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REALIZACE A PŘÍPRAVA PROJEKTŮ V POLIČCE V ROCE 2007
Město Polička realizuje v letošním roce řadu
projektů, které by měly rozšířit a zkvalitnit služby
pro občany a návštěvníky města a přispět tak k jejich spokojenosti. V následujícím výčtu jsou uvedeny pouze některé z akcí, které již byly nebo budou
provedeny v roce 2007.

a rozšíření hřiště pro plážový volejbal. Na realizaci
projektu získalo město dotaci z rozpočtu Pardubického kraje ve výši 200tis. Kč z celkového rozpočtu
1 mil. Kč.

Regenerace panelových sídlišť
V minulém roce proběhla I. etapa regenerace
panelového sídliště M. Bureše, která se týkala především oprav komunikací, zhotovení nových kontejnerových stání, nového dětského hřiště za prodejnou potravin, kompletní výměny obrubníků mezi
chodníky a komunikacemi a 2 nových parkovišť. Na
I. etapu získalo město dotaci z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj ČR (dále jen MMR ČR) ve výši
2,8 mil. Kč z celkového rozpočtu 4,2 mil. Kč.
Skluzavka, koupaliště

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.

OZNÁMENÍ O UZAVÍRCE
Od 1. 9. do 14. 10. 2007 dojde k uzavírce části
silnice třetí třídy č. 35910, vedoucí ze Širokého
Dolu u areálu firmy Flídr plast s.r.o. po křižovatku
se silnicí první třídy č. 34 (směr Polička - Hlinsko)
u masokombinátu. Objížďka povede po dvou jednosměrných trasách označených přenosným dopravním značením. Důvodem uzavírky je výstavba
kanalizačních řadů pro obec Široký Důl. Výkopové
práce bude v uzavřeném úseku silnice provádět
firma EVT Svitavy s.r.o.

Parkoviště, ulice M. Bureše
Dětské brouzdaliště, koupaliště

Veřejné osvětlení
Město plánuje v letošním roce rozšíření veřejného osvětlení v městské části Modřec a zhotovení
nového veřejného osvětlení od firmy Prima k Ravensburger Karton.

Dětské hřiště, ulice M. Bureše

V letošním roce bude navazovat II. etapa, ve
které bude zahrnuto z části i sídliště Švermova, kde
bude rozšířeno parkoviště na ulici Luční. Na sídlišti
M. Bureše budou probíhat opravy chodníků (vydláždění zámkovou dlažbou), vegetační úpravy a opravy
dětského hřiště u kotelny T.E.S. a za č.p. 807 – 809.
Na tuto akci získalo město příslib o udělení dotace
z rozpočtu MMR ČR ve výši 3,7 mil. Kč z celkového
rozpočtu 5,3 mil. Kč. Předpokládaná doba realizace
bude v měsících září – prosinec 2007.
Městské koupaliště
Na jaře letošního roku proběhla modernizace
areálu poličského koupaliště, která zahrnovala
rekonstrukci dětského brouzdaliště, pořízení
skluzavky, venkovních sprch, nového mobiliáře
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Školy a školská zařízení
V MŠ Čtyřlístek nyní probíhá výměna hlavních
rozvodů ústředního topení. Na ZŠ Na Lukách se
nyní realizuje výměna oken a zateplení pláště u 2
pavilónů. Ve Speciální základní škole byla vyměněna část oken a zhotoven nový povrch podlahy
ve školní tělocvičně. V ZUŠ Bohuslava Martinů
proběhla také výměna části oken. Ve školní jídelně
Rumunská se pokračuje v další části rekonstrukce
kuchyně.
Sběrný dvůr
V současné době probíhá rekonstrukce stávajícího sběrného dvora v ulici Hegerova a realizuje
se výstavba nové haly, zázemí pro obsluhu, zpevněných ploch a nové oplocení. V rámci projektu
budou pořízeny i nové sběrné kontejnery. Celkový
rozpočet této akce je 3,7 mil. Kč a část z něj je kryta
dotací z evropského programu Infrastruktura.
Hrad Svojanov
V loňském roce byla zrealizována oprava střešního pláště na hradním paláci, (pokr. na str. 2 )

REALIZACE A PŘÍPRAVA PROJEKTŮ V POLIČCE V ROCE 2007
(pokr. ze str. 1)
v letošním roce byla realizována oprava střešního
pláště objektu č.p. 46, který byl poškozen vichřicí.
Na podzim tohoto roku plánuje město opravu střechy Domu zbrojnošů.

rekonstrukci stávající a výstavbu nové kanalizační
sítě v některých částech města.
V oblasti kultury je prioritou dokončení realizace interiérů městského muzea včetně Památníku
Bohuslava Martinů, kde se budou nacházet prostory
pro krátkodobé výstavy, atraktivní expozice věnoRekonstrukce a výstavba komunikací
vané Bohuslavu Martinů, historii města a rozsáhlým
V roce 2007 město realizuje následují stavby
sbírkám horáckého skla. Expozice budou vytvořeny
komunikací:
podle nejmodernějších trendů a technologií s řadu
• dokončení I. etapy výstavby parkovišť, chodní- interaktivních prvků, filmů a s hrami pro děti
ků a komunikace u bytových domů v lokalitě
i dospělé. Zpřístupněna bude také rekonstruovaná
Mánesova,
muzejní zahrada. Tento projekt připravuje město
• 2. část úprav ul. Terezy Novákové, která zahrnu- pro žádost o dotaci z Regionálního operačního
je zhotovení chodníků před firmou Sanimax,
programu NUTS II Severovýchod.
• oprava části komunikace v ulici Družstevní,
V oblasti technické infrastruktury je záměrem
• oprava povrchu části komunikace v ulici Jirás- města rekonstrukce povrchu Palackého náměstí,
kova a E. Beneše.
které bude vydlážděno žulovými kostkami. V dolní
části náměstí se bude nacházet malá odpočinková

Komunikace + parkoviště, Mánesova IV

Komunikace, ulice Jiráskova

Hradby, oprava úseku č. 22 II

Hradby, oprava havárie úsek č. 18
zóna a v postranních částech budou parkovací
plochy. I tento projekt připravuje město pro žádost
o dotaci z Regionálního operačního programu
NUTS II Severovýchod.
Snahou města je, aby tyto projekty byly připraveny co nejkvalitněji, a byly tak zařazeny mezi
úspěšné projekty, které získají dotaci. Žadatelů, kteří se připravují na čerpání finančních prostředků
z operačních programů, je velmi mnoho, a zdroje
těchto prostředků jsou omezené.
pm

Komunikace, ulice E. Beneše
Hradební opevnění
Nyní probíhá rekonstrukce úseku č. 22 a úseku
č. 18, který byl v havarijním stavu. Na realizaci
získalo město dotaci z rozpočtu Ministerstva kultury ČR ve výši 928 tis. Kč z celkového rozpočtu
1,85 mil. Kč.
Zároveň s realizacemi všech projektů se město
připravuje na možné čerpání dotací z evropských
operačních programů. Své úsilí zaměřuje město
na několik různých oblastí, jako je například životní prostředí, kde se nyní soustředí na realizaci
projektové dokumentace a přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu životního prostředí na

DĚTI, MŠ ČTYŘLÍSTEK VÁS VOLÁ!
Chcete-li mít nové kamarády, přijďte k zápisu do MŠ Čtyřlístek Polička, E. Beneše
627.
Zapsat se můžete v termínu od
20. srpna do 15. září 2007.
K zápisu mohou přijít děti narozené před
červnem 2005. Bližší informace u ředitelky MŠ.
Těší se na vás ředitelka MŠ Čtyřlístek
Polička
Hana Kosková a kolektiv MŠ

ANKETA – CENTRUM
BOHUSLAVA MARTINŮ
V posledních letech probíhaly rekonstrukce budov městského muzea. V roce 2008 plánuje město dokončit realizaci interiérů muzea. Dojde k výraznému
rozšíření expozic věnovaných životu a dílu Bohuslava
Martinů. Zájemci budou moci navštívit modernizovaný Památník B. Martinů, historickou školní třídu, kterou skladatel navštěvoval, audio – video sál, ve kterém
budou moci zhlédnout film či si poslechnout hudbu,
expozice věnované historii města a horáckému sklu.
Vše bude vytvořeno podle nejmodernějších trendů
a technologií s řadou interaktivních prvků, filmů
a několika hrami pro děti i dospělé. Kromě stálého
provozu bude v muzeu probíhat řada krátkodobých
výstav, kulturních a společenských akcí po celý rok.
Zpřístupněna bude rekonstruovaná muzejní zahrada. Celý objekt se bude nazývat Centrum Bohuslava
Martinů.
S tímto projektem se bude město ucházet o dotaci
z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Jednou z podmínek pro podání žádosti je
marketingový průzkum, který napoví, zda mají lidé
zájem o zrealizování tohoto projektu. Město Polička
za spolupráce s poradenskou firmou OHGS vytvořilo
dotazník, který mohou zájemci obdržet v listinné
podobě v IC Polička, Městském muzeu a galerii Polička, nebo jej mohou vyplnit elektronicky přímo na
oficiálních internetových stránkách www.policka.org.
Termín je do 30. 9. 2007. Účastí v anketě přispějete
ke konečné formulaci projektu Centrum Bohuslava
Martinů v Poličce.
pm

PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ
NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU
Upozorňujeme občany města Poličky, městských
částí Lezník, Modřec a Střítež, všechny fyzické
a právnické osoby podnikající na území města
a vlastníky nemovitostí v katastrálních územích Polička, Lezník. Modřec a Střítež, že v průběhu měsíce
září 2007 bude zahájeno veřejné projednání návrhu
zadání nového územního plánu Poličky (ÚP).
Projednání bude souladu s § 47, odst. 2 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), oznámeno veřejnou vyhláškou, která bude vyvěšena na úřední desce města
a na internetové adrese www.policka.org.
Kompletní znění návrhu zadání ÚP bude
zveřejněno na výše uvedené internetové adrese
a k nahlédnutí bude vystaveno v pracovních dnech
po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení u pořizovatele ÚP, tj. na odboru územního plánování, rozvoje a životního prostředí Městského úřadu Polička,
Palackého nám. 160 (I. patro, kancelář č. 41).
V uvedené lhůtě 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení (veřejné vyhlášky) může v souladu se zněním
stavebního zákona každý uplatnit u pořizovatele
písemně své připomínky k obsahu návrhu zadání.
K později uplatněným připomínkám se podle § 47,
odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. Doporučujeme
proto všem občanům a dalším oprávněným osobám
prohlížet v měsíci září oficiální internetové stránky
města a úřední desku městského úřadu, aby jim termín zahájení projednání neunikl a mohli tak využít
své zákonné možnosti ovlivnit obsah nového ÚP
jako jednoho z nejdůležitějších dokumentů města.
Ing. Antonín Mihulka
Odbor ÚPR a ŽP MěÚ Polička

PODĚKOVÁNÍ

Touto cestou chceme poděkovat zubní ordinaci
dr. Ševčíka za mimořádnou ochotu provést našemu vnukovi v pátek 20. 7. ve 13.00 hod. náročný
zákrok. K dr. Ševčíkovi nechodíme běžně se svými
zubními problémy, a přesto ani na chvíli nezaváhal. Děkujeme

Vášovi a Jedličkovi
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OKÉNKO MĚSTSKÉ POLICIE
S klidným srdcem mohou rodiče svěřovat svoje ratolesti do péče devatenáctiletého vedoucího
z letního tábora poblíž Jimramova, neboť dítkám
splní každé jejich přání a poskytne i nadstandardní služby v podobě nákupu lihovin, tak jak
učinil 19. 7. když v prodejně Plusu zakoupil 2 lahve
vodky a předal je třem dívkám ze svého oddílu.
Po konzumaci destilátu musela být k dívkám přivolána lékařská služba a povedený vedoucí, taktéž
s pozitivní dechovou zkouškou, skončil v rukou
policie…
Vylepšit si životní standard zřejmě chtěla dvaadvacetiletá žena z České Třebové, která 24. 7. pokoutně nabízela k prodeji značkové oblečení renomovaných firem, které však světlo světa spatřilo
v asijských dílnách a kvalitě skutečně značkových
výrobků může konkurovat pouze do prvního vyprání. Při svém počínání však byla „obchodní zástupkyně“ přistižena strážníky a předána, spolu se
dvěma společníky, Policii České republiky…
Na posezónní výprodej a slevy letního zboží
se asi nechtělo čekat dvaadvacetileté ženě z Oldříše, když si 26. 7. přivlastňovala tričko a kalhoty
v prodejně v ulici Riegrova. Při činu byla přistižena
a zbytek léta bude muset dochodit v tom, co má ve
svém šatníku…
Gentlemana v sobě nezapřel třiatřicetý muž
z Poličky, když 27. 7. v prodejně Plusu „znárodňoval“ láhev lihoviny oblíbené nejen u námořníků.
Nezapomněl na svoji přítelkyni, čekající venku
a přibral ještě destilát s ovocnou příchutí a nižším
obsahem alkoholu. Po zadržení ostrahou si bohužel
odnesl jenom zaplacené lahvové...
Vstupním dveřím baru v centru města naložil
co se do nich vešlo a možná ještě víc, dvacetiletý
mladík z Poličky 28. 7. hodinu po půlnoci poté,
když mu barmanka odmítla nalít kvůli jeho velké
podnapilosti. Že se nemýlila, zjistil strážník následujícího dne dopoledne, když se dveřobijcem
hovořil a i přesto, že se zvolna blížilo poledne,
nebylo radno vedle mladíka manipulovat s otevřeným ohněm…
Přibližně hodinu po ukončení trestu veřejně
prospěšných prací, které šestadvacetiletý muž z Jimramova „odkroutil“ za řízení motorového vozidla
bez řidičského oprávnění, jej 6. 8. strážníci přistihli
opět při řízení motorového vozidla. Dobře míněná
rada strážníků, aby jimramovský Lewis Hamilton
absolvoval kurz autoškoly, se pravděpodobně mine
účinkem, neboť komu není shůry dáno….
Fanoušci Baníku a Bohemky zastoupeni dvěma borci z každého tábora, si vyměnili názory
7. 8. před půlnocí v parku. Baníkovci, doprovázeni
sličnou roztleskávačkou, provolávali na náměstí
duchaplné slogany a v oslavných chórech chtěli
pokračovat i v parku. Přihlížející „klokani“ se
snažili vychválit svůj tým, avšak byli odkázáni do
prostoru, jež odděluje záda od dolních končetin.
V takových chvílích bývá jakákoliv diskuse zbytečná a z řečníků se střelhbitě stávají gladiátoři.
Fandové Bohemky se rozběhli do parku za svými
rivaly, avšak dostali ran jako o pouti a poskládané
na cestě jako zajíce po honu, je tam objevil službu
konající strážník…
Kamerový systém a alarm zradily 11. 8. nad
ránem devětadvacetiletého muže z Poličky, který,
vraceje se nad ránem domů, vybil si adrenalin na
vstupních dveřích domu v ulici Masarykova. Vysypané sklo spustilo alarm přilehlé prodejny a objektiv kamerového systému zachytil sportovní výkon,
který nedoporučujeme zkoušet…
Ani tentokrát nezklamal šestnáctiletý chovanec
diagnostického ústavu, notorický útěkář, který
opět prověřil 18. 8. odpoledne běžeckou zdatnost
zakročujícího strážníka. Po skončení prázdninové
propustky se mu nechtělo vracet do ústavu, čímž se
zařadil na seznam osob v pátrání. Běžecký závod
v malebném okolí Plusu a přilehlých luk skončil
vítězstvím městské policie a mladík putoval na obvodní oddělení Policie České republiky…
Pavel Lahodný, velitel MP
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ROZHOVOR S VEDENÍM MĚSTA
Okurková sezona definitivně skončila. Důkazem toho budiž dvojrozhovor, který jsme v polovině srpna vedli se starostou a místostarostkou
Poličky.
1. Popište, prosím, současnou situaci týkající se řešení dopravy v centru města.
Odp.: V současné době probíhá na úrovni
vedení města a rady města závěrečná diskuse nad
konkrétním omezením dopravy v centru města
v souladu s většinovým názorem, vyjádřeným
občany v anketě včetně zohlednění nezbytného
hospodářského a společenského života tak, aby
v této podobě tento materiál mohl být projednán
na zářijovém zastupitelstvu. Pokud dojde na zastupitelstvu města ke schválení, tak platnost tohoto
opatření bude od 1. 1. 2008 s tím, že v měsících
listopadu a prosinci začne informační akce s cílem
vysvětlit našim občanům technickou stránku věci.
2. Máte představu o tom, kolik stála nedávná „dopravní“ anketa a kolik budou stát event.
změny v dopravním systému – značky, apod.?
Odp.: Dopravní anketa nestála naše město ani
korunu. Anketa byla součástí standardních výdajů
na Jitřenku. Náklady na změny v dopravním systému budou stát max. 80 tis. Kč. Naším cílem je max.
využít stávající značení (holé sloupky apod.) tak,
aby skutečná cena byla pokud možno ještě nižší
než cena odhadnutá technikem.
3. V jaké fázi je zamýšlené stěhování městské knihovny do zrekonstruovaného objektu
městského muzea? Je dohotovený projekt, vypracována ekonomická analýza, apod.?
Odp.: Přestěhování městské knihovny do zrekonstruovaných budov muzea je v souladu s cílem
města vytvořit v těchto prostorách kulturně vzdělávací Centrum Bohuslava Martinů. Zastupitelstvo
města projednávalo tento záměr na svém zasedání
dne 24. 5. 2007. Hlavním podkladem pro rozhodnutí zastupitelů byly závěry studie firmy Inreco,
s.r.o. Hradec Králové, ze kterých vyplynulo možné
technické řešení a zejména výše nákladů na tuto
adaptaci. Vzhledem k tomu, že předpokládaná
výše nákladů na stavební úpravy přesahuje částku
4 miliony Kč, bude záležet na finančních možnostech města, kdy přistoupí k realizaci tohoto
záměru.
4. Zaslechli jsme, že se Polička chystá ke
stavbě dalšího suchého poldru. Můžete čtenáře Jitřenky informovat konkrétněji?
Odp.: Jako drtivá většina měst v naší zemi,
tak i Polička, musí plánovat další protipovodňová
opatření. Tato opatření v našem městě z praktického důvodu dělíme na ta, která bychom chtěli
realizovat co nejdříve. Mezi ně patří pokračování
kamenné regulace Bílého potoka od penzionu
dále proti vodě a modernizaci technického zařízení rybníka v Pomezí, který je hlavní retenční nádrží na Bílém potoce. Další opatření jsou výhledová
včetně dalších poldrů a mohou dle našeho názoru
trvat celá desetiletí. Aby naše město mohlo v budoucnu čerpat na tyto finančně velmi náročné akce
státní peníze, bylo nutné zadat studii těchto opatření. Tuto studii zaplatil Pardubický kraj. Z této
studie mimo jiné vychází i výstavba dalších poldrů.
Celkem v povodí Bílého potoka by mělo být devět
těchto poldrů. Z toho na katastrálním území Pomezí šest (bude zajišťovat obec Pomezí) a na našem
území celkem tři, z toho již jeden máme.
5. Vraťme se ještě k „aféře“, která, díky nejmenované televizi vzbudila obrovský rozruch.
Tehdy jste proti reportáži o suchém poldru
v lokalitě „Mánesova“ protestovali dopisem
řediteli nejmenované televize. S jakým výsledkem?
Odp.: Naše město odeslalo vedení TV NOVA
a k rukám šéfproducenta pořadu Na vlastní oči
pana Radka Johna dva dopisy (jeden za radu
města, druhý za starostu města). V obou dopisech
byla požadována omluva. Do dnešního dne jsme
bohužel neobdrželi reakci ani na jeden shora uvedený dopis. V době po reportáži několik advokátů

nabízelo pomoc ve formě podání žaloby, které
jsme nevyužili. Chceme zdůraznit, že jediným cílem města na akci poldr bylo chránit zájmy našeho
města, a to jak bezpečnostní, tak finanční, a jsme
přesvědčeni, že se nám toto podařilo. Další utrácení peněz daňových poplatníků za další soudní tahanice považujeme za marnotratné utrácení. Jsme
přesvědčeni, že v budoucnu TV NOVA uzná chybu
a sjedná nápravu.
6. Oba jste známi jako majitelé dobrého
vkusu. Jak se vám líbí vlaječky lemující náměstí a „ozdobné“ keramické mísy v centru?
Odp.: Vlaječky v barvách městského znaku
náleží již několikátou sezónu k letní výzdobě
centra města a dosud jsme nezaregistrovali negativní ohlasy od občanů města. Pokud se týká
keramických mís se zelení, tyto považujeme za
dočasné řešení. Město Polička se bude ucházet
o dotaci z fondů EU na rekonstrukci povrchu
náměstí a součástí žádosti o dotaci je i projektová
dokumentace, která řeší i budoucí umístění zeleně
v prostoru náměstí.
7. V plné sezoně podal rezignaci kastelán
hradu Svojanov. Proslýchá se, že kdyby nerezignoval, došlo by k jeho odvolání. Městem
koluje spousta spekulací. Můžete podat stručné vysvětlení?
Odp.: Ano, je pravdou, že pan Mgr. Petr Slabý
podal rezignaci na funkci ředitele příspěvkové organizace Hrad Svojanov ke dni 25. 6. 2007, kterou
rada města vzala na vědomí. Radní se rovněž podrobně a důkladně zabývali výsledky veřejnoprávní kontroly, která probíhala ve dnech 23. 4. 2007
do 21. 6. 2007 na hradě Svojanově a jejíž výsledky
hovoří o závažných nedostatcích v hospodaření
organizace. Došlo také k výraznému poklesu tržeb
v roce 2006 oproti roku 2005, kdy na hradě působil jako kastelán pan Jiří Čtrnáct.
8. Veřejné mínění dosti bouřlivě zareagovalo na „kontaktník“ neboli „malou ročenku“,
která byla v minulých dnech distribuována
do poličských domácností. Lidé sice oceňují,
že ji dostali „zdarma“, ale mají spoustu výtek.
Problematickou čitelností počínaje, absencí
některých informací konče.
Odp.: Předně jsou pro nás překvapující informace o „bouřlivé reakci“, protože o ročenku je
velký zájem a zvažuje se její dotisk. Vítáme však
veškeré připomínky, které budou využity k odstranění nedostatků a ke zkvalitnění dalšího vydání
ročenky.
9. Volné pobíhání psů je ve městě zakázáno
(neplatí pro Lezník, Střítež a Modřec). Pokud
tedy majitel psa není majitelem pozemku, na
kterém by mohl psa nechat proběhnout, musí
dojet do zmíněných městských částí a tam
mu teprve může dopřát volnost. Neuvažuje se
o vymezení alespoň jednoho místa pro volné
pobíhání psů i přímo v Poličce?
Odp.: Na základě podnětů od občanů se
v současné době pokoušíme vytipovat městské
pozemky v Poličce mající charakter veřejných
prostranství, které by mohly sloužit k volnému
pobíhání psů.
10. Zcela jistě se právě teď v Poličce děje
něco, co vás naplňuje optimismem. Můžete se
o tento pocit podělit se čtenáři Jitřenky?
Odp.: Průběh letošního roku nás naplňuje optimismem. Občané žijí poklidným a aktivním životem. Administrativa města plní aktivně úkoly vzešlé z rozhodnutí rady a zastupitelstva. V současné
době probíhají přípravné práce na velmi rozsáhlé
projekty s cílem využití evropských peněz, jako
jsou – modernizace nové kanalizace, rekonstrukce
náměstí, interiéry Centra B. Martinů, pokračování rekonstrukce hradeb, oprava hradu Svojanov
a mnoho dalších menších investičních akcí. Čas
prokázal, že současné zastupitelstvo a široká koalice jsou pro naše město prospěšné.
Děkujeme za rozhovor.

ZPRÁVY Z RADNICE
USNESENÍ
přijatá na 16. schůzi Rady města Poličky
konané dne 30. července 2007
RM schvaluje koncept zápisů do kroniky města Poličky a části obce Lezník za rok 2006.
RM jmenuje komisi pro hodnocení nabídek na
nákup laserového zařízení na měření rychlosti
ProLaser III dle důvodové zprávy.
RM schvaluje „Kritéria pro posuzování žádostí do DPS Penzion Polička“, s účinností od
1. 8. 2007.
RM schvaluje výsledky bodového hodnocení
žádostí o byt na Městském úřadu Polička dle
schválených kritérií – stav k 1. červenci 2007.
Zároveň v souladu s ustanovením § 102, odst. 3,
zákona o obcích v platném znění pověřuje majetkoprávní odbor uzavíráním nájemních smluv
k uvolněným bytům.
RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Rekonstrukce
části komunikace na ul. Družstevní v Poličce“ dle
důvodové zprávy.
RM schvaluje v návaznosti na usnesení RM
č. 242 ze dne 11. 7. 2005 aktualizaci ceny pro
uzavření smlouvy o dílo „Vodovodní přípojka
pro starý hřbitov – Polička“ s firmou PÁSEK – stavební firma, spol. s r. o., Polička, dle důvodové
zprávy.
RM schvaluje doporučení hodnotící komise ve
věci hodnocení nabídek na realizaci veřejné zakázky „Odbahnění rybníků Jakelský a Troubný“
a pověřuje starostu města k vydání rozhodnutí
o výběru nabídky firmy AQUEKO, spol. s r.o.,
Velké Meziříčí jako nejvhodnější.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na „Odbahnění rybníků Jakelský a Troubný“ s firmou
AQUEKO, spol. s r.o., Velké Meziříčí, pověřuje
starostu města k jejímu podpisu a bere na vědomí, že smlouva o dílo s touto firmou ze dne
20. 4. 2006 nebyla realizována.
RM doporučuje ZM schválit:
a/ výkup pozemku p.č. 3033 o výměře 240 m 2
v k.ú. Polička, za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy,
/b výkup pozemku p.č. 3000 o výměře 1801
m 2 v k.ú. Polička, za kupní cenu ve výši dle
důvodové zprávy,
/c směnu části pozemku p.č. 5944/4 o výměře
cca 75 m 2 v k.ú. Polička za pozemek st.p.č. 567
v k.ú. Polička o výměře 43 m 2 ve vlastnictví
Města Poličky s doplatkem ve prospěch Města
Poličky.
RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod objektu č.p. 485 vystavěného na pozemku
st.p.č. 1255/1, pozemků st.p.č. 1255/1, 1255/2,
1255/3, 1255/4, 1255/5, dále pozemků p.č. 6494,
6493/1, 6493/2, 5152/6 a 5152/7, vše v k.ú. Polička, z vlastnictví Města Poličky do vlastnictví
Pardubického kraje, Komenského nám. 125,
Pardubice s podmínkou, že nemovitosti budou
i nadále využívány pro oblast školství.
RM schvaluje pronájem objektu č.p. 63 ve
Stříteži společnosti H.T.F. s.r.o., se sídlem Milovy,
za účelem provozování keramické dílny. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, nájemné bude ve výši
dle důvodové zprávy.
RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod pozemku p.č. 4221/1, p.č. 4221/2 a st.p.č.
3292/3 v k.ú. Polička z vlastnictví České republiky, ve správě Pozemkového fondu ČR, Praha, do
vlastnictví Města Poličky.
RM bere na vědomí dopisy ze dne 19. 7. 2007
a 26. 7. 2007 od Ing. Jiřího Slabého, Litomyšl ve

věci požadavků vůči Radě města Poličky a konstatuje, že trvá na svém předchozím usnesení
č. 335 ze dne 25. 6. 2007.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1300 07 mezi Městem Polička a firmou PÁSEK – stavební firma spol. s r.o., Polička
na výměnu rozvodů ústředního vytápění a jejich
izolace v budově Mateřské školy Čtyřlístek Polička, s postupným termínem dokončení akce do
24. 8. 2007 a 7. 9. 2007 dle důvodové zprávy.

SETKÁNÍ V JURTĚ
Cyklus pravidelných přednášek
Ekocentra Skřítek v rámci Kapky
21 pokračuje i po prázdninách.
Zveme vás ve středu 26. září v 18
hodin na návštěvu kyrgyzské jurty.
Nemusíte jezdit daleko, najdete nás
v Pomezí, od Poličky druhá odbočka vpravo za rybníkem (bude značeno) až k poli, u pole doleva a první
dům je cíl vaší cesty. Čeká vás beseda na téma „Život
v jurtě – tradice a ekologické bydlení“.
Povídat si budeme o životě v jurtě, obydlí kočovných národů střední Asie. Dozvíte se, jak jurta vypadá,
jak se staví, kde a jak se v ní bydlí a uslyšíte také hudbu tamních obyvatel. Omezená kapacita, předběžné
přihlášky na tel. 731 563 819.

RM souhlasí se zrušením výzvy ze dne
12. 6. 2007 k předložení nabídek za účelem výběru dodavatele na zřízení vzduchotechnického
zařízení pro větrání kuchyně a školní jídelny se
sociálním zařízením ZŠ Na Lukách Polička a zřízení vzduchotechnického zařízení pro větrání
kuchyně MŠ Čtyřlístek Polička.
Rada města doporučuje ZM převedení nevyčerpaných prostředků v roce 2007 do rozpočtu
roku 2008 na realizaci vzduchotechnického
zařízení pro větrání kuchyně a školní jídelny se
sociálním zařízením ZŠ Na Lukách Polička a zřízení vzduchotechnického zařízení pro větrání
kuchyně MŠ Čtyřlístek Polička.
RM pověřuje úsek školství k vyžádání rozhodnutí Krajské hygienické stanice o prodloužení
lhůty realizace vzduchotechnického zařízení pro
větrání kuchyně a školní jídelny se sociálním
zařízením ZŠ Na Lukách Polička a zřízení vzduchotechnického zařízení pro větrání kuchyně MŠ
Čtyřlístek Polička, do konce roku 2008.
RM bere na vědomí předložené řešení dopravy v centru města Poličky a doporučuje pro
další jednání RM variantu 1, 2b, 3a, 4b, 5b dle
důvodové zprávy.
RM bere na vědomí informace vedení města
o možné účasti města Poličky v projektu výstavba větrných elektráren dle důvodové zprávy.
Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.

Po dohodě možnost programů v jurtě pro
školy všech stupňů – krátkodobá nabídka pouze
září a říjen!
Ekologická poradna každý čtvrtek 10 – 12 a 13 – 15
hod. v Tyršově ulici č. 161 v Poličce v 1. patře, případné dotazy také na tel.: 731 563 819 nebo 776 305 985
či na e-mailu: ekocentrumskritek@sznam.cz.

KARDIO KLUB V ZÁŘÍ
Sobota 8. září 2007 nenáročná vycházka v délce
5 km - vodárenský les, koupaliště “Žabka“.
Sraz: v 9:00 na autobusovém nádraží ve Svitavách
Na sobotu 22. září 2007 kardio klub připravuje
autobusový zájezd do oblasti „České Kanady a Moravské Sibiře“. Bližší informace upřesní členové výboru
pro Poličku pan Mojmír Kyncl a pro Svitavy Jindřich
a Emilie Zrůstkovi
Za výbor kardio klubu
Jan Pokorný

KLUB ZDRAVÍ ZVE NA ZÁŘIJOVOU PŘEDNÁŠKU DO MOZAIKY
Tak už jsou zase pryč. Prázdniny. Připomínají
mi umyvadlo. Na začátku plné až po okraj svými
dvaašedesáti dny vytouženého volna, někdy skoro
přetékají, když poslední den školy není poslední
den měsíce a prvního září vychází na pátek, sobotu
nebo neděli. Ale už první den se povytáhne zátka
a voda dní mizí, nejprve zvolna, a jak turbulentní
proudění pokračuje, stále rychleji, až je zase konec srpna a narychlo se využívají ještě poslední
dny ke koupání, výletům, lenošení na slunci i ve
stínu, cestování i návratům. A pak náhle poslední
zažbluňknutí a už jen ozvěna v potrubí bublající
se vzdalující se intenzitou podtrhne lítost, že něco
pěkného je zase u konce.
Ale začínající září je taky fajn, školáci jsou konečně pěkně pod dozorem, libují si přezaměstnaní
rodiče bez hlídací babičky, ještě se dá užívat odpoledne, když je pěkně, libují si školáci, učitelé to
ze začátku také tolik nepřehánějí. A dozrává ještě
spousta ovoce a dá se chodit jen nalehko a dojmy
z prázdnin a dovolených nestačí tak rychle vyprchat, když je obnovujeme neustálým vyprávěním
o nich.

Taky Klub zdraví měl prázdniny a začíná nový
školní rok i vám, kteří pra- i nepravidelně chodíte
na naše přednášky nebo ochutnávky. Ta zářijová
bude tak trochu holdem ovoci a zelenině. Přijďte si
poslechnout, jestli by se vám nehodilo i do vašeho
životního stylu téma „Léčíme se ovocem a zeleninou.“ Začátek je v obvyklou hodinu, tj. v 18,00
dne 12. 9. 2007 v Mozaice – Středisku volného
času v horní místnosti. Diskuze i recepty a nabídka
vhodných jídel jsou již tradicí. A pokud vaše zahrádky poskytly nějaké neobvyklé výpěstky, zkuste je přinést, uděláme si dvouhodinovou výstavku
kuriozit (a zase si je odnesete domů).
Jestli je vám líto, že vaše umyvadlo volného
času je již prázdné, nesmutněte, vždycky v něm
přece zůstanou nějaké kapičky dní na malé osvěžení. Stačí dobře prodloužený víkend a kdo dobře
naplánuje, může mít o vánocích za tři dny dovolené
celých jedenáct dní volna a slastného užívání si…,
ale to je ještě před námi.
Moc se na vás těším druhou zářijovou středu, do
té doby buďte zdrávi,
Hanka Ščigelová, Klub zdraví Polička
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KNIHOVNA PO PRÁZDNINÁCH ANEB CO JE NOVÉHO… (A PÁR DÍKŮ K TOMU)
ŘEKNI MI CO ČTEŠ…
(A MY TI TO NAJDEME)
V průběhu prázdnin se část knihovny změnila v malou manufakturu. Šikovní brigádníci
přerovnávali, obalovali či přelepovali štítky tisíců
knih - to vše za jediným účelem: zpřehlednit fond
poličské knihovny a umožnit jejím návštěvníkům
snadnější orientaci v nabízených titulech. Knihy
dostaly nejenom nový slušivý kabátek, ale některé
z nich také nové bydlení v podobě tzv. „žánrových koutků“. V půjčovně pro dospělé jsou
tak vedle detektivek a sci -fi literatuře zvláštní
oddělení pro historické romány a knihy pro
dívky. Vzhledem k tomu, že většina návštěvníků
knihovny patří k něžnější části lidského pokole-

ní, svého místa se dostalo románům zaměřeným
prioritně na ženy. Prosím, neplést si ženské
romány s červenou knihovnou, ženský román
je samostatný žánr, ve kterém si to „své“ najdou
ženy a dívky všeho literárního vkusu. Samostatného umístění se dočkaly nové cizojazyčné či
bilingvní knihy a také comicsy, jejichž počet
pomalu, ale jistě stoupá. Velkou změnu doznalo
oddělení poezie a divadelních her. Průběžně se
snažíme zpřehlednit oddělení naučné literatury.
Svoji tvář také obměnilo dětské oddělení, knihy
jsou řazeny podle věku čtenářů, kterým jsou určeny, nové místo mají dívčí a dobrodružné romány,
pokusili jsme se také učinit přehlednější dětskou
naučnou literaturu.
Všechny tyto knihy byly přebaleny a přelepeny novým popiskem. V rozdělování fondu podle
jednotlivých žánrů (romány válečné, špionážní,
z lékařského prostředí, atd...) budeme v budoucnu
dále pokračovat, věříme, že si tak knihy snáze najdou cestu ke svým čtenářům. Podobu knihovny
mohou ovlivnit i sami čtenáři, za jejichž připomínky v podobě ankety, probíhající v prostorách
půjčovny, budeme vděčni. Jo, Adélko, Martino,
Pájo, Kájo, Kačko, Sašo, Maruško, Karolíno, Báro,
Bětko, Evo, Petro, Pavlo, Lukáši a Mirku, ještě
jednou díky.
V novinové čítárně se, mimo nově nakupované časopisy (společenský Reflex, počítačový
Chip, kulinářský Apetit, nejen učitelské Učitelské
noviny, scifistická Ikarie a jiné), objevily také novinové články ze Svitavského deníku týkající se
Poličky z minulých let i současnosti, svázané po
čtvrtletích a rozdělené do přehledných kategorií.
Pokud vás zajímá nějaká událost týkající se Poličky, vedle Jitřenek je vám nyní k dispozici i tento
zdroj informací. K dispozici je zde také příruční
knihovna nejen pro studenty a nově knihovnička právní pomoci, obsahující základní právní
literaturu a právnické normy (sbírky zákonů, ÚZ-etka a jiné)
Zajisté dobrá zpráva pro oblibovatele kvalitní literatury: nakladatelství Argo, které, hrdě
se hlásíc ke svým poličským kořenům, od léta
knihovně věnuje exemplář každé knihy, kterou
vydá (pro představu: jedná se o cca 90 knih ročně
v hodnotě 25 000,- Kč ) Pokud tedy patříte mezi
čtenáře produkce tohoto výtečného podniku,
určitě ji v našem fondu najdete. Tímto chceme poděkovat Milanům Gelnarovi a Dorazilovi a Jirkovi
Michkovi.
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KNIHOVNÍ KLUBY ANEB OD SOKRATA
NA ALJAŠKU
Od záři se opět v knihovně (a nejen v ní) rozjíždějí kluby, jejichž cílem je poskytnout nevšední
zážitky všem, bez rozdílu věku, pohlaví, vyznání…
Cestovatelský klub nabízí každý měsíc výlet do
blízkých i exotických končin, ekologický klub
Kapka 21 se snaží přispět k povědomí o udržitelném rozvoji naší planety, klub historický je určen
každému, kdo v minulosti hledá víc, než jen fakta
bez souvislostí. Od října nově otevíráme klub filozofický, který by měl zájemce provést fascinujícím
světem filozofie populární a přístupnou formou.
O tom, že náš svět není tak malý, jak se nám někdy
zdá, nás přesvědčí nový klub Multi-kulti, začleněný do celoročního projektu Colour Meeting. Od září
bude každou středu také otevřen klub moderních
deskových her, kde se mohou hraví „jedincové“
všeho věku oddávat dosyta své zálibě. Čas, místo
a obsah jednotlivých klubů budou vždy v aktuálním měsíci zveřejněny na plakátech knihovny.
Knihovní kluby jsou realizovány díky spolupráci
s poličským muzeem, Ekocentrem Skřítek, Divadelním klubem, sdružením Duha, Univerzitou Hradec
Králové, Univerzitou Pardubice, Jihočeskou univerzitou, Multikulturním centrem Praha a cestovní
společností S.E.N.
MALÝ DIVADELNÍ CYKLUS
A JINÉ TAŠKAŘICE
Ve spolupráci s Divadelním klubem chceme
poličské kulturymilovné veřejnosti každý měsíc představit tvář současného (nejen) českého
amatérského i profesionálního divadla formou
pravidelných pátečních představení v Divadelním

Vstřícnost Divadelnímu klubu také umožňuje
prezentovat v jeho prostorách zajímavé osobnosti
české literatury a jiné literární akce. Už 19. září
zavítá do klubu Jáchym Topol, do vánoc se ještě
můžeme setkat s Emilem Haklem, Michalem
Wieveghem nebo s autorským hororovým projektem Ivony Březinové Zuby nehty. V říjnovém
Týdnu knihoven bude v rámci klubového kina k vidění undergroundový film …a bude hůř!, další
představení z cyklu scénických čtení Listování nás
seznámí s tvorbou Roberta Fulghuma… a možná
přijde i kouzelník… Oproti filmu, divadlu, hudbě,
či výtvarnému umění, je nevýhodou literatury, že
se velice těžce prezentuje veřejně, možnost využití
prostor Divadelního klubu je proto o to cennější.
Díky Lulu!
Pokračovat budeme také v tradici pořádání výstav ve vestibulu knihovny, tuto sezónu se opět
zaměříme na tvorbu amatérských výtvarníků nejen
poličského regionu. Zahajuje v září prezentací obrazů Zuzany Adamové.
KDO SI ČTE, NEZLOBÍ ANEB KNIHOVNA
DĚTEM A MLÁDEŽI
Od nového školního roku bude otevřen – vždy
v úterý od 14.00 do 15.00 hodin – čtenářský klub
pro děti od 9 let a – v pátek od 14.00 do 15.30
hodin – novinářský kroužek pro zájemce od 13
let. Vítáni jsou všichni, kdo mají chuť poznávat (ve
společnosti Zlaty Kašparové) netradiční formou
český jazyk. Členství v zájmových klubech je bezplatné. První zářijové schůzky se konají v úterý
11. 9. a v pátek 14. 9. 2007 od 14.00 hodin v čítárně městské knihovny.
V současné době jednáme také o zahájení kurzů dramatické výchovy pro studenty středních
škol, které budeme realizovat ve spolupráci s Dramatickou školičkou ve Svitavách. O jejich zahájení
vás budeme informovat v říjnové Jitřence.
KOLIK ŘEČÍ ZNÁŠ …
Jako každý rok i letos knihovna otevírá kurzy
anglického a německého jazyka v několika
úrovních, od naprostých (či věčných) začátečníků
po kurzy zaměřené čistě jen na konverzaci. Naši
lektoři kladou hlavní důraz na zvládnutí mluveného jazyka a jeho použití v běžných situacích. Kurzy
probíhají od října do května v celkovém počtu 50
vyučovacích hodin. Nově také nabízíme „specialitu“: přípravné kurzy na státní jazykovou zkoušku
z angličtiny (malá státnice). Přihlásit se na kurzy je
možné buď v půjčovně knihovny nebo na e-mailové adrese info@knihovna.policka.org.

klubu. Zahajujeme 12. října mimořádně oceňovaným představením Sávitrí brněnského Divadla
Líšeň, v následujících měsících přivítáme například studio Damůza s Havlovou Vernisáží, Theatro Pantomissimo Radima Vizváryho, kultovní
ochotnické představení Krvavý román spolku
Kolár z Poniklé, avantgardní divadlo Nejhodnější medvídci, či proslulé Buchty a loutky.
V rámci cyklu vám budeme představovat také
práci studentů „poličáků“ divadelních škol. Na
páteční „dospělá“ divadla budou navazovat pohádková představení pro děti (a rodiče), která se
budou konat každou následující neděli od 15:00
hodin, také v prostorách klubu. Proto každý druhý víkend v měsíci divadlu ZDAR!

CO MOŽNÁ NEVÍTE ANEB PÁR
UŽITEČNÝCH INFORMACÍ NA ZÁVĚR
V Městské knihovně Polička je aktuálně evidováno 46 669 knižních titulů – z toho většinu
si čtenáři mohou formou výpůjčky odnést domů.
Půjčovné pro uživatele oddělení pro dospělé činí
na kalendářní rok 100,- Kč, důchodci a studenti
zaplatí 50,- Kč, senioři nad 70 let a držitelé průkazu
ZTP půjčovné neplatí, stejně jako lidé evidovaní
úřadem práce. Zlevnili jsme také roční zápisné pro
děti do 15 let, a to na 20,- Kč. Knihovna má k dispozici komplet audio nahrávek literárních textů
a ochotně je zapůjčí především hendikepovaným
zájemcům. K internetové síti se každý z uživatelů
knihovny může připojit zdarma. Prostřednictvím
e-mailu info@knihovna.policka.org. můžete požádat o rezervaci knih a event. prodloužení výpůjční lhůty. Tituly, které nemá knihovna ve svém
fondu, vám zajistíme prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby. Většinu těchto výpůjček
jsme schopni realizovat obratem, za jednu knihu
zaplatíte 40,- Kč.
S pozdravem „Lidé čtěte!“
Jan Jukl

TYLŮV DŮM POLIČKA

KALENDÁŘ AKCÍ
města Polička
Září 2007

pátek
14. září

velký sál TD od 19.00 hodin
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
Vyučuje Taneční škola Ellis Svitavy
Nepřístupno veřejnosti

neděle
16. září

velký sál TD v 19.30 hodin
KONCERT SBORU ENSAMBLE VOCAL
DE MEDELLÍN (Kolumbie)
Ensamble Vocal de Medellín byl založen
v roce 1982 svým současným sbormistrem, kterým je Jorge Hernán Arango
García. Repertoár sboru zahrnuje klasickou hudbu, polyfonii, kolumbijskou a latinsko-americkou populární a folkovou,
hudbu i operu.
Dobrovolné vstupné

pondělí
17. září

velký sál TD v 8.00 a 10.15 hodin
AUTOŠKOLKA
Dopravní pořad, který zábavnou a hravou formou oslovuje děti od 4 do 8 let.
Vznikl ve spolupráci s BESIPem, má
dlouholetou tradici a je neustále doplňován a aktualizován. Semafor a barvy
„ČERVENÁ, ŽLUTÁ, ZELENÁ“ jsou symboly bezpečí na ulici. O nich se v pořadu
zpívá, vypráví, s nimi si děti hrají a čarují.
Diváci se stanou skutečnými řidiči, chodci i dopravními policisty a připomenou
si přiměřeně k věku všechna základní
pravidla chování v silničním provozu
Určeno pro děti z mateřských škol
a I. stupně ZŠ
Vstupné: 30,- Kč

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

úterý
18. září

úterý
25. září

Thriller, USA, 120 minut, české titulky,
přístupno od 15 let
Vstupné: 60,- Kč
středa
26. září

velký sál Tylova domu v 19.00 hodin
BAREVNÝ ZÁVOJ
Kitty (Naomi Watts) se musí neodkladně
vdát. Proto si bere seriózního doktora
Waltera (Edward Norton), se kterým
odjíždí do Šanghaje. Protože se tady
ale Kitty nudí, najde si milence. Walter
nevěru odhaluje a jako pomstu přijímá
práci v odlehlé čínské vesnici, kam bere
Kitty s sebou. Teprve tady se mohou
naučit jeden druhého chápat, milovat
a odpouštět...
Romantické drama, USA, 2006, 125 minut, české titulky,
do 12 let nevhodný
Vstupné: 55,- Kč
velký sál Tylova domu v 19.00 hodin
DANNYHO PARŤÁCI 3
Danny Ocean (George Clooney) a jeho
parta by se k návratu k tomu, co jim
jde nejlépe, odhodlali jen z jednoho
jediného důvodu – kdyby byl v ohrožení
jeden z nich. Když nelítostný majitel
kasina, Willy Bank (Al Pacino), podrazí Dannyho přítele a učitele Reubena
Tishkoffa (Elliott Gould), který je kvůli
tomu hospitalizován, Danny a jeho věrní
opět spojí své síly s cílem vyprázdnit
Bankovy sejfy.
Hrají: George Clooney, Brad Pitt, Matt
Damon, Andy Garcia, Al Pacino,...
Krimikomedie, USA, 2007, 122 minut,
české titulky, do 12 let nevhodný
Vstupné: 65,- Kč
velký sál Tylova domu v 19.00 hodin
Mr. BROOKS
Earl Brooks (Kevin Costner) právě
obdržel cenu Muž roku od obchodní
komory a pronáší svůj dojemný, vtipný
a hlavně americký projev díků. Jen málokdo v sále tuší, co je Brooks skutečně
zač. V noci se po městě pohybuje jako
nekompromisní vrah, který své oběti
vždy vyruší při milování a dvěma dobře mířenými ranami zastřelí. Nezůstávají po něm žádné stopy, jen těla jsou
vždy naaranžována do různých pozic
a vyšetřující inspektorka Tracy Attwood (Demi Moore) se nemůže dopátrat
k jediné kloudné stopě. Navíc má
osobní problémy nejen se svou prací,
ale i s kriminálníky, které dostala do
vězení a bývalým manželem, jenž ji
vydírá, aby získal alespoň část jejího
dědictví po otci...

velký sál Tylova domu v 19.00 hodin
NEXT
NEXT je adaptací povídky Golden Man
od jednoho z největších velikánů světové
sci-fi literatury P.K. Dicka. Cris Johnston
je obdařen schopností vidět do budoucnosti a také určovat správný tok budoucího času. Novodobý mesiáš, který musí
spasit lidstvo a především svou rodinu.
Někdy to ale osud zařídí tak, že si musíte
vybrat jedno, nebo druhé... Možná ale
existuje ještě nějaká DALŠÍ... možnost.
V hlavních rolích: Nicolas Cage, Julianne
Moore, Jessica Biel
Akční, sci-fi, thriller, USA, 2007, 96 minut,
české titulky,
přístupno od 15 let
Vstupné: 60,- Kč

POZVÁNKA NA KONCERT
Začátkem října (8. 10.) zveme všechny příznivce
písniček VĚRY MARTINOVÉ do velkého sálu Tylova domu, kde se uskuteční její koncert.
Věra Martinová natočila v loňském roce nové
CD. U příležitosti jeho vydání vznikl koncertní program jehož základ tvoří písničky z tohoto nového
CD. Diváci nebudou samozřejmě ošizeni ani o ty
největší hity, jako například Až na vrcholky hor,
Malý dům, Ó Pane náš, Dál jen vejdi, Mý blues,
Nebe, peklo ráj a další. Jako exkluzivní host vystoupí britský zpěvák, písničkář a kytarista JAMIE
MARSHALL, který se jako autor hudby podílel na
víc jak polovině písní nového CD „Věřím svým
snům“ a vystupuje na něm i jako interpret.

STOMATOLOGICKÁ
POHOTOVOST
Oblast Litomyšl - Polička

1. - 2. 9.

MUDr. Kučerová Marta, Polička,
Smetanova 55, 461 724 635
8. - 9. 9.
MUDr. Oliva Vladimír Litomyšl,
Mariánská 1137, 461 614 614
15. - 16. 9. MUDr. Pokorná Jana, Litomyšl,
ul. 9. května 809, 461 615 414
22. - 23. 9. MUDr. Procházka Pavel, Litomyšl,
Kpt. Jaroše 404, 461 612 733
28.9.
MUDr. Dostálová Jarmila, Litomyšl,
Šmilovského 1122, 461 613 663
29. - 30. 9. MUDr. Sejkorová Jitka, Polička,
Husova 25, 606 202 501
6. - 7. 10. MUDr. Ševčík Stanislav, Polička,
1. máje 607, 461 724 423
Ordinační doba: sobota, neděle a svátky od 8 do 11 hodin.

pátek-neděle prostory TD
21.-23. září KONFERENCE ČESKÉHO
ESPERANTSKÉHO SVAZU
Na programu je i přednáška s fotografiemi a videem ze světového kongresu, který se letos konal v japonské Jokohamě.
Sobotní odpoledne je věnováno poznávání a prohlídce města a městských památek. Součástí programu bude šachový
turnaj a sobotní taneční zábava, která je
přístupna veřejnosti. K tanci hraje skupina Kontakt Moravská Třebová.
Akce proběhne ve spolupráci Českého
esperantského svazu a TD
čtvrtek
27. září

malý sál TD v 17.00 hodin
ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉHO
ZASTUPITELSTVA

čtvrtek
27. září

velký sál TD od 19.00 hodin
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
Vyučuje Taneční škola Ellis Svitavy
Nepřístupno veřejnosti

sobota

velký sál (stolová úprava) TD
od 14.00 do 18.00 hodin
ODPOLEDNE S DECHOVKOU
K tanci i poslechu v září zahraje dechová
hudba z Moravské Chrastové PETRUŠKA.
Vstupné: 40,- Kč

29. září

NABÍDKA NEBYTOVÉHO PROSTORU
Nabízíme k pronájmu nebytový prostor v Domě
s pečovatelskou službou - Penzion, Družstevní
970, Polička v přízemí o celkové ploše 24 m2 od
1. 10. 2007. Vhodné jako kancelář, provozování
služeb, k podnikatelským účelům apod.
Informace podá ředitel DPS pan Brandejs osobně
nebo tel: 461753111
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KURZY V TD
PRO ŠKOLNÍ ROK 2007 – 2008 PŘIPRAVUJEME
TYTO KURZY A ZÁJMOVÉ KROUŽKY:
JAZYKOVÉ KURZY
Angličtina pro předškolní děti
Angličtina pro začátečníky
Angličtina pro mírně pokročilé
Angličtina pro pokročilé
Konverzace
Lektorka: Hana Spálenková
Francouzština pro začátečníky
Francouzština pro mírně pokročilé
Francouzština pro pokročilé
Lektorka: Martina Trávníčková
Němčina pro začátečníky
Němčina pro mírně pokročilé
Němčina pro pokročilé
Konverzace
Lektorka: Hana Spálenková
Španělština pro začátečníky
Španělština pro mírně pokročilé
Kurzy jsou rozděleny podle stupně znalostí. Vyučovací hodina je 45 minut. Základní výukový blok
jsou 2 po sobě následující hodiny (50 vyučovacích
hodin). Poradíme vám při výběru vhodných učebnic a dodáme je za maloobchodní ceny.
Orientální tance pro maminky s miminky.
Lektorka: Zita Koudelková
Orientální tance pro předškolní děti.
Orientální tance pro radost a zdraví ženy.

DIVADELNÍ ABONENTNÍ SEZÓNA TD, PODZIM 2007
říjen
ČACHTICKÁ PANÍ
Hrají: Kateřina Kornová, Pavel Trávníček,Uršula
Kluková,...
Adaptace slavného příběhu. Zrcadlem, které
kdysi patřilo Alžbětě Báthoryové, projde Eržika
Majorová, současná žena znuděná bohatstvím
svého muže, do minulosti, kde se setká s krvavou hraběnkou. Obě si porozumí a začnou spolu
uskutečňovat krvavé plány.
Divadlo Illussion Praha
říjen
DON QUIJOTE
Miguel de Cervantes - M. Lasica - J. Satinský
- V. Strnisko
Hrají: Jiří Lábus a Oldřich Kaiser
Klasika, jak ji neznáte! Osobitá úprava klasického příběhu z dílny legendární dvojice Lasica
+ Satinský v podání českých hereckých hvězd,
doplněná o písničky Jaroslava Filipa a Miroslava
Kořínka s texty Milana Lasici a Tomáše Janovice.
Divadlo Kalich Praha
listopad
A DO PYŽAM!
Hrají: Jiří Langmajer, David Suchařípa, Kateřina
Brožová, Kateřina Hrachovcová,Nela Boudová,
Eva Čížková,...
Brilantní komedie, která si neklade jiný cíl, než
pobavit diváka. Kultivovaně oživuje neselhávající principy francouzské bulvární frašky. Autor
má mimořádný cit pro vtip, situační a slovní
komiku. Umí vytvořit zajímavou zápletku a najít
vtipné rozuzlení, neobává se ani jiného druhu
pikantérie.
Divadlo Palace Praha

prosinec
KOSA
Hrají: Božidara Turzonovová, Martin Trnavský,
Radim Novák
Jednoho vánočního večera překvapí starého
mládence v jeho skromném bytě nečekaná
návštěva, muž v masce, který se vydává za
abstraktní postavu. Při jejich setkání dojde
ke vzájemné konfrontaci, z níž vyústí mnoho
humorných situací. Celé představení korunuje
skvělým hereckým výkonem Božidara Turzonovová. Novinkou projektu je swingová kapela,
která provází celé představení.
Divadlo Bolka Polívky a Divadelní spolek Frída
Brno
ZMĚNA PROGRAMU I TERMÍNŮ
VYHRAZENA!
Cena abonentní vstupenky (4 divadelní představení)
I. cenové pásmo
640,- Kč (1.-6. řada)
II. cenové pásmo
560,- Kč (7.-11. řada)
III. cenové pásmo
480,- Kč (12. a 13. řada, + čelní balkón)
Předprodej abonentních vstupenek pro abonenty
od 3. září do 20. září 2007
Pro nové zájemce od 24. září do 1. října 2007
(pondělí a středa 8.00-17.00 hodin, úterý a čtvrtek
8.00 – 15.30 hodin)

Cvičení pro zdraví a krásu.
Lektorka: Dagmar Melšová
Cvičení pro rodiče s dětmi.
Lektorka: Hana a Leontýnka Malíkovy
Taneční kroužek.
Určen pro děti základních škol. Bude rozdělen
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: pondělí
a středa 8.00 - 17.00 hodin, úterý a čtvrtek 8.00
- 15.30 hodin, e-mail: janu@tyluvdum.cz
Tylův dům v Poličce zahajuje 14. září 2007
v 19.00 hodin KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉHO
CHOVÁNÍ.
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60. UMĚLECKÝ SALON V POLIČCE – Z HISTORIE
Cílevědomé propagování současného, byť
tradicionalisticky zaměřeného, umění, je spojeno
s působením ing. Františka Bukáčka, starosty
Musejního spolku Palacký v Poličce. Ten v roce
1936 instaloval expozici „Českomoravská vysočina
v dílech svých velkých synů“. V létě roku 1940
uspořádal muzejní spolek výstavu „Výtvarní umělci Poličska“, které se zúčastnili malíři František
Bukáček, Jaroslav Heim, Josef Václav Síla, Vladimír
Šindler a sochaři Jan Černý, Josef Kadlec a Jan Lichtág. Všechny spojoval úzký vztah k Poličsku. První
Východočeský umělecký salon v Poličce, zahájený
6. července 1941, se stal pro město velkou kulturní
událostí. Stopatnácti pracemi se zúčastnilo 25 malířů a sochařů. Salony se pak pořádaly každoročně
za stále většího zájmu autorů i návštěvníků.
Počátkem 60. let došlo, především díky
PhDr. Otakaru Aleši Kuklovi, tehdejšímu řediteli
Městského muzea a galerie v Poličce, k odklonu
od tradičních krajinářských a realistických projevů
směrem k aktuálním proudům současného umění.
V 70. letech, ve snaze vyhnout se cenzuře, byly
kolektivní salony nahrazeny výstavami individuálními. Stavební havárie budovy muzea pak na několik let pořádání salonů zcela zastavila.
Ani po obnově výstavních sálů (1985) a zrušení
cenzury (1990) nebyla situace ideální a hledání optimální podoby salonů bylo na některých ročnících
patrné. Poněvadž byla ukončena spolupráce s krajskými odbočkami Unie výtvarných umělců, došlo
ke změně názvu na Umělecký salon v Poličce. Do
výstavních sálů se, mimo jiných, navrátili poličští
rodáci Bořivoj Borovský, Zbyšek Sion, Jiří Šindler
a Jan Štěpánek. Za svěží závan nejmodernějšího
umění do salonů lze považovat Orbis fictus extractus (1996), Nová média v současném umění (2001),
dílo Veroniky Bromové (2002) i doprovodné akce:
Petr Lysáček - Otvírání studánek v Albertville

(1997), Petr Váša a Ty Syčáci - punková opera Samota, sláva, smrt a spása (2002). Od roku 2004 představují salony každoročně práce absolventů všech
ateliérů Akademie výtvarného umění v Praze – tím
je zachováno kolektivní pojetí výstavy i prezentace
současného umění.
V roce 2009 má být zpřístupněn velký výstavní
sál (bývalé divadlo) v hlavní muzejní budově a salony se tak budou moci navrátit do prostor, kde se
konalo prvních 35 ročníků. Jistě se také můžeme
těšit na zamýšlenou soubornou publikaci o historii
salonů a o nejzajímavějších autorech. Zdar salonům
i jejich návštěvníkům!
David Junek

POČÍTAČE PRO SENIORY
V DPS - PENZION
Opět po půlroční přestávce začínáme od října
v Domě s pečovatelskou službou Penzion Polička
s výukou základních prací na počítačích právě pro
seniory. Chceme jim ukázat různé možnosti využití
počítačů v každodenní praxi.
Jde nám o to, aby se senioři seznámili ze základy práce na počítači, aby se naučili co všechno lze
na nich v rámci jejich možností dělat, a jak vhodně
najít různé informace. Jedná se např. o zjištění
informací v jízdních řádech, kultuře, zdravotnictví,
nahlédnutí do stránek městského úřadu, internetového zpravodajství, apod.
Zájemci o práci na počítačích se mohou informovat, případně přihlásit do konce září, ovšem počet míst je omezený. Přihlášky přijímá P. Brandejs
nebo V. Pevná osobně nebo na tel.č. 461 753 111.
P. Brandejs
ředitel DPS-Penzion Polička

DIVADELNÍ KLUB
POLIČKA, zadní vchod Tylova domu
www.divadelniklub.cz
SOBOTA 8. 9. – od 20.00 HUDEBNÍ VEČÍREK
MAURITIUS – kolínská partička hrající směs rocku
ska a punku. Více na www.mauritiusband.cz
VYHOUKANÁ SOWA – kapela z HK jejíž poslední
cd Parfémy pokřtil Vladimír Mišík. Více na www.sowa.cz
ZNOUZECTNOST – kapela hasící hudební publikum
bezmála třicet let. Více na www.znc.cz
Vstupné: 100,-/80,- KčS
SOBOTA 15. 9. – od 21.00 VEČER PRO VŠECHNY
Divadelní klub je tento večer k dispozici pro každého kdo má chuť přestavit sebe, kapelu, divadlo či
cokoli jiného. Více info na tel.: 776 094 235
STŘEDA 19. 9. – od 20.00 AUTORSKÉ ČTENÍ
Jáchym Topol - narozen v Praze roku 1962 v rodině
s literární tradicí. Působí jako novinář, redaktor, básník, publicista a spisovatel. Po studiu na gymnáziu
vystřídal řadu manuálních zaměstnání. Zajímavá je
jeho textařská činnost, psal texty pro skupiny Psí
vojáci, Národní třída a pro Moniku Načevu. Podílel
se na vzniku časopisu Jednou nohou, který byl po
pěti číslech přejmenován na Revolver revue; v roce
1989 spolu s Ivanem Lamperem, Janem Rumlem
a Zbyňkem Petráčkem založil časopis Sport, který se
později změnil v týdeník Respekt. V Revolver Revue
i v Respektu pracoval jako redaktor. V roce 1988
získal cenu Toma Stopparda za neoficiální literární
dílo (poezii), v roce 1995 cenu Egona Hostovského
a 1997 výroční cenu revue Labyrint.
Jeden z nejpozoruhodnějších současných českých
spisovatelů představí ve svém autorském čtení nejen
novou knihu Supermarket sovětských hrdinů…
Vstupné:20,- Kč
ČTVRTEK 20. 9. - 20.00 MOFFOM
– festival filmové hudby
Inspirace hudbou ... inspirace filmem, společné akce
MOFFOMu a České inspirace po celé ČR
Špáta, Roháč, Rychman – krátký sestřih děl českých
filmových tvůrců
Směsice videoklipů z celého světa – máte možnost
vidět unikátní hudební videoklipy, dokument Globalista, záznamy z koncertů, krátké experimentální filmy a ukázky z hlavního programu MOFFOM 2007
The plastic people of the universe DVD – ztracený
krátký dokumentární film z roku 1970, jam session
s Frankem Zappou a Lou Reedem a zkoušky scénické hudby s Václavem Havlem. www.moffom.org
Vstupné: 30,-Kč
PÁTEK 21. 9. –20.00 JAZZOVÝ VEČER
TARAPACA JAZZ
Eliška Faicová - zpěv Jaroslav Bárta - piano, klávesové nástroje David Chabr - tenor sax, soprano sax,
flétna Pepa Okrouhlík - kytara Matěj Tenkl - basová
kytaraTomáš Hájek - bicí
Kapela Tarapaca jazz si prošla již bezmála tříletým
vývojem. Hlavním cílem jsou zajímavé aranže
jazzových standardů a vlastní tvorba, která čerpá
z klasických jazzových a latinsko-amerických kořenů a spojuje je s moderními hudebními prvky funku
a fusion.
Vstupné:120,-/80,-KčS
PÁTEK 28. 9. - od 21.00 HUDEBNÍ VEČÍREK
TÁŇA POLÁČKOVÁ A MELOUNI
Hudební uskupení MELOUNI, které se již 2 roky
pravidelně objevuje na radiu BEAT. Členy jsou Mirek Linhart (Yoyo band, skupina Lenky Filipové)
a Lukáš Zíta (vítěz Guitarfest – kategorie rock).
Kromě vlastních věcí jsou v repertoiru akustické
verze klasiky, jako je J. Hendrix, B.Dylan, Simon and
Garfunkel, B. Marley, Dire Straits atd
Spolu s nimi uslyšíte Táňu Poláčkovou v Poličce známou jako představitelku Janis Joplin revival.
Vstupné:100,-/80,- KčS

SOBOTA 29. 9. - od 21.00 JUNGLE NIGHT
– FREA_SESSION
BASSETIX & BASSBEAST sound systems
Vstupné: do 22:00 35,- Kč poté 50,-Kč

KLUBOVÉ KINO
ČTVRTEK 6. 9. – od 20.00
Nejkrásnější věk
Drama, Československo, 1968, 80 min
Režie: Jaroslav Papoušek
Hrají: Hana Brejchová, Josef Šebánek, Jiří Hálek,
Obsah / Info:
V sochařském ateliéru AVU si přivydělávají
modely: důstojný, ale stále usínající důchodce,
mladá žena na mateřské dovolené, která se bojí
žárlivého manžela, a zraněný uhlíř středních let.
Mezi studenty se diskutuje o tom, který věk je ten
nejkrásnější… (oficiální text distributora)
ČTVRTEK 13. 9. – od 20.00
Den sedmý, osmá noc
Psychologický / Drama / Mysteriózní / Komedie
Československo, 1969, 103 min
Režie: Evald Schorm
Hrají: Jan Kačer, Bohumil Šmída, Jan Libíček, Květa Fialová
Obsah / Info:
Nadčasová studie o lidské povaze, o povaze
„malých českých lidí“ je tragickou fraškou, nabitou symboly, opírající se o biblická podobenství,
absurdní drama a kafkovské vidění světa. Filmová
metafora o tom, co dokáže panika strachu a úzkosti,když se zmocní lidí na vsi, kde se všichni
znají... Příběh se odehrává v průběhu 24 hodin.
V pestré mozaice epizod, směřujících občas krutěji
od komičnosti k tragédii, s představuje množství
postav, zastupujících různorodé spektrum národa.
Právě to, spolu s jasnými náznaky souvislostí se
srpnovou okupací, oddálilo o 21 roků premiéru
filmu, který je de facto završením Schormovi poetiky! Nadčasová studie o povaze „malých českých
lidí“ je tragickou fraškou, nabitou symboly. (oficiální text distributora)
ČTVRTEK 20. 9. – od 20.00
MOFFOM
Inspirace hudbou ... inspirace filmem, společné
akce MOFFOMu a České inspirace po celé ČR
Špáta, Roháč, Rychman – krátký sestřih děl českých filmových tvůrců
Směsice videoklipů z celého světa – máte možnost vidět unikátní hudební videoklipy, dokument
Globalista, záznamy z koncertů, krátké experimentální filmy a ukázky z hlavního programu
MOFFOM 2007
The plastic people of the universe DVD – ztracený
krátký dokumentární film z roku 1970, jam session s Frankem Zappou a Lou Reedem a zkoušky
scénické hudby s Václavem Havlem.
ČTVRTEK 27. 9. – od 20.00
Tatínek
Dokumentární, Česko, 2004, 90 min
Režie: Jan Svěrák, Martin Dostál
Hrají: Zdeněk Svěrák, Jan Svěrák, Ladislav Smoljak, Jiří Menzel
Obsah / Info:
Film Tatínek je celovečerním portrétem známého
českého autora, herce, textaře, scenáristy Zdeňka
Svěráka. Film společně natočili tvůrcův syn, režisér Jan Svěrák, a jeho kolega Martin Dostál.

Cena za každé představení 30,- Kč,
ŘÍJEN: DEBUSTROL – HUDBA PRAHA – autorské
čtení MICHAL VIEWEGH – JUNGLE NIGHT…

nám. B. Martinů 85, 572 01 Polička, tel. 461 725 352, mobil: 736 761 281,
e-mail: mozaika@mozaika-policka.cz, www.mozaika-policka.cz, vám nabízí:

PŘIJĎTE POBEJT ANEB JAK TO U NÁS CHODÍ
Pojďte strávit odpoledne do Mozaiky, kde
vám představíme svoje aktivity pro školní
rok 2007 – 2008. Prohlédnout si můžete
nejen Koutek živé exotiky, klubovny s pracemi dětí, fotografie z akcí, využít naše zařízení pro spontánní aktivity – stolní fotbal,
stolní tenis, PC a připojení na internet. Ale
hlavně si můžete sami vyzkoušet, jak se
v našich kroužcích pracuje. Například si
pohrajete s keramickou hlínou, vyrobíte si
drobný šperk, zahrajete si šachy a zapojíte
se do činnosti dalších kroužků. Budou
zde vedoucí, kteří své zájmové kroužky
představí a odpoví na vaše dotazy. Srdečně
zveme děti i rodiče 18. a 20. září 2007 od
13.00 do 16.30 hodin, 19. září 2007 od 14.00
do 18.00 hodin.
Informace: Radka Sobolová
ZLATÁ PRVNÍ HODINA
- beseda k světovému týdnu kojení
Termín:
středa 26. září 2007 v 17,30 hod.
Místo:
sál SVČ Mozaika Polička
(vezměte si s sebou obuv na přezutí)
Cena:
25,- Kč
Lektor:
besedou provází MUDr. Hana Vltavská
KURZY SNIŽOVÁNÍ NADVÁHY
- metoda behaviorální psychoterapie
Termín:
září 2007
Místo:
sál SVČ Mozaika Polička
Lektor:
Irena Rensová
Informace: Irena Rensová, mob.: 723 409 379
Připravujeme na říjen:
CÍNOVÁNÍ
- výtvarná dílna pro SŠ a dospělé
- dekorace skleněné nádoby
Termín:
sobota 6. října 2007
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Lektor:
paní Pektorová
Informace: Radka Sobolová

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

FOTOGRAF V KNIHOVNĚ
Výstavy pořádané Městskou knihovnou v Poličce
se stávají mezi amatérskými výtvarníky prestižní záležitostí. Fotograf Jaroslav Mareš vystavoval ve vestibulu
knihovny již dvakrát a šlo o expozice dokladující
diskutabilnost hranice mezi takzvaným „oficiálním“
– rozuměj v „oficiálních“ prostorech vystavovaným
– a „alternativním“ uměním. Ukazuje se, že Marešovy
fotografie jsou natolik svébytné, že se sžijí s jakýmkoliv prostředím. Dá se dokonce říci, že problematické
zázemí letošní kolekci vysloveně prospělo. Zatímco
loňská expozice představila poličského fotografa
jako výsostného „technika“ procházejícího městem
zdánlivě bez emocí, „jen“ s cílem najít a zdokumentovat zajímavý pohled, detail, letošní výstava „Člověk
mezi lidmi“ vyprávěla, v obyčejné chodbě obyčejného domu, obyčejné lidské příběhy. Zhruba za rok se
snad dočkáme v poličské knihovně další fotografické
přehlídky J. Mareše - jistě bude zajímavé posoudit, jak
plynoucí čas ovlivnil jeho vidění světa.
P.S. Z letošního Mezinárodního fotofestivalu
v Moravské Třebové si fotografie J. Mareše odnesly
3. místo a čestné uznání.
-kaz-
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PROGRAM KNIHOVNY NA ZÁŘÍ
Poprvé do školy i do knihovny
Pro všechny prvňáčky i prváky, kteří
začali navštěvovat základní, střední
či vysokou školu je v knihovně připravena čtenářská registrace zdarma.

PROGRAM NA ZÁŘÍ
24. 3. – 28. 10.
ŽIVOT A DÍLO BOHUSLAVA MARTINŮ
- vestibul, Tylova 114
8. 9. Památky, řemesla a lidová tradice
– přednáška o lidovém textilu
– akce v rámci Dnů evropského dědictví
15. 9. – 14. 10.
60. UMĚLECKÝ SALON v POLIČCE
výstava absolventských prací studentů AVU
v Praze
– galerie v radnici, Palackého nám.,
ohlédnutí za šedesátiletou tradicí pořádání
Uměleckých salonů v Poličce - malé výstavní sálky, Tylova 112.
Vernisáž v sobotu 15. 9. v 17 hod.
22. 9. CESTY ZA UMĚNÍM
- Pražský hrad - autobusový zájezd
29. 9. CESTY ZA UMĚNÍM
- Pražský hrad - autobusový zájezd

Zveme vás na výstavu
Zuzana Adamová – Lidé, stromy,
andělé
Obrazy a grafiky zachycující realitu
v její přirozenosti i nadpřirozenosti
úterý 11. září od 19:00 – hudební sálek muzea
Historický klub – Křesťanství
S více než dvěma miliardami věřících je křesťanství nejrozšířenějším světovým náboženstvím. V rámci cyklu, věnovanému velkým
duchovním naukám současnosti,vám jeho
příběh představí ThDr. Martin Chadima Th.
- univerzita Hradec Králové.
středa 19. září 20:00 – v Divadelním klubu
Jáchym Topol – Autorské čtení
Zveme vás na setkání se spisovatelem, novinářem, redaktorem časopisu Respekt a jednou
z nejvýraznějších osobností současné literatury.
Vstupné 20,- Kč.
středa 26. září od 18:00 hodin
Kapka 21 – Kapka přírody pro každého
Cyklus pravidelných přednášek Ekocentra Skřítek v rámci Kapky 21 pokračuje i po prázdninách. Zveme vás ve středu 26. září v 18 hodin
na návštěvu kyrgyzské jurty. Čeká vás beseda
na téma „Život v jurtě – tradice a ekologické
bydlení“. Omezená kapacita, předběžné přihlášky na tel. 731563819.

KURZY A KLUBY V KNIHOVNĚ
Dětské kluby v městské knihovně
Od nového školního roku budou v knihovně
otevřeny dva dětské zájmové kluby:
1. Čtenářský klub pro děti od 9 let
– každé úterý od 14:00-15:00 hodin
Pojďte si číst, psát, vyprávět – hrát si s češtinou.
2. Novinářský kroužek pro děti od 13 let
– každý pátek od 14:00-15:30 hodin
Pronikněte do tajů novinářského řemesla
a staňte se dopisovateli regionálního tisku.
První zářijové schůzky se konají v úterý
11. 9. a v pátek 14. 9. 2007 od 14.00 hodin v čítárně
městské knihovny.
Členství v zájmových klubech je bezplatné, přihlásit se je možné na e-mailové adrese
info@knihovna.policka.org nebo přímo na zářijových schůzkách.
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.
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Kurzy běží od října 2007 do dubna 2008, 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.

čtvrtek 27. září od 19:00
Cestovatelský večírek – Laos, Barma, Vietnam
Překrásná tropická příroda,
unikátní historické památky, milí
a pohostinní obyvatelé a bolestná
minulost. To je trojice asijských zemí,
které budou cílem našeho zářijového
výletu. Vaším průvodcem bude Víťa
Strnad.
+
Každou středu od 16.00 – Klub deskových her
+
Galerie jednoho obrazu – Pijící Pegas
Výstava Jindřicha Pevného v dolní čítárně, rozložená ne v prostoru, ale v čase.

KOLOTOČ VÝBĚROVÝCH
ŘÍZENÍ V CHARITĚ
Další, v průběhu 12-ti měsíců již osmé, výběrové řízení vypsala Oblastní charita Polička. Tentokrát hledá vhodného adepta na obsazení pozice
vedoucího dřevodílny v AC dílnách. Vyvstává otázka, proč se v poslední době tak zvedla poptávka po
pracovnících v tomto neziskovém zařízení.
„Uvědomuji si, že anoncovaný zájem o přijímání
nových zaměstnanců se může jevit jako nestabilita
organizace a být známkou zvýšené fluktuace. Není
tomu tak. V posledním roce poličská charita zaznamenala růst a vytvořila 5 nových pracovních míst,
z nichž na 4 se vypisovala výběrová řízení,“ řekla
zastupující ředitelka Štěpánka Dvořáková. Další
tři volná místa se uvolnila po odchodu pracovnic
na mateřskou dovolenou. Pouze jedna pozice byla
nahrazena novou pracovnicí po odchodu předchůdkyně.
Shrnuto: Tlak na vyhledávání nových pracovníků do charity v posledním roce je důsledkem
rozšíření služeb zejména o středisko pro osoby
se zdravotním postižením Otevřené dveře a dílem
také tím, že se charita nebojí zaměstnávat mladé
ženy, byť riskuje, že časem vystřídají péči o postižené za péči o své dítě.
Štěpán Plecháček

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 30. září 2006.
Příprava na státní základní jazykovou zkoušku
z anglického jazyka
Nově otevíráme také přípravný kurz na „malé
státnice“, jehož cílem je pomoci vám se zvládnutím této zkoušky, včetně zařízení nezbytných
formalit.
-

procvičování gramatiky
písemný projev (eseje,formální psaní)
konverzace na daná témata SJZ
běžná komunikace v angličtině
cvičné testy ke SJZ

Kurz bude otevřen pro maximální počet 5-ti
účastníků.
Cena kurzu v rozsahu 50 hodin je 4400,- Kč,
v ceně je případné zapůjčení učebnic, či jejich obstarání za velkoobchodní ceny, všechny doplňkové
materiály a písemná a i-netová komunikace s rodilými mluvčími.
V případě zájmu o další informace a konzultaci
před započetím kurzu se obraťte na náš e-mail.

Jednou z trojice nastávajících maminek
z Oblastní charity v Poličce byla i její ředitelka
Mgr. Markéta Šafářová.
K narození malého Samuela blahopřejeme.
Zaměstnanci Charity

*555 - 2007
To pozdní odpoledne jakoby bylo předzvěstí
náhle se pokazivšího počasí, které zamračenou
oblohou a hustým deštěm nemělo věštit pro
festival nic dobrého. Tak jsme to viděli včetně
pořadatelů všichni. Ti ale pohotově přesunuli plánovanou produkci mažoretek do vestibulu Tylova
domu. Ony to vlastně byly podle věku mažoretičky a mažoretinky, ale tím bylo jejich vykračování
a víření hůlčičkami roztomilejší. A pak už začal
vlastní festival. Hosty přivítala ředitelka festivalu
paní Alena Báčová a starosta města pan Jaroslav
Martinů a začal zahajovací koncert.

lu. A pěkně se to poslouchalo. Taková irská skladba s dudami dokáže překlenout tu zeměpisnou
vzdálenost a zase milostná píseň z Jižní Moravy
či Slovenska nám dá vědět, že málo platné, ale
tady někde jsme doma.
Pak se začaly dít věci: Při koncertu ARGEMY
bylo na náměstí přes pět tisíc návštěvníků. Úředně spočítáno. Nikdo ale nepočítal, kolik lidí bylo
před pódiem a kolik na lavicích v té době největší
poličské mobilní multihospody. Těm, co se občerstvovali, Argema nevadila, a Argemě zase nevadili
občerstvující se. A to je velmi příjemné zjištění

Na praktikáblech v dolním rohu náměstí
se pomalu rozjížděla Ohňová show, když jsme
předtím viděli několik etud břišního tance a musím dívkám přiznat, že v kolotajícím tisícihlavém
prostředí to vyžaduje opravdu srdnatost a ještě
mít v obličeji permanentní úsměv. Pak už se
zhaslo a nastoupili ohniváci a vykružovali před
námi různé světelné obrazce. Vůně těch hořících
fagulí mi přinesla dávno zapomenutou vzpomínku: když mne před mnoha a mnoha lety vzal
Pan Bodlák z Bídy do nádržní lampárny, vonělo
to tam právě tak. To bylo ještě v čase parních

Zaplněný malý sál prožil pěkné chvíle při J. S.
Bachovi, soudobém skladateli V. Zouharovi a prožil
si všechna roční období v představách A. Vivaldiho.
Všichni byli výborní, ale hlavní pozornost na sebe
strhl mladý sólista Jiří Vodička. Mistr V. Hudeček
o něm hovoří jako o největším našem houslovém
talentu. A my jsme jím byli také okouzleni.
Mažoretičky a mažoretinky kouzlily své choreografické obrazce pod střechou pódia před radnicí a po nich příznivci Robbieho Wiliamse si mohli
pod kryty deštníků notovat s revivalovou kapelou
téhož jména. To, že déšť početným posluchačům
nevadil, jakoby předznamenalo dobrou náladu,
která se po následující dva dny ještě stupňovala. Ochoz věže kostela sv. Jakuba, se světničkou
B. Martinů za zády, propůjčil Dechovému kvinte- celého festivalu. Nějaké poučky o toleranci musejí
tu ZUŠ B. M. Polička možnost rozezvučet se nad
blednout, když se tato beze slov a frází projeví
poličskými domy a tak jsme vyslechli nejen typic- v praxi. Tak už o tom taky nebudu mluvit, abych
ké fanfárovky či lovecká halali, ale i zajímavě za- to nezakřikl. Ta tolerantnost nebyla ale tak úplně
ranžovaný Pochod studentských legií B. Smetany
na místě v ohledech na mládež poskakující po
z r. 1848. To už se setmělo a večerně osvětlenými
sochách mariánského sloupu, ale to už je takový
ulicemi jsme přešli zase na náměstí. Už nepršelo
evergreen těchto akcí. Přitom při závodech skaa na pódiu se vystřídaly kapely Walter Bartoš
teboardistů pořadatelé omotali kolem horní části
Band, Garage & Tony Ducháček, a nám už známý
Mariánského sloupu a pak kolem řetězových slouJosef IX. & Ultrablue. Spokojení - především mla- pů „mlíko“, upozornili všechny diváky, aby do této
dí posluchači - se mohli rozejít domů o půlnoci.
zóny nevstupovali, a nikdo tam dva dny nevkroPřestože sobotní program začal až odpoledne
čil. Slyšeli jsme argemovský hit Jarošovský pivove tři, už ráno v sedm bylo náměstí uklizeno
var; zůstal jen ten hit, pivovar už není. Vystoupení
a umyto a v jižní časti se zabydlovali další stánka- bylo oboustranně komunikativní - kapela stále
ři v očekávání tržeb za pivo, víno, burčák, vepřo- chválila obecenstvo a to zase zpátky projevovalo
vou grilovanou kýtu, kuřata, turecký med a taky
své sympatie muzikantům. Ti museli ale končit
různé suvenýry. Zde také vznikla veliká mobilní – časový rozvrh se poměrně přesně dodržoval a na
dvoudenní hospoda. Další stánky byly i na se- obzoru jihovýchodu se „vytejčil“ hlavní stěžeň, koverní straně. A tam už několik let můžeme popít
lem něhož pak propukla námořnická taškařice.
víno z tvrdonických sklepů, které se do sklínky
Do pomalého stmívání zapadli Kameloti
dostane z pravého koštýře, a když ji dostanete od
se svým obecně zaposlouchaným a tedy známým
půvabné krojačky původem z Tvrdonic, co ještě
repertoárem. Kapela má svůj rukopis a jako bych
víc? A tak se na modrém vymydleném nebi spolu
v jejich skladbách pořád někde na pozadí slyšel to
se sluncem jevily věci hned radostněji. CAMAEL
zachranitelské koňské poselství. A taky že na něj
zahrál a zpíval písně všeho druhu, takže to bylo
na závěr koncertu došlo. Málo platné: folk&countmultižánrové představení multižánrového festiva- ry se v teplém večeru poslouchá nadmíru dobře.

lokomotiv a petrolejových signalizačních svítilen
a svým způsobem útulného malého světlého, ale
intimního okruží, které si sebou při svých nočních službách „ajznboňáci“ nosili.
A sobotní večer dojel za zvuků Ládi Křížka &
Kreyson a The Partisan. Mládež byla spokojena,
stánkaři se nemračili.
Závěrečný nedělní koncert v chrámu sv. Jakuba je sice tradičním, ale pokaždé jiným. Někdy
převládá před prvními tóny polohlasné ticho,
jindy je cítit slavnostní atmosféru a letos šuměly
prostory (Slováci mají pro to ten správný výraz)
natěšeným publikem. A sotva vstoupili houslový
virtuóz Jaroslav Svěcený a cembalistka Jitka Navrátilová, bylo to potvrzeno. Houslista Jaroslav
Svěcený připravil svými komentáři publikum na
vše, co s koncertem souviselo a protože si přivezl tři koncertní nástroje, vysvětlil nám, laikům,
v čem spočívají někdy nuance, někdy zásadní
věci v konstrukci, zvuku a barvě tónů. A pak
se nám zasvěceně poslouchala Sonáta d moll
A. Vivaldiho či Sonáta F dur G.F. Händela. Vlastní
autorova moderně pojatá Fantazie na Bachovo
téma skýtá i možnost pohrát si s hudebním jménem B-A-C-H.
Cemballo je takový skromný nástroj bez možnosti velké dynamiky, ale v chrámu znělo pod
prsty J. Navrátilové ve skromných pasážích, které
autoři ve svých skladbách tomuto nástroji věnovali, krásně. Jak popsat další autorskou skladbu
Paganiniádu? Vše to, čím houslovou hru obohatil
Paganini, vložil J. Svěcený do této krátké skladby
– nestačili jsme ani sledovat, co vše se ozývalo,
jakých technik bylo použito, ale to hlavní nám
neuniklo. Především to byla krásná hudba.
Ave Maria se dá hrát různě. Často slyšíme
podání, která nemají daleko k citovému vydírání.
Skladba J.S. Bacha a Ch. Gounoda byla zahrána
jemně a v tónech, jež zaznívaly, jsme slyšeli nejen tu hudbu, ale cítili jsme, že votivní smysl této
skladby je díky interpretům zcela naplněn. Po posledních tónech nastala chvíle rozjímavého ticha
a pak přišly ovace ve stoje. Každé další mé slovo
by jen rozmělnilo pocity, s kterými jsme z chrámu
odcházeli.
A odpoledne? K doplnění pěkného počasí
a závěrem dvoudenní stále dobré nálady zněly
náměstím příjemné melodie Brťovské šestky.
Náměstí se zklidnilo, příznivci lidovek obsadili
pohodlně lavice před pódiem a užívali si pohodu
vytvořenou touto sympatickou kapelou. Festival
*555, určitě jeden z dosud nejúspěšnějších, skončil.
Text a foto A. Klein
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JAK POKRAČUJE UNIVERZITA
TŘETÍHO VĚKU?
Poličská U3V ještě zdaleka „nevystřílela všechen
prach“ za dobu své několikaleté existence.
V těchto dnech je již připraven její nový program. Snad je na co se těšit. Ostatně není snadné
najít „to pravé ořechové“ co by zaujalo většinu
posluchačů. Záměrně říkám většinu, neboť „Není
člověk ten, aby se zavděčil lidem všem.“- praví jedno
lidové pořekadlo.
Dne 4. 9. 2007 otevíráme na Poličské U3V 2
nová studijní témata :
1) Osobnosti města Poličky a okolí – zaměříme
se na malíře, sochaře, spisovatele a literáty, hudebníky a muzikanty, historiky a muzejníky,
rodáky z Borové, Pusté Rybné, Bystrého a Svojanova a probereme i ostatní významné osobnosti z dalších oborů lidské činnosti. Přednášet
budou lektoři v oboru znalí - Mgr. Stanislav
Konečný a Mgr. Jaroslav J. Gloser.
2) Tajemství vesmíru, letectví a kosmonautika
- podrobněji se proberou témata: naše poznatky o vesmíru, sluneční soustava, historie
a vývoj letectví, dobývání vesmíru, lety na
Měsíc, lety k jiným planetám, činnost mezinárodní stanice ISS, lety za hranice sluneční
soustavy. V rámci výuky plánujeme i návštěvu muzea letectví v Praze. Lektorem je
doc. Ing. Zdeněk Šmejkal, CSc.
Ještě ráda bych se zmínila o některých dalších,
do budoucna připravovaných, tématech alespoň
stručně. Pro posluchače připravujeme - Dějiny českého divadla a návštěvu Janáčkova divadla Brno.
Dějiny hudby a návštěvu Národního divadla Praha.
Další nabízející se téma je Zpět dějinami proti času
– projdeme mezníky ve světových dějinách všech
světadílů.
Dějiny je možno chápat nejen jako dílo jednotlivých panovníků, ale také jako život na naší planetě,
který se ubíral cestou objevů, vynálezů a dějinných
mezníků. Tento seriál by se pohyboval proti času,
tedy od současnosti až přibližně do roku 10 000
před narozením Krista, tedy až tam, kam sahají
naše informace. Navíc by zde byla možnost konfrontovat lidský vývoj paralelně ve všech světadílech. Tento projekt by se uskutečňoval, vzhledem
ke svému rozsahu, po celý rok akademický rok.
Je toho ještě víc, ale to vše ostatní je zatím jenom v nápadech, diskusích a rámcových konturách.
Co se bude skutečně v rámci U3V přednášet, bude
záležet jen a jen na zájmu posluchačů univerzity.
Vzhledem k jejich vysoké úrovni a zájmu o vzdělávání lze očekávat, že si v navrhovaných tématech
vyberou.
Kapacita univerzity zatím pro následující semestr není naplněna a je tedy možnost se ještě ke
studiu přihlásit a to buď na recepci DPS Penzion
Polička, Družstevní 970 nebo u paní Ireny Smolkové na telefonním čísle 461 753 122.
Těšíme se na Vás
Irena Smolková
Koordinátor univerzity

OMLUVA OBANM
MSTA POLIKY
Rád bych se touto cestou omluvil všem
obanm msta Poliky za problémy,
které vznikly poruchou na zabezpeovacím zaízení bankomatu Komerní banky
ve dnech 13-18. 8. 2007. Pes veškerou
naši snahu se závadu podailo odstranit
až v sobotu 18. 8. 2007 odpoledne, a tak
byl nkolik dní houkajícím alarmem rušen
nejen noní klid, ale i ást probíhajícího
víkendového hudebního festivalu.
Omlouváme se a dkujeme za pochopení.
Jan Kalášek, editel poboky
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SKAUTI TÁBOŘILI V PIRÁTSKÉM STYLU
Kdo letos navštívil náš tábor u Bystřice nad Pernštejnem v jeho druhé polovině, musel být uchvácen.
Uprostřed tábora nám stál velký trojstěžňový koráb,
včetně plachet a děl. Ještě zvláštnější na tom je, že na
celou stavbu nebyl použit ani jeden hřebík či šroub!
Na jeho výstavbě se podíleli úplně všichni táborníci.

Úryvek z jednoho táborového dne, napsal skaut
Vašek: „Odpoledne pro nás skauti nachystali orientační běh, na kterém jsme si postupně přečetli příběh
o pirátu Černovousovi. Po večerním nástupu jsme vlčata s Bleskem zpívali písničky a po setmění to přišlo.

Vedoucí nám řekli, že máme jít hledat do moře pozůstatky po pirátovi Černovousovi. Na dně moře jsme
potkali zajímavé tvory jako třeba chobotnici Máňu,
ryby nebo mrtvé piráty. Nakonec nám žáby předaly
poklad piráta Černovouse. Po této noční hře zatroubil
Potápka večerku a všichni šli spát.“
Poklad se další den snadno a rychle utratil
a všechny nás postihlo „neštěstí“. Každý den nás
doprovázela nějaká zákeřná „kletba“ do té doby, než
se celý poklad vrátil zpátky. K této základní pirátské
programové kostře se doplňovalo mnoho dalších
aktivit, které děti učily samostatnosti i spolupráci, odpovědnosti i zábavě. A nakonec se nám to vše docela
povedlo. Kromě her a rukodělných prací jsme měli
na programu i zpěv pirátských a námořních písní
a dokonce i divadlo.
Tábor se tedy vydařil, ale o prázdninách ještě
proběhla i další důležitá skautská akce. 1. srpna
v 8 hodin ráno se skauti na celém světě sešli, aby
si zazpívali mezinárodní skautský signál: „Skautské
ideály spojují svět!“
Přesně před 100 lety od toho okamžiku totiž
zakladatel skautingu, lord Baden Powel, zatroubil
a zahájil tím nejen první skautský tábor na celém světě, ale v podstatě i začátek skautingu. Poličští skauti
podnikli dvě výpravy, jedna byla na Kralický Sněžník
a druhá na Lucký vrch.
René Habrman - Blesk

POZVÁNKA DPS PENZION – ZÁŘÍ
4. 9. Keramika ve 13.30 hod. v jídelně DPS Pen- zimy. Zájemci se nahlásí na recepci a zaplatí 100,- Kč
zion. Doděláme keramická sluníčka a připravíme si
na dopravu. Odjezd od Penzionu je v 7.15 hod. Předvonné směsi do sklenic.
pokládaný návrat kolem 18.00 hod.
6. 9. Chcete se dozvědět, kolik slov se dá najít ve
13. 9. Čeká nás oslava založení pěveckého soubovašem jméně a příjmení? Vzpomenete si na název
ru Poupata. Je to již pět let co pro seniory připravují
písně? Dokážete uhodnout, na kolik si vzpomeneme
kulturní vystoupení, která potěší a pohladí. I tentopřísloví? Tak tohle všechno a možná ještě něco navíc
krát si připravila program a tak vás všechny zvou ve
se dozvíte, když přijdete na hrátky s pamětí. Spole- 14.00 hod. do jídelny v DPS Penzion.
čenská místnost ve 14.00 hod.
18. 9. Šikovné ručičky 13.30 hod. jídelna DPS Pen11. 9. Šikovné ručičky ve 13.30 hod. v jídelně
zion. Budeme pokračovat v práci s překližkou.
DPS Penzion. Budeme pracovat s překližkou. Předem
20. 9. Narozeninové zpívání – 14.00.hod. jídelna
připravené tvary budeme dál opracovávat a barevně
DPS Penzion. Zpívají Poupata, hraje pan Hladík. Neupravovat.
bude chybět občerstvení.
12. 9. Využijeme poslední letní dny v tomto roce
25. 9. Šikovné ručičky 13.30 jídelna DPS Penzion
a navštívíme obec Rudice, kde se nachází větrný mlýn, – dokončování výrobků z překližky.
muzeum speleologie a mineralogie. Prohlédneme si
26. 9. Zamykání atria - již nastal podzimní čas
moderní kostel v Senetářově a kostel ve Křtinách. Zá- a nás čeká letos poslední grilování v atriu Penzionu.
jezd zakončíme prohlídkou Arboreta, kde mezi cizo- Zájemci se nahlásí na recepci. Vybíráme 10,- Kč (uzekrajnými stromy a keři načerpáme sílu do nastávající
nina, hořčice, chleba). Začátek ve 14.00 hod. v atriu.

OBYVATELÉ PENZIONU NA VÝLETĚ V LAČNOVĚ
TRADICE POKRAČUJE

Z ČINNOSTI DPS PENZION
ČERVENEC

Jako už tradičně v prázdninových dnech se
poněkolikáté. Teď zrovna má letní srst. Zajímavé na
obyvatelé poličského Domu s pečovatelskou něm je, jak dobře je vybaven pro pobyt v poušti. Má
službou Penzion i letos vypravili autobusem malé uši, hustě ochlupené, stejně jako oči, s obrovči po vlastní ose na výlet do Lačnova k panu
skými řasami a stále slzící, a uzavíratelné nozdry,
Eduardu Střílkovi. Ten pro ně na 4. srpna opět což je ochrana proti písku a prachu.“
připravil nejen malou domácí zabíjačku (uzeŘeditel DPS Penzion pan Pavel Brandejs: „V tuto
né, klobásy, tlačenku, paštiku), guláš, nápoje roční dobu jezdíme do Lačnova už několik let. Jsme
alko i nealkoholické, ale také pěkné zázemí
rádi, že nám pan Střílek vždy velmi ochotně vyjde
k příjemnému posezení či tanci na pěkném vstříc a připraví nám pár dobrot a pěkný pobyt. Pro
parketu při „živé“ muzice. Nechyběly ani různé
naše seniory je to báječná věc – pokaždé se tu dobře
atrakce jako houpačky, kolotoč, dvouhrbý vel- najedí, při pivečku či vínečku uvolní a trošinku
bloud, stánek s cukrovou vatou...
„rozšoupnou“ a to nemá chybu.“

10. 7. Šikovné ručičky – senioři dokončovali výrobky z vlny.
11. 7. DPS Penzion pořádal odpolední výlet do
vesničky Blatiny. Senioři si mohli prohlédnout v jezdeckém klubu stáj s koňmi, kozy a dokonce mohli
uskutečnit projížďku po okolí v kočáře. Nechyběla
uzená pochoutka, kterou pro výletníky připravili zaměstnanci restaurace a ani pěkná muzika, o kterou se
postaral pan Hladík. Odpoledne strávené v kouzelné
přírodě Českomoravské vrchoviny se vydařilo.
17. 7. Hrátky s pamětí – senioři se drží hesla, že
mozek je sval, který musí být namáhán a trénován.
Proto si velmi oblíbili odpoledne, kdy zkouší různé
hry se slovy, nalézají slova na určená písmena, poznávají známé osobnosti našeho života, luští křížovky…
25. 7. V pohodlí a bez námahy seniory provedl
pan Ing. Klein Normandií a Bruselem. Obyvatelé viděli nádhernou krajinu, města, katedrály a seznámili
se i se životem obyvatel v těchto místech. Velkým
zážitkem byla také prohlídka Evropského parlamentu.
Senioři s panem Ing. Kleinem velmi rádi cestují a již
teď se těší na jeho další filmy.
26. 7. Oslava narozenin v červenci proběhla v jídelně DPS Penzion. Nechyběla káva, čaj a napečené
dobroty. Zazpíval pěvecká soubor Poupata a při známých písničkách se přidali i senioři.
31. 7. Společenskou místnost provonělo koření,
ze kterého senioři vyráběli voňavé obrázky. Nejprve
si tužkou nakreslili námět a potom pomocí lepidla
a koření vznikaly nádherné náměty – zátiší s čajovou
konvicí, krajina, les, provoněné meze, nebo různé
geometrické tvary.

Pana E. Střílka jsme se zeptali, proč to všechno
dělá, když taková akce vyžaduje především hodně námahy a starostí, přičemž zisk pomalu nestojí za řeč...
„Já už jsem se takový narodil. Musím neustále
něco připravovat, podnikat, organizovat, a to nejen pro svou vlastní potřebu, ale pro lidi, abych jim
udělal radost. Je tady krásné prostředí, u chalupy
rybník, kolem louky a lesy, tak by byla škoda toho
nevyužít. Stále častěji sem lidé nacházejí cestu,
například rybáři, turisté, všelijaké výpravy, a tak
se snažím, aby mohli „pobejt“ i za nepříznivého
počasí. Proto jsem barák rozšířil o přístavek, abych
mohl mít „pod střechou“ kolem 120 lidí. Obyvatelé
Penzionu sem jezdí už řadu let a já se snažím jim
všemožně vyjít vstříc, včetně cen. Dobře se tady
najedí, nakoupí si domů co jim chutná, prožijí
pár hezkých chvil, zatancují si, popovídají mezi
sebou i se známými, kteří také přijdou „posedět“.
A já jsem spokojený, když všichni odsud odcházejí
spokojeni.“
Atrakcí, z níž měly radost především přítomné
děti, byl dvouhrbý velbloud Tonda (dříve Alí),
kterého přivezl majitel pan Miroslav Steiger z Daňkovic. „Tonda pochází z Iráku a jsme tady spolu už

Při rozhovorech s účastníky setkání (bylo jich
kolem sedmdesáti) jsme zaznamenali pouze chválu
a spokojenost. Bylo vidět, že všichni jsou v dobrém
rozmaru, aniž by se na tom podílel alkohol. Loučení nastalo kolem 19 hodiny a bylo provázeno nejen
přáním opětovného setkání, ale také ohňostrojem,
který připravil pan Střílek.
Text a foto: L. Vrabec

JAK PROŽÍT PRÁZDNINY?
Na tuto otázku mi jistě každý snadno odpoví, a asi
bych se divil, co by mi mnozí navrhli. Ale co kdybych
podal návrh já a řekl někomu - zorganizuj prázdniny
pro jiné. Tam už by asi tolik zájemců nebylo. A přece
máme to štěstí, že jsou mezi námi lidé, kteří se rozhodnou svůj volný čas věnovat někomu jinému. Chtěl
bych poděkovat mládeži z Poličské farnosti za krásný
týden, který s nimi mohly prožít naše děti v Cizkrajově. Z množství zážitků, které na nás začaly děti
hrnout hned po příjezdu, bychom asi těžko vybírali
ten největší, nejúžasnější nebo nejdobrodružnější, ale
pátrat po Hansi Graslovi jistě stálo za to. Děkujeme
všem za obětavost, za radost, kterou rozdávají a za
příklad, který v nich mohou naši malí i velcí mít.
Větrovští z Květné

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Provádíme opravy, nátěry střech a jejich příslušenství. Výstavba nových střech. Opravy a rekonstrukce starých komínů. Pokládání lepenkových
tavených střech, čištění starého eternitu. Vše rychle,
kvalitně, za nízké ceny. Tel. 731506249, 464620162.
***
Zavedená silná banka vypisuje z důvodu rozšíření
produktové nabídky a zkvalitnění péče o klienty
výběrové řízení pro práci finančních poradců.
Využijte možnost seberealizace a rychlého kariérového růstu. Výdělek po zkušební lhůtě bude 20
– 25 000,-Kč. Stručný životopis a kontaktní údaje posílejte na r.habrman@tiscali.cz nebo do naší kanceláře
Eimova 291, Polička do 20. 9. 2007. René Habrman
- obchodní ředitel, tel. 777 103 994
***
Oznamujeme možnost sběru ovoce na 50%
destilát z těchto druhů: jablka, hrušky, švestky. Svěrné místo: Polička, U Liboháje 64 (nad fotbalovým
hřištěm). Zahájení úterý 11. září v 15 hod. Provozní
doba úterý 9-15 hod., sobota 9-15 hod. do odvolání.
Tel: 737 940 432
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VYUČOVÁNÍ NÁBOŽENSTVÍ NA
ŘÍMSKOKATOLICKÉ FAŘE
Začne školní rok. Začneme také i u nás s vyučováním náboženství. Když se řekne náboženství,
mnoho lidi má pocit, že se jedná o něco mimo náš
život. V češtině nemáme jiné slovo, nějaké vhodnější pojmenování. Považuji proto za vhodné dát širší
veřejnosti informaci o tom, jak u nás toto vyučování
vypadá. Nejedná se o nábor. A to ani v případě když
napíši, že podmínkou k přijetí do vyučování je jen
dobrá vůle. Samo slovo náboženství je výstižné, protože naznačuje směr lidské touhy dostat se někam výš,
nad své možnosti, tedy na úroveň Boha. To je to náboženství. Viděno z druhé strany to opravdu vzbuzuje
pocit utržení se od normálního běžného života. Věci,
které vypadají podobně, mohou být v podstatě velice
odlišné. Tak je tomu i u různých náboženství. Křesťanství znamená stát pevnýma nohama na zemi.
Podívejme se ale napřed na začínající školní rok.
Hlavně ti, kteří jdou do jiné školy, budou ve třídě
s někým jiným než loni. Zeptáme se dítěte, jakého
chce mít spolužáka. Zda toho, který je kamarádský,
pomůže ti, poradí, anebo toho, který je na tebe zlý,
nepomůže, ublíží. Každé dítě odpoví, že chce mít
toho dobrého, pomáhajícího spolužáka. No vidíš co
je správné, co nás přitahuje, sám cítíš, jak to má být.
Tak ty sám buď takovým spolužákem. A budou tě mít
rádi, s takovým chce přeci každý kamarádit. Ale začít
musíš u sebe, ne čekat, že ti druzí budou dobří a ty
sám pro to nic neuděláš.
Naučit se vědomosti je obtížné. Naučit se postoje,
být tím dobrým kamarádem, to je daleko obtížnější.
Učení křesťanskému náboženství není utíkání od
života. Naopak. Co je přirozené a dobré, to je křesťanské. Zatímco v jiných náboženstvích je Bůh vysoko,
v nadpřirozenu, v křesťanství je nízko, v přirozenu.
Přesně: co dobrého či zlého uděláš komukoliv z lidí,
to uděláš Bohu. Učení křesťanství je učení být spolučlověkem, být bližním. Být ve škole tím dobrým
spolužákem. Motivace je rozumná, protože to neděláš
jen pro ty druhé, ale především pro sebe. Když totiž
jsi dobrý, děláš druhým dobře, především ty sám máš
v srdci radost, stáváš se šťastným člověkem. Ze zla
žádné štěstí není.
Jak se ale učit být bližním, jednat křesťansky? To
je těžký pedagogický úkol. U nás v Poličce učíme na
faře nejen proto, že můžeme snadněji spojovat do
skupin děti stejného věku, ale také proto, že naše
paní katechetka již několik let učí pomocí metody
tzv. celostní pedagogiky. Je to způsob ztvárňování,
kdy se pomocí docela běžných věcí jako jsou barevné
šátky, šišky, dřívka apod. vtahují děti do děje, aby to,
co se učí, nepřijímaly jen rozumově, ale zkušenostně,
zážitkem. To rozumové poučení, třeba, že mě dělá
šťastným, když druhému něco daruji, z toho vyplyne, protože jsem to zažil. Tato metoda samovolně
odbourává problémy s nekázní, protože se propojuje
individuální a kolektivní prvek. Dosahuje se toho tím,
že je to dílo celé skupiny, naše, ale podílí se na jeho
vytváření všichni, já. Nikdo není odstrčen, každý je
důležitý. Nikdo není nadřazen, je to dílo všech. Nenásilně tím děti přijímají za své mít postoj ohledu na
druhého. A přitom zažít zkušenost, že se se mnou počítá, ostatní mají ohled na mě. Objevit skryté, uvidět
neviditelné, vnímat srdce, své i to druhé. To je učení
křesťanskému náboženství. Pak můžeme zahlédnout
i zažít, že jsem skutečně milované dítě, které se nemusí nikdy a ničeho bát, protože jsem dítětem milujícího Boha. Až teprve tady křesťanské náboženství
přechází do nadpřirozena, které nás zase o to pevněji
zasazuje zpět do pozemské reality.
P. Rudolf Zahálka, děkan v Poličce

CHCETE CVIČIT TAIJI?
Taiji pro začátečníky i pokročilé začíná v úterý
18. září v 17,30 hod. v tělocvičně ZŠ Na náměstí
ve Svitavách (vchod od Chovenky). S sebou volné sportovní oblečení. Bližší informace Ing. Eva
Janečková, tel. 731 563 819
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VZPOMÍNÁME
Dne 9. září uplyne 5 let,
kdy nás náhle opustil náš drahý tatínek, manžel a dědeček
pan František Štejdíř. Kdo jste
ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Manželka, děti
s rodinami

Kdo žije v našich srdcích
nikdy neumírá...
Dne 29. září uplyne rok,
kdy nás náhle opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček
pan Bohuslav Cacek. Kdo jste
ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Manželka, dcera Jana
s rodinoua syn Luboš

TÁBOR S AMERIČANY POČTVRTÉ
Polička se pro řadu z nich stala bez nadsázky
druhým domovem. Američané z Ponca City v Oklahomě letos přiletěli již počtvrté, aby společně s více
jak stovkou dětí a desítkami českých dobrovolníku
strávili poslední červencový týden výukou angličtiny
zábavnou a neobvyklou formou.

už půl roku dopředu scházela skupina, která vše plánovala a připravovala,“ uvedl farář Jan Dus. „Lidem,
kteří tu pomáhali, dobrovolníkům, kteří investovali pět
dní svého času a trávili ho s dětmi, ubytovatelům, kteří
otevřeli své domovy a hostitelům, kteří zvali Američany na večeři, těm všem patří velké poděkování.“

„Tábor je pro mě každoročně fantastická zkušenost.
Výuka angličtiny s rodilými mluvčími v Poličce
Je vždycky legrační být součástí propojení dvou kultur, odletem Američanů nekončí. Stejně jako loni i v lekteré se chtějí vzájemně poznat a současně se spřátelit,“ tošním školním roce připravuje Kati Salmons výuku
říká Jacque Salmons, která jako jedna z mála Ameri- zábavnou formou pro děti základních a středních škol
čanů přiletěla do Poličky již počtvrté. V evangelickém
společně s konverzací pro dospělé. Rodiče účastníků
kostele, v prostorách farní zahrady i v učebnách Ma- loňských kurzů Zábavné angličtiny obdrží začátkem
sarykovy základní školy, tam všude se za přítomnosti
září dopisy s veškerými informacemi, noví zájemci se
osmnácti Američanů mluvilo a zpívalo anglicky. Děti
mohou informovat v informačním centru na Palacrozdělené do deseti věkových skupin měly na pěti
kého náměstí. První setkání v evangelickém kostele
zastávkách například možnost zahrát si spoustu her
s názvem Zmrzlinové je naplánováno na 23. září.
včetně pravého baseballu, batikovat trička, nechat na
Američané říkají »Use it, or loose it«. Buď to
sebe malovat indiánské motivy nebo poznávat reálie
používáš, nebo to zapomeneš. Jaký mají pocit ze
jednotlivých severoamerických států. V neposlední
svých jazykových pokroků sami účastníci tábora?
řadě všichni přítomní poznávali, co mohou mít Ame- „Letošní rok byl pro mě osobně výjimečný. Přišlo mi, že
ričané a Češi společného.
jim rozumím víc než kdy jindy. Při večeři u nás doma
„Každoročně je pro mne týden strávený s »našimi«
jsem byla schopná anglicky mluvit i něco přeložit, baAmeričany nepopsatelně inspirativní. Poznávám, že
vili jsme se a smáli se společně, jakoby tam ani žádná
nositeli skutečných hodnot Spojených států nejsou
jazyková bariéra nebyla,“ říká Pavla, která kromě přepolitici, hvězdy z hollywoodských filmů ani makléři
dešlých táborů absolvovala i výuku angličtiny s Kati
obchodující s ropou, ale jsou jimi především obyčej- Salmons. Děti prostřednictvím internetu a dopisů
ní lidé, kteří vyznávají podobné hodnoty jako my
udržují kontakt se svými přáteli z Ponca City i během
v Česku. Jsou schopni nejen dohlédnout za hranici
školního roku, což řadu z nich motivuje k aktivnímu
svého státu, za pobřeží Atlantického oceánu, ale navíc
přístupu k angličtině.
Jaroslav Najbert
věnují své peníze, pro Američana tak drahocenný čas
a dvoutýdenní dovolenou malé zemi uprostřed Evropy,
malému městu a lidem, které si zamilovali“, popisuje
své pocity z tábora jeden z dobrovolníků.
O letošní tábor byl velký zájem. Především mezi
mladšími ročníky se objevila řada nově přihlášených. Příjemnou zprávou je fakt, že řada dětí, které
v průběhu roku navštěvovaly kurzy Zábavné angličtiny v evangelickém kostele a nemohly se letos kvůli
vysokému věku tábora zúčastnit, přišla pomoci jako
dobrovolníci. Celkem se přihlásilo 105 dětí, o které se
staralo přibližně 40 dobrovolníků.
Organizaci nejen tábora, ale celého pobytu Američanů v Poličce věnovala řada lidí velké množství
svého času a energie. „Na prvním místě je potřeba
poděkovat Američanům, stejně tak i na naší straně se

POSEDMÉ V ČESTICÍCH

TENIS
21. 7. turnaj staršího žactva v Poličce. Účast 16
kluků a 26 děvčat. Úspěch slavil Michal Kadidlo
třetím místem ve dvouhře a druhým místem ve
čtyřhře spolu s Erikem Vápeníkem. Jedno vítězné
útkání se podařilo Verče Pazlarové a Terce Vytlačilové ve dvouhře a Terce Musilové ve čtyřhře.
22. 7. turnaje v babytenisu v Litomyšli se zúčastnil pouze Dominik Mikulčák, který dosáhl
svého zatím největšího úspěchu a skončil na
2. místě.
24. 7. mladší žactvo v Litomyšli. Terka Vytlačilová získala 3. místo ve dvouhře a 1. místo ve
čtyřhře.
28. 7. dorost v Litomyšli. Z našich hrál pouze
Honza Křivý, který jednou vyhrál ve dvouhře.
28. 7. mistrovství PU kraje….
4. 8. turnaj dorostu v Poličce. Za velké účasti
26 kluků a 26 děvčat se pokoušeli naší hráči Alča

čtyřhře mužů za účasti 10 dvojic a ve čtyřhře žen
za účasti 5 dvojic.
Dvouhra mužů se hrála K.O. systémem na dva
sety a za stavu 1 : 1 rozhodoval tiebreak do 10
bodů. Poražení z prvního kola ještě bojovali v pavouku útěchy o cenu 1 litru slivovičky, kterou si odnesl Vladislav Kašper. Po velice zajímavých bojích
se nakonec z vítězství radoval Robert Žalio, který
ve finále porazil Pavla Ruprechta 6 : 2, 6 : 1.
Ve čtyřhře mužů bylo 10 dvojic rozlosováno
do dvou skupin, kde se hrálo na jeden set a první
dva z každé skupiny se probojovali do semifinále. Finále si proti sobě zahráli dvojice Jiří Šedivý,
Miroslav Rybišar a Petr Handlíř, Josef Macek. Prvně jmenovaná dvojice zvítězila po vyrovnaném
a dramatickém boji v poměru 9 : 7.
Ve čtyřhře žen se hrálo systémem každý s každým do 7 gamů. Z vítězství se radovala dvojice

Volejbalový oddíl pořádal letos již posedmé
soustředění mládeže v Česticích. Letošního se zúčastnila děvčata z minipřípravky, minivolejbalu a st.
žákyně. Příjemné volejbalové prostředí i počasí
nás provázelo celý týden. Všechna družstva tímto
zahájila svoji přípravu na krajské přebory svých
kategorií.

Posedmé v Česticích: účastníci

VOLEJBAL O PRÁZDNINÁCH

Jana Střílková a Lída Teplá 2. místo čtyřhra

Zd. Jílek 3. místo dvouhra

Pazlarová, Karolína Kučerová, Terka Musilová,
Honza Křivý, Erik Vápeník a Michal Kadidlo
o nějaké vítězství, ale marně. Dorostenecká kategorie je velice těžká, protože ji hrají společně čtyři
ročníky a proto je každé vítězství velice náročné.
Ale všichni naši se snažili.
11. 8. mladší žactvo v České Třebové. Martin
Cecha skončil na 3. místě ve dvouhře i ve čtyřhře
spolu s Filipem Slaným.
11. 8. minitenis v Žamberku. Tohoto turnaje
se zúčastnilo 35 dětí, což je zatím největší počet
v minitenisové historii. Hrálo i všech pět našich
hráčů. Na přední příčky ovšem nedosáhli, ale
bojovali a zahráli si hodně zápasů.
18. 8. turnaj Malý Open v Poličce čtyřhra
mužů nad 40 let (viz dále)
20. 8. mladší žactvo v Litomyšli. Terča Vytlačilová získala 3. místo ve dvouhře a 2. místo ve
čtyřhře a Lucka Jílková s Verčou Pazlarovou skončili třetí ve čtyřhře.

Svobodová Gabriela, Prokopcová Jaromíra. Na
druhém místě skončila domácí dvojice Teplá Lída,
Střílková Jana. Všichni tito hráči se kvalifikovali
na mistrovství České republiky neregistrovaných
hráčů v Hradci Králové, které se uskuteční ve
dnech 14. – 16. 9. 2007.

O víkendu 28. a 29. 7. se v Poličce uskutečnilo
Mistrovství Pardubického kraje neregistrovaných
tenistů, které bylo zároveň kvalifikací na mistrovství České republiky. Mistrovství v Poličce se
konalo pod záštitou starosty města pana Jaroslava
Martinů, který osobně předával ceny nejlepším
a za materiální podpory sponzorů Keralit Litomyšl, Prima Sport Polička, ZŘUD Masokombinát
Polička a Vitamín D. Všem za tuto podporu velice
děkujeme. Mistrovství proběhlo ve třech disciplínách. Ve dvouhře mužů za účasti 18 hráčů, Ve

ZMĚNY DOMÁCÍ PÉČE
Domácí péče Pavlíny Telecké oznamuje změnu
čísla mob. telefonu (byl mi odcizen). Dále oznamuji
odchod na mateřskou dovolenou. Po dobu MD mne
plně nahradí sestra Hana Paulíčková - péče bude
i nadále poskytována v plném rozsahu. Obracejte
se na tato platná tel. čísla:
Pavlína Telecká: 461 725 984, 117 737,
Hana Paulíčková: 604 687 482

Další pořadí v jednotlivých disciplínách :
Dvouhra muži: 3. Zdeněk Jílek, Pavel Chára,
5-8. Aleš Navrátil, Zdeněk Bachura, Miroslav Rybišar, Vladimír Vltavský, 9- 18. Roman Maršalík,
Miroslav Absolon, Radek Chadima, Jiří Šedivý, Filip Andrš, Dušan Vápeník, Ivan Macoun, Vladislav
Kašper, Jakub Svoboda a Pavel Svoboda
Čtyřhra muži: 3. Robert Žalio, Aleš Navrátil
a Jiří Neuwirth, Arnošt Diviš, 5. Zdeněk Jílek, Miroslav Krištof, 6. Vladislav Kašper, Tlapák, 7. Zdeněk Bachura, Jan Bendl, 8. Radovan Svoboda,
Petr Beneš, 9. Vladimír Vltavský, Dušan Vápeník,
10. Radek Chadima, Jiří Pikula
Čtyřhra žen: 3. Iva Dytrtová, Tereza Kločurková, 4. Andrea Jílková, Alena Pazlarová, 5. Dana
Kločurková, Lenka Birnbaumová
Za slunečného počasí se v sobotu 18. 8. v Poličce sešlo sedm postarších dvojic, aby změřily
své síly.
Systém, jaký byl zvolen, byl vzhledem k danému počasí a věku hráčů až vražedný. Hrálo se
každý s každým na dva sety + případný tiebreak
do 10 bodů.
Ovšem všichni aktéři prokázali, že jsou na
tom po fyzické a duševní stránce pořád skvěle.
Průběh turnaje byl velice vyrovnaný a o pořadí
na prvních třech místech rozhodovalo skóre ze
vzájemných zápasů.
Konečné pořadí :
1. Scheib Ladislav, Boháč Luboš
2. Bonaventura Štěpán, Latislav Jiří
3. Bulva Leoš, Švec Pavel

5b
5b
5b

4. Teplý Ivo, Hegr Petr
5. Svoboda Franta, Cik Jarmil
6. Krejčí Jan, Janoušek Petr
7. Štěpánek Jan, Kapras Zdeněk

3
2
1
0

b
b
b
b

Ženy TJ Spartaku Polička se 19. 8. zúčastnily
tradičního pouťového turnaje v Písečné. Nepodařilo se jim vylepšit loňské čtvrté místo, pouze ho
zopakovaly. Přesto s umístěním nemohly být spokojeny. Předvedená hra byla plná chyb a nepřesností, což zabránilo ženám bojovat o první příčky.
Prvenství si po zásluze odvezly ex-ligové juniorky
z Nového Jíčína.

Ženy na turnaji v Písečné

TURISTÉ V ZÁŘÍ
13. - 16. září
Západní Čechy
Společná akce odborů KČT Polička, Svitavy
a Mor. Třebová do oblasti lázeňských měst na západě Čech.
Neděle 16. září
Cyklovýlet na Andrlův Chlum.
Jednodenní akce na kolech. Trasa asi 80 km.
Sraz účastníků v 8.00 hod u Tylova domu.
Vedoucí akce: Mil. Štefka.
27. - 30. září
Cykloturistika na Lanškrounsku.
Vícedenní akce na kolech v okolí Lanškrouna.
Vedoucí akce : Jos. Brokl
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační skříňce KČT na budově hostince „U Mrštíků“
v Tyršově ulici a nebo na internetové adrese: www
policka.cz/kct
Na naše akce zveme i nečleny KČT.
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AMATÉRSKÁ
VOLEJBALOVÁ LIGA

SK8 O5 V POLIČCE (SKATE OPĚT V POLIČCE)

Z org. důvodů bude AVL zahájena v říjnu. Přihlášky družstev budeme proto přijímat do 15. 9.
Do ligy jsou zatím nahlášena družstva ASPV
Lachtan Klub Long Vehicle GOGO Team, Uzený
sardinky, A mrzaci, THT, Bystré, Pajdáci, Česká
soda a K6.
Myslíte, že hrajete dobře a máte odvahu se popasovat s ostatními v AVL? Neváhejte a přihlaste se na
e-mail adrese jkd@mail.cz.
Za OV AVL
Jaroslav K. Dvořák

Určitě jste si v poslední době všimli, že se na
náměstí opět objevily kužely a mezi nimi jezdci na
skateboardech. I ty obličeje jsou stejné jako před 15
lety. Nebojte se, není to déja-vu – při pohledu do tváří
naleznete nějaký ten rok navíc. Počátkem osmdesátých let byla Polička – řečeno jen s mírnou nadsázkou
– hlavní město skateboardu v republice.
A co se to vlastně děje, že všichni ti „staříci“, dle
názoru …náctiletých, zase blbnou na náměstí? Trénují totiž na pohárové závody. A nejen na ty. Český
slalomový skateboardový pohár je zhruba po patnácti
letech v plném běhu a v Poličce se jel závod za účasti
světové skateboardové špičky, který je započítáván
jako pátý závod Mistrovství světa ve slalomu na skateboardu (ISSA Contest).
Nápad pořádat skate závod v Poličce se zrodil
v hlavách Romana Tůmy a Josefa Štefky na jaře, kdy
sněhu na snowboard nebylo mnoho a minimum poDne 28. 9. se bude konat na antukových
hybu mělo za následek zvýšení tělesné hmotnosti.
hřištích v areálu Pod lipou v Kamenci III. ročník
Když se zastavil kolotoč shánění povolení, uzavíamatérského smíšeného volejbalového turnaje
rek, sponzorů, začali jsme kompletovat techniku, na
Poličský out.
které budeme startovat. Radost z tréninků neměli
Přihlášky přijímáme do 21. 9. na e-mailové
jen přihlížející na náměstí, ale i místní chirurgové.
adrese policskyout@nastrankach.cz. Počet družPostupně se k nám přidávali i skateři ze skateparku
stev je omezen na deset.
Na Lukách, aby si vyzkoušeli jízdu mezi kužely. Tím
Více informací na našich www stránkách
se podařilo rozšířit poličský tým o jezdce, kteří naše
policskyout.nastrankach.cz.
město reprezentovali v kategorii Junior/Open.
Za OV
Pak již pro všechny nastal den D. V pátek 3. 8. byli
J. K. Dvořák
jezdci z Francie a Švýcarska vystaveni nevšednímu
zážitku, kterým byl transport z ruzyňského letiště do
Poličky. Vzhledem ke stavu našich silnic a množství
objížděk probíhala cesta felícií po okreskách spíše
v duchu okružní jízdy po českých luzích a hájích. Mezitím po vlastní ose přicestovaly do Poličky početné
POZVÁNKA NA PLAVECKOU
skupiny Lotyšů, Němců a Italů.
SOUTĚŽ MĚST
V sobotu se rozjel slalom speciál na Palackého
náměstí a doufám, že nijak neovlivnil sliby, které si
16. ročník Plavecké soutěže měst, kterou orga- dávali novomanželé na radnici za vzdálených zvuků
nizuje Agentura Sprint pod záštitou Českého olym- skupin Madness či Beasty Boys. Trať, která byla vzhlepijského výboru, proběhne ve středu 3. října 2007. dem ke dvěma ostrým protilehlým zatáčkám záludná
Patronkou soutěže by měla být i letos bývalá úspěš- pro všechny závodníky, zvládl nejlépe Dominik Koná plavecká reprezentantka Ilona HLAVÁČKOVÁ + walski z Německa.
některý z dalších špičkových českých sportovců.

Akce je určena plavcům všech věkových kategorií - od dětí předškolního věku až po důchodce.
Každému zájemci, který si přijde zaplavat na čas
(libovolným stylem) trať 100 metrů, je umožněn
vstup zdarma.
V případě účastníků mladších šesti a starších
šedesáti let platí pravidlo, že bez ohledu na dosažený čas získávají maximální možný počet bodů (28).
Startuje se nikoliv z bloků, ale z vody, od okraje
bazénu, přičemž lze plavat libovolným stylem.
Plavecká soutěž měst nemá podobu klasické
štafety. Znamená to, že organizátoři dle místních
podmínek a zájmu příchozích mohou pro akci
vyblokovat třeba jen část bazénu a že mohou akci
v průběhu dne kdykoliv přerušit.
Výsledky 16. ročníku PLAVECKÉ SOUTĚŽE
MĚST budou k dispozici od 4. října 2007 ráno na
webových stránkách Agentury Sprint a na webové
adrese občanského sdružení FANDÍME DĚTEM
(dodatečně upřesníme).
Zúčastněná města budou rozdělena do tří kategorií - podle počtu obyvatel:
Kategorie A - do 20.000
Kategorie B - do 50.000
Kategorie C - nad 50.000
Nejúspěšnější 3 bazény v každé kategorii získají
poháry a diplomy od Českého olympijského výboru. Letos bychom chtěli zorganizovat vše tak, aby
všichni příchozí v přihlášených bazénech mohli
dostat slosovatelný účastnický lístek a vyplněné
lístky aby pak pořadatelé hned po skončení akce
hromadně poslali na adresu Agentury Sprint. Rukou některého z patronů soutěže budou vylosováni majitelé věcných cen – v termínu, který ještě
upřesníme.

15

V Junior/Open kategorii zvítězil Gustavs Gailitis z
Rigy – Lotyšsko. Celý „cirkus“ se poté přestěhoval na
ulici Vrchlického – místa konání Giant slalomu. Start
u hasičské zbrojnice a cíl u parkoviště pod divadlem
poskytl závodníkům 440 m dlouhou trať, kterou ti
nejlepší projeli za méně než 55 sekund. V cíli se jejich
rychlost pohybovala kolem 50 km za hodinu. I tuto
disciplínu zvládl nejlépe Dominik Kowalski. V souvislosti s Dominikem musím zmínit způsob jeho registrace do závodů. Při placení startovného prohlásil, že
nemá dost peněz, ale že určitě zaplatí, až vyhraje. Za
účasti Ramóna Königshausena ze Švýcarska (úřadujícího mistra světa) jsme jeho návrh přijali se shovívavým úsměvem a do závodů ho vpustili.
Ačkoliv Giant slalom může na první pohled vypadat jako prima svezení z kopce, jede se naplno a každým „odpracovaným“ obloukem se jízda zrychluje.
Přilba a chrániče mají své opodstatnění. Někteří jezdci tyto pomůcky vyzkoušeli i v Poličce (nejen v GS),
ale naštěstí došlo pouze na modřiny a odřeniny.
Soutěžní duch šel večer spát a ostatní se přesunuli
za město na skate párty. Někteří z nás se rozhodli,
že podle hesla odolnější vyhraje, dopřejí lotyšským

závodníkům všechny slasti, které české pivovary poskytují. Jejich snaha byla viditelná hned při zahájení
nedělních závodů v Paralelním slalomu na nábřeží.
Zatímco Lotyši jeli stejně jako v sobotu, ztrhané tváře
některých pořadatelů a závodníků hovořily samy za
sebe. V PS v kategorii PRO zvítězil opět Dominik Kowalski, v kategorii AM pak Jiří Konečný. V kategorii
Junior/Open Gustavs Gailitis z Rigy – Lotyšsko. Objevem poličské skate scény byl vyhlášen Jakub Roušar.
Po vyhlášení vítězů slalomových disciplín se uskutečnil exhibiční závod ve skoku vysokém na skateboardu. Vítězem se stal opět Jiří Konečný z Olomouce
a pro příští generace byl zvěčněn štábem TV NOVA
v rubrice Borec na konec. S potěšením lze konstatovat, že poličští jezdci se umístili ve všech slalomových
disciplínách v první polovině startovního pole.

Dvoudenní maratón tak pro závodníky i diváky
skončil po 19. hodině, pro pořadatele o několik hodin
později.
A co na závěr? „Snad jen, že vás diváků bylo víc,
než jsme doufali. Že jste byli disciplinovaní, ale také
tolerantní. Že jste neodcházeli, když závody měly
zpoždění, ani když došly minerálky a pak i pivo. Děkujeme vám za krásnou atmosféru a slibujeme, že
příště bude na plakátech uveden čas tréninků i závodů. Děkujeme za podporu všem sponzorům, bez
kterých by nebylo možné závody za účasti světové
skateboardové špičky uspořádat. Doufáme, že nám
zachováte přízeň a že se s vaší podporou sejdeme na
Polička Slalom Open 2008.“
Veškeré podrobnosti o závodě, výsledkové listiny,
sponzory, fotografie a programy dalších závodů naleznete na www.SK8slalom.cz.
Výsledky:
Junior SPECIAL
1. Gustavs Gailitis
2. Ondra Spade
3. Jakub Roušar
Junior Tight
1. Gustavs Gailitis
2. Ondra Spade
3. Martins Liepins
SPECIAL
1. Dominik Kowalski
2. Ramón Königshausen
3. Vincent Berruchon
GIANT
1. Dominik Kowalski
2. Ramón Königshausen
3. Janis Kuzmins
Parallel PRO
1. Janis Kuzmins
2. Dominik Kowalski
3. Giammarco Luca
Parallel AM
1. Jiří Konečný
2. Tomáš Kodíček
3. Gustavs Gailitis
Hi Jump Exhibition
1. Jiří Konečný
2. Edžus Konošonoks
3. Pavel Holec

Riga
Riga
Polička
Riga
Riga
Jurmala
Cologbe
Apfelmatte
Paris
Cologbe
Apfelmatte
OLAINE
Latvia
Germany
Italy
Czech
Czech
Latvia
CZE
LAT
CZE
Klein P&A

INLINE HOKEJISTE STŘÍBRNÍ NA MS
Mladí čeští inline hokejisté se stali v německém
Dusseldorfu vícemistry světa. Na premiérovém
světovém šampionátu juniorů organizace FIRS
v Německu prošli až do finále kde podlehli týmu
USA 2:5
Čeští junioři vedli už v 9 minutě boje o zlato
2:0, ale vedení neudrželi a museli se spokojit se
stříbrem. Mladí reprezentanti navázali na nedávné
úspěchy mužů i žen na MS v Bilbau. Mužská reprezentace slavila první titul a ženská přivezla stříbro.
Ve výběru české reprezentace byl také rodák
z Poličky Jakub Cik, kterému se podařilo vstřelit
historicky první gól české reprezentace na MS.

1. neděle
1. sobota
2. neděle

zavřeno
14.00-20.00 h.
zavřeno

3. pondělí 6.00-20.00 h.
4. úterý
6.00-10.00 h. 12.00-20.00 h.
5. středa
6.00-7.30 h.
12-19.00 h.,
19.00-20.00 h. kondiční plavání
6. čtvrtek 6.00-7.30 h.
12.00-20.00 h.
7. pátek
6.00-10.00 h. 12.00-20.00 h.
8. sobota 14.00-20.00 h.
9. neděle zavřeno

VLAJKA POLIČKY NA PAMÍRU

BĚH TERRYHO FOXE 2007

28. 7. 2007 v 16.15 hod. se dvěma poličským
horolezcům, bratrům Martinovi a Petrovi Mazalovým, povedlo vystoupit na Pik Nezávislosti,
všeobecně známý jako Pik Lenina, vysoký 7134
m. Hora se nachází v severním Pamíru, třetím
nejvyšším horstvu planety, na kyrgyzsko-tádžické
hranici. Výstup byl veden po normálce ze severu.
Jinou trasu nebylo možné realizovat kvůli letošnímu nadprůměrnému stavu sněhu a následnému
lavinovému nebezpečí.

Maratón naděje bude startovat z Palackého náměstí v Poličce dne 16. září 2007 ve 14.00 hodin
Lze absolvovat na kole, kolečkových bruslích,
vozíku, během, procházkou, s kočárkem, se psem.
Prezentace od 12.30 hodin v místě startu.

Šestičlenná výprava horolezců z Poličky (dalšími „poličáky“ byli Jirka Zelenda a Petr Mihulka), Tanvaldu a Terezína se na rozdíl od mnoha
ostatních skupin vrátila s dosaženým vrcholem.
Letošní počasí nebylo k horolezcům vlídné, a tak
se vrátili nejen s váhovými úbytky, ale i s několika
omrzlými prsty. Expedice byla pojata v lehkém
stylu, s minimem materiálního zabezpečení. Za
její realizaci se postavilo několik firem, zejména
poličská Medesa. Souhrou štěstí, tvrdé práce na
kopci (a nejen na něm), vůle a setkání správných
lidí (také nejen na kopci) si mohlo několik z nich
splnit jeden z jejich snů.
pema

ROZVRH PLAVÁNÍ PRO
VEŘEJNOST ZÁŘÍ 2007

Po ukončení Běhu Terryho Foxe čeká každého
občerstvení.
Těší se na Vás pořadatelé: Křesťanská demokratická unie-Československá strana lidová(KDU-ČSL)
a Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí(SJ),
Za významné podpory Městského úřadu v Poličce. Záštitu nad letošním BTF převzal senátor pan
Václav Koukal
Děkujeme sponzorům BTF:
T.E.S. s.r.o. Polička, ZŘUĎ Masokombinát a.s.
Polička, Město Polička, Svatojosefská jednota,
KDU-ČSL, BONAPARTE.

10. pondělí 6.00-7.30 h.
15.00-20.00 h.
11. úterý
6.00-7.30 h.
12.00-20.00 h.
12. středa
6.00-7.30 h.
12-19.00 h.,
19.00-20.00 h. kondiční plavání
13. čtvrtek 6.00-7.30 h.
12.00-20.00 h.
14. pátek
6.00-7.30 h.
12.00-20.00 h.
15. sobota 14.00-20.00 h.
16. neděle zavřeno
17. pondělí 6.00-7.30 h.
18. úterý
6.00-7.30 h.
19. středa
6.00-7.30 h.
18.30-20.00 h.
20. čtvrtek 6.00-7.30 h.
21. pátek
6.00-7.30 h.
22. sobota 14.00-20.00 h.
23. neděle zavřeno

15.00-20.00 h.
14.00-20.00 h.
17.30-18.30 aquerobic,
20.00-21.00 h. k. plav.
14.00-20.00 h.
12.00-20.00 h.

24. pondělí 6.00-7.30 h.
25. úterý
6.00-7.30 h.
26. středa
6.00-7.30 h.
18.30-20.00h.,
27. čtvrtek 6.00-7.30 h.
28. pátek
14.00-20.00 h.
29. sobota 14.00-20.00 h.
30. neděle zavřeno.

18.00-20.00 h.
14.00-20.00 h.
17.30-18.30 aquerobic,
20.00-21.00 h. k. plav.
14.00-20.00 h.

Provoz kurzů bude upřesněn během měsíce
září, rozpis bude zveřejněn ve vývěsní tabuli před
plaveckým bazén. Případné změny budou zveřejněny ve vývěsní tabuli před plaveckým bazénem.
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ZÁŘÍ
PROVOZ SAUNY: bude upřesněn během měsíce září, rozpis bude zveřejněn ve vývěsní tabuli
před plaveckým bazénem.
PROVOZNÍ DOBA FITCENTRA NA PLAVECKÉM BAZÉNU: PO - PÁ : 14.00-20.00 h.; ÚT, ČT,
SO 10.00-12.00 h.
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KOUPALIŠTĚ UZAVŘENO

ĀȀ̀ЀԀ܀ԀࠀࠀԀऀऀԀ
ĀĀĀȀ̀ЀԀऀࠀ܀ఀഀȀༀ

Jitka Kmošková
vedoucí plaveckého bazénu Polička

ŠKOLNÍ PLAVECKÁ SOUTĚŽ TUČŇÁK OPEN
Se 16. ročníkem soutěže měst je spojen 2. ročník soutěže pro základní a střední školy TUČŇÁK
OPEN 2007, pořádaný ve stejném termínu.
Všichni žáci a studenti, kteří se zúčastní soutěže měst, mohou zároveň zabodovat i ve prospěch
své školy.
Bezprostředně po zakončení akce pedagog
sečte získané body u padesáti nejúspěšnějších
žáků (studentů) a informaci o dosaženém součtu
bodů pošle Agentuře Sprint (viz níže uvedený
kontakt). Na základě takto posbíraných údajů,
které potřebujeme mít k dispozici nejpozději do

úterý 9. října 2007, sestavíme republikové pořadí
ve třech kategoriích:
Kategorie A - I. stupeň základních škol
Kategorie B - II. stupeň základních škol
Kategorie C - střední školy
Výsledky soutěže škol zveřejníme v říjnovém
čísle časopisu ŠKOLNÍ SPORT + na webových
stránkách Agentury Sprint a na webové adrese
nově založeného o.s. FANDÍME DĚTEM.
V kategoriích A a B dostane 5 nejúspěšnějších
škol pro svých 50 reprezentantů diplomy a věcné

ceny (suvenýry), v kategorii C budeme počítat
s cenami pro 3 školy. Navíc - bude-li to proveditelné, chtěli bychom odměnit vylosované školy - bez
ohledu na jejich umístění v republikovém pořadí.
Kontakty pro organizátory i účastníky soutěže:
Agentura Sprint,
Vršovické náměstí 2, 101 00 Praha 10
tel. 271 741 212, fax 271 742 414
e-mail:
agentura-sprint@email.cz
fandime.detem@email.cz
aprochaz@cro
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