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AKTUÁLNĚ S VEDENÍM MĚSTA
Rozhovor vedený se starostou a místostarostkou
města v zářijovém čísle JITŘENKY vyvolal žádosti
o pokračování. Také tentokrát dr. Marie Tomanová
a pan Jaroslav Martinů ochotně zodpověděli další,
e-mailem položené, otázky.
Ve městě zahájil provoz další, v pořadí již
třetí, supermarket. Proslýchá se, že v Poličce
záhy dojde k výstavbě (v průmyslové zóně)
prodejny další společnosti. Co je na tom pravdy? Neobáváte se – už nyní – likvidace drobných prodejců v centru města?
Je pravdou, že v období než padlo definitivní
rozhodnutí majitelů obchodního domu TESCO
o výstavbě tohoto supermarketu na soukromých
pozemcích v oblasti ulice Hegerova, tak několikrát
různí zájemci navštívili město a dotazovali se na
pozemky ve vlastnictví města Poličky. Pozemky
v průmyslové zóně se jim nelíbily hlavně z důvodu
složitého přístupu. Podle neověřených informací
mají tyto skupiny zájem o pozemky v oblasti bývalé Hedvy v nádraží. Osobně se domníváme, že
po dokončení obchodního centra TESCO, celkem
již třetího supermarketu v našem městě, nastane
delší období, než někdo další přijde s podobným
záměrem. Co se týče možné likvidace drobných
prodejen v centru města, tak jsme si vědomi obtížné situace těchto obchodníků. V rámci našich
možností a pravomocí se alespoň snažíme jim nezatěžovat jejich pozici regulací dopravy proti jejich
vůli a snažíme se jejich požadavky v nové vyhlášce
o dopravě, která začne platit od 1. ledna 2008 zohlednit k jejich spokojenosti. Na závěr si myslíme,
že jako občané, zákazníci a spotřebitelé bychom
neměli masově podléhat mnohdy vábivé reklamě
těchto velkoprodejen a odklánět se od místních
obchodníků majících často kvalitnější zboží v obdobných cenách.
Město vložilo do úprav koupaliště nemalé
prostředky. Byla tato investice rentabilní nebo
ztrátová v porovnání se zisky (ze vstupného,
pronájmu) za sezonu? Nejeví se výhledově jako
logičtější investice prostředků do krytého bazénu jako celoročního rekreačně sportovního
areálu?
Polička vložila v letošním roce do modernizace
koupaliště velice skromnou částku cca 1 mil. Kč
včetně 200.000,-- Kč dotace z rozpočtu Pardu-

bického kraje. Za tyto peníze se opravilo dětské
brouzdaliště, pořídila se skluzavka, venkovní
sprchy, rozšířil se i počet laviček a rozšířilo se
hřiště pro plážový volejbal. Jsme přesvědčeni, že
tato velice omezená investice do I. etapy má své
opodstatnění, a to hlavně z důvodu celkového objemu vynaložených peněz ve vztahu k délce sezóny
v našich klimatických podmínkách. Na úrovni rady
a zastupitelstva města panuje široká shoda, že si nemůžeme dovolit investovat, za této situace, desítky
miliónů Kč do opravy koupaliště tak, jako v některých městech, na úkor zadlužení města. Nicméně,
tento skromný, ale zároveň realistický, přístup nám
umožní naše koupaliště udržet v provozu (hrozilo
uzavření z hygienických důvodů) a dalšími nezbytnými etapami v následujících letech v celkovém
odhadovaném rozsahu 2 – 3 mil. Kč dokončit tento
záměr o rekonstrukci stávající provozní budovy.
Z tohoto přístupu je patrná shoda, že výhledově je
logičtější investovat prostředky do krytého bazénu.
Protože tato rekonstrukce si vyžádá částku, která
není v silách našeho rozpočtu, budeme se snažit
část těchto peněz získat z prostředků evropských
fondů. V případě, že se nám nepodaří tyto finanční prostředky získat, tak by bylo nutné přistoupit
k opravě bazénu po etapách v rozsahu, který bude
adekvátní našemu rozpočtu.
Můžete sdělit čtenářům JITŘENKY, jak se
vyvíjí výběrové řízení na funkci kastelána
hradu Svojanov?
Uzávěrka výběrového řízení byla ke dni 31. 8.
2007. K tomuto datu se přihlásilo 25 uchazečů. Pět
bylo vyřazeno pro nesplnění podmínek, ostatní postoupili do druhého kola. Toto kolo bude probíhat
písemnou formou. Účastníkům byly zaslány otázky,
které mají písemně zodpovědět do 29. 9. 2007. Po
vyhodnocení odpovědí proběhne kolo třetí formou
pohovorů před výběrovou komisí.
Můžete přesně vyčíslit prostředky vložené
městem do letošního festivalu Polička 555?
Financování festivalu je vícezdrojové. Z rozpočtu města Poličky byla na pořádání festivalu čerpána
částka 255.000,-- Kč, dále město obdrželo dotaci
ve výši 100.000,-- Kč z rozpočtových prostředků
Pardubického kraje. Navíc se pořadateli tohoto fes(pokr. na str. 2)

K VOLNÉMU POHYBU PSŮ VE MĚSTĚ
Město Polička vydalo s účinností k 3. 7. 2007
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007, která upravuje pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích na území města Poličky a zároveň vymezuje
prostory pro volné pobíhání psů. Na území města
Poličky se touto vyhláškou vymezují veřejná
prostranství (tj. jednotlivé ulice a náměstí včetně
chodníků a veřejné zeleně, dále městský park a lesopark Liboháj), kde je pohyb psů možný pouze na
vodítku. Pro volné pobíhání psů jsou touto vyhláškou vymezena veřejná prostranství v částech obce
Lezník, Modřec a Střítež.
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Neznamená to však, že by poličští občané museli vozit své psy do Lezníka, Modřece či Stříteže,
aby je tam nechali proběhnout bez vodítka. V Poličce je volný pohyb psů možný mimo konkrétní
veřejná prostranství, vyjmenovaná v příloze k vyhlášce. K tomuto účelu lze například využít louku
za koupalištěm podél Jánského potoka nebo louku
za garážemi „Na Plivátku“, obě ve vlastnictví Města
Poličky.
Je nutné zdůraznit, že volné pobíhání psů je
možné pouze pod neustálým dohledem a přímým
vlivem osoby psa doprovázející.

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ NA SÍDLIŠTI
HEGEROVA V POLIČCE
Při roční kontrole výše uvedeného dětského hřiště
byly zjištěny závady a nedostatky. Tyto závady jsou
z části způsobeny opotřebením vlivem povětrnostních podmínek a z části jsou způsobeny vandalismem
a neadekvátním užíváním dětského hřiště.
Z tohoto důvodu dojde na podzim letošního roku
k odstavení některých hracích prvků, které jsou v nejhorším stavu.
V průběhu příštího roku budou instalovány nové
herní prvky na místo prvků neopravitelných a budou
opraveny závady menšího rozsahu.
-mm-

PŘIHLASTE SE O SVÉ VĚCI
Městský úřad Polička oznamuje občanům, že na
úseku nálezů zůstala nevyzvednuta celá řada jízdních
kol, svazků klíčů od bytů i od automobilů a jednotlivých klíčů s přívěsky.
V termínu do 20. října se lze o tyto věci ztracené
cca v průběhu předešlého roku přihlásit. Podmínkou
vydání věci původnímu majiteli bude její přesný popis, u jízdních kol typ, barva, nadstandardní či chybějící vybavení, případně jiná specifikace.
Kontakty:
jizdní kola:
Městská policie Polička, tel. 461 723 806
ostatní:
paní Neumannová, ohlašovna, tel. 461 723 888.
Lenka Neumannová, OVV, úsek nálezů

AKTUÁLNĚ S VEDENÍM MĚSTA
(pokr. ze str. 1)
tivalu, příspěvkové organizaci Tylův dům, podařilo
získat sponzorské dary ve výši cca 50.000,-- Kč.
Větrné elektrárny – zdroj alternativní energie pro spotřebitele a zisků pro jejich vlastníky
a provozovatele. Zaslechli jsme, že si město
Polička hodlá pronajmout několik těchto zařízení. Můžete sdělit něco bližšího?
Naše město si nehodlá pronajmout několik
těchto zařízení, ale naopak se intenzivně zabýváme
možností, že bychom dvě větrné elektrárny sami
postavili. Z důvodu, že území kolem Poličky je
zablokováno ochranným pásmem vojenského radaru, zvažujeme lokalitu u obce Proseč, kde se nám
naskýtá možnost realizace tohoto záměru. Jedná se
o tak veliké a složité téma, že je nutná velice odpovědná a důkladná diskuse, která musí vyhodnotit
všechny aspekty a to nejen technické, ale hlavně
ekonomické. Důvodem této investice je očekávaný
finanční profit našeho města z provozu těchto elektráren. Pokud by se potvrdily finanční analýzy, tak
by se tento projekt stal finančním přínosem pro náš
rozpočet a umožnil by nám větší investice všeho
druhu pro zlepšení kvality života v Poličce. Myslíme si, že když desítky tisíc těchto strojů vyrostly na

západ od našich hranic a s ohledem na skutečnost,
že stát garantuje 15 let výkupní ceny energie, je
nezbytné tento záměr pečlivě vyhodnotit a zodpovědně na úrovni zastupitelstva rozhodnout. Pokud
by se potvrdily očekávané předpoklady, tak by to
byl první projekt, na který by naše město čerpalo
úvěr s cílem, že budoucí provoz nebude stát další
každoročně se opakující finanční částky z našeho
rozpočtu na běžný provoz, ale naopak bude zdrojem posílení našich příjmů a zlepší hospodaření
našeho města.
Před časem město Polička investovalo značný obnos do rekonstrukce Tylova domu, jehož
součástí je i moderně vybavené „kino“. Jak jste
vy osobně spokojeni s četností představení
a nabídkou obecně?
Neradi tyto věci převracíme do osobních rovin.
Program kina je sestavován pro širokou veřejnost,
nikoliv jen pro jednu zájmovou skupinu. Musíme ale
podotknout, že jsme dosud neobdrželi stížnosti nebo
podněty ke změnám programu a četnosti promítání.
Pokud má kdokoliv připomínky, může je říci nám
nebo ředitelce Tylova domu paní Aleně Báčové.
Děkujeme za odpovědi.

PROČ V POLIČCE NEZVONÍ ZVONY?
Možná jste si toho také všimli. Občas lze nějaké zvonění zaslechnout, ale není to ten velebný
sbor zvonů jako dřív. Když zvoní, tak většinou jen
jeden. Před časem jsme si mohli ve Svitavském
deníku přečíst článek, kde si jedna paní jezdící
občas do Poličky stěžovala, že dřív, když byla
různá omezení se zvonilo a teď, když to nikdo
nezakazuje, zvony v Poličce není slyšet. A měla
pravdu. Tak proč se tedy nezvoní?
Naše farnost má ve městě dva kostely se zvonicí. Podrobnosti o zvonech si každý může přečíst
v krásné knížce pana St. Konečného Zvony v Poličce a na Poličsku. Ve zvonici u kostela sv. Michaela
je jeden zvon, který mlčí už asi pět let. Elektrický
pohon zvonění je strojová síla, která musí uvést
do pohybu dost velkou zátěž. A tak se stalo, že
zavěšení zvonu nevydrželo tento tah a došlo ke
zkřížení celé hřídele. Zvon visí trochu nakřivo, nelze zvonit ani ručně. Peníze jsou problém vždycky,
ale tentokrát je problém také sehnat odborníka,
který tuto práci umí a smí udělat, protože se jedná
o památkově chráněný zvon. Máme od památkářů
odborný posudek, bylo skutečně zajímavé sledovat
jejich práci. Letos se na této opravě konečně začalo
dělat. Je to také díky pochopení ze strany města,
které nám na tuto akci přispělo 50 000 Kč. Kolik
to bude stát zatím nelze říci, protože vlastně vše je
atypické, kus po kuse se musí vyrábět. Na závadu
je i to, že vyřazené části původního zavěšení zvonu se nezachovaly. Někdo vyházel to, co se mělo
zachovat. Nejen z historických důvodů, ale také
proto, že je pak snadnější a levnější vyrobit repliku.
Musí to být nejen funkční, ale také v původní kráse. Tu původní krásu nezničí ani elektrický pohon,
který obstará lineární motor. Lineární motory jsou
nový technický prvek, který zajišťuje bezdotykový
způsob pohonu, takže pohyb zvonu je stejně jemný jako při ručním zvonění. Podstata tohoto systému je v tom, že jsou proti sobě dvě desky, z nichž
jedna je rotor a druhá stator elektromotoru.
Ale vraťme se k té původní kráse. Tím se dostáváme na věž kostela sv. Jakuba, pod světničku
B. Martinů: Tam visí pět zvonů, ale už dlouho
všechny-nezvonily. A možná ještě dlouho zvonit
nebudou. Proč? Ona ta původní krása má také
funkčnost. Kdo šel cestou do světničky kolem
zvonů, viděl tu hrůzu. Pan zvonař Kadlec nechtěl
své zvony přizpůsobovat dřevěným dubovým stolicím. Jednodušší bylo je nahradit ocelovými. Je to

urážka estetiky. Ale kromě toho, podle názoru statika, ta ocel přenáší do věže chvění, které dřevěné
stolice utlumily. Proto rada, či spíš nařízení: zvonit
co nejméně, protože by tím mohla být narušena
statika věže. (To nemá nic společného s prasklinou ve zdi ve světničce. Tam je prasklina od roku
1994, když jsme vyměňovali trámy pod světničkou
a došlo k poklesu příčky v předsíňce.) Řešením by
bylo vrátit původní dřevěné stolice. Ale ty se tam
odtud odklízely v metrových kouscích. Nezbývá,
než pomýšlet na stolice nové. K mému radostnému překvapení se iniciativy ujal pan starosta Jaroslav Martinů, který ty ocelové stolice považuje za
ostudu. Navrhuje možnost získání dřeva na nové
stolice z městských lesů. Proto se intenzivně pracuje na projektové dokumentaci, abychom věděli
kolik a jakého dřeva by bylo potřeba a kolik by to
asi mělo stát.
A tak se snad můžeme i trochu těšit, že když už
ty zvony máme, mohli bychom je také slyšet.
P. Rudolf Zahálka, děkan

DOTACE Z EU PRO NEZISKOVÉ
ORGANIZACE
Neziskové organizace mají nyní jedinečnou
možnost zapojit se do velkých partnerských projektů, které se budou ucházet o dotace z evropských
fondů.

Máte nápady a nemáte kapacity pro jejich
realizaci? Pak jste na tom stejně jako velká část
neziskových organizací v Pardubickém kraji. Koalice nevládek Pardubicka, která sdružuje neziskové
organizace působící v Pardubickém kraji, proto
připravuje SPOLEČNÉ projekty, které na principu
partnerství spojí síly více neziskových organizací
v kraji. SPOLEČNÉ projekty by měly mít větší šanci
uspět v konkurenci, protože budou připraveny
a řízeny profesionálním týmem Koalice nevládek
Pardubicka a budou zasahovat větší území a širší
cílovou skupinu. SPOLEČNÉ projekty jsou jedinečnou šancí pro menší organizace, které nemají
kapacity na zpracování projektů,
Realizací SPOLEČNÝCH projektů získají neziskové organizace zkušenosti s evropskými fondy,
budou moci odborně rozvinout své zaměstnance,
přijmout nové pracovníky pro realizaci rozvojových
projektů či zkvalitnit způsob řízení svých organizací. Získají také příležitost navázat spolupráci
s domácími i zahraničními neziskovými subjekty
a získají významný a prestižní zdroj příjmů.
Koalice nevládek Pardubicka nyní hledá další
náměty na projekty, které by mohly být realizovány
jako SPOLEČNÉ. Hledá také neziskové organizace,
které se chtějí zapojit do příprav SPOLEČNÝCH
projektů. Míra zapojení závisí na ochotě a schopnostech každé organizace.
Získat podrobné informace a zapojit se do přípravy a realizace SPOLEČNÝCH projektů se můžete
na internetových stránkách www.spolecne.eu.
Ing. Karel Borovička, manažer projektu Společně!, borovicka@spolecne.eu
Kontakt:
Karel Borovička, 774 412 476
Koalice nevládek Pardubicka
Husova 168, 530 03 Pardubice
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OKÉNKO MĚSTSKÉ POLICIE
Hlouček 22. 8. v noci na Palackého náměstí,
nic dobrého nevěstí.
Dvacetiletý hrdina,
své role se ujímá.
S popelnicí flirtuje,
snad, že není živá, lituje.
Poté v půli silnice chce ji opustit,
to však strážníci nemohou dopustit.
Ukončí podivné hrátky
a popelnice stěhuje se zpátky.
Poslední dějství bývají neměnná,
bloková pokuta je jako odměna…
Na trase z Jimramova do Poličky,
28. 8. utáhlo se oko smyčky.
Sic za volantem je jak ve vodě ryba,
ježdění je pro něj velká chyba.
V rukou strážníků uvízl znova,
šestadvacetiletý řidič z Jimramova.
Čtenáři jej dobře znají,
často bývá ve zpravodaji.
Ač vyzkoušel si úklid města,
bude asi z jiného těsta.
S pruhem může čekat obálku,
v níž soud pozdraví jej na dálku.
A začne hezky od píky,
v Jimramově bude čistit chodníky…
Noční tmou 29. 8. dva stíny se plíží.
Zahradou a dvorkem v Nové ulici k římse se blíží,
zídky a střechy zdolávají hravě,
dík dobré kondici či v žilách kolující trávě.
Světlíkem spouštějí se do bývalé herny,
snad proto, že měli den perný,
usínají squoteři,
na podlaze u dveří.
Jak po výbuchu nálože,
vypadá to v tom domě nahoře,
kde želízka strážníků,
utnou spánek nocležníků.
Jak příběh vyvíjel se dále?
Párek „spidermanů“ dal Poličce vale.
Mladíci ve věku 16 a 20 jar,
první je v „pasťáku“, druhý ve vazbě – tak zdar!
Šestadvacetiletý muž z Lubné,
31. 8. v noci řekl si, že to „prubne“.
Z náměstí až na nábřeží,
pojede vozem, přece nepoběží.
Bez řidičáku a pivní dech,
za rohem policejní hlídka, to je pech!
A jaká že bude odplata?
Zřejmě vesta a lopata…
Jak po dešti zahrádka,
napitá byla škodovky osádka.
Mysleli, že nad ně není,
choutky dostali na závodění.
Přes náměstí plochu,
projeli se trochu.
Pak jednosměrkou k Jordánu,
9. září po ránu.
Každý pád předchází pýcha,
policejní vůz již na záda jim dýchá.
Po silnici k letišti,
dvě auta rychle prosviští.
Rozhodla před Lezníkem zatáčka,
škodovka v ní si plechy pomačká.
Potom skončí v poli,
s vyvrácenými koly.
Dva mladíci ukrytí v remízku,
neuniknou policejnímu želízku.
Jakéže z toho poučení plyne?
Když piješ, neměj nohy líné…

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
1. Identifikační údaje zadavatele:
Městský úřad Polička – odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí (orgán státní
správy lesů), Palackého náměstí 160, 572 01 Polička
Telefon/fax: 461 723 888, 461 725 926
Zástupce zadavatele:
Ing. Marta Mastná – vedoucí odboru ÚPRaŽP Městského úřadu Polička
Kontaktní osoba:
Ing. Václav Bros – referent OÚPRaŽP Městského úřadu Polička, tel.: 461 723 854.
2. Vymezení předmětu zakázky:
Pověření orgánu státní správy lesů fyzické nebo právnické osoby výkonem funkce odborného
lesního hospodáře podle § 37 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb., v platném znění (dále jen lesní
zákon) pro lesy soukromých vlastníků lesa, kteří si nevybrali odborného lesního hospodáře
sami (§ 37 odst. 3 lesního zákona), a pro které byly vypracovány lesní hospodářské osnovy
(§ 25 lesního zákona). Jedná se o vlastníky lesů:
a) v katastrálním území obcí Kamenec u Poličky, Sádek u Poličky, Telecí, Oldříš u Poličky,
Široký Důl, Borová u Poličky, Pustá Rybná, Březiny u Poličky a Pustá Kamenice ( VŘ OLH 1)
b) v katastrálním území Korouhev, Nedvězí u Poličky, Nedvězíčko, Jedlová u Poličky, Lačnov
u Korouhve, Modřec, Stašov, Bystré u Poličky a Pomezí (VŘ OLH 2)
c) v katastrálním území Hamry nad Křetínkou, Hartmanice u Poličky, Trpín, Hlásnice, Předměstí, Svojanov, Starý Svojanov (VŘ OLH 3).
3. Výše odměny za provedení zakázky:
Dle platných sazeb na činnost OLH v případech, kdy jeho výkon hradí stát (§ 37 odst. 7 lesního
zákona).
4. Podmínky zadavatele pro přístup k zakázce:
• Licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře (§ 37 odst. 2 lesního zákona)
• Právní bezúhonnost podle lesního zákona
• Uchazeč (fyzická nebo právnická osoba) nesmí po dobu výkonu funkce odborného lesního
hospodáře podnikat na základě živnostenského oprávnění v předmětu podnikání a oboru
souvisejícím s lesnictvím (zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění)
• Praxe s výkonem OLH výhodou.
5. Požadavky na kvalifikaci uchazeče:
Není třeba prokazovat (odborné lesnické vzdělání je přílohou žádosti o udělení licence odborného lesního hospodáře - § 42 lesního zákona).
6. Náležitosti podání nabídky:
• Identifikace uchazeče (jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby, datum
narození nebo IČ, trvalý pobyt nebo sídlo právnické osoby)
• Doklad o udělení licence odborného lesního hospodáře
• Životopis nebo popis dosavadní odborné činnosti
• Návrh záměru hospodaření v lesích vlastníků uvedených v předmětu zakázky.
7. Zadávací lhůta, místo a způsob pro podání nabídek:
Zadávací lhůta pro podání nabídek zájemců končí dne 31. října 2007 ve 13,00 hodin. Nabídku
je možné v tomto termínu doručit v listinné podobě v řádně uzavřené obálce na adresu: Město
Polička, Palackého náměstí 160, 572 01 Polička s označením:
a)„Neotvírat – VŘ OLH 1“
b)„Neotvírat – VŘ OLH 2“
c)„Neotvírat – VŘ OLH 3“
8. Další ujednání:
Zadavatel, v případě zájmu uchazečů, může poskytnout žadatelům před koncem lhůty uzávěrky nabídek dodatečné informace k zakázce i jejím podmínkám.
Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit ze zakázky nabídky opožděné, neúplné nabídky a nabídky odporující zadávacím podmínkám zadavatele uvedeným v bodě 4. této výzvy.
Zadavatel si rovněž vyhrazuje možnost nevybrat žádnou z nabídek nebo odmítnout všechny
předložené nabídky.
Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v této zakázce.
Výzva k podání nabídky bude zadavatelem zveřejněna na úřední desce, v místním tisku a způsobem umožňujícím dálkový přístup po celou dobu uvedené zadávací lhůty.
V Poličce dne 20. září 2007
Ing. Marta Mastná
vedoucí odboru ÚPRaŽP
Městského úřadu Polička

Pavel Lahodný, velitel MP
ilustrace: Eliška Slezáková, 12 let
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ZPRÁVY Z RADNICE
USNESENÍ
- přijatá na 17. schůzi Rady města Poličky
konané dne 20. srpna 2007
RM bere na vědomí informace ředitele společnosti S & M s.r.o., Jevíčko k projektu větrných
elektráren.
RM projednala a doporučuje ZM schválit Rozbory plnění rozpočtu Města Poličky za I. pololetí
roku 2007.
RM schvaluje podání návrhu na „Prohlášení rodné světničky Bohuslava Martinů ve věži kostela sv.
Jakuba v Poličce za národní kulturní památku“ dle
důvodové zprávy.
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
s firmou BAZENSERVIS, s.r.o. Týniště nad Orlicí na
akci „Zhotovení skluzavky na koupališti v Poličce“ dle
důvodové zprávy a pověřuje starostu k jeho podpisu.
RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro
otevírání obálek s nabídkami na akci „Regenerace
panelových sídlišť M. Bureše a Švermova v Poličce
– II. etapa“ dle důvodové zprávy.
RM schvaluje dodavatele na provedení stavby
„Rekonstrukce části komunikace na ul. Družstevní
v Poličce“ firmu COLAS CZ a.s., Jihlava dle důvodové zprávy.
RM schvaluje zrušení výběrového řízení na stavbu „Technická budova na koupališti v Poličce“ dle
důvodové zprávy.
RM schvaluje zrušení výběrového řízení na akci
„Zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci hradního paláce, příhrádku a bašt v areálu hradu
Svojanova“ dle důvodové zprávy.
RM doporučuje ZM schválit přijetí účelové dotace na rozšíření jednotného systému varování a vyrozumění do části města Polička Stříteže a dalších
míst ve městě, pro plné využití systému zejména
jako městského rozhlasu ve výši 250.000,-- Kč a zařazení projektu do rozpočtu města na rok 2008 se
spoluúčastí ve výši 700.000,-- Kč.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na
„Zajištění a provádění zimní údržby komunikací
v částech obce Lezník a Střítež“ s Agro družstvem
Sebranice, dle důvodové zprávy a pověřuje starostu
k jejímu podpisu.
RM bere na vědomí informaci o předložení
dvou variant návrhu koncepčního řešení regulačního plánu lokality pro bydlení Mánesova, Polička
a doporučuje k podrobnému dopracování v souladu s následně schváleným návrhem zadání regulačního plánu variantu „A“.
RM bere na vědomí Zprávu o projednání návrhu
zadání regulačního plánu lokality pro bydlení Mánesova, Polička.
RM souhlasí s provedeným vyhodnocením
požadavků dotčených orgánů, ostatních subjektů
a veřejností, které byly uplatněny u pořizovatele
v průběhu projednání návrhu zadání regulačního
plánu lokality pro bydlení Mánesova, Polička a doporučuje ZM jeho schválení.
RM doporučuje ZM schválit v souladu s § 64,
odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebnímu řádu (stavební zákon), upravený
návrh zadání regulačního plánu lokality pro bydlení Mánesova, Polička.
RM bere na vědomí výsledek výběrového řízení
na dodávku laserového měřiče rychlosti a souhlasí
s dalším postupem v této věci dle důvodové zprávy.
RM bere na vědomí Organizační řád Domu
s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička s účinností od 1. 8. 2007.
RM bere na vědomí informaci o místě, termínu
a době pro podání žádosti k předškolnímu vzdělávání v MŠ Čtyřlístek Polička pro školní rok 2007/
2008 dle důvodové zprávy.
RM schvaluje prodloužení uzavření MŠ Polička, Hegerova v měsíci srpnu 2007 dle důvodové
zprávy.

RM bere na vědomí návrh Obecně závazné vyhlášky Města Poličky č. 2/2007 o místním poplatku
za povolení k vjezdu s vozidlem do vybraných míst
a částí měst.
RM schvaluje jednostranné zvýšení nájemného
o maximální přírůstek měsíčního nájemného v bytech ve vlastnictví Města Poličky v roce 2008 v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb., o jednostranném
zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona
č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a se Sdělením Ministerstva pro místní rozvoj č. 151/2007 Sb., ze dne 25. června 2007,
a to od 1. ledna 2008 dle důvodové zprávy.
- přijatá na 18. schůzi Rady města Poličky
konané dne 3. září 2007
RM bere na vědomí stav dětského hřiště na Sídlišti Hegerova v Poličce dle důvodové zprávy.
RM ukládá T.E.S., s.r.o. Polička odstavit z provozu rizikové hrací prvky dětského hřiště na Sídl.
Hegerova v Poličce, které neodpovídají bezpečnostním normám. Dále ukládá T.E.S. ve spolupráci
s OÚPRaŽP vypracovat nacenění oprav těchto hracích prvků s tím, že jejich oprava bude provedena
a zaplacena z rozpočtu v roce 2008.
RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami pro výběr dodavatele
projektové dokumentace „Rekonstrukce hřbitova
u sv. Michaela“ dle důvodové zprávy.
RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro
otevírání obálek s nabídkami na akci „Rozšíření
veřejného osvětlení pro chodce – od stavebnin
Prima k Ravensburger Kartonu v Poličce“ dle důvodové zprávy.
RM schvaluje dodavatele na provedení stavby
„Regenerace panelového sídliště M. Bureše a Švermova v Poličce – II. etapa“ – firmu COLAS CZ, a.s.,
Jihlava dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou
COLAS CZ, a.s., Jihlava na stavbu „Regenerace panelového sídliště M. Bureše a Švermova v Poličce
– II. etapa“ dle důvodové zprávy a pověřuje starostu
k podpisu této smlouvy o dílo.
RM doporučuje ZM schválit směnu pozemků ve
vlastnictví Města Poličky ...
Rozdíl v cenách směňovaných pozemků bude
řešen finančním doplatkem ve prospěch Města
Poličky ve výši 500 tis. Kč a provedením stavebních úprav železničního spodku vlečky na náklady
Poličských strojíren a.s. formou prosypu a zhutnění
v šířce 2,5 – 3 m a v úseku od křížení s ulicí Družstevní (Hrubého mlýn) po křížení se silnicí II/362
tak, aby povrch tělesa bývalé vlečky mohl sloužit
jako základ budoucí cyklostezky.
RM jmenuje hodnotící komisi pro výběrové
řízení na ředitele příspěvkové organizace Hrad Svojanov ve složení dle důvodové zprávy.
RM bere na vědomí zahájení provozu Školní
jídelny Polička, ve školním roce 2007/2008 od
10. 9. 2007 z důvodu dokončení stavebních prací
dle důvodové zprávy.
RM schvaluje poskytnutí odměny paní Aleně
Báčové, ředitelce příspěvkové organizace Tylův
dům Polička, za organizaci a uspořádání festivalů
v Poličce v letošním roce, ve výši dle důvodové
zprávy.
RM bere na vědomí dopis Společnosti ochránců
památek ve Východních Čechách, týkající se hradu
Svojanov.
RM bere na vědomí termíny konání festivalů
pořádaných Tylovým domem v Poličce v roce 2008
dle důvodové zprávy.
RM bere na vědomí informace předložené tajemníkem MěÚ Polička týkající se organizačních
změn na MěÚ Polička.

- přijatá na 19. schůzi Rady města Poličky konané dne 17. září 2007
RM schvaluje Dodatek č. 3 k veřejnoprávní
smlouvě, kterým se mění veřejnoprávní smlouva
uzavřená mezi Městem Litomyšl a Městem Polička
dne 25. 10. 2002.
RM schvaluje užití městského znaku pro účely
„Propozice VI. olympiády dětí a mládeže Pardubického kraje“ Pardubickému krajskému sdružení ČSTV,
Pardubice.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se spol.
DS DELTA s.r.o., Lubná na zhotovení stezky pro pěší
v části města Poličky Stříteži dle důvodové zprávy
a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
RM doporučuje ZM schválit vyčlenění částky cca
600 tis. Kč pro spolufinancování akce „Intenzifikace
ČOV Polička – řízené odstraňování fosforu“ z rozpočtu na roky 2007-8, provedení výběru dodavatele
a v případě získání finanční podpory z dotačních
zdrojů zahájení akce.
RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu č. 6/2007.
RM schvaluje poskytnutí daru v podobě cca 9 m3
dřeva oddílu odbíjené TJ SPARTAK POLIČKA, pro
přístřešek nářaďovny, zastřešení stávající buňky a postavení dřevěné pergoly.
RM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků
pro:
TJ Štefanydes Polička, šachový oddíl, ve výši
10.000,- Kč, na cestovné a režii šachových soutěží
Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí, ve výši
7.000,- Kč, na činnost dětí a mládeže
Česká tábornická unie, táborový oddíl Peklo Polička, ve výši 5.000,- Kč, na setkání se skauty
Český svaz ochránců přírody I. základní organizace v Poličce, ve výši 8.000,- Kč, na opravy a úpravy
klubovny
Český svaz chovatelů v Poličce, ve výši 2.000,- Kč,
na výstavu králíků.
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí finančních
příspěvků ve výši nad 20.000,- Kč pro:
VPS Polička, malá a sálová kopaná, ve výši
10.000,- Kč, na turnaje celostátní ligy
Atletika o.s. Polička, ve výši 14.000,- Kč, na závodní atletickou činnost
HC Spartak Polička, ve výši 10.000,- Kč na činnost
SK Masokombinát Polička, ve výši 10.000,- Kč na
činnost
TJ Spartak Polička, oddíl odbíjené, ve výši 10.000,Kč, na činnost
TJ Spartak Polička, oddíl stolního tenisu, ve výši
6.000,- Kč, na činnost
Dětské informační centrum Polička, ve výši
40.000,- Kč, na činnost centra
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR,
základní organizace Polička, ve výši 5.000,- Kč, na
činnost organizace
Gymnázium Polička, ve výši 4.000,- Kč, na projekt
COMENIUS.
RM neschvaluje poskytnutí finančních příspěvků
pro:
Klub českých turistů Jimramov, ve výši 3.000,- Kč,
na vydání turistického almanachu
Divadlo Spejbla a Hurvínka, Praha 6 - Dejvice, ve
výši 10.000,- Kč, na činnost.
RM bere na vědomí ekonomické výstupy hospodaření příspěvkové organizace Hrad Svojanov.
RM bere na vědomí informace o provedené privatizaci Informačního centra v Poličce s komplexním
vyhodnocením.
Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na
sekretariátě starosty města.
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Z JEDNÁNÍ RADY
PARDUBICKÉHO KRAJE
Projekt vytváření a rozvíjení zájmu dětí
o vědecké a technické obory
Pardubický kraj připravil projekt, jehož cílem
má být rozvíjení zájmu dětí a mládeže o vědecké
a technické obory. Půjde o pilotní projekt v České
republice, který je rozpracováním národního projektu Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, o.s. Praha.
„Akci organizujeme ve spolupráci s touto asociací
a také Institutem rozvoje evropských regionů – dceřinou společností Univerzity Pardubice,“ ř ekla Jana
Smetanová, radní Pardubického kraje zodpovědná
za rozvoj lidských zdrojů, vzdělávání a zaměstnanost a dodala: „Chceme v dětech vzbudit zájem
o vědu a techniku a pokusit se nasměrovat jejich budoucí profesní orientaci na obory, které na našem
trhu práce citelně chybějí. Začít s projektem chceme
už u žáků 6. tříd základních škol a pokračovat až
k maturitním ročníkům.“
V rámci realizace projektu připravuje Pardubický kraj I. ročník „Festivalu vědy a techniky pro děti
a mládež v Pardubickém kraji“, který bude slavnostně zahájen dne 17. září 2007 na konferenci „Mládež,
věda a technika“ v Domě techniky v Pardubicích.
Účastnit se jí budou i odborníci z USA, kteří mají
s pořádáním podobných akcí již zkušenosti. Záštitu
nad konferencí přijali vicehejtman Pardubického
kraje Roman Línek a prezident Hospodářské komory ČR Jaromír Drábek. Gestorem konference je radní
Jana Smetanová.
Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky kraje za rok 2006
Pardubický kraj zpracoval výroční zprávu o realizaci protidrogové politiky kraje za rok 2006, kterou
připomínkovali i odborníci, města a obce a která
bude předložena sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Teď bude tento dokument vyvěšen na internetových stránkách kraje.
Ze zprávy vyplývá, že v Pardubickém kraji zůstávají nejvíce využívanými drogami legální drogy jako
je alkohol a tabák. Z ilegálních drog jsou mezi uživateli nejčastější kanabisové a taneční drogy. Z pohledu zneužívání drog s vysokým rizikem zůstává
drogová scéna v Pardubickém kraji výhradně pervitinová, užívání heroinu a dalších opiátů je výjimečné.
Podíl těchto uživatelů zůstává pod hranicí 10%.
„Pro regionální drogové scény je typické víkendové užívání drog. Mezi uživateli drog je rozšířeno také tzv. sezónní užívání např. lysohlávek či
durmanu. Odhadujeme, že v Pardubickém kraji
máme přibližně 800 problémových uživatelů drog,
v kontaktu s léčebnými zařízeními je zhruba třetina
z nich,“ řekla Jiřina Ludvíková, krajská koordinátorka a doplnila: „Problémy nám vyvstaly, když ke
konci loňského roku ukončilo svou činnost občanské
sdružení Klub Hurá Kamarád, které poskytovalo pro
uživatele drog veškeré služby od terénního programu
přes prevenci až po ambulantní program. Zhroutila
se tím dlouho budovaná síť služeb a ne všechny služby byly hned od ledna roku 2007 poskytovány. Služby na území Pardubického kraje začalo poskytovat
občanské sdružení Laxus až v průběhu prvních měsíců nového roku, dnes již fungují všechny potřebné
programy – kontaktní centrum, terénní programy
i ambulance.“

PODĚKOVÁNÍ
Snad pro každého z nás není návštěva u zubaře
nic příjemného, natož jedná-li se o malé dítě. Musíme si však uvědomit, že i pro ošetřujícího lékaře
to nemusí být zrovna příjemné chvíle. Proto tímto
chceme poděkovat za profesionální, ale zároveň
i velmi lidský a příjemný přístup při několikerém
ošetření našeho tříletého synka, paní doktorce
Martě Kučerové.
Nyklovi – Střitež
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Město Polička, Palackého nám. 160, 572 01 Polička, IČO 00277177

VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
NA OBSAZENÍ FUNKCE:

VEDOUCÍ ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ
Předpokládaný termín nástupu : 1. prosince 2007
Platové zařazení dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. v platném znění : třída 10
Místo výkonu práce : Polička, Nádražní 304
Uchazeč musí splňovat tyto podmínky pro jmenování do funkce
a) státní občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem na území ČR starší 18 let
b) způsobilost k právním úkonům
c) bezúhonnost
d) znalost jednacího jazyka
e) negativní lustrační osvědčení
Dále požadujeme
a) vysokoškolské vzdělání se zaměřením na sociální problematiku
b) znalost legislativy na úseku sociálních dávek
c) znalost práce na PC
d) řidičské oprávnění skupiny B
Praxe ve státní správě výhodou.
Písemné přihlášky zašlou uchazeči v termínu do 15. října 2007 na adresu:
Město Polička, Ing. Karel Ettl, tajemník, Palackého nám. 160, 572 01 Polička.
Přihlášku lze doručit i osobně na podatelnu MěÚ do 15. října 2007 do 17 hodin.
Obálku označte heslem VŘ – vedoucí OSVZ.
V přihlášce je třeba uvést jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost , místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, datum a podpis uchazeče.
K přihlášce je třeba připojit
a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech
a dovednostech v daném oboru
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též
obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem – pokud domovský stát
takový doklad nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
c) ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
d) osvědčení dle § 4 z.č. 451/91 Sb. v platném znění (lustrační zákon) – možno doložit
dodatečně.
Ing. Karel Ettl
tajemník MěÚ
V Poličce dne 12. září 2007
Úřední deska MěÚ – vyvěšeno 12. září 2007

DEN STROMŮ OPĚT V POLIČCE
Letošní Den stromů se
v Poličce bude slavit dopoledne v pátek 19. října. Zveme
mateřské a základní školy
k návštěvě Divadelního klubu
od 8:00 do 13:00 hod., kde
budou pro jednotlivé třídy připraveny na několika stanovištích zábavně naučné
programy. Bližší informace budou rozeslány na
jednotlivé školy. Pokud je neobdržíte, informujte
se na e-mailu: ekocentrumskritek@seznam.cz nebo
tel.: 731 563 819.
Ani ostatní nepřijdou zkrátka a mohou se
k oslavě připojit ve čtvrtek 18. října v 19:30
hod. v Divadelním klubu, kde bude krátká beseda
s promítáním filmu „Nepříjemná pravda“.
Dokumentární snímek Nepříjemná pravda se
stal nečekaným diváckým hitem festivalu v Sundance a překvapivě sklízí ohlas i u širší veřejnosti.
Popisuje zanícený souboj jednoho muže s mýty
a nepravdami obklopujícími fenomén globálního
oteplování a jeho návod na únik ze slepé uličky.
Tím mužem je bývalý americký viceprezident Al
Gore. Nejde přitom o žádný sžíravý pamflet. Jádro

filmu Davise Guggenheima tvoří záznam z jedné
z jeho tisíce přednášek. Bývalý viceprezident se po
svém politickém neúspěchu rozhodl veřejné aktivity plně soustředit na ochranu životního prostředí.
Al Gore vychází z dlouholetých a seriózních
vědeckých výzkumů a statistických dat, ze kterých vyplývá, že stále více zatěžované Zemi hrozí
v řádu desetiletí katastrofa v podobě zhroucení
klimatického systému. Věrohodně podloženými
údaji, čísly i diagramy vyvrací oponentské teorie
a upozorňuje, že současná vláda prostřednictvím
masmédií zamlžuje a zkresluje alarmující fakta.
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@seznam.cz.
Za Ekocentrum Skřítek
ing. Eva Janečková

KINO POLIČKA

KALENDÁŘ AKCÍ

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

města Polička
Říjen 2007

úterý
16. října

velký sál TD v 17.00 hodin
DIVOKÉ VLNY
Animovaná akční komedie pro malé
i velké diváky o tučňácích, která nahlíží
do zákulisí vzrušujícího světa závodního surfování. Hrdinou filmu je mladý
tučňák skalní Cody Maverick, začínající
surfař, který se chystá na účast ve svém
prvním profesionálním závodu...
Rodinná animovaná akční komedie, 88
minut, český dabing, mládeži přístupný
Vstupné: 65,- Kč

úterý
16. října

velký sál TD v 19.00 hodin
EDITH PIAF
Život Edith Piaf byl bojem o hudbu,
přežití a lásku. Její magický hlas, láska
a přátelství s hvězdami své doby (Marcel
Cerdan, Marlene Dietrich, Yves Montand...) jí od dětství v chudobě přivedlo
k obdivu celého světa. Žila vždy naplno
a „ničeho nelitovala...“. Díky své neuvěřitelně silné vůli a neobyčejnému nadání
se vypořádala s tragickým osudem a její
sen z dětství se stal skutečností. Nechtěla
dát světu šanci na ni zapomenout.
Drama, Francie/Anglie/ČR, 2007, 140
minut, české titulky, do 15 let nevhodný
Vstupné: 65,- Kč

čtvrtek
18. října

velký sál TD v 17.00 hodin
HARRY POTTER a FÉNIXŮV ŘÁD
Harry Potter se vrací do Bradavic, aby
nastoupil do pátého ročníku školy čar
a kouzel. Tam však zjistí, že většina členů kouzelnické komunity věří, že jeho
nedávné setkání s Lordem Voldemortem
je obyčejný výmysl, čímž je zásadně
zpochybněna Harryho důvěryhodnost...
Rodinný, USA, 2007, 138 minut, český
dabing, přístupný
Vstupné: 70,- Kč

pondělí
22. října

velký sál TD v 19.00 hodin
OKAMŽIK ZLOMU
Když Ted Crawford zjistí, že jej jeho
překrásná a výrazně mladší manželka
Jennifer podvádí s jiným, naplánuje její
vraždu.
V hlavní roli Anthony Hopkins.
Thriller, USA, 2007, 113 minut, české
titulky, do 12 let nevhodný
Vstupné: 65,- Kč

úterý
23. října

velký sál TD v 19.00 hodin
SIMPSONOVI VE FILMU
Populární rodinka Simpsonových ze
Springfieldu bude tentokrát čelit globálním výzvám a Homer provede nejhorší
věc svého života.
Animovaná komedie, USA, 88 minut,
český dabing, přístupný
Vstupné: 65,- Kč

TYLŮV DŮM POLIČKA
úterý
2. října

středa
3. října

pátek
5. října

pondělí
8. října

úterý
9. října

pátek
12. října

velký sál TD v 19.00 hodin
ČACHTICKÁ PANÍ
Hudební komedie, která je parodií 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. Divadlo Illussion Praha (Pavel Trávníček, Uršula Kluková, Kateřina Kornová, Jaroslav
Sypal, Michal Gulyáš, Monika Fialková).
Uvedeno v divadelním předplatném
PODZIM 2007. Zbylé vstupenky v ceně:
190,- Kč, 170,- Kč, 150,- Kč, 60,- Kč
velký sál TD v 8.15 a 10.15 hodin
HVĚZDNÝ PRACH HITPARÁD
Smyslem koncertu je emotivně působit
na posluchače náhledem do umělcovy
duše, seznámit posluchače se společenským a obchodním významem hitparád,
výrobou „hvězd“ a odvrácenou tváří
popularity, s autentickými výpověďmi
umělců „jejich slovy“ o osobních tragédiích, zkušenostech se závislostí na
drogách, a podobně. Travellers nabádají
posluchače k uvědomění si ceny za slávu,
stejně jako ceny za dílo.
Určeno pro žáky II. stupňů ZŠ a středních škol a učilišť
Vstupné: 40,- Kč
velký sál TD od 19.00 hodin
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
Vyučuje Taneční škola Ellis Svitavy
Nepřístupno veřejnosti
velký sál TD v 19.00 hodin
KONCERT VĚRY MARTINOVÉ
První dáma české country music Věra
Martinová přijede do Poličky s kytaristou
Jamie Marshallem, známým spoluprací
s Donem McLeanem na hitu American
Pie, hrál také s Paulem Youngem nebo
britskou bluesovou legendou Johnem
Baldrym. Vstupné: 150,- Kč v předprodeji, 200,- Kč v den koncertu
malý sál TD v 19.00 hodin
TÓNY NAD MĚSTY
V letošním roce proběhne již 6. ročník
tohoto mezinárodního hudebního festivalu. Dějištěm koncertů v ČR jsou letos
města: Chotěboř, Karlovy Vary, Polička,
Praha a Ústí nad Orlicí.
V Poličce vystoupí Andrea Cardinale-housle (Itálie) a Alessandro Magnasco-piano (Itálie).
Vstupné dobrovolné
velký sál TD od 19.00 hodin
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
Vyučuje Taneční škola Ellis Svitavy
Nepřístupno veřejnosti

sobota
13. října

velký sál TD v 19.00 hodin
KRÁLOVNY NOCI
Travesti show. Královny noci opět vystupují se zbrusu novým programem
a s novými členy z Prahy. Skupina
jezdí ve složení: Madam Dafné - Zoltán,
sl. Valerie, sl. Denisa a Pity (známá tvář
z Vyvolených 2). Ve vystoupení můžete
vidět české i světové zpěvačky, herečky,
scénky všeho druhu, vše je humorně
laděno na odlehčení programu.
Vstupné: 170,- Kč v předprodeji, 220,- Kč
v den akce

úterý
16. října

velký sál TD v 8.00 a v 10.15 hodin
JAK SI PRINCEZNA VZALA DRAKA
Klasická pohádka, ve které úlohu kouzelné hůlky hraje nejkrásnější lidský cit
– láska.
DAP Praha. Určeno pro děti MŠ a žáky
I. stupňů ZŠ
Vstupné: 35,- Kč

středa
17. října

malý sál TD v 19.00 hodin
VIOLOVÝ RECITÁL
Účinkují L. Malý-viola a V. Hájková-klavír. Koncert Kruhu přátel hudby Vstupné:
v předprodeji 90,- Kč (pro studenty a seniory 80,- Kč) v den koncertu 120,- Kč
(pro studenty a seniory 100,- Kč)

pátek
19. října

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

sobota
20. října

velký sál TD ve 14.00 hodin
DEN SENIORŮ
U příležitosti Mezinárodního dne seniorů si Vás dovoluje Tylův dům a Město
Polička pozvat na příjemné posezení,
pobavení i zatančení si při dechovce.
Účinkuje dechová hudba z Litomyšle
BEKRAS.
Vstupné: 40,- Kč

pátek
26. října

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

sobota
27. října

velký sál TD od 19.00 hodin
DON QUIJOTE
Osobitá úprava Dona Quijota z pera Milana Lasici a Júlia Satinského s Jiřím Lábusem a Oldřichem Kaiserem v hlavních
rolích. Chytře a vtipně upravený klasický
příběh doplní Lábusovy a Kaiserovy
improvizace na forbíně i písně Jaroslava
Filipa. Divadlo Kalich Praha (Jiří Lábus,
Oldřich Kaiser)
Uvedeno v divadelním předplatném
PODZIM 2007. Zbylé vstupenky v ceně:
190,- Kč, 170,- Kč, 150,- Kč, 60,- Kč

POZVÁNKA NA VÝSTAVU
Tylův dům v Poličce Vás zve na výstavu obrazů
pana Jiřího ŠVECE z Poličky pod názvem „OBRÁZKY“. Výstava potrvá od 1. do 31. října 2007 a bude
volně přístupná během konání jednotlivých akcí
v Tylově domě.
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ABONENTNÍ CYKLUS KRUHU PŘÁTEL
HUDBY PŘI TYLOVĚ DOMĚ
předkládáme Vám nabídku šesti koncertů, které
jsme zařadili do abonentního cyklu Kruhu přátel
hudby pro rok 2007/2008. V duchu dlouholeté tradice
v něm naleznete koncerty hudby komorní i orchestrální v provedení renomovaných světově proslulých
umělců.
17. října

VIOLOVÝ RECITÁL
účinkují: Lubomír Malý – viola
Věra Hájková – klavír
27. listopadu MORAVSKÉ KLAVÍRNÍ TRIO
účinkují: Jana Ryšánková – klavír
Jiří Jahoda – housle
Miroslav Zicha – violoncello
Vzniklo v roce 1997 ze členů Státní
filharmonie Brno, od té doby uskutečnilo po Čechách celou řadu vystoupení
s úspěšnými kritikami a posluchačským
ohlasem.
18. prosince VÁNOCE SE SOUBOREM MUSICA
BOHEMICA
Musica Bohemica je soubor s třicetiletou
tradicí. Doufáme, že Vánoční koncert
bude mít neopakovatelnou atmosféru,
neboť se uskuteční v kostele sv. Jakuba a
na programu budou mimo jiné vánoční
písně staré Evropy, české, moravské i slovenské koledy.
29. ledna
HUDBA V DŘEVĚ ZAKLETÁ
účinkuje Bena Havlů – xylofon
Na koncertě zazní originály a transkripce
známých skladeb, bravurní variace
na téma W. A. Mozarta atd.
26. února
KONCERT PRO KLARINET A KLAVÍR
účinkuje: Irvin Venyš – klarinet
Ivo Kahánek – klavír
Na koncertě zazní skladby světových
autorů: Webra, Debussyho, Bernsteina,
Martinů...
17. března SVĚTOVÁ KLAVÍRNÍ TVORBA
účinkuje: Jitka Čechová – klavír
Jako sólistka je velmi vysoko ceněna kritikou v mnoha evropských zemícha také
v zámoří, kde spolupracuje s významnými orchestry a vystupuje se sólovými
a komorními programy.
Vážení přátelé, věříme, že nabídka, kterou jsme
předložili, vám opět přinese nevšední hudební zážitky
a doufáme, že vás plně uspokojí.
Stávajícím i novým členům KPH při Tylově domě
sdělujeme, že abonentní vstupenky se vyměňují od
1. října do 16. října 2007 v kanceláři Tylova domu
v Poličce, ve dnech pondělí a středa 8.00 -17.00 hodin,
úterý a čtvrtek 8.00-15.30 hodin.

POZVÁNÍ NA PODZIMNÍ ABONENTNÍ CYKLUS
ANEB NÁROČNOST POLIČSKÉHO ABONENTA
Když jsem byl malý kluk, výraz abonent ve mne
probouzel představu člověka ochotného každý víkend usínat dvě hodiny u absurdního dramatu a poté
o zhlédnutých představeních tvrdit, že pro něj byla
velkým kulturním zážitkem. Poličský abonent takhle
ovšem nevypadá. Zaprvé by na absurdní drama podruhé nešel. A zadruhé, v podzimním cyklu nebude
mít důvod v divadle usínat. Může se těšit na čtyři
komediálně laděné hry a skvělé herce, kteří ho nenechají ani dočíst program.
Co předchází okamžiku, kdy nalíčený herec
předstoupí před poličského abonenta a přichystá mu
kulturní zážitek?
Stejně jako každá divadelní instituce, i Tylův dům
má svého dramaturga. Na rozdíl od Ladislava Stroupežnického nemusí Iva Kučerová věnovat všechen
svůj volný čas vyřizováním korespondence s Járou
Cimrmanem ani s Adalbertem Kolínským a Eliškou
Kutnohorskou, zato ho věnuje výběru scén, které do
Poličky zavítají. „Abonentní cyklus máme rozdělený
na jarní a podzimní. Minimálně půl roku dopředu
začínáme na programu dělat. Třeba už teď máme na
jaro připravené dvě hry.“ A výběr to není jednoduchý.
Některá divadla sice rovnou nabízejí výjezdní představení, ale většinou je dramaturgie taková všehochuť.
Společně s ředitelkou Tylova domu Alenou Báčovou
je paní Kučerová napojená na síť organizovaných
donašečů. Donašeči se navzájem znají, jsou to dobří
známí a navzájem si doporučují divadelní soubory.
„Když slyšíme, že se někomu něco líbilo, tak si vyhledáme ohlasy na internetu, abychom se ujistili, že se
to bude líbit i Poličákům, ti mají totiž svůj vyhraněný
styl. Jsou pořádně nároční. Větší část tíhne ke komediím,“ prozrazuje paní dramaturgyně. Na internetu se
vyhledávají ohlasy z měst srovnatelných s Poličkou.
Lidé z velkých měst, například z Prahy nebo z Pardubic, mají odlišný vkus a rozdílně vnímají jednotlivé
žánry než lidé na maloměstě. Když důkladná rešerše
potvrdí a paní ředitelka schválí vhodnost souboru pro
oko poličského abonenta, přichází čas telefonování
a domlouvání podrobností. Musí se natisknout abonentní vstupenky, připravit program a vylepit plakáty,
abonentky zakoupit a večerní obleky připravit aby
náhle…
…Je nám líto, pan Langmajer sám řekl, že by do
Poličky rád přijel, ale je po operaci zad. Změna programu! Díky bohu za nápad úvést pod pozvánku
»Změna programu i termínu vyhrazena«! I to se bohužel někdy stává a Polička není výjimkou. „Vzhledem
k té operaci připravujeme změnu. Diváci o pana
Langmajera nepřijdou. A do pyžam! uvedeme v rámci
jarního cyklu. Místo toho připravujeme na listopad
jinou inscenaci divadla Palace Praha Velká zebra,“
uvedla Iva Kučerová.
Čtyři komedie, z toho dvě parodie známých předloh, herecké výkony Jiřího Lábuse, Oldřicha Kaisera,

Pavla Trávníčka, Ondřeje Vetchého, Uršuly Klukové
a řady dalších vynikajících herců. I náročný poličský
abonent by měl být s nabídkou spokojen. Cyklus začíná v říjnu představením s lehce erotickým nádechem
Čachtická paní z repertoáru divadla Illusion Praha, tři
týdny nato přijedou do Poličky bojovat s větrnými
mlýny Jiří Lábus a Oldřich Kaiser z divadla Kalich
v Praze. Listopadové představení Velká zebra aneb
Jakže se to jmenuje slibuje situační humor v příběhu
podvodného milovníka. Podzimní program Tylova
domu zakončí v prosinci hra divadla Bolka Polívky
Kosa. Představení přinese zajímavou kombinaci hry
a swingové kapely korunované hereckým výkonem
Božidary Turzové. „Osobně se na Kosu těším nejvíce.
Myslím si, že to bude pojato vánočně, spojení času,
hry, hudby a novoty slibuje zajímavý večer,“ přidala
pozvání Iva Kučerová.
Jaroslav Najbert

JEŠTĚ K FESTIVALU *555
Vážená redakce a vážení spoluobčané.
Proběhl další ročník festivalu Polička 555, což je
jedna z mála akcí, která je přístupná všem malým
i velkým. Někdo byl s hudebními tělesy spokojen více
někdo méně, ale pro mne bylo opět zklamáním zajištění sociálního zařízení, což kazilo můj dojem. Na veřejném WC jsem opět jako v minulých ročnících stála
minimálně 10 minut. V celkem prekérní situaci jsem
pouštěla před sebe více potřebné spoluobčanky a přemýšlela o tom, jestli dva přenosné záchody, postavené
například vzadu za radnicí, by zruinovaly rozpočet
festivalu. Dámy starající se o dobrý chod musím však
pochválit. Vše bylo čisté, nic jsme nepostrádaly, ovšem
WC bylo žalostně málo. A pohled na pány močící do
květináčů na náměstí, v bočních uličkách, v parku
a na jiných místech, je opravdu pro Poličku nedůstojnou vizitkou.
Proto prosím organizátory, aby se nad tím zamysleli, a v příštích ročnících tuto svou chybu napravili.
Děkuji Renata Škrabalová, Polička

Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí – místní
pobočka České křesťanské akademie
pořádá přednášku s názvem:

KLONOVÁNÍ A GENETICKÉ MANIPULACE
Přednáší: Prof. RNDr. Ivana Macháčková, CSc
Autorka je ředitelkou Ústavu experimentální botaniky Akademie věd České republiky
Úterý 6. listopadu v 18.00 hodin - Spolkový dům
Jordán v Poličce, vstupné: dobrovolné

STOMATOLOGICKÁ
POHOTOVOST
Oblast Litomyšl - Polička

6. - 7. 10.

MUDr. Ševčík Stanislav, Polička,
1. Máje 607, 461 724 423
13. - 14. 10. MUDr. Švecová Dagmar Litomyšl,
Šmilovského 1122, 461 613 663
20. - 21. 10. MUDr. Veselíková Ivana Litomyšl,
Smetanovo nám. 97, 461 614 569
27. - 28. 10. MUDr. Zeman František Litomyšl,
Smetanovo nám. 132, 461 613 827
3. - 4. 11. MUDr. Zeman Oldřich Polička,
1. máje 606, 733 152 435
UPOZORNĚNÍ: Změna telefonního čísla
ordinace MUDr. Oldřicha Zemana, praktického
zubního lékaře, ul. 1. máje 606, Polička – T-Mobile 733 152 435
Ordinační doba: sobota, neděle a svátky od 8 do 11 hodin.
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DIVADELNÍ KLUB
POLIČKA, zadní vchod Tylova domu
www.divadelniklub.cz
VÝSTAVA OBRAZŮ SYLVY HORÁKOVÉ a PETRA
HORÁKA - sledujte www.divadelniklub.cz
PÁTEK 5. 10. – od 20.00 Cyklus scénických čtení
LiStOVáNí - ve spolupráci s poličskou knihovnou
viz program knihovny
Vstupné: 60,- Kč/40,- KčS
SOBOTA 6. 10. – 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
PÁTEK 12. 10. – od 20.00 DIVADELNÍ VEČER
- ve spolupráci s knihovnou Polička
SÁVITRÍ – Divadlo Líšeň
viz program knihovny
Vstupné: 60,- Kč/40,- KčS
SOBOTA 13. 10. SOUKROMÁ AKCE
NEDĚLE 14. 10. – 15.00 DĚTSKÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ - ve spolupráci s poličskou knihovnou
VLK A HLAD - Kalo Damu
viz program knihovny
Vstupné: 30,-Kč
STŘEDA 17. 10. – 20.00 AUTORSKÉ ČTENÍ- ve spolupráci s poličskou knihovnou
MICHAL VIEWEGH
Zveme vás na setkání s jedním z nejoblíbenějších,
ale také nejkontroverznějších českých autorů.
Jeho kritikové tvrdí, že píše „podivným stylem“
a jeho knihy řadí k tzv. „nízké literatuře“.
Kromě románů je i autorem literárních parodií
(Nápady laskavého čtenáře, 1993). V posledních
letech vydává pravidelně každé jaro novou knihu,
které se prodá okolo 50 000 výtisků. Autor je
držitelem Ceny Jiřího Ortena z roku 1993.
Vstupné: 20,- Kč
PÁTEK 19. 10. - od 21.00 HUDEBNÍ VEČÍREK
DEBUSTROL – metalová legenda opět v Poličce.
www.spvmusic.cz
D.O.P. – metal core/hard core se vším všudy. http:
//bandzone.cz/dop
NAVAR – kapela hrající melodic metal – účastník
soutěže Poličský skřivan 2007, www.navar.cz
Vstupné: 120,- Kč/80,- KčS
SOBOTA 20. 10. - od 20.00 JAZZOVÉ SETKÁNÍ
TRIALOG- Štěpán Markovič - saxofon, Petr
Kořínek – kontrabas, Adam Tvrdý – kytara. Trialog není neměnný. Při příležitosti natáčení CD
- „Just floating lightly“ - kontrabasisty, klavíristy
a skladatele Petra Kořínka v roce 2005 byl jedním
z hostujících hudebníku kytarista Adam Tvrdý.
Přizvali bubeníka Ottu Hejnice, který s Adamem
Tvrdým již delší dobu spolupracoval. Tentokrát
Trialog přijíždí s výborným saxofonistou Štěpánem Markovičem.
www.myspace.com/trialogmusic
BAKLAŽÁN
Jevíčský Baklažán, to je směs funky a jazzu s DJ
v sestavě. Baklažán má za sebou úspěšná vystoupení nejen v našem regionu, ale také v Brně
a Olomouci. V roce 2005 vydal CD s názvem
DLACHNIT BUDKA PUKNOUT…
www.baklazan.cz
Vstupné: 120,- Kč/80,- KčS
PÁTEK 26. 10. - od 21.00 JUNGLE NIGHT – FREA
SESSION nr.2
BABEL LN, MC VAANT, LEARY, E-LOGIC
Vstupné: 50,- Kč
SOBOTA 27. 10. - od 21.00 HUDEBNÍ VEČÍREK
K TURNÉ „PALBA-KALBA“
HUDBA PRAHA – JASNÁ PÁKA
V loni kapela oslavila 25 let existence a letos vyráží na turné k uvedení svého nového 2CD a DVD.
Michal Ambrož - kytara, zpěv, Bohumil Zatloukal

- kytara zpěv, Vladimír Zatloukal - kytara, zpěv,
Jiří Jelínek - baskytara, Karel Malík - saxofon,
zpěv, Michael Šimůnek - bicí, Jamajka Koblicová
- zpěv, Petra Studená - zpěv
Hosté: LUBOŠ POSPÍŠIL & BOHOUŠ ZATLOUKAL.
KLOAKA – jedna z nejrespektovanějších místních
alter bigbeatových kapel.
Vstupné: předprodej 150,- Kč/na místě 200,- Kč
Předprodej na www.divadelniklub.cz, IC Polička
a v Divadelním klubu.
KčS – korun českých studentských

KLUBOVÉ KINO
ČTVRTEK 4. 10. – od 20.00
…a bude hůř!
Drama, Česká republika, 2007, 84 min
Režie: Petr Nikolaev
Hrají: Radomil Uhlíř, Pavel Zajíček, Vladimír Škultéty,
Karel Zima, Otmar Brancuzský
Expresivní, syrový černobílý snímek Petra Nikolaeva je natočený na 16mm kameru. Film, reflektující jako jeden z mála v polistopadové kinematografii alternativní kulturu v ČSSR před rokem
1989, se hlásí k tradicím českého undergroundu
nejen svým obsahem a formou, ale také způsobem distribuce. Film není určen pro klasická kina.
S jeho jedinou 16 mm kopií objíždějí autoři kluby
a hospody vlasti české a přinášejí tak příběh do
jeho přirozeného prostředí.
Vstupné: 60,- Kč
ČTVRTEK 11. 10. – od 20.00
Deváté srdce
Horor/Pohádka. Československo, 1978, 88 min
Režie: Juraj Herz
Hrají: Ondřej Pavelka, Julie Jurištová, Josef Kemr,
Juraj Kukura, František Filipovský, Josef Somr,
Lubomír Černík, Václav Lohniský, Jan Přeučil,
Karel Effa, Vladimir Jedenáctik, Juraj Herz
Obsah/Info: Potulný student Martin se přihlásí, že
uzdraví princeznu Adrianu, která trpí podivnou
nemocí. Netuší, že princezna je v moci mocného
čaroděje Aldobrandiniho, který si připravuje
omlazovací elixír z krve devíti lidských srdcí.
Podaří se Martinovi čaroděje porazit?
ČTVRTEK 18. 10. – od 20.00
Nepříjemná pravda - An Inconvenient Truth
Dokumentární. USA, 2006, 100 min
Režie: Davis Guggenheim
Hrají: Al Gore
Obsah/Info: Všichni sedíme na časované bombě.
Pokud mají pravdu pesimistické hlasy, představované drtivou většinou světových klimatologů,
máme přibližně deset let na to, abychom odvrátili ekologickou katastrofu nedozírných rozměrů,
kterou by doprovázelo extrémní počasí a jež by
nenávratně změnila tvář naší planety a život na
ní. Další podrobnosti v pozvánce EKOCENTRA
Skřítek.
ČTVRTEK 25. 10. – od 20.00
Ptáčkové, siroty a blázni
Drama. Československo / Francie, 1969, 78 min
Režie: Juraj Jakubisko
Hrají: Magda Vášáryová, Jiří Sýkora, Míla Beran, Mikuláš Ladižinský, Augustín Kubán, Jana Stehnová
Obsah/Info: Znovuzrozen po 30 letech v komunistickém trezoru! O lásce a bláznovství dvou kamarádů a jedné dívky. První film z Jakubiskovi Trilogie
o štěstí. Dalšími filmy trilogie jsou Sedím na konári a je mi dobře a Lepšie byť bohatý a zdravý ako
chudobný a chorý.

Cena za každé představení 30,- Kč, kromě 4. 10.
LISTOPAD:
Tres Hombres, Sad Hormony, Memoriam, Imunology,
Volant, divadla, kina…

DIVADELNÍ VÍKENDY
V DIVADELNÍM KLUBU
Pátek 12. října od 20:00
Divadlo Líšeň – Sávitrí
Neděle 14. října od 15:00
Divadlo Kalo Damu – Vlk a hlad
Současné české divadlo má různé podoby.
Mimo velkých „oficiálních“ divadel, je naše země
také líhní kvalitních alternativních divadel, ať už
amatérských či profesionálních, zaměřených na
dospělého i dětského diváka. A právě taková divadla vám chceme každý měsíc představit formou
pravidelných „Divadelních víkendů“, pořádaných
městkou knihovnou ve spolupráci s Divadelním
klubem. Každý druhý pátek a neděle v měsíci
bude tak patřit jeviště klubu inscenacím, jež rozhodně stojí za pozornost.
Jako první se s lyrickou orientální bájí Sávitrí
představí brněnské Divadlo Líšeň. Způsobem
u nás málo vídaným, totiž formou barevné stínohry, vypráví příběh na motivy staroindické báje
z Mahábháraty, příběh o veliké lásce princezny
Sávitrí, která z náruče smrti vyrve svojí věrností
milovaného manžela. Důmyslným využitím rozličných světelných zdrojů (umožňujících rafinovanou hru světel, stínů i kaleidoskopických barev),
jsou zezadu osvětlovány zhruba půlmetrové, ale
i menší až titěrné javajky, ovládané složitým
mechanismem táhel a páček. Výsledný dojem je
velice působivý, výraz inscenace se svým tvarem
pohybuje na pomezí divadla a filmu a zanechává
v divákovi silný a dlouhotrvající zážitek. Inscenace získala na celostátním festivalu profesionálních a amatérských loutkových divadel Přelet
nad loutkářským hnízdem (2000) první místo
v divácké soutěži a obdržela putovní cenu Erik.
Hra je určena širokému okruhu publika a všem
věkovým kategoriím.
Do cizích krajů nás zavede také nedělní představení určené zejména dětem a jejich rodičům.
Hra Vlk a hlad, divadla Kalo-Damu Jakuba Folvarečného, nezapře zemi svého původu, kterou
je Finsko. Veselá i poetická kombinace Červené
Karkulky a pohádky O kůzlátkách se vyznačuje
nezaměnitelnou atmosférou, pracující s fantazií
diváků i s jejich reakcemi. Jakub Folvarečný
s touto pohádkou procestoval půl světa a v Poličce ji představí jako první ze série dětských
divadel v Divadelním klubu.
V následujících měsících budeme do klubu
zvát, kromě zástupců českého alternativního divadla (studio Damůza, Buchty a loutky, divadlo
Dno a další), Poličáky, kteří divadlo studují či
jinak se mu věnují. V listopadu tak uvidíme představení Lapohádky M. Venclové - ale o tom blíže
až v příští Jitřence.
Za uskutečnění projektu divadelních víkendů je třeba poděkovat hlavně Mirce Venclové
za neutuchající nadšení pro jejich realizaci
a pomoc s dramaturgií, Lukáši Zrůstovi a všem
„klubákům“ za bezplatné poskytnutí klubu a jeho
přípravu; a také případné díky případným sponzorům za jejich případné koruny.
Divadlu nazdar
Jan Jukl

KARŮZOŠOU V LEDČI
NAD SÁZAVOU
V pondělí 10. 9. se zúčastnili klienti AC dílen
a Denního stacionáře Oblastní charity Polička
pěvecké soutěže s názvem Karůzošou. Tato pěvecká soutěž pro mentálně handicapované osoby
proběhla v denním stacionáři pro děti a mládež
s mentálním a kombinovaným postižením Petrklíč
v Ledči nad Sázavou. O tom, že klienti Oblastní
charity Polička byli úspěšní, jednoznačně svědčily
plné tašky cen a dárků, které si z Ledče přivezli.
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PROGRAM KNIHOVNY NA ŘÍJEN
Týden knihoven – 1. – 7. října
V prvním říjnovém týdnu již po jedenácté oslavíme celostátní akci Týden
knihoven.
V jeho rámci je pro všechny nové čtenáře připravena registrace zdarma a pro
zapomnětlivé čtenáře odpuštění všech
poplatků a pokut.

PROGRAM NA ŘÍJEN
24. 3. – 28. 10.
ŽIVOT A DÍLO BOHUSLAVA MARTINŮ
- vestibul, Tylova 114
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.
středa 24. října od 18:00 v evangelickém kostele
Historický klub – Poličská moderní
architektura let 1900-1950
Prezentace nové publikace Muzea a galerie
Polička spojená s promítáním diapozitivů.
Přednáší autor publikace prof. Rostislav Švácha.

60. UMĚLECKÝ SALON KONČÍ
JIŽ 14. ŘÍJNA!
Ačkoliv neměli poličští muzejníci k dispozici
odpovídající prostor (snad v roce 2009) a objektivní
příčiny jim nedovolily vyhrát si s potřebným (katalog)
doprovodem, podařil se jim vpravdě husarský kousek.
Letošní, svéráznou (dr. O. A. Kukla, Mgr. D. Junek,
studenti AVU a kapela SMRT) vernisáží zahájený, jubilejní ročník Uměleckého salonu v Poličce je zdařilou
syntézou toho, co do kolébky salonů vložil jejich zakladatel ing. Bukáček a vizí jeho následovníků. V radniční galerii je instalována přehlídka prací absolventů
AVU (katedry intramediální, sochařské, grafické a monumentální tvorby) – expozice kolektivní, zábavná,
provokativní… Druhou (první) částí salonu je výběr,
ve výstavních sálech muzea prezentovaný, toho, co
viděli návštěvníci v minulých letech. Vcelku nezáleží
na tom, kde procházku salonem zahájíte – zda v galerii či v muzeu. V obou případech umocní váš zážitek
pohled na sochařské skvosty – morový sloup a kašny.
Pocit harmonie snad nenaruší ani chodící reklama na
zboží nabízené novým obchodem. Ostatně: I toto je
součást života a, jak praví klasik, život je jednou z nejzábavnějších forem umění.
-kaz-

Zveme vás na výstavu
Marta Mašková – Köhlerová – Sny, fantazie a skutečnost
Černobílé i barevné putování s obrazy, grafikou
a loutkami.
pondělí 1. října od 15:00 – Palackého náměstí
Velké říjnové literární pábení
Knihovnický happening s Bohumilem Hrabalem
v knihovním bufetu na poličském náměstí.
čvrtek 4. října od 20:00 v Divadelním klubu
… a bude hůř! – film
Expresivní, syrový černobílý snímek Petra Nikolaeva natočený na 16 mm kameru je adaptací
stejnojmenné kultovní knihy Jana Pelce. Film není
určen pro klasická kina, s jeho jedinou 16 mm kopií
objíždějí autoři kluby a hospody vlasti české a přinášejí tak příběh do jeho přirozeného prostředí.
Vstupné 60,- Kč
pátek 5. října od 20:00 v Divadelním klubu
Cyklus scénického čtení LiStOVáNí
Robert Fulghum - Co jsem to proboha udělal?
Kniha myšlenek, úvah a postřehů jednoho z nejznámějších současných spisovatelů se stala dalším
objektem projektu LiStOVáNí. Tentokrát i se křtem
nového DVD natočeného samotným autorem.
Vstupné 60,- Kč/40,- KčS
pátek 12. října od 20:00 v Divadelním klubu
Divadelní pátek - Divadlo Líšeň - Sávitrí
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neděle 14. října od 15:00 v Divadelním klubu
Divadlo pro děti - Kalo Damu – Vlk a hlad
Vlk a hlad je představení, které původně vzniklo
ve finském jazyce. V originále se tedy jmenuje „Susi
ja Nälkä“ a kromě jazyka nese další prvky, které
snad poukazují na jeho cizí původ. I když jde vlastně o Červenou Karkulku a pohádku O kůzlátkách,
atmosféra celého představení je jiná, velice zimní
a tichá, hrající si s fantazií malých i velkých diváků.
Představení je určeno pro malé, větší i dospělé
děti.
Vstupné 30,- Kč
čtvrtek 25. října od 19:00
Cestovatelský večírek – Austrálie
Krásná příroda, monumentální přírodní útvary,
zajímavá historie i skvostná moderní architektura.
Tak nám ve své přednášce s promítáním představí
zemi klokanů Svatopluk Čech – mistr cestovatelský.
+
Každou středu od 16:00 – Klub deskových her

TITUL KRÁLOVNY VĚNNÝCH MĚST MÍŘÍ DO CHRUDIMI
Novou královnu si zvolili zástupci devíti českých
královských věnných měst. Během příštího roku
bude věnná města při nejrůznějších společenských
příležitostech reprezentovat studentka chrudimského
gymnázia Martina Čapková. Stalo se tak na soutěžním
večeru ve vysokomýtském Šemberově divadle v pátek
7. září. Slavností volba byla součástí velkolepých oslav
700. let královského věnného města Vysokého Mýta.
Poličku reprezentovala dvacetiletá studentka
psychologie Vendula Scheibová. I když se stala pouze
neoficiální »dvorní dámou« nové královny, může být
se svým vystoupením v soutěži spokojená. „Na mě
udělala perfektní dojem. Jako starosta bych ji chtěl
moc poděkovat, protože Poličku důstojně reprezentovala ve všech směrech,“ uvedl Jaroslav Martinů, který
Vendulu doprovázel na jeviště a zasedl po boku ostatních starostů do poroty.

KARDIACI ZVOU
Kardio klub zve na netradiční podzimní vycházku
do oblasti Trpína a Kněževsi „Za královnou Kunhutou“.
Kdy: pozor! v pátek 19. října 2007.
Odjezd vlakem ze Svitav v 8:16 hod. Odjezd z Poličky autobusem do Trpína v 9:30 hod.
Délka zdravotní vycházky 5 km, s možností nákupu výrobků ve vyhlášeném trpínském řeznictví.
Návrat z Trpína 14:45 hod.
Průvodkyní nám bude členka našeho klubu paní
Marie Andrlíková.
Za výbor kardio klubu
Jan Pokorný

Divadelní příběh na motivy staroindické báje z Mahábháraty pojednává
o lásce a síle princezny Sávitrí, která
vysvobodí svého muže ze zajetí smrti.
Vizuálně silný obraz barevných pohyblivých stínů na velkém plátně je doprovázen zvukově stylizovaným projevem
vypravěče a hudebníka v jedné osobě
ovládajícího soubor vlastnoručně vyrobených netradičních hudebních nástrojů.
Výtvarná i hudební složka je volně ovlivněna orientálním divadlem a vytváří původní svébytný tvar.
Inscenace získala na celostátním festivalu profesionálních a amatérských loutkových divadel Přelet
nad loutkářským hnízdem (2000) první místo v divácké soutěži a obdržela putovní cenu Erik. Hra je
určena širokému okruhu publika a všem věkovým
kategoriím.
Vstupné 60 Kč/40 KčS

Vendulu Scheibovou na jeviště doprovodil
starosta Jaroslav Martinů

Vendula, která úspěšně reprezentuje Pardubický
kraj v aerobiku, měla nejdříve za úkol představit rodnou Poličku a poté v ostatních disciplínách prokázat
svoji chytrost, talentovanost i šikovnost. Ve volné
disciplíně se spolehla na sestavu aerobiku, poté následovala střelba z luku. „Musím říct že jsem netušila,
že je to tak těžké,“ přiznává poličská královna. „Poté
přišla na řadu módní přehlídka šatů Beaty Rajské, tu
jsem si užila asi nejvíce. Nakonec jsme se převlékly
opět do dobových kostýmů jako na začátku a následovalo vyhlášení,“ shrnuje průběh večera. Kdyby
byla jednou z disciplín pohotovost, jistě by neměla
konkurenci. „Kvůli volbě dorazila předčasně z rodinné dovolené, dokonce měla drobné zpoždění při
nacvičování první disciplíny,“ uvedla ředitelka Tylova
domu Alena Báčová. „Je to ambiciózní a milá mladá
dáma, která nezná překážky. Poličku reprezentovala
s vypětím všech sil.“
Velké poděkování patří rodině a příteli, kteří ji
během večera podporovali, a kadeřnici a vizážistce
ze SOU Obchodní a SOŠ SČMSD Polička, které měla
poličská královna po celý večer k dispozici. „A samozřejmě paní Báčové a městu za to, že si mě vybraly
a věřily mi. Byla to úžasná zkušenost, za kterou jsem
ráda.“
A jaké postřehy si Vendula z volby přivezla? „Nejde tu myslím ani tak o vítězství, jako o to, zažít užasnou atmosféru, poznat nové lidi a nasbírat zkušenosti.
Za sebe musím říct, že se mi to velice líbilo. Zejména
oceňuji velmi dobrý kolektiv soutěžících. Žádná rivalita nepanovala.“. Příjemným překvapením bylo i profesionální a vstřícné vystupování moderátora Jana
Čenského a módní návrhářky Beaty Rajské. „Takový
přístup z řad celebrit se jen tak nevidí.“
naj

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:
POHLEDOVÁ DIAGNOSTIKA
- přednáška v rámci vzdělávacího cyklu „Jak
si udržet zdraví a dobrou pohodu“
Termín:
středa 3. října 2007 v 18,00 hod.
Místo:
sál SVČ Mozaika Polička (s sebou obuv na
přezutí)
Cena:
30,- Kč
Lektor:
Jana Smrčková
Informace: Marie Hrstková
CÍNOVÁNÍ – KORBEL a ČÍŠE
- výtvarná dílna pro dospělé a děti od 13-ti let
- za pomoci měděných pásků a nanesení cínu
ozdobíme skleněný korbel a číši na víno
Termín:
sobota 6. října 2007
Čas:
od 9,30 do 15,00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
420,- Kč (zahrnuje kursovné a materiál)
Přihlášky: do 3. října 2007 – počet účastníků omezen
Lektor:
Ivana Pektorová
Informace: Radka Sobolová
Pomůcky: malé nůžky, krejčovský metr a velkou svačinu
KLUB ZDRAVÍ - téma: „Jakou kůži nosíme na trh“
Termín:
středa 10. října 2007 v 18,00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
vstup volný
Informace: Hana Ščigelová, mob.: 606 657 228
Údolí Krounky - pěší výlet pro děti, rodiče jsou vítáni
Termín:
sobota 13. října 2007
Čas:
9,10 hod. sraz na vlakovém nádraží
9,19 hod. odjezd do Krouné
16,01 hod. odjezd z Předhradí
Průvodce: Petr Šárka
Cena:
70,- Kč dospělí, 35,- Kč děti
Program: pěší trasa cca 12 km, hry pro děti, opékání
špekáčků
S sebou: vhodnou obuv a oblečení, pláštěnku, pití,
svačinu a špekáčky
Přihlášky: do 10. října 2007
Informace: Radka Sobolová
V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
DRAKIÁDA - zábavné odpoledne pro děti i rodiče
Termín:
neděle 14. října 2007
Čas:
prezentace: 13,30 – 14,00 hod.
soutěž draků: 14,00 – 15,00 hod.
vyhlášení: 15,30 hod.
Místo:
letiště Polička
Doprovodný program: výtvarné dílničky pro děti s podzimní tematikou
letové ukázky pilotů a modelářů, prohlídka
hangárů
občerstvení
Informace: Radka Sobolová
V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
CYKLUS ZÁŽITKOVÝCH MINISEMINÁŘU
„BUĎ SOBĚ PŘÍTELEM“
„Barevný den I.“ - jak na nás barvy působí,
techniky práce s barvami,…
Termín:
středa 17. října 2007 v 17,00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
120,- Kč
celý cyklus tří seminářů 300,- Kč
Lektorka: Jitka Studénková
Informace: Jitka Studénková – mob.: 776 197 526

LINORYT
- výtvarná dílna pro děti
Termín:
čtvrtek 18. října 2007
Čas:
od 14,30 do 16,30 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
45,- Kč, s členskou kartou 40,- Kč

Přihlášky: do 15. října 2007 – počet účastníků omezen
Lektor:
Iva Kalášková
Informace: Radka Sobolová
PODZIMNÍ PRÁZDNINY S MOZAIKOU:
BŘIŠNÍ TANCE
- taneční dopoledne pro děti od 12-ti let
Termín:
čtvrtek 25. října 2007 – podzimní prázdniny
Čas:
od 9,00 do 11,00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
50,- Kč, s členskou kartou 40,- Kč
Přihlášky: do 22. října 2007
Lektor:
Ivana Jindrová
Informace: Radka Sobolová
ZA ZVÍŘÁTKY DO VENDOLÍ
- výlet vlakem do záchranná stanice „Zelené
Vendolí“ a návštěva koní v OS Bonanza
Termín : čtvrtek 25. října 2007
Čas :
8,45 – 16,30 hod.
Cena :
50,- Kč
Přihlášky: do 22. října 2007
Informace: Richard Brabec
PODZIMNÍ PRÁZDNINY V MOZAICE
- výtvarné dílny pro děti
Termín:
pátek 26. října 2007
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Přihlášky: do 22. října 2007 – počet účastníků je omezen, přihlášky bereme na celý den, nebo na
jednotlivé dílny
Informace: Radka Sobolová
Pomůcky: pracovní oblečení, případně větší svačinku
– pitný režim zajištěn
Cena:
za jednotlivou dílnu 35,- Kč, s členskou kartou 30,- Kč
Jednotlivé dílny:
Havrani - tvoření z přírodních materiálů
Čas: od 8.30 do 10.30 hod.
Lektor: Radka Sobolová
Sádrové obrázky - odlévání, rytí, malování
Čas: od 10.30 do 12.30 hod.
Lektor: Zdeňka Švecová
Výroba šperků - hrátky s drátky
Čas: od 13.00 do 15.00 hod.
Lektor: Olga Hudská
Připravujeme na listopad:
PĚT TIBEŤANŮ - výukový seminář
IMUNITA – přednáška z cyklu „Jak si udržet zdraví
a dobrou pohodu“
LOUTKY, MAŇÁSCI, PANÁČCI – pondělní keramický
kurz

KURZY PRO DOSPĚLÉ
ZÁKLADY PRÁCE NA PC – senioři
Cena:
1.000,- Kč / 10 lekcí
Termín:
od 17. října 2007 každou středu
16,30 – 18,00 hod.
Místo:
ZŠ Na Lukách Polička
ZÁKLADY PRÁCE NA PC – dospělí
Cena:
1.000,- Kč / 10 lekcí
Termín:
od 17. října 2007 každou středu

KLUB DESKOVÝCH HER
DUHA VYSOČINA ve spolupráci s městskou
knihovnou v Poličce zvou malé i velké příznivce deskových her, aby si přišli zahrát každou
středu od 16 hodin do čítárny knihovny.
Hry jsou vhodné pro děti od 7 do 99 let.
Děti vstaňte od počítačů a pojďte si zahrát
na obchodníky, dobyvatele, bandity či četníky.
Naučíte se strategii a skvěle se pobavíte.

Místo:

16,30 – 18,00 hod.
ZŠ Na Lukách Polička

Přijďte si zahrát stolní fotbal a nové PC hry. Zdarma přístup na internet.
POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA V ZÁJMOVÝCH
KROUŽCÍCH MOZAIKY
PRO NEJMENŠÍ
Berušky
Klubíčko
Rarášek
Kopaná
Gymnastika

5 – 7 let
2,5 – 4 let
3 – 5 let
ročníky 1998-2000
5 - 7 let

SPORT
Šachy
Gymnastika
Florbal
Florbal
Jezdecký klub
Karate
Volejbal dívky
Střelecký

začátečníci i pokročilí
pokročilí
4 .- 6. třída
6. - 9. třída
10 – 15 let
13 – 18 let
2 .- 9. třída
3. - 9. třída

VÝTVARKA
Dovedné ruce
Dovedné ruce
Keramika
Paličkování
Pastelka
Šperkování
Šikulka

1 .- 3. třída
4. - 6.třída
začátečníci i pokročilí
děti
děti
6.- 9. třída, SŠ
4 .- 6. třída

RYTMUS A POHYB
Country tance
děti
Mažoretky
začátečníci i pokročilí
Z deníku kocoura 6 – 12 let
Modroočka
VZDĚLÁVÁNÍ
Základy práce na PC
1. - 4. třída
Počítačová grafika 6 .- 9. třída
Práce na PC
5 .- 9. třída
pro pokročilé
Efektivní využití PC 7.- 9. třída, SŠ
PŘÍRODOVĚDA
Rybářský
Mopík

3.-9. třída
2.-6. třída

TECHNIKA
Letečtí modeláři

4.-9. třída

Otevření kroužku je podmíněno minimálním
počtem účastníků.
Počty účastníků se u jednotlivých kroužků liší.
Zájmové kroužky probíhají od října do konce
května kromě karate a kopané.
Přihlášky do zájmových kroužků si vyzvedněte
v SVČ Mozaika.
Úplatu za zájmové kroužky a kurzy vybíráme
v hotovosti v SVČ Mozaika.
Přihlášky a platba – každý pracovní den od
8,00 do 16,30 hodin.

PODĚKOVÁNÍ:

Kolektiv pracovníků SVČ Mozaika děkuje touto
cestou panu Rostislavu Koumarovi, majiteli Tiskárny Polička, za sponzorský tisk našich propagačních brožur aktivit.
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ZAHÁJENÍ JAZYKOVÝCH
KURZŮ A KROUŽKŮ
v Tylově domě (školní rok 2007 – 2008).
Jazykové kurzy
Francouzština pro začátečníky
pondělí 8. 10. 2007 v 17.15 hodin
Francouzština pro mírně pokročilé
pondělí 8. 10. 2007 v 17.15 hodin
Angličtina pro předškolní děti
úterý 9. 10. 2007 v 15.30 hodin
Angličtina pro začátečníky
úterý 9. 10. 2007 v 16.00 hodin
Angličtina pro mírně pokročilé
úterý 9. 10. 2007 v 17.00 hodin
Angličtina pro pokročilé
středa 10. 10. 2007 v 17.15 hodin
Anglická konverzace
středa 10. 10. 2007 v 17.15 hodin
Němčina pro začátečníky
středa 10. 10. 2007 v 18.00 hodin
Němčina pro mírně pokročilé
středa 10. 10. 2007 v 18.00 hodin
Němčina pro pokročilé
středa 10. 10. 2007 v 18.00 hodin
Španělština pro začátečníky
čtvrtek 11. 10. 2007 v 16.00 hodin
Španělština pro mírně pokročilé
čtvrtek 11. 10. 2007 v 16.00 hodin
Pohybové kroužky
Cvičení pro rodiče s dětmi
úterý 9. 10. 2007 v 9.30 - 10.30 hod.
úterý 9. 10. 2007 v 15.30 - 16.30 hod.
Cvičení pro zdraví a krásu
středa 10. 10. 2007 v 17.30 - 18.30 hod.

VELKÝ ÚSPĚCH OBYVATELKY
DPS „PENZION“ V POLIČCE
Letos se konal již druhý ročník literární soutěže
pro seniory, kterou vyhlašují společně město Chrudim a Centrum sociálních služeb a pomoci v Chrudimi. Soutěžní kategorie, které byly letos vyhlášeny
zněly: 1. Poezie, 2. próza na téma – technické vynálezy, které změnily život, a poslední téma 3. Josef
Ressel, prototyp vynálezce a všestranného člověka.
Soutěže se také zúčastnila paní Olga Vrzalová,
obyvatelka DPS „Penzion“ a vybrala si téma – Technické vynálezy, které změnily život. V konkurenci
96 soutěžících se paní Vrzalová umístila na prvním
místě s povídkou – Na počátku bylo slovo (uveřejňujeme na str. 14). V pátek 31. 9. došlo v Chrudimi
k slavnostnímu vyhlášení vítězů a předání cen.
Paní Vrzalová, letošním vítězstvím jste byla
opravdu velmi překvapena. Loni jste poslala
povídky tři (jedna se také dočkala ocenění),
letos povídku jednu a to vítěznou. Prozradíte
čtenářům recept?
Ani jsem neměla v plánu se letos účastnit, ale
jeden novinář napsal, že již píšu povídku na další
ročník, že budu obhajovat a tak nezbývalo nic jiného než něco napsat.
Jak se Vám vybíralo téma?
Letos byla témata opravdu náročná, především
pro ženu. Od nejstaršího vnuka jsem si půjčila
encyklopedii, protože není možné si zapamatovat
všechna data vynálezů a jména vynálezců. A dala
jsem se do práce. Začala jsem tím, jak to asi bylo
a je dodnes mezi mužem a ženou.
Jaké byly vaše literární začátky?
Od malinka mi vadil prázdný papír. Hned jak se
nějaký objevil, musela jsem ho popsat nebo pokreslit. A to mi vydrželo až dodnes.
Prozradíte nám, co chystáte do budoucna
a na čem právě pracujete?
V Penzionu nás je víc, kteří píšeme a tak jsme
dostali nápad utvořit skupinu, která by vydávala
zpravodaj pouze pro náš Penzion s názvem „Ucho
Penzionu“.
Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho
tvůrčích nápadů a inspirace do budoucnosti.
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MUZEUM PŘEDSTAVÍ NOVOU PUBLIKACI
V těchto dnech vydává Městské muzeum a galerie
Polička další, v pořadí pátý, svazek edice „Památky“.
Na podrobnosti se ptáme Davida Junka.
Jaké téma bylo vybráno pro tento svazek
a proč?
Téma je věnováno moderní architektuře v Poličce
v období 1. republiky. Úvodní část začíná již počátkem století a samotný závěr končí rokem 1950, ale
stěžejní díla vznikla v letech 1921 – 1939. Publikační
činnost muzea není nahodilá, ale navazuje na řešení
výzkumných úkolů a téma moderní architektury
se podařilo uzavřít právě v letošním roce. Myslím,
že bude představeno množství neznámých faktů
i ilustrací. Nábřeží Svobody má ojedinělé postavení
v celostátním rámci prvorepublikového urbanismu,
mohlo však vypadat také podstatně jinak – o tom
všem se čtenáři dozví v nové publikaci.
Proč tentokrát nejste autorem textu tak, jak
tomu bylo u předešlých titulů?
Poličská moderní architektura byla dosud v odborném tisku opomíjena, jak dokládá i nedávno
vydaná kniha Kaleidoskop tvarů - století moderní
architektury v pardubickém kraji. Požádal jsem proto prof. Rostislava Šváchu, autora kapitol o moderní
architektuře v akademických Dějinách českého
výtvarného umění, o zpracování Poličky. Chopil se
toho s velkým nasazením a dnes možná zná některá
zákoutí města lépe než mnozí Poličáci. Já jsem pak
tvořil obrazovou a výtvarnou podobu publikace.
Předešlé čtyři svazky byly prezentovány veřejně. Bude tomu tak i tentokrát?
Publikace bude představena v rámci přednášky
prof. Rostislava Šváchy ve středu 24. října v 18 hodin
v evangelickém kostele. Poněvadž přednáška bude
doplněna množstvím diapozitivů, ale také příkladů
z okolí Poličky, doporučuji přednášku nejenom
zájemcům o moderní architektu, ale všem, kteří se
zajímají o historii města a regionu.
Publikace je věnována moderní poličské
architektuře do roku 1950. Ovšem i poté se v Poličce stavělo. Dají se mezi poličskou výstavbou
druhé poloviny dvacátého století a tou nejsoučasnější najít nějaké unikáty – ve smyslu pozitivním i opačném?
Pokusím se zájemce o odpověď poněkud napnout
a odkáži je na závěr textu prezentované publikace.

Některé z objektů moderní architektury
(Šmídova vila, Tylům dům, činžovní dům
čp. 389 v ul. E. Beneše) jsou zapsány ve státním
seznamu kulturních památek. Odráží se tato
skutečnost pozitivně (zájem, finance) v péči
o ně?
Odpověď je složitá a přesahuje prostorovou možnost tohoto rozhovoru. Co se týče zájmu, tak zmíněné objekty jsou natolik pozoruhodné, že si na nedostatek zájmu nemohou stěžovat. Co se týče zachování
původní podoby, či citlivé obnovy, tak množství
cenných, avšak nechráněných objektů vysloveně
trpí nezájmem, nepochopením... Nejžalostnější je,
že prvorepubliková kvalita řemeslnické práce a cit
architekta bere za své při nynějších úpravách a to
nedostatkem rozhledu a šetřením na nesprávném
místě. Historici uvádí, že morová rána se v r. 1713
Poličce vyhnula; nynější morová rána s plastovými
okny však kosí a kosí a ...
S jakým ohlasem se setkala edice „Památky“.
Připravujete další svazek?
Edice se setkala s velkým zájmem Poličáků a vysloveně s nadšením mezi návštěvníky města. Národní památkový ústav na svých webových stránkách
u přehledu nové literatury uvádí: „Rozhodně nelze
přehlédnout aktivity v Poličce. Při čtení knížky tak
můžeme jen gratulovat – autorovi, městu, jeho
návštěvníkům i obyvatelům. Stejně jako předchozí
publikace záslužné edice lze pečlivě sestavené dílo
položit jako další vzor místopisné a památkové vydavatelské činnosti.
Publikace důstojně završuje dlouholeté snahy
poličského muzea zpřístupnit široké veřejnosti
formou vlastivědných publikací základní informace
o kulturním dědictví regionu. Lze jen doufat, že
publikace se stane vítanou pomocí pro ty, kteří
nechtějí chodit po svém městě s hlavou sklopenou
a bez zájmu. Vždyť je to právě kulturní dědictví,
které přináší živoucí zprávu z minulosti, podporuje
porozumění tomu, kdo jsme a odkud přicházíme.
Pomáhá zlepšovat kvalitu života. Můžeme se těšit
na to, že vydavatel zamýšlí vytvořit další svazky
pozoruhodné edice.
Na příští rok připravujeme svazek věnovaný klasicistním vyřezávaným dveřím a vratům.

POŘÁD SE NĚCO DĚJE
Základní umělecká škola Bohuslava Martinů
Polička zahájila školní rok 2007/2008 s počtem
480 žáků, jako v roce minulém. Změny jsme však
řešit museli a to hned ve dvou oborech vzdělávání. V tanečním oboru došlo ke změně vyučující
z důvodu pokračování čerpání rodičovské dovolené u paní učitelky Hany Malíkové. Na její místo
nastoupila na jeden rok (po roce přislíbila p. Malíková již návrat v plném rozsahu) paní učitelka
Martina Jiskrová, která momentálně vede taneční
obor na ZUŠ Svitavy. Zásadnější změnou prošel
však literárně-dramatický obor. Po ročním působení v prostorách MŠ Čtyřlístek jsme byli požádáni v přípravném týdnu o uvolnění prostor a po
hektickém hledání, doslova na poslední chvíli,
nám poskytli azyl místní sokolové. Lze jen těžko
vyjádřit pocit bezmoci, když najednou zůstane jeden vyučující s padesáti dětmi ve vzduchoprázdnu a neví, jak a hlavně kde bude ve své práci
pokračovat. Proto si velmi vážíme poskytnuté
pomoci vedení Sokola, kterému patří za vstřícnost
poděkování. Děkujeme také jmenovitě Ludmile
Haraštové, díky které můžeme dnes vzkázat, že
výuka literárně-dramatického oboru pokračuje
v prostorách Sokolovny v plném rozsahu, tudíž
i s, v minulosti velmi úspěšnými, přípravnými
ročníky MŠ.
Co nás a také vás, pokud navštěvujete naše
akce a jste našimi příznivci, tedy v novém škol-

ním roce čeká? Samozřejmě prezentace žáků
i učitelů na interních i veřejných akcích školy
a dalších kulturních institucí (koncert B. Martinů
a my, vánoční koncert, jarní koncert pro rodiče
a žáky, slavnostní koncert, letní zahrada atd.). Samozřejmě se připravují také populární vystoupení
tanečního oboru. Ten se představí ve dvou rovinách, jednak s mladšími žáky ve spolupráci s pěveckým sborem Pomněnky a s absolventským
projektem „Závislosti, drogy“. Výtvarný obor
připravuje rozsáhlejší prezentaci filmů svých žáků
a zajímavý projekt pod názvem „Děti vás to naučí“. Tento projekt je určen dospělým, kteří se budou moci prakticky se svými rádci a učiteli z řad
dětí seznámit v průběhu roku se šesti výtvarnými
technikami. Pro výtvarný obor je v tomto školním
roce také vypsána MŠMT soutěž ZUŠ. V hudebním
oboru se bude také soutěžit a to ve hře na klavír,
kytaru, akordeon a smyčcové nástroje, přičemž
soutěžící ve hře na klavír a akordeon, kteří postoupí ze školních kol, budou soutěžit v Poličce
v prostorách naší školy, která je pořadatelem
okresního kola.
Se všemi svými kolegy věřím, že školní rok
2007/2008 bude rokem tvůrčí práce v klidném
a inspirativním prostředí.
Renata Pechancová,
ředitelka školy

MOZAIKA VZPOMÍNÁ NA DĚTSKÉ LETNÍ TÁBORY 2007
LETNÍ TÁBOR VRANICE 2007 – ZA POKLADEM AZTÉKŮ
Letní tábor Za pokladem Aztéků se konal v termínu od 30. července do 10. srpna 2007. K dvanáctidennímu pobytu byla vybrána osada Vranice, ležící
na okraji chráněné přírodní rezervace Toulovcovy
Maštale. Po dobu tábora byla přejmenována na Tenochtitlán, hlavní město Aztécké říše, nacházející se
ve střední Americe, dnešním Mexiku.
Děti byly rozděleny do čtyř oddílů – čtyř čtvrtí
města Tenochtitlánu. Modrá, severní čtvrť, byla
zasvěcena bohu květů Xochiquetzalovi, žili v ní
Capelové. Žlutá, východní čtvrť, byla stavěna k poctě boha mladé kukuřice Xilonena, v městské čtvrti
pobývali Šikurové. Bůh léků Patecatl ochraňoval
nejenom jižní oranžovou čtvrť, ale také její obyvatele Maloky. Azeretové žili v západní červené čtvrti.
Na jejich pobyt v Tenochtitlánu dohlížel bůh ohnišť
Chantico.

V průběhu tábora děti postupně zvládly tyto
činnosti: vyrobily oddílové vlajky, ušily si aztécké
šaty, uvařily aztécké jídlo, zhotovily si meče, šperky,
postavily si obydlí z přírodnin, hrály divadlo, skládaly verše, obchodovaly i válčily s cizinci apod. Do
programu byl zahrnut také celodenní výlet do nedalekého zámku Nové Hrady spojený s koupáním a tři
půldenní putování do Toulovcových Maštalí a jejich
blízkého okolí.
Táborový program vyvrcholil „velkým obřadem“,
který se konal za rituálního bubnování na počest
boha Huitzilopochtliho. Zde došlo ke konečnému
vyhodnocení celotáborového zápolení jednotlivých
atztéckých kmenů. Každý kmen byl odměněn aztéckým pokladem.
Poslední den, při odjezdu autobusu, si děti zavzpomínaly na 12 aztéckých dní při zpěvu hymny
doprovázející každý předcházející den tábora a slíbily si, že za rok zase na shledanou.
Milan Matouš – hlavní vedoucí tábora
a Pavla Pavlíčková
Expediční putování po Žďárských vrších
1. – 7. července 2007
První červencový týden putovali dobrodruzi po
kopcích, lesích a vesnicích blízké Vysočiny. Než se
však na cestu vydali, vytvořili si cestovatelské deníčky, vlastní jídelníček, pravidla společného soužití
a byli rozděleni do dvou skupinek s rozdílnými úkoly.
Jedna se starala o vodu, jídlo a odpadky, druhá pak
o trasu, navigaci, komunikaci s okolím a hledání

vhodného místa pro nocleh. Hlavní náplní bylo
sice putování, to však bylo postaveno jako výzva
v nutnosti postarat se sám o sebe a o skupinu, jako
nabídka úkolů a podnětů, ke kterým musíme v životě zaujmout postoj a v neposlední řadě jako zábava
a „hra“. To vše v sedmi dnech s batohem na zádech
a cestou před sebou. Kromě praktických úkolů čekala účastníky spousta her na komunikaci, argumentaci,
řešení nových úkolů a kreativní vyjádření. Z putování si pak mohli odnést drobnosti na památku, stejně
jako sebepoznání a poznání sebe ve skupině.
Všechny tyto silné zážitky budou ještě dlouhý
čas doznívat a propojovat se s novými zkušenostmi.
Proto zbývá popřát účastníkům, ať ke svému další
putování životem přistupují jako k výzvě něčeho
dosáhnout.
Mgr. Petr Chmel – hlavní vedoucí tábora
Příměstský tábor
Příměstský tábor je nejlepší příležitostí pro menší děti, které se bojí spát pod stanem a nechtějí být
na dlouhou dobu bez mamky a taťky, vyzkoušet si
jak to asi na táboře chodí.
Letošní program byl připraven tak, aby co největší množství aktivit probíhalo venku a Mozaika se
nám stala zázemím pouze pro odpočinek.
Celodenní výlet směřoval do Stašova, kde si
všichni několikrát zajezdili na koních a velký dík
patří manželům Pletichovým, kteří se nám celé
odpoledne věnovali.
Za pomoci Standy Nožky a Lidušky jsme si vyzkoušeli, jak náročné je zdolat horolezeckou stěnu.
Navštívili jsme záchranný hasičský sbor a dozvěděli
se spoustu zajímavostí o práci poličských hasičů.

Kdo vyhrál překážkovou dráhu na dopravním
hřišti, Pohádkovou olympiádu, Miss a Missáka tábora? Jaká byla Cesta do údolí králíků? Jak těžké bylo
vyhrát nad ostatními při soutěžích…? O tom by vám
mohli vyprávět všichni, kdo u toho byli s námi.
Na další nová shledání o příštích letních prázdninách se těší
vedoucí Terča a Zdenča
Letní tábor Krásné 2007
Letní tábor se uskutečnil v termínu od 15. do
24. července 2007 v Penzionu Krásné. Tohoto tábora se zúčastnilo 26 dětí ve věku od 6 do 12 let, pro
které byl tento tábor určen.
Program tábora obsahoval vše, co ke správnému
táboru patří - hry, soutěže, vycházky do přírody,
koupání a hry ve vodě, vaření v přírodě, posezení u táborového ohně. Zážitkem pro všechny děti
jistě byla jízda na koni, jízda na terénní čtyřkolce
a vystoupení šermířské skupiny a polykače ohně.
Vyvrcholením byl celodenní pěší výlet na Buchtův
kopec a do Daňkovic, spojený s návštěvou chovatelů velbloudů. Každý účastník tábora na závěr obdržel „cédéčko“ s řadou fotografií, které jim budou
tento tábor připomínat.
Díky krásnému počasí, perfektnímu prostředí
penzionu, krásné okolní přírodě a výborné partě
vedoucích se tábor vydařil a všichni účastníci odjížděli z tábora spokojeni a s přáním „příští rok opět“.
Richard Brabec
hlavní vedoucí tábora

LETNÍ SPORTOVNÍ TÁBOR
Letní sportovní tábor se letos konal poněkud
dříve než v minulých letech – od 28. 7. do 5. 8. 2007.
Tentokrát jsme se “vrátili na místo činu” z let 2000
a 2001 – do Mladočova u Litomyšle. Již tradičně byl
pro děti připraven pestrý program plný sportování,
her a soutěží. V průběhu celého tábora probíhalo
několik turnajů – v softballu, lakrosu a stolním tenise. Kromě toho děti hrály fotbal, volejbal, vybíjenou,
vodní pólo, absolvovaly několik “orientačních běhů”
s plněním různých úkolů. Dostalo se také na “branné” disciplíny – práci s mapou a buzolou, střelbu ze
vzduchovky a překonávání lanových překážek. Velký úspěch sklidilo střílení ze sportovního luku pod
dohledem profesionálního lukostřelce, se zajímavým
výkladem a ukázkou nejmodernějšího vybavení
a střeleckého umění. Děti také měřily svoje síly v zápase proti bývalým aktivním hráčům lakrosu, a je
vidět, že za několik táborů si tento zajímavý a náročný sport osvojily velice dobře – v souboji s “profíky”
se jim podařilo zvítězit. Stejně tak při softballových
utkáních proti sousednímu táboru (který porazily
velikým rozdílem) nebo proti vedoucím předváděly
vynikající výkony. Nevynechali jsme ani celodenní
výlet, a i když turistika zřejmě nepatří k nejoblíbenějším aktivitám dnešních dětí, v Toulovcových maštalích se jim určitě líbilo. K táboru neodmyslitelně patří
také diskotéky, noční hry a táboráky. Na diskotéce i ti
nejmenší školáci působili naprosto suverénně. Poněkud slabší už to bylo v noci v lese – a s přibývajícím
věkem jako by se vytrácela odvaha, ale i ti nejstarší
strašpytlové nakonec všechno zvládli. Jedna z letošních novinek proběhla u táboráku – snad poprvé se
na sportovním táboře postaraly o hudební produkci
samy děti – harmonikář a houslista (!), s doprovodem
několika zpěvaček z oddílu a kuchaře s kytarou – to
byla veliká paráda. Celou dobu tábora probíhala
takzvaná “BLESKOVKA”, což je už tradiční soutěž na
sportovním táboře, kdy se sbírají body prakticky kdykoliv, kdekoliv a za cokoliv – samozřejmě patřičně
ohodnocená diplomem a věcnou cenou pro nejlepší.
Spoustu dalších diplomů si děti odnesly za turnaje
a individuální sportovní i jiné výkony.
I přes výhružky meteorologů se nám počasí nakonec vydařilo – jenom několik nočních přeháněk
a jedna rychlá sprcha cestou ze hřiště do tábora
nemohly zkazit skvělou atmosféru a překazit nabitý
program. Tábora se zúčastnilo 36 dětí, letos naštěstí
téměř bez zdravotních potíží. Doufáme, že se jim
na táboře líbilo a příští rok se těšíme na další, už
dvanáctý sportovní tábor!
Petr Cihlář – hlavní vedoucí tábora
Vodácký tábor Dunajec 2007
Pro naše letošní vodácké putování jsme zvolili řeku Dunajec, protékající překrásnou krajinou
národního parku Pieniny na polsko – slovenském
pomezí. Řeka se klikatí skalním masivem, klidné
úseky se rychle mění v peřejnaté. Atraktivita tohoto
prostředí nás zlákala natolik, že jsme na jeden den
opustili naše kanoe a vydali se na pěší výlet zpestřený zábavnou hrou. Týden strávený na vodě byl
plný pěkných zážitků, legrace, slunečného počasí
i nových přátelství. Už nyní se těšíme, až se se všemi příští rok opět sejdeme na vodě.
Michal Kadlec
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KOSTEL V MODŘECI BUDE ZNOVU
SLOUŽIT SVÉMU ÚČELU
Pamětní zápis uložený v makovici věže vypráví velmi podrobně o tom, jak obyvatelé obce v létech 1865–70 místo malé chátrající kapličky, která
sloužila pro lidové pobožnosti, vybudovali tento
kostelík, v němž bylo možné sloužit i mši svatou.
Byla to těžká válečná doba, která znamenala bídu,
ale oni svou obětavostí dokázali kostel dostavět.
Sloužil svému účelu jako filiální kostel pomezské
farnosti. Potkal ho osud sudetských kostelů, ale
bohoslužby aspoň o pouti, která je na Nejsvětější
Trojici, tu bývaly až do sedmdesátých let.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VZPOMÍNÁME
Dne 29. 10. uplyne 25 let,
kdy nás navždy opustil náš
drahý manžel, tatínek a dědeček pan Stanislav Nožka. Kdo
jste ho měli rádi, vzpomeňte
s námi.
Vzpomíná manželka
a děti s rodinami

Dne 28. 10. to bude rok, co
nás opustila maminka, babička, paní Vlasta Říhová. Nikdy
na ni nezapomeneme, protože
žije stále v našich srdcích.
Dcera Jana s rodinou

Dne 1. 9. uplynuly 4 roky,
kdy nás opustil tatínek František Poul.
Kdo jste ho znali a měli
rádi, vzpomeňte s námi.

Dne 30. září 2007 uplynulo smutné 1. výročí, kdy
nás ve věku 52 let opustil
pan Ing. František Škaroupka
z Bystrého. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Manželka a syn

Dne 27. 10. uplyne 10 let,
kdy nás opustila maminka
Marie Poulová.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.

Dne 12. 10. uplyne rok,
kdy nás náhle opustil náš drahý manžel, tatínek a dědeček
pan Ladislav Kovář. Kdo jste
ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

BLAHOPŘEJEME
Dne 8. září oslavil náš tatínek a dědeček - Ladislav Krenner - krásné životní jubileum. Do dalších let mu hodně zdraví a štěstí přejí děti a vnoučata.

Začátkem devadesátých let se podařilo kostel
opravit. Bylo to hlavně díky panu Josefu Brychtovi, který je zdejším dobrovolným ochráncem kostela. A pak to také bylo dílo skupiny obětavých
nadšenců hlavně z Poličky, vedených dnes již
zemřelým panem Bohuslavem Flídrem.
Na konání bohoslužeb tehdy již nedošlo. Stále byly jiné nutné věci, kvůli kterým se Modřec
odsouval. Přitom ke zprovoznění kostela chybělo
už celkem málo. Vlastně jen uvnitř uklidit, umýt,
zasklít okna.

Je pravda, že toho nepořádku tam byl po
poslední opravě celý náklaďák a ještě několik
kár za auto. Děkuji všem brigádníkům z Modřece
a mládeži z Poličské farnosti, kteří pod vedením
paní katechetky Aleny Sienské v srpnu kostel
vyklidili a uklidili. Počítáme s tím, že se nám vše
podaří dokončit tak, abychom zde letos o modřeckém posvícení, které je vždy poslední neděli
v říjnu, mohli mít po více než třiceti letech opět
mši svatou. Samozřejmě to bude příležitost pro
modřecké i všechny ostatní podívat se, jak kostelík vypadá uvnitř.
P. Rudolf Zahálka,
děkan v Poličce
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BĚH TERRYHO FOXE 2007 V POLIČCE
BTF – pod touto zkratkou se už dnes vybaví
mnoha lidem Běh Terryho Foxe. Jeho symbolem
je známá postava mladíka, který překonal sám
sebe. Svůj boj se zákeřným nepřítelem – rakovinou - sice nakonec prohrál, ale tím, že pouze
s jednou zdravou končetinou proběhl napříč
Kanadou, vzbudil všeobecný obdiv. Jeho jméno
zapomenuto není a na jeho počest se každoročně
vydává na trať velký počet běžců.
S hrdostí je třeba přiznat, že k místům, kde
štafeta BTF pokračuje, se každoročně řadí i město Polička. Náročné organizace se již čtvrtým
rokem ujímá pan Miloslav Zezula se svým týmem,
tentokrát ve složení: Václav Flídr, Jaroslav Haman
ml., Marie Hamanová, Radana Kačmaryová, Marcela Kapounová, Václav Koukal, Marie Martinová,
Jaroslav Martinů, Michal a Vojtěch Popelkovi,
Hana Popelková, Jiří a Vojtěch Roušarovi, Jan
Stodola, Lenka Uhlířová, Michaela Vápeníková,
Dominik Větrovský, Jiří Vraspír a David Zachoval.
Finanční a hmotnou podporu zajistili tito sponzoři: senátor pan Václav Koukal, Město Polička,
T. E. S. s. r. o. Polička, ZŘUD - Masokombinát
a. s. Polička, pekárna Borová, Městská organizace
KDU-ČSL Polička, Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí a agentura BONAPARTE.
Letos se BTF uskutečnil v neděli 16. září na
Palackého náměstí v Poličce. Před vlastním začátkem se zaregistrovalo 135 účastníků, kteří ve
třech kategoriích absolvovali následující trasu:
start před radnicí na Palackého náměstí, dále ulicí
Šaffova, Pálená, Tyršova, Na Bídě, park, Nábřeží
svobody, park a cíl opět na Palackého náměstí.
Jízdu na kole odstartoval pan Jaroslav Martinů, starosta města Poličky. Povel k začátku jízdy

na kolečkových bruslích vydal pan Jiří Roušar,
předseda Svatojosefské jednoty v Poličce. Běh
měl ve své režii pan senátor Václav Koukal. Též
svatý Petr držel nad závodem ochrannou ruku

a seslal ukázkové počasí. Po absolvování dvoukilometrové trati obdrželi účastníci od všech tří
čestných startérů diplomy, gratulace, tatranky
a puzzle. S chutí se pak posilnili připraveným občerstvením v podobě párku a nápoje. Někteří ze
závodníků si ještě navíc odnesli z losování, které
potom následovalo, pěkné ceny – knihy, puzzle,
hrací karty kvarteta.
V letošním roce byla z dobrovolných příspěvků vybrána i dosud nejvyšší částka. Na účet boje
s rakovinou a ostatními civilizačními chorobami
poputuje z Poličky celkem Kč 7 233 Kč.
Věříme, že se tato krásná tradice udrží v Poličce i v dalších letech. Běhu Terryho Foxe zdar
a všem organizátorům upřímný dík!

DEN STAVITELSTVÍ A ARCHITEKTURY V PARDUBICKÉM KRAJI
Stavebnictví v posledních pěti letech zažívá
nebývalou expanzi. Např. objem stavební produkce
v roce 2006 byl na úrovni 463 mld. Kč, v letošním
roce se tento objem bude pohybovat na úrovni 500
mld. Kč. Hlavními „tahouny“ stavební produkce
jsou dopravní stavby v objemu produkce ~ 120
mld. Kč ročně a nová bytová výstavba v objemu
produkce ~ 100 mld. Kč ročně. Zdálo by se, že rezort stavebnictví se nepotýká s žádnými zásadními
problémy.
Opak je však pravdou. Hlavní problém, který
stavebnictví jako technicko - ekonomický rezort
řeší, je personální situace. Ve stavebnictví včetně
návazných oborů pracuje v současné době cca
450 000 pracovníků, tj. cca 9% práceschopného
obyvatelstva a stavebnictví vytvoří cca 7% objemu
HDP. V současné době se připravuje na výkon
povolání ve stavebnictví v řemeslných oborech
cca 12,5 tis. žáků tj. o více než polovinu méně než
před 10 – 12 lety. Ročně odchází mimo rezort více
než 10,0 tisíc pracovníků z titulu odchodu do důchodu. Na jejich místo může z učilišť přijít pouze
cca 3,5 tisíc vyučenců.
Z toho vyplývá, že dostupnost pracovních kapacit je dnes nejrizikovější faktor, který podmiňuje
udržení úrovně stavebnictví a jeho konkurenceschopnost v ČR i v evropském prostředí.
Zásadní řešení je velmi komplikované, neboť
technické obory nejsou v naší společnosti „IN“,
není o ně dostatečný zájem ze strany mladé generace a jejich rodičů. Zájem je více o méně náročné

obory, které jsou přesyceny a jejich absolventi
častěji končí jako nezaměstnaní na úřadech práce.
Svoji roli hraje i sociální politika státu a dále nezájem státu zavést určité regulativy. Obecně učební
obory jsou drahé a tak se více prosazuje lacinější
gymnaziální vzdělávání.
Z uvedených důvodů chceme zvýšit zájem mladé generace a jejich rodičů o rezort stavebnictví.
Připravili jsme na sobotu 13.října 2007 „Den stavitelství a architektury“ – den otevřených dveří na vysokých a středních školách, v odborných učilištích,
na vytypovaných stavbách.
Dovolujeme si pozvat širokou veřejnost a zejména žáky středních škol a posledních ročníků
základních škol a jejich rodiče do uvedených škol
a učilišť a na uvedené stavby.
Ing. Jiří Požár, předseda SPS Pk
Ing. Vlastimil Moucha
přednosta ČKAIT OK Pardubice
Den stavitelství a architektury ve školách
a učilištích – 13. 10. 2007
Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví
Sokolovská 148, 533 54 Rybitví
9.00 – 12.00 hodin
ředitel Doc., Ing. J. Pakosta, CSc.,
tel: 466 680 339

NA POČÁTKU BYLO SLOVO
Všechno se začalo jednoho krásného dne, asi tak
Navrhuji zrušení patentního úřadu. Všechno již
před dvěma milióny let.
bylo vynalezeno.
Pračlověk vylezl z jeskyně, protáhl se a usedl na
Ó jak se pletl!
kámen před jeskyní a začal se vyhřívat na sluníčku.
Vždyť v té době nebyla vynalezena ani řada vyná„Co tady posedáváš, jdi a něco ulov, děcka už olizují
lezů pro všední den – jako byl elektrický zvonek, výtah,
mamutí kel dva měsíce a ty si sedíš.“ hartusila jeho
telefon, žárovka či zářivka. Neexistoval ani jediný
žena. „A nemohla bys mně poradit, jak mám něco ulo- elektrický vysoušeč vlasů, kterému dali jméno po alpvit, když ještě nikdo nevymyslel ani luk a šíp a o flintě
ském větru – fén. Neexistoval ani jediný sporák, mixer,
ani nemluvím?“ „Nežvaň a nefantazíruj, osekej si paz- opékač topinek nebo kávovar. A co teprve automatická
ourek a už mazej, a bez králíka se nevracej domů!“
pračka, šicí stroj, vysavač či elektrická žehlička. NeTak to asi nějak vypadalo a nebýt ženy, která musí
byla ani televize, rádio, magnetofon nebo gramofon.
muže vždycky postrčit a poradit mu, tak nemáme nic.
Neexistoval v té době ani fotoaparát či kamera. Ani
Ale i tak to trvalo dlouho, kdy lidé používali jen co
psací stroj a o počítači ani nemluvě.
našli v přírodě – kámen, dřevo, kosti.
A to jsou takové drobné vynálezy, takoví malí poZlatým věkem vynálezců bylo až 18., 19., a počá- mocníci a co potom auta, letadla, kosmické koráby?
tek 20. století.
A který vynález měl největší vliv na lidstvo? To je
Tehdy totiž důvtipný, šikovný a pracovitý člověk
opravdu těžká otázka a odpověď závisí na tom koho
mohl učinit i vynález zásadního významu bez dlou- se zeptáte:
hotrvajících a hlubokých teoretických studií, bez náZeptáte-li se muže,odpoví: auto, bez auta je chlap
kladných pomůcek a bez shánění možných povolení
jen poloviční chlap, pak letadla a viagra.
a schvalování.
Zeptáte-li se ženy, řekne: automatická pračka,
Z té doby také známe nejvíce velkých vynálezců „pemprsky“ a plastická chirurgie.
a objevitelů. Byli různí. Někteří vynalézali jako na
Zeptáte-li se mládeže, řekne, že mobil a počítač.
běžícím pásu, například T. A. Edison získal asi tisíc
A když se zeptáte mě, řeknu, že jestliže na začátku
patentů na nejrůznější vynálezy.
všeho bylo slovo, tak pak je to papír a knihtisk.
Naproti němu průkopníci motorového létání bratři
Bez tohoto vynálezu byste ani nemohli otisknout
Wrightové jen pět a vynálezce telegrafu
moje myšlenky.
S. A. Morse jen jediný. Ovšem jeho morseovku ovláOlga Vrzalová
dá ještě dnes každý správný skautík.
Jedno však měli tito vynálezci společné – nezměrnou vůli překonávat překážky a obětovat svému cíli
opravdu všechno. A to drtivá většina z nich neměla
ze svých vynálezů žádný finanční prospěch a oceněni
byli většinou až po smrti.
I vynálezy byly různé. Vedle těch skutečně užitečných se objevily i tisíce „vynálezů pro vynálezy“ ,
jejichž smysl byl jen ten, že vynálezce něco vynalézal.
K těm nejpozoruhodnějším patří perpetum mobile
– zařízení na věčný pohyb bez dodání energie. Bylo
jich předváděno na tisíce, měly jen jednu vadu – nefungovaly.
A zřejmě to tušil už v roce 1832 ředitel patentního
úřadu ve Washingtonu, když prohlásil:
Olga Vrzalová přebírá cenu za první místo

Vyšší odborná škola stavební Vysoké Mýto
Komenského 1/II, 566 19 Vysoké Mýto
9.00 – 12.00 hodin
ředitel Ing. P. Vacek, tel: 465 422 352
Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice
Poděbradská 93, 530 09 Pardubice
8.00 – 17.00 hodin
ředitel Ing. J. Kantor, tel: 466 415 643
Střední odborné učiliště stavební Pardubice
Černá za Bory 110, 533 01 Pardubice
8.00 – 16.00 hodin
ředitel Ing. M. Randák, tel: 602 113 202
Den otevřených dveří na Dopravní fakultě Jana
Pernera v Pardubicích bude samostatně v listopadu
– termín bude upřesněn během října.
Den stavitelství a architektury
na stavbách – 13. 10. 2007
SOŠ stavební a SOU stavební Rybitví,
Sokolovská 148, Rybitví - nástavba a přístavba
Stavební společnost Rudolf Kmoch
8.00 – 17.00 hodin
kontaktní osoba: Pavel Bohatý, tel: 608 645 645
Regenerace obj. č. 424 – 426,
ul. Brožíkova, Pardubice
Marhold Pce
8.00 – 12.00 hodin
kontaktní osoba: Vít Hruška, tel: 602 117 819
Bytový dům v lokalitě u školek, Litomyšl,
(přístup ulicí 17. listopadu směrem
k zahradnickým školkám)
První litomyšlská stavební a.s.
8.00 – 15.00 hodin
kontaktní osoba: p. Kubík, tel: 602 429 672
Řadové domy, Chotkova ul.,
Pardubice – Staré Čívice
Stavební firma Ječmínek s.r.o.
9.00 – 11.00 hodin
kontaktní osoba: Ing. Buchta, tel: 603 299 904
Výstavba jezu na řece Orlici, Letohrad,
Podměstí
VAKSTAV s.r.o.
9.00 – 15.00 hodin
Polyfunkční dům, Teplého 276, Pardubice
Sostaf s.r.o.
9.00 – 15.00 hodin
TMT Chrudim, Transportní a manipulační
technika, Tovární 290, Chrudim
První stavební Chrudim a.s.
9.00 – 15.00 hodin
Palác Pardubice, Masarykovo nám., Pardubice
Metrostav a.s.
9.00 – 14.00 hodin
Polyfunkční dům Pardubice,
Pernerova ulice, Pardubice
VCES a.s.
9.00 – 15.00

PODĚKOVÁNÍ
Touto cestou bych chtěla poděkovat hlídce
městské policie p. Zapletalovi a p. Hofmanovi za
bleskurychlé dopadení pachatelky krádeže dne
11. 9. 2007. Vážím si práce nejen městské, ale i státní policie.
Ivana Vrabcová
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AABC - ALERGIE A ASTHMA
BRONCHIALE CENTRUM
Centrum pro alergie a asthma bronchiale
(AABC) bylo založeno v Litomyšli před deseti lety.
Tato aktivita vyšla z potřeby informací u občanů
s průduškovým astmatem i dalšími alergickými
i nealergickými nemocemi dýchacích cest. Projekt
je organizován jako mimopracovní aktivita pracovníků oddělení alergologie a klinické imunologie
v Litomyšli za pomoci Nadačního fondu pro pomoc
nemocným dětem a Nemocnice v Litomyšli.
Cílem AABC je zajistit všem potřebným v Litomyšli a okolí zdroj vědecky podložených poznatků,
týkajících se jejich nemoci a s ní spojených různých
problémů. Je třeba pomoci laikům odlišit módní
a komerční informace od těch, které jsou prokázané lékařskou vědou. Také vzájemné rozhovory
pacientů mezi sebou i se „svými“ lékaři a sestrami
přináší mnoho zajímavého i podnětného pro obě
strany.
Zastaralé vztahy mezi lékařem a pacientem
(lékař „přikazuje“, pacient to pasivně přijímá)
neumožňují správné řešení všech problémů, které
vyplývají z onemocnění. Tyto staré modely se proto
nahrazují vztahem, který je možno označit jako
partnerství nemocného a zdravotníka.
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

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

Provádíme opravy, nátěry střech a jejich příslušenství. Výstavba nových střech. Opravy a rekonstrukce starých komínů. Pokládání lepenkových
tavených střech, čištění starého eternitu. Vše rychle,
kvalitně, za nízké ceny. Tel. 731 506 249, 464 620 162.
***
KOUPÍM BYT 1+2 NEBO 1+3 DO OSOBNÍHO
VLASTNICTVÍ V POLIČCE. MOBIL: 739 827 123
***
KOUPÍM POŠTOVNÍ ZNÁMKY, celé sbírky, větší
množství i pozůstalost po sběrateli. Platím v hotovosti,
nejvyšší možné ceny. Informace na tel.: 724 229 292
***
Otevřeno od 1. 8. 2007. Nová prodejna ovoce, zelenina, zdravá výživa, v prostorách Obchodního
domu PONAS, Polička, Tyršova 164, naproti poličské pekárny. Těšíme se na návštěvu.

Během několika společných setkání v každém
roce, kterých se často zúčastňují špičkoví odborníci
z celé ČR, se zabýváme zejména těmito otázkami:
• Prevence. Jak předcházet alergickým projevů
a průduškovému astmatu.
• Prevence ještě před příchodem dítěte na svět
a v časných obdobích jeho života.
• Jak správně léčit alergie, astma a opakované
infekce dýchacích cest.
• Jak zavčas zabránit zhoršení astmatu do nenapravitelné podoby.
• Správná životospráva lidí s alergickým stavy.
• Racionální výživa.
• Co má vědět alergik před vstupem do manželství.
• Problémy alergiků, spojené s cestami do ciziny.
Přímořská léčba. Dětské rekreační a léčebné
pobyty.
• Klimatická a lázeňská léčba. Rehabilitace. Léčba hudbou.
• Alternativní způsoby léčby – homeopatie, léčitelé a pod.
• Jak pečovat o zdravou mysl.
• Farmakoterapie – léčba léky. Inhalační aplikace léků.
• Péče o životní prostředí alergika. Jak odstraňovat alergeny a další škodliviny ze svého okolí.
• Atopický ekzém a kožní nemoci.
• Pylová alergie.
• Nové trendy v léčbě alergií.
Účast na jednotlivých akcích je dobrovolná
a bezplatná. Základním motivem je předat účastníkům takové informace, které není možné pro
jejich objem sdělovat každému pacientovi jednotlivě. Moderní léčba nemocí v rozvinutém světě je na
takovýchto metodách závislá. Výlučná terapie léky
bez doprovodných opatření je dnes již nevyhovující
a často i nebezpečná.
Nejbližší akce:
V úterý, 31. 10. 2007 v 16.30, hotel Dalibor, Litomyšl. Téma: Infekce dýchacího systému a alergie.
Prevence a léčba.
prim. MUDr. Jiří Novák
dětské oddělení NL

PODĚKOVÁNÍ
Náš dík patří nadšencům, kteří se jako vedoucí
věnovali našim třem a dalším padesáti dětem na
sportovním táboře v srpnu v Mladočově.
Bártová, Gregorová
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POZVÁNKA DPS PENZION – ŘÍJEN
3. 10. Zvuky přírody - s jakými zvuky se můžeme v přírodě setkat a jak vznikají, tvoření zvuků
přírody pomocí her, základy muzikoterapie, vytvoření si vlastních jednoduchých hudebních nástrojů
a jejich použití, ukázka jednoduchých hudebních
nástrojů jiných národů. Přednáška paní Ing. Janečkové z Ekocentra Skřítek ve 14.00 hod. ve společenské místnosti.
9. 10. Šikovné ručičky – aranžování ze suchých
kytek. Ve 13.30 hod. v jídelně Penzionu.
10. 10. Kavárnička s knihou – Hvězdné střípky
od Olega Reifa. Pomocí vzpomínek pana Reifa si
připomeneme některé Vám dobře známé herce.
Například pana Buriana, Peška, Hrušinského...
Společenská místnost ve 14.00 hod.
16. 10. Šikovné ručičky – výroba voňavých pytlíčků a misek. Sejdeme se ve společenské místnosti
ve 13.30 hod.
17. 10. Cestovatelské odpoledne – pan
Ing. Klein a jeho film - Černá hora. Společenská
místnost ve 14.00 hod.
25. 10. Narozeninové zpívání – ve 14.00 hod.
v jídelně Penzionu. Zazpívají Poupata, zahraje pan
Hladík. Nebude chybět občerstvení.
30. 10. Šikovné ručičky – malování na sklo,
13.30 hod. ve společenské místnosti.
31. 10. Promítání videa ze života v Penzionu
– společenská místnost ve 14.00 hod.

SLUŽBY HOSPODÁŘSKÉ
KOMORY
Oblastní kancelář Krajské hospodářské komory
Pardubického kraje ve Svitavách poskytuje podporu nejen svým členům, ale také nabízí služby všem
podnikatelům pro podporu podnikání. Provozuje
také projekt Informačních míst pro podnikatele
prostřednictvím Regionálního místa a jeho expozitur. Na území České republiky je 180 kontaktních
míst, kde podnikatelé mohou formou veřejné služby
získat informace potřebné pro svoji činnost. Podnikatel může se svým dotazem kontaktovat informační místo osobně, telefonicky, pomocí elektronické
pošty nebo prostřednictvím formuláře na internetové stránce: http://inmp.komora.cz/. Více informací
lze získat na www.khkpce.cz, tel.: 461 568 238, 239,
fax: 461 568 240, mobil: 605 700 635, 724 613 968,
e-mail: Svitavy@khkpce.cz, RMSvitavy@inmp.cz.
KHK Pk, Ok Svitavy, připravuje na měsíc říjen 2007
otevření Ověřovací kanceláře s možností získání
ověřeného výpisu z OR. V rámci svých služeb nabízí Oblastní kancelář Svitavy podnikatelům k pronájmu dataprojektor, více informací lze získat na výše
uvedených kontaktech.

MLS PARDUBICKÉHO KRAJE
Obecně prospěšná společnost Pardubického kraje
Agrovenkov pořádá pod patronací hejtmana Pardubického kraje a za spoluúčasti Ministerstva zemědělství ČR, Ústavu zemědělských a potravinářských
informací, Agrární komory ČR, Zemědělského svazu
ČR a všech zemědělců kraje první ročník soutěže
potravinářských výrobků. Pod názvem „Mls Pardubického kraje 2007“ budou moci všichni potravináři
z Pardubického kraje předvést své umění ve čtyřech
kategoriích – mlýnské, pekárenské a cukrářské výrobky, mléčné výrobky, masné výrobky a výrobky
z medu (a ostatní).
„Hlavním cílem soutěže je podpora českých výrobců
a jejich produktů. Slavnostní vyhlášení soutěže včetně
ochutnávky se uskuteční v září v rámci mezinárodní
výstavy Koně v akci,“ řekl Petr Šilar, radní Pardubického kraje. Ocenění výsledků odbornou porotou, ale
i veřejností se uskuteční 8. září 2007 na tribuně A pardubického dostihového závodiště.
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Svazek obcí AZASS
Registrovaný OkÚ Svitavy pod č.j. RVV/ZSPO/28/1998 dne 14.4.1998, se sídlem Polička
Palackého náměstí 160, 57201, IČO 68208146
VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení pracovního místa

VEDOUCÍHO STRAVOVACÍHO PROVOZU
Předpokládaný termín nástupu : 1.2.2008
Platové zařazení : dle vnitřního předpisu, analogicky k nařízení vlády č.564/2006 Sb. v platném znění
Místo výkonu práce: areál AZASS Polička, Eimova 294, Polička
Uchazeč musí splňovat pro vznik pracovního poměru tyto podmínky :
a) státní občanství ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem na území ČR starší 18 let
b) způsobilost k právním úkonům
c) bezúhonnost
d) úplné sředoškolské vzdělání.
Písemnou přihlášku zašlou uchazeči nejpozději do 31.10.2007 na adresu :
Svazek obcí AZASS, Palackého náměstí 160, 572 01 Polička.
Přihlášky lze doručit i osobně na podací adresu (podatelna městského úřadu) nejpozději do 31.10.2007 do 12 hodin.
Přihlášky doručené po termínu budou z výběrového řízení vyřazeny. Obálku uchazeč označí heslem „NEOTVÍRAT - VŘ
stravovací provoz“.
Náležitosti přihlášky :
a) jméno, příjmení, titul
b) datum a místo narození
c) státní příslušnost
d) místo trvalého pobytu
e) telefonický kontakt, e-mailová adresa na uchazeče za účelem přizvání k ústnímu jednání.
f) datum a podpis uchazeče
K přihlášce je třeba připojit :
a) strukturovaný profesní živoptopis s popisem odborných znalostí
b) reference z předchozích pracovišť
c) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce – lze doložit dodatečně, nejpozději však při
prvním pohovoru s uchazeči
d) ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Další ujednání:
a) odborné vzdělání v oboru gastronomie a příbuzných oborech je vhodné, nikoliv však výlučnou
podmínkou
b) zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče, odmítnout všechny zájemce, případně
zrušit výběrové řízení
c) zadavatel si vyhrazuje právo realizovat výběrové řízení vícekolovým způsobem.
V Poličce dne 11. 9. 2007
JUDr. Marie Tomanová, PhD.
ředitelka Svazku obcí AZASS

DM S PEOVATELSKOU SLUŽBOU
„PENZION” POLIKA
Družstevní 970, Polika 572 01
www.policka.cz/dps.penzion
tel: 461 753 111 fax: 461 725 544 e-mail: dps.penzion@policka.cz
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nabízíme možnost praní prádla pro
organizace i pro jednotlivce
Zajišujeme svoz i rozvoz prádla
V cen jsou již zahrnuty prací prostedky,
žehlení nebo mandlování pípadn drobné
opravy
V pípad zájmu kontaktujte paní Irenu Smolkovou
na adrese: DPS “Penzion“, Družstevní 970, Polika
nebo na tel.: 461 753 111

PŘIJĎTE V ŘÍJNU DO KLUBU ZDRAVÍ
Nakupujete rádi? Anebo raději prodáváte? Polička je sice starobylé věnné město, ale současný
duch je dle mého názoru spíše tržně zaměřen, když
budu uvažovat jen o významu slova trh coby místa,
kde se obchoduje. V centru je téměř každá budova
věnována „byznysu“ a třetí super-(mini?)-market
v řadě to jen podtrhuje. Asi je důležité mít dostatečné sebevědomí mezi konkurencí a ona se vždycky
nějaká mezírka, kde není přeplněno, objeví. Nebo
vybourá. Ale chápu, že v tržní ekonomice to jinak
nejde a schopnější a rychlejší a… (doplňte sami)
vyhrává.
Naše říjnová přednáška bude také zaměřena na
obchod, dokonce na obchod s vlastní kůží. Protože
dnešní společnost požaduje jedince nejen chytré
a zdatné všelijak a schopné ke lecčemu, ale také
krásné. Krásní lidé to mají v životě vždycky lehčí,
jen si vzpomeňte na „Babičku“ Boženy Němcové
a příběh dvou vězňů, z nichž jeden byl hezký
a druhý nikoli. Hledáte-li nové zaměstnání, máte
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mnohem větší šanci s hezkou tváří. Krása ale musí
vyvěrat z nitra, ta na povrchu se příliš rychle vytrácí, čas gumuje důkladně a každodenně a kosmetika
vše nenapraví…
Proto jsme zvolili téma „Jakou kůži nosíme na
trh“ a nebude to jen o kožních problémech v praxi.
Zveme vás na 10. 10. 2007 od 18.00 hodin do horní
místnosti v Mozaice. Dozvíte se sice nikoli, jak se
nalíčit do zaměstnání, ale naše rady vám pomohou
udržet si sebevědomí, i když se budou hlásit vrásky,
takže se nebudete muset bát svoji kůži „prodávat“
na trhu dnešního světa. Budou i recepty a ukázky
jídelníčku.
Těším se na vás druhou středu v říjnu a přeji
vám, abyste prožívali krásný nástup podzimních
dnů a aby vaše zdraví bylo po letošním létě dlouho
pevné a sloužilo vám i v prvních plískanicích. Do
té doby buďte hodně zdrávi!
Hanka Ščigelová

OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM ŠKOLNÍM ROKEM
NA GYMNÁZIU V POLIČCE
Kritériem úspěšnosti každého gymnázia je
Nechci vůbec snižovat poctivou přípravu studenuplatnění jeho absolventů v dalším studiu na vy- tů, jejich píli a odhodlání, ale jistě se na tak dobrých
sokých školách. Procento absolventů poličského
výsledcích podílí nejen velice dobré vybavení školy,
gymnázia, kteří pokračují v dalším studiu na vyso- ale i velká pozornost a péče ze strany učitelů nadaké škole, je každý rok vysoké.
ným a talentovaným studentům.
Nicméně uplatnění letošních absolventů lze poTo, že v řadách posledních absolventů jsou
važovat jednoznačně za úspěch, ostatně posuďte
výborní studenti, dokazují i výsledky v soutěži
sami - ze 60 studentů dvou maturujících tříd bylo „České hlavičky“, kterou vyhlásil realizátor známého
přijato na vysoké školy 57, tedy 95%. Zbývající
projektu Česká hlava na podporu vědy, techniky
3 absolventi byli přijati ke studiu na vyšších od- a vývoje poznání. Přihlášené studentské práce
borných školách a s největší pravděpodobností se
musely nejen splňovat tato náročná kriteria, ale
pokusí o přijetí na zvolený obor v příštím školním
zároveň přinášet i jistou originalitu v řešení daného
roce. Tento úspěch nesnižuje ani fakt, že počet při- problému. Práce „Světelná aparatura“ Václava Ridla
jímaných středoškoláků na vysoké školy v posled- zvítězila v kategorii Merkur, v kategorii Ingenium
ní době značně vzrostl, takže jsou studenti např. na
práce Jana Kučery „Test Pack“ získala 2. místo
technické obory přijímáni bez přijímacích zkoušek
a v nejvíce obsazené kategorii Genus se Tomáš
na základě dosaženého prospěchu v profilových
Peterka svou prací „Květena vlhkých a rašelinných
předmětech.
luk v okolí obcí Pustá Rybná a Borová“ prosadil do
Řada našich studentů však uspěla i v oborech, první poloviny žebříčku.
kde je stále velká konkurence - např. zahradní arLze si jen přát, aby po takovém úspěšném vykrochitektura, studium jazyků, práva, farmacie, tělesná
čení z bran gymnázia následovalo neméně úspěšné
výchovy a většina humanitních oborů.
vysokoškolské studium.

ZÁŽITKY NEJEN GURMÁNSKÉ

AKTUALITY SOŠ A SOU POLIČKA

Obohatit hostům návštěvu Café net restaurantu
o nový smyslový zážitek chtějí pořadatelé výstavy
výtvarných děl (obrazů a objektů) majitelka paní
Barbora Halamková a Oblastní charita Polička. Od
8. října 2007 po následujících šedesát dní budou
v prostorách net restaurantu k vidění výtvarná
dílka vytvořená osobami s mentálním postižením
z AC dílen a Denního stacionáře.
Tito klienti návštěvníkům představí malované
obrazy i výrobky vytvořené z keramiky a jiných
materiálů, vznikající při pracovní terapii, která
má rozvíjet jejich tvůrčí a pracovní schopnosti.
Své obrázky předvede i Jakub Burda, který má za
sebou již úspěšnou výstavu „Nemusím“ a „malířka
s aztéckým výrazovým stylem“ Zlatuše Berkovcová.
Oba jmenovaní měli svoji vlastní úspěšnou výstavu
na přelomu loňského a letošního roku.
„Nejen Jakub a Zlatka, ale i další klienti se těší,
že se pochlubí s tím, co se nám „mentálně nepostiženým“ může jevit jako normální a obyčejné.
Z jejich prací však častokrát vyzařuje spokojenost
života. A to je právě to, co stojí za zhlédnutí,“ řekla
vedoucí AC dílen Alžběta Havlová a popřála všem
návštěvníkům Café net restaurantu nejen gurmánský příjemný zážitek.

Pracovní stáž v Itálii je zcela jistě netradiční
způsob, jak smysluplně prožít letní prázdninový
čas. Léto 2007 se tímto způsobem rozhodlo strávit
šest žáků SOŠ a SOU Polička, kteří absolvovali tuto
stáž na italském pobřeží a v oblasti Tessera (Dolomity). Patří jim velké poděkování za profesionální
reprezentaci školy
Zvláštní poděkování i gratulaci zasluhuje také
Ladislav Čermák, jemuž se podařilo získat prestižní
ocenění „Učeň roku“. Tuto cenu každoročně uděluje Český svaz zpracovatelů masa. Další významnou
událostí je odborná praxe ve slunném italském
městě Cesenatico. Praxe se zúčastní celkem pět
žáků naší školy ve dnech 17.- 21. září 2007
V plném proudu jsou již také přípravy na oblastní kolo soutěže „GASTRO JUNIOR NOWACO CUP
2008“. Soutěží vybraní zástupci z oborů kuchař,
číšník a cukrář. 14. ročník této náročné soutěže se
koná 20. a 21. září v Pardubicích. O cestu do finále
budou bojovat tito žáci: Jindřiška Čechová, Ladislav
Černý a Zdeňka Kočí. Připravováni jsou pod odborným vedením paní Květy Šmerdové a pana Václava
Šmerdy. Všem zmiňovaným přejeme hodně štěstí
při obhajobě loňského titulu a pevné nervy v průběhu celého soutěžního klání.

Štěpán Plecháček

Jitka Boháčová

Zveme vás do nově otevřeného denního centra
v Základní škole Na Lukách vchod od dopravního
hřiště, tel. 605 177 027
Najdete u nás:
Mateřské centrum
Provozní doba:
pondělí – čtvrtek 8:00 – 16:00 hod,
pátek 8:00 – 15:00 hod
Hlídání dětí: v době provozu mateřského centra,
hlídání mimo dobu provozu je nutno nahlásit 2 dny
předem
Klub maminek - čtvrtek od 15:00 hod
Aerobic - úterý 16:00 – 17:00 hod
Denní centrum pro dospělé
Kalanetika - úterý, čtvrtek 18:30 – 19:30 hod
Klub seniorů - každý třetí pátek v měsíci od 15:
00 hod
Denní centrum pro děti a sociálně aktivizační
služba pro rodiny s dětmi
zajištění osobní asistence do škol a školek,
poradenství, pondělí 13:00 – 15:00 hod nebo dle
telefonické domluvy
Připravujeme:
Angličtina - dopolední kurz pro maminky na MD
(hlídání dětí zajištěno) – přihlášky v Domečku
Burza dětského oblečení a sportovních potřeb – příjem věcí 4. 10. 2007 od 13 hod, prodej
5.10.2007 od 8 do 16:30 hod, výdej 8. 10. 2007 od
13 hod

Z ČINNOSTI DPS PENZION - SRPEN
V srpnu se senioři sešli odpoledne v atriu
Penzionu na letním grilování. Počasí jim opravdu
přálo, uzenina chutnala, nechybělo pivečko. Po
občerstvení došlo i na různé hry s míčem a házení
kroužků na cíl.
Tradiční setkání na zahradě v Lačnově u pana
Střílka proběhlo ve velmi veselé náladě. Tanec, muzika, občerstvení, hry, velbloud a to vše v nádherné
přírodě u rybníka.

Inspirováni sluncem a teplem vyráběli obyvatelé
DPS Penzion v keramické dílně keramická sluníčka.
Práce s hlínou seniory velmi baví a fantazie, s kterou tvoří, nezná mezí. Pod jejich rukama vznikla
nádherná sluníčka, která po vyschnutí putovala na
první výpal do pece.
V prázdninovém měsíci lidé hodně cestují a tak
se i senioři pomocí videa vydali do tropického
deštného pralesa. Na dobrodružné cestě byli seznámeni s prací výzkumníků v pralese a se zvířaty,
která zde žijí. Po putování cizinou senioři zavítali již
osobně na hájenku na Damašku. Zde návštěvníky
čekala paní Erbesová a seznámila všechny s okolím
a historií i současností hájenky. U rozehřátého krbu
se senioři posilnili opečenou uzeninou, vypili čaj,
kávu. Někteří se vydali na procházku po okolí
ostatní si zazpívali při muzice pana Hladíka známé písničky. Měsíc srpen ukončilo narozeninové
zpívání. Nechybělo občerstvení, pěvecký soubor
Poupata a muzikant pan Hladík.
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AMATÉRSKÁ
VOLEJBALOVÁ LIGA
Dne 4. 10. bude zahájen IX. ročník Amatérské
volejbalové ligy Polička.
Do ligy se přihlásilo celkem osm týmů. Tento
ročník se tedy bude hrát dvoukolově, systémem
každý s každým.
Ročníku se zúčastní družstva: A Bukvičky,
ASPV Lachtan Klub Long Vehicle GOGO Team, Bystré, Česká soda, K6, Pajdáci, THT, Uzený sardinky.
Hrát se bude jako obvykle vždy ve čtvrtek od
20:00. Prosíme o dochvilnost, abyste měli čas na
rozehrání. NEZAPOMEŇTE SI VZÍT NA PRVNÍ ZÁPAS STARTOVNÉ !!!
Rozpis zápasů na příští měsíc:
4. 10. Česká soda - ASPV,
Česká soda - Uzený sardinky,
ASPV - Uzený sardinky
11. 10. A Bukvičky - THT, A Bukvičky - Bystré,
THT - Bystré
18. 10. Bystré - Pajdáci, Bystré - K6,
Pajdáci - K6
25. 10. ASPV - A Bukvičky,
Uzený sardinky - A Bukvičky,
Uzený sardinky - THT
1. 11. A Bukvičky - Pajdáci, THT - Pajdáci,
THT - K6
Kompletní rozpis a výsledky odehraných zápasů
naleznete na www.policka.cz/avl
Za OV AVL
Jaroslav K. Dvořák

POLIČSKÝ LOBÁNEK
Poslední srpnová neděle přilákala na III. ročník
tradičního volejbalového turnaje neregistrovaných 7
smíšených družstev. Šest místních a jedno hlinecké
družstvo předvedly, že volejbal hrát umí a co vím,
že se jím i baví. Boje ve dvou skupinách zajistily
čtveřici boj o medaile a trojici finále B – útěchy.
Ve finále se nakonec radovalo družstvo Prontoflexu z Hlinska, druhé místo patřilo Lachtanům
a třetí skončily Bukvičky. Lobánek ocenil i nejlepší
ženu, kterou se stala Alena Pokludová z družstva
Lachtanů. Nejlepší loby kouzlil celý den Míra Krejčí
z Prontoflexu, ale slušně mu šlapali na paty Miloš,
Gusta, Míra, Oťas, Nonyn a Luboš.
Tradiční gulášek, pivko a prasátko zahájilo volejbalovou sezónu.
Turnaj by se neobešel bez sponzorů, ceny věnovali: p. Kavka - JIP, F.Harašta, Patrik Godovský,
Robert Quitta – Bowling bar, p. Havlíčková – ruční
mytí vozů, Restaurace Apalucha, p. Procházka, Sola,
oddíl odbíjené

TURISTÉ V ŘÍJNU
Sobota 13. října - Pivnice. 36. ročník oblíbené
vycházky do pískovcového kaňonu u Zderazi. Sraz
účastníků v 6.45 hod na nádraží ČD v Poličce, odjezd na společnou jízdenku do Borové. Odtud přes
Budislav a Zderaz do Pivnic. Odtud do Předhradí
a vlakem do Poličky. Trasa asi 27 km. Vedoucí akce:
Vlad. Uhlíř nebo
Slováckými vinohrady. Autobusový zájezd na
oblíbený turistický pochod do oblasti Mutěnic přes
slovácké vinohrady.
Neděle 28. října – Podzimní vycházka. Vycházka
do okolí Svitav přes Kamennou Horku do Březové.
Sraz na nádraží ČD v Poličce v 7.30 hod, odjezd na
splečnou jízdenku do Svitav. Trasa asi 25 km. 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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DOBÝVÁNÍ VÍDNĚ
15.-16. 9. se starší žákyně poličského Spartaku
zúčastnily volejbalového turnaje ve Vídni. Tuto štafetu jsme přebraly po současných juniorkách, které
na turnaji několikrát byly.
Letošní ročník byl obsazen 15 družstvy z různých států (Rakousko, Německo, Chorvatsko, Polsko, Slovensko a Česko).
Družstva byla vzácně vyrovnaná. Děvčata zaskočila atmosféra turnaje a úmorné teplo, které
panovalo v hale po celé dva dny. Překvapivě jsme
hrály lépe v neděli, sobotní vystoupení nám vyšlo
jen na 50%. Dvě vítězství a tři porážky nás pasovaly přesně doprostřed startovního pole.
Děvčata kazila především podání, které soupeřky zvládly téměř bezchybně, jako jediný celek jsme
se Sokolem Vídeň (vítězkami turnaje) hrály tiebreak,
ve kterém jsme podlehly. Tento zápas mohl zamíchat karty v konečném hodnocení. Pro všechny
hráčky to byla zajímavá zkušenost a příprava před
začínající sezónou a Českým pohárem.

Celý víkend proběhl bez problémů i díky firmě
Zlatovánek, která nám poskytla náhradní dopravu.
Jedničku s hvězdičkou si zaslouží bezchybný řidič
p. M. Stejskal.

TENIS
25. 8. turnaj mladších žákyň v Ústí nad Orlicí,. Po
delší době se podařilo Terce Musilové a Lucce Jílkové
zvítězit ve dvouhře a připsat si tak body do žebříčku.
25. 8. se v Poličce uskutečnil turnaj Malý Open
v mixu. Za účasti 11 dvojic se velice dařilo domácím,
kteří obsadili první čtyři místa. 1. místo dvojice Lukáš
Kadidlo- Klára Uttendorfská, 2. místo Zdeněk Jílek
– Petra Hamanová, 3. místo Ivo a Lída Teplí, 4. místo
Radek Chadima – Jana Střílková, 6. místo Leoš Bulva – Alča Pazlarová ml. 8. místo Petr a Jana Hegrovi,
11. místo Martin Vytlačil – Andrea Bulínská.

31. 8. starší žáci ve Vysokém Mýtě. Z našich hráčů
startoval pouze Erik Vápeník, který si připsal jedno
vítězství ve dvouhře.
1.-2. 9. mladší žactvo v Poličce. Za účasti 19 kluků
a 16 děvčat se dařilo i domácím, a to hlavně ve čtyřhře. Ve dvouhře získali po jednom vítězství Martin
Cecha, Terča Vytlačilová a Lucka Jílková. Ve čtyřhře
skončili na 3. místě Radek Vytlačil a Martin Cecha
a také Terka Musilová s Verčou Pazlarovou. Dvojici
Jílková - Vytlačilová uniklo 1. místo o pouhé dva
body a skončila tak druhá.
2. 9. turnaj v minitenisu v Pardubicích. Nejvíce
z našich se dařilo Adamu Jelínkovi, který skončil na

4. místě. Hrála také Bára Quittová, která byla 10. a Radim Hnát byl 15. Turnaje se zúčastnilo 23 dětí.
8. 9. turnaj v babytenisu v České Třebové. Dominik Mikulčák obsadil 5. místo a Štěpán Švanda
byl sedmý
8. 9. turnaj Malý Open ve čtyřhře mužů. Za nepříznivého počasí bojovalo osm statečných párů o vítězství. To si nakonec vybojovala domácí dvojice Mirek
Krištof – Dušan Vápeník. Na druhém místě skončila
další poličská dvojice Zdeněk Jílek – Ivo Teplý a třetí
skončila dvojice ze Svitav Vrtěna – Svoboda.
Ve dnech 14.-16. 9. proběhlo v Hradci Králové
Mistrovství ČR neregistrovaných hráčů. Na toto mistrovství se probojovala z Poličáků pouze dvojice
Jana Střílková a Lída Teplá, ale rozhodně nezklamala
a po velice dramatických zápasech nakonec obhájila
3. místo z halového mistrovství, které se konalo letos
v březnu v Pardubicích.
15.-16. 9. turnaj staršího žactva v Poličce. Účast
23 kluků a 14 dívek. Erik Vápeník získal 3. místo
ve dvouhře a také ve čtyřhře spolu s Michalem
Kadidlem. Mezi děvčaty získala jednu výhru Terča
Vytlačilová a spolu s Verčou Pazlarovou obsadila
3. místo ve čtyřhře.
16. 9. se konalo v Žamberku semifinále východočeského kraje v soutěži družstev v minitenisu.
Za účasti čtyř družstev z Poličky, Žamberka,
Chocně a Pardubic se bojovalo o dvě postupová místa
na finálový turnaj východních Čech, který se konalo
dne 23. 9. ve Dvoře Králové.
Naši nejmenší borci si vedli skvěle a po výhrách
5 : 3 s Chocní, 5 : 3 s Pardubicemi a 8 : 0 se Žamberkem získali 1. místo a postup.

Jak se zdá, výsledky poličských hráčů jsou velice
příznivé a potěšující, ale pořád je co zlepšovat.
A proto pro všechny platí heslo „na vavřínech neusínej, pilně trénuj, nebuď línej“. Všem hráčům gratulujeme a přejeme samé výhry i v dalších zápasech.
Za TO Z. Jílek

PEKLO NA PŘEHRADĚ - VÍTĚZEM MIREK HLÁSENSKÝ
V sobotu 25. srpna se na přehradě č. 1 v rybářském areálu Pod Kopcem konal nejstarší závod
pořádaný poličskými rybáři – PEKLO 2007. Jeho
tradice byla založena před mnoha lety, kdy místní
organizace ještě byla součástí Českého rybářského
svazu, bohužel neexistují písemné záznamy o prvním
ročníku. Odpověď na otázku proč se závod konal na
jiném revíru je jednoduchá - na Pekle (rybník mezi
Korouhví a Jedlovou) totiž probíhají nezbytné rekonstrukční práce, aby už v příští sportovní sezóně mohl
plnit své poslání. Hospodáři Rybářského sdružení Vysočina Polička, panu Jaroslavu Martinů, jsme položili
několik otázek:

dovou vodu (stávající má hranu 4 m), protože normy
jsou dnes mnohem náročnější než bývaly, jelikož počítají se stoletou vodou. Jsme velmi šťastni, že se nám
podařilo získat ze Státního fondu životního prostředí
podporu ve výši 90 % nákladů, neboť by bylo nad síly
našeho sdružení zabezpečit tuto rekonstrukci za 6,5
miliónu korun vlastními prostředky. I částka 650 tisíc
Kč (10 %) je pro nás značná zátěž. K rekonstrukci
jsme přistoupili především proto, abychom zajistili
bezpečnost občanů Korouhve, ležící pod rybníkem.
Jako majitelé nemůžeme připustit jejich ohrožení. Celou akci bereme především z hlediska bezpečnostního
a až v druhé řadě rybářského.“

Přátelé Mirka Hlásenského si neodpustili
oslavit jeho vítězství po rybářsku: hodili ho
do vody. V zájmu jeho zdraví doufáme, že
nezvítězí 10. listopadu v 7. ročníku poháru
Poličský candát...

Tři nejúspěšnější lovci v závodě PEKLO 2007:
1. M. Hlásenský z Poličky, 2. L. Křivohlávková
z Poličky, 3. Doležal z Pardubic

Ví se aspoň přibližně, kdy byla tradice závodu
založena?
„Je to nejstarší závod, který naše organizace pořádá a odhaduje se, že letos je to zhruba po padesáté.
Důvodem, proč letos probíhá na přehradě č. 1, je zásadní oprava Pekla. Musím přiznat, že jsme se trochu
obávali, jak na to budou reagovat tradiční účastníci,
ale ukázalo se, že je to příliš neodradilo – dostavilo se
na 90 závodníků ze všech koutů republiky, takže jsme
spokojeni. Jsme rádi, že nám přeje i počasí, je krásný
slunný den. Revír jsme před závodem opět kvalitně
zarybnili, ke stávající osádce jsme přidali 1 200 kaprů
o průměrné délce 50 cm, což je zhruba 3 až 3,5 kg.
Pokud jde o dosavadní průběh, lze konstatovat, že
kapři neberou plošně, na některých místech jich však
ulovili závodníci za první hodinu až sedm. Ale tak už
to bývá.“
Zmínil ses o rekonstrukci Pekla. Jak práce probíhají?
„Práce nyní probíhají s plnou intenzitou. Dodavatelská firma nasadila plnou kapacitu strojů (několik
bagrů, buldozer a velké množství aut), z praktických
důvodů vytvořila z pontonů přes rybník silnici, takže
odvoz sedimentu ze dna (jedná se celkem o 16 tisíc
metrů kubických) probíhá velmi rychle. Na základě
povolení se bahno, které je vlastně kvalitním hnojivem,
vyváží na pozemky zemědělského družstva Jedlová.
Pak bude následovat oprava hráze, zhotovení nové
výpusti (včetně potrubí pod hrází) a bezpečnostního
přelivu. Ten bude mít 16 metrovou hranu na přepa-

Konečné výsledky závodu PEKLO 2007, konaného na přehradě Pod Kopcem: mezi juniory si vedl
nejlépe Břetislav Matula z Rychaltic – Hukvald (mezi
dospělými skončil na 15. místě). DOSPĚLÍ: 1. Mirek
Hlásenský z Poličky, 2. Ludmila Křivohlávková z Poličky, 3. Doležal z Pardubic.
Text a foto: L. Vrabec

Takhle to na Pekle vypadalo 19. září. Jak je
vidět, zbývalo ještě odvézt velké množství
sedimentu ze dna (celkem ho bylo 16 tisíc
metrů čtverečních), dále zhotovit novou výpusť
a přeliv pro stoletou vodu, aby celé dílo vyhovovalo současným požadavkům. Díky velkému
nasazení techniky (buldozery, bagry, velké
množství nákladních aut) je předpoklad, že
se dílo podaří dokončit tak, aby tento oblíbený
rybník mohl už příští rok sloužit rybářům.

ROZVRH PLAVÁNÍ PRO
VEŘEJNOST ŘÍJEN 2007
1. pondělí 6.00-7.30 h., 11.00-13.30 h.,
14.30-15.30 h.,
17.30-18.30 h. aquaerobic
18.30-20.00 h.
2. úterý
6.00-7.30 h.
13.30-14.30 h.,
15.30-20.00 h.
3. STŘEDA – PLAVECKÁ ŠTAFETA 500x100m
6.00-20.00hod., vstup ZDARMA
4. čtvrtek 6.00-7.30 h.
14.00-20.00 h.
5. pátek
6.00-7.30 h.
12.00-20.00 h.
6. sobota 14.00-20.00 h.
7. neděle zavřeno
8. pondělí 6.00-7.30 h., 11.00-13.30h,
14.30-15.30 h.,
17.30-18.30 h. aquaerobic
18.30-20.00 h.
9. úterý
6.00-7.30 h.
14.00-20.00 h.
10. středa
6.00-7.30 h.
18.00-20.00 h.,
20.00-21.00 h. kond. plavání
11. čtvrtek 14.00-20.00 h.
12. pátek
6.00-7.30 h.
12.00-20.00 h.
13. sobota 14.00-20.00 h.
14. neděle zavřeno
15. pondělí 6.00-7.30 h., 11.00-13.30 h.,
14.30-15.30 h.,
17.30-18.30 h. aquaerobic
18.30-20.00 h.
16. úterý
6.00-7.30 h.
13.30-14.30 h.,
15.30-20.00 h.
17. středa
6.00-7.30 h.
18.00-20.00 h.,
20.00-21.00 h. kond. plavání
18. čtvrtek 6.00-7.30 h.
14.00-20.00 h.
19. pátek
6.00-7.30 h.
12.00-20.00 h.
20. sobota 14.00-20.00 h.
21. neděle zavřeno
22. pondělí 6.00-7.30 h., 11.00-13.30 h.,
14.30-15.30 h.,
17.30-18.30 h. aquaerobic
18.30-20.00 h.
23. úterý
6.00-7.30 h.
14.00-20.00hod.
24. středa
6.00-7.30 h.
18.00-20.00 h.,
20.00-21.00 h. kond. plavání
25. čtvrtek 6.00-20.00 h.
26. pátek
6.00-20.00 h.
27. sobota 14.00-20.00 h.
28. neděle zavřeno
29. pondělí 6.00-7.30 h., 11.00-13.30 h.,
14.30-15.30 h.,
17.30-18.30 h. aquaerobic
18.30-20.00 h.
30. úterý
6.00-7.30 h.
13.30-14.30 h.,
15.30-20.00 h.
31. středa
18.00-20.00 h.,
20.00-21.00 h. kond. plavání
Provoz plavání kojenců a batolat bude upřesněn a zveřejněn ve vývěsní tabuli před pl. bazénem, v Informačním centru Polička a webových
stránkách Města Poličky.
Případné změny budou zveřejněny ve vývěsní
tabuli před plaveckým bazénem
ŘÍJEN
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CYKLISTICKÝ ZÁVOD
V sobotu 20. 10. pořádá Sportovní klub
PRIMA Polička II. ročník dětských závodů na
horských kolech. Prezentace bude od 13:00 h.
u altánku v Liboháji. Propozice závodů budou
doručeny do škol a zveřejněny na vývěsce SK
Prima na prodejně Prima sportu. Zveme všechny mladé závodníky.
Pořadatelé

PROVOZ SAUNY:
středa a pátek: muži 16.30-19.30 h.,
čtvrtek: ženy 16.30-19.30 h.
sobota: ženy 15.00-17.00 h.,
společná 17.30-20.00 h.
Jitka Kmošková
vedoucí plaveckého bazénu Polička
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