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MALÁ ROČENKA 2007

ANEB KONTAKTNÍK POTŘEBNÝ „PRO POLIČKU A OKOLÍ“

Vážení čtenáři,
spolu se srpnovým číslem Jitřenky se k vám dostává zbrusu nová brožura dosud známá pod názvem
ROČENKA. Tato publikace prošla značnou obsahovou i grafickou úpravou, jak můžete sami posoudit.
Důvodem je rozdělení někdejší poličské ročenky na
dvě odlišné publikace: první, menší, formátu A5
s kontakty a adresami často potřebnými v běžném
každodenním životě, a druhá, větší, prezentační,
formátu A4, která bude prezentovat nejvýznamnější
události uplynulého roku 2006, aktivity poličských
občanů, města, škol, organizací, spolků, sportovních
oddílů apod. V tomto duchu se rodí dvě nové publikace, které by se měly stát tradičními a rozšířit
tak prezentaci aktivit poličských obyvatel, činnosti
zájmových skupin i města samotného a zlepšit vzájemnou informovanost.
Základní údaje a kontakty v malé ročence byly
přehledně seřazeny a mnoho z nich rozšířeno
o e-maily a webové stránky. K velkým změnám
došlo v přehledu jízdních řádů autobusů. Změny
se dotýkají především: zpřehlednění - sloučení více
jízdních řádů různých dopravců vedoucích do jedné obce pod jednu trasu, zúžení rozsahu spojů na
oblast Poličska se zachováním přehledu důležitých
dálkových spojů a uvedení jen jedné zastávky v obci
v přehledu jízdní dráhy autobusu u vybraných spojů.

Jízdní řády byly přepisovány s maximální pečlivostí,
přesto nelze vyloučit chyby.
Tak jako každá nová aktivita, procházela i příprava této brožury svými porodními bolestmi a je
vysoce pravděpodobné, že v ní nejsou zahrnuty
všechny možné kontakty. Navíc byla brožura připravována několik měsíců a mohlo během její přípravy
dojít u některých údajů ke změnám, což se může stát
i během roku, kdy bude kontaktník používán. Tímto
tedy prosíme o shovívavost a ti, kteří se v brožuře nenajdou, nechť se obrátí na Informační centrum s uvedením kontaktu a my jej zařadíme do naší databáze
a předáme zpracovateli malé ročenky pro rok 2008.
Uvedená brožura vznikala souběžně s prezentační publikací, která bude mít na několika desítkách
stran více než 70 článků (s obdobným množstvím
fotografií), které jsou nyní kompletovány. Prezentační publikace je tedy nyní rozpracovaná a měla by
vyjít na konci měsíce září. Vydavatelem publikace
je Město Polička. Na závěr patří velké poděkování
firmě Coma, která až do roku 2005 Ročenku Polička
vydávala a firmě Tiskárna Polička, která v posledních letech vydávala prezentační almanach o Poličce
(2003, 2004-2005).
Mgr. Jan Matouš
Informační centrum

PTAČÍ CHŘIPKA – UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Výskyt ptačí chřipky (aviární influenzy) v našem kraji je znám většině našich občanů. Mnozí
však nevědí, že jsme podle posledního nařízení
Krajské veterinární správy pro Pardubický kraj č. 4/
2007, zařazeni do tzv. „dalšího pásma s omezením“.
Co to pro nás znamená můžete podrobně vyčíst
z uvedeného nařízení na úřední desce MěÚ Polička
nebo webových stránkách města. Výpis z nařízení
uvádím:
Čl. V
OPATŘENÍ V DALŠÍM PÁSMU S OMEZENÍM
(1) Každý chovatel v komerčním drůbežářském
hospodářství v dalším pásmu s omezením je povinen
neprodleně oznámit Krajské veterinární správě pro
Pardubický kraj:
a) pokles spotřeby krmiva o více než 20%,
b) pokles produkce vajec o více než 5 % v průběhu
dvou dnů,
c) úhyn drůbeže v průběhu týdne větší než 3 %,
d) výskyt klinických příznaků, případně patologicko-anatomických nálezů u uhynulé nebo utracené
drůbeže vyvolávající podezření na aviární influenzu.
(2) V dalším pásmu s omezením se zakazuje:
a) pořádání výstav, přehlídek, trhů, soutěží a jiných
svodů a veřejných vystoupení drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí;
b) pohyb a přeprava drůbeže nebo jiného ptactva
chovaného v zajetí mimo toto pásmo za účelem
jejich účasti na výstavě, přehlídce, trhu, soutěže
a jiného svodu a veřejného vystoupení
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(3) Každý chovatel je povinen v hospodářství
v dalším pásmu s omezením uplatňovat tato opatření:
a) veškerá drůbež a jiné ptactvo chované v zajetí
musí být umístěno uvnitř budovy v hospodářství,
ve kterém je chováno, a tam drženo. Není-li to
proveditelné nebo jsou-li ohroženy dobré životní
podmínky zvířat, musí být uzavřena na některém
místě v témž hospodářství tak, aby nepřišla do
kontaktu s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí z jiných hospodářství a aby byly minimalizovány kontakty s volně žijícím ptactvem;
b) musí být zajištěno dodržování přiměřených opatření každou osobou vstupující do hospodářství
nebo je opouštějící k minimalizaci rizika přenosu
aviární influenzy.
Čl. VI
SPOLEČNÁ, ZÁVĚREČNÁ A ZRUŠOVACÍ
USTANOVENÍ
(1) Mimořádná veterinární opatření uvedená
v tomto nařízení mohou být zrušena nejdříve
a) v ochranném pásmu po uplynutí nejméně 21
dní po provedení předběžného čištění a dezinfekce infikovaného hospodářství a provedení
kontrolních testů v komerčních drůbežářských
hospodářstvích;
b) v pásmu dozoru a v dalším pásmu s omezením po uplynutí nejméně 30 dní po provedení
předběžného čištění a dezinfekce infikovaného
hospodářství.
(2) Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z mimořádných vete- (pokr. na str. 2 )
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POHLEDÁVKY BUDOU
VYMÁHAT EXEKUTOŘI
Dovolujeme si upozornit
občany, že od 1. 9. 2007 dochází ke změně ve způsobu
vymáhání neuhrazených
pohledávek ze strany Města
Poličky. Od tohoto data bude
prováděn výkon rozhodnutí
prostřednictvím Exekutorského úřadu ve Svitavách.
V této souvislosti doporučujeme všem, aby své upomenuté závazky vůči městu
vyrovnali v době co nejkratší.

ZMĚNA ZÁKONA O ZEMĚDĚLSTVÍ
Městský úřad Polička – odbor obecní živnostenský úřad informuje, že změnou zákona č. 252/1997
Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,
žadatelé o zápis do evidence zemědělského podnikatele již nemusí od 1. července prokazovat odbornou způsobilost.
Eva Zindulková, OŽÚ
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PROJEKT „STŘEDISKO SOCIÁLNÍ INTEGRACE AZASS POLIČKA“
SVAZKU OBCÍ AZASS
V červenci 2007 končí dvouletý projekt „Středisko
domácího prostředí“ a „Pracoviště manuálních a prasociální integrace AZASS Polička“, spolufinancova- covních dovedností“ sloužící k nácviku činností směný Evropskou unií v grantovém schématu v rámci
řujících ke zvýšení celkové samostatnosti, nezávislosti
opatření 3.2 Společného regionálního operačního
a soběstačnosti klientů. Na těchto pracovištích se také
programu – Podpora sociální integrace v regionech, provádějí návrhy úprav prostředí, ve kterém se osoba
a to prostřednictvím Pardubického kraje. Končí pro- s omezením bude po návratu pohybovat, a modelojekt, ale ne vlastní činnost Střediska sociální integrace
vého uspořádání základních prvků vybavení v jednotAZASS Polička.
livých typech místností a prostředí.
Hlavním smyslem činnosti střediska je pomoc
V případě zájmu o služby střediska nás můžeosobám ohroženým vyčleněním z přirozeného so- te i nadále kontaktovat na telefonu: 461 722 700
ciálního prostředí, tedy pomoc v situaci, ve které se – Ing. Stráník, Mgr. Češka, L. Makovská, A. Prušková
ocitly pro ztrátu soběstačnosti, z důvodu věku, ne- nebo e-mailem: ssi.azass@tiscali.cz.
moci, zdravotního postižení, krizové sociální situace
Za Svazek obcí AZASS, Středisko sociální
apod. a samy nejsou schopny dostatečně zabezpečointegrace AZASS Polička Alena Prušková
vat a uspokojovat své základní životní potřeby. Pomoc
je poskytována buď přímo takovýmto osobám, nebo
osobám, které o takto ohroženou osobu pečují.
Ze Střediska sociální integrace AZASS Polička
najdeme přímo v areálu AZASS v Poličce „Půjčovnu kompenzačních, rehabilitačních a rekondičních
pomůcek“, kde mají klienti či jejich blízcí po konzultaci s pracovníkem střediska možnost zapůjčení
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN
příslušných pomůcek. Jsou zde i „Pracoviště simulace
EVROPSKOU UNIÍ

PTAČÍ CHŘIPKA – UPOZORNĚNÍ
PRO OBČANY
(pokr. ze str. 1)
rinárních opatření může Krajská
veterinární správa pro Pardubický kraj podle § 71 odst.
1 písm. c) a § 72 odst. 1 písm. d) veterinárního zákona
udělit pokutu až do výše:
a) 50 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu, nebo
b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo
podnikající fyzickou osobu
Kontrolu plnění těchto povinností provádí pracovníci Krajské veterinární správy pro Pardubický
kraj a městská policie. S případnými dotazy se obracejte na pracovníky veterinární správy Svitavy tel.
461 615 741 nebo pracovníky oddělení krizového
řízení MěÚ Polička tel. 461 723 805.
Ing. Vladimír Bartoš
tajemník bezpečnostní rady města

ZAHRANIČNÍ NÁVŠTĚVY
V POLIČCE
Pěvecký soubor z Hohenemsu v Poličce
Město Polička má v Rakousku své partnerské
město Hohenems, který bylo ve dnech 7. 6. - 10. 6.
reprezentováno 45 členy pěveckého souboru chrámu sv. Karla v Hohenemsu. Pro poličské občany si
účinkující připravili koncertní vystoupení v kostele
sv. Jakuba, během něhož soubor uvedl skladby
od Franze Schuberta, Bohuslava Martinů, Antona
Brucknera, Michaela Haydna, Josepha Haydna
a Wolfganga A. Mozarta.
V pátek odpoledne se s rakouskou delegací
setkal starosta Jaroslav Martinů, místostarostka Marie Tomanová a ředitel Městského muzea a galerie
Polička David Junek, aby je přivítali v Poličce. Poté
následovala prohlídka města a městských památek.
Další den navštívil soubor město Bystré, které je
také partnerským městem Hohenemsu, a uspořádal
koncert i pro tamější obyvatele.
Návštěva na ZŠ Na Lukách
Ve dnech 24. 6. – 30. 6. 2007 navštívili žáci
základní školy partnerské maďarské obce Ebes poličskou Základní školu Na Lukách. Ubytováni byli ve
škole. Na začátku týdenního programu byli uvítáni
ve městě panem starostou. Během návštěvy měli
žáci možnost prohlédnout si město Poličku a její památky, Litomyšl se zámkem a hlavní město Prahu.
Připravují se dny Poličky ve Westerveldu
Třetí týden v červnu navštívil Poličku pan Ludzer van der Schors, který je předsedou zahraniční
komise partnerského holandského města Westerveldu. Účelem jeho návštěvy Poličky bylo projednat
s představiteli města významnou kulturní událost
naší partnerské spolupráce Dny Poličky ve Westerveldu, které se budou konat v měsíci říjnu. Během
těchto dní budou poličští reprezentovat své město
kulturním a společenským programem, který si
připraví pro obyvatele Westerveldu.
-mar-

CHOVATELSKÁ VÝSTAVA
Český svaz chovatelů, základní organizace Polička si vás dovoluje pozvat na Okresní výstavu králíků, drůbeže a holubů. Ukázka okrasného ptactva
a prodej květin.
Výstava se bude konat ve dnech 18. - 19. srpna
2007 v areálu ZO ČSCH Polička pod pivovarem.
Otevřeno bude v sobotu 12-18 hod., v neděli 8-15
hod.

K návštěvě zvou chovatelé.
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OKÉNKO MĚSTSKÉ POLICIE
Neomylně dovedl strážníky 18. 6. na chodbě
restaurace v centru města potůček po podlaze plynoucí, až k prameni, jenž v rozkroku opilcově, zemskou přitažlivostí překonaného, se nacházel. Snad
sen o mušli na toaletě pánské jemu se zdál, možná
měchýř močový vzbouřil se přílivu tekutin a zlatý
pramen tím spustil. S ostudou nemalou a bez portrétu Františka Palackého na oběživu vyobrazeném,
třiapadesátiletý muž do rodné Oldříše se navrátil…
Hvozdy hluboké, mezi Poličkou a Bořinami se
táhnoucí, nejenom k procházkám, ale i projížďkám
vybízejí. Odpoledne 19. 6. pokušení podlehla a za
volant usedla třicetiletá žena z Bořin. Možná krásné
letní počasí a hřejivé sluneční paprsky způsobily, že
malý detail opomněla, a to, že v učebně autoškoly
nikdy neseděla, což ji strážníci, kteří ji při jízdě přistihli, při předání policii připomenouti museli…
I policejní oko, lecčemu
přivyklé, zorničku svoji úžasem rozšiřuje a čelist v údivu
široce se otvírá při pohledu na
záznam kamery bezpečnostní.
24. 6. krátce po osmé hodině
ranní, třicetiletý muž z Poličky
hernu v centru města, svojí
návštěvou oblažiti by chtěl.
U zavřených dveří společně
s přítelem postává, k barovému
pultu herny zvědavě vzhlíží a ťukáním na dveře
vstupu se domáhá. Avšak dveře nikdo neotvírá
a tak muž návštěvy chtivý, z půli silnice se rozbíhá
a stylem ala Jackie Chan skleněnou výplní dveří do
herny proskakuje. Kaskadérský kousek, který obyčejný smrtelník dlouhodobým pobytem na chirurgii
by zaplatil, pouze menším zraněním ruky odnesl
a zbytek neděle bylo mu policií dopřáno na pardubické záchytce odrelaxovat…
Do policejních análů další vtipná historka
25. 6. se nesmazatelně zapsala. Hlavním hrdinou
dvaadvacetiletý poberta z Jedlové se stal, jenž při
víkendovém festivalu etnické hudby v parku cizí
kapsu o peněženku odlehčil a svoji životní úroveň
o hotovost v ní uloženou si zvýšil. Avšak zahodit
ukořistěnou portmonku i se svým rodným listem
a kartou zdravotního pojištění jako ideální řešení
se zrovna nejeví a hlavně čest řemeslu kapsářskému
nedělá…
Inteligencí
vykotlaného pařezu, kterou
zkonzumovaný alkohol
bezpochyby ještě otupil,
může se pyšnit dvacetiletý mladík ze Sebranic.
V noci 1. 7. svoje hrdinství přátelům předváděl,
když praporky, jež náměstí zdobí, neúspěšně strhnout se pokoušel, poté, stejně marně, s dopravní
značkou se popasoval, o několik metrů dále s odpadkovým košem chlapsky se popral a nakonec
několik kanálových mříží vytáhl. Dalšímu řádění
zabránila až přivolaná hlídka policisty a strážníka,
která silácké kousky prudce inteligentního „chlapáka“ odměnila po zásluze nejvyšší možnou taxou
v blokovém řízení…
Hospůdka ve stylu
mexickém k příjemnému
posezení na zahrádce
láká a sobotního večera
14. 7. po horkém letním
dni nejedním hostem se
zaplnila. Dvě hodiny
před půlnocí mladý muž
z Krnova zmožen horkem a alkoholem v množství,
jež slonu by ke svlažení hrdla stačit mohlo, z centra
města přichází, hosty na zahrádce nehezkými slovy
častuje a následně mezi ně se vrhá, aby pěst dokonala, co ústa započala. Po příjezdu kombinované
hlídky MP a PČR již hosty přemožen byl a zchladit
hlavu dopřáno mu bylo na pardubické záchytce…
Pavel Lahodný, velitel MP
ilustrace: Eliška Slezáková, 12 let
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PSI NESMĚJÍ VOLNĚ POBÍHAT!
Zastupitelstvo města Poličky zakázalo vyhláškou
1/2007 volný pohyb psů na veřejných prostranstvích.
Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další
prostory přístupné každému bez omezení, tedy
sloužící obecnému užívání a to bez ohledu na
vlastnictví k tomuto prostoru. Volným pobíháním
psa se rozumí pohyb psa bez vodítka na veřejném
prostranství pod kontrolou nebo dohledem fyzické
osoby či chovatele.
Zákaz se nevztahuje na psy služební a záchranářské při výkonu služby a záchranných prací, na
psy speciálně vycvičené jako průvodce zdravotně
postižených osob a na lovecké psy při výkonu práva myslivosti za podmínek stanovených zvláštními
právními předpisy.
Pro volné pobíhání psů se vymezují veřejná prostranství v částech obce Lezník, Modřec a Střítež.
Volné pobíhání psů je možné pouze pod neustálým
dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející
psa. Dohled nad dodržováním této obecně závazné
vyhlášky provádí Městská policie Polička a porušení této obecně závazné vyhlášky je přestupkem.
Přílohou vyhlášky je seznam veřejných prostranství, kde je pohyb psů možný pouze na vodítku:

Ulice a náměstí včetně chodníků a veřejné
zeleně: 1. máje, 9. května, A. Lidmilové, Alšova,
Baldecká, B. Němcové, Betlém, Bezručova, Bořiny, Čsl. Armády, Družstevní, Dukelská, Dvořákova, E. Beneše, E. Beranové, Eimova, Eiseltova,
Erbenova, Fortna, Haškova, Havlíčkova, Hegerova,
Heydukova, Hradební, Hrubínova, Husova, J. Suka,
J.V. Sládka, Janáčkova, Jiráskova, Jungmannova,
K. Světlé, Komenského, Kostelní, Ladova, Lidická, Luční, M. Bureše, M. Švabinského, Mánesova,
Masarykova, Modřecká, Na Bídě, Na Jordáně, Na
Valech, Na Vyšehradě, Nábř. Svobody, Nádražní,
Nám. B. Martinů, Nerudova, Nová, Obránců míru,
Otakarova, P. Jílemnického, Palackého nám., Pálená, Parkány, Paseky, Pivovarská, Pod Kopečkem,
Polní, Revoluční, Riegrova, Rumunská, Růžová,
Sídliště Hegerova, Smetanova, Starohradská, Střítežská, Svépomoc, Šaffova, Štěpničná, Švermova,
T. Novákové, Tylova, Tyršova, U Královské aleje,
U Liboháje, U Masných krámů, U Vlečky, V. Hálka,
Václavská, Vrchlického, Wolkerova, Zákrejsova.
Další veřejná prostranství: městský park, Lesopark
Liboháj.
Celé znění vyhlášky můžete najít na internetových stránkách města www.policka.org.

NOVINKY Z INFORMAČNÍHO CENTRA
Informační centrum zahájilo opětovný prodej
Cestovní knihy se 150 (+1) výlety bohatě doplněnými barevnými fotografiemi na 320 stranách a poukazy v hodnotě přes 10.000,- Kč na vstupy zdarma
do památkových objektů a turistických atraktivit.
Kniha byla uvedena na trh na podzim loňského
roku a díky velké úspěšnosti již nyní probíhá její
doprodej. V této knize je mj. také kupón na bezplatný vstup na hradební ochoz v Poličce. Knihu
s kupóny platnými až do roku 2009 vydalo nakladatelství Soukup a David v nákladu 10.000 ks, její
cena je 499,- Kč. Kniha může být zajímavým dárkem pro ty, kteří rádi cestují po České republice.
V rámci revize nabídky Informačního centra
probíhá výprodej předplacených telefonních X karet v hodnotě 500,- Kč po slevě za 450,- Kč, průvodců pro oblasti Krkonoše, Český ráj, Moravský kras
a okolí Prahy (87 - 144 stran, plnobarevné s návrhy
tras a místopisnými informacemi) za 49,- Kč, au-

CTĚTE PAMÁTKU ZESNULÝCH
Navštívíme-li kdokoliv hřbitov, setkáváme se téměř vždy při vstupu se hřbitovním řádem, který je
až na nějaké místní odchylky obdobný. Základem
je úcta k zesnulým pro návštěvníky hřbitova, která
by měla být stejná pro všechny slušné lidi. U nás
v Poličce již na hřbitovních branách čteme tabulku
s nápisem „Ctěte památku zesnulých“ s podtitulem
„Zákaz vodění psů a zákaz jízdy na kolech a motocyklech“. Je smutné, že někteří lidé tyto příkazy
nerespektují. Jde především o starší občany, kteří
mají být příkladem těm mladým. Za své chování
by se měli stydět. Zejména na centrálním hřbitově,
kde jsou pěkné cestičky, svádí to k jezdění, a tak
aby mnohdy chodec uskakoval, aby nebyl poražen
projíždějícím cyklistou. Není i výjimkou, že nějaký
motocyklista zajede si zalít hrob na malém motocyklu. Procházky se psy po hřbitově jsou na denním
pořádku. Jen občas lze vidět, že někteří lidé svého
miláčka přivážou ke hřbitovní bráně. V poslední
době se velice zlepšil stav hřbitovů a jediné co ho
narušuje, je chování takovýchto bezcharakterních
lidí. Věřím, že městští strážníci, jak to činí jen občas, častěji projdou hřbitovy a občany, kteří porušují tyto základní etické zásady, řádně ponaučí.
-ba-

tomap ČR (1:750 000) za 10,- Kč a fotofilmů Agfa,
Konica a Polaroid (200/36) za 55,- Kč.
Služby Informačního centra pro Město Polička
a širokou veřejnost provozuje od 1. 7. 2007 dodavatelsky Mgr. Jan Matouš.

VÝPISY Z OBCHODNÍHO
A ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU
Městský úřad Polička – odbor obecní živnostenský úřad poskytuje od 1. července tohoto roku v souladu se zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních
systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů v platném znění (dále jen ISVS) ověřené
výstupy z evidence obchodního rejstříku a z veřejné
části živnostenského rejstříku.
Ověřeným výstupem se rozumí listina, která
vznikla úplným převodem výstupu z ISVS z elektronické do listinné podoby a jejíž doslovná shoda
s výstupem z ISVS byla ověřena. Žadatelé o výpis
z obchodního rejstříku si zvolí, zda žádají o částečný či úplný výpis z obchodního rejstříku. Listina je
opatřena ověřovací doložkou a takto vybavený výpis
se stává veřejnou listinou a je rovnocenně platný s výpisem z krajského soudu.
Poplatek za vydávání ověřených výstupů je podle
zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění Kč 50,- za každou i započatou stránku.
Městský úřad Polička vychází vstříc našim spoluobčanům, aby nemuseli pro výpisy z obchodního
rejstříku jezdit na příslušné krajské soudy, případně
jejich pobočky.
Eva Zindulková
obecní živnostenský úřad

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

ZPRÁVY Z RADNICE
USNESENÍ
- přijatá na 13. schůzi Rady města Poličky konané dne 25. června 2007
RM bere na vědomí výsledky řízení o námitkách podaných Mgr. Petrem Slabým k Protokolu
o výsledcích veřejnosprávní kontroly hospodaření
příspěvkové organizace Hrad Svojanov.
RM konstatuje, že výsledky veřejnosprávní kontroly hospodaření příspěvkové organizace Hrad Svojanov za rok 2006 a průběh roku 2007 hovoří o závažných nedostatcích v hospodaření organizace.
RM bere na vědomí vzdání se funkce ředitele příspěvkové organizace Hrad Svojanov pana
Mgr. Petra Slabého ke dni 25. 6. 2007.
RM jmenuje s účinností od 26. 6. 2007 paní
Světlanu Konečnou, ředitelkou příspěvkové organizace Hrad Svojanov, a to na dobu určitou, do doby
jmenování nového ředitele organizace vzešlého
z výběrového řízení.
RM ukládá paní Světlaně Konečné provést
mimořádnou inventuru majetku příspěvkové organizace Hrad Svojanov k datu 26. 6. 2007 v termínu
do 12. 7. 2007.
RM pověřuje tajemníka vypsáním výběrového
řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace
Hrad Svojanov.
RM schvaluje Nařízení Města Poličky č. 1/2007
o záměru zadat zpracování lesních hospodářských
osnov v k.ú. Stašov a Starý Svojanov.
RM doporučuje ZM schválit vytvoření svazku
obcí Českomoravské pomezí a účast Města Poličky v tomto svazku. Dále doporučuje ZM schválit
smlouvu o vytvoření svazku obcí Českomoravské
pomezí a stanovy, které jsou nedílnou součástí této
smlouvy.
RM schvaluje Smlouvu o dílo č. S07-042 s firmou SPRINT Jimramov, s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem, na akci provedení výplní stavebních otvorů
v zasedací místnosti MěÚ Polička, Palackého nám.
160, Polička dle důvodové zprávy a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo s firmou AQUAVITA spol. s r.o., Dolní Újezd,
na stavbu Rekonstrukce brouzdaliště na koupališti
v Poličce dle důvodové zprávy a pověřuje starostu
k podpisu tohoto dodatku.
RM schvaluje snížení a změnu rozsahu zakázky
– oprava střechy Domu zbrojnošů v areálu hradu
Svojanov, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje dodavatele na provedení stavby
– oprava střechy Domu zbrojnošů v areálu hradu
Svojanov – firmu BÁČA, Polička s.r.o., Polička, dle
důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy s ČR – Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje, Pardubice, jako převodcem, o bezúplatném převodu
hydraulického vyprošťovacího zařízení a pověřuje
starostu k jejímu podpisu.
RM souhlasí s navrženými půjčkami z Fondu
rozvoje bydlení Města Polička podle důvodové
zprávy a doporučuje je ZM ke schválení.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o provádění
exekucí mezi Městem Polička a Exekutorským úřadem Svitavy, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi
Městem Polička a firmou IPAK, spol. s r.o., Sezemice na výměnu oken ve 3. nadzemním podlaží
budovy a výměna okna ve sníženém přízemí Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička
v hodnotě díla dle důvodové zprávy a pověřuje
starostu k podpisu smlouvy.
RM v souvislosti s financováním regenerace
panelového domu v části obce: Horní Předměstí,
M. Bureše 805 a 806 projednala a doporučuje ZM
schválit restrukturalizaci hypotečního úvěru č.
smlouvy 2003/036188-01/02/01-005/00/R uzavřeného s Hypotéční bankou, a.s. k České spořitelně,

a.s. s využitím pevné úrokové sazby ve výši 4,35 %
p.a. na dobu do 30. 7. 2017.
RM bere na vědomí informaci o akci „Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě – Polička“.
RM schvaluje složení hodnotící komise, komise
k otevírání obálek s nabídkami a k posouzení kvalifikace uchazečů pro výběr dodavatele zakázky „Odbahnění rybníků Jakelský a Troubný“dle důvodové
zprávy.
RM schvaluje Mateřské škole Čtyřlístek Polička použití 32 tis. Kč z fondu rezervního k posílení fondu investičního na nákup sporáku dle důvodové zprávy.
RM schvaluje Komisionářskou smlouvu na „zabezpečení provozu Informačního centra města Poličky
v nebytových prostorách budovy MěÚ, Palackého
nám. 160, Polička“ s Mgr. Janem Matoušem, Polička
dle důvodové zprávy a pověřuje starostu k podpisu
této smlouvy.
RM schvaluje Kupní smlouvu na „prodej zboží na
skladě Informačního centra města Poličky“ Mgr. Janu
Matoušovi, Polička dle důvodové zprávy a pověřuje
starostu k podpisu této smlouvy.
RM schvaluje Smlouvu o nájmu „nebytových prostor v přízemí domu č.p. 160 na Palackého nám. v Poličce“ s Mgr. Janem Matoušem, Polička dle důvodové
zprávy a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy.
RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce s Mgr. Janem
Matoušem, Polička dle důvodové zprávy a pověřuje
starostu k podpisu této smlouvy. Předmětem smlouvy je movitý majetek ve vlastnictví půjčitele (Města
Poličky) uvedený v příloze č. 1, který je součástí této
smlouvy.
RM schvaluje Kupní smlouvu s Mgr. Janem Matoušem, Polička dle důvodové zprávy a pověřuje starostu
k podpisu této smlouvy. Předmětem smlouvy je movitý majetek ve vlastnictví prodávajícího (Města Poličky)
uvedený v příloze č. 1, který je součástí této smlouvy.
RM ruší odbor Informační centrum MěÚ Polička
ke dni 1. 7. 2007.
RM bere na vědomí dopis RSDr. Ivana Chudého,
Polička ze dne 7. 6. 2007 týkající se poznatků z jednání o dopravní situaci.
RM bere na vědomí dopis místopředsedy Správní
rady Nadace B. Martinů, Praha 5 týkající se záměru
umístit pamětní desku na bývalý dům rodiny Martinů
v ul. Svépomoc č.p. 182, Polička.
RM bere na vědomí informace týkající se „Dopravního řešení v centru města Poličky“ – kroky
k provedení nutných změn (usnesení RM č. 307 ze
dne 11. 6. 2007) a ukládá tajemníkovi, OD, OVV, MP
a T.E.S., s.r.o. Polička dále pokračovat v řešení této
problematiky.
RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu v rámci programu Podpora rozvoje zahraničních vztahů
Pardubického kraje zaměřený především na spolupráci s partnerskými regiony na rok 2007 na realizaci
projektu „Dny Poličky ve Westerveldu“ mezi Městem
Polička a Pardubickým krajem, Pardubice dle předloženého návrhu.
RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančního
příspěvku č. 081/2007, uzavřenou mezi Městem Polička a Římskokatolickou farností, děkanství Polička,
jejímž předmětem je účelové poskytnutí finančního
příspěvku ve výši dle důvodové zprávy z rozpočtu
Města Poličky na opravu kapličky na katastrálním
území obce Modřec dle předloženého návrhu.
RM schvaluje uzavření mandátní smlouvy
o technické pomoci při řešení majetkoprávních
vztahů akce „Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě
– Polička“ s firmou AP INVESTING, s.r.o. Brno, dle
přílohy.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě
o dílo uzavřené dne 20. 10. 2006 s firmou AP INVESTING, s.r.o. Brno, jejímž předmětem je zpracování
projektové dokumentace a žádosti o dotaci pro akci
„Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě – Polička“.

RM doporučuje ZM dát mandát vedení města
k jednání se správkyní konkurzní podstaty fy REIN,
s.r.o. se Polička, ve věci odkoupení domu č.p. 101
na st.p.č. 27, v ul. Václavská v Poličce. Pokud cena
této nemovitosti nepřesáhne částku 1,2 mil. Kč,
doporučuje ZM schválit jeho odkoupení do majetku
Města Poličky.
- přijatá na 14. schůzi Rady města Poličky konané dne 9. července 2007
RM doporučuje ZM schválit záměr pořízení laserového měřiče rychlosti ProLaser III a jeho používání
městskou policií dle důvodové zprávy.
RM schvaluje dodavatele na provedení akce
„Dodávka a montáž prosklené štítové stěny objektu
Smuteční obřadní síně v Poličce“ firmu IPAK spol.
s r.o., Sezemice, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou
IPAK spol. s. r.o., Sezemice na akci „Dodávka a montáž prosklené štítové stěny objektu Smuteční obřadní
síně v Poličce“ dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo „Studie proveditelnosti protipovodňových
opatření pro povodí Bílého potoka“ uzavřené dne
17. 4. 2007 s firmou Agroprojekce Litomyšl spol.
s r.o., Litomyšl dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Dohody o provedení
záchranného archeologického výzkumu pro stavbu
„Vodovodní přípojka pro starý hřbitov – Polička“
s Regionálním muzeem v Litomyšli, dle důvodové
zprávy.
RM schvaluje uzavření Smlouvy s Pardubickým
krajem na poskytnutí dotace na „vybavení a modernizaci koupaliště v Poličce“ dle důvodové zprávy.
RM jmenuje, na základě konkurzního řízení,
ředitelkou Mateřské školy Čtyřlístek Polička, paní
Hanu Koskovou, Litomyšl s účinností od 1. 8. 2007.
RM bere na vědomí Protokol z kontroly České
školní inspekce provedené v Základní škole Na Lukách Polička dle důvodové zprávy.
RM schvaluje dodavatele na provedení akce „Výměnu rozvodů ústředního vytápění a jejich izolace
v budově Mateřské školy Čtyřlístek Polička“ firmu
Pásek – stavební firma spol. s r.o., Polička dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou
Pásek – stavební firma spol. s r.o., Polička na provedení akce „Výměna rozvodů ústředního vytápění
a jejich izolace v budově Mateřské školy Čtyřlístek
Polička“ dle důvodové zprávy.
RM bere na vědomí prázdninový provoz škol
a školských zařízení dle důvodové zprávy.
RM bere na vědomí nabídku firmy S & M CZ
s.r.o., Jevíčko týkající se investičního záměru „Větrné
elektrárny DeWind typu D8“.
RM zřizuje tým pro eventuelní záměr výstavby
větrných elektráren v obci a k.ú. Polička ze zástupců
těchto odborů:
OÚPRaŽP – z hlediska rozvoje města a životního
prostředí
MJPO – majetkové vypořádání
OFP – úvěrové záležitosti
Odbor tajemníka (granty) – dotační politika.
RM schvaluje vypsání výběrového řízení na dodavatele akce „Pěstební opatření pro stromy v městské památkové zóně a vybrané aleje v Poličce“ dle
důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene s Ředitelstvím
silnic a dálnic ČR, Praha 4 – Nusle, v souvislosti
se stavbou Vodovodní přípojka pro starý hřbitov
– Polička na pozemku p.č. 5917/1 v k.ú. Polička dle
důvodové zprávy.
Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na
sekretariátě starosty města.
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INFORMACE Z HRADU SVOJANOV
Prostory hradu Svojanov nedaleko Poličky patřily od 16. do 26. července Dětské tvůrčí dílně pro
talentované romské děti, které organizuje občanské
sdružení Miret.
Tvůrčích dílen se účastnilo třicet dětí ve věku
od 10 do 18 let jak z České republiky, tak ze Slovenska. Jednotlivé dílny byly zaměřeny na tradiční
a moderní tanec, zpěv nebo tvůrčí psaní. V tvůrčím
psaní děti pracovaly na pohádce o Černé hvězdě.
Další tvůrčí dílna se věnovala dramatické sekci,
kde se mladí připravovali například na pozici
moderátora. Děti, které navštěvovaly dílnu tance
a zpěvu, také vystoupily na romském festivalu
Gypsy celebration.
-san-

LÝKOŽROUT SMRKOVÝ
Pro lesní porosty se může tento nejrozšířenější kůrovec na smrku stát doktorem i katem. Záleží na tom, jaké má podmínky pro svoje množení.
Faktorů pro nástup kůrovcové kalamity je více,
lesníci nemohou ovlivnit prakticky pouze jeden,
a tím jsou klimatické vlivy.

po stranách matečních chodeb vajíčka, ze kterých
se postupně vyvíjejí larvy požírající lýko. Ty se
později mění v dospělce a opouštějí kmen. Aby
byl zaručen zdárný vývin nové generace, je kůrovci řízen i počet jedinců, který na daný kmen
nalétává. Je-li kmen optimálně obsazen, produ-

Je obecně známo, že kůrovci milují suché
a teplé počasí, kdy za těchto pro ně příznivých
podmínek mohou mít v jednom roce až tři pokolení. Za běžných poměrů však mají obvykle
pouze dvě generace a v porostech nezpůsobují
velké škody. Napadají hlavně odumírající a hnilobami poškozené stromy, které by později uhynuly.
Za této situace jsou přirozenou součástí lesního
ekosystému a potravních řetězců a nejsou pro
les nijak nebezpeční. Kdy bychom tedy měli
být na pozoru a očekávat nebezpečí kůrovcové
kalamity?
Klíčovým faktorem jsou již zmiňované klimatické vlivy. Větrné vichřice, extrémní teploty
a srážkové deficity. Všem těmto rozmarům počasí
je les vystaven a záleží také na lesnících, jak se
s těmito rozmary dokáží vypořádat.
Dlouhotrvající suché a teplé počasí ovlivňuje
celkovou vitalitu a obranyschopnost stromů. Je-li strom zdravý a populační hustota kůrovců je
nízká, strom účinně čelí atakujícím kůrovcům
neustálým roněním pryskyřice v místech závrtů.
Bránit se však nemůže donekonečna. Při silné
populační hustotě dokáží kůrovci zahubit i vitální porosty. Opakované vysychání kořenového
systému u smrku je startujícím faktorem i pro
vznik kořenových hnilob.
Zejména václavka smrková se negativně podepisuje na poškozování lesních porostů, které při
silnějším napadení ztrácejí stabilitu a jsou snadno
rozvraceny větrnými vichřicemi.
Veškerá polomová hmota ponechaná v lesních porostech se v době náletu kůrovců stává
tím nejlepším lákadlem. Zavadající dřevo uvolňuje do ovzduší specifickou vůni, která kůrovce
silně přitahuje. Obsazování padlého dřeva kůrovci probíhá velmi organizovaně. Je-li objevena
potrava, vysílají kůrovci do okolí pachové signály
(tzv. agregační feromony), kterými vyrozumí
ostatní jedince o nalezeném žíru. Každý druh
má na stromě svoje oblíbené místo, lýkožrout
smrkový nalétává s oblibou na silnější hmotu
a obsazuje nejdříve střední část kmene v místech, kde začínají první silnější větve. Postupně
při silném náletu postupuje lýkožrout smrkový
k bazální i vrškové části kmene. Samičky kladou

kují kůrovci do okolí tzv. antiagregační feromony,
kterými informují ostatní o potřebě nalétnout na
další okolní hmotu. Již v tomto okamžiku je lýkožrout pro okolní zdravý porost velmi nebezpečný,
neboť se při silné populační hustotě zvyšuje jeho
agresivita a napadá i zdravé stojící stromy.
V boji proti kůrovcům využívají lesníci celou
řadu metod a postupů. Základem je důsledné
vyhledávání napadené hmoty, její včasné zpracování a odvoz z lesních porostů. V běžné praxi se
používají i klasické stromové lapáky či feromonové lapače. Slouží nám spíše pro monitorování výskytu kůrovců, než pro jejich likvidaci. Lapákem
se rozumí čerstvě skácený strom pokrytý větvemi,
u něhož se postupně sleduje stupeň napadení
a ve vhodnou dobu, většinou ve stadiu larvy či
žlutého brouka se odkorní a vyváží z lesa.
Feromonové lapače jsou speciální odchytová
zařízení, u nichž se pro lákání kůrovců využívají feromonové odparníky, které se vyvěšují
přímo v lapači. Odparník uvolňuje do prostředí
v malých koncentracích vůni, která láká jedince
opačného pohlaví.
Málo používané, ale účinné jsou otrávené kůlové lapáky. Jde v podstatě o kus kmene, který se
usadí řádně do země, ošetří se vhodným insekticidním přípravkem a pověsí se na něj odparník.
Odparník a zavadající dřevo láká kůrovce, kteří
při dotyku a zavrtávání rychle hynou. Nemohou
tedy vysílat antiagregační feromony a lapák nám
při minimální údržbě, jakou je výměna odparníku a opakované ošetření postřikem, může sloužit
celé vegetační období.
Je bláhové se domnívat, a není to ani snahou
lesníků, že vypudíme kůrovce z lesního ekosystému. Do lesního prostředí přirozeně patří a plní
zde svoji funkci. V rámci integrované ochrany
lesa je důležité určení tzv. prahů škodlivosti,
tj., při jaké populační hustotě nám daný druh již
způsobuje vážné ztráty.
I nadále se proto budeme s kůrovci v lesích
potkávat a záleží jenom na nás, zda je budeme
vnímat jako doktory či katy .

DiC POLIČKA INFORMUJE
Dovolte, abychom Vás seznámili se změnami
v našem sdružení:
Denní centrum Domeček se přestěhovalo do
prostor v Základní škole Na Lukách, Švermova
401, Polička (vchod od dopravního hřiště - bývalý
Kamínek).
Domeček, ZŠ Na Lukách, Švermova 401, Polička,
tel. 605 177 027 :
Provozní doba o prázdninách
od 8:00 – 16:30 hod. (při absenci dětí a klientů
do 15:00 hod.)
pobyt maminky s dítětem 10 Kč/den
hlídání dítěte 20 Kč/hod.
členové DiC 10 Kč/hod. (členský příspěvek
200 Kč/rok)
denní náplň záleží na možnostech přítomných
dětí
Program srpen 2007
1. 8. Mini golf
2. 8. Lezník - muzeum kuriozit
3. 8. Turnaj - pexeso
6. 8. Koupání
7. 8.
Malování na zem
8. 8. Pirát silnic - dopravní hriště Polička
9. 8. Přehrada - hledáme poklad
10. 8. Turnaj - člověče nezlob se
13. 8. Malování na sklo
14. 8. Koupání
15. 8. Tancujeme, cvičíme
16. 8. Poznáváme přírodu
17. 8. Turnaj - karty
20. 8. Koupání
21. 8. Zdobení triček
22. 8. Pirát silnic - dopravní hřiště Polička
23. 8. Mini ZOO, hradby
24. 8. Turnaj - kuželky
27. 8. Hrajeme si s modelínou
28. 8. Šipkovaná
29. 8. Tancujeme, cvičíme
30. 8. Výlet - hledáme poklad
31. 8. Loučíme se s prázdninami - hry, karneval
Změny v programu vyhrazeny.
DOMEČEK V ZÁŘÍ
Od září chceme vyhovět rodičům a předpokládanou provozní dobu upravit, předběžně uvažujeme o provozní době od 7:30 - 18:00 hod. Vyzýváme
proto rodiče, kteří mají z důvodu pracovní doby
v zaměstnání potřebu zajistit péči o dítě v době
po uzavření školky a družiny, aby nás kontaktovali.
Rádi upravíme provozní dobu i naše služby tak, aby
vyhovovaly co nejširší skupině.
Počítáme i s tím, že prostory budou nadále
k dispozici pro aktivity seniorů, výuku angličtiny,
na počítači, pro přístup na internet, kalanetiku,
event. Onkoklub a další.
Těšíme se na vaši návštěvu a přejeme krásné
prožití zbývajících prázdninových dnů.
Zaměstnanci DiC o.s., Polička

5

Ing. Radek Krejčí,
vedoucí odboru LH

KURZY V TD

KALENDÁŘ AKCÍ

JAZYKOVÉ KURZY

města Polička
Srpen 2007

KINO POLIČKA
V době letních prázdnin jsme posunuli začátky
promítání filmů na 20.00 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.
sobota
4. srpna

pondělí
6. srpna

středa
22. 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.
Panovník ví o skrývaném vztahu své
ženy a jeho syna z prvního manželství
prince Wana. Pronásledován stínem nevěry, panovník pomalu zabijí svou ženu
jedem. Schyluje se k finálnímu boji. Na
jedné straně císař, ovládaný pomstou, na
druhé straně císařovna, bojující o holý
život. Mezi nimi stojí tři synové, tři princové, kteří se musejí rozhodnout na čí
stranu se přiklonit. Bolest a ztráta milovaných však čeká na každého z nich...
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 se rozhodl
opustit žáky, ale rozhodně se nehodlá
smířit s pozicí důchodce, trávícího čas na
lavičce v parku. Tkaloun je plný aktivity,
nápadů i chlapských tužeb a nemíní zestárnout v nečinnosti. Navzdory nesouhlasu ženy Elišky, která se sarkastickým
nadhledem komentuje všechny aktivity
svého muže, Tkaloun přijímá brigádnické místo ve výkupu lahví menšího
supermarketu. Hrají: Zdeněk Svěrák, Daniela Kolářová, Tatiana Vilhelmová, Jiří
Macháček, Pavel Landovský, Jan Budař,
Nela Boudová, Ondřej Vetchý, Miroslav
Táborský, Robin Soudek, Martin Pechlát,
Božidara Turzonovová. 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. Dostane za úkol napojit se na velitelství gestapa tím, že svede šarmantního
německého kapitána. Režisér Verhoeven
staví svůj film jako velkolepou akční

podívanou, na kterou ale zároveň pohlíží
s ironickým odstupem. Scénář filmu vychází ze skutečných událostí...
Válečný thriller, Holandsko, Německo,
Belgie, 145 minut, české titulky, přístupný
od 15 let.
Vstupné: 60,- Kč
čtvrtek
30. srpna

velký sál Tylova domu ve 20.00 hodin
HOSTEL II
V lednu loňského roku vyděsil scénárista
a režisér Eli Roth diváky krvavým filmem
Hostel, který se jako první film roku 2006
bleskurychle vyšplhal na čelní příčku
žebříčků návštěvnosti. O rok později se
Roth 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 děsivé následky.
Horor, 100 minut, české titulky, mládeži
do 18 let nepřístupný.
Vstupné: 70,- Kč

POZVÁNKA DPS
1. 8. Ve 14.00 hod. grilování v atriu penzionu.
Zájemci se nahlásí na recepci a zaplatí 10 Kč (chleba, hořčice, uzenina).
7. 8. Keramika ve 13.30 hod. v jídelně DPS Penzion. Budeme vyrábět keramická sluníčka.
8. 8. Cestovatelské odpoledne - od 14.00 ve společenské místnosti se bude promítat film Tropický
deštný prales. V hlavních rolích vystupuje ptactvo
a primáti žijící v korunách stromů i hmyz, který žije
u jejich kořenů.
29. 8. Výlet do přírody - hájenka na Damašku
u Pusté Rybné. Odjezd od penzionu ve 13.30 hod.
Zájemci se nahlásí na recepci, zaplatí dopravu a objednají si a zaplatí uzeninu (10 Kč, uzenina, chleba,
hořčice)
30. 8. Narozeninové zpívání ve 14.00 hod. v jídelně penzionu za pěkného počasí v atriu. Zpívají
Poupata a hraje pan Hladík.

STOMATOLOGICKÁ
POHOTOVOST
Oblast Litomyšl - Polička

4. - 5. 8.

MUDr. Kössler Pavel, Polička,
Haškova 445, 461 724 369
11. - 12. 8. MUDr. Kösslerová Jitka, Polička,
Haškova 445, 461 724 369
18. - 19. 8. MUDr. Králová Zdena, Litomyšl,
Družstevní 69, 461 614 727
25. - 26. 8. MUDr. Krpčiar Patrik, Litomyšl,
Mariánská 1137, 461 619 670
1. - 2. 9.
MUDr. Kučerová Marta Polička,
Smetanova 55, 461 724 635
Ordinační doba: sobota, neděle a svátky od 8 do 11 hodin.

Angličtina pro předškolní děti
Angličtina pro začátečníky
Angličtina pro mírně pokročilé
Angličtina pro pokročilé
Konverzace
Lektorka: Hana Spálenková
Francouzština pro začátečníky
Francouzština pro mírně pokročilé
Francouzština pro pokročilé
Lektorka: Martina Trávníčková
Němčina pro začátečníky
Němčina pro mírně pokročilé
Němčina pro pokročilé
Konverzace
Lektorka: Hana Spálenková
Španělština pro začátečníky
Španělština pro mírně pokročilé
Kurzy jsou rozděleny podle stupně znalostí. Vyučovací hodina je 45 minut. Základní výukový blok
jsou 2 po sobě následující hodiny (50 vyučovacích
hodin).
Poradíme vám při výběru vhodných učebnic
a dodáme je za maloobchodní ceny.
***
Orientální tance pro maminky s miminky
Lektorka: Zita Koudelková
Orientální tance pro předškolní děti
Orientální tance pro radost a zdraví ženy
***
Cvičení pro zdraví a krásu
Lektorka : Dagmar Melšová
***
Cvičení pro rodiče s dětmi
Lektorka: Hana a Leontýnka Malíkovy
***
Taneční kroužek
Určeno pro děti základních škol. Bude rozděleno podle věkových skupin.
***
Pískání pro zdraví
Určeno pro děti předškolního a školního věku,
úplné začátečníky i pokročilé. Flétna je pro děti
prvním nejjednodušším hudebním nástrojem, který
pozitivně působí na zdraví dýchacího ústrojí, motoriku prstů a především děti spřátelí s hudbou. Již
za pár hodin budou děti hrát první písničky. Postupně pokročí k hudební nauce a větším skladbám.
Našim cílem je přirozená radost z muziky a pískání
pro zdraví.
***
Hudebníček
Kroužek je určen hlavně pro děti prvního stupně základní školy.
Má dětem ukázat a přiblížit základy hry na zobcovou flétnu, kytaru, klávesy, bicí nástroje a okrajově hudební teorii. Poslech a povídání si o hudbě
moderní i klasické.
Snahou bude prohloubit vztah dítěte k hudbě.
***
Otevření jednotlivých kurzů je podmíněno minimálním počtem účastníků.
Probíhají od října do konce května.
Součástí závazné přihlášky je nevratná záloha
ve výši 200,- Kč.
Zájemci o jednotlivé kurzy se mohou přihlásit
v Tylově domě, Vrchlického 53, 572 01 Polička,
v termínech :
od 3. září do 13. září 2007 ve dnech :
pondělí a středa 8.00 - 17.00 hodin
úterý a čtvrtek 8.00 - 15.30 hodin
e-mail : janu@tyluvdum.cz
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POLIČKA *555
pátek 17. srpna 2007

ve 20.00 hodin
Tylův dům

v 16.45 hodin

Skupina Kamelot se na hudební scéně pohybuje již téměř čtvrt století.
Některé jejich písničky se stávají uznávanými hity a vítězí v různých
anketách (Země antilop, Zachraňte koně, Honolulu). Žánrově lze
Kamelot zařadit do stylu folk&country, ale svým originálním stylem
kytarových rytmů a aranžmá se stává nezaměnitelným.

VYSTOUPENÍ MAŽORETEK
Mažoretky zahájí svým představením letošní festival před budovou
Tylova domu.
malý sál Tylova domu

v 17.00 hodin

ZAHAJOVACÍ KONCERT

Jiří Vodička (nar. 1988) zaujímá přes své mládí již dnes významné
místo mezi nejlepšími českými houslisty. Jeho mimořádný talent se dynamicky rozvíjel již od dětských let, kdy postupně získával v národních
i mezinárodních houslových soutěžích první ceny.
Barocco sempre giovane je komorní soubor složený ze špičkových mladých hudebníků - absolventů a posluchačů konzervatoří v Pardubicích,
v Praze, brněnské JAMU a pražské AMU.
v 18.15 hodin

ve 21.30 hodin

Kejklířské vystoupení s ohňovými či světelnými efekty předvádí účinkující ze Šermířského spolku Šumperk.
Nabízí skvělou podívanou s hořícími holemi, loučemi či řetízky.
ve 22.00 hodin

Po krátké pauze se na pódia vrací jeden z nejrespektovanějších českých zpěváků, držitel 7 zlatých a 1 diamantové desky, Láďa Křížek
s nově sestavenou kapelou Kreyson.
Koncerty nabídnou největší zpěvákovy hity z působení v kapelách
Kreyson, Citron a Vitacit (Čarovná noc, Už couvám, Nejde vrátit čas,
Poslední den jsi má,...)

Mažoretky odvedou návštěvníky Zahajovacího koncertu z Tylova
domu na Palackého náměstí.
Palackého nám.

ve 23.30 hodin

Pod tímto názvem hraje kapela od jara 2005. Transformovala se ze
skupiny LOW!, která existenčně navazovala na kapelu Berlín z Brna,
kde hrál kytarista a skladatel Richard Jan Müller a bubeník Roman
Pachovský. Kapela zkouší v Pardubicích, ty pokládá také za své „domovské“ centrum. Vlastní tvorba je především výsledkem tandem R. J.
M – DANIELA. V říjnu roku 2006 došlo ke změně na postu bubeníka.
Romana Páchu Pachovského nahradil Braňo Štefanča.

věž kostela sv. Jakuba

VĚŽNÍ HUDBA

Účinkuje Dechový kvintet Základní umělecké školy Bohuslava Martinů
Polička
ve 20.30 hodin

Palackého nám.

WALTER BARTOŠ BAND

Na sklonku roku 1976 založili kytarista Jiří Novák a basista Walter Bartoš kapelu, která se původně jmenovala Decibely 307, poté skupina
vystupovala pod názvem EKS. Vedle převzatých věcí se začala orientovat na vlastní skladby, z nichž nejznámější je věc Černý triko inspirovaná stylem Black Sabbath a Deep Purple a Prázdný rám. V roce 1982
se EKS rozpadlo. Po téměř dvaceti letech se EKS zase sešlo a kapela
dostala s novým obsazením jiný, drsnější rockový sound. Od února
letošního roku došlo k přejmenování skupiny na Walter Bartoš Band.
ve 22.00 hodin

neděle 19. srpna 2007
v 10.30 hodin

ve 23.30 hodin

Jaroslav Svěcený (housle) je jedním z nejlepších současných českých
houslistů a výraznou osobností české hudební scény, je proslulý popularizátor houslové hry, zejména jeho televizní, rozhlasové a koncertní projekty přitahují publikum všech věkových skupin.
Jitka Navrátilová (cembalo) je absolventkou hudební fakulty AMU v
Praze u prof. Zuzany Růžičkové a mistrovských kurzů ve Stuttgartu a
Zurichu. Její repertoár obsahuje stěžejní díla barokní i současné cembalové tvorby.

Palackého nám.

Palackého nám.

JOSEF IX. & ULTRABLUE

Charismatický zpěvák Josef IX. - původně bubeník - prošel několika
kapelami. Zatím jeho posledním a zbrusu novým počinem je singl s
kapelou Ultrablue s názvem „Modrý přání“, který spatřil světlo světa
koncem prosince 2005.

sobota 18. srpna 2007
v 15.00 hodin

Palackého nám.

CAMAEL

Camael vznikl spojením dívčího vokálního tria Triny a kvinteta instrumentalistů pohybujících se v nejrůznějších hudebních žánrech, od
vážné hudby po jazz a muzikály. Skupina hraje tradiční moravské
milostné a slovenské lidové písně v originálním aranžmá. Ve svém
repertoáru má i písně romské a skotské. V hudebním sdružení zpívá i
známá hlasatelka ČT Iveta Kovášová.
v 17.00 hodin

Palackého nám.

ARGEMA

Argemu založil v roce 1982 bubeník Pepa Pavka. První album s názvem Poprvé, které obsahovalo slavný hit Jarošovský pivovar, vyšlo v
roce 1993. Brzy se na trhu objevila další CD Z Prlova do New York
City, Pomaláče, Tohle je ráj a Když sem šel z Hradišťa.
v 18.45 hodin
Palackého nám.

LODNÍ DENÍK

Námořnická groteska pro děti i dospělé v podání šermířsko divadelní
společnosti Svitavy SKANDÁLIA.
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kostel sv. Jakuba

ZÁVĚREČNÝ KONCERT

GARAGE & TONY DUCHÁČEK

Skupinu založil v roce 1979 pod původním názvem Garáž baskytarista Ivo Pospíšil. Tony Ducháček přichází v roce 1982 a přináší sebou
vedle písní Lou Reeda, Velvet Underground a Iggyho Popa také vlastní texty, které se záhy stávají základem vlastní tvorby Garáže. Kapela
dodržuje, že v jednoduchosti je síla, rockenrol Ducháčkovy party má
opravdu gruntovní povahu a od prvního je to vždycky jízda.

Palackého nám.

THE PARTISAN

Kapela je složena z vynikajících a rutinovaných muzikantů, kteří velmi
věrně předvádí zajímavě aranžovanou muziku Robbieho Williamse.
ve 20.00 hodin

Palackého nám.

LÁĎA KŘÍŽEK & KREYSON

Tylův dům - Palackého nám.

ROBBIE WILLIAMS REVIVAL BRNO

Palackého nám.

OHŇOVÁ SHOW

POCHOD MAŽORETEK

v 18.30 hodin

Palackého nám.

KAMELOT

ve 14.00 hodin

Palackého nám.

BRŤOVSKÁ ŠESTKA
Koncert dechové hudby

DOPROVODNÉ AKCE
15. srpna v 19.30 hodin
Tylův dům
KONCERT MEZINÁRODNÍCH HOUSLOVÝCH KURZŮ
18. srpna 9.00 - 18.00 hodin
19. srpna 9.00 - 17.00 hodin
VYHLÍDKOVÉ LETY NA LETIŠTI AEROKLUBU POLIČKA
rezervace na telefonu 776 828 157
17. srpna 9.00 - 17.00 hodin
19. srpna 10.00 - 16.00 hodin
SÍŇ ŘEMESEL NABÍZÍ PŘEDVÁDĚNÍ NĚKTERÝCH ŘEMESEL
18. srpna 21.00, 21.45, 22.30 hodin
NOČNÍ VÝSTUPY DO RODNÉ SVĚTNIČKY B. MARTINŮ
17. a 18. srpna
Palackého náměstí
STAROČESKÝ JARMARK S DOBOVÝM PROGRAMEM
Vstupné:
Zahajovací koncert ... 80,- Kč
Závěrečný koncert ... 150,- Kč
Předprodej vstupenek na Zahajovací a Závěrečný koncert zajišťuje Informační
centrum Polička (461 723 800). Zbylé vstupenky se budou prodávat vždy hodinu
před jednotlivými koncerty v Tylově domě a v kostele sv. Jakuba v Poličce.

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

ZÁJMOVÉ KROUŽKY PRO DĚTI
zájmový kroužek:
věk:
kdy:

Kč/rok
kde:

vedoucí:

VÝTVARKA:
ŠPERKOVÁNÍ
6.-9. tř., SŠ
900,Čt 16,00-17,30
SVČ
O. Hudská
PASTELKA
1.-5. tř.
500,Čt 14,00-15,30
SVČ
Z. Švecová
PASTELKA
6.-9. tř.
500,Út 15,00-16,30
SVČ
O. Hudská
KERAMIKA ZAČÁTEČNÍCI
děti
900,
Po 13,30-15,00
SVČ
R. Sobolová
KERAMIKA POKROČILÍ
děti
950,Po 15,00-16,30
SVČ
R. Sobolová
St 14,00-15,30
SVČ
R. Sobolová
Pá 14,00-15,30
SVČ
O. Hudská
ŠIKULKA
4.-6. tř.
500,Po 14,00-16,00
SVČ
Z. Švecová
DOVEDNÉ RUCE
1.-3. tř.
500,Čt 14,00-15,30
SVČ
O. Hudská
DOVEDNÉ RUCE
7.-9. tř.
500,St 15,30- 17,00
SVČ
MUDr. H. Vltavská
PALIČKOVÁNÍ – začátečníci i pokročilí
Út 15,00-17,00
SVČ
MUDr. D. Findejsová
děti
500,dospělí
1.265,RYTMUS A POHYB:
Z DENÍKU KOCOURA MODROOČKA
- dramatický kroužek 1. – 3 tř.
400,SVČ
T. Sejkorová
AEROBIC A STEP AEROBIC
začátečníci
500,Pá 13,30-14,30
ZŠ TGM
A. Mihulková
pokročilí
650,Pá 14,30-16,00
ZŠ TGM
A. Mikulková
BERUŠKY
5-7 let
400,SVČ
K. Mlejnková
COUNTRY TANCE děti
350,Út 16,00-17,00
SVČ
Ing. R. Zezulová
DISKO – HIP HOP
14-18 let
500,B. Doležalová
9-13 let
500,P. Říhová
MAŽORETKY
začátečníci
500,St 16,00-17,00
ZŠ TGM
Z. Nečasová
pokročilí
500,St 17,00-18,30
ZŚ TGM
Z. Nečasová
KYTARA
2.-5. tř.
350,SVČ
M. Krumplová
SPORT:
HOKEJBAL
10-15 let
150,P. Dvořák
St 15,30-17,30
stadion – podzim a jaro
St 16,00-17,30
internát SOU Liboháj – zima
VOLEJBAL DÍVKY
2.-4. tř.
500,Út 15,00-16,30
Sokolov.
Mgr. L. Haraštová
Čt
15,00-16,30
nábor: Čt 6. září 2007 v 15,00 hodin v Sokolovně
FLORBAL CHLAPCI
6.-9. tř.
450,L. Král
4.-6. tř.
450,O. Stach

JEZDECKÝ KLUB
10-15 let
300,M. Pletichová
Út 15,00-16,00
SVČ
Út 15,00-18,00
jezdecký areál Stašov
KARATE
13-18 let
800,St
ZŠ TGM
Š. Příhoda,
Pá 17,00-18,30
ZŠ TGM
M. Lorenc
nábor: nových členů 19. a 21. září 2007 od 17,00
hodin ZŠ TGM
KOPANÁ – starší přípravka roč. 1997-1998 500,Út a Čt 16,00-18,00 stadion SK – podzim a jaro
Út 18,00-20,00
ZŠ Na Lukách – zima
Čt 17,00-18,00
ZŠ Na Lukách – zima
KOPANÁ – mladší přípravka roč. 1999-2000500,Út a Čt 16,00-18,00 stadion SK – podzim a jaro
Po 17,30-19,00
Gymnázium – zima
St 16,00-17,00
ZŠ Na Lukách – zima
KOPANÁ – přípravka „školička“
roč. 2001 a mladší
500,Út a Čt 16,00-18,00 stadion SK – podzim a jaro
Út 16,00-17,00
ZŠ Na Lukách – zima
Čt 16,00-17,00
ZŠ Na Lukách – zima
nábor: od 28. srpna 2007 každé Út a Čt od 16,00 hodin na stadionu SK Masokombinát Polička
ŠACHY
začátečníci
350,Pá 14,00-16,00
SVČ
O. Hatala
ŠACHY
pokročilí
350,Pá 14,00-16,00
SVČ
D. Schaffer
SPORTOVNÍ GYMNASTIKA
pokročilí
450,St 16,00-17,30
gymnázium Mgr. L. Korábová
druhý tréninkový den bude upřesněn v září
Mgr. M. Jakubcová
PŘÍPRAVKA SPORTOVNÍ GYMNASTIKY
5-7 let
450,St 16,00-17,30
gymnázium
V. Zvolenská,
L. Putnová
výběrový nábor: proběhne 26. září 2007 v 16,00 hodin ve sportovní hale gymnázia
STŘELECKÝ
3.-9. tř.
350,internát SOU Liboháj J. Štefka
VZDĚLÁVÁNÍ:
ZNAKOVÁ VÝCHOVA
15 let a výše
500,SVČ
M. Krumplová
FRANCOUZŠTINA – 10 lekcí
7.-9. tř., SŠ
330,Čt 15,00-16,00
SVČ
L. Havlíková
ZÁKLADY PRÁCE NA PC
1.-4. tř.
350,Pá 1x za 14 dní
ZŠ Na Lukách
K. Poliačik
PRÁCE NA PC PRO POKROČILÉ
5.-9. tř.,SŠ
500,Ing. P. Bohatý

SVATEBNÍ OBŘAD NA HRADĚ
SVOJANOVĚ
Plánujete vstoupit do svazku manželského
a hledáte zajímavé prostředí? Můžete využít
prostory středověkého hradu Svojanova. Tento
hrad, který je v majetku města Poličky, poskytuje zázemí pro obřad i svatební hostinu, která
však není podmínkou. Obřad se koná v prostoru repliky gotické zahrady, hostina je pak
připravena v jednom ze sálů hradu. Svatebčané
mohou také využít ubytování v příhrádku, případné individuální požadavky lze dohodnout.
Více informací získáte na telefonních číslech
461 744 124 a 739 518 703.

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA
6.-9. tř., SŠ
600,Ing. P. Bohatý
EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ PC
7.-9. tř., SŠ
500,- L. Pohorský, J. Hrstka, DiS.
PŘÍRODOVĚDA:
RYBÁŘSKÝ
3.-9. tř.
Po 14,00-15,00
MOPÍK
2.-6. tř.
Út 15,00-16,00

250,SVČ

Mgr. M. Zlevor

400,SVČ

R. Brabec

TECHNIKA:
Leteckých modelářů
4.-9. tř.
300,So 14,00-17,00
Svazarm

J. Hrdlička

ZÁJMOVÉ KROUŽKY PRO NEJMENŠÍ
KLUBÍČKO-pro maminky s dětmi
2,5-4 let
450,Po 10,00-11,00
SVČ
Mgr. M.Přikrylová
PÍĎALKY - pro maminky s dětmi
2,5-4 let
450,Čt 10,00-11,00
SVČ
I. Pletichová
RARÁŠEK–cvičení rodičů s dětmi
3-5 let
450,Š. Doležalová
ZÁJMOVÉ KROUŽKY PRO DOSPĚLÁKY
PILATES
900,H. Hejtmánková
ZNAKOVÁ VÝCHOVA
800,SVČ
M. Krumplová
KERAMIKA
35,- Kč/hodina + 1 Kč za 1 dkg výrobku
Čt 17,30-19,30
SVČ
D. Procházková
DÁMSKÝ KLUB
250,St 1x za měsíc
SVČ
Z. Pechancová
JÓGA
900,Po 18,00-19,30
SVČ
L. Vápeníková
JÓGA – SŠ a dospělí 1.265,Po 17,30-19,30
Gymnázium
M. Hrstková
BŘIŠNÍ TANCE
40,- Kč/hodina
Út 19,00-20,00
SVČ
I. Jindrová
FITBOX – kroužek se připravuje, bude otevřen v případě zájmu veřejnosti
KURZY PRO DOSPĚLÉ
KERAMICKÉ KURZY – jednotlivá témata a termíny
budou uváděny v aktuální měsíční nabídce
Po 17,00-19,00
SVČ
R. Sobolová
ZÁKLADY PRÁCE NA PC - dospělí Ing. P. Bohatý
ZÁKLADY PRÁCE NA PC - senioři Ing. P. Bohatý
LAKTAČNÍ PORADNA
50,- Kč/hod.
od 11. 10. 2007
každý lichý Čt 16 - 17 hod.
SVČ
MUDr. H. Vltavská
JE NÁS DOMA O JEDNOHO VÍC – MASÁŽE KOJENCŮ
50 Kč/hod.
od 4.10.2007 každý sudý Čt od 16,00 do 17,00 hod.
SVČ
MUDr. H. Vltavská
ČEKÁME MIMINKO ANEB CO SE V KNIHÁCH
NEPÍŠE – bude otevřeno v případě zájmu veřejnosti
porodní asistentka Vlasta Dostálová
Otevření kroužku je podmíněno minimálním počtem účastníků. Počty účastníků se u jednotlivých
kroužků liší. Zájmové kroužky probíhají od října do
konce května kromě karate a kopané. U kroužků
s chybějícími údaji bude vše upřesněno v září. Přihlášky do zájmových kroužků si vyzvedněte v SVČ
Mozaika. Úplatu za zájmové kroužky a kurzy vybíráme v hotovosti v SVČ Mozaika. Přihlášky a platba
– od 29. srpna 2007 každý pracovní den od 8,00 do
16,30 hodin.
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PŮJČOVNÍ DOBA KNIHOVNY O PRÁZDNINÁCH

PROGRAM NA SRPEN
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

ROZŠÍŘENÍ PROHLÍDKY
MĚSTSKÝCH HRADEB
Zájemci o procházku okolo městských hradeb
mají od 1. července nově možnost projít ulicí Parkány
až do ulice Šaffova (nebo opačně) a to domem čp. 33
Šaffova ulice (vedle Střelnice). Dům bude odemčen
od 1. 4. do 31. 10. (8 - 18 hod.) a od 1. 11. do 31. 3. (8
- 16 hod.). Městský úřad žádá návštěvníky, aby se při
průchodu domem chovali slušně a udržovali čistotu.
Výhledově se připravuje zřízení naučné stezky okolo
městských hradeb. Průvodcovskou službu v ochozech městských hradeb (ulice Nová a Komenského)
zajišťuje od letošního roku městské muzeum, kde je
vyvěšena aktuální provozní doba.

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 je o letních prázdninách pouze
dopoledne, přes poledne je 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 je otevřena letní čítárna ve
dvoře knihovny. Otevřena je ve stejnou dobu jako
oddělení pro dospělé a studenty.

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
2007.

VOLÁ VÁS TRSTĚNICKÉ DIVADELNÍ LÉTO S DOŽÍNKAMI
Divadelní spolek Vojnarka Trstěnice u Litomyšle, vás zve:
v pátek 24.a v sobotu 25. srpna vždy večer od
19. hod.do trstěnického divadelního přírodního
areálu za školou v Trstěnici na TRSTĚNICKĚ
DIVADELNÍ LÉTO.

Krojovaný dožínkový průvod začíná ve
13. hod od Obec úřadu.
Samotný program pak od 14. hod. v přírodním areálu za školou.
V programu vystoupí známá Kubešova JIHOČESKÁ VESELKA, mažoretky z Moravské Třebo-

Připravili jsme pro vás opět novou divadelní
hru Ády Hurycha s názvem:
„UFOUNI V ČECHÁCH aneb JAK NÁM ROZKRADLI REPUBLIKU.“
Tento nový politicko-sexuální kameňák z českého venkova z období po sametové revoluci,
vám umožní nezapomenutelné setkání s ufouny,
mimozemšťany, kteří již po léta žijí mezi námi.
Přijďte se pobavit a zasmát na účet některých
našich politiků a některých rádoby novodobých
podnikatelů. Věřím, že neopakovatelná atmosféra
trstěnického divadelního léta, vám tentokrát pořádně rozhýbe bránice, a pozvedne náladu vašich
všedních dnů, neb nejen chlebem, ale i humorem
živ jest člověk.
Na neděli 26. srpna 2007 jsme pro vás připravili dnes již tolik populární: TRSTĚNICKÉ
DOŽÍNKY

vé a na závěr odpoledne do pozdních večerních
hodin vám bude hrát k tanci i poslechu tolik oblíbená litomyšlská jedenáctka BEKRAS pod vedením Jožky Krále. V průvodu nebudou chybět ani
trstěnické selky v krojích a další atrakce: koníčky,
autíčka, Lunapark i dobré občerstvení. Toto vše
jistě přispěje k vaši dobré pohodě.

PRO MAMINKU
Je pozdě večer, už se stmívá,
v tuto dobu doma už bývá.
Kdo? No přece člověk, kterého mám ze všech
nejraději.
Ano mami, v Tobě mám víru a naději!
To tys mě naučila pracovat,
to tys mě naučila i děkovat.
Tys mi dala možnost poznat svět,
a teď díky Tobě vím, že to není žádný med.
Naučila jsi mne toho mnohem víc,
a proto bych Ti teď chtěla vyjít ve všem vstříc.
Vím, že to se mnou není lehké,
ale uznej, že to není ani těžké.
Ode všeho trochu by mělo být,
a proto chce taky každý žít.
Kdyby vše mělo jít jako po másle,
lidi by život nebavil, natož mě.
A chtěla bych Ti říct,
že děkuji za každou chvíli, kterou můžu s Tebou
být!
Já mám Tě velice ráda,
NEZAPOMEŇ!
Pája
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Akce se koná za podpory Pardubického kraje,
Litomyšlského regionu, obce Trstěnice a našich
stálých věrných sponzorů.
Obec Trstěnice a Divadelní spolek Vojnarka
se těší na vaši návštěvu.
Za Divadelní spolek Vojnarka
Trstěnice u Litomyšle
Áda Hurych
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Z ČINNOSTI DPS PENZION
V měsíci červnu senioři ve výtvarné dílně
Šikovné ručičky pracovali s vlnou. Vyráběli bambule a z bambulí vytvořili dekorační závěs, který
zdobí prostory v penzionu, zvířátka a panenky.
5. 6. Poličská univerzita třetího věku pořádala zájezd na zámek Kunštát a do Sloupskošošůvských jeskyní.

7. 6. Seniorům přišla zazpívat skupina amerických studentů – The Kingsmen. Bylo to milé
a příjemné setkání s mladými lidmi, kteří nádherně a s láskou zpívají.
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13. 6. Proběhla v Domě s pečovatelskou službou Penzion přednáška, tentokrát o Ugandě. Pan
Aleš Kocián seniory seznámil s touto africkou
zemí, přiblížil život obyvatel, kteří zde žijí, jejich
starosti i radosti. Výklad pana Kociána doprovázený fotografiemi promítanými na plátně se
seniorům velmi líbil.
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20. 6. Obyvatelé DPS Penzion navštívili Městské muzeum a galerii. Výstava O hračkách, hrách
a hraní byla takovou malou vzpomínkou na jejich dětství a seznámení s hračkami, které ještě
neznali. Odpolední procházku zakončili senioři
v cukrárně.
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LÉTO V CHARITĚ
Výlety, vycházkami a společenskými akcemi si
vidla jednou v týdnu vyměnili „seriózní program“
klienti AC dílen a Denního stacionáře při Oblastní – manuální práci, za činnosti poznávací, zábavné
charitě v Poličce zpestřovali prázdninové období. a jinak mimořádné.
Na práci v dílnách nerezignovali úplně, ale zpraDruhý týden v červenci například spolu s některými rodinnými příslušníky a uživateli služeb
Otevřené dveře zaplnili autobus a vyrazili na prohlídku zooparku do Jihlavy. Týden před tím se zase
vypravili na výlet s koupáním v rybníce do Pusté
Rybné. V AC dílnách také uspořádali nulté kolo Caruso show, ze kterého vyšli reprezentanti na připravované pěvecké klání osob s mentálním postižením,
plánované na podzim v Ledči nad Sázavou.
Středisko Otevřené dveře pro osoby s psychickým onemocněním zase podniklo návštěvu
světničky Bohuslava Martinů. Někteří, ač „Poličáci“,
vystoupali schody na věž vůbec poprvé. V srpnu
po třítýdenní dovolené se ještě vypraví o jeden
a půl století zpět na divoký západ do některého
z westernových městeček.
„Poznání, že práce je náplní lidského života a že
po práci odpočinek a zábava lépe chutnají, se snažíme uživatelům služeb s mentálním i zdravotním
postižením ukázat i umožnit jim to prožít. Výlety
a zábavu tak vnímají jako odměnu za své nasazení
v dílnách,“ řekla sociální pracovnice středisek Ivana
Fajmonová.
Štěpánka Dvořáková

25. 6. Tradiční zakončení semestru Poličské
univerzity třetího věku bylo doprovázené kulturním vystoupením ZUŠ BM v Poličce.
Vystoupení bylo zahájeno paní ředitelkou Pechancovou, která otevřela výstavu Ondřeje Petra,
absolventa 7. ročníku výtvarného oboru ZUŠ BM.
Výstava s tématem „železnice“ je přístupná v prostorách jídelny DPS Penzion po celé léto. Následovala hudební vystoupení studentů ZUŠ BM. Po
skončení kulturního vystoupení si studentskou
hymnu zazpívali posluchači Poličské univerzity
třetího věku, byly jim předány diplomy a následovala volná zábava. K poslechu i tanci hrál pan
Hladík a pan Otepka.

28. 6. Na konci měsíce nesmí chybět narozeninové zpívání, na které se senioři vždy velmi těší.
Při zpěvu pěveckého souboru Poupata a muziky
pana Hladíka si odpočinou, zazpívají a samozřejmě nechybí napečené buchty, káva, čaj.
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MLÁDEŽNICKÉ TURNAJE
Závěr sezóny byl pro poličské volejbalistky ve
znamení turnajů.
V pondělí 25. 6. se uskutečnil turnaj v přehazované, kterého se zúčastnilo 12 družstev (žáci a žákyně
druhých tříd Masarykovy ZŠ). Nejmenší naděje svedly
vyrovnané boje, i když někteří hráli přehazovanou
poprvé.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VZPOMÍNÁME
21. července jsme vzpomněli nedožitých 70 let pana
Otakara Ryšavého. Kdo jste ho
znali a měli ho rádi, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomíná manželka, syn a dcera s rodinami

Dne 30. srpna uplyne 10 let
od úmrtí pana Josefa Novotného. Kdo jste ho znali a měli
rádi, vzpomeňte s námi.
Manželka a děti s rodinami

SETKÁNÍ PO PADESÁTI LETECH

Všichni startující v turnaji v přehazované
26. 6. proběhl již VIII. ročník turnaje mládeže pro
žáky a žákyně 6.-9. tříd. Letos startovalo 7 družstev (2
dívčí, 2 chlapecká a 3 smíšená). Mladší žákyně poličského Spartaku si herně poradily se všemi družstvy
a zvítězily. Jejich B tým skončil na 3. místě, mezi ně se
vklínilo smíšené družstvo ze ZŠ Na Lukách.

Vítězné družstvo ml. žákyň
Ve středu 27. 6. se konal II. ročník turnaje v přehazované, který byl obsazen 5 družstvy děvčat. Některá
si vyzkoušela klasický volejbal úplně poprvé. Názvy
družstev si děvčata vybrala pro zasmání soupeřek.
A tak v jednu chvíli hrály Kraksny proti Slepicím, Mrkvičky přehrávaly Papoušky a Haribo tým soudcoval.
Třídenní maratón potvrdil, že o volejbal je v Poličce zájem, dokázal přilákat 24 družstev, a to pouze ze
dvou poličských základních škol. Družstva obdržela
diplomy a rychlé špunty.
Děvčata z volejbalového oddílu završila letošní
sezónu na bowlingu.
-har-

ANI V ALBRECHTICÍCH
NENAŠLY PŘEMOŽITELKY
23. 6. odjížděla k poslednímu turnaji sezóny tři
družstva volejbalové minipřípravky dívek. V soutěži v přehazované startovalo 7 družstev a v minivolejbale 11 týmů. Všechna naše družstva startovala v kategorii přehazované, neboť v minivolejbale
byla posunuta věková hranice až na 14 let a mohli
zde startovat i chlapci.
Nejvyrovnanější boje opět proběhly mezi poličskými hráčkami, které si mezi sebou nedarovaly
zadarmo ani bodík. Poličský A tým zvítězil, Béčko
skončilo na 2. místě a výborný výsledek dovršily
i hráčky C týmu na 3. místě. I v této soutěži se na
hřišti potkaly s chlapeckými družstvy. Volejbalistky
si přivezly diplomy, dárkové balíčky a plyšáky.
-har-
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Pátek 1. června 2007 se stal významným dnem
se zase vidíme. A nutno přiznat, že ač již důchodci,
nejen pro nás, ročník 1943, ale snad i pro naše
vypadali jsme všichni krásně.
město.
U školy nás uvítal ředitel školy pan Mgr Karel NeV tento den se totiž uskutečnilo setkání ab- řold a i on byl zpočátku mírně zaskočen množstvím
solventů 8. ročníku tehdy “Osmileté střední školy
zájemců o prohlídku školy. Ochotně nás školou prov Poličce“ z roku 1957. Uplynulo již tedy půl století
vedl a ukázal nám změny, které se zde za 50 let udály,
od doby, co se tito žáci, vykonáním závěrečných
za což mu ještě jednou děkujeme. Všichni jsme byli
zkoušek, rozloučili s budovou červené školy.
nadšeni nádhernou sportovní halou. Ale je pravdou,
Zajímavá na tom je skutečnost, že v roce 1957
že ta naše škola, přestože už bude osmdesátiletou
opustilo naši školu celkem 165 žáků ve třídách 8. A, “dámou“, vypadá stále skvěle a zub času se na ní mnoB, C a D a současně končilo osmou třídu 30 žáků
ho nepodepsal, alespoň viděno našima očima.
na tehdejší jedenáctiletce.
Po návštěvě školy a po krátké procházce PoličZ tohoto počtu se nás sešlo téměř 100, což je
kou, při které jsme se setkali s panem architektem
značný počet vzhledem k tomu, že 30 spolužáků
Davidem Vávrou a krátce se s ním pozdravili (najiž nežije. Byli jsme “válečné děti“, ročník 1943. táčel v Poličce další díl televizního pořadu Šumná
I v té těžké době se děti rodily a myslíme si, že nás
města), jsme se rozešli do poličských restaurací,
všechny rodiče i učitelé dobře vychovali.
abychom si mohli popovídat.
Setkání u školy bylo velmi příjemné, srdečné,
Možná, že toto setkání bylo poslední, možná se
prostě prima. Vždyť se tu sešli kamarádky a kama- ještě sejdeme, ale v každém případě to stálo za to.
rádi, kteří se už třeba dlouhá léta neviděli. Hukot
Všichni jsme byli spokojení, někdy i trochu dojatí.
byl jako v úlu. Absolventi dvou ze čtyř tříd se sešli
A ti, kteří se nezúčastnili, ačkoliv jim v tom nic
za tu dlouhou dobu poprvé.
nebránilo, mohou jen litovat, protože takovýchto
Po počáteční nejistotě jsme se všichni nakonec
setkávání v životě moc není a lidé se mají setkávat.
poznali a měli jsme opravdovou radost z toho, že
-re-

POLIČŠTÍ HOKEJBALISTÉ STŘÍBRNÍ NA MISTROVSTVÍ EVROPY
Poličský hokejbal slaví další úspěch. Jeho odchovanci Lukáš Vašátko a Filip Štefka (jeho otec
v Poličce hokejbal zakládal) dostali začátkem letošního roku pozvání na přípravný kemp do Mostu. Sjelo se tam přibližně 80 hokejbalistů z celé
České republiky. Další soustředění širšího reprezentačního týmu se konalo v Praze. Přes postupné
vyřazování byli kluci vybráni mezi 24 hráčů, kteří
se sešli v Hronově. Začali pečlivě trénovat taktiku
na soupeře do Švýcarska. V Hronově na konci soustředění padlo definitivní rozhodnutí, kdo pojede.
Lukáš i Filip byli mezi těmi, co odjížděli domů
s radostí. Začali chystat pas a šetřit na švýcarské
franky. Těsně před odjezdem se kompletní U16 sešla v Kladně, kde trénovali na hokejbalovém hřišti,
o jakém se poličským hokejbalistům může jen
zdát. 28. června společně s reprezentací do 18 let
kluci odjeli směr švýcarský Huttwil. Ambice byly
vysoké, jelikož jeli obhajovat loňský titul.
Přes skvělý začátek ovšem přišlo první zaváhání s týmem Slovenska, kdy kluci prohráli 0:
2. Ostatní zápasy se podařily výborně a ve finále
se opět potkali se Slováky. Soupeř byl silnější,
a i když naši hodně dřeli, prohra 4:7 hrozně moc
mrzela. 1. července hokejbalisté přebírali stříbrné
medaile a odjížděli domů s pocitem, že i když
člověk hodně moc chce, tak to někdy nevyjde.
Útěchou mohlo Filipovi být to, že se dostal do All
Stars týmu. Reprezentaci do 18 let to naopak vyšlo
na 100% - stali se mistry Evropy.
Oba úspěšné sportovce přijali na radnici
starosta Jaroslav Martinů a místostarostka Marie
Tomanová. Oba se živě zajímali o jejich sportovní

úspěch i o práci ve škole. Jaroslav Martinů ocenil
úspěchy poličského hokejbalu jak v historii, tak
nyní. „Hokejbalisty je třeba podpořit. Hrají na
vysoké úrovni přes to, že podmínky nemají ideální a i proto letos radnice věnovala 200 tis. Kč na
úpravu hřiště v areálu za Libojájem tak, aby se
tam dala hrát nejvyšší hokejbalová soutěž.“ řekl
starosta.
Lukáše i Filipa čeká podzimní část extraligy
hokejbalu v Letohradě. V zimě vymění botasky
za brusle a začne nelehká sezóna poličského
hokejového dorostu, kde už mají nabrusleno od
přípravky. Přejme si, aby kluky čekaly ještě další
úspěchy s hokejkou v ruce.

Lukáše Vašátka a Filipa Štefku (drží v rukou
pohár za nominaci do All Stars týmu)
přijalo vedení města
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Vážení příznivci poličské kopané,
již podruhé v novém složení Výkonný výbor SK
MK Polička uzavírá a vyhodnocuje předešlou sportovní sezónu. Ta stávající, tedy sezóna 2006-2007,
pro nás přinesla nové zkušenosti a to především
v oblasti sportovní. Po zimní části se poličský „A“
tým umístil na pozicích, které umožňovaly postup
do vyšší soutěže, resp. do divize. Výkonný výbor
jednohlasně schválil podporu, kterou sdělil trenérovi a celému týmu a pustil se společně s hráči
do nelítostných bojů. Vynaložil veškeré úsilí na
půdě funkcionářské, aby se o tuto příležitost popral. I přesto, že jsme tento boj nedokázali vyhrát,
dané zkušenosti pro nás budou do budoucna velmi
přínosné. Sportovní připravenost našeho oddílu
pro vstupy do vyšších soutěží je díky skvělé trenérské práci ve všech kategoriích zajištěna. To již
není možné říci o materiální připravenosti našeho
oddílu. Proto jsme se rozhodli v tomto roce zahájit
intenzivní jednání s Městem Polička o vzájemné
podpoře a podílení se na správě tak velkého sportovního areálu, kterým bezpochyby víceúčelový
sportovní stadion U Liboháje je. Stále pracujeme
na rekonstrukci škvárového hřiště, kde jediným
řešením je umělý povrch, snažíme se zapojovat do
spolupráce i partnery, kteří se nyní podílejí a v budoucnu mohou podílet na rekonstrukci celého
areálu, ale i na jiných aktivitách spojených s naším
sportovním zaměřením. Výkonný výbor již předložil vedení města případové studie, které zpracovávají celý areál. Snahou je vytvořit projekt, který by
byl rozdělen do jednotlivých etap a ty se následně
realizovaly podle finanční náročnosti a především
podle priorit, které byly sestaveny ve spolupráci
s oddíly, jež areál využívají.
Vám všem chci jménem Výkonného výboru
SK MK Polička poděkovat za jakoukoliv hmotnou
i morální podporu, která nám umožní věnovat se
i nadále nejen vysoce ceněným sportovním aktivitám, ale především i hospodářským činnostem, které zajistí pohodlí všech sportovců našeho oddílu,
potažmo návštěvníků letního sportovního areálu.
S přáním krásného léta
Petr Zaal
HODNOCENÍ SEZÓNY 2006 – 2007
Mladší žáci
Do jarní časti nastoupili mladší žáci bez dvou
hráčů základní sestavy a to bylo na výkonech jarní
části znát. Groulík odešel na hostování do Slovácka
a Ehrenberger na hostování do Svitav. K tomu se
přidal dlouhodobě zraněný Chlumský a Dvořák
a tak jarní část soutěže odehrál ročník 1995. Herně
jsme na lepší výsledek než bylo 9. místo na konci
soutěže neměli, ale hráči, kteří dostávali příležitost
alespoň sbírali zkušenosti do další sezóny. Dokázali jsme odehrát dobré zápasy, ale na mužstva z čela
tabulky to nestačilo. Za přístup k zápasům a za
herní výsledky zaslouží pochvalu tito hráči: Šidlo,
Nespěšný, Opina, Kvasnička, Moučka.
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MLADŠÍ ŽÁCI
AFK Chrudim B
26
OEZ Letohrad
26
SK Vysoké Mýto
26
MFK Pardubice
26
FC Hlinsko
26
Sl. Moravská Třebová
26
Agria Choceň
25
SK Třemošnice
26
SK Masokombinát Polička
26
SK Chrudim
26
TJ Svitavy B
25
FK AS Pardubice B
26
SK Pardubičky
26
SK Chrast
26
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4
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13
13
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Starší žáci
Tato sezóna mě jako trenéra vůbec neuspokojila.
Hlavní příčinu vidím v tom, že velice málo hráčů

prokázalo zlepšení své výkonnosti. Jednak musím
říct, že ročník 1992 je slabý co do počtu hráčů, kteří
přecházejí do dorostu, ale i kvalita hráčů po odchodu
Jana Bednáře do Olomouce je horší. Dva velmi kvalitní hráči, co do míry talentu, jsou nedisciplinovaní
a ostatní zatím neprokazují kvalitní výkonnost. Samotná soutěž byla hlavně v podzimní části celkem
slušná, bylo to však zásluhou ročníku 1993 a tak
doufám, že příští ročník bude o něčem jiném.
Jako nejlepší hráče minulého období jsem vyhlásil Pavla Dospěla, Tomáše Holeše a Davida Petra, ten se během svého krátkého působení v našem
oddíle zlepšil nejvíce a pro příští ročník bude jistě
oporou. Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří
se o mládež v našem oddíle starají a obětují tomu
mnoho volného času.
Roman Kysilko
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STARŠÍ ŽÁCI
SK Vysoké Mýto
26
OEZ Letohrad
26
FK AS Pardubice B
26
AFK Chrudim B
26
FC Hlinsko
26
Sl. Moravská Třebová
26
Agria Choceň
26
SK Masokombinát Polička
26
SK Chrast
26
MFK Pardubice
26
TJ Svitavy B
26
SK Třemošnice
26
SK Chrudim
26
SK Pardubičky
26
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Mladší dorost
Při hodnocení podzimní části soutěže 2006/
2007 jsme konstatovali, že náš mladší dorost má
velice úzký kádr a že i přes tento handicap (společně s handicapem vzrůstovým a musculaturním )
nás kluci překvapili 3. podzimní příčkou. Kádrový
deficit se nám do jarní části ještě zvýšil odchodem
Jana Bednáře do Sigmy Olomouc, který šel kopat
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MLADŠÍ DOROST
AFK Chrudim B
26
Sl. Moravská Třebová
26
SK Chrudim
26
SK Masokombinát Polička
26
TJ Svitavy
26
TJ Lanškroun
26
Agria Choceň
26
OEZ Letohrad
26
Tesla Pardubice
26
Česká Třebová
26
SK Vysoké Mýto
26
Ústí nad Orlicí
26
Litomyšl
26
SK Třemošnice
26
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nejvyšší žákovskou soutěž. Pro nás to byla ztráta jak
početní, tak i herní, protože se jednalo o jednoho
z klíčových hráčů mužstva, přestože byl věkem ještě žák. Popřejme mu v jeho další fotbalové kariéře
mnoho zdraví a štěstí, které bude v nemalé míře
potřebovat k dosažení svého prvoligového snu. Po
této ztrátě zůstalo veškeré břímě na 11-ti hráčích,
kteří byli doplňováni staršími žáky, pokud měli kluci chuť pomoci a šlo to sladit s mistráky žákovské
kategorie. Kluci se na jaře velice snažili a prokazovali svá bojovná srdíčka, přesto se jim podařilo
přidat k podzimním 25-ti bodům už „jen“ 17, které
nám v konečném výsledku stačilo „pouze“ na nepopulární bramborovou medaili. Bronzovou příčku
jsme ztratili při posledním utkání ve Vysokém Mýtě,
když jsme neměli kým nahradit zraněného hráče
a dohrávali polovinu druhého poločasu o 10-ti
hráčích. Z dobře rozehraného utkání se nám nepodařilo i přes vedení udržet alespoň kýžený bodík,
o který nás připravila nesmírně přísná a frustrující
penalta, ale takový holt už je fotbal. Toto poslední
utkání bylo obrazem celé soutěže. Kluci dřeli a bo-

jovali, ale k lepším výsledkům se nemohli dopracovat díky nedostatku hráčů, který je v mladším dorostu velice citelný. Pokud se nám nepodaří zalepit
pro nadcházející sezónu díru po odchodu ročníku
90 ročníkem 92, který právě končí v žákovské kategorii, budeme mít v této kategorii veliké problémy.
Je sice hezké, když nám nejtalentovanější hráči hrají
vyšší soutěže, ale když nebude potom s kým hrát ty
nejvyšší krajské mládežnické soutěže, nebudeme již
tyto talenty produkovat a i tyto oddíly, které naši
chlapci reprezentují, utřou nos.
Konec filosofování. Z výše uvedeného je jasné,
že si kolektiv mladšího dorostu zaslouží tak jako
starší spolubojovníci téměř plné absolutorium
a poděkování celého trenérského týmu za dobře
odvedenou práci v právě ukončené sezóně.
Starší dorost
Jestliže jsme po podzimním ohlédnutí v polovině
soutěže konstatovali, že by kluci mohli hrát a měli
hrát o medailové pozice, měli jsme pravdu. Po podzimu jsme hořekovali nad faktem, že se nám hrálo
venku lépe než doma, což se v jarní části soutěže
zcela zlomilo a kluci si z domácího prostředí udělali
nedobytnou tvrz, na které si vylámala zuby všechna hostující mužstva, včetně na podzim suverénní
a v konečném součtu postupující SK Chrudim. Naopak se nám již tolik nedařilo na hřištích soupeřů,
odkud jsme přivezli jen jedno vítězství a jednu
remízu, čtyřikrát jsme odjeli s prázdnou. Dalo by
se říci, že jsme doma bohatým brali a venku chu1.
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STARŠÍ DOROST
SK Chrudim
26
SK Masokombinát Polička
26
SK Vysoké Mýto
26
Tesla Pardubice
26
Litomyšl
26
TJ Svitavy
26
AFK Chrudim B
26
Sl. Moravská Třebová
26
Ústí nad Orlicí
26
TJ Lanškroun
26
SK Třemošnice
26
Agria Choceň
26
OEZ Letohrad
26
Česká Třebová
26
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8 46
9 45
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9 37
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12 36
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12 32
13 31
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13 29
13 29
17 23

dým rozdávali, no prostě Jánošíci jako vymalovaní.
I přes tyto ztráty jsme si v závěru soutěže vybojovali
neohrozitelné druhé místo a podle toho asi taky dopadlo jarní a celkově soutěžní loučení ve Vysokém
Mýtě. Toto utkání je jediné, za které by se měli kluci
stydět, jinak za celou jarní, ale i podzimní sezónu si
zaslouží téměř plné absolutorium. Dosažené druhé
místo je adekvátní stavu věci, v našich skromných
podmínkách je asi více než smělé pohlížet k republikovým soutěžím. Buďme realisté a stůjme oběma
nohama na zemi. Po této soutěži nás opouští ročník
88. Doufáme, že kluci budou i nadále pokračovat ve
své sportovní kariéře, ve které je již čeká náročné
sladění sportu s běžnými životními problémy dospěláckého světa. Doufejme, že nezůstanou v zapomnění propadliště dějin mládežnické poličské kopané.
No a na fotbalově silný ročník 89, který bude doplněn bojovnými devadesátkami, čeká nelehký úkol
a to prokázat své veškeré sportovní a lidské kvality
k co nejlepším výsledkům v nadcházející sezóně
2007-2008. Za tu minulou vám všem jménem celého
kolektivu trenérů děkuji a gratuluji k vícemistrovi
Pardubického kraje.
Muži A
Hodnocení fotbalové sezóny 2006-2007 v SK
Masokombinát Polička v kategorii mužů může být
vcelku radostné. Celkové 4. místo A mužů v krajském přeboru Pardubického kraje je velmi slušné
a je nejlepším umístěním mužstva z okresu Svitavy
v této soutěži. To ovšem neznamená, že je spokojenost stoprocentní a že nebyly problémy. Po skvělém
zahájení podzimní sezóny, kdy jsme vedli tabulku
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krajského přeboru 11 kol, přišlo mírné uspokojení
a s tím i zbytečné bodové ztráty. Docházka i tréninková píle byly v této fázi na velmi dobré úrovni.
Zimní příprava proběhla podle očekávání v domácím prostředí (na stadionu, v hale Gymnázia
Polička). Na zimní přípravě se projevil letitý problém
poličské kopané - skloubit sálovou kopanou a velký
fotbal. Jestliže 10 – 12 fotbalistů hraje v sobotu sálovou kopanou, tak ve čtvrtek, pátek nebo sobotu
netrénují vůbec nebo tréninkové dávky totálně ošidí
a nemá pro ně trénování žádný význam. Když se pak
sezóna sálové kopané protáhne až do května, je to
neřešitelné dilema.
Jarní část soutěže jsme zahájili bez nejlepšího
střelce podzimu M. Stejskala, který dal přednost
diviznímu Letohradu a na výkonech mužstva, hlavně v útočné fázi, to bylo znát. Přesto jsme se stále
drželi v popředí tabulky a nebýt zbytečných proher
v České Třebové, Vysokém Mýtě a doma s Moravany, mohlo být naše umístění ještě lepší. Přes všechny
tyto problémy si mužstvo zaslouží poděkování za
odvedené výkony a po vhodném doplnění kádrů
bude možno dále hrát důstojnou roli v krajském
přeboru Pardubického kraje. Mezi opory mužstva po
celou sezónu patřili brankář O. Ditrich, Kovář, Neumeister, D. Soukal, J. Petr, J. Opina, ale i další hráči
odváděli stabilní a poctivé výkony.
O budoucnosti fotbalu v Poličce nemusí být velká obava, ale je potřeba zlepšit zázemí pro fungování poličské kopané. Tím mám na mysli nejen kabiny,
ale i druhé tréninkové hřiště.
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MUŽI „A“
SK Holice
30
Sokol Živanice
30
FK AS Pardubice
30
SK Masokombinát Polička
30
Slovan Moravská Třebová
30
Svitavy
30
SK Holcim Prachovice
30
Sokol Dobříkov
30
TJ Lanškroun,
30
SK Vysoké Mýto
30
FK Česká Třebová
30
FK OEZ Letohrad B
30
SK Stolany
30
FC Skuteč
30
Jiskra Litomyšl
30
Sokol Moravany
30

21 4
20 5
18 6
15 7
15 4
10 10
11 7
11 5
10 7
10 6
9 7
10 4
10 3
8 7
8 5
8 5

5 67
5 65
6 60
8 52
11 49
10 40
12 40
14 38
13 37
14 36
14 34
16 34
17 33
15 31
17 29
17 29

MUŽI „B“
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Jiskra Králíky
Sokol Rychnov n.Moravě
SK Zámrsk
SK Masokombinát Polička B
Horní Újezd
Svitavy B
SK Prepo Proseč u Skutče
SK Vysoké Mýto B
Sokol Dolní Újezd B
Sokol Sebranice
Sokol Pomezí
FK Česká Třebová B
Sokol Kamenná Horka
Sokol Verměřovice

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

15
12
12
12
11
11
10
10
10
9
8
9
7
4

4
7
7
3
6
5
6
6
4
7
8
5
9
7

7
7
7
11
9
10
10
10
12
10
10
12
10
15

49
43
43
39
39
38
36
36
34
34
32
32
30
19

TURISTÉ V SRPNU
Neděle 19. srpna – Vycházka na Vysočinu. Sraz
účastníků v 9.00 na nádraží ČD. Odjezd vlakem do
Čachnova. Trasa: Čachnov – Svratouch – Svratka
– Devět skal – Mílovy – Březiny. Celkem 21 km.
Návrat autobusem do Poličky v 16.40 hod. Vedoucí
akce: Jiří Andrle
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační
skříňce KČT na budově hostince „U Mrštíků“ v Tyršově ulici a na internetové adrese www.policka.cz/
kct Na naše akce zveme i nečleny KČT.
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POLIČKA NEJÚSPĚŠNĚJŠÍM ODDÍLEM NA LETNÍM SEMINÁŘI V KARATE
Více než úspěšně zakončili poličští karatisté
týdenní seminář moderního spotovního karate
(MSK) v Letovicích. Vysoký počet bodů získaných
ve formách a v bojích jim přinesl první místo
mezi všemi oddíly MSK v České republice.

Tak jako každý rok i letos trávili moderní
sportovní karatisté z celé České republiky a ze
Slovinska první červencové dny v Letovicích.
Oproti běžným seminářům trvá Letní škola celý
týden.

POLIČSKÝ BLOK

Největším přínosem je možnost učit se od
samotného zakladatele moderního sportovního
karate prof. Rudolfa Jakhela, držitele IX. Danu.
Tréninky jsou třífázové. První začíná venku
v 6.30 a je věnován především nácviku forem
a kondičnímu běhu. Následuje snídaně a dopolední dvouhodinový trénink zaměřený na procvičování jednotlivých technik.
Po obědě má tělo dostatek času na regeneraci
a načerpání nových sil na poslední odpolední
trénink. Volný čas mimo tréninky trávil každý dle
svých představ – na koupališti, v cukrárně nebo
na pouti. Tím nejlepším zakončením náročného
dne byla pro všechny dobrá večeře a vydatný
spánek.

23. 6. se konal již čtvrtý ročník volejbalového
turnaje neregistrovaných Poličský blok. Letošní
ročník byl plně obsazen 10 týmy, až na poslední
chvíli odřekla účast hlinecká družstva.
Zbývajících 8 družstev bylo rozděleno do
dvou skupin, ze kterých se vždy první dvě poprala o konečné vítězství.
Družstva: Uzené sardinky, Zběř, Pajdáci, Bystré, Rychlá rota, Bukvičky, My, Deklíci, převážně
družstva amatérské ligy, přivítaly možnost opět
změřit své síly. Počasí vydrželo přes celý turnaj,
pouze odpolední sprška oddálila vyhlášení výsledků.
Poličská jedenáctka a gulášek od babičky
Škrábkové se postaral o doplnění potřebné
energie.
Překvapení se nekonalo, Zběř zvítězila s nepatrným náskokem (na míče) před Bysteráky,
třetí skončily Bukvičky. Ostatní družstva byla nezvykle amatérsky vyrovnaná. Nejlepší hráčkou se
stala Katka Červená z družstva Zběř a nejlepším
blokařem byl Luboš Procházka z Bukviček.
Všichni se těšíme na další turnaj v srpnu.
-har-

PROGRAM HRADU SVOJANOVA
27. - 29. července
romský festival
Gypsy celebration
3. - 5. srpna
Divadelní pouť
25. srpna
Raylle Svojanov
- od 13 hodin
31. srpna
Suncastle
7. - 8. září
Svojanoff - 6. ročník
15. září
Divadelní soubor Městečko
Trnávka - Marc Camoletti
Na správné adrese komedie bez přestávky
29. - 30. září
Rozloučení se sezonou 2007
13. října
Závišova škorně
27. října
sv. Hubert

Součástí semináře byl kromě cvičení i testovací turnaj. První část se konala ve středu
a soutěžilo se zde ve formách a sparingu, což je
jednodušší forma boje určená pro nižší pasy. Celý
seminář byl zakončen sportovním bojem vyšších
pasů. Nejvíce umístění na stupních vítězů vybojovali právě karatisté z Poličky. Pro většinu z nich
následovala odměna v podobě složení zkoušek
a získání vyššího pasu.
Výsledky poličských závodníků:
- Milan Lorenc
2. místo forma SET
- Milan Lorenc
2. místo forma QUINTA
- Lukáš Bidmon
2. místo forma QUARTA
- Nikola Tobiášová
3. místo forma QUARTA
- Pavel Marko
2. místo forma SECUNDA
- Šárka Kučerová
4. místo forma SECUNDA
- Milan Lorenc
3. místo boje muži absolutní
- Nikola Tobiášová
2. místo boje ženy absolutní
- Pavel Marko
1. místo sparring muži 7-8 kyu
- Šárka Kučerová
3. místo sparing ženy pod 16 let
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Dne 21. 7. se na pískovém hřišti místního
koupaliště uskutečnil VII. ročník volejbalového turnaje Poličský bagr. Turnaje se zúčastnilo
celkem 10 družstev vesměs z Poličky a okolí.
Mezi hráči byli také přespolní z Vysokého Mýta,
Jimramova a Svitav.
Mezi vykonnostně velmi vyrovnanými družstvy se podařilo vyhrát družstvu BULVY (Lenka,
Jelínková, Michal Bulva). Druzí skončili DĚTI
(Katka Kudová, Vojtěch Král), na třetím KRTCI
(Lucie Nešická, Jaroslav Dvořák) a na čtvrtém
místě pak MÜHLEGOVÉ (Ilona a Jan Mlynářovi). Kompletní pořadí naleznete na našich www
stránkách.
Děkujeme sponzorům, bez kterých by se turnaj neobešel, jmenovitě Bartosh s.r.o. - reklama, Masokombinát Polička, Kovoslužba Bulva, Tiskárna Polička, Restaurace Apalucha.
Náš dík patří také městu, které nás podpořilo
finančním příspěvkem.
Za ASPV - Volejbal
J. K. Dvořák
policskybagr.nastrankach.cz
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DALŠÍ DVA RYBÁŘSKÉ ZÁVODY POD KOPCEM
O NEJVĚTŠÍ RYBU A NEJVÍCE ULOVENÝCH RYB
V uplynulých dnech uspořádalo Rybářské sdružení Vysočina Polička na vodní nádrži č. 1 Pod
Kopcem pro milovníky Petrova cechu dva závody.
V prvním 2. června se soutěžilo o největšího uloveného kapra, v druhém 5. července šlo dokonce
o dvě sady pohárů – za největší ulovenou rybu a za
největší počet kaprů.

poličského kapra. Za tím účelem byl revír opět
kvalitně zarybněn (60 q), mezi vysazenými kapry
nechyběli ani desetikiloví matadoři.
Hospodář Jaroslav Martinů: „Letos jsme propozice
závodu Poličský kapr zásadně změnili, a to především pokud jde o jeho délku – netrvá už 24, ale jen
12 hodin (od 7 do 19 hod.). Zdálo se nám totiž, že se

pravdu nám – průběh závodu byl znamenitý po
všech stránkách natolik, že z toho vznikla myšlenka
uspořádat další podobný závod 5. července, a to
navzdory tomu, že není uveden v kalendáři našich
sportovních akcí. Dnešního závodu se zúčastnilo
160 rybářů ze všech koutů republiky, takže jsme byli
víc než spokojení, tím spíše, že s různými akcemi se
v tomto období „roztrhl pytel“.
Výsledky závodu 2. června:
Největšího kapra (70 cm, 10 kg) chytila poprvé
v historii poháru žena – paní Kutějová, druhé
místo obsadil pan Jelínek (69 cm), třetí pan Chovanec (68 cm), všichni přespolní, čtvrtý byl Jaroušek
Martinů z Poličky, syn hospodáře (67 cm), pátý pan
Hegr z Poličky (65 cm) atd.
xxx
O největší rybu a nejvíce kaprů
Ve čtvrtek 5. července se konal 1. ročník dvanáctihodinového závodu o dvě sady pohárů – jedna
byla určena závodníkům, kteří ulovili největší rybu,
druhou převzali ti, kteří ulovili nejvíce kaprů. I tentokrát se začínalo v 7 a končilo v 19 hodin, opět
bylo den před závodem vysazeno do revíru 1 500
kaprů od 2 do 4 kg. Cílem bylo umožnit rybářům
sportovní vyžití během čtyř dnů volna (dva svátky
+ víkend). Jedinou vadou na kráse tohoto závodu
bylo nevlídné, deštivé počasí.

Poháry za největší ulovenou rybu převzali: 1. Jaroslav Martinů z Poličky, 9 let – kapr 62 cm, 2. Jiří
Malý z Korouhve (vlevo) – kapr 60 cm, 3. p. Kilián z D. Lhoty – 60 cm.
Poličský kapr jinak
Vzhledem k problémům, které přinášel známý
čtyřiadvacetihodinový závod Poličský kapr jak
Rybářskému sdružení Vysočina po organizátorské
stránce tak i samotným závodníkům, byla jeho tradice ukončena. Náhradou se 2. června stal 1. ročník dvanáctihodinového závodu Pohár o největšího

Poháry za nejvíce ulovených ryb si odnesli:
1. pan Čížek z Mohelnice (uprostřed), 2. pan
Martínek z D. Lhoty (vlevo) a 3. pan Roušar
z Poličky.

PROVOZNÍ DOBA KOUPALIŠTĚ
srpen: 9 - 19 hod.
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

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Přijmu brigádníky na pomocné práce, možnost i dlouhodobé spolupráce. Tel. 731 506 249,
464 620 162.
***
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. 731506249, 464620162.
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Na úvod vyhlašování výsledků byl odměněn
historicky nejmladší účastník závodů, čtyřletý
Adam Jiránek z Bystřice n. Pernštejnem. Svůj
úspěch si vychutnal na ramenou svého strýce
Milana Houdka, prodejce rybářských potřeb
v Poličce.

po osmi předchozích ročnících začala u závodníků
po původním nadšení dostavovat jakási „únava“
z rybolovu, zvláště přes noc a při špatném počasí.
Rozhodli jsme se proto ke změnám, přesto, že jsme
byli v republice slavní, neboť jsme zavedli chytání
přes noc. Došlo i k dalším změnám. Už to např. není
závod sportovních dvojic ale jednotlivců, závodníci
posty nelosují, ale vybírají dle svého uvážení a zkušeností, mohou se přestěhovat i jinam, je-li tam místo.
Musím říci, že tento způsob měl řadu odpůrců, jak
už to u „novot“ bývá. Praxe však nakonec dala za

Hospodář J. Martinů: „Dnešní počasí nám vůbec
nepřeje, je takové až moc „rybářské“. Naštěstí ryby
berou docela slušně, bohužel s postupujícím časem
je to stále slabší. Přesto si myslím, že nebýt toho aprílového počasí a deště, bylo by všech 80 závodníků
(všichni vydrželi až do konce) plně spokojeno jak
s počtem ulovených ryb, tak s jejich velikostí (už
bylo vyloveno několik velmi krásných kaprů kolem
60 cm). Pokud jde o organizaci závodu, postupovali
jsme stejně jako minule (2. června), neboť se to naprosto osvědčilo. Zjednodušili jsme administrativu,
aby se kolem závodu nemusely „motat“ desítky lidí.
Nyní jich stačí pět, což je v dnešní době, kdy je stále
obtížnější mobilizovat na akce dobrovolníky, velmi
efektivní. S tím mají své zkušenosti všechna občanská sdružení v republice.“
Text a foto: L. Vrabec

K největším úlovkům v Poličské mušce 2007
patřil pstruh (63 cm, asi 3 kg - Milan Mužík)

TENIS
O víkendu 23. a 24. 6. byly ukončeny soutěže
družstev. Ta naše obsadila velice pěkná umístění,
posuďte sami. Naši nejmenší tenisté 6 a 7 let v minitenisu skončili na 1. místě, když z devíti utkání 8x
vyhráli a postoupili tak do finále Východočeského
kraje, které se koná v září v Pardubicích, kde bude
hrát 8 družstev a první dvě si zajistí účast na mistrovství republiky. Toto družstvo nastupovalo v sestavě
Zdenda Jílek, Adam Jelínek, Natálka Jílková, Bára
Quittová a Radim Hnát.

Dorostenci skončili na pěkném 5. místě za tři
výhry a 4 prohry a hráli v sestavě Honza Křivý,
Erik Vápeník, Michal Kadidlo, Pavel Bidmon, Klára
Uttendorfská, Alena Pazlarová ml., Karolína Kučerová a jednou si zahrála také Terča Musilová.
Tímto musím všem hráčům moc a moc poděkovat za to, že zvládali nastupovat ve svých kategoriích
a také vypomáhat v kategorii vyšší, protože jinak
bychom tyto soutěže hrát nemohli pro nedostatek
hráčů.

Hrála také Lucka, ale té se vyhrát nepodařilo i když
statečně bojovala.
6. 7. minitenis v Litomyšli. Turnaje se zúčastnilo
15 dětí z toho čtyři naše. Na tomto velice kvalitně
obsazeném turnaji se ukázalo, že není každý den posvícení a tak úspěch měla pouze Bára Quittová, která
obsadila 4. místo.
7. 7. mladší žáci Polička. Radek Vytlačil získal jedno vítězství ve dvouhře a ve čtyřhře skončil na 3. místě
spolu s Vojtou Rosákem ze Žamberka. Hrál také Filip,

1. a 2. místo, T. Vytlačilová a Musilová uprostřed

2. místo mladší žactvo, zleva Martin Cech, Dominik Mikulčák, Filip Slaný, Radek Vytlačil, Lucka
Jílková, Verča Pazlarová

1. místo minitenisté, zleva Zdenda Jílek,
Adam Jelínek, Natálka Jílková, Bára Quittová,
Radim Hnát
Další je družstvo babytenisu 8 a 9 let, které obsadilo 3. místo v sestavě Dominik Mikulčák, Štěpán
Švanda, Denis Hnát, Jakub a Matěj Šimkovi.
Družstvo mladších žáků v sestavě Martin Cecha,
Dominik Mikulčák, Filip Slaný, Radek Vytlačil, Lucka Jílková a Veronika Pazlarová obsadilo nečekaně
krásné 2. místo za 5 výher a 1 prohru.
Ke třem utkáním nastoupila také Tereza Musilová, která pomohla, když tým nebyl kompletní a jednou si zahrál také Honza Škraňka, který už bohužel
s tenisem skončil.
Družstvo starších žáků obsadilo smolně 6. místo
za 3 výhry a 4 prohry, neboť družstva na 4, 5 a 6
místě měla stejně bodů, ale na skóre ze vzájemných zápasů jsme na tom byli nejhůře. Družstvo
hrálo v sestavě Erik Vápeník, Michal Kadidlo, Pavel
Bidmon, Martin Cecha, Radek Vytlačil, Terezky
Musilová a Vytlačilová a zaskočily i Verča Pazlarová
a Lucka Jílková.

1. místo Hard, Jílek Zd., Krištof M.
A nesmíme zapomenout na družstvo seniorů,
které druhým rokem podává stabilní výkony a v této
sezoně obsadilo 2. místo ve skupině B a ještě je čeká
souboj o konečné 3. místo s druhým ze skupiny
A což je družstvo Hradce Králové. Seniorští reprezentanti jsou Petr Hegr, Láďa Scheib, Luboš Boháč,
Leoš Bulva, Ivo Teplý, Lída Teplá, Jana Střílková,
Alena Pazlarová st. a Andrea Jílková.
Všem hráčům všech kategorií děkujeme za
vzornou reprezentaci našeho oddílu a města Poličky
a přejeme mnoho úspěchů v dalších utkáních a na
turnajích jednotlivců.
30. 6. se v Poličce konal turnaj v babytenisu za
účasti 12 dětí. Z našich hrál pouze Dominik Mikulčák a obsadil své časté čtvrté místo.
4. 7. mladší žactvo v Litomyšli. Z kluků zaznamenal jedno vítězství Filip Slaný. Radkovi a Martinovi se
nedařilo ve dvouhře ani ve čtyřhře. Čest zachraňovala opět děvčata, Terezka Musilová skončila ve dvouhře na 3. místě a Terezka Vytlačilová na 2. místě.

který ale po velkém boji dvouhru prohrál v prvním
kole. A opět děvčata - Lucka zase předvedla bojovný
výkon jak ve dvouhře tak i ve čtyřhře, ale na výhru
to nestačilo. Terča Vytlačilová obsadila ve dvouhře
2. místo a čtyřhru spolu s Nikolou Frankovou z Č. Třebové VYHRÁLA. Terka Musilová skončila ve čtyřhře
na 2. místě spolu s Klárou Smolíkovou z Jihlavy.
7. 7. Starší žáci v Č. Třebové. Zúčastnili se Erik Vápeník a Michal Kadidlo. Ve dvouhře se jim nedařilo,
ale čtyřhru společným úsilím VYHRÁLI.
11. 7. Starší žáci ve Vys. Mýtě. Opět hráli Erik , který skončil ve dvouhře na 3. místě a Michal, kterému
se tentokrát nedařilo.
Vzkaz pro všechny naše hráče. Větším nasazením
v tréninku a nabíráním fyzické kondice ve volném
čase, budou vaše výsledky ještě lepší.
V sobotu 14. 7. za krásného slunečného počasí,
se uskutečnil v Poličce turnaj Malý Open ve čtyřhře
kategorie HARD, za účasti 16 vyrovnaných dvojic,
které slibovaly kvalitní zápasy. Ve čtyřech skupinách
se bojovalo do sedmi gamů o dvě postupová místa do
hlavního pavouka. Páry, kterým se to nepodařilo, se
utkaly v pavouku útěchy. Oba pavouky se hrály na
dva sety. V mnoha případech se na kurtech rozhořely
krásné bitvy, které bylo radost sledovat. V průběhu
turnaje měla v areálu postaven svůj stánek firma PEMI,
kde bylo možné okouknout a také nakoupit tenisové
oblečení a doplňky, což bylo také příjemné oživení
turnaje. Ale zpět k výsledkům turnaje. Útěchu vyhrála
domácí dvojice Přiklopil – Vltavský nad dvojicí Pokorný – Mrázek v poměru 6:2, 6:3. Ve finále se utkaly
páry Bachura – Vojtíšek z Chrudimi a domácí Jílek
– Krištof. Po tuhém souboji se radovali domácí 7:5, 6:1.
Konečné výsledky turnaje HARD :
1. Jílek Zdeněk – Krištof Mirek Polička
2. Bachura Zdeněk – Vojtíšek Richard Chrudim
3. Rojek Pavel – Svoboda Pavel Letohrad
4. Chmel Michal – Pražan Michal Polička
Umístění dalších poličských párů
5.-8. Kadidlo Lukáš – Teplý Ivo, Scheib Láďa
– Chadima Radek
9. Přiklopil Libor – Vltavský Vláďa
11. Hrubý Zdeněk – Vápeník Dušan
13.-16. Kadidlo Michal – Vápeník Erik, Boháč
Luboš – Bulva Leoš
Upozornění pro nové zájemce o tenis. Ve dnech
6. - 10. 8. proběhne tenisová škola pro nové zájemce
s roč. narození 1994-2001. Bližší informace na tel.
čísle 608 725 973 Zd. Jílek.
Za TO Zd. Jílek
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