená v anketách byly spravedlivě
realizovány ke spokojenosti všech občanů bez
rozdílu.
Zastávám názor, že není možné řešit problém
jedné skupiny obyvatel na úkor skupiny jiné. Základním aspektem současné dopravní situace, kdy
je vjezd volný pro všechna vozidla, spočívá, alespoň
dle mého názoru, v tom, že jsme chtěli podpořit
naše místní obchodníky. Myslím, že v době, kdy
na krajích měst vyrůstají s pomocí nadnárodního
kapitálu obrovské prodejny, které jsou vážným zásahem do stávající struktury českého maloobchodu,
není možné, aby město už i v tak krajně nepříznivé
situaci, znemožňovalo vjezd potenciálních zákazníků
místních podnikatelů.
Je zcela pochopitelné a plně chápu ostatní skupiny občanů, chodce, majitelé domů, maminky s kočárky, starší lidi a mnoho dalších, že se jim tento volný
průjezd silně nelíbí, což bylo vyjádřeno v anketách.
Klíčem k možnému kompromisu dle mého názoru je zamezení zbytečných a bezcílných průjezdů
a zároveň neomezit hospodářský a obchodní život

v centru města. Nemůžeme a nesmíme zapomínat, že
v centru města jsou mimo jiné i lékárny, zdravotnická
zařízení včetně dětského, školky, banky, ubytovací
služby a mnohé další. Věřím, že si tyto okolnosti
uvědomují skalní odpůrci stávajícího stavu, a že se
všechny tyto aspekty podaří v navrhovaném řešení
zohlednit.
Naší snahou a cílem musí být zohlednit, pokud
možno, všechny tyto vlivy, a vzít v úvahu, že každý
občan se může dostat do situace, kdy musí do centra
autem a uvážlivě, po pečlivé diskusi a vyslechnutí
všech názorů, vymyslet regulaci formou povolení
v souladu s anketou tak, aby tento systém byl funkční, zbytečně neobtěžoval naše občany a pro město
nesmí být byrokratickou zátěží a zároveň musí splnit
naše společné očekávání - zamezit bezdůvodným
průjezdům.
Úkol to není jednoduchý, nicméně věřím, že ve
spolupráci s občany, dopravním odborem našeho
města a městskou policií se nám podaří připravit
návrh praktického řešení k rozhodnutí Zastupitelstvu
města Poličky.
Vážení a milí spoluobčané, dovolte mi, abych
Vás požádal o konstruktivní a věcný postoj, zároveň
i o toleranci a úctu k jiným občanům a jejich potřebám. Věřím, že se nám po společném a zodpovědném přístupu podaří zrealizovat řešení ke spokojenosti nás všech.
Zároveň bych rád všechny občany ubezpečil,
že nám není lhostejné porušování dopravní kázně
ani v jiných částech našeho města (tzn. porušování
dovolené rychlosti, parkování apod.), a že učiníme
všechny potřebné kroky např. zvažujeme nákup
radaru apod. tak, abychom ochránili bezpečí našich
spoluobčanů.
Jaroslav Martinů, starosta města

PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU
LOKALITY PRO BYDLENÍ „MÁNESOVA“
Dne 12. 6. 2007 zahájil Městský úřad Polička,
odbor územního plánování, rozvoje a životního
prostředí jako pořizovatel regulačního plánu lokality pro bydlení „Mánesova“ v Poličce v souladu
s ustanovením § 64 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) veřejné projednání návrhu zadání
tohoto regulačního plánu. Oznámení o zahájení
projednání bylo zveřejněno veřejnou vyhláškou
na úřední desce MěÚ a na internetové adrese
www.policka.org.
Regulační plán bude řešit v příslušných podrobnostech (vymezení pozemků a jejich využití,
parcelace, umístění a prostorové uspořádání staveb) dosud nezastavěnou část lokality pro bydlení
na jihovýchodním okraji města, která je vymezena
dosud platným územním plánem města (ÚP SÚ Polička). Řešené území je ohraničeno z jihu stávající
účelovou komunikací, ze západu ulicí Mánesova, ze
severu ulicí Wolkerova a na východě již realizovanou obytnou zástavbou. Rozloha řešeného území
je cca 8,6 ha.
Zpracovaný návrh zadání regulačního plánu je
vystaven k veřejnému nahlédnutí na odboru územ-
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ního plánování, rozvoje a ŽP MěÚ Polička, Palackého nám. 160 (I. patro, kancelář č. 41) v pracovních
dnech v termínu od 13. 6. 2007 do 13. 7. 2007. Ve
lhůtě nejpozději do 13. 7. 2007 může v souladu
s § 64, odst. 3 stavebního zákona každý uplatnit
písemně požadavky na obsah zadání. K později
uplatněným požadavkům nebude již přihlédnuto.
Na základě uplatněných požadavků veřejnosti,
dotčených orgánů a ostatních subjektů bude pořizovatelem návrh zadání upraven a předložen zastupitelstvu města ke schválení. Po schválení zadání
v zastupitelstvu města bude pořízen vlastní návrh
regulačního plánu, jehož vydání se předpokládá do
konce roku 2007.
Vznikne tak podrobnější územně plánovací dokumentace, která v řešené ploše hromadně nahradí
ve schváleném rozsahu územní rozhodnutí a bude
závazná pro rozhodování stavebního úřadu v území. Dojde tím nepochybně i k finanční a časové
úspoře budoucích stavebníků v této lokalitě.
Ing. Antonín Mihulka
odbor územního plánování, rozvoje a ŽP
MěÚ Polička

VÝSLEDKY DOPRAVNÍ ANKETY
Rada města Poličky vyhlásila v květnu anketu
Dopravní řešení v centru města Poličky, které se
mohli zúčastnit občané města. K datu 31. 5. 2007
bylo odevzdáno celkem 556 anketních lístků. Pro
variantu A, která řešila stávající stav, hlasovalo 130
účastníků, což činí 23,38% z celkového počtu.
Pro variantu B, která nabízela zpoplatněný
vjezd s určitými výjimkami popsanými na anketním
lístku, se vyjádřilo 410 účastníků ankety, tj. 73,74%
z celkového počtu hlasů. Neplatných lístků bylo
odevzdáno 16, což činí 2,87%.
O výsledcích ankety jednala rada a bude jednat zastupitelstvo města, které rozhodne o dalším
postupu. Představitelé města budou přihlížet k výsledkům ankety.

NABÍDKA PRONÁJMU!!!
Město Polička nabízí k pronájmu dům č.p. 63
ve Stříteži. Jedná se o bývalou prodejnu smíšeného
zboží. V posledních letech objekt sloužil jako nízkoprahový klub pro děti a mládež. Celková výměra
podlahové plochy objektu činí cca 82 m2 a tvoří ji
následující nebytové prostory: místnost o výměře
39,42 m2, sklad č.1 o výměře 29,12 m2, sklad č.2
o výměře 7,80 m2, šatna o výměře 3,24 m2, umývárna o výměře 1,08 m2, WC o výměře 1,17 m2,Bližší informace lze získat na majetkoprávním odboru MěÚ
v Poličce, dveře č. 19, tel.č. 461 723 812.

JE ZÁJEM O NOVÉ ZAHRÁDKY?
V souvislosti s pořizováním nového územního
plánu města Poličky a jeho městských částí Lezník,
Modřec a Střítež potřebuje Odbor územního plánování, rozvoje a ŽP MěÚ zjistit aktuální stav zájmu
občanů o zahrádky v Poličce. Obracíme se proto
touto cestou na občany města a jednotlivé místní
organizace Českého zahrádkářského svazu s výzvou k poskytnutí písemných požadavků a žádostí
o přidělení nových zahrádek.
V případě vyšší poptávky není vyloučeno, že
na základě tohoto neformálního průzkumu dojde
v novém ÚP k vymezení dalších ploch pro rozšíření stávajících zahrádkářských kolonií v okolí města.
Jednotlivé nové zahrádky budou potom přidělová-

POLIČSKÉ PŘEBORNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

ny na základě smluvního vztahu (pronájem, prodej)
Ve středu 13. 6. 2007 se uskutečnila schůzka
mezi zájemcem a konkrétním vlastníkem pozemků
děvčat z minipřípravky volejbalu a vedení města
vymezených pro zahrádky.
za účelem předání zlatých medailí a ocenění za
Písemné žádosti o přidělení nových zahrádek, titul přebornic Pardubického kraje v kategorii mipřípadně požadavky na vymezení nových ploch
nipřípravek.
pro rozšíření zahrádkářských osad budou shroDěvčata hrála v této sezóně krajský přebor
mažďovány na OÚPR a ŽP MěÚ – úsek územního – čtyři turnaje na hřišti 7 x 7 m. V této soutěži starplánování (ing. Mihulka, tel. 461 723 854) do konce
tovalo 12 družstev. V přátelské atmosféře si děvčata
srpna 2007. Žádosti je možné podávat jednotlivě
příjemně popovídala s panem starostou, který jim
i prostřednictvím místních organizací ČZS.
předal upomínkové předměty. Trenéři družstva,
manželé Haraštovi, si váží vzájemné spolupráce
Ing. Antonín Mihulka
s městem Poličkou. Přijetí se zúčastnily Marcela
odbor územního plánování, rozvoje a ŽP
Uhlířová, Jitka Hloušová, Verča Pazlarová, Tereza
MěÚ Polička
Nováková, Šárka Navrátilová, Kamila Bubnová
a Bára Slezáková.

POMÁHAJÍ JIŽ PATNÁCT LET
Farní – nově oblastní – charita Polička oslavila
v červnu patnácté výročí fungování. Celotýdenní
program, převážně určený nejširší veřejnosti, zahrnoval happening na náměstí, přednášku, slavnostní mši, den otevřených dveří, koncert pod
širým nebem a tiskovou konferenci. Tématem
půlhodinového setkání s médii bylo „Dospívání
neziskovky“ a jen těžko šlo zvolit výstižnější popis
procesu, kterým poličská charita za patnáct let
prošla. „Narodila“ se z rozhodnutí biskupa královehradeckého 1. 6. 1992 a po čtyři příští roky byla
její hlavní náplní ošetřovatelská a pečovatelská
péče prováděná v domácnostech klientů. V roce
1997 byla dokončena rekonstrukce městského
domu ve Vrchlického ulici a začal fungovat denní
stacionář a krizové centrum, které se postupem
doby přetransformovalo na občanskou poradnu
s doplňkovými službami pro lidi bez domova. Díky
daru Školských sester byla zahájena stavba nového

Senzomotorická místnost

moderního objektu, kam se v roce 2005 přesunul
denní stacionář. V roce 2006 se, díky podpoře
strukturálních fondů EU, rozjíždí projekt Otevřené
dveře určený klientům s duševním onemocněním. Dárkem k narozeninám je úspěšné dovršení
projektu „Oáza“ – senzomotorická místnost slouží
uživatelům denního stacionáře a AC dílen, které
navštěvují klienti s lehčím mentálním postižením.
Služby poskytované poličskou charitou již dávno
přesáhly hranice města. Využívají je lidé z široké
spádové oblasti – proto změna názvu. Forma i obsah služeb vychází z platných zákonů a směrnic
a standardů kvality. „Patnáct let fungování při
minimu finanční jistoty“, tak, s lehkou nadsázkou,
charakterizuje vedení charity každoroční zkušenost
se získáváním finančních prostředků a současně
vyjadřuje vděk všem institucím i osobám, které její
činnost podporují. Především nejistota ze způsobu
financování neziskového sektoru po roce 2008
ovlivňuje budoucí vize poličské charity. Budou se
ubírat směrem, který vyplyne z procesu komunitního plánování sociálních služeb, z deklarovaného
zájmu města, obcí, regionu. Rezervy jsou rozhodně
v oblasti služeb pro osoby s duševním onemocněním a pro lidi bez přístřeší. Nejen nabídka a úroveň služeb poličskou charitu „zviditelňuje“. Dny
otevřených dveří, hudební programy, velikonoční
a vánoční „besídky“ jsou vždy precizně připravené
a zájem návštěvníků tomu odpovídá. Velmi záležet
si dali klienti a pracovníci charity i na přípravě
programu oslav patnáctých narozenin a jasně řekli:
„Dospívání nebylo úplně jednoduché, ale jsme tady,
víme, co chceme a věříme, že to dokážeme.“ Rozhodně dobré vykročení do dospělosti.
-kaz-

Starosta jménem svým i jménem města Poličky poděkoval a vysoce ocenil sportovní výkony
přebornic Pardubického kraje oddílu odbíjené TJ
SPARTAK Polička. Současně také poděkoval i manželům Haraštovým za jejich trenérskou činnost
a vedení tohoto oddílu. Město Polička se i nadále
bude snažit podporovat mladé sportovce.

RUŠENÍ TELEFONNÍ BUDKY
Firma Telefónica O2 Czech Republic, a.s. realizuje v letošním roce akci Optimalizace 2007,
během níž prověřuje využití veřejných telefonních
hovoren.
Město Polička obdrželo od této firmy oznámení o zrušení veřejné telefonní hovorny na adrese
J. V. Sládka č.p. 719, Horní Předměstí, Polička,
tel. č. : 461 721 055. Hovorna bude zrušena během
druhého pololetí 2007.

SVOJANOVSKÉ LÉTO
JEHO PRÁCE JE VIDĚT NA MNOHA STAVBÁCH V POLIČCE I OKOLÍ
K 70. narozeninám poblahopřál starosta Jaroslav
Martinů a místostarostka Marie Tomanová panu
Bohumilu Lopourovi. Při této příležitosti starosta
řekl: „Pana Lopoura znám mnoho let a ohromně si
ho vážím. Je příkladem těch pracovitých, šikovných
a skromných lidí, které považuji za největší bohatství našeho města.“
Pan Lopour pracoval od roku 1961 jako školník v poličském gymnáziu a v důchodu tam ještě
pokračoval jako správce nové sportovní haly. Vzpomíná, že za zimu musel ručně složit 150 tun uhlí.
Po práci stavěl krovy a vazby na mnoha rodinných
domcích v Poličce ať už na Zahradách nebo na nové
lokalitě Mánesova Wolkerova. A mnozí stavebníci
vzpomínají, jak po skončení práce sednul na kolo
a ujel a museli ho potom nahánět, aby mu mohli
zaplatit i to málo, co za svoji práci přijal.
Při fyzicky náročné práci dokáže Bohumil
Lopour vymýšlet nové konstrukce. Dokázal to při
opravě kostela ve Stašově, kdy napřed sestavil

model střechy a tu potom bez jakýchkoliv plánů
postavil.
Stejně jako vedení města i Jitřenka přeje oslavenci do dalšího života mnoho zdraví a spokojenosti.

5. 7. - 8. 7. Závišovo panování na Svojanově. Dobové oslavy k poctě narození Závišova syna.
21. 7. Bigbítové šermování
27. 7. - 29. 07. Gypsy Celebration
3. 8. - 5. 8. Divadelní a loutkářská pouť
25. 8. - 26. 8. Svojanovská hůrka - Mezinárodní
závod historických vozidel v jízdě do vrchu,
výstava historických vozidel.
31. 8. Suncastle open air festival
7. 9. - 8. 9. Svojanoff - 6. roč. rockového festivalu
13. 10. Závišova škorně. Dálkový pochod se
zakončením na hradě a večerním posezením
u cimbálu.
27. 10. Den sv. Huberta
Stálé expozice - TEPANÉ RELIÉFY Rudolfa
Bruna, Ilustrace ke knihám TAJEMNÝM SVOJANOVSKEM a TAJEMNÉ PŘÍBĚHY Z KRNOVSKA Markéta
Kotková a Renata Charousková-Hrubá
Sezónní výstavy - vstupní expozice, Interiéry 19. stol, Grafit a grafitová keramika, Prezentace
Řádu sv. Huberta, za příplatek: Právo útrpné Aleše
Drašnara
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OKÉNKO MĚSTSKÉ POLICIE
Spor s personálem restaurace v centru města vyřešil svérázně 24. 5. po poledni devětatřicetiletý muž
z Litomyšle. Nelibě nesl vyvedení z restaurace kvůli
hrubé neslušnosti, které se dopustil. Číšníka zahrnul
celou plejádou jadrných výrazů, i ke strkanici došlo,
až stehy jeho oblečení praskaly, několikrát si stáhl
šortky a ukázal protivníkovi oblast mezi zády a stehny „in natura“ a ve finále, s tikem v ruce, přidal typické gesto Michaela Jacksona. Přihlédneme-li k tomu,
že neobvyklé a zvlášť podařené taškařici přihlíželi
návštěvníci městského tržiště, není divu, že se bude
chtít pobavit i okresní soud…
Štěstěna nebyla nakloněna osmadvacetileté ženě
z Pomezí 26. 5. nad ránem. Bezpečnostní kamera ji
zachytila, kterak nepříliš jistým krokem opouští bar
v centru města a usedá za volant, čímž prokázala,
že řízení pod vlivem není cizí ani něžnému pohlaví.
Cestička k domovu skončila na ulici Hegerova s výsledkem 1,47 promile alkoholu v dechu…
Naivní, jak čerstvě vylíhnutý opeřenec, musel
být dvaadvacetiletý poberta z Jedlové, který 30. 5.
odpoledne zcizil v prodejně Plusu AKU šroubovák
v hodnotě 999 Kč. Lup, který uschoval pod tričkem,
vytvořil bouli vzbuzující obavy, že v jeho vnitřnostech
dochází k procesům, které musí vyvrcholit vyhřeznutím jeho vnitřních orgánů. Z dopadení si těžkou hlavu
nedělal a svoje tvrzení, že peníze neleží na chodníku
a je třeba si nějak vydělávat, potvrdil o pár hodin později, když se do prodejny vrátil a stejné šroubováky
odcizil dva…
Další utkání v boxu mohli zhlédnout fanoušci
tohoto pohodového sportu 6. 6. večer na Palackého
náměstí. V pěstním souboji se utkal osmadvacetiletý
borec přezdívaný „bostonská mlátička“ z Kamence
a stejně starý protivník známý jako „californské
kladivo“ z Poličky, který již není před objektivy bezpečnostních kamer žádným nováčkem. Utkání bylo
napínavé a plné zvratů. Zatímco „bostonská mlátička“
zvolil taktiku kobercového náletu a soupeře zasypával
smrští ran, “californské kladivo“ předvedl svoji velkou
zbraň – kombinaci tance kolem soupeře se zdařilým
využíváním odkryté levé části hlavy soupeře ke kontra úderům. Zápas, ve kterém vítězství oba borci strhávali střídavě na svoji stranu, musel lahodit oku diváka
a škoda, že jej předčasně ukončil příjezd policejních
hlídek. Jediné, co snad lze „californskému kladivu“
vytknout, byla zapálená cigareta v koutku úst během
utkání. Cigareta do ringu opravdu nepatří…
Vtipnou kaši před jízdou zřejmě hojně pojedl
řidič kamionu renomované přepravní společnosti.
S návěsem o hmotnosti 42 tun se proplétal centrem
města mezi zaparkovanými vozidly a mírně vyděšenými chodci, o cyklistech hbitě seskakujících z kol
nemluvě. Žertéř, maskovaný za řidiče, byl strážníky
za svůj příspěvek k obveselení návštěvníků náměstí
po zásluze odměněn…
I ženy se dokáží slušně „zbourat“. 14. 6. odpoledne dvě ženy ze Svitav ve věku 37 a 34 let zaháněly
hlad tekutým chlebem v pivnici na ulici Nádražní tak
vytrvale, až trošičku pozapomněly zaplatit účtenku,
na níž počet čárek dlouhému plotu, ba přímo ohradě,
se podobal. Mladší z žen, zřejmě více trénovaná, dosáhla výkonu 4,01 promile alkoholu v dechu a zřejmě
bude favoritkou a ozdobou nejedněch letních pivních
slavností….
Slalom si zajezdil po silnici mezi Poličkou a Borovou třicetiletý muž ze Svitávky v noci 16. 6. rychlostí,
blížící se maximální povolené rychlosti na dálnicích.
Kombinované hlídky policisty a strážníka, jedoucí za
ním, si „slalomář“ všimnul až před vlakovým nádražím a ponechav svého motorového miláčka ze švédské automobilky jeho osudu, snažil se z místa utéci.
Ale zkuste si utíkat se 2,00 promile alkoholu v těle…
Pokoj si nedá a stále za volant sedá, znova a znova,
jednadvacetiletý muž z Jimramova. Ač přeživ těžkou
bouračku, auto má stále za hračku a zřejmě je dosti
pobaven, že zákaz řízení má vysloven. 19. 6. projížděl
se v teplé noci, však „u křížku“ strážníci už ho mají ve
své moci. A bylo pro něho nemilé, že nadýchal 0,87
promile. Slušet mu bude oranžová vesta, při pravidelném úklidu města…
Pavel Lahodný, velitel MP
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CYKLOBUSEM ČESKOMORAVSKÝM POMEZÍM
Projekt „Cyklobusem Českomoravským pomezím, aneb blíž k atraktivitám Poličska, Litomyšlska
a Svitavska“ si odbyl svoji premiéru v loňském roce.
Celkem bylo přepraveno 564 osob. Ve spolupráci
s firmou Zlatovánek, městy Litomyšl a Svitavy vám
nabídneme možnost dostat se blíž k atraktivitám
Českomoravského pomezí i v tomto roce. Díky
vstřícnosti Pardubického kraje, který provoz cyklobusu zahrnul do tzv. základní dopravní obslužnosti,
může cyklobus jezdit ještě jeden den navíc.
Cyklobus, tedy linkový autobus s přívěsem
uzpůsobeným pro převoz kol, bude jezdit každý
pátek, sobotu a neděli od července do září.
Páteční trasa povede z Litomyšle přes Dolní
Újezd a Budislav na Poličku, Svitavy a zpět do
Litomyšle, sobotní přes Morašice a Nové Hrady.
V neděli ráno vyjíždí cyklobus opačným směrem
tak, aby se cyklisté od nás snadno dostali např.
do Toulovcových Maštalí. Odpolední linky, které
budou cyklisty svážet zpět, budou jezdit po obrácených trasách.
Také letos chceme cyklisty motivovat k návštěvě všech míst kolem trasy autobusu bez ohledu na
jejich vzdálenost od místa výjezdu. Proto není cena

jízdenky vázána na počet ujetých kilometrů, ale je
jednotná. Každý cestující s kolem zaplatí 40 Kč, ať
se rozhodne vystoupit kdekoli. Navíc budou města
Polička, Litomyšl a Svitavy podporovat cestování
rodin s dětmi a proto bude zachováno velmi výhodné rodinné jízdné. Rodinou je pro tento účel
stanoven jeden až dva dospělí s nejméně jedním
dítětem. Každý z rodiny zaplatí pouhých 20 Kč.
Cestující bez kol budou odbaveni na základě platného tarifu.
Do všech domácností v Poličce jsou zaslány letáčky s přesným jízdním řádem, mapkou a několika
typy na výlet. Součástí brožury je tentokrát i jízdní
řád firmy Connex, která provozuje cyklobus na trase Pardubice – Chrudim – Nové Hrady – Litomyšl –
Proseč – Borová – Hlinsko. Letáčky jsou k dispozici
také v Informačním centru. Již dnes si můžete začít
plánovat cyklovýlety a nezapomeňte, že ve státem
uznaný svátek, tedy 5. a 6. července jezdí všechny
cyklobusy stejně jako v neděli! Tak tedy nebe bez
mráčků a mnoho krásných zážitků z cest!
Mgr. Jan Matouš
Informační centrum

ŠUMNÉ MĚSTO POLIČKA
V prvních červnových dnech natáčela Česká
televize v Poličce jeden z dílů cyklu „Šumná města“. Ředitele muzea a galerie Davida Junka jsme se
zeptali:
Stát se televizním „šumným městem“ je
prestižní záležitost. Jak se to podařilo Poličce?
Muzeum zaslalo před dvěma roky informační
materiály o moderní architektuře v Poličce arch.
Davidu Vávrovi a režiséru Radovanu Lipusovi.
Nu, a letos v dubnu vstoupil David Vávra do mé
pracovny se slovy: „Tak došlo na Poličku“ – a od té
chvíle jsme si výborně notovali. Jak uvádí R. Lipus
– přetlak zájemců je veliký, protože příští rok natáčení končí, ale lobbing je zbytečný – točí se prostě
tam, kde je zajímavá moderní architektura. A ta
v Poličce nepochybně je.
Jak probíhala teoretická příprava a následná praktická realizace pětadvaceti minutového pořadu? Jak se vám spolupracovalo s arch.
Davidem Vávrou?
S D. Vávrou se spolupracovalo velice příjemně,
stejně jako s celým týmem: režisérem R. Lipusem,
kameramanem J. Radkem, produkční R. Vlčkovou
i s ostatními. Na tomto místě se sluší poděkovat
za spolupráci poličským technickým službám
a městské policii. Musím ale říci, že natáčecí den
od 9 do 21 hodin byl značně vysilující. Co se týče
přípravy, měli jsme výhodu, že muzeum dlouhodobě zpracovává místní moderní architekturu
– byli jsme tedy perfektně připraveni. Navíc letos
chystáme k vydání další z publikací edice „Památky“ – autor, akademik Rostislav Švácha, se věnuje
moderní architektuře (čtenáři se věru mají na co
těšit). Spolupráce muzea s Českou televizí nebyla
tedy izolovaným podnikem, ale plodem cíleného
úsilí. Co se týče přípravy: Nejprve jsem s D. Vávrou prošel město, potom proběhla procházka za
přítomnosti celého štábu, poté jsem měl možnost
vyjádřit se k faktickým údajům ve scénáři a následně se, po zajištění organizačních záležitostí,
dva dny natáčelo.
Specialitou „Šumných měst“ je, že, kromě
spousty zcela konkrétních stavebně – historických informací, nabízí místní zvláštnost, příběh… Od jakého tématu se odvíjí díl věnovaný
Poličce?
Polička = Bohuslav Martinů. Příběh začíná
v kostelní věži – jak jinak než netradičně. Víc prozrazovat nebudu…

Pozoruhodné jsou i dopravní prostředky,
které pan Vávra používá. V Poličce prý tomu
nebylo jinak?
Pojízdný klavír byl poetický a přitom plně motorizovaný. Nápad D. Vávry realizovali výtvarník
M. Plešingr a rekvizitář J. Hořava.
Které konkrétní poličské stavební objekty
se v televizi představí?
Jak už bylo řečeno, pořad je zaměřen na moderní architekturu, která vydala v Poličce své nejcennější plody za první republiky v nové čtvrti situované za Synským rybníkem. Představeny budou
rondokubistické činžovní domy na nábřeží a v ulici E. Beneše, Masarykovy školy, evangelický kostel,
Tylův dům, Šmídova vila, interiér spořitelny …
Z Poličky se televizní štáb přesunul do Svitav, obě města se podělí o jeden vysílací čas. Je
to náhodný nápad nebo půjde o „konfrontaci“
sousedů?
Polička by sice „dala“ na samostatný pořad, ale
i v řadě dalších dílů bylo spojeno více měst. Šlo
o rozhodnutí tvůrčího týmu, které nešlo změnit.
Představená architektura obou měst je skutečně
odlišná – můžeme srovnávat… Každopádně je
zajímavé zmínit i některé objekty, které byly „ve
hře“ při první obhlídce, a které by se do pořadu
dostaly v případě, že by se díl věnoval výhradně
Poličce. Jako zástupci současné architektury byly
D. Vávrou vytipovány dva rodinné domky v Modřecké ulici – čp. 1033 od arch. D. Jiříčka a čp. 1039
od arch. K. Šrámka.
Kdy se bude poličsko – svitavský díl vysílat?
Vedení města jedná s Českou televizí o předpremiéře v Poličce. Ta by mohla být nejdříve
v prosinci nebo po Novém roce. Čtenáři Jitřenky
budou o termínu včas informováni.
-kaz-

PODĚKOVÁNÍ
Ráda bych touto cestou poděkovala vedení Oblastní charity Polička, klientům a dobrovolníkům,
kteří se zasloužili o zdařilou a důstojnou oslavu
15. výročí založení Oblastní charity Polička. Děkuji
této neziskové organizaci za vše, co její členové dělají pro veřejnost. Díky vám všem, zasloužíte si to.
Miroslava Novotná

ZPRÁVY Z RADNICE
USNESENÍ
- přijatá na 10. schůzi Rady města Poličky
konané dne 28. 5. 2007
RM schvaluje doplnění programu o projednání
žádosti spol. APOLO CZ s r.o. Polička o vyjádření
stanoviska ke spolufinancování rozšíření veřejných
sítí vodovodu a kanalizace v ul. Hegerova z rozpočtu města Poličky.
RM, v souvislosti s konkurzním řízením na
funkci ředitele MŠ Čtyřlístek Polička, schvaluje
jmenovité doplnění členů konkurzní komise dle
přílohy č. 1 a deleguje jako předsedu konkurzní
komise Mgr. Davida Šafáře a jako dalšího člena
RNDr. Milana Janečku.
RM projednala a bere na vědomí rozbor plnění
rozpočtu Města Poličky za 1. čtvrtletí roku 2007.
RM bere na vědomí informaci o možnosti
dobrovolného plátcovství DPH Města Poličky dle
důvodové zprávy.
RM jmenuje hodnotící komisi na posouzení nabídek na soutěž „Provozování Informačních služeb
v Poličce dodavatelskou formou“ ve složení: pan
Jaroslav Martinů, JUDr. Marie Tomanová, Ph.D.,
MUDr. Jiří Toman, Mgr. Petr Zaal, Mgr. David Šafář,
paní Marie Kučerová, pan Bohumil Bednář.
RM projednala žádost manželů Červených týkající se uzavření městských hradeb v úseku přiléhajícímu k ul. Nová „Na Bídě“ a trvá na zachování
stávajícího provozu v tomto úseku hradeb (pro rok
2007 - červen a září).
RM schvaluje užití městského znaku Diecézní
charitě Hradec Králové, Farní charita Polička, za
účelem používání znaku na propagačních materiálech.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi
Městem Polička a Vodními zdroji Chrudim, spol.
s r.o., Chrudim II, ve věci monitoringu skládky
Široký Důl.
RM schvaluje dodavatele na provedení stavby
– Úprava ul. T. Novákové v Poličce – II. část – firmu
Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. na stavbu Úprava
ul. T. Novákové v Poličce – II. část dle důvodové
zprávy a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy
o dílo.
RM bere na vědomí podání výzvy k předložení
nabídek za účelem výběru dodavatele na zřízení
vzduchotechnického zařízení pro větrání kuchyně
a školní jídelny se sociálním zařízením ZŠ Na Lukách Polička a zřízení vzduchotechnického zařízení
pro větrání kuchyně MŠ Čtyřlístek Polička.
RM jmenuje hodnotící komisi na výběr dodavatele na zřízení vzduchotechnického zařízení
pro větrání kuchyně a školní jídelny se sociálním
zařízením ZŠ Na Lukách Polička a zřízení vzduchotechnického zařízení pro větrání kuchyně MŠ
Čtyřlístek Polička dle seznamu uvedeného v důvodové zprávě.
RM schvaluje uzavření „Smlouvy číslo Z S14-128120008172 o uzavření budoucí smlouvy o realizaci
přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie“ s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín
4, na přeložku kabelového vedení a kabelové
skříně v souvislosti s rekonstrukcí školní jídelny
v Poličce, ul. Rumunská.
RM souhlasí se zařazením částky 30 tis. Kč do
rozpočtové změny na realizaci přeložky kabelového
vedení a kabelové skříně v souvislosti s rekonstrukcí školní jídelny v Poličce.
RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod
stavební parcely č. 539 o výměře 20 m 2 v k.ú. Rohozná Obci Rohozná, IČO 00277274. Obdarovaný
uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část
pozemkové parcely č. 392/6 o výměře cca 70 m 2

v obci a k.ú. Polička, a to na dobu neurčitou s výší
nájemného 3 Kč/m2.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene mezi Městem
Polička jako povinným z věcného břemene a Sot
Estates, s.r.o., se sídlem Praha 10, jako oprávněnou
z věcného břemene, dle předloženého návrhu.
RM přiznává 3. stupeň řízení ředitelce Základní
umělecké školy Bohuslava Martinů Polička paní
Renatě Pechancové a schvaluje změnu příplatku za
vedení v platovém výměru s účinností od 1. 6. 2007
dle důvodové zprávy.
RM ukládá úseku školství MěÚ Polička prověřit
stupeň řízení Masarykovy základní školy Polička
a Základní školy Na Lukách Polička s návrhy na
případnou změnu stupně řízení.
RM doporučuje ZM neschválit prodej bytu č. 4,
vel. 1+1, v domě č.p. 520 ul. Paseky v Poličce obsazeného nájemcem.
RM bere na vědomí oznámení zániku Sdružení
rodičů a přátel postižených dětí a Mateřské centrum
„Kamínek“, Polička ke dni 1. 6. 2007.
RM bere na vědomí dopis RSDr. Ivana Chudého
týkající se reakce na anketu „Dopravní řešení v centru města Poličky“.
RM bere na vědomí vyjádření stanoviska farnosti Polička k návrhu města Poličky na prohlášení
kostela sv. Jakuba v Poličce za národní kulturní
památku.
RM jmenuje tyto členy hodnotící komise na vyhlášení výsledku ankety „Dopravní řešení v centru
města Poličky: pana Pavla Lahodného - předsedu
dopravní a bezpečností komise, Mgr. Jana Matouše,
pana Jaroslava Martinů – členy rady města, pana
Reného Habrmana – zástupce občanského sdružení
A21 Polička a pana Jiřího Zelendu – Šenk nožíře
Dobroty Polička.
RM souhlasí s rozšířením veřejné sítě vodovodu
z ul. Hegerova v Poličce na pozemek p.č. 799 s tím,
že vybudování vodovodního řadu bude projednáno a zařazeno do plánu nájemného Svazku obcí
Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko
na rok 2008. Dále RM nesouhlasí se spolufinancováním rozšíření sítě dešťové a splaškové kanalizace
na pozemku p.č. 799 z rozpočtu města a s vedením
přípojek v tomto pozemku.
- přijatá na 11. schůzi Rady města Poličky
konané dne 11. června 2007
RM schvaluje doplnění programu o projednání
prodeje části pozemku p.č. 5769/86 o výměře cca
230 m2 v k.ú. Polička.
RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu č. 4/2007.
RM bere na vědomí výsledek veřejnosprávní
kontroly hospodaření příspěvkové organizace Hrad
Svojanov dle důvodové zprávy.
RM ukládá Mgr. Petru Slabému, řediteli příspěvkové organizace Hrad Svojanov, provést opatření
k nápravě vyplývající z Protokolu o výsledcích
veřejnosprávní kontroly hospodaření příspěvkové
organizace Hrad Svojanov s okamžitou platností.
RM schvaluje změnu platového výměru Mgr. Petru Slabému, řediteli příspěvkové organizace Hrad
Svojanov, dle návrhu rady města s okamžitou platností.
RM přijme konečné rozhodnutí o výsledcích
veřejnosprávní kontroly hospodaření příspěvkové
organizace Hrad Svojanov na příští schůzi Rady
města Poličky, která se bude konat 25. 6. 2007.
RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace od
Pardubického kraje na „Studii proveditelnosti protipovodňových opatření pro povodí Bílého potoka“
dle důvodové zprávy.
RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace od
Pardubického kraje na projektovou dokumentaci

pro územní řízení na stavbu „Rozvoj a rekonstrukce
kanalizační sítě – Polička“ dle důvodové zprávy.
RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro
otevírání obálek s nabídkami na akci „Dodávka
a montáž prosklené štítové stěny objektu Smuteční
obřadní síně v Poličce“ ve složení dle důvodové
zprávy.
RM schvaluje vyčlenění předmětů k propagačním účelům zdarma dle důvodové zprávy.
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
s firmou IPAK spol. s r.o., Sezemice na akci „Dodávka, demontáž a montáž plastových oken se
zednickým zapravením okenních špalet v kancelářích MěÚ, Palackého nám. v Poličce“ dle důvodové
zprávy a pověřuje starostu k jeho podpisu.
RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Oprava střechy
domu zbrojnošů v areálu hradu Svojanov“ dle důvodové zprávy.
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. 19/07/Taj na zpracování projektové dokumentace interiérů a expozic Městského muzea a galerie
Polička II. etapa s firmou M plus, společnost s r.o.,
Praha 7 dle důvodové zprávy a pověřuje starostu
k jeho podpisu.
RM bere na vědomí výsledky ankety „Dopravní
řešení v centru města Poličky“.
RM pověřuje starostu města k iniciování jednání
s tajemníkem MěÚ Polička, zástupci Odboru dopravy MěÚ Polička, Městské policie Polička, T.E.S.
s.r.o. Polička a Odborem vnitřních věcí MěÚ Polička. Tématem by bylo projednání přípravy nutných
kroků k případným změnám dle výsledku ankety
„Dopravní řešení v centru města Poličky“.
RM projednala Obecně závaznou vyhlášku Města Poličky č. 1/2007, kterou se stanovují pravidla
pro pohyb psů na veřejném prostranství a doporučuje ji ZM ke schválení.
RM schvaluje jako nejvýhodnější nabídku soutěže na „Provozování Informačních služeb v Poličce
dodavatelskou formou“ nabídku Mgr. Jana Matouše,
Polička za předpokladu splnění podmínek uvedených v zápise z jednání hodnotící komise ze dne
4. 6. 2007.
RM bere na vědomí informaci o koupi požárního automobilu pro jednotku SDH Modřec.
RM byla seznámena se závěrečným účtem svazku obcí Česká inspirace za rok 2006 a doporučuje
ZM vzít závěrečný účet na vědomí.
RM schvaluje účast města v projektu „Cyklobusem Českomoravským pomezím v roce 2007“, včetně
příslušné finanční spoluúčasti dle důvodové zprávy.
RM jmenuje hodnotící komisi na výběr dodavatele na výměnu oken ve 3. nadzemním podlaží
budovy a výměnu okna ve sníženém přízemí Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička
dle seznamu uvedeného v důvodové zprávě.
RM jmenuje hodnotící komisi na výběr dodavatele na realizaci výměny hlavních rozvodů ústředního vytápění a jejich izolace v budově Mateřské
školy Čtyřlístek Polička dle seznamu uvedeného
v důvodové zprávě.
RM souhlasí se zrušením výzvy k předložení
nabídek za účelem výběru dodavatele a vypsáním
nové výzvy na zřízení vzduchotechnického zařízení
pro větrání kuchyně a školní jídelny se sociálním
zařízením ZŠ Na Lukách Polička a zřízení vzduchotechnického zařízení pro větrání kuchyně MŠ
Čtyřlístek Polička.
RM potvrzuje složení hodnotící komise na výběr
dodavatele na zřízení vzduchotechnického zařízení
pro větrání kuchyně a školní jídelny se sociálním
zařízením ZŠ Na Lukách Polička a zřízení vzduchotechnického zařízení pro větrání kuchyně MŠ
Čtyřlístek Polička dle seznamu uvedeného v důvodové zprávě.
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RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem
Poličkou a panem Jiřím Kašparem, Mostek na restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého a pověřuje
starostu k podpisu smlouvy dle důvodové zprávy.
RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem
Polička a panem Jiřím Kašparem, Mostek na restaurování sochy sv. Vendelína a pověřuje starostu
k podpisu smlouvy dle důvodové zprávy.
RM bere na vědomí informace o konání festivalu Colour meeting Polička 2007, který se koná ve
dnech od 12. 6. do 23. 6. 2007.
RM bere na vědomí informace o konání závodu
ve slalomu na skateboardech „Polička slalom open“
ve dnech 4. 8. – 5. 8. 2007.
- přijatá na 12. schůzi Rady města Poličky
konané dne 18. června 2007
RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami na „Zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci hradního paláce,
příhrádku a bašt v areálu hradu Svojanova“ dle
důvodové zprávy.
- z 3. zasedání Zastupitelstva města Poličky
konaného dne 24. 5. 2007
1/ ZM volí za členy návrhové komise MUDr. Patrika Lisého, paní Marii Kučerovou a MUDr. Miloslava Kaprase.
2/ ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání
RNDr. Milana Janečku, ověřením Mgr. Davida
Šafáře a Mgr. Jana Putnu.
3/ ZM schvaluje Závěrečný účet Města Poličky za
rok 2006 bez výhrad.
4/ ZM bere na vědomí závěrečný účet k 31. 12.
2006 svazku obcí Mikroregion Poličsko.
5/ ZM bere na vědomí závěrečný účet k 31. 12.
2006 svazku obcí Kraj Smetany a Martinů.
6/ ZM bere na vědomí závěrečný účet k 31. 12.
2006 svazku obcí Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko.
7/ ZM schvaluje rozpočtový výhled Města Poličky
na období 2008 – 2011.
8/a ZM schvaluje poskytnutí finančních prostředků pro:
TJ Spartak Polička – oddíl tenisový, ve výši 5 tis.
Kč, na zakoupení míčů a antuky,
TJ Spartak Polička – oddíl odbíjené, ve výši 105
tis. Kč, na činnost mládežnických družstev,
TJ Spartak Polička, oddíl Asociace sportu pro
všechny, ve výši 6 tis. Kč, na činnost, cvičení
s hudbou, volejbal,
HC Spartak Polička – lední hokej, ve výši 113 tis.
Kč, na sportovní soutěže a související výdaje,
Atletika, občanské sdružení Polička, ve výši 10
tis. Kč, na akci Běh kolem poličských hradeb,
Atletika, občanské sdružení Polička, ve výši 35
tis. Kč, na závodní atletickou činnost,
TJ Štefanydes Polička – šachový oddíl, ve výši 5
tis. Kč, na činnost a elektronické hodiny,
SK Masokombinát Polička, ve výši 95 tis. Kč, na
sportovní činnost a dopravu,
SK D.A.S. KOMETA Polička – hokejbalový oddíl,
ve výši 30 tis. Kč, na cestovné, nájemné, rozhodčí, apod.,
Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí, ve
výši 2 tis. Kč, na Běh T. Foxe na výzkum rakoviny,
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR,
ve výši 8 tis. Kč, na činnost, přednášky, výstavy,
Farní charita Polička, ve výši 10 tis. Kč, na zakoupení termonosičů jídla,
Sdružení rodičů a přátel postižených dětí „Kamínek“ Polička, ve výši 25 tis. Kč, na náklady
činnosti,
Květná zahrada KVĚTNÁ, ve výši 22 tis. Kč na
opravu objektu „Dům na půli cesty“ v Květné,
Dětské informační centrum Polička, ve výši
25 tis. Kč, na činnost a osobní asistenci k postiženým dětem,
Mgr. Konečný Stanislav, Lidická, Polička, ve výši
41 tis. Kč, na publikaci Hrad Svojanov,
MIRET romské občanské sdružení Bystré, ve
výši 10 tis. Kč, na mezinárodní romský festival
„Gypsy Celebration 2007“,
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Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Na Lukách
Polička, ve výši 5 tis. Kč, na pobyt žáků z Maďarska v Poličce,
Sdružení rodičů a přátel postižených dětí „Kamínek“ v Poličce, ve výši 6 tis. Kč, na koncert,
výlety a rekondiční pobyt,
Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí, ve
výši 10 tis. Kč, na hudební soubor předškolních
dětí,
Svíba Dušan, Telecí, ve výši 40 tis. Kč, na multikulturní festival Colour meeting,
Ekocentrum Skřítek, občanské sdružení Polička,
ve výši 5 tis. Kč, na Světový den vody a Den
stromů,
Ekocentrum Skřítek, občanské sdružení Polička,
ve výši 4 tis. Kč, na ekologickou výchovu ve
školách,
Základní organizace Český svaz ochránců přírody Zelené Vendolí, záchranná stanice volně
žijících živočichů, ve výši 10 tis. Kč, na provoz,
Sbor dobrovolných hasičů Svojanov, ve výši
2 tis. Kč, na výročí SDH – doprava vody na
hrad,
Český kynologický svaz, základní organizace
Polička, ve výši 5 tis. Kč, na činnost a úpravy
kynologického areálu,
Aeroklub, občanské sdružení Polička, ve výši
10 tis. Kč, na provoz a údržbu letiště.
České dráhy, a.s., Pardubice, ve výši 5 tis. Kč,
na jízdy parních vlaků v rámci oslav 110. výročí
provozu tratě Polička – Žďárec u Skutče
8/b ZM neschvaluje poskytnutí finančních příspěvků pro:
Aeroklub, občanské sdružení Polička, ve výši 27
tis. Kč, na výměnu 2 ks vstupních dveří,
Sdružení rodičů a přátel postižených dětí „Kamínek“ v Poličce, ve výši 17 tis. Kč, na den dětí,
mikulášskou besedu, na hračky,
Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí, ve
výši 7 tis. Kč, na činnost dětí a mládeže.
9/ ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 3/2007.
10/ ZM schvaluje záměr Adaptace domů č.p. 112
– 114 na městské muzeum a městskou knihovnu
s názvem Centrum Bohuslava Martinů.
11/ ZM bere na vědomí přehled připravovaných
projektů pro čerpání dotací v letech 2007
– 2013.
12/ ZM bere na vědomí informace o možnosti
čerpání dotací z operačních programů platných
pro programovací období 2007 – 2013.
13/a ZM neschvaluje znění usnesení k bodu č. 10
– Koncepce rozvoje památkového objektu hrad
Svojanov „ZM bere na vědomí navrženou „Koncepci rozvoje památkového objektu hrad Svojanov – I. etapa“ uvedenou v příloze č. 1.
13/b ZM neschvaluje znění unesení k bodu č. 10
– Koncepce rozvoje památkového objektu hrad
Svojanov „ZM bere na vědomí priority potřeby
financování navazující na „Koncepci rozvoje
památkového objektu hrad Svojanova – I. etapa“ v celkové výši 16.668.000 Kč uvedených
v příloze č. 2.
13/c ZM souhlasí s navrženou „Koncepcí rozvoje
památkového objektu hrad Svojanov – I. etapa“
uvedenou v příloze č. 1.
13/d ZM souhlasí s prioritami potřeby financování navazující na „Koncepci rozvoje památkového objektu hrad Svojanova – I. etapa“ v celkové
výši 16.668.000 Kč uvedených v příloze č. 2.
14/ ZM bere na vědomí uzavření smlouvy o výpůjčce objektu č.p. 74 (bývalé hájenky) stojící na
pozemku st.p.č. 101, pozemku st.p.č. 101 o výměře 848 m2 a pozemku p.č. 442 o výměře 274
m2 v k.ú. Pustá Rybná, Českému svazu ochránců
přírody, ZO Polička, Parkány, Polička. Smlouva
bude uzavřena na dobu určitou do 31. 3. 2008
s tím, že materiál na opravy objektu uhradí
Město Polička.
15/ ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 5906/6
o výměře 50 m 2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí
Kč 150/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
16/ ZM schvaluje prodej části pozemku p.č.
6073/3 označené dle GP č. zak. 1611-17/2007
jako st.p.č. 3732/2 o výměře 2 m 2 v k.ú. Polička.

Kupní cena činí Kč 200/m 2 s tím, že kupující
uhradí veškeré náklady spojené s převodem
nemovitosti.
17/ ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 762/
11 o výměře cca 435 m2 a části p.p.č. 762/12
o výměře cca 163 m2 v k.ú. Rohozná, že bude
zachována průjezdnost cesty na pozemku p.č.
762/12. Kupní cena činí Kč 30/m 2 a kupující
uhradí veškeré náklady spojené s převodem
nemovitosti včetně zhotovení geometrického
plánu.
18/ ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 762/
12 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Rohozná. Kupní
cena činí Kč 30/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení geometrického plánu a uhradí veškeré
náklady spojené s převodem nemovitosti.
19/a ZM ruší své usnesení č. 30/d ze dne 12. 10.
2006.
19/b ZM schvaluje směnu pozemku p.č. 6540/1
o výměře 735 m2 v k.ú. Polička, za část pozemku p.č. 5682/6 o výměře 1470 m2 v k.ú. Polička
ve vlastnictví Města Poličky. Veškeré náklady
spojené se směnou nemovitostí uhradí Město
Polička, včetně zajištění a úhrady geometrického plánu.
V Poličce dne 24. května 2007
Jaroslav Martinů, starosta
JUDr. Marie Tomanová, Ph.D., místostarostka
Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí
na sekretariátě starosty města.

NOC NEOBYČEJNÝCH ZÁŽITKŮ
Přesně s takovým pocitem jsme o půlnoci
2. června zamykali dveře naší školy. Důvod byl prostý. V čase vyhrazeném k návštěvám nejrůznějších
zařízení nás navštívilo 140 lidí. Slyšeli jsme slova
chvály, byli potěšeni nebývalým zájmem návštěvníků i jejich dotazy. Nejvíc nás ale těší, že řada lidí
měla konečně možnost vidět na vlastní oči, že jsme
škola jako každá jiná.
A tak vám všem, kteří jste si k nám našli cestu,
chceme poděkovat a rodičům dětí, které trápí neúspěch na základní škole, chceme vzkázat – nebojte
se a přijďte se podívat, určitě budete mile překvapeni.
Pedagogové speciální základní školy

ANGLIČTINA NA
EVANGELICKÉ FAŘE
Po celý tento školní rok probíhal na evangelické faře v Poličce mimo jiné i kurs angličtiny pro
začátečníky. Sešla se zde dobrá parta úplných
i „věčných“ začátečníků. Tento i další zde probíhající kursy angličtiny byly vhodně doplněny možností pravidelného sledování filmů v originálním
anglickém znění s anglickými titulky s možností
následné besedy o filmu s americkou lektorkou.
Tato nabídka nebyla pouze pro dospělé, ale v jiné
žánrové poloze i pro děti a jejich rodiče.
Tímto bychom chtěli poděkovat nejen naší
paní profesorce Mgr. Magdaleně Jakubcové, ale
i americké lektorce, slečně Kati Salmons.
Bez pochopení a podpory pana faráře Mgr. Jana Duse by se celý projekt dal asi jen těžko zrealizovat. Proto i jemu patří v neposlední řadě náš
dík nejen za podporu kursu, ale i za přátelské prostředí a lidskou atmosféru, která po celou dobu na
faře vládla. Protože sám nejsem evangelík, vypůjčím si závěrem slova Tomáše Halíka, který v jednom ze svých děl říká: „To je jako kdybyste hrál na
jiný nástroj, než hraju já, ale i když nehrajeme na
stejný nástroj či ve stejném orchestru, oba máme
rádi hudbu a můžeme si daleko lépe rozumět
navzájem než s těmi, kteří nemají hudební sluch
a žádné hudbě se nevěnují.“
Děkujeme a těšíme se na další setkávání
v příštím školním roce!
PhDr. R. Hoffmann

TYLŮV DŮM POLIČKA

KALENDÁŘ AKCÍ

neděle
velký sál Tylova domu od 10.30 hodin
1. července ZÁVĚREČNÝ KONCERT LAUREÁTŮ
FESTIVALU B. MARTINŮ 2007
Ve dnech 28. 6. až 2. 7. 2007 proběhne
v Pardubicích, v Poličce a v dalších
městech našeho regionu V. ročník
Mezinárodního festivalu a soutěže
pěveckých sborů Bohuslava Martinů.
Tohoto festivalu, který se koná
každé dva roky, v lichých letech, se
pravidelně zúčastňuje 10 až 20 sborů ze
zahraničí a stejné množství sborů z ČR.
V letošním roce účast přislíbily sbory
z Polska, Lotyšska, Bulharska, Itálie,
Izraele, Nového Zélandu.

města Polička

Červenec 2007
KINO POLIČKA
středa
velký sál Tylova domu ve 20.00 hodin
4. července TERKEL MÁ PROBLÉM
Film, který musíte vidět dřív, než vám ho
doma zakážou!
Bláznivá komedie o tajné lásce, ”psychovrahovi”, železných tyčích, kanapi
a přátelství na zkoušku. Terkel je žákem
základní školy. Trochu slaboch, ale
jinak OK. Terkel nemá snadný život.
Jeho psychopatický strýc Stewart právě
napadl dva ostré hochy z Terkelovy třídy, Nigela a Saki. A co uděláte, abyste
odvedli jejich pozornost z myšlenek na
pomstu? Začnete si dobírat ošklivé děvče z vaší třídy, Tlustou Doris... Ale kdo
by si pomyslel, že ona vyskočí z okna?
Že začnete dostávat smrtelné výhrůžky,
že nový učitel a milovník zvířat, Justin,
nemá tak úplně čisté svědomí, jak by se
čekalo, a že vlastně nic není, jak se zdá?
Alespoň ne pro Terkela...
Pozor – tento film není pro děti!!!
Animovaná černá teenegerovská komedie, 75 minut, český dabing, nepřístupný
do 15 let
Vstupné: 65,- Kč
neděle
velký sál Tylova domu v 18.00 hodin
22. července SHREK TŘETÍ
Za normálních okolností by krásní, mladí
a zelení manželé Shrekovi po odstranění
zákeřné Kmotřičky víly a jejího nemožného syna Krasoně ve druhém pokračování animované komedie Shrek žili
nerušeně a hlavně šťastně až do smrti.
Animovaná komedie, 93 minut, český
dabing, mládeži přístupný
Vstupné: 60,- Kč
úterý
velký sál Tylova domu ve 20.00 hodin
24. července ROMING
Komediální road-movie ROMING o cestě
tří mužů za tajemnou nevěstou, nabízí lákavý mix atraktivní situační komiky, laskavého humoru a typickéčlověčiny v duchu nejlepších tradic české veselohry.
Hrají: Bolek Polívka, Marián Labuda, Vítězslav Holub, Jean Constantin, Vladimír
Javorský, Oldřich Vlach, Corina Moise,
Eva Leinweberová
Komedie, ČR, 105 minut, mládeži přístupný. Vstupné: 70,- Kč
sobota
velký sál Tylova domu ve 20.00 hodin
28. července TAJNOSTI
Julie má všechno. Úspěšného a pohledného manžela, zdravou a chytrou
dospívající dceru, práci překladatelky,
oddaného milence a teď dokonce i nový,
velký dům, kam se celá rodina právě přestěhovala. Ale pod tímto zdánlivě spokojeným a klidným povrchem se skrývá
mnoho tajemství, která nebude možno
skrývat donekonečna. Hrají: Iva Bittová,
Karel Roden, Martha Issová, Ivan Franěk,
Anna Šišková, Sabina Remundová, ...

Komedie, drama, ČR, 97 minut, přístupný
od 12 let
Vstupné: 55,- Kč
sobota
4. srpna

pondělí
6. srpna

středa
22. srpna

čtvrtek
30. srpna

velký sál Tylova domu ve 20.00 hodin
KLETBA ZLATÉHO KVĚTU
Imperátor Ping, hlava dynastie Tang,
vládce Číny desátého století, spalován
neskonalou láskou i nenávistí vůči své
ženě Phoenix rozehrává tragédii, která
zasáhne každého člena královské rodiny.
Akční, dobrodružný, drama, Čína, 114
minut, české titulky.
Přístupný od 12 let
Vstupné: 60,- Kč
velký sál Tylova domu ve 20.00 hodin
VRATNÉ LAHVE
Hrdinou Vratných lahví je bývalý učitel Josef Tkaloun. Definitivně serozhodl opustit žáky, ale rozhodně se nehodlá smířit
s pozicí důchodce, trávícího čas na lavičce v parku. Hrají: Zdeněk Svěrák, Daniela
Kolářová, Tatiana Vilhelmová, Jiří Macháček, Pavel Landovský, Jan Budař a další.
Režie: Jan Svěrák
Komedie, ČR, 103 minut, mládeži přístupný. Vstupné: 65,- Kč
velký sál Tylova domu ve 20.00 hodin
ČERNÁ KNIHA
Děj filmu je zasazený do let 1944–1945
a vypráví příběh židovské dívky Rachel,
jež se ukrývá v okupovaném Holandsku.
Potom, co je svědkem masakru celé své
rodiny, se připojí k domácímu hnutí odboje. Scénář filmu vychází ze skutečných
událostí ...
Válečný thriller, Holandsko, Německo,
Belgie, 145 minut,
české titulky, přístupný od 15 let
Vstupné: 60,- Kč
velký sál Tylova domu ve 20.00 hodin
HOSTEL II
Režisér Elli Roth se podruhé vrací a vede
nás ještě hlouběji do temných zákoutí
lidské mysli. Filmem Hostel II nabízí
fanouškům další děsivé nahlédnutí do
světa, kde mají potlačované touhy - jakmile je jim dán volný průchod - děsivé
následky.
Horor, 100 minut, české titulky, mládeži
do 18 let nepřístupný
Vstupné: 70,- Kč

V době letních prázdnin jsme posunuli začátky
promítání filmů na 20.00 hodin a u dětských filmů
na 18.00 hodin.
Předprodej vstupenek na všechny akce konané
v Tylově domě zajišťuje Informačním centrum 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
v Poličce.

POLIČKA * 555

(17. SRPNA – 19. SRPNA 2007)
V letošním roce proběhne v Poličce již 16. ročník
tohoto multižánrového festivalu. Tylův dům, Palackého náměstí a kostel sv. Jakuba nabídne svým
návštěvníkům nemálo kulturních zážitků, atmosféra
jednotlivých dnů se nebude v ničem zásadním lišit
od ostatních ročníků festivalu.
Na co se můžete (mimo jiné) v letních srpnových
dnech v Poličce těšit?
ROBBIE WILLIAMS REVIVAL BRNO
Kapela vznikla počátkem roku 2004 a je složena
z vynikajících a rutinovaných muzikantů, kteří velmi
věrně předvádí zajímavě aranžovanou muziku Robbieho Williamse.
WALTER BARTOŠ BAND
Od roku 2007 došlo k přejmenování skupiny EKS
podle jména jednoho ze zakládajících členů na Walter
Bartoš Band.
GARAGE & TONY DUCHÁČEK
Kapela dodržuje, že v jednoduchosti je síla, rock‘n‘roll Ducháčkovy party má opravdu gruntovní
povahu a od prvního je to vždycky jízda.
CAMAEL
Hudební sdružení Camael vzniklo spojením dívčího vokálního tria „Triny“ a kvinteta instrumentalistů
pohybujících se v nejrůznějších žánrech, od vážné
hudby po jazz a muzikály. Všechny členy skupiny
spojuje nadšení a vášeň pro tradiční lidovou hudbu
– především moravskou, slovenskou a romskou.
ARGEMA
Skupinu ARGEMA znají fanoušci již od roku 1982.
Za své existence hrála na mnoha nejrůznějších akcích
- rockových koncertech a festivalech...
KAMELOT
Skupina Kamelot se snaží vždycky na pódiu
o propojení s diváky, naladit se na stejnou strunu,
a proto vystoupení často všechny strhne a to nás
zřejmě na tom baví.
LODNÍ DENÍK
Námořnická groteska pro děti i dospělé v podání
šermířsko divadelní společnosti SKANDÁLIA
LÁĎA KŘÍŽEK
Po krátké pauze se na pódia vrací jeden z nejrespektovanějších českých zpěváků, držitel 7 zlatých a 1
diamantové desky, Láďa Křížek.
ZÁVĚREČNÝ KONCERT – Jaroslav Svěcený
Je jedním z nejlepších současných českých houslistů a výraznou osobností české hudební scény.
BRŤOVSKÁ ŠESTKA
Dechová hudba
Podrobný program zveřejníme v srpnové Jitřence.
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CHCETE PRODÁVAT PŘI
FESTIVALU POLIČKA 555?
Ve dnech 17. až 19. srpna 2007 bude probíhat
multižánrový festival POLIČKA * 555.
Jako každoročně bude na této akci možnost občerstvení, které bude zajištěno stánkovým prodejem.
Velkou oblibu návštěvníků festivalu si získaly i stánky
s řemeslnými výrobky. Pokud máte zájem a můžete
některou z těchto služeb nabídnout, dovolujeme si vás
při této příležitosti pozvat ke stánkovému prodeji.
Pro potřeby včasné propagace a organizačního
zabezpečení celé akce vás prosíme, abyste se přihlásili nejpozději do 15. července 2007 v kanceláři Tylova
domu Vrchlického 53, 572 01 Polička , tel. 461 725 204
nebo e-mailem: janu@tyluvdum.cz
Při pátečním prodeji je nutné postavit stánek do
15.00 hodin. Při sobotním prodeji je nutné postavit
stánek do 8.00 hodin. Poplatek za prodejní místo
nevybíráme.

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL A SOUTĚŽ
PĚVECKÝCH SBORŮ B. MARTINŮ
Od 27. 6. do 1. 7. 2007 proběhne v Pardubicích již
V. ročník Mezinárodního festivalu a soutěž pěveckých
sborů Bohuslava Martinů.
Záštitu nad tímto projektem převzala: Rada Pardubického kraje, Primátor Statutárního města Pardubice
Ing. Jaroslav Deml a starosta města Poličky Jaroslav
Martinů.
Mezinárodní festival a soutěž Bohuslava Martinů
už řadu let přispívá nejen k bohaté tradici sborové,
ale zařazením povinných skladeb z nádherné vokální tvorby Bohuslava Martinů chce propagovat doma
i v zahraničí odkaz skladatele, který spolu s Antonínem Dvořákem, s Leošem Janáčkem a s dalším
východočeským rodákem Bedřichem Smetanou tvoří
souhvězdí největších tvůrců české národní hudby.
Letošní ročník je konán u příležitosti zapsání
50. výročí úmrtí Bohuslava Martinů v roce 2009 do
kulturních výročí UNESCO. Jubilejní ročník je tedy
příležitostí znovu podtrhnout světový význam skladatele a východočeského rodáka z Poličky, který
proslavil českou hudbu po celém světě. V Poličce na
Závěrečném koncertě laureátů Festivalu Bohuslava
Martinů 2007 vystoupí účinkující sbory z Čech, Polska, Ruska, Lotyšska, Bulharska... Závěrečný koncert
se uskuteční v neděli 1. července 2007 ve velkém sále
Tylova domu v Poličce od 10.30 hodin.

PŮJČOVNÍ DOBA KNIHOVNY O PRÁZDNINÁCH
Oddělení pro dospělé a studenty
Pondělí 8.00 - 11.30 13.30 - 17.00
Středa 8.00 - 11.30
Čtvrtek 8.00 - 11.30 13.30 - 17.00
Pátek 8.00 - 11.30
POZOR na středeční půjčování, otevřeno bude o letních prázdninách pouze
dopoledne, přes poledne bude oddělení
zavřené a sobotní půjčování se v době prázdnin
ruší!!!
Oddělení pro děti
Pondělí 13.30 - 17.00
Středeční a čtvrteční půjčování se v oddělení pro
děti přes letní prázdniny ruší!!!

Internet pro veřejnost
Pondělí 8.00 - 11.30 13.30 - 17.00
Středa 8.00 - 11.30
Čtvrtek 8.00 - 11.30 13.30 - 17.00
Pátek 8.00 - 11.30
Internet bude zpřístupněn veřejnosti
v době letních prázdnin pouze v oddělení
pro dospělé a mládež.
Čítárna-Studovna
V době prázdnin bude otevřena letní čítárna ve
dvoře knihovny. Otevřena bude ve stejnou dobu jako
oddělení pro dospělé a studenty.
V době od 16. do 20. července bude Městská
knihovna Polička pro veřejnost UZAVŘENA!

JAZYKOVÉ KURZY V KNIHOVNĚ
Městská knihovna Polička připravuje ve školním roce 2007/2008 tyto jazykové kurzy:
•
•
•
•
•
•
•
•

angličtina pro začátečníky
angličtina pro mírně pokročilé
angličtina pro pokročilé
anglická konverzace
němčina pro začátečníky
němčina pro mírně pokročilé
němčina pro pokročilé
německá konverzace

Kurzy jsou zaměřeny zejména na zvládnutí mluveného jazyka, hlavní důraz je kladen na schopnost
domluvit se v běžných situacích.

Kurzy běží od října 2006 do dubna 2007, vždy
jednou týdně v blocích po dvou vyučovacích hodinách.
Cena kurzu je 2000,- Kč, součástí závazné přihlášky je nevratná záloha ve výši 300,- Kč.
Součástí kurzovného je zapůjčení studijních
materiálů a učebnic.
Zájemci o jednotlivé kurzy se mohou informovat a předběžně přihlásit na emailové adrese
info@knihovna.policka.org nebo na tel. čísle:
461 723 865. Závaznou přihlášku si mohou vyzvednout v Městské knihovně Polička do 20. září
2006.

POJĎTE S NÁMI NA VÝSTAVU

HONZA VOLF: OBRÁZKY A BÁSNIČKY
11. – 24. července 2007
VERNISÁŽ v úterý 10. července v 16:00 hodin
Městská galerie Polička, 2. patro budovy historické radnice na Palackého náměstí
Pořádá Městské muzeum a sdružení Česká inspirace
Rodilý Pražák Honza Volf, který prožil část svého dětství na Slovensku, maluje bezmála celý život.
Sluníčkům a pozitivním obrázkům se začal věnovat
až od svých čtyřiceti let. Do té doby maloval obrázky
ROZŠÍŘENÍ PROHLÍDKY
z pekla či bezvýchodné situace. Pak, jak sám říká, se
MĚSTSKÝCH HRADEB
jeho život změnil a bylo mu umožněno nové poznávání. Sluníčkové obrázky s pozitivními texty naznačují cestu z potemnělého a bezvýchodného období
Zájemci o procházku okolo městských hradeb
mají od 1. července nově možnost projít ulicí Parká- – říkají, že se žádný člověk nemá vzdávat, byť se
právě potácí v problémech, sám sobě může pomoci
ny až do ulice Šaffova (nebo opačně) a to domem
tím, že změní svůj postoj k životu a na sluníčkovou
čp. 33 Šaffova ulice (vedle Střelnice). Dům bude
odemčen od 1. 4. do 31. 10. (8 - 18 hod.) a od 1. 11. náladu není přece nikdy pozdě! Výstava je však
do 31. 3. (8 - 16 hod.). Městský úřad žádá návštěv- zajímavá především tím, že zachycuje jakýsi průřez
tvorby Honzy Volfa. Zahrnuje i jeho starší díla, která
níky, aby se při průchodu domem chovali slušně
překvapí absolutní profesionalitou výtvarníkova oria udržovali čistotu. Výhledově se připravuje zřízení
ginálního projevu a prožitky vloženými na plátno či
naučné stezky okolo městských hradeb.
do grafických listů. Emoce vystupují z plátna téměř
Průvodcovskou službu v ochozech městských
hmatatelnou energií.
hradeb (ulice Nová a Komenského) zajišťuje od
Mgr. Jan Matouš
letošního roku městské muzeum, kde je vyvěšena
aktuální provozní doba.

MÁTE FOTOGRAFIE DOMŮ NA NÁBŘEŽÍ?
Poličské muzeum provádí průzkum historie činžovních
domů na nábřeží a v ulici E. Beneše a uvítalo by
zapůjčení fotografií těchto domů v rozmezí let 19231983. Cenné jsou i rodinné momentky, kde je vidět
jen nepatrná část domu. Muzeum uvítá i veškeré
informace o stavebních úpravách a o barevnosti fasád
v uvedeném období.
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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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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:
ZÁJMOVÉ KROUŽKY VE ŠKOLNÍM ROCE
2007 – 2008
seznam zájmových kroužků na nový školní rok
vyjde v srpnovém vydání Jitřenky a bude uveřejněn na našich webových stránkách
INFORMACE O ODJEZDECH NA TÁBORY
najdete také na www.mozaika-policka.cz nebo
v našich vývěsních skříňkách (na Mozaice a na
náměstí – hotel THT)
Dunajec 2007 – vodácký tábor
odjezd: sobota 21.7.2007 – sraz v 8.00 hod. na
vlakovém nádraží v Poličce
Letní sportovní tábor - Mladočov
odjezd: autobusem v sobotu 28. 7. 2007 ve
14.00 hod. z parkoviště u Tylova domu v Poličce

sraz již ve 13.30 hod.
Příměstský tábor bez noclehu
začátek: v pondělí 9. 7. 2007 v 8.00 hod.
Letní tábor Vranice 2007 – Za pokladem
Aztéků
odjezd: v pondělí 30. 7. 2007 v 10.00 hod.
z Poličky od semaforu na Nábřeží
Letní tábor Krásné 2007
odjezd: autobusem v neděli 15. 7. 2007
v 10.00 hod. z parkoviště u Tylova domu v Poličce
Kolektiv pracovníků SVČ Mozaika Polička přeje všem našim KLIENTŮM A příznivcům krásné
prázdniny a léto plné nevšedních zážitků

DEN DĚTÍ V MOZAICE
Letošní oslava Dne dětí proběhla o několik
dní dříve, než je tento svátek uveden v kalendáři
a to již v neděli 27. května 2007. SVČ Mozaika
tentokrát na jeho přípravě spolupracovalo s Junákem, Dětským informačním centrem, evangelickým sborem a muzeem.

Hlavní organizátor, Mgr. Petr Chmel, zvolil pro
aktivity Dne dětí poličský městský park u hradeb.
O tom, že to byla dobrá volba, svědčilo i to, že se
přišli procházkou podívat i dospělí bez dětí a náhodní výletníci, kteří právě byli v Poličce.
První část programu tvořilo vystoupení našich
zájmových kroužků a několika cizích skupin.
„Naši“ se opravdu pečlivě připravovali a bylo se
na co dívat – taneční kroužek, karate, aerobic
a mažoretky mladší a starší dívky. S ukázkou
latinsko-amerických tanců vystoupila vedoucí
ZK Taneční Bára Doležalová ze Svitav se svým
tanečním partnerem.
Naše pozvání na Den dětí přijal tanečně-hudební soubor ZŠ v Lubné – Lubeňáček, hudební
soubor ZŠ Masarykova v Poličce – Ptáčata, hudební skupina Věneband z Litomyšle a skupina
Capuera ache až z Dobrušky.

Ale akce ke Dni dětí nebyla jen pro dívání.
Všichni účastníci – děti i jejich rodiče si mohli
vyzkoušet svoji dovednost, trpělivost a smysl
pro humor u mnoha disciplín, které pro ně byly
v areálu parku připraveny. Jen namátkou – twister, skákání přes lano, jízda na koni, přenášení
drobných předmětů čínskými hůlkami, lezení
po bedýnkách, zábavná angličtina, lukostřelba,
minidopravní hřiště, projížďka na lodičkách po
Synském rybníku a další.
Cílem celé akce bylo setkání rodin, dětí a studentů a strávení volného nedělního odpoledne
rodičů s dětmi a tím prohloubení jejich vzájemných vztahů. Samozřejmě šlo i o zábavu, relaxaci
a aktivní odpočinek formou her a soutěží.
K příjemné atmosféře na této akci letos jistě
přispělo i krásné letní počasí a k pohodovému
průběhu celého odpoledne všichni ti nejmenovaní pomocníci, kteří věnovali svůj volný čas
dětem. Za to jim Mozaika touto cestou ještě
jednou děkuje.
A nakonec otázka pro mého kolegu Petra
Chmela – hlavního organizátora Dne dětí: „Je
Petře snadné v Poličce sehnat tolik lidí, kteří věnují zcela zdarma svůj víkendový čas pomoci na
takové akci?“
Petr: „Přijde na to, jak velkou akci pořádáme
a kolik lidí potřebujeme. Na Dětském dni pomáhalo asi 40 dobrovolníků, což už je hodně. A to
nepočítám lidi z Junáku, muzea, Dětského informačního centra a evangelického sboru, kteří
se na organizaci podíleli. Samozřejmě je několik
pomocníků, kteří rádi přijdou na každou akci,
jako je Pavla Martinů, Marie Majorová, Markéta
Bradlová, Zdenda Parorolek, Lucka Bradlová,
Eva a Lucka Gapovi, Jolana Šedá a další, jimž
patří velký dík za pomoc v průběhu celého roku.
Ale i spoustě ostatním, kteří nám na některé z akcí pomáhali.“
za SVČ Mozaika Polička – Marie Hrstková

DOBRÝ DEN, NEPOTŘEBUJETE
POMOC?
Středisko volného času Mozaika Polička uspořádalo 12. až 13. června 2007 za podpory Pardubického
kraje a města Poličky zážitkový seminář s pracovníky
Tyflo Centra v Pardubicích, kteří nabízí služby nevidomým a zrakově postiženým občanům. Seminář byl
určen pro žáky 7. tříd základních škol. Děti si vyzkoušely poslepu psát, nalévat vodu a chodit se slepeckou
holí. Několik druhů upravených brýlí jim poskytlo
pohled lidí s různými zrakovými vadami. Seznámily
se i s kompenzačními pomůckami pro nevidomé. Od
Petra Hromádky, který ztratil zrak při autonehodě, se
dozvěděly, jaká úskalí musí v životě překonat slepý
člověk. Řekl jim, jak dlouho se cvičí slepecký pes
a v čem a jak mu pomáhá.
Další částí projektu byl praktický zážitkový seminář pro žáky 3. – 4. tříd o první pomoci, konaný 18. až
20. června. Studentky Střední zdravotnické školy ze
Svitav učily děti na pěti stanovištích, jak první pomoc
poskytovat. Děti se dozvěděly, jak zastavit krvácení
z různých poranění, jak ošetřit zlomeniny, popáleniny,
co je to šok, bezvědomí, úpal a úžeh, co vše říci při
volání na rychlou záchranou pomoc a jak postupovat
při resuscitaci. Nešlo jen o výklad a ukázky, děti si vše
na místě prakticky vyzkoušely. Během jednoho bloku, kterého se účastnila vždy jedna třída, děti obešly
všechna stanoviště a seznámily se vším, co si pro ně
studentky zdravotnické školy připravily.
Děti si se staršími kamarádkami – lektorkami rozuměly a organizátoři tohoto projektu věří, že si své
vědomosti s sebou odnesou na letní prázdniny. Ale
přejme jim, ať je raději nemusí využít...
Za SVČ Mozaika Polička – Zdeňka Novotná
a Marie Hrstková

STOMATOLOGICKÁ
POHOTOVOST
Oblast Litomyšl - Polička

5. 7.

ZAHÁJENÍ OSLAV 110. VÝROČÍ TRATI
POLIČKA – ŽĎÁREC U SKUTČE
U příležitosti oslav významného 110. výročí
železniční trati, která vede z Poličky do Žďárce
u Skutče, se setkali starosta pan Martinů a místostarostka paní Tomanová s představiteli České
Třebové, Borové, Měšťanského pivovaru v Poličce a Českých drah a.s., zástupcem ředitele odboru osobní dopravy a přepravy panem Michalem
Štěpánem. Toto setkání, během něhož byly
prodiskutovány např. problémy, se kterými se

České dráhy nyní setkávají, nebo spolupráce drah
a soukromých subjektů, se konalo v salónním
vozu na vlakovém nádraží v Poličce. Pro návštěvníky oslav měly České dráhy připravené výstavy
o historii prodeje jízdenek, obrazů malíře Jiřího
Boudy, který byl na oslavách v Poličce osobně
přítomen, nebo modelů železničních kolejišť.
V rámci doprovodného programu mohli zájemci
navštívit hrad Svojanov.

MUDr. Cacek Tomáš, Trstěnice 184,
461 634 157
6. 7.
MUDr. Hebltová Vladimíra,
Sloupnice 188, 465 549 236
7. - 8. 7.
MUDr. Joukl Jan, Litomyšl,
Mariánská 1137, 461 615 402
14. - 15. 7. MUDr. Kašparová Leona, Polička,
Janáčkova 523, 775 724 524
21. - 22. 7. MUDr. Kočí Jiřina, Dolní Újezd 838,
461 631 126
28. - 29. 7. MUDr. Kopecká Eva, Bystré,
nám. Na Podkově 25, 606 182 715
4. - 5. 8.
MUDr. Kössler Pavel, Polička,
Haškova 445, 461 724 369
Ordinační doba: sobota, neděle a svátky od 8 do 11 hodin.
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JAK SI OCHOTNÍCI UDĚLALI DOBŘE
ŠKOLNÍ DOMÁCÍ PÍSEMNÁ SLOHOVÁ ÚLOHA

PROGRAM NA ČERVENEC

Nenápadná pozvánka na kartce nás zvala na
nutnou, ale jako vždy nezáživnou, poloúřední valnou
hromadu Divadelního spolku Tyl. Aby to bylo vylepšeno, sliboval nám předseda přítel Petr Erbes výjezdní
zasedání, které jsme si měli zasloužit pěším pochodem z Luckého vrchu do hospody Hlučál v Pusté
Rybné.Tedy tam, kde začínají prázdninové spanilé jízdy poličskopražské skupiny divadelníků. Pozornému
čtenáři pozvánky neunikl příslib obnovy starodávné
studánky za zpěvu známého díla, ale vágní popis
dalšího nám jaksi nebyl úplně jasný.
To, co bylo naznačeno, se pokusím vypsat. Sotva
jsme vystoupili na zastávce Luckého vrchu z autobusu,

těžký klíč, klíč od domova. Omlouvám se za tento
sentimentální závěr, jsou ale chvíle, kdy si člověk
uvědomí, že prožívá něco krásného, co by mělo být
podtrženo.
Přichází čas na ty slíbené dodatky. Ve chvílích,
kdy naši mladší přátelé natírali přístřešek pravou býčí
krví, nyní už usazeným nad studánkou, se nad rybenským údolím utvořila vysoká hradba mraků a vytvořila imaginární velehorské pásmo ve vrcholcích se
sněhovou pokrývkou. Přímo přírodní úkaz….
Cesta do Pusté Rybné byla voňavá nejen čerstvou
orosenou trávou, ale už zdaleka se hlásící vůni jasmínu, ke kterému jsme teprve měli dojít, ale to nás vlevo

šli jsme spolu s mírným deštíkem hned takhle doleva
po červené značce a než jsme se nadáli, byly jsme
u statků Grubhofferových. Pod ním jsme najednou
uviděli takový úhledný obdélník, a v něm voda čistá
čistoucí a vedle jakýsi dřevěný, z dobrého však, čerstvého ještě dřeva příbytek jakýsi, jež při bližším ohledání ukázal se býti přístřeškem pro onu studánku.
Tak nějak by to možná vylíčil pan Al. Jirásek.
Podle režie a scénáře se odehrálo toto: Nejdříve
nám majitelka statku paní Grubhofferová vyjádřila
poděkování za službu, poskytnutou studánce ochotníky a pak přítel Petr rozdal party našemu asi třicetičlennému ochotnickému uskupení, které se proměnilo ve sbor uskutečňující slavné Otvírání studánek. Petr
na své kytaře pěkně kladl akordy a my si teprve nyní
uvědomovali, že zazpívat na pohled prosté nápěvy
této kantáty je pro mnohé z nás těžká porce. Lépe se
vedlo recitátorům, kteří zároveň ilustrovali děj, jenž se
před námi pravdivě odehrával: Královnička poklekla
na šátek rozprostřený, položila džbánek do stříbrné
pěny, pak do všech světa stran vodu vylila. A přeloženo do reálu: pěkná dívka si plachetku ke studánce
dala, aby z trávníku po dešti si džíny nepromočila
a hrnéčkem půjčeným od paní Grubhofferové vodu
ze studánky nabrala, a jak řečeno, do všech stran
vylila a pak nám také připít nabídla. A všichni, kdož
jsme se napili, jsme s údivem zjistili, že je to voda
dobrá, zemitá, a v tom hrnéčku i s tím kouskem těch
vysočinských nebes, jež jsme spolu s tou křišťálovou
vodu vypili a v sobě odnesli. Už nepršelo, už se začalo objevovat pozdní slunce a byl slyšet jen náš zpěv
a recitaci. Vždyť každá studánka v lese na hladině
nebe nese….
Za téměř neslyšného cvakání digitálních aparátů
jsme se dobrali až k závěru, kde nejen …Za mnou
v patách ve vzpomínce jaro a právě jako tenkráte
přede mnou chvátá chasa dovádivá… jsme zazpívali
a spolu s Mílou Burešem a Bohuslavem Martinů si
uvědomili, že tímto projevem úcty k tomu minulému
tvoříme budoucnost a z ruky do ruky si podáváme

pozdravil Buchtův kopec rýsující se v páře osychajícího lesa, zrovna tak jako před námi Spálený vrch.
Stačilo už jen sejít ze svážku po stezičce prostředkem louky přímo k hospodě Hlučál, ale zastavili jsme
a chvilinku se dívali na ten krásný pohled od kostela
vpravo až k březinským končinám a dýchali ten deštěm vyčištěný vzduch.
Teď už se dala přežít i ta valná hromada. Nebyla
tak chmurná, jak jsem se ji dopředu vykreslil. Přítel
Petr Erbes nám sdělil zprávu, ze které ve zkratce uvádím: Po dlouhých desetiletích uvedl Divadelní spolek
Tyl v jediném roce a to loňském, tři inscenace: Milostné dostaveníčko v režiii J. Matouše, Jak je důležité
míti Filipa v režiiu L. Vrabce a Jak zabít čerta v režii
P. Erbesa. Dále se uskutečnilo tradiční a nepřehlédnutelné Rockoupání, v Divadelním klubu pak mnoho
jazzových večerů, nepočítaně filmových představení
a fotovýstav či Colour Meeting rozprostřený i na Valy.
Za tím je potřeba vidět mnoho práce – velké množství
hodin a dlouhých jednání s účinkujícími, kapelami
a dalších zajišťování. A nad tím se klenou výdaje, které, tak jak v kultuře bývá nezbytné, jsou kryty vlastní
činností, dotacemi Městského úřadu v Poličce a taktéž
příspěvky mecenášů.
Došlo na volby s předvolebním gulášem a pivem.
Z osvědčených ochotníků byl zvolen výbor; těm
stávajícím bylo uděleno absolutorium a novým pak
příslib práce, jež je čeká. Můžeme se těšit na další inscenace a tradiční večery s jazzem. V letošním roce už
máme za sebou Rockoupání, které bylo divácky sice
úspěšné, ale čekala se větší účast. Jako na potvoru ve
chvílích, kdy se lidé rozhodují zda jít či nejít, pršelo
a odpršely tím také peníze, jichž není na kulturu
nikdy dost.
Kdo sleduje plakáty a oznámení Divadelního
klubu vidí, že jeho bohatá činnost pokračuje a že se
obrací ke všem. Přijďte pobýt!
Závěr: Mám rád tihleti divadelní ochotníkové.
Taky máte rádi divadelní ochotníci?
Text A. Klein, foto R. Tišlová

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.
14. dubna – 28. října
ŽIVOT A DÍLO BOHUSLAVA MARTINŮ
- vestibul muzea, Tylova 114
10. 7. – 24. 7.
Jan WOLF
– putovní výstava měst České inspirace
- výstavní sál Městské galerie v radnici - druhé
patro, Palackého nám.
- výstava bude zahájena v úterý 10. 7. 2007
v 16.00 hod. ve výstavních sálech radnice
- vernisáž se koná za účasti umělce Jana Wolfa

DEN PRO NEOBYČEJNÉ ZÁŽITKY ANEB
VÝSTAVA PRACÍ DĚTÍ Z MOZAIKY
V sobotu 2. června 2007 uspořádalo v rámci
tradiční celopoličské akce pro širokou veřejnost
– Čas pro neobyčejné zážitky Středisko volného
času Mozaika v Poličce VÝSTAVU prací rukodělných zájmových kroužků, která probíhala
od 19.00 do 22.00 hodin. Akce byla uvedena
v 19.00 hod. vystoupením Tanečního kroužku
při SVČ Mozaika a skupinou šermířů „Skandalia“
ze Svitav.
Prostory Mozaiky potom přivítaly návštěvníky, kteří měli možnost se seznámit s rukodělnými
pracemi zájmových kroužků formou výstavy, která byla laděna do strašidel a tajemna. K vidění
byli čarodějnice, duchové, rusalky, jezinky, strom
Hadovník, Prskavečci ohniví, vodníci a hastrmani, strašidláci Prsťáci, bludičky Pařeznice, dračí
doupě, pekelné úpisy a spousta dalších tajemností. Pro děti byly připraveny drobné hry a kvízy
se strašidly.
Cílem akce bylo navodit příjemnou a tajuplnou atmosféru sobotního večera, kterou si mohli
prožít děti s rodiči společně a samozřejmě šlo
i o prezentaci výrobků dětí z našich zájmových
kroužků.
Výstavu v Mozaice navštívil i známý autor obrázkových básniček „pro dospělé s dětskou duší“
Honza Volf (ten, co neumí hrát golf), kterému se
nejvíce líbily keramické loutky - „Domácí skřítci
a pomocníčci“ a dva živí strašáčci do pole – Adélka s Magdalénou.
Za SVČ Mozaika
Marie Hrstková
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samolepce vůbec neexistovaly (puzzle, hrníčky
apod.). IC zahájilo vydávání ediční řady vlastních
pohlednic, byly vytvořeny propagační materiály
určené pro volnou distribuci zdarma (3 druhy:
historie a památky, sport a rekreace, ubytování
a stravování) a nastaven minimální standard služeb
IC. V následujícím roce 1998 převzalo informační
centrum do své činnosti průvodcovství na ochoze
městských hradeb, iniciovalo založení svazku obcí
Kraj Smetany a Martinů a následně také organizaci
prvního značení cyklotras ve Východních Čechách:
cyklotrasa č. 4019 Litomyšl - Polička – Bystré, č.104
Bystré - Svojanov.
V dalších cca pěti letech došlo ke stabilizaci
personálního obsazení Informačního centra. Díky
tomu mohly být služby zkvalitňovány, nadále rozvíjeny a rozšiřovány - zavedení veřejného internetu,
faxové služby, skenování, inzertní vývěsky, průvod-

Informační centra v České republice začala vznikat
velmi spontánně v 90. letech
20. století. Segment cestovního
ruchu v této době po otevření
hranic zažíval nebývalý rozvoj,
který se projevil i ve vytváření
prvních informačních center.
Jejich hlavním cílem bylo pomoci turistům
se v české kotlině zorientovat. K založení infocentra v prvních letech jejich činnosti často
pomohla inspirace z cest do zahraničí na západ
od nás. V období vzniku poličského informačního centra poskytovala své služby v ČR již cca
stovka infocenter. Dnes pokrývá území ČR svou
činností více než 450 informačních center s více
než 1.000 zaměstnanci. Zastřešující organizací
je Asociace turistických informačních center
ČR, která sdružuje 170 informačních center
(www.aticcr.cz).
-JM-

covské služby městem apod. Nastavení vysokého
standartu služeb dovedlo IC v roce 2003 až k zisku
3. místa v soutěži O nejlepší Informační centrum
České republiky mezi infocentry zřizovanými
městem.
V uvedeném období zahájilo informační centrum výraznější prezentaci města jako turisticky
lákavého místa. Prezentace města v cestovním
ruchu byla podchycena průzkumem, který informační centrum uskutečnilo na vzorku 150 turistů

Návštvnost informaního centra v letech 1998 2006
Vývoj návštěvnosti
v IC
poet návštv a dotaz

Informační centrum slaví 1. července 2007
kulaté výročí 10 let od zahájení provozu a poskytování informačních služeb veřejnosti. Za dobu své
existence se zapojilo poličské informační centrum
do řady aktivit a projektů a rozšířilo spektrum nabízených služeb.
S otevřením informačního centra (IC) v roce
1997 bylo nastartováno období cílené podpory cestovního ruchu. Podařilo se vytvořit první suvenýry,
které zde do té doby s výjimkou znaku města na
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v roce 1999 a zopakovalo na vzorku cca 350 turistů
v roce 2005. Na základě výsledků průzkumu pak
Informační centrum realizovalo řadu aktivit, např.
navrhnutí, výrobu a osazení orientačních tabulí
ve městě (u pošty, na parkovišti u hotelu OPUS,
u Tylova domu) v r. 2002, cílení podpory na rozvoj
cykloturistiky – vytvoření sítě značených cyklotras
v Kraji Smetany a Martinů, vč. marketingové podpory (brožura Na kole Krajem Smetany a Martinů,
katalog značených cyklotras ČR, apod.)…
V roce 2003 realizovalo Informační centrum
projekt zaměřený na propagaci městských hradeb
v České Republice. Zorganizovali jsme skupinu 9
měst s ojediněle zachovanými hradbami, vydali
propagační materiál, uspořádali v Praze tiskovou
konferenci a vešli do spolupráce s Českým rozhlasem 2 (několik odvysílaných pořadů na toto
téma). Projekt navazoval na koncept širšího využití
městských hradeb (jejich nasvícení, úprava veřejného prostranství v sousedství hradeb, vycházkový
okruh, vytvoření expozic v hradebních věžích
apod.), který byl publikován v Jitřence v roce
2004.
Informační centrum se již od svého vzniku plně
zapojilo do organizace veletrhů cestovního ruchu,
kdy jsme prezentovali Poličku nejprve pod okresním úřadem ve Svitavách a posléze v rámci veletržní expozice Pardubického kraje a Východních Čech.
Jednou z mnoha našich iniciativ byla také účast na
veletrhu cestovního ruchu v nizozemském Utrechtu
v letech 2004 a 2005, na nějž se nám podařilo sdru-

žit finance od několika měst a subjektů cestovního
ruchu. V letech 1998 až 2004 se informační centrum
soustředilo také na vytváření internetových stránek
města Poličky a jejich aktualizaci. Aktivity posledních let byly zaměřeny na vytváření drobné infrastruktury pro cyklisty v Kraji Smetany a Martinů,
kde jsme pro Poličku v r. 2005 zajišťovali vytvoření
odpočinkového zákoutí u hradeb na Šaffově ulici.
Běžná propagace byla velmi významně podporována činností ve zmiňovaném Kraji Smetany a Marti-

nů, v královských věnných městech a především ve
sdružení Česká inspirace.
Vlastní činnost informačního centra probíhala
souběžně a nepřetržitě v poskytování informací
místním obyvatelům, domácím a zahraničním turistům. V roce 2002 vstoupilo informační centrum
do Asociace turistických informačních center České
republiky, kde se zástupce IC stal následně členem
rady této prestižní organizace za Pardubický kraj.
Informační centrum dnes a zítra:
Dnes je Informační centrum Polička certifikovaným poskytovatelem informačních služeb v Pardubickém kraji v kategorii Oblastní informační
centra. IC vlastní elektronickou databázi naplněnou
cca 1000 karet, na nichž vede přehled různých informací z oblasti služeb, firem a podnikatelských
subjektů, zájmových spolků, sportovních oddílů,
památkových objektů apod. Plánuji, že do dvou let,
možná dříve, zveřejníme výběr těchto aktualizovaných informací na internetu, abychom je dostali co
nejblíže k veřejnosti. Prioritou zůstane spokojený
návštěvník Informačního centra.
Mgr. Jan Matouš
Informační centrum
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ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PARDUBICKÉM KRAJI
Ministerstvo práce a sociálních věcí provedlo
v Pardubickém kraji v průběhu měsíců dubna
a května 2007 rozsáhlou analýzu, jejímž cílem
bylo zjistit, jakým způsobem je využívána nová
sociální dávka – příspěvek na péči. Tu zavedl
Zákon o sociálních službách od 1. ledna 2007.
Analýza byla provedena formou dotazníkového
šetření mezi poskytovateli služeb. Návratnost
dotazníků byla velmi vysoká (přes 90 %, celkem
92 služeb). Souhrnné výsledky byly porovnány
s údaji o vyplaceném příspěvku na péči z pověřených úřadů s rozšířenou působnosti.
„Analýza poslouží jako podklad pro novelizaci
zákona, její výsledky lze vztáhnout ke kterémukoliv kraji,“ řekl Miloslav Macela, krajský radní
odpovědný za oblast sociální péče. „Zjištění
analýzy jsou velmi závažná. Zřejmě nejdůležitější zprávou jsou čísla o způsobu využívání příspěvku – téměř dvě třetiny uživatelů této dávky
nepoužívá příspěvek na nákup sociálních služeb.
Je mezi nimi jistě mnoho osob, které mají zajištěnou péči díky rodinným příslušníkům, mám
však vážné obavy, že velká část příspěvku končí
mimo systém. Analýza ukázala, že je nutné zahájit debatu o jiné než hotovostní formě výplaty
této dávky.“
Pardubický kraj mohl údaje z analýzy konfrontovat s čerstvými zkušenostmi z „terénu“,
které byly sdělovány při osobních pohovorech
s poskytovateli služeb v rámci krajského dotačního řízení.
„Nejhůře dopadl nový systém na terénní služby,
zejména pečovatelskou službu nebo osobní asistence. Kdyby kraj předem nevytvořil finanční rezervu, některé služby by zcela zanikly,“ komentoval situaci v sociálních službách Macela. Výsledky

DĚTI A AFRIKA

analýzy byly oficiálně prezentovány na „kulatém
stole“ o sociálních službách, který se uskutečnil
22. června 2007 ve Vysokém Mýtě.

V sobotu 9. června pořádal Klub přátel esperanta
ve Svitavách dětský den. Tentokrát to bylo s mezinárodní účastí. Do Svitavy se sjelo 48 návštěvníků
z mnoha míst republiky, mezi nimi i 5 zástupců espeZajímavé údaje z analýzy sociálních služeb:
rantského kroužku v Poličce a 10 malých esperantistů
z polské školy města Rybník s doprovodem. Na pro• v Pardubickém kraji je 8 712 příjemců příspěv- gramu dne byla návštěva expozice afrických zvířat
ku na péči, nejčastěji je přiznáván stupeň I
(40 % příjemců)
• státní dotace na všechny sociální služby
v Pardubickém kraji činila v roce 2006 cca
420 mil. Kč, v roce 2007 373 mil. Kč
• podle odhadu bude v roce 2007 v Pardubickém kraji na příspěvku na péči vyplaceno
2007 více než půl miliardy Kč (za 1. čtvrtletí
vyplaceno 110 mil. Kč, šlo z větší části o osoby, které již dříve pobíraly zvýšení důchodu
pro bezmocnost)
• cca 2/3 příjemců zůstávají doma a nevyužívají
žádnou sociální službu, tj., že za tyto prostředky je buď nakupována péče od „neformálních
pečovatelů“ (rodina, osoby blízké, sousedka
atd.), nebo jsou pouze „zvýšeným příjmem“
osoby, který neslouží k zajištění péče
• služby sociální péče jsou poskytovány ve
značném rozsahu i osobám, kterým zatím nebyl přiznán příspěvek na péči, např. u pečovatelských služeb je to 73 % (celkem poskytují
služby cca 4 000 klientů)
• mnoho osob bez příspěvku na péči je i v rezidenčních zařízeních (např. v domovech pro
seniory 35 %)
• nestátní neziskové organizace jsou v průměru
z 26 % financovány dotací MPSV, 23 % tvoří
úhrady uživatelů, 34 % dotace kraje, 7 % dota- a trofejí u pana Miroslava Ducháčka v Baníně, náce z rozpočtu obcí.
vštěva Městského muzea ve Svitavách s expozicí lega,
soutěže a scénky v objektu Pedagogicko psychologické poradny v ulici Riegrova ve Svitavách. V den
návštěvy pan Ducháček slavil narozeniny. Proto mu
návštěvníci zazpívali píseň, kterou složila učitelka
Zdenka Novotná z České Třebové, polské děti popřály písní ve svém rodném jazyce. Pan Ducháček nám
(elementární síra) na diodu nedopadá světlo a pří- vyprávěl o svých cestách po Africe, o nebezpečích,
stroj vydá zvukový signál.
která mohou návštěvníky Afriky potkat a o afrických
zvířatech. Všichni byli expozicí nadšeni a se zájmem
Jak ses dozvěděl o této akci?
poslouchali. Focení s různými druhy zvířat nemohlo
O soutěži jsem se dozvěděl od paní učitelky
chybět. Takovou sbírku budete těžko jinde hledat.
RNDr. Marty Najbertové.
V muzeu si děti prohlédly objekty z lega včetně
takto sestaveného objektu místního muzea. KrásJak soutěž probíhala?
né bylo i městečko s nádražím a další objekty. Ti
Po základním kole bylo vybráno 6 týmů (max. 3
nejmenší se pokoušeli o sestavení modelů z lega, ktečlenové v jednom týmu) do finále v Praze v budově
ré zde bylo k dispozici. Zájmu neušla i výstava starých
VŠCHT. Ten samý den také proběhlo vyhlášení ví- praček. Svitavští esperantisté měli pro děti připraveno
tězů v budově Senátu.
pohoštění a upomínkové předměty města. O další
odměny a ceny se zápolilo ve sportu i ve znalosti
Jak ses připravoval?
esperanta. Děti předváděly scénky z pohádek, zpívaly
Asi 40 hodin trvalo sestrojení aparatury. Veškerá
písně. Celé odpoledne bylo veselo a již nyní se těšíme
počítačová prezentace byla vytvořena Janem Dvo- na další setkání.
řákem a při samotné obhajobě mi velmi pomohla
Libuše Dvořáková
Ivona Králíčková.

DALŠÍ ÚSPĚCH POLIČSKÉHO GYMNÁZIA
Dne 18. 4. 2007 se v Praze konalo finále celostátní soutěže O pohár Becaria 2007, které se zúčastnil Václav Ridl, student 4.A Gymnázia v Poličce.
Po třítýdenní přípravě se z původních 52 týmů
umístil na 3. místě a domů si odnesl jak finanční
odměnu pro sebe, své dva spolužáky a školu, tak
i další zkušenosti a náměty pro další činnost.
Co bylo cílem soutěžících?
Zadání znělo: „Chemie a světlo“. Museli jsme
prezentovat nějaký chemický experiment spojený
se světlem.
Jaký pokus sis vybral?
Sledoval jsem závislost rychlosti chemické reakce na koncentraci výchozích látek, k tomuto účelu
jsem sestrojil zařízení BECARIO 2007. Tento přístroj
umožňuje automatické sledování konce chemické
reakce, která je v laboratorní praxi sledována pouze vizuálně, tj. pozorováním viditelnosti bodu na
zkumavce, který při vytvoření zákalu už pozorovat
nelze. Uvedený přístroj využívá denního světla,
které se registruje fotodiodou. Při vytvoření zákalu

Pomáhal ti nějaký učitel?
Ing. Michal Škavrada, Ph.D. sehrál velkou roli
v průběhu celé soutěže. Nejdůležitější byly jeho
návrhy a připomínky ke konstrukci samotné aparatury. Obstaral také veškeré chemikálie. Je tedy
jasné, že celý úspěch je z velké části jeho zásluhou.
Při sestrojení fotodiody mi pomáhal pan učitel
Mgr. J. Kacálek ze ZŠ Masarykova.
Co ti tato soutěž dala?
Snad jsem zdokonalil svůj projev při vědecké
prezentaci. Otevřela se pro mě také další oblast
chemie.
Touto cestou bych chtěl poděkovat všem výše
zmiňovaným, protože bez jejich pomoci bych jistě
takového výsledku nedosáhl.
S úspěšným studentem hovořila
Karolína Vopařilová,
kvarta, GY Polička

POLICIE ČR DĚKUJE
Policie ČR, obvodní oddělení Polička, by tímto
způsobem chtělo poděkovat Městu Poličce a Městské policii Polička za iniciativní a řádné naplňování
mikroregionální smlouvy, zejména při pomoci při
zajišťování veřejného pořádku a při zajišťování dopravy ve městě. Za poslední měsíc se městská policie
zasloužila o objasnění řady trestních činů spojených
zejména s řízením bez řidičského oprávnění a maření
výkonu úředního rozhodnutí, za což jim ze strany Policie přísluší dík. Na závěr bych chtěl říci, že doufám,
že i nadále bude pokračovat tato plodná spolupráce
mezi oběma složkami tak, aby bezpečnostní situace
v mikroregionu byla v souladu s potřebami našich
občanů.
Za Policii ČR, OO Polička
npor. Michael Kastner, vedoucí oddělení
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ESPERANTISTÉ MAJÍ PLES
I V LÉTĚ
V sobotu dne 16. června pořádal esperantský klub
Amikeco Česká Třebová letní ples. Mezi 40ti účastníky z mnoha míst Čech a Moravy byli i 3 zástupci
poličského esperantského kroužku. Dopoledne si
s Jiřím Pištorou prohlédli zajímavosti a památky města. Odpoledne nás Jiřina Kučerová vedla kolem chaty
Maxe Švabinského do vesnice Kozlov. Zde v domě

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VZPOMÍNÁME
Dne 14. července uplyne 5
let, kdy nás náhle opustil náš
drahý manžel, tatínek, dědeček, syn a bratr pan Ing. Miroslav Jílek, od jehož úmrtí letos
uplynou již 4 roky. Kdo jste ho
znali a měli rádi, vzpomeňte
s námi.
Manželka, dcery s rodinami, rodiče a bratr s rodinou

Kdo žije v našich srdcích,
nikdy neumírá...
Dne 22. července uplynou
dva roky, co nás navždy opustila paní Miroslava Peprníčková. Kdo jste ji znali a měli ji
rádi, věnujte ji s námi tichou
vzpomínku.
S úctou a láskou vzpomíná manžel
Josef a synové s rodinami.

Dne 30. července to bude
15 let, kdy nás navždy opustil náš drahý manžel, tatínek
a dědeček pan Bohumil Lidmila.
Vzpomínáme

Dne 6. 7. 2007 to bude 10
let kdy nás navždy opustil náš
drahý manžel, tatínek a syn
pan Petr Otcovský.
Vzpomínáme.

BLAHOPŘEJEME
Marie Talandová,
učitelka v.v., věřící, se dožívá 2.července 2007 věku 98 let. Za rozdávání lásky,
radosti, dobroty, za obětavost při poskytnutí nejvyššího vzdělání děkují, dobré zdraví
do dalších let přejí a Boží požehnání vyprošují
dcery Marie a Eva, synové Pavel a Petr s rodinami.

č. 50 je malé muzeum Maxe Švabinského. Ten sem
přijel v roce 1895 se svou přítelkyní a později ženou
Elou Vejrychovou. Kozlovská krajina a zdejší obyvatelé mladého malíře inspirovali k vytvoření mnoha
děl. Kozlovskou chaloupku ozdobil ve štítu spolu
s Otakarem Vaňáčem a svým švagrem Rudolfem Vejrychem mladším výjevem „Svatý Václav přijímá dary“.
Na průčelí sousedního statku vytvořil Max Švabinský
sgrafito nazvané Žnečka. Prošli jsme se krásnou
krajinou a naše cesta končila v restauraci Na Horách,
kde v minulosti pobývala spisovatelka Božena Němcová. Zde pod vedením předsedkyně místního klubu
a obětavé učitelky Zdenky Novotné vystoupily děti
z Opatovce a z Č. Třebové. Zazpívaly několik písní
a předvedly pohádku O Smolíčkovi. Protože na poslední chvíli onemocněl představitel jelena, musela si
ho zahrát paní učitelka. V jedné z dalších písní vypomáhaly i maminky z Opatovce. Další část programu
byla věnována poslechu hudby a tanci. Nechyběla ani
tradiční plesová tombola.
Libuše Dvořáková

PODPORA CELOŽIVOTNÍHO
VZDĚLÁVÁNÍ
Ve středu 13. června 2007 podepsal vicehejtman
Pardubického kraje Roman Línek spolu s výkonnou
ředitelkou společnosti Czech Efficient Learning Node,
o. s. (CELN) Ivanou Malou dokument „Memorandum
o porozumění při vzdělávání učitelů programem Intel
Vzdělávání pro budoucnost“. Jde o materiál, který
hovoří o důležitosti kvalitního celoživotního vzdělávání a který zavazuje obě strany ke spolupráci v této
oblasti. Nad tou společně dohlíží radní Pardubického
kraje Marie Málková a Jana Smetanová.
„Pardubický kraj a CELN budou spolupracovat na
začlenění programu Intel Vzdělávání pro budoucnost
do vzdělávacího systému učitelů ČR. Tento program
mimo jiné rozvíjí informační a počítačovou gramotnost učitelů a následně i žáků. Pardubický kraj určí
svého koordinátora projektu, který bude pravidelně
sledovat průběh školení a bude kontaktní osobou pro
všechny spolupracující instituce. CELN bude školitelem. Výsledky spolupráce budou každoročně prezentovány v rámci hodnotící konference,“ přiblížila obsah
dohody radní Jana Smetanová.
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KULTURA, VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJOVÉ PROJEKTY
Viceprezident regionální rady francouzského Regionu Centre pan Bernard Valette navštívil se svými
dvěma kolegy z úřadu Pardubický kraj. Ve středu
13. června 2007 se setkal s vicehejtmanem Pardubického kraje Romanem Línkem a radním zodpovědným

REGIONÁLNÍ ROZDÍLY
V PARDUBICKÉM KRAJI
Český statistický úřad Pardubice vydalo novou
analytickou publikaci s názvem Regionální rozdíly
v demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji
Pardubického kraje v letech 2000 až 2005. Publikace
se zabývá postavením a vývojem územních jednotek
uvnitř Pardubického kraje.
Z publikace vyplynulo, že v Pardubickém kraji
existují významné meziregionální rozdíly mezi jednotlivými územími (správními obvody obce s rozšířenou působností).
Jihovýchodní oblast Pardubického kraje a oblast
Králicka je postižena vyšší nezaměstnaností (Moravskotřebovsko, Svitavsko a Králicko), nízkou podnikatelskou aktivitou (Moravskotřebovsko, Svitavsko
a Českotřebovsko), nižšími daňovými příjmy (Králicko) či úbytkem obyvatel stěhováním (opět Králicko).
„O regionálních problémech v bývalém okrese Svitavy a na Kralicku víme a snažíme se jie koncepčně řešit.
Důležitým krokem bylo, že Pardubický kraj ve svém
Programu rozvoje Pardubického kraje vymezil tyto oblasti jako regiony pro soustředěnou podporu a umožnil tak intenzivnější podporu ze strany kraje, státu
a v neposlední řadě i Evropské unie. Pardubický kraj
ze svého rozpočtu podporuje takto vymezené regiony
již třetím rokem prostřednictvím grantového programu
Podpora realizace rozvojových projektů obcí v problémových mikroregionech kraje. Také se snažím v rámci
obdobně orientovaného programu ministerstva pro
místní rozvoj jako člen výběrové komise, aby rozvojové
projekty z těchto měst získaly podporu i ze státních
zdrojů,“ řekl vicehejtman Roman Línek.

za kulturu Miroslavem Brýdlem, aby společně hledali
témata pro spolupráci těchto dvou partnerských
regionů.
„Obě strany mají zájem o výměnu zkušeností
v oblasti přizpůsobování vzdělávání požadavkům
podniků, zjišťování poptávky ze strany podnikatelů
a v oblasti enviromentální výchovy zaměřené na
ochranu životního prostředí. To je oblast, které v Pardubickém kraji věnujeme pozornost,“ řekl vicehejtman
Roman Línek a pokračoval: „Zajímavou nabídkou ze
strany francouzského partnera byla spoluúčast na
pomocných rozvojových projektech, které Region Centre realizuje ve svých partnerských regionech v Asii
a v Africe. Pro Pardubický kraj to sice není aktuální
téma, ale je to další ukázka toho, jak mohou regiony
pracovat na dobré věci a jak mohou konkrétně pomoci
potřebným.“
Hlavním tématem setkání však byla především
kultura. Oba regiony by se mohly podílet na projektu
s názvem „Arts, lycéens et apprentis“, který se snaží
zlepšit vztah k umění u mladé generace. Podstatou
projektu je spolupráce profesionálních umělců s učiteli a studenty středních škol v partnerském regionu.
Profesionální umělci vedou v partnerském regionu
umělecký seminář, během kterého se nacvičuje představení v cizím jazyce. Dalším plánem je expozice děl
Františka Kupky v Regionu Centre. Tato výstava je
v současné době k vidění v prostorách Evropského
školícího centra v Litomyšli. Prohlídka tohoto centra
v prostorách zrekonstruovaného litomyšlského zámeckého pivovaru a také Rytířských sálů na zámku
v Pardubicích byla také součástí programu.
„Zhodnotili jsme také již realizované projekty
v rámci naší spolupráce. V červenci loňského roku
se na čtrnáctidenním táboře sešli čeští a francouzští
skauti a výstupem z pobytu v Pardubickém kraji nakonec byla výstava fotografií zaměřených na turistické
a kulturní akce. Uskutečnily se také výměnné pobyty
různých uměleckých souborů, společně jsme se prezentovali na loňských Open Days v Bruselu a mohl
bych takto dlouho pokračovat,“ doplnil informace
z jednání Línek.

SKAUTSKÉ JARO BYLO BÁJEČNÉ – SLAVÍME 100 LET
Před sto lety vznikla myšlenka založená na dobré partě, smysluplném a zároveň zábavném životě
– uskutečnil se první skautský tábor, kde se zahájila
éra cíleného rozvíjení ušlechtilých lidských vlastností. Jak tedy probíhalo skautské jaro po sto letech
od vzniku skautingu u poličských skautů?
Velikonoční výprava
Vlčata a skauti byli poslední březnový víkend
na naší základně v Telecím. Zaměřili jsme se na
české jarní tradice a pletli jsme si pomlázky, obarvovali a zdobili velikonoční vajíčka v cibulovém
odvaru apod.

Šátková Praha, aneb Praha plná skautů
Akce, na kterou jsme se ovšem těšili nejvíce,
přišla 21. 4. 2007 – dopoledne jsme ještě spolupořádali Den Země – slavnostní otevření naučné
stezky, a odpoledne jsme konečně jeli na víkend
do Prahy na velkolepé zahájení oslav stých narozenin skautingu. V průběhu celého víkendu jsme
měli zdarma MHD a spoustu muzeí, ZOO a jiné
atrakce. Byla nás úctyhodná výprava – 29 členů
našeho střediska. Celkem se celé skautské oslavy
zúčastnilo přibližně 11 000 lidí. Více cituji ze zápisu
Ondřeje Šestáka – Orlíka:
„V sobotu naše skupina vlčat vyrazila do Národního muzea, ale zabloudili jsme a došli k Jiráskovu
mostu, šli jsme úplně na druhou stranu. Mělo to však
jednu výhodu, aspoň jsme se mohli podívat na „Tančící dům“ a svézt se metrem. V muzeu jsme zhlédli
Věstonickou Venuši, obrovskou kostru velryby, prehistorické nádoby i drahé kameny. Potom jsme vyrazili
na Staroměstské náměstí, kde jsme se sešli s ostatními.
Byl zde hlavní program – např. skupina Tam Tam,
Ewa Farna, rekord o největší šátek na světě a Ready
Kirken. Přitom jsme navštívili Staroměstskou radnici
a různá stanoviště a šli do školy, kde jsme spali. A ve-

čer jsme vyrazili směr Křižíkova fontána a Matějská
pouť. Matějská byla dobrá, ale ještě lepší byla nádherná Křižíkova fontána se svými barevnými proudy
vody. Třetí a poslední den jsme vyrazili do botanické
a zoologické zahrady a jeli přecpaným autobusem
č. 112. V botanické bylo ohromné teplo a vlhko, že se
tam nedalo dýchat, za to v ZOO to bylo super, navštívili jsme pávy, zubry, lachtany, opice, tygry, noční
zvířata a Africký pavilon. Doma jsem všechno vyprávěl rodičům a to je konec mého příběhu.“
Skautský závod
V půlce května se naši skauti a skautky zúčastnili víkendového okresního kola skautského
závodu v Dolním Újezdě. Bylo to poprvé podle
nové koncepce. Skautské družiny se testovaly ve
schopnosti spolupracovat, zachraňovat při první
pomoci, vyhledávat na internetu a mnoha dalších
praktických dovednostech. Závod probíhal ve dvou
etapách – první byla přes den – to se normálně
očekávalo. Odpoledne bylo zaměřené na různé
rukodělné, sportovní či přírodovědné aktivity a večer byl táborák. Ve 22.00 jsme šli spát – to ale jen
málokdo věděl či tušil, že o půlnoci bude budíček
a závod bude pokračovat. Byl vyhlášen poplach
a rozvinula se rozsáhlá mise pro záchranu světa
podle scifi příběhu. V neděli dopoledne se celý
závod vyhodnotil – naši skauti byli celkově druzí!
Během celého víkendu vládla skvělá nálada a po
poprockové polní mši jsme plni dojmů jeli domů.
Den dětí
Celkem 110 dětí se při Dni dětí zúčastnilo příběhu „Ztroskotání v Pacifiku“. Účastníci se „jako“
plavili na středověkém korábu a přepadli je piráti.
Na obranu před nimi museli aspoň tři piráty trefit
papírovými koulemi. Pak se loď dostala do mlhy
(zavázané oči) až nakonec i přes úpornou snahu
ztroskotali. Aby se zachránili, museli všichni prolézt dírou v korábu a vyplavat na hladinu moře a na
ostrov (tunel a velká bílá plachta). Tam si pak natrhali kokosy na jídlo, stloukli vor a tím se zachránili.
Celý příběh i jednotlivé aktivity si vymyslela vlčata
takřka úplně sama, měl jsem z nich velkou radost!
Letošní Den dětí byl zvláštní tím, že byl pořádán
ve spolupráci různých poličských organizací. Je to
skvělý krok dopředu. Hlavnímu pořadateli SVČ Mozaika za to patří velké poděkování.
Čas pro neobyčejné zážitky
Tuto poslední jarní akci koordinovalo poličské
muzeum. Klubovnu máme u hradeb a jednu baštu
můžeme využívat. Se skauty jsme nazdobili celou
budovu skautského domu a do bašty umístili meče,

rytířské přilby, štíty, středověké a starověké deskové hry a účastníci se mohli dívat, jiní si zastříleli
z luku, zašermovali si nebo si zahráli deskové hry.
Škoda jen, že začalo pršet a akce prakticky skončila
více než hodinu dříve – nikdo už v dešti nepřišel.
Koňobr
Koncem května se na naší hájence konal tradiční Koňobr. To znamená, že jsme sekali trávu, sušili,
budovali přehrádku, která napájí tůňku pod naším
rybníkem, hráli jsme spoustu her, zpívali a také

jsme si zajezdili na nádherných koních. Vlčata se
zde navíc připravovala na nedělní Den dětí. Vyráběly se kartičky pro účastníky, zajišťovaly se rekvizity
a v neděli jsme to v parku naplno rozbalili.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Firma KOH-I-NOOR PONAS s.r.o. nabízí k pronájmu nebytové prostory (butik č. 1-38,15m2, butik
č. 2-19,65m2, butik č. 3-18,75m2, butik č. 4-23,23m2)
v budově Obchodní dům PONAS, Tyršova 161, 572 01
Polička. Pronájem možný od 1. září 2007. Přednost
má dlouhodobý pronájem. Cena dohodou. Informace
na tel. čísle 602 652 263 – p. Král – v dopoledních
hodinách.
***
Pronajmu byt 2+1 v Poličce, ul. M. Bureše. Bližší informace na tel. č. 461 722 088, 724 257 043.
***
Pronajmu dlouhodobě byt 2+1 v Poličce ve
zděném domě se zahrádkou v blízkosti centra města.
***
ČMSS pořádá výběrové řízení na místo ASISTENTKY (ASISTENTA) PRODEJE. Předpokládaný
nástup od 1. 9. 2007. Požadujeme zdatnost v práci
na počítači, dobré komunikační schopnosti a ochotu
k sebevzdělávání. Nabízíme kvalitní zaškolení a získání praxe v oblasti bankovnictví, zázemí kanceláře
a zajímavý příjem.
Stručný životopis posílejte na rene.habrman@cmss-oz.cz nebo do kanceláře Eimova 291 Polička.
René Habrman - obchodní ředitel, tel.
777 103 994
***
Zavedená silná banka nabízí uplatnění absolventům. Odstartujte s námi svoji kariéru. Nabízíme získání praxe v oblasti bankovnictví, pružnou
pracovní dobu, po zkušební době příjem v rozmezí
20 000,- až 25 000,-Kč. Stručný životopis posílejte na
r.habrman@tiscali.cz
René Habrman - obchodní ředitel, tel.
777 103 994
***
Koupím elektrické vláčky TT. (Mohou být poškozené). Tel 461 72 27 47, 777 96 33 63.
***
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.
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ZPRÁVY Z MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
V rámci běžné činnosti pokračovali žáci ve
velmi úspěšné reprezentaci naší školy ve vědomostních, dovednostních i sportovních soutěžích.
Výborných výsledků v rámci okresu tradičně
dosáhli v přírodovědných poznávacích soutěžích
a vybraná družstva atletů a atletek dokonce v Poháru rozhlasu v rámci Pardubického kraje. Bližší

KRAJSKÁ TRIPARTITA ŘEŠILA
PŘEVOD NEMOCNIC
Ve středu 13. června 2007 se v budově krajského
úřadu v Pardubicích uskutečnilo jednání tripartity
na téma převodu nemocnic na akciové společnosti.
K jednacímu stolu zasedli zástupci Pardubického
kraje a krajského úřadu, odborů a zaměstnavatelů.
Jednání vedl vícehejtman Pardubického kraje Roman
Línek, který informoval o procesu přípravy převodu
nemocnic na novou právní formu. Člen rady zodpovědný za zdravotnictví Josef Janeček pak seznámil
členy tripartity i hosty s cíli transformace nemocnic
na akciové společnosti.
„Jak jsme již mnohokrát proklamovali, změnou
právní formy nemocnic chceme především zastavit
jejich zadlužování a zbránit tomu, aby nepříznivá
situace v úhradách od zdravotních pojišťoven někdy
v budoucnu negativně ovlivňovala zdravotní péči poskytovanou pacientům. Diskuse se tedy týkala připravovaných opatření a cest k jejich naplnění, zvolených
metod transformace, oddlužení nemocnic, jednání se
zárovními pojišťovnami, možností lepšího hospodaření v akciových společnostech než v současných příspěvkových organizacích nebo personálního obsazení
nových společností,“ uvedl radní Janeček.
Zástupci odborů se zajímali o formy úspor, zachování rozsahu péče o pacienty i platy zdravotnických pracovníků a vyjádřili své obavy z odchodu
pracovníků ze zdravotnictví v souvislosti s možným
poklesem platů a nedostatku kvalifikovaných lékařů
a sester v nemocnicích. Představitelé kraje i odborníci z krajského úřadu jim také odpovídali na otázky
spojené s financováním nemocnic a nakládáním s budoucími akciemi. „Odboráři měli obavy i z možného
omezování zdravotní péče v důsledku nevyhovujícího
systému plateb péče ze strany zdravotních pojišťoven.
Jsem přesvědčen o tom, že oddlužené akciové společnosti budou mít daleko lepší pozici při vyjednávání
s pojišťovnami,“ řekl dále Janeček.
Pozitivním výsledkem schůzky je postoj zástupců zaměstnavatelů k plánované transformaci. Ti ji
z ekonomického hlediska podpořili, avšak zároveň
upozornili na nutnost vytvoření mechanizmů zajišťujících zachování kontinuity procesu i pro další volební
období. Všeobecná shoda pak panovala také v otázce
sestavení orgánů akciových společností. To proběhne
podle tzv. anglického modelu a bude jej tvořit valná
hromada, představenstvo a dozorčí rada.
„Vedle transformací se hovořilo také o podpoře
vzniku univerzitní nemocnice v Pardubicích. Status
univerzitní nemocnice by umožnil další způsoby
financování pardubické nemocnice a jistě by znamenal i tolik potřebný příliv mladých zdravotníků do
celého regionu. Jsem proto velmi rád, že má tato snaha
podporu všech, kteří se schůzky zúčastnili,“ doplnil
informace z jednání tripartity vicehejtman Línek.
Nemocnice na akciové společnosti již přeměnili
v řadě krajů, např. v Královéhradeckém, Zlínském
či letos v březnu v Jihočeském, v Ústeckém kraji se
s transformací počítá k 1. 7. tohoto roku. Zkušenosti
jsou vesměs takové, že transformace nemocnic není
řešením samospasitelným a sama o sobě neznamená úspěšné hospodaření a poskytování kvalitní
zdravotnické péče. Umožňuje však transparentnější
nakládání s finančními prostředky, rychlejší zpětnou
vazbu na hospodářské výsledky a pozitivní je jistě
i osobní zodpovědnost manažerů za ekonomickou
situaci nemocnice. To vše jsou dobré důvody pro
to, aby transformace nemocnic proběhla i v Pardubickém kraji.
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informace naleznou zájemci na internetových
stránkách školy www.zsmasarykova.unet.cz.
Ve dnech 28. května až 1. června proběhl
výměnný pobyt pedagogů a dětí z rakouského Hohenemsu, který organizovala naše škola
společně se Základní školou Bystré za finanční
pomoci města Poličky. Garantem této výměny
za naši školu byla němčinářka Iva Vojtová, která
společně s žáky, kteří měli ubytované rakouské
kamarády v rodinách, zajistila tuto akci velmi
úspěšně. Význam této výměnné akce potvrdilo

na společném setkání vedení města. Přes všechny
nesporné klady nelze se ubránit pocitu, že nás
berou jako zemi z „východu“, přestože naše vlast
byla průmyslovým srdcem společného mocnářství ještě před necelým stoletím.
Velmi náročným realizovaným projektem bylo
zapojení školy do celoměstské akce „Neobyčejné
zážitky“ v pátek 2. června, na kterou se žáci školy
pod vedením svých vyučujících připravovali více
jak rok. Tentokrát byla tato aktivita realizována
ve školním pavilonu I. stupně a na přilehlém
prostranství. Mozkem celé akce byla výtvarnice
školy Dáša Češková, které pomáhal široký okruh
vyučujících, ale především velké množství aktivně zapojených dětí, moc díky. Po úspěchu před
dvěma lety byl zájem mezi dětmi, rodiči a širokou

veřejnosti značný, ti nejvíce netrpěliví přicházeli
již půl hodiny před zahájením, kdy byli ochuzeni o projekci či světelné efekty před zmíněným
pavilonem. Společně s našimi žáky doufáme, že
se téměř sedmi stovkám návštěvníků akce líbila
a zachovají škole svoji přízeň.
Velmi přínosný byl seminář pro sedmý ročník
a žáky 6.B pod názvem „První kontakt se zdravotním postižením“, který organizovalo Středisko
volného času Mozaika s pracovníky Tyflocentra
Pardubice. Vlastní seminář se uskutečnil ve

dnech 12. a 13. června v klubovně Domova důchodců v areálu nemocnice. Žáci si za pomoci simulačních pomůcek měli možnost vyzkoušet, jak
se žije se zdravotním postižením. Snad si to budou děti velmi dlouho pamatovat, ale on by tímto
seminářem měl projít každý „zdravý“ občan, pak
by nikdo např. neparkoval na vyhrazených parkovacích místech pro tělesně postižené.
Opět za pomoci Mozaiky za finanční podpory Pardubického kraje a ve spolupráci se Střední
zdravotnickou školou Svitavy proběhl pro žáky
3. a 4. ročníků ve dnech 19. a 20. června seminář „První pomoc“ formou praktické činnosti.
Žáčkům, kteří prošli tímto seminářem, bych se
nebál v nouzi svěřit svůj život, neboť byli včetně
instruktorek skvělí.
Od 18. do 22. června připravil kabinet cizích
jazyků pod vedením Petry Kučerové za pomoci
žáků 9. ročníku akci pod názvem „Týden jazyků“,
která byla určena žákům naší školy. Jednotlivé
jazykové skupinky si mohly v praxi ověřit svoje
znalosti jazyka anglického, Ústřední téma bylo
více než důležité pro přežití v cizím prostředí, neboť bylo zaměřeno na jídlo a pití. Kdo měl zájem
a byl aktivní, tak se příjemně pobavil i poučil.
Školní rok 2006/2007 je v době vydání této
Jitřenky již minulostí, po prázdninách zahájí
první a šesté třídy výuku podle nového školního
vzdělávacího programu, který by měl iniciovat
větší zájem a aktivitu žáků. Škola by chtěla uvést
do činnosti nový kamerový systém, který by měl
monitorovat dění na chodbách a v okolí školy
v zájmu bezpečnosti dětí, jejich zdraví a majetku
a majetku svěřeného škole. O tuto skutečnost se
v zájmu předháněli novináři z medií všech úrovní, ale když je opakovaně zveme na vydařené
projekty, tak se nikdo neobjeví.
Přejeme všem žákům příjemné prožití
prázdnin. Rodičům našich žáků, přátelům školy
a sponzorům za pomoc a zájem moc děkujeme.
- J. Kacálek -

„JMENUJI SE DEUTSCH A VRACÍM SE DOMŮ…“
Bylo to před sedmdesáti lety. V parku na lavičce
seděl mladý student medicíny a učil se ze skript ke
zkoušce. Před očima měl hladinu Synského rybníka.
Náhle spatřil pád do vody, která se rozvířila. Ve vlnách zahlédl miminko v peřince. Nerozmýšlel se ani
vteřinu, vrhl se do vody a topící se dítě vynesl. To
dítě byla holčička, jmenovala se Alenka a o mnoho let
později se měla stát mou ženou. Město na událost ni-

MUDr. V. Deutsch v 91 letech (po skončeni
průvodu abiturientů gymnasia v roce 2004)
kdy nezapomnělo a já nepřestal být onomu medikovi
vděčen za jeho pohotový čin. Shodou okolností to
byl můj bratranec. Jmenoval se Viktor Deutsch, jeho
matka byla dcerou Eleonory Schlesingerové, rozené
Kleinové. Rodina byla v městě oblíbena, otec pracoval jako úředník ve Feuersteinově továrně. Viktor měl
bratry Zdeňka, Arnošta a Jiřího. Tehdy, kdy došlo k té
dramatické události na Valech u rybníka, neměl ještě
nejmenší tušení, jak pohnutý osud čeká Deutschovu
rodinu i jeho samotného.

POZVÁNKA DPS PENZION
10. 7. Šikovné ručičky – 13.30 hod. společenská
místnost. Práce s vlnou.
11. 7. Odpolední výlet na Blatiny, malebnou vesničku Žďárských vrchů. Možnost objednat si grilovaná
kuřecí stehna, chleba, hořčice – cena kolem 50 Kč.
Platí si každý sám. Cena dopravy je 50 Kč. Zájemci
se nahlásí na recepci Penzionu, objednají si jídlo
a zaplatí dopravu. Čeká nás krásná příroda, koně,
kozy. Dobrou náladu sebou. Odjezd od Penzionu
ve 13.30 hod.
16. 7. Za pěkného počasí je plánovaná na odpoledne procházka do Liboháje. Zájemci se nahlásí na
recepci.
17. 7. Hrátky s pamětí – 14.00 hod. společenská
místnost. Za pěkného počasí v atriu Penzionu.
25. 7. Video pana Ing. Kleina Normandie, druhá
část. Společenská místnost ve 14.00 hod.
26. 7. Narozeninové zpívání – 14.00 hod. jídelna.
V případě pěkného počasí v atriu Penzionu. Zpívají
Poupata, hraje pan Hladík. Nebude chybět občerstvení.
31. 7. Šikovné ručičky – 13.30 hod. společenská
místnost. Budeme vytvářet voňavé obrázky.
4. 8. Jako každý rok, tak i letos se sejdeme na zábavě v Lačnově u pana Střílka. Zájemci se nahlásí na
recepci Penzionu a zaplatí dopravu 25,- Kč.

V roce 1939 byly uzavřeny vysoké školy. Viktor
v prosinci opustil zemi a vydal se na dlouhou pouť,
kterou nedávno ve zkratce vylíčil Mgr. S. Konečný
v knize „Lid Bible v Poličce“ (na str. 54). Rodiče
i sourozenci pak doma povinně oblékli kabáty se
žlutými hvězdami, v prosinci 1942 byli odvlečeni do
terezínského ghetta, hned v lednu poté do Osvětimi
a tam plynová komora pohltila jejich poslední stopy.
V cizině zůstal naživu jen zachránce mé ženy. Aktivně se zúčastnil zahraničního odboje na Západě,
po osobním rozhovoru s presidentem dr. Benešem
směl dokončit lékařská studia na universitě v Glasgowě a promován byl v Oxfordu. Účastnil se britské
vojenské mise v Jugoslávii a invaze do Francie. Pád
Německa uvítali v Hamburgu. V Anglii se oženil
s židovskou emigrantkou z Československa a po celý
život vykonával lékařskou praxi v Birminghamu. Nikdy vsak nepřestal toužit po Poličce, kde prožil mládí,
zároveň se však návratu obával: nedovedl si ta místa
představit bez rodičů a bratří.
Poprvé se odvážil navštívit Poličku v době oslav
sedmistého výročí jejího založení. Šel jsem s ním po
Valech a naproti nám se objevila moje žena. Nikdy
za ta léta ji neviděl, podle podoby její matky ji však
ihned poznal: „Přesně v těchto místech jsem za tebou
skočil do vody!“
Po roce 1989 se vrátil do Poličky natrvalo. Shodou
okolností zavzpomínal na jeho cestu do vlasti i spisovatel Bohumil Hrabal v knize „Aurora na mělčině“.
(Pražská imaginace 1992): „...a pan doktor mi řekl
- Jmenuji se Deutsch, Dojč - to je ironie, a vracím se
ze světa domů, do Poličky, někde tam budu bydlet
- ale budu doma, budu chodit do lesů a strání a luk,
kde jsem jako chlapec chodil s rodiči na procházky
- pamatuji si tam všechno - budu doma - ...“ A Hrabal
dodává: „Náhle jsem zjistil, že všechno, co chci ještě
psát, nemá cenu, že ten svět se nemění, že návraty
slavějí pořád svá vítězství...“ (str. 19 -20).
Některé ze svých pohnutých vzpomínek vylíčil
Viktor později i v regionálním tisku, v Poličském
zpravodaji a v Jitřence. Dovedl také neodolatelným
způsobem poutavě a dramaticky vyprávět, naslouchávali jsme mu s napětím. Radil jsem často jeho poličským spolupracovníkům, aby některá jeho vyprávění
nahráli na magnetofonový pásek - už kvůli té nenapodobitelné dikci a živému přednesu, ale především pro
svůj obsah, který by neměl být zapomenut.
I když již stár a s mnoha zdravotními obtížemi,
zastával v městě funkci předsedy Svazu bojovníků
za svobodu, a mnozí Poličané jej často potkávali
při pravidelných obchůzkách po nejbližším okolí
za doprovodu paní Večeřové, která o něho obětavě
pečovala až do konce života. Měl hodnost plukovníka československé armády. V době společného
sjezdu všech dosud žijících abiturientů poličského
gymnasia (za 85 let jeho existence) v roce 2004 kráčel
v čele průvodu jako nejstarší z nich - v 91 letech stále
ještě svěží a plný elánu. Z onoho dne pochází i naše
fotografie.
Když jsme jej naposledy při cestě do Poličky navštívili, byl stále pln energie, třebaže se již projevovaly
některé známky únavy. Na stěně visela fotografie jeho
rodičů a na rámečku stála drobná menora, miniaturní
replika sedmiramenného svícnu. Tehdy nám řekl:
.„Možná se už brzo setkám se svými rodiči a bratry,
kteří vzlétli komínem osvětimské pece k nebesům.“
Jakkoli nebyl v posledních letech již na veřejnosti
tak často vídán a leckdo o něm ani nevěděl, zůstal
MUDr.Viktor Deutsch jednou z nejvýraznějších postav dramatických okamžiků moderních dějin Poličky - a po celý život v sobě musel nést nezhojitelnou
hořkost z tragedie lidí sobě nejbližších. Nebylo před
ní úniku.
Z tíhy, kterou si většina Poličanů nedovedla ani
představit, jej vysvobodila až milosrdná smrt dne
21. května 2007, kdy nás opustil ve věku 94 let. Byl
z těch, kdo se výrazně zasloužili o naše osvobození
a přitom byli oloupeni téměř o všechno, co milovali.
Věřím, že plukovníka Deutsche si město trvale zachová ve vděčné vzpomínce. Bude nám chybět.
PhDr. O. A. KUKLA

Z ČINNOSTI DPS PENZION
V měsíci květnu senioři vyráběli v keramické dílně keramické kachle na zeď. Zkoušeli si obtisknout
pampelišku do hlíny, vytvářeli hliněnou krajku.....Vše
potom naglazovali a vznikla velmi pěkná dílka.

10. 5. DPS Penzion navštívila paní Pechancová
a její kolegyně z Dámského klubu s ukázkami své
tvorby. Viděli jsme drátkování, vyšívání, háčkování,
patchwork..... Všichni si společně popovídali a hlavně obyvateky DPS Penzion obdivovaly práce, které
dámy z Dámského klubu vytváří a těší se na jejich
další společné setkání.

16. 5. V kavárničce se slavil svátek ke Dni matek.
Slečny Grughofferová a Adámková krásně zazpívaly
a zahrály na kytaru. Kulturní program měl připraven
i pěvecký soubor Poupata. Tentokrát to byly písně
prokládané poezií. Všem děkujeme za jejich velmi
pěkné vystoupení.

22. 5. Ve výtvarné dílně „Šikovné ručičky“ probíhalo malovalování na sklo. Každý si vzal sklenici
a na ni si maloval buď podle předlohy nebo podle
vlastní fantazie. Některá díla teď můžete spatřit na
recepci Penzionu.
30. 5. Pan Ing. Klein nám představil film o Normandii. Senioři viděli krásnou krajinu, písečné
a oblázkové pláže, které se střídají se skalami příkře
spadajícími do moře. A také se dozvěděli od pana
Ing. Kleina spoustu zajímavostí o tomto místě.
31. 5. Narozeninové zpívání v jídelně Penzionu
proběhlo ve velmi veselé náladě. Bylo napečeno,
nechyběla káva a čaj, ani pěvecký soubor Poupata
a pan Hladík. Hlavní však byli oslavenci. A tak si
všichni společně mohli zazpívat písničky, které
mají rádi.
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PROJEKT COMENIUS
V NORSKÉM BERGENU
Dne 29. dubna jsme se spolu s Ondřejem Kadidlem a našimi učiteli P. Tišlem a N. Neřoldovou vydali na šestidenní výpravu do města Bergen, které je
označováno za bránu do norských fjordů. Jednalo se
o setkání účastníků projektu EU s názvem Comenius,
který je zaměřen na spolupráci a rozvoj škol. V projektu se setkávají učitelé a studenti škol z různých
zemí. Setkání probíhají 2× do roka. Já jsem měl za
úkol prezentovat projekt o finském městečku Mikkeli,
na kterém jsme pracovali spolu s naší třídou. Dále
jsem měl připravenou prezentaci projektu meteorologických balónů, na kterém pracovala jiná skupina
studentů gymnázia. Stejně tak i Ondra měl na starosti
dva projekty - Kuchařskou knihu a Fitness.
V průběhu cesty jsem se cítil trochu nesvůj. Popravdě, nevěděl jsem, co všechno mě čeká. Po příletu
do Bergenu a následném zabydlení se u hostitelské
rodiny všechen stres opadl. Měl jsem příležitost bydlet v domě pětičlenné rodiny s krásným výhledem na
přístav a moře.
Hned následující den po příletu jsme se seznámili se studenty z dalších zemí, kteří se také účastnili setkání. Měli jsme tedy velkou příležitost navázat
kontakty se studenty nejen z Norska, nýbrž také ze
Švédska, Finska, Německa, Itálie nebo Kréty. Valná
většina z nich uměla dobře anglicky (přestože byli
často o něco mladší než my), a tak nebyl problém
se vzájemně dorozumět. Takovéto setkání je velice
dobré pro uplatnění znalostí angličtiny v praxi, navázání osobních kontaktů a v neposlední řadě také pro
nahlédnutí do jiných kultur.
Byl pro nás připraven na celý týden velice pestrý
program. S hostitelskou rodinou jsme si udělali výlet
na nejvyšší horu Bergenu, podívali jsme se do akvária
a udělali jsme si projížďku na kolech po okolí. S ostatními studenty jsme se podívali do centra Bergenu, kde
jsme navštívili radnici a prohlédli si místní památky.
Jeden den nás čekala nádherná dvouhodinová plavba
fjordy, ze které máme všichni mnoho pěkných fotografií. Nemohu ani opomenout večerní barbecue
spolu s několika dalšími studenty, kde jsme si zahráli
volejbal, fotbal a badminton.
Další den už nás čekala prezentace výsledků z našich projektů před ostatními studenty a učiteli. Vše
jsme v pořádku zvládli, a tak jsme se již mohli těšit
na večerní párty, která ovšem byla naším posledním
setkáním s ostatními studenty. I když jsme se znali
pouhý týden, loučení bylo docela těžké. Naštěstí zůstaneme i nadále v kontaktu pomocí internetu.
Příští setkání se uskuteční v Poličce v říjnu 2007.
Už se na něj všichni těšíme.
Jan Onesork, 2. A
Gymnázium Polička

NEZŮSTÁVEJTE SE SVÝMI PROBLÉMY
V PODNIKÁNÍ SAMI!
Systém InMP je tvořen celorepublikovou sítí
kontaktních míst, kde podnikatelé najdou proškolené pracovníky, kteří jsou připraveni poskytnout
odbornou pomoc nebo alespoň kvalifikovanou
radu, kde lze případně odbornou asistenci získat.
Prostřednictvím formuláře na stránce www.inmp.cz
máte možnost obrátit se zdarma s jakýmkoliv problémem souvisejícím s Vaší podnikatelskou činností na
Informační místo pro podnikatele při Hospodářské
komoře ČR.
Podnikatel může se svým dotazem kontaktovat
regionální informační místo osobně, telefonicky, pomocí elektronické pošty nebo prostřednictvím formuláře na internetové stránce: www.inmp.cz - definujte
a zadejte svůj dotaz, vyberte si kontaktní informační
místo pro podnikatele, zvolte způsob obdržení odpovědi (osobně nebo e-mailem) a zadejte kontaktní
údaje pro doručení odpovědi.
Kontakt na InMP Svitavy v Pardubickém kraji,
Kijevská 423/8, 568 02 Svitavy, Tel.: 461 568 239,
724 613 968, Fax: 461 568 240, RMSvitavy@inmp.cz,
www.khkpce.cz.
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ZLATO PRO MODERNÍ SPORTOVNÍ KARATE ČR
NA SVĚTOVÉM POHÁRU V KARATE
V neděli 20. května se v italském Caorle konal
pátý ročník Světového poháru v karate. Jednalo se
o doposud největší událost svého druhu pořádanou
italským svazem karate. Tento šampionát byl přístupný všem klubům s neomezeným počtem účastníků, trénujících kterýkoli ze stylů karate, a členům

Zástupci oddílu Polička - zleva: Milan Lorenc,
Radovan Andrle, Štěpán Příhoda,
dole: Nikola Tobiášová

jakékoli národní nebo mezinárodní organizace.
O jeho prestiži svědčí i každoročně se zvyšující
počet účastníků. Letos to bylo již více než 1250
sportovců z celého světa.
Česká 13 členná výprava Moderního sportovního karate (MSK) pod vedením zkušeného trenéra
Radovana Andrleho sbírala na Světovém poháru,
nedaleko Benátek, už od samého začátku jednu
medaili za druhou a již v průběhu šampionátu
bylo zřejmé, že tímto tempem se umístí na předních příčkách. Což se nakonec i potvrdilo, když
s poměrně velkým bodovým předstihem obsadila
1. místo v týmech bojujících podle WKF pravidel
a nechala za sebou dokonce i domácí favorizované
týmy. Jen pro představu, soutěže kumite (boje)
se zúčastnilo 38 týmů a více než 500 závodníků
z celého světa.
Česká reprezentační výprava dovezla v počtu
12 bojovníků celkem 11 medailí. Poličský oddíl byl
zde zastoupen 3 bojovníky a koučem. Obrovským
úspěchem poličských karatistů je ale hlavně to, že
z 11 medailí jich vybojovali 5, což je skoro polovina
celkového počtu!!!
Vybrané výsledky oddílu Polička:
Boje podle WKF pravidel:
Štěpán Příhoda - 2. místo
senioři, váhová kategorie pod 75 kg, WKF
Milan Lorenc - 2. místo
junioři, váhová kategorie pod 80 kg, WKF
Milan Lorenc - 3. místo
senioři, váhová kategorie pod 75 kg, WKF
Boje podle WUKO pravidel:
Nikola Tobiášová - 3. místo
seniorky, váhová kategorie pod 60 kg, WUKO
Štěpán Příhoda - 3. místo
senioři, váhová kategorie pod 75 kg, WUKO

DALŠÍ ÚSPĚŠNÁ SEZÓNA POLIČSKÝCH ŠACHISTŮ
I v letošní sezóně se poličským šachistům
2. TJ Štefanydes Polička
22 35
v soutěžích družstev velmi dařilo. Poté, co v loňské
3. ŠK Bydo Zakřany
20 29
sezóně postoupila 3 družstva do vyšších soutěží
4. 2222 ŠK Polabiny C
19 33
předpokládaly se pro letošek spíše „záchranářské
5. ŠK Gordic Jihlava B
17 30
práce“. Naštěstí se tyto obavy ukázaly jako liché.
6. Duras BVK-Královo Pole
17 29
Naopak, A družstvo dokonce bojovalo o postup
do 1. ligy. Nešťastná prohra v 2. kole s vítězem souTabulka KPI
B VP
těže – Zaječicemi – nakonec rozhodla o konečné
1. ŠK Vysoké Mýto
33 46
2. příčce. Družstvu velice pomohla dvojice hostů
2. Jiskra Ústí n. Orlicí A
22 38
(poličských odchovanců) Martin Červený (1. šach.,
3. 2222 Polabiny D
20 32
6,5/11) a Petr Červený (2. šach., 10,5/11!!!).
4. TJ Lanškroun
20 28
Béčko se v KPI po slabším začátku a několika
5. TJ Štefanydes Polička B
16 35
smolných prohrách s papírově silnějšími soupeři
6. SYNPO Pardubice
15 30
nakonec v druhé části sezóny zvedlo a obsadilo
5. místo. K pěknému umístění nejvíce přispěli volní
Tabulka KP družstev žáků
B VP
S
hráči z áčka – O. Kastner (1. šach., 7/11) a B. Houš1. DDM Alfa + 2222 Pardubice 18 29
ka (2. šach. 7,5/11).
2. TJ Štefanydes Polička
15 25 28,5
Družstvo C mělo v Krajském přeboru II po3. TJ Lanškroun B
15 25 27,0
měrně nešťastný los. V úvodních kolech naráželo
4. ŠK Vysoké Mýto B
12 25
na silnější soupeře a prohrávalo jeden zápas za
5. ŠO DDM Hlinsko
11 20
druhým. Hráče to však neodradilo a odměnou
6. TJ Lokomotiva
jim bylo vítězství v posledních třech kolech a tím
Č. Třebová B
6 11
i záchrana v soutěži. Nejúspěšnějšími hráči druž(Pozn. : B-body, VP-počet vítězných partií,
stva byli M. Jerman (3. šach., 5,5/11) a Z. Stodola
S-skóre)
(4. šach. 6,5/11).
Družstva D a E v krajské soutěži tvořili předeRádi bychom touto cestou poděkovali městu Povším mladí hráči, kteří zde získávali zkušenosti. ličce, firmám Ponas s. r. o. a Masokombinát Polička
Přestože skončili až na konci tabulky, ostudu
a. s. za finanční podporu, manželům Zorníkovým
neudělali a připsali si i několik vítězných zápa- - majitelům restaurace u Mrštíků, manželům Ungrosů. V D družstvu se nejvíce dařilo K. Petráskovi
vým - správcům tenis. haly a vedoucímu restaurace
(5. šach. 4, 5/9), v éčku pak T. Trkalovi st. (5. šach., v hotelu Opus panu Knotkovi za poskytnutí hra4/6).
cícth místností pro domácí utkání a tréninky. Příští
Družstvo žáků v krajském přeboru obsadilo, sezóna bude opět finančně náročná, proto bychom
stejně jako loni 2. místo. Nejúspěšnějšími hráči byli
chtěli poprosit současné sponzory, aby nám i nadáP. Krušina (host ze Svitav, 5. šach. 5/5) a J. Petrásek
le zachovali přízeň a vyzvali případné další sponzo(3. šach. 5/7).
ry. Rádi budeme jejich firmu propagovat.
Tabulka 2. ligy
B VP
1. TJ Sokol Zaječice
24 40
M. Komárková – předsedkyně TJ

VOLEJBAL - ZHODNOCENÍ SEZÓNY 2006-07
DRUŽSTVA KADETEK
Letošní sezónu tohoto družstva je možno
označit jako smolnou co se týče počtu onemocnění, úrazů a dalších zdravotních problémů. O to
cennější je obhájení 2. místa v krajském přeboru.
Počet přihlášených družstev byl letos vysoký, devět družstev ze všech okresů našeho kraje bojovalo
dvoukolově polským systémem o titul přeborníka
našeho kraje.
Naše smůla v podobě úrazu začala již v září na
turnaji ve Vídni, odkud přijela blokařka Z. Petříčková s podvrtnutým palcem na ruce a byla tak na
sedm týdnů postavena pouze do role diváka a zapisovatelky. Bohužel si na družstvo v letošním roce
mimořádně zasedly také různé viry a virózy a tak
jsme odjížděly k několika zápasům v počtu šesti
či sedmi hráček. To představuje oslabení družstva,
nejen co se týče využití a úspory fyzických sil, ale
také z hlediska taktiky. Naše bilance po skončení
podzimní části soutěže byla 12 vyhraných a 4 prohrané zápasy a v tabulce 3. místo.
Ani v jarní části soutěže nás nemoci neopustily a tak jsme musely dva zápasy pro „nedostatek“
hráček přeložit. Řečí čísel byl náš výsledek 13 : 3,
poměr vyhraných a prohraných zápasů. V konečné

tabulce krajského přeboru to znamenalo zisk stříbrných medailí a obhájení 2. místa. Rozdíl mezi námi
a vítěznou Českou Třebovou byly pouhé tři zápasy,
proto nás mrzí tři celkem zbytečně prohrané zápasy
s Moravskou Třebovou a Chvaleticemi.
Přesto bych chtěla letošní sezónu zhodnotit jako
úspěšnou a výkonnost družstva jako velmi dobrou,
o čemž svědčí každoroční umístění v krajské soutěži již po dobu pěti let na prvním nebo druhém
místě.
Poprvé jsme se letos nezúčastnily celorepublikové soutěže „Český pohár“, která je vynikající
příležitostí pro zlepšení vyhrannosti každého
zúčastněného družstva. Opět to byly zdravotní
důvody, které neumožnily družstvu odjet na kvalifikační turnaj.
Od září nás čeká postup do nejstarší mládežnické kategorie a naše již juniorky budou opět
měřit své síly s družstvy přihlášenými do krajského
přeboru.
Pevně věřím, že i v příští sezóně dovede vzorný
přístup k tréninkům a kolektivní duch tohoto družstva hráčky k medailovému umístění.
J. Petříčková

KAŠPAROVO ZÁMECKÉ ZLATO
Posledním ze série jarních soutěží siláků bylo
26. května klání v benchpressu ve Svojkově u Nového
Boru, na kterém startovalo 36 závodníků a závodnic.
Z úspěšné trojice poličských borců nakonec odcestoval pouze učitel hudby Petr Kašpar. Igor Poliačik
si 5 dní před odjezdem zranil prsní sval a juniorský
mistr Evropy Jakub Gutveis byl vytížen jinými povinnostmi.

LUPENICKÉ MEDAILE
Mladší žákyně volejbalového oddílu TJ Spartak
Polička cestovaly 26.-27. 5. na dvoudenní Zmrzlinový turnaj do Lupenic. V této věkové kategorii
startovalo 16 družstev. Turnaj byl mezinárodní,
mohly jsme se na hřišti potkat s Polkami nebo
Rumunkami. Velmi teplé počasí provázelo celé dva
dny, pouze bouřka v nočních hodinách pročistila
vzduch.
V sobotním žáru se nám velmi dařilo, postupně
jsme porazily družstva z Trutnova, Třebše a polské
Kozienice. Cestou do finálové skupiny jsme neztratily ani set.
V neděli na nás čekala družstva jiných volejbalových kvalit, než v sobotu. Hned první ranní zápas
s Havlíčkovým Brodem ukázal, že volejbal umíme
hrát. Nezalekly jsme se svého soupeře, který nakonec vydřel vítězství v tiebreaku. V dalším zápase
jsme darovaly zcela nepochopitelně body pražské

Kometě, a to též v tiebreaku. Třetí zápas na nás čekala Jaroměř, nejlepší družstvo sobotního dne, která si na nás věřila. Poličská děvčata však předvedla
výkon, kterým zcela zvrátila papírové předpoklady soupeřek. Téměř bezchybnou hrou na všech
postech jasně zvítězila ve dvou setech. Skupina se
tak velmi zamotala, Jaroměř se s porážkou nemohla
vyrovnat a klopýtala i v dalších zápasech.
Prvenství nakonec patřilo Havlíčkovu Brodu,
Polička obsadila velmi pěkné 2. místo.
Mohla nás mrzet ranní těsná porážka s pozdějšími vítězkami.
Za družstvo nastoupily: Klára Eltschknerová,
Lenka Teplá, Míša Švandová, Bára Šudomová, Denisa Obrová, Martina Kučerová, Katka Procházková,
Markéta Uttendorfská, Sabina Kubátová, Sabina
Štrofová, Tereza Hloušová a Míša Konečná.
-har-

ZUZANA VLČKOVÁ OPĚT ÚSPĚŠNÁ, TENTOKRÁT
NA MISTROVSTVÍ SVĚTA V DUATLONU
Třetí květnový víkend se v maďarském Gyoru
uskutečnilo mistrovství světa v duatlonu. Na toto
světové klání byla v kategorii juniorek nominována
i dorostenka klubu Triatlon MiP Polička, Zuzana
Vlčková. Přestože je ještě dorostenka, startovala
v kategorii juniorek a vedla si znamenitě. V sobotním individuálním závodě obsadila na tratích 5 km
běh, 20 km kolo a 2,5 km běh výborné 17. místo
v čase 1:03:29. V neděli 20. května jako členka
štafety juniorek na polovičních sprinterských
tratích vybojovala spolu s Leou Johanidesovou
a Kateřinou Lhotovou skvělé 3. místo a bronzovou

medaili, vítězství v kategorii juniorek vybojovaly
domácí atletky.
Předchozí dva víkendy se uskutečnily závody
Českého poháru v duatlonu. I v těchto závodech
si vedla Zuzana Vlčková výborně. První závod
6. května v Dobřanech vyhrála, ve druhém závodě,
kterým bylo 13. května mistrovství republiky v Horních Počernicích obsadila skvělé druhé místo, když
v závěrečném finiši podlehla o pouhé 2 sekundy
Lucii Vaverové.
Na základě výborných výsledků byla Zuzana
nominována na Závod olympijských nadějí, který se
uskutečnil 10. června ve slovenském Senci. Za téměř
tropických podmínek (32°C) vybojovala v individuálním závodě dorostenek skvělé 3. místo v čase
1:06:11 hod., zvítězila kolegyně z reprezentace L. Vaverová, čas 1:04:47 hod.
Další díl Českého poháru v triatlonu se uskutečnil v neděli 17. června v Jablonci nad Nisou a Zuzana
si vedla opět výborně když vybojovala druhé místo,
za L. Vaverovou, která je v letošním roce téměř k neporažení. V absolutním pořadí (ženy, juniorky, dorostenky) se umístila na 8. příčce z celého závodního
pole třiceti startujících.
Při této příležitosti chci poděkovat za podporu
klubu panu Miroslavu Popelkovi a firmě MiP s.r.o.
Polička.
Kmošek

Soutěž se konala v netradičním, ale o to zajímavějším, prostředí zahrady malebného zámečku
Svojkov. Soupeření pod širým nebem mělo svoje
kouzlo, kouzelné byly i poháry pro všechny medailisty. A ten zlatý za 1. místo v kategorii do 110 kg
vybojoval výkonem 215 kg právě poličský Petr
Kašpar. Tímto výkonem udělal pěknou tečku za
velmi úspěšnou jarní sérií soutěží v tlaku v lehu
na lavici.

KOJENECKÝ BAZÉNEK
PODĚKOVÁNÍ PANU STAROSTOVI
Vážený pane starosto, děkujeme Vám za nás
a naše děti.
V dubnu byl z technických důvodu uzavřen na
Plaveckém bazénu v Poličce provoz kurzů kojenců
a batolat v malém bazénku. Maminky a tatínkové,
kteří navštěvovali tyto kurzy byli velmi zklamáni,
protože se jim tato aktivita velmi líbila. Od vedoucí
plaveckého bazénu jsme se v květnu dozvěděli, že
kurz od září bude provozován v bazénku s recirkulací vody, který bude postaven na místě původního
nevyhovujícího bazénku. Pan starosta byl tomuto
záměru velmi nakloněn a pomohl svým kladným
přístupem k uvolnění cca 100 tis. Kč z městské
pokladny na povýšení rozpočtu plaveckého bazénu s cílem postavit nový vyhovující bazének pro
kojence.
Rodiče malých vodníčků
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VOLEJBAL NA ZÁKLADNÍCH
ŠKOLÁCH
Od loňského roku došlo i na propagaci volejbalu na základních školách v kategoriích ml. žáků
a žákyň. Přes SVČ Mozaika se uskutečnil letos
2. ročník soutěže smíšených družstev
6. - 7. tříd. Za školu startovali 3+3 hráči - 3 dívky a 3 chlapci. Poličské základní školy dokázaly do
obvodního kola postavit 5 družstev.
Družstvo z Masarykovy základní školy postupovalo touto soutěží směle vzhůru. Přestože v Poličce
mají zázemí v TJ Spartaku Polička oddílu odbíjené
dívky, chlapci, hráči různých sportů (fotbal, tenis, hokej, hokejbal), se nechtěli nechat zahanbit.
V ostatních družstvech startovali aktivní volejbalistky i volejbalisté.
Družstvo ve složení: Klára Eltschknerová, Tereza Hloušová, Lenka Teplá, Jan Boháček, Jan Scheib,
Erik Vápeník a Petr Klíma skončilo 5 míčů před
vysněným republikovým finále.
Za krásné 2. místo, za snahu a velkou bojovnost
jim patří dík.
-har-

ATLETICKÉ NOVINKY
Pro obrovskou sportovní aktivitu poličských
atletů v květnu a červnu jen velmi stručný přehled
nejvýznamnějších sportovních úspěchů. Předně
dorostenec Martin Koutný překonal už letitý rekord
oddílu na 800 m v rozmezí 3 týdnů celkem třikrát
a 2. června ve Staré Boleslavi ustanovil jeho hodnotu na čase 1:59,31 s. Další zrozenou hvězdou je
mladší dorostenec David Beneš, který se za necelého půl roku stal skvělým trojskokanem s osobním
rekordem 13,08 m, výborným skokanem do dálky
s výkonem 6,52 m a slušným výškařem s výkonem
178 cm. Do družstva mužů se po delší odmlce
vrátil ve Svitavách 10. 6. 2007 Jarda Štaud a neuvěřitelným časem 53,5 na 400 m překvapil i sám sebe.
Na 3. Letní olympijské hry dětí a mládeže se do
nominace Pardubického kraje dostalo pět mladých
poličských atletů: Terezka Vytlačilová 800 m, Klárka Eltschknerová a Veronika Dlouhá míček, Honza
Flídr 60 m překážek a dálka a Jirka Fajmon 100 m
překážek, pravděpodobně to jsou jediní poličští
zástupci na této vysoce prestižní akci.

TENIS
V neděli 27. 5. se ve Vysokém Mýtě uskutečnil
turnaj v minitenisu za účasti 23 dětí, včetně všech
pěti poličských. A ty o sobě opět daly vědět. Děti
byly rozlosovány do šesti skupin, kde se bojovalo
o dvanáct postupových míst, ve kterých se rozhodovalo o celkovém vítězi. Pouze Natálce Jílkové
se postoupit nepodařilo, ale ostatním ano. Navíc
Adam Jelínek a Bára Quittová vyhráli svoje skupiny
bez jediné porážky. V bojích o titul měli naši hráči
smůlu na los, protože se utkávali proti sobě a vzájemně se vyřadili. I tak zanechali na turnaji dobrý
dojem a své výkony zopakovali o týden později při
mistrovských utkáních, kdy vše vyhráli.

Poličské štafety juniorů
Naplno se rozjely soutěže družstev, po dvou
kolech patří nejmladším chlapcům 2. místo a dívenkám 3. místo, tím si upevnili naději na postup
do finále KP těchto atletických nadějí. Mladší žáci
jsou ve své skupině zatím na 2. místě na pomocné
body, mladším žákyním ve stejné soutěži patří zatím 4. místo se ztrátou jednoho hlavního bodu na
druhé místo. Starší žákyně jsou spíše ostudou soutěže a družstvo starších žáků je pro poličský tým na
nezvyklém předposledním místě především slabou
účastí, ale rodí se mezi jeho věrnými členy silné

atletické osobnosti, jako například Jirka Fajmon,
Petr Mohelník či Dan Barnet. Na prvním místě
společných přeborů obou východočeských krajů
juniorů, kde již nestačí přirozený talent jako u žáků, je překvapivě poličský tým, který ve druhém
kole 9. června doslova rozdrtil na její domácí půdě

David Beneš
Hvězdu SKP Pardubice s ročním rozpočtem oddílu
51 mil. korun. Pokud chlapci zvítězí v září v Hradci
Králové, tak se stanou poprvé v historii krajskými
přeborníky v kategorii juniorů a pokusí se vybojovat postup na MR družstev juniorů. Muži přes
zimu značně posíleni po dvou kolech zcela ovládli
opět společný KP, přestože minulý rok z druhé ligy
sestupivší AFK Chrudim měl jasné ambice letos vybojovat postup zpět do II. ligy, neboť v loni dostal
oddíl do užívání po rekonstrukci moderní stadion
s umělým povrchem na dráze i ve všech sektorech.
Pokud se do podzimních měsíců uzdraví loňská
opora týmu Lukáš „Eda“ Kvapil, tak by neměl postup z kvalifikace do druhé ligy uniknout jako při
posledních dvou pokusech.
Kromě těchto soutěží proběhly krajské přebory jednotlivců, kde si odvezli závodníci z Poličky
několik titulů „Přeborník kraje“ a velké množství
medailí. Ti nejlepší, David Beneš, Martin Koutný,
Zuzka Vlčková, Tomáš Večeře, Lenka Schauerová
a Karel Sejkora, splnili náročné limity pro účast
na MR. Velmi dobře si vedou tradičně mladí běžci i v Orlickém běžeckém poháru mládeže 2007.
Více nalezne zájemce na internetových stránkách
www.atletika.cz či www.iscarex.cz/sport.
- JarKa -

POLIČSKÁ ATLETIKA PŘEDSTAVUJE MISTRA ČR
Umístění našich na turnaji : 2. místo – Zdenda
Jílek, 5. místo – Bára Quittová, 7. místo – Adam
Jelínek, 11. místo – Radim Hnát, 16. místo – Natálka
Jílková. Gratulujeme.
Výsledky mistráků odehraných do 20. 6.
SENIOŘI: Polička – Jevíčko 2 : 7 toto byl souboj o první místo ve skupině
DOROST: Polička – Chvaletice 6 : 3, Ledeč n. S
- Polička 7 : 2
STARŠÍ ŽÁCI: Polička – Světlá n. S. 4 : 5, Kvasiny – Polička 3 : 6
MLADŠÍ ŽÁCI: Polička - Žamberk 3 : 6, Pardubice - Polička 4 : 5
MINITENIS: hráno ve Vys. Mýtě Polička – Vys.
Mýto 7 : 1, Choceň 5 : 3, Hradec Králové 7 : 1
V sobotu 9. 6. se konal v Poličce čtyřhrový turnaj Malý Open, za účasti 14 dvojic. Ve třech skupinách se bojovalo o postup do finálového pavouka,
pro 8 dvojic. Ve finálové části bylo k vidění mnoho
krásných zápasů a nejhezčí bylo finále, ve kterém
hráli Bendl, Rybišar z Chrudimi a Vrtěna, Svoboda
ze Svitav. První dvojice Vyhrála 6 :2, 0:6, 6:2. Z domácích nejlépe skončila dvojice Leoš Bulva, Zdeněk
Jílek na 3. místě (foto).
Za TO Zd. Jílek.
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V květnu oslavil své 20. narozeniny další skvělý
odchovanec poličské atletiky Míra Jílek. Tento atlet
je vlastníkem tří medailí z mistrovství republiky. Ještě
v barvách poličského atletického oddílu vybojoval
ve dnech 5. a 6. července roku 2002 v Praze bronzovou medaili v žákovském devítiboji ziskem 4931
bodů (tento střízlík zvítězil v kouli výkonem 13,16 m),
a zdálo se, že bude dalším skvělým českým vícebojařem, který naváže na Změlíka, Dvořáka či Šebrleho.
Zejména když krátce nato přestoupil do AC Pardubice,
ale současně začal studoval v Chrudimi na SPŠ strojní,
takže se nedostávalo vzhledem k potřebě dojíždění
do Pardubic času na pravidelné tréninky. Proto Mirek
omezil trénink na technické disciplíny – 110 m překážek, skok daleký, trojskok a skok vysoký, ostatní disciplíny absolvoval sporadicky jen při závodech družstev
a tím svoji vrozenou všestrannost pohřbil. V roce 2003
na MR na dráze byl ve 3. rozběhu na 110 m překážek
pátý časem 15,91, v následujícím roce 2004 v hale byl
na 60 m překážek opět pátý v 1. rozběhu v čase 8,94,
ve výšce desátý výkonem 180 cm, ale byl platným
členem bronzové štafety 4 x 200 m (1:36,55). V létě
pomohl ještě družstvu AC Pardubice k zisku stříbrné
medaile na MR družstev juniorů, ale to již měl značné
zdravotní svalové problémy, které předčasně ukončily
nadějnou sportovní kariéru mladého atleta.

Mirek v letošním roce přestoupil zpět do Atletiky
Polička, kde i přes svoje zdravotní omezení je velmi
platným a univerzálním členem družstva mužů v krajském přeboru. Tento borec nyní vydělává na chléb
vezdejší v Brně, ale od podzimu by rád začal studovat
na strojní fakultě VUT v Brně. Tomuto sympatickému,
slušnému, spolehlivému a kamarádskému atletu dodatečně přejeme pevné zdraví, osobní spokojenost
a úspěšné studium.
-JarKa-

Poličská atletika představuje Mistra ČR

EVROPSKÉ STŘÍBRO V NATURÁLNÍ KULTURISTICE
PUTUJE DO POLIČKY
Na mistrovství Evropy v naturální kulturistice
1. - 2. 6. ve francouzském La tour du Pin u Lyonu
dosáhl po 12 letech tvrdého tréninku vynikajícího
úspěchu český a poličský reprezentant Jaroslav
Petr, který vybojoval v kategorii do 75 kg stříbrnou
medaili a titul vicemistra Evropy.
Polička je jediným městem v České republice,
které má dva medailisty z mistrovství Evropy a světa v naturální kulturistice:
2006 - Jiří Štěpánek
3. místo na mistrovství světa
2007 - Jaroslav Petr
2. místo na mistrovství Evropy.
Po jednom medailistovi z těchto soutěží má
Praha, Brno, Chomutov a Hořice.

VOLEJBALOVÉ PŘEBORY

Jak probíhala příprava na mistrovství Evropy?
Každý den ráno minimálně 20 min. na rotopedu,
5-6 krát týdně 1-1,5 hodiny v posilovně. Do toho
5 měsíců na intenzivní dietě, během které jsem shodil 30 kg. Po mistrovství republiky jsem měl vlastně
jen jeden volna a potom začala příprava na ME.
Jak probíhal vlastní závod?
Odjeli jsme 7 místným autem ve čtvrtek 31. 5.
večer a na místo jsme dojeli v pátek odpoledne.
Stejný den o pár hodin později proběhla prezentace a v sobotu 2. 6. vlastní závody. Český tým tvořilo
7 lidí - 3 závodníci, 2 závodnice a 2 funkcionáři.
Jaká byla úroveň závodu?
Úroveň všech závodníků byla velmi vysoká,
každý byl perfektně připravený. Na těchto soutěžích mnohdy rozhodují i maličkosti. Záleží na
celkovém projevu, pózování, kontaktu s diváky atd.
Startoval jsem v životní formě v kategorii muži do
75 kg, kde se sešla opravdu velká konkurence. Na
pódiu jsem se bavil a užíval si to a jsem moc štastný,
že po pěti měsících dřiny a diety jsem vybojoval
titul vicemistra Evropy. Je to sen.
Co ostatní čeští závodníci?
René Machulka z Brna obsadil v kategorii muži
nad 85 kg také druhé místo, Roman Wróbel v kat.
masters nad 75 kg 7. místo a v kat. bodyfitness obsadila Renata Hanušová 5. a Šárka Holá 7. místo. Pro
českou reprezentaci byl šampionát velmi úspěšný.
Vytvořili jsme se slovenským týmem skvělou partu,
která si navzájem pomáhala, hecovala a fandila.
Na závěr bych rád poděkoval Rostislavu Doležalovi za finanční spoluúčast na cestovních nákladech na tento šampionát a panu Procházkovi
za dopravu.

PROVOZNÍ DOBA KOUPALIŠTĚ
červenec a srpen: 9 - 19 hod.

Okresní přebor
Letošní dvanáctikolový okresní přebor žen ve
volejbale byl spíše maratónskou tratí. V soutěži
startovalo 6 družstev a každá se potkala 10x. Systém soutěže preferoval četnost zápasů nad jejich
kvalitou.
V okresním přeboru startovala i rezerva Poličky
– Polička B. Vlivem horších výkonů v podzimní
části soutěže nemohla pomýšlet na nejvyšší příčku.
Přesto ve druhé části zabojovala, děvčata předvedla, že volejbal hrát umí, hlavně týmový duch dotáhl
některé zápasy do vítězného konce.
Největším úspěchem je skalp žen Dolního Újezda B, které zároveň hrály krajský přebor II. třídy
a jako vítězky postupují do krajského přeboru
I. třídy.
Poličské ženy skončily za Dolním Újezdem B na
pěkném druhém místě.

Případné změny budou zveřejněny na informační
tabuli na koupališti v Poličce V případě nepřízně
počasí je koupaliště zavřeno. V areálu koupaliště
se nachází plážové hřiště, úhrada za pronájem:
50 Kč/1 hod.
Děti v doprovodu rodičů mohou využít
brouzdaliště, skluzavku do vody a houpačky.
Občerstvení je zajištěno po dobu
provozu koupaliště
PROVOZOVATEL:
T.E.S. s.r.o. Jiráskova 977, Polička
vedoucí Jitka Kmošková
tel.: koupaliště 731 020 030

I poličští muži uzavřeli svoje letošní účinkování
v okresním přeboru na 2. místě. V příští sezóně je
uvidíme v krajském přeboru II. třídy.
Krajský přebor II. třídy žen
Poličské ženy A poslední dva roky velmi omladily tuto soutěž, věkový průměr se pohybuje kolem
21 let. V přeboru se opět pokoušely posunout v konečném pořadí na bezproblémový střed tabulky.
V podzimní části si připsala děvčata body pouze
symbolicky, za prohry. V jarní části si volejbalistky
vylepšily jak bilanci, tak i s prvními výhrami atmosféru v týmu. V posledních šesti zápasech dokázaly
5x zvítězit. Obsadily konečné 7. místo. V příštím
roce budou i ony v této soutěži startovat.
-har-

ROZVRH PLAVÁNÍ PRO
VEŘEJNOST ČERVENEC 2007
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

neděle zavřeno
pondělí 6.00-20.00 hod.
úterý
6.00-20.00 hod.
středa
6.00-20.00 hod.
čtvrtek zavřeno
pátek
zavřeno
sobota 14.00-20.00 hod.
neděle zavřeno
pondělí 6.00-20.00 hod.
úterý
6.00-20.00 hod.
středa
6.00-20.00 hod.
čtvrtek 6.00-20.00 hod.
pátek
6.00-20.00 hod.
od 14. 7. do 31. 7. zavřeno
Případné změny budou zveřejněny ve vývěsní
tabuli před plaveckým bazénem.
PROVOZ SAUNY: v červenci uzavřen
OBJEDNÁVKY na MASÉRSKÉ SLUŽBY V PROSTORÁCH SAUNY NA PLAVECKÉM BAZÉNU č.t.
731 190 807
PROVOZ FITCENTRA NA PLAVECKÉM BAZÉNU: PO-PÁ od 14.00-20.00 HOD., ÚT.,ČT. A SO
od 10.00-12.00 hod. v době provozu bazénu do
13. 7. 2007
vedoucí plaveckého bazénu Polička

KOUPALIŠTĚ V NOVÉM
Provoz koupaliště byl zahájen 22. 6. 2007.
Než se na koupališti otevřela brána pro první návštěvníky, do poslední chvíle se to tu hýbalo jako na
staveništi. Nepřehlédnutelné je nově rekonstruované
brouzdaliště pro děti s malou skluzavkou a vodotryskem. Výhodou tohoto brouzdaliště je protiskluzové
dno, voda v brouzdališti cirkuluje přes čistící filtr a je
ošetřována tak, aby vyhovovala přísným hygienickým
požadavkům. Pozornosti mnohých kolemjdoucích neunikla sedmimetrová, 150 cm široká, žlutá skluzavka
s vodním zdrojem. Návštěvníci mohou před vstupem
do vody využít sprchy, které jsou umístěny po obvodu
bazénové vany.
Celkový rozpočet těchto úprav činí zhruba
1 mil. Kč. Město obdrželo dotaci z rozpočtu Pardubického kraje ve výši 200 tis. Kč. Rekonstrukce se
projeví i na nově upraveném plážovém hřišti pro
beach volejbal.
Věříme, že jsme o kousek blíž k vaší spokojenosti,
za což děkujeme především panu starostovi Jaroslavu
Martinů, který velkou měrou přispěl k odstartování
investic do areálu koupaliště. Poděkování patří členům městské rady, zastupitelstva, odboru územního
rozvoje a společnosti T.E.S. s.r.o. Polička.
Za provozovatele koupaliště děkuje
Kmošková Jitka

Dne 21. 7. se uskuteční na pískovém hřišti místního koupaliště plážový volejbalový turnaj smíšených dvojic Poličský bagr. Přihlášky přijímáme do
14. 7. na e-mailové adrese policskybagr@nastrankach.cz. Počet družstev je omezen na deset.
Přijďte se podívat na svalnatá upocená těla
hráčů (bez záruky) a podpořit svým skandováním
jejich výkony. Dívky a ženy jsou obzvláště vítány.
Za ASPV - Volejbal
J. K. Dvořák, Michal Bulva
policskybagr.nastrankach.cz
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