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REAKCE STAROSTY NA PODNĚTY OBČANŮ KE ZMĚNĚ
DOPRAVY V CENTRU MĚSTA
Vážení a milí spoluobčané,
dovolte mi reagovat na vaše podněty a názory
na první dva měsíce zkušeností s novou dopravní
úpravou. Zároveň vám chci poděkovat za pochopení a vaši snahu, abychom společnými silami
tento systém doladili k většinové spokojenosti
všech občanů města.
Věřím, že jsme si všichni vědomi, že vůle
zredukovat zbytečné a bezcílné průjezdy centrem města vzešla ze dvou anket, ve kterých 75 %
našich spoluobčanů vyjádřilo jasné ano pro omezení množství projíždějících aut.
Myslím si, že bylo nutné tento názor vyslyšet
a přistoupit k návrhu pro omezení.
Naší velkou snahou a cílem bylo v této úpravě zohlednit všechny skupiny obyvatel a pokud
možno neřešit problém jedné skupiny obyvatel
na úkor skupiny jiné.
Vedle pochopitelného zájmu chodců, majitelů
domů, maminek s kočárky, starších spoluobčanů
a mnoha dalších, majících logicky zájem dopravu
omezit, nebylo možné zapomenout na místní
obchodníky. Všichni víme, že v dnešní, pro ně
nelehké, době, kdy na krajích měst vyrůstají s pomocí nadnárodního kapitálu velké supermarkety,
které jsou vážným zásahem do struktury českého
maloobchodu, není možné nevidět zájem těchto
obchodníků. Rovněž se nesmí opomenout zdra-

UPOZORNĚNÍ ŘIDIČŮM
Od 1. 1. 2008 je vjezd do centra Poličky
omezen dopravní značkou - B 11 - zákaz vjezdu
všech motorových vozidel s dodatkovou tabulkou „držitelům povolení MěÚ a zásobování do
10 t vjezd povolen“.
Řidičům, kteří poruší výše uvedené dopravní značení, může být uložena na místě strážníky
v blokovém řízení pokuta do výše 2000,- Kč.
Jedná se o dopravní přestupek zařazený do
bodového sytému, za který odbor dopravy připisuje 1 trestný bod.

OPRAVY VEŘEJNÉHO
OSVĚTLENÍ

votnická zařízení, lékárny, mateřské školy, banky,
ubytovací služby a mnohé další.
Úkol to nebyl a není jednoduchý. Výsledkem
je stávající úprava, která podle našeho názoru je
možným kompromisem různých pohledů na tuto
problematiku. Tato úprava je založena na třech
zásadních faktorech:
1. snaha o celkové zklidnění neutěšené dopravní situace
2. možnost bezplatného vjezdu pro celkovou
obslužnost všech provozoven včetně majitelů
domů (celkem za prvních 50 dnů bylo vydáno
800 ks karet umožňujících tento bezplatný
vjezd)
3. možnost i pro ostatní, na které se nevztahuje
bezplatné povolení vjezdu; jednorázový vjezd
je zpoplatněn 20 Kč.
V období od 1. 1. do 20. 2. 2008 mě navštívilo
zhruba 10 našich spoluobčanů. Jednalo se především o obchodníky, kteří se domáhali různých
úprav. Většina těchto podnětů (optimální umístění automatů, jednoduchost obsluhy výdeje lístků,
jasnější označení včetně celkové informovanosti
aj.) byla věcná a na mnohých již pracujeme. Zde
chci zdůraznit, že mnohdy dobré myšlenky a nápady narážejí na různé bariéry, jako jsou např.
normy pro umístění dopravních značek, automatů apod. Myslím, že hlavní problém spočívá
v úrovni hustoty dnešní dopravy, která přesahuje
možnosti historického centra starého několik
staletí.
Závěrem si přesto dovolím vyslovit přesvědčení, že po mnohaleté diskusi jsme se přiblížili
k možné optimální variantě. Věřím, že po doladění celého systému bude většina občanů spokojená. Již nyní máme celou řadu pozitivních ohlasů.
Majitele obchodů a provozoven bych rád požádal
nejen o pochopení, ale zároveň i o sdělení jejich
názoru a zkušeností, abychom jim v rámci našich
možností mohli vyjít vstříc. Předem děkuji.
Jaroslav Martinů, starosta města

NEZAPOMEŇTE!

Připomínáme, že do 31. března 2008 je
splatný místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
Od poloviny roku 2003 spravuje a udržuje
a odstraňování komunálních odpadů a místní
veřejné osvětlení na území města a městských
poplatek ze psů. Poplatky lze platit hotově
částí Lezník, Střítež a Modřec firma CITELUM, v příjmové pokladně MěÚ Polička, bezhotovosta.s. Praha.
ně převodem na účet města nebo složenkou na
Upozorňujeme občany na možnost nahlásit
poště. Veškeré náležitosti jsou uvedeny na sloveškeré zjištěné poruchy a požadavky na údrž- žence, která vám byla začátkem ledna zaslána.
bu VO telefonicky přímo na dispečink firmy
Vyzýváme ty poplatníky, kteří měli v minuCITELUM a.s. na bezplatné lince 800 101 109
losti změnu (v počtu osob, v adrese, v osvonebo na e-mail: pavel.dusek@citelum.cz. Pro
bození apod.) a dosud neodevzdali dodatečné
přesnou lokalizaci poruchy je nejlépe sdělit „přiznání“ k poplatku, aby tak neprodleně učiničíslo světelného bodu uvedené na štítku sloupu
li. Změnu by měl každý nahlásit do 30 dnů, což
VO a stručně poruchu popsat.
jim ukládá v té době platná Obecně závazná
Ing. Marta Mastná
vyhláška Města Poličky.
vedoucí OÚPRŽP
MěÚ Polička - OFP
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PRVNÍ LETOŠNÍ OBČÁNEK
Prvním poličským občánkem roku 2008 je
Anetka Šimonová. Třetí dítě manželů Šimonových
se narodilo 2. ledna ve svitavské porodnici za
asistence tatínka.
4. 2. Anetku mezi poličské občany slavnostně
přivítali starosta města Jaroslav Martinů a místostarostka Marie Tomanová.
Rodičům a Anetce předali květiny a dárkový
poukaz.

JAK TO VIDÍTE? ROZHOVOR S VEDENÍM MĚSTA I.
Po delší době se Jitřenka vrací k pravidelným
rozhovorům s vedením města. V rámci snahy
o kvalitní komunikaci mezi městem a občany – jak
ji zmiňuje, mimo jiné, i Strategický plán rozvoje
Poličky - nám starosta J. Martinů a místostarostka
M. Tomanová ochotně zodpověděli následující
otázky. Chcete se do debaty zapojit i vy? Obraťte se
na nás – zeptáme se za vás.
Město usiluje o evropskou dotaci na rekonstrukci gotického opevnění. Jedná se o částku 20 milionů
Kč. Rekonstrukce trvá řadu let a, pohledem laika, se
zdá, že „kus se opraví a kus mezitím spadne”. Máte
představu, kdy budou poličské hradby v takovém
technickém stavu, že bude „pouze” stačit jejich
údržba?
Město v současné době připravuje rozsáhlý
projekt z ROP – Regionální operační program s názvem „Regenerace a využití městských hradeb pro
rozvoj cestovního ruchu v Poličce“. Finanční částka
celého rozsahu není zatím známa, neboť finišují
práce na jednotlivých součástech projektu a rozpočet bude zřejmý až po jejich dokončení. Termín podání žádosti v 1. výzvě je stanoven na 31. 3. 2008.
Je nutné si uvědomit, že obnova městského opevnění – významného kulturního dědictví Poličky je
velmi náročnou akcí jak po stránce finanční, tak
i časové A hlavně si vzpomenout, v jakém stavu
se nacházely hradby na počátku 90. let, kdy Město
Polička převzalo investorství jejich obnovy. Připomenout by to mohla dochovaná fotodokumentace,
která je pro každého k dispozici. Do současné
doby Město Polička využívalo při jejich obnově
finančních prostředků z Programu regenerace MPR
a MPZ, samozřejmě s vlastní finanční spoluúčastí,
která představovala nemalé částky na realizaci, ale
i na přípravu: projektová dokumentace se všemi
nutnými průzkumy s ohledem na význam kulturní
památky. Určitě bychom si přáli, aby se poličské
hradby nacházely „pouze“ ve stavu údržby. Vše je
však o penězích. Přesto si myslíme, že vzhledem
k finančním možnostem města byl uskutečněn
velký kus práce a zajištěno množství havarijních
úseků, které mnohdy ohrožovaly i lidské životy.
Hradby ještě jednou – přesněji dvakrát. Jaký
je aktuální vývoj sporu mezi městem a vlastníkem
přiléhající nemovitosti ohledně proluky v části Na
Valech? Jaká je současná situace ohledně možnosti
přístupu návštěvníků na hradební okruh ve Václavské ulici z prostoru soukromého domu?
Dne 27. 4. 2006 Zastupitelstvo města Poličky
přijalo usnesení, kde souhlasí s podáním určovací
žaloby na vlastnictví pozemku pod předmětným
úsekem hradeb (tzv. „Witzova brána“). Současné vedení města se snažilo o dohodu a preferovalo toto
řešení. Uskutečnilo se několik jednání za účasti
mnoha kompetentních osob (památkáři, projektant,
zpracovatel SHP i další odborníci přes hradby). Ta
však nevedla k žádnému, oběma stranám, přijatelnému, závěru, proto byla podána žaloba k soudu.
Nyní probíhají soudní řízení. II. stání je stanoveno
na 22. února 2008 a mělo by proběhnout na místě
samém. Opět za účasti odborníků. Přesto by město
uvítalo, kdyby za určitých podmínek mohlo dojít
k dohodě.
Před časem Jitřenka zveřejnila článek o zániku
uličky tvořící spojnici mezí ulicí Šaffovou a Kostelní.
Nenápadný text vzbudil nečekanou odezvu. Nejčastější otázka: Ulička je v soukromém nebo městském
vlastnictví? Je-li městská, kdo a z jakého důvodu
rozhodl o jejím uzavření? Neplánuje se uzavření
ulic Růžová, Hradební, Kostelní, které také často
slouží nejen k procházení?
Ulička (pozemek) je ve vlastnictví Města Poličky. Důvod, proč byla ulička uzavřena, přesně
a do detailu popisuje v Jitřence (lednové číslo 2008,
str. 3, p. L. Kubát). Jeho článek odpovídá skutečnosti, jaká byla na začátku 90. let. O provedených
opatřeních bylo rozhodnuto s vědomím tehdejšího
starosty RNDr. Jakuba Skalníka, který uvedený
problém řešil. Z hlediska rozvoje města bychom se

však nebránili jejímu využívání k účelu, ke kterému
je určena, tzn. k propojení a umožnění průchodu
mezi ul. Šaffova a Kostelní. Samozřejmě po úpravě
jejího povrchu a přijetí podmínek režimu jejího
využívání.
Do konce března jsou splatné poplatky občanů
za likvidaci odpadu a vlastnictví psa. Můžete konkrétně vyčíslit obnos, který občané zaplatili v roce
2007? Vrací se alespoň část těchto financí do oblasti
nakládání s odpady – ne vždy je např. okolí veřejně
přístupných kontejnerů hygienicky, vizuálně,... přijatelné - a do služeb, které jsou městem poskytovány
majitelům psů - odhlédneme-li od debaty o možnostech „venčení”, speciálních odpadkových košů je
v prostoru města opravdu poskrovnu?
V roce 2007 zaplatili občané v poplatcích za sběr
a svoz odpadů celkem 4 112,6 tis. Kč a v poplatcích
za psy to bylo 213 tis. Kč. Výše poplatků za komunální odpad na osobu byla 468,- Kč (letos 480,- Kč)
u psů je výše diferencovaná. Veškeré poplatky
vybrané za odpad slouží k pokrytí nákladů celého
systému nakládání s odpady. Díky třídění odpadů
a použitých elektrozařízení město získává finance
od společnosti EKO-KOM a.s. a od provozovatelů
kolektivních systémů zajišťujících zpětný odběr
použitých elektrozařízení. Za rok 2007 tento příjem
činil 1 075 tis. Kč a byl použit k částečnému snížení
výše poplatku pro občany (odměna pro LIKO Svitavy v roce 2007 činila 498 Kč na osobu, letos 516
Kč), pro úhradu výdajů na stavbu sběrného dvoru,
nákup kontejnerů na tříděný odpad a zpevnění
ploch pod kontejnery. Je tedy třeba říci, že třídění
odpadů má svůj nezanedbatelný ekonomický přínos
pro město i pro občany. Co se týče pořádku kolem
kontejnerů na sídlištích, je třeba apelovat především
na jejich majitele a uživatele, aby u kontejnerů udržovali čistotu. Úklid kolem kontejnerů na tříděný
dopad zajišťuje LIKO SVITAVY, a.s.
Poplatky za psy mají jednak regulační charakter a rovněž slouží k částečnému krytí nákladů na
údržbu města. V současné době je ve městě umístěno cca 300 odpadkových košů a pro likvidaci psích
exkrementů lze použít i ty speciálně neoznačené.
Některá česká města a obce přistoupily k ekologické výchově svých občanů originálně. „Budete-li
důsledně separovat domovní odpad, pak za vás
převezmeme poplatky za jeho likvidaci”. Nenechá se
Polička inspirovat?
Na otázku, zda se město Polička nechystá hradit
ze svého rozpočtu za občany veškeré náklady na
svoz a sběr odpadů, musím odpovědět záporně.
Z výše uvedených částek je však zřejmé, že k částečné kompenzaci nákladů občanům již Město
Polička přistoupilo. V tomto bude město i nadále
pokračovat podle vzájemné bilance příjmů a výdajů celého systému nakládání s odpady. Ekonomická
efektivita systému hodně záleží na občanech a jejich přístupu k třídění odpadů.
Jedním z oblíbených míst procházek poličských
občanů byla lokalita „na kanálech” v prostoru mezi
Měšťanským pivovarem a zadními trakty zástavby
v Heydukově ulici. Dnes toto místo působí dosti neutěšeně a připomíná divokou skládku. Je v kompetenci města sledovat, vyhodnocovat a napravovat stav
míst, která nepatří mezi jeho priority (jako např.
park, Liboháj,...)?
Město Polička se stará o pozemky ve svém
majetku a myslím, že v rámci omezených finančních prostředků to není vůbec špatné. Pokud se
týká soukromých pozemků, tam jsou kompetence
samosprávy omezené a spíše záleží na orgánech
státní správy, jak v jednotlivých případech situaci
vyhodnotí.
Ve Svitavském deníku vyšel 29. ledna 2008
článek popisující spokojenost nastolenou, zejména
u občanů bydlících v centru, zavedením nových
dopravních pravidel. Nespekulujme o účelovosti této
informace. Lze opravdu po měsíci nového provozu
objektivně vyhodnotit reakci většiny účastníků dopravního provozu v centru? S jakým výsledkem?

Máte pravdu, že není možné po měsíci nového
provozu objektivně vyhodnotit všechny aspekty
s tím související. Nicméně již nyní máme celou
řadu ohlasů, a to i od občanů, kteří velmi kritizovali původní stav, že došlo ke značnému zklidnění
provozu a to dokonce až o 50%.
Na druhé straně jsou též reakce některých
obchodníků, kteří z pochopitelných důvodů tuto
změnu nevítají.
Snažíme se všem názorům pozorně naslouchat
a současně tento systém doladit pokud možno
k většinové spokojenosti občanů našeho města.
Trvá snaha o umístění automatů na výdej parkovacích lístků do optimální polohy na vjezdech a též
snaha o maximální informovanost a jednoduchost
jejich obsluhy.
Závěrem chceme dodat, že zastupitelé chtějí
po půlročních zkušenostech tuto změnu celkově
vyhodnotit.
Řekněme, že „projde” zákon, který zavazuje
město, aby pečovalo o chodníky, za jejichž stav
byli dosud plně zodpovědni majitelé přilehlých nemovitostí. Co by tato změna pro město konkrétně
znamenala?
Na to je těžké jednoduše odpovědět. Asi se
shodneme, že všechno souvisí se vším a v tomto
případě se jedná o velký rozsah práce. Tuto nárazovou práci podle stávající právní úpravy zajišťují
bezplatně majitelé nemovitostí sousedících s chodníky. Není pochyb o tom, že tuto povinnost má
i mnoho našich starších spoluobčanů, kteří s tím
mají ze zdravotních důvodů velké potíže. Z tohoto
důvodu by bylo správné, aby o chodníky pečovalo
město. Případná zákonná povinnost měst udržovat
tyto chodníky přinese velké požadavky na kapacitu pracovních sil a techniky, a s tím i možné
velké finanční náklady. Správné by bylo, aby tuto
skutečnost zohlednil stát při rozdělování daňového
koláče ve prospěch měst. Zkušenosti ze světa jsou
různé. Vycházejí z tradic a místních poměrů. Důležité je nezapomínat, že každá práce má svoji cenu
a někdo ji musí zaplatit. Osobně se domníváme, že
z důvodu časové a finanční náročnosti by se dalo
najít i kompromisní řešení. Toto by spočívalo v tom,
že občané, kteří prokazatelně nemohou o tyto
chodníky pečovat, by o údržbu požádali město.
Před časem zaujala občany debata týkající se
skateparku u ZŠ Na Lukách. Připomeňme: S pomocí
vydatné státní dotace město vybudovalo volně přístupný areál určený především pro využití volného
času nejrizikovější věkové skupiny. Za čas začal
provoz údajně obtěžovat obyvatele přilehlého sídliště,
město areál uzavřelo, uvažovalo se o správci, pevně
stanovené provozní době. Nelze znevažovat stížnosti
jedné občanské skupiny, nelze však ani ohrozit právo
druhé občanské skupiny na svobodně prožitý volný
čas. Dovolte tři otázky. Našlo město kompromisní řešení? Jaké jsou, z vašeho pohledu, v Poličce možnosti
pro -náctileté? Kdy jste naposledy procházeli kolem
čtvrté hodiny a později, poličským parkem?
Jsme rádi, že naše město vybudovalo pro mládež skatepark. Celkové náklady byly 1 260 000,- Kč,
z toho dotace činila 700 000,- Kč. Zbytek uhradilo
město. Zkušenosti po zahájení provozu daly podnět
k diskusi, jak tento provoz harmonizovat nejen ve
směru bezpečnosti a provozu samotného skateparku, ale též i ve vztahu k okolí a tudíž k neomezování sousedních občanů. Z této diskuse vzešel
požadavek na oplocení a zároveň na provozní řád
skateparku, který schválila rada města. Oblast údržby, servisu a kontrolu hřiště zajišťuje T.E.S. s.r.o. Polička. Celkový průběh loňského roku považujeme
za uspokojivý.
I letos plánuje město vydání malé a velké Ročenky. Mluvme konkrétně o brožuře formátu A4, která
dorazila před koncem minulého roku do schránek.
Neříkejme, že zdarma – přinejmenším zčásti byla
zaplacena z rozpočtu města. Můžete, prosím, konkretizovat tuto částku a „obhájit” užitečnost projektu pro občany?
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KDY S DAŇOVÝM
PŘIZNÁNÍM?

JAK TO VIDÍTE? ROZHOVOR S VEDENÍM MĚSTA II.
Ano, i v letošním rozpočtu se počítá s částkou
na vydání malé a velké Ročenky. Náklady na tzv.
velkou Ročenku dosáhly částky 160 000,- Kč. Tržba
za prodej reklamy v této Ročence dosáhla 90 000,
- Kč. Čisté náklady tedy činí 70 000,- Kč. O vydání
této Ročenky se diskutovalo několik let. Musíme
konstatovat, že první vydání v roce 2007 považujeme za nulté a tudíž bez zkušenosti. Pokud bude ze
strany občanů, firem, organizací apod. zájem v tomto pokračovat a zastupitelé to schválí, bude nutné
dle našeho názoru celkovou úroveň zvýšit a dát celé
věci konkrétnější a praktičtější rozměr.
V tuto dobu vrcholí termíny, kdy města a obce
podávají žádosti o granty – ať už ze státní nebo
evropské kasy. O jaké peníze, v jakých projektech,
a s jakou nadějí na úspěch žádá Polička?
K termínu 31. 1. 2008 byl dokončen projekt „Realizace úspor energie - Základní škola Na Lukách
Polička“, žádost o poskytnutí dotace z Operačního
programu životní prostředí se všemi nutnými přílohami a doklady včetně energetického auditu byla
předložena na Pardubický kraj.
Jedná se o finanční rozsah projektu ve výši
22,6 mil Kč včetně DPH.
Nyní město bude čekat, zda předložený projekt
bude vybrán a zařazen mezi úspěšné a zprojektované dílo bude moci být zrealizováno.
V současné době finišují přípravy na zpracování
podkladů a povinných příloh pro další projekty,
které se týkají témat:
1. Centrum Bohuslava Martinů Polička
2. Regenerace Palackého náměstí Polička
3. Rozšíření průmyslové zóny v Poličce 1. etapa
4. Regenerace a využití městských hradeb pro
rozvoj cestovního ruchu v Poličce
5. Rekonstrukce kanalizační sítě v Poličce
I v oblasti lesního hospodářství město usiluje
o získání finanční podpory v rámci vyhlášených
evropských programů (Obnova lesního potenciálu
po kalamitách a zavádění preventivních opatření
z Programu rozvoj venkova).
Dále Město Polička bude usilovat o získání dotací z EU na témata jako:
• rekonstrukce plaveckého bazénu

• oprava hradu Svojanova
• zateplování mateřských škol
• zateplování DPS „Penzion“ Polička a mnohé další záměry.
Otázka související s předchozí. Je reálná možnost,
že rekonstrukce centra bude zahájena do deseti let?
Zajímá to nejen zde bydlící občany, ale i stávající,
event. potenciální, živnostníky. Provádění oprav jim
na nezanedbatelnou dobu může značně zkomplikovat život. Kalkuluje město např. s možností refundace části tržeb apod.?
Tato možnost samozřejmě reálná je, ale pouze
za podmínky, že naše město získá peníze z evropských fondů. Bez dotace není v našich silách tuto
rekonstrukci realizovat. Tato oprava není možná bez
souběžné opravy kanalizace a ostatních sítí. Jedním
z našich mnoha cílů je snaha získat peníze i na tuto
kanalizaci a obě tyto věci sladit do jednoho časového harmonogramu. Pokud by naše město uspělo
a získalo peníze, tak bude nutné velmi pečlivě
rozvrhnout etapové a časové členění s cílem minimalizovat dopady nejen na zde bydlící občany, ale
i obchodníky. Na druhé straně se domníváme, že
žádné rozumné město si nemůže dovolit neusilovat
o získání evropských peněz na věci, kterým se v budoucnu nevyhneme, a tím ulehčit našemu rozpočtu,
včetně snahy minimalizovat zvyšování různých poplatků jako je např. cena stočného.
Závěrem dovolte balíček otázek týkajících se
zdejšího „trhu”.
Jak se změny v dopravním provozu dotknou
provozu čtvrteční tržnice? Jaký byl finační výnos pro
město za rok 2007? Jak budou tyto peníze využity?
Neuvažuje město o přemístění (resp. zrušení) čvrtečních trhů?
Změny dopravního režimu v centru města s provozem městské tržnice nesouvisejí. Provoz městské
tržnice upravuje tržní řád, který prodejcům, mimo
jiné, stanovuje povinnost vjet do centra města
v 8 hodin a po vyložení zboží vozidlo odstavit
mimo historický střed města. Stejný postup je i před
skončením prodeje. Finanční příjem města v roce
2007 za pronájem prodejních míst byl 765 000,- Kč.
Děkujeme za rozhovor.

KÁCENÍ A VÝSADBY STROMŮ V ROCE 2008
V letošním roce chystá Město Polička poměrně
významné zásahy do veřejné zeleně. Proto bychom
rádi o některých chystaných opatření veřejnost předem informovali. Jedná se o práce v parku, v aleji
Na Valech, Královské aleji, v aleji na ulici Heydukova a dále na obou poličských hřbitovech. Na všechna tato opatření byly zpracovány projektové dokumentace, podle kterých budou práce prováděny.
V parku, v aleji Na Valech, v Královské aleji
a aleji na ulici Heydukova bude se souhlasem
Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a s dotací
ze Státního fondu životního prostředí proveden
řez a statické zajištění stromů a dále budou v nezbytné míře pokáceny některé stromy a vysazeny
stromy nové.
Na hřbitově u sv. Michaela bude upraveno
okolí hrobu hudebního skladatele Bohuslava Martinů a dále bude realizována první etapa sadových
úprav, která zahrnuje kácení a výsadbu vybraných
stromů s cílem postupně vytvořit jednotnou koncepci zeleně. Etapovitě budou odstraňovány jasany, které rostou těsně u hrobů a poškozují svými
kořeny hrobová vybavení a dále budou pokáceny
některé vzrostlé stromy, což se může někomu jevit
jako poněkud bolestné. Je však třeba říci, že kácení každého stromu má svůj důvod, ať je to riziko
škod, které mohou nastat rozlomením stromů, či
prostě to, že se jedná o neperspektivní strom se
špatně zapěstovanou korunou, na kterém nelze
provést smysluplné pěstební opatření.
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Na centrálním hřbitově bude letos provedeno
pokácení středového stromořadí stříbrných smrků, které poškozují komunikaci, jsou napadeny
dřevokazným hmyzem a postupně usychají. Po
pokácení stromů bude opravena komunikace
a stromořadí bude nahrazeno novou výsadbou.
Předem děkujeme našim spoluobčanům za pochopení a věříme, že ocení význam uvedených
opatření, jejichž cílem je zlepšení kvality veřejné
zeleně v našem městě.
Ing. Marta Mastná
Vedoucí odboru územního
plánování, rozvoje a ŽP

ATRAKTIVNÍ POLIČKA
Město Polička bylo vyhlášeno 15. nejatraktivnějším místem České republiky ve čtenářské anketě
časopisu TRAVEL IN THE CZECH. Do redakce dorazily hlasy od 2764 čtenářů a na anketních lístcích
se objevilo celkem 328 obcí a měst z České republiky. Oceněno bylo prvních 20 míst, přičemž první
tři místa obsadila města Praha, Litomyšl a Český
Krumlov.
Mgr. Jan Matouš
Informační centrum Polička

Finanční úřad ve Svitavách rozšiřuje úřední hodiny v březnu 2008.
Datum

Oddělení
vyměřovací

Podatelna

Pokladna

Po 10. 3.

8:00-17:00

8:00-17:00

8:00-11:00,
13:00-15:30

Út 11. 3.

8:00-12:00,
13:00-15:00

8:00-15:00

-

St 12. 3.

8:00-17:00

8:00-17:00

8:00-11:00,
13:00-15:30

8:00-15:00

-

Čt 13. 3.
Pá 14. 3.

8:00-12:00,
13:00-15:00
8:00-12:00,
13:00-14:00

8:00-14:00

8:00-11:00,
13:00-15:30

Po 17. 3.

8:00-17:00

8:00-17:00

Út 18. 3.

8:00-12:00,
13:00-15:00

8:00-15:00

-

8:00-17:00

8:00-11:00,
13:00-15:30

8:00-15:00

-

8:00-14:00

-

St 19. 3.
Čt 20. 3.
Pá 21. 3.

8:00-17:00
8:00-12:00,
13:00-15:00
8:00-12:00,
13:00-14:00

8:00-12:00,
13:00-18:00
8:00-12:00,
13:00-18:00
8:00-12:00,
13:00-18:00
8:00-12:00,
13:00-18:00

Út 25. 3.

8:00-18:00

8:00-18:00

St 26. 3.

8:00-18:00

8:00-18:00

Čt 27. 3.

8:00-18:00

8:00-18:00

Pá 28. 3.

8:00-18:00

8:00-18:00

So 29. 3.

8:00-12:00

8:00-12:00

8:00-12:00

Po 31. 3.

8:00-18:00

8:00-18:00

8:00-12:00,
13:00-18:00

Daňová přiznání k dani z příjmů fyzických
osob bude možné též odevzdat pracovníkům Finančního úřadu ve Svitavách na Městském úřadu
v Poličce, v zasedací místnosti dveře č. 45, 1. patro
v těchto dnech:
Datum

Čas

Čt 6. 3.

8:00-12:00, 13:00-15:30

Út 11. 3.

8:00-12:00, 13:00-15:30

Čt 13. 3.

8:00-12:00, 13:00-15:30

HRAD SVOJANOV
OTEVŘE BRÁNU
Po zimní přestávce se v sobotu 22. března hrad
Svojanov znovu otevře nejširší veřejnosti. Město Polička a příspěvková organizace Hrad Svojanov připravují
na tento den slavnostní zahájení návštěvnické sezóny.
Program bude zahájen ve 13,00 hodin. Zimní období
využila správa hradu pro realizaci řady úprav, které
povedou ke zlepšení služeb zejména v restauraci a turistické ubytovně. Tyto práce byly realizovány díky
mimořádnému příspěvku Města Poličky. Pro sezónu
2008 bude v hradním paláci otevřena zcela nová
expozice připomínající život na hradě v 2. polovině
19. století. Po mnoha letech, kdy zde byla výstava keramických figurek Jana Kutálka, tak návštěvníci spatří
hradní pokoje v nové úpravě, která bude jistě velmi
překvapující. Své umístění zde naleznou především
exponáty Městského muzea a galerie Polička. V jarních měsících bude na hradě k prohlédnutí též výstava prací žáků Základní umělecké školy Bohuslava
Martinů v Poličce. Vernisáž nové expozice i výstavy
proběhne rovněž v sobotu 22. března.
Město Polička a příspěvková organizace Hrad Svojanov srdečně zvou všechny čtenáře k návštěvě hradu
a prohlídce jeho nových expozic.

HURÁ NA HORY

ZPRÁVY Z RADNICE
USNESENÍ
- přijatá na 3. schůzi Rady města Poličky konané dne 6. února 2008
RM schvaluje doplnění programu rady města
o projednání:
• schválení užití znaku města Poličky na žádostech
o dotaci pro Regionální rozvojovou agenturu Pardubického kraje,
• žádost fy KOMPAKT spol. s r.o. o užití znaku Města Poličky na připravované mapě města,
• nabídky partnerské spolupráce na projektu kompletní digitalizace rukopisů Bohuslava Martinů
uložených v Památníku B. Martinů.
RM doporučuje ZM schválit návrh rozpočtu Města
Poličky na rok 2008.
RM schvaluje složení hodnotící komise a komise
k otevírání obálek s nabídkami pro výběr zhotovitele
zakázky „Rozšíření informačního, výstražného a varovacího systému v Poličce“:
• členové: JUDr. Marie Tomanová, Ph.D., Ing. Vladimír Bartoš, Jana Jansová, Josef Knotek, Jiří Mach.
• náhradníci členů hodnotící komise: Ing. Karel Ettl,
Ondřej Votruba, Pavel Puchar, JUDr. Dagmar Vašková, Ing. Antonín Mihulka.
RM bere na vědomí Zprávu o činnosti Městské
policie Polička za rok 2007.
RM schvaluje Dodatek č. 1/2008 k Organizační
směrnici č. 3/2005 upravující poskytování náhrad
pro zaměstnance odboru lesního hospodářství MěÚ
Polička.
RM bere na vědomí Zprávu o činnosti za rok
2007 a Plán činností na rok 2008 Městského muzea
a galerie Polička.
RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku
p.č. 5537/8 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Polička, za
podmínek stanovených odborem ÚPR a ŽP. Kupní

ÚZKÁ ULIČKA – PODĚKOVÁNÍ
Děkuji paní Heleně Benešové za milé vyjádření
k řešení Úzké uličky (v únorové Jitřence 2008), které mi mluví z duše. Pro mě Úzká ulička znamená
krásné vzpomínky na dětství a s opravdovým
smutkem a pocitem ztráty jsem přijal její uzavření.
Děkuji za ten nápad s odemykáním přes den
a zavíráním na noc. Věřím, že mnoho lidí by toto
řešení potěšilo a doufám v jeho uskutečnění.
Petr Pospíšil

cena činí Kč 150,--/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení geometrického plánu a uhradí veškeré náklady
spojené s převodem nemovitosti.
RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku
p.č. 6463/1 o výměře cca 60 m2 v k.ú. Polička. Kupní
cena činí Kč 150,--/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení geometrického plánu a uhradí veškeré náklady
spojené s převodem nemovitosti.
RM schvaluje změnu Nájemní smlouvy ze dne
21. 9. 1998 mezi Městem Polička jako pronajímatelem
a panem Hubertem Stratílkem – Cyklo Stratílek sport,
se sídlem v Litomyšli, jako nájemcem tak, že nadále
bude vystupovat na straně nájemce Dům sportu Stratílek, s.r.o., se sídlem v Litomyšli.
RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy ze dne
28. 11. 2005 uzavřené mezi Městem Polička jako pronajímatelem a Společenstvím vlastníků jednotek v domě č.p. 389, ul. E. Beneše v Poličce jako nájemcem,
a to dohodou ke dni 29. 2. 2008.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Telefónica O2
Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, jako
budoucím oprávněným z věcného břemene a Městem
Polička jako budoucím povinným z věcného břemene, dle předloženého návrhu.
RM schvaluje úpravu ceny Smlouvy o pronájmu
veřejného osvětlení, o jeho provozování a správě se
společností Citelum, a.s. Praha 1 pro rok 2008 dle
důvodové zprávy.
RM schvaluje užití městského znaku pro účely
žádosti o dotaci podávané Regionální rozvojovou
agenturou Pardubického kraje. Současně RM uděluje
souhlas k užití znaku Města Poličky na veškeré žádosti související s podáváním žádostí o dotaci, které
budou v souvislosti s čerpáním z evropských fondů
podávány.
RM schvaluje užití městského znaku pro účely připravované mapy města Poličky, která bude obsahovat
kartografickou mapu a reklamní prezentaci místních
firem, společnosti KOMPAKT s.r.o., Českomoravská
reklamní agentura, se sídlem Poděbrady a dále neschvaluje žádost této firmy o finanční příspěvek na
výše uvedený projekt.
RM přijímá nabídku Institutu Bohuslava Martinů,
o.p.s., Praha 8 týkající se partnerství města Poličky
v projektu kompletní digitalizace rukopisů Bohuslava
Martinů uložených v Památníku Bohuslava Martinů
dle předloženého dopisu.
Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na
sekretariátě starosty města.

ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Územní pracoviště Hradec Králové, Odbor Odloučené pracoviště Svitavy
Milady Horákové 6, 568 02 Svitavy
vyhlašuje ve dnech 7. 3. 2008 – 31. 3. 2008

výběrová řízení na prodej státního majetku
v obci a k.ú. Polička:
garáž bez čp/če stojící na st. p. č. 1720
stavební parcela č. 1720 o výměře 20 m 2
vyhlašovaná minimální kupní cena činí 90.000,-- Kč
jednohrobka na hrobovém místě č. A/219 na centrálním hřbitově v Poličce
vyhlašovaná minimální kupní cena činí 40.000,-- Kč

Stalo se už tradicí, že se v polovině měsíce března chystá asi čtyřicet čtvrťáků a páťáků z naší školy
na pětidenní základní výcvik sjezdového lyžování.
Program, který společně připravují učitelé s žáky
z těchto tříd, je bohatý a neopomíjí ani společenské
a environmentální prvky výchovy např. besedu
s členem horské služby, společenský večer, výlet za
zajímavostmi Orlických hor – naučná stezka Bedřichovka atd.

Přípravy na společný pobyt v roce 2008 umocnila možnost uspokojit zájem všech dětí, i těch, které
nemají patřičné vybavení.
V tomto roce můžeme poprvé nabídnout zájemcům k zapůjčení veškerou lyžařskou výzbroj s tím,
že poptávku dětí uspokojíme a všem žákům ze čtvrtých a pátých tříd umožníme účast na lyžařském kurzu. Toto vybavení pro naše žáky bychom nemohli
zajistit bez pochopení a pomoci vedení města Poličky, které nám umožnilo část vybavení zajistit. Proto
bychom jim chtěli touto cestou poděkovat a ujistit je,
že spokojené a usměvavé děti za to stojí.
Další prostředky ze svých zdrojů uvolnila ZŠ Na
Lukách, za tyto finanční prostředky byl zakoupen
zbytek sportovní výzbroje.
Poděkování zaslouží i dva obchody se sportovními potřebami, a to Prima sport a Panter sport,
které nám s cenovou nabídkou zakoupených věcí
vyšly vstříc. Ještě jednou všem zainteresovaným
děkujeme.
Mgr. Milan Matouš, ZŠ Na Lukách

VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB IC
V ROCE 2007
Služby informačního centra v uplynulém roce
využilo 19 790 místních občanů, turistů a jiných návštěvníků města. Nejvíce byly služby IC využívány
v sezónních měsících, v červenci a srpnu, a nejméně
v měsíci květnu. Četnost služeb je zaznamenávána
každý den a každý měsíc v písemné podobě. Na
konci měsíce jsou pak jednotlivé počty v jednotlivých
dnech sečteny a po uplynutí kalendářního roku vyhodnoceny. Oproti roku 2006 jsme zaznamenali cca
10% pokles návštěvnosti. Pokles nastal v druhé polovině roku v reakci na vydání malé ročenky s jízdními
řády. Poskytování informací na dopravní spoje patří
k nejžádanějším službám informačního centra.
Mgr. Jan Matouš
Informační centrum Polička
Poet uživatel služeb Informaního centra
v roce 2007
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Bližší informace – tel. 461 352 535
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CO SE DĚJE S VĚŽÍ KOSTELA
SV. JAKUBA
Viditelného zatím celkem nic, ale úředních
jednání jsme již měli až až. Ono se totiž jedná
o dědictví otců, které působí potíže. Znovu se
odvolám na knihu pana St. Konečného Zvony
v Poličce a na Poličsku. Pan stavitel Schmoranz
projektoval věž na dva zvony. Již v 19. stol. ale
ve věži byly tři. Po první světové válce dokonce
čtyři. Druhá válka rekvírovala opět, ale od roku
1982 jich máme už pět. To dědictví otců je, že se
jaksi zapomnělo počítat s tím, s čím počítal pan
stavitel. Věž je sice pevná, ale ta pevnost má své
meze. Neříkám, že by měla spadnout hned, ale
když to tak necháme, možná by to ani zas tak
dlouho netrvalo. Závěr je jednoduchý: je třeba
řešit otázku zavěšení zvonů tak, aby zvoněním
netrpěla statika věže a pak nezávisle na tom, je
třeba provést statické zajištění.
Celá věc je v první fázi, to znamená, že máme
prakticky hotovou projektovou dokumentaci, podané žádosti o příslušné granty a příspěvky. Snažíme se dostat tuto akci do programu záchrany
architektonického dědictví, díky kterému se nám
podařilo zachránit kostel v Pomezí.
Ta druhá věc, totiž statické zajištění, je hlavně
záležitostí odborníků a peněz, to pro veřejnost
není tak zajímavé kromě toho, že se tím věž staticky zabezpečí.
Zato jednání o zvonech je věc mnohem zajímavější. Máme jich ve věži pět. Čtyři nové a jeden
historický. Máme-li dodržet požadavek pana stavitele Schmoranze, smějí zde být dva. Začněme
historickým Mediánem. Ten je skutečně vzácná,
zapsaná, památka, čili jeho přemístění někam
jinam prakticky nepřichází v úvahu. Ten zvon je
prasklý a podle vyjádření památkářů by se na něj
nemělo zvonit vůbec. Tedy aby zůstal jenom jako
památka. Asi jako se v technickém muzeu díváme
na letadla, která již nikdy nebudou létat a přeci
by bylo chybou je dát do šrotu. Znamená to tedy,
že bychom ho ve věži umístili zřejmě o patro níž,
bez možnosti zvonění.
Ostatní čtyři jsou nové a tím i stěhovatelné.
Dva tedy mohou zůstat ve věži Sv. Jakuba, a pokud je dáme na dřevěnou stolici navíc s pohonem
lineárními motory, budeme s nimi moci bez omezení zvonit. A co druhé dva? Ve zvonici u kostela
Sv. Michaela jsou tři zvonová místa a je tam jeden
zvon. Tam můžeme dva zvony z Jakubské věže
zavěsit bez dalších úprav. Je jasné, že by měl na
místě zůstat velký zvon, zrovna tak je zřejmé, že
na hřbitov by patřil umíráček. O zbylých dvou
zvonech zatím není jasné, který má zůstat a který se přestěhovat. O tom rozhodnou odborníci
vzhledem k jejich ladění.
Podíváme-li se na věc z té lepší stránky, bude
na věži u sv. Jakuba krásný pohled na deponovaný historický zvon, do světničky se bude stoupat
kolem krásné dřevěné zvonové stolice se dvěma
zvony, které nebude hyzdit železné monstrum
motorového zvonění, protože lineární motor je
zcela nenápadný pro svůj tvar a malé rozměry.
Nic lepšího si pro důstojný přístup k rodné
světničce Bohuslava Martinů nelze ani představit.
Kromě toho budeme moci zvonit na všechny čtyři zvony, možná dokonce i stereo z obou zvonic
současně.
Kolik to bude stát peněz, nelze zatím říci.
Co se týká zvonů, je to jistě hlavně věc farnosti,
ale neméně i města a také chci oslovit sponzory.
V lednu jsme v naší farnosti měli mimořádnou
sbírku na zavěšení zvonu ve zvonici sv. Michaela
a farníci darovali přes 28 tisíc korun. Tento přístup a také i několik darů od občanů z Poličky
ukazuje, že o zvony a zvonění je zájem a že tedy
není důvod se bát, že bychom věc nedokázali
dovést do zdárného konce. Děkuji touto cestou
všem dárcům a i těm, kteří s myšlenkou krásného zvuku zvonů v Poličce i krásného pohledu na
ně sympatizují.
P. Rudolf Zahálka, děkan
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PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ
PRÁVNICKÝM A FYZICKÝM OSOBÁM MĚSTEM POLIČKA
V rozpočtu Města Poličky je pro rok 2008 zařazena částka 1 100 000 Kč určená k poskytnutí veřejné podpory, tj. na finanční příspěvky (transfery)
neziskovým organizacím, jejichž zřizovatelem není
Město Polička, zájmovým skupinám obyvatel a dále
fyzickým osobám.
Pro podávání žádostí o poskytnutí finančních příspěvků, jejich náležitostí a pro režim přidělování pro rok 2008 jsou tato pravidla:
1. Částka k rozdělení v tis. Kč
Komise/výbor

1. kolo

1. kolo celkem

a) sportovní

470

70

540

b) kulturní

130

10

140

c) zdravotně-sociální

150

20

170

d) dítě a volný čas

70

15

85

e) výbor pro výchovu
a vzdělávání

90

30

120

f) zájmové skupiny a nezařazené
(přímo rada resp. Zastupitelstvo města)

90

30

120.

940

160

1100

celkem

2. Harmonogram projednávání a schvalování
Žádost se předkládá na adrese Městský úřad
Polička, odbor finanční a plánovací – příjmová pokladna, Palackého náměstí 160, 572 01 Polička.
Finanční příspěvky do výše 20 000 Kč pro
jednoho žadatele v jednom roce schvaluje rada
města, finanční příspěvky ve výši nad 20 000 Kč
pro jednoho žadatele v jednom roce schvaluje na
doporučení rady města zastupitelstvo města. V případě schválení bude uzavřena s žadatelem Smlouva
o poskytnutí finančního příspěvku.
Pro 1. kolo se žádosti o finanční příspěvek
předkládají do 31. 3. 2008, následuje projednání
v komisích města, ve výboru pro výchovu a vzdělávání, v radě města a v zastupitelstvu města.
Pro 2. kolo se žádosti o finanční příspěvek
předkládají do 15. 9. 2008, následuje projednání
v komisích města, ve výboru pro výchovu a vzdělávání, v radě města a v zastupitelstvu města. Upřednostňují se žádosti v případě naléhavých a neočekávaných potřeb.

3. Žádost
O finanční příspěvek mohou požádat všechny neziskové organizace, občanská sdružení, spolky a kluby (zájmové skupiny obyvatel) a fyzické
osoby působící na území Města Poličky, které
splní stanovené náležitosti a nemají závazky po
lhůtě splatnosti vůči Městu Polička z minulého
období.
Žádost se podává výhradně na předepsaném
formuláři a v plném rozsahu požadovaných údajů.
U žádosti o příspěvek nad 10 000 Kč předkládá
žadatel kompletní celoroční položkový rozpočet
příjmů a výdajů (výnosů a nákladů) s podrobným
komentářem.
Formulář žádosti je k dispozici ve vestibulu
budovy Městského úřadu, Palackého náměstí 160,
v příjmové pokladně MěÚ a na internetové adrese
www.policka.org.
4. Vyúčtování finančního příspěvku
a) Subjekt, který obdržel finanční příspěvek, je
povinen předat finančnímu a plánovacímu odboru městského úřadu jeho vyúčtování v termínu daném ve smlouvě o poskytnutí příspěvku,
nejpozději však do 15. 12. daného roku.
b) Subjekt prokazující čerpání finančního příspěvku je povinen účtovat o příspěvku a jeho
čerpání odděleně, tj. i označit nezaměnitelně
a přímo na originálech dokladů (faktur, paragonů, účetních dokladů apod.), že náklad byl
pořízen z finančního příspěvku poskytovatele.
Tyto originály pak předloží k nahlédnutí při
předání vyúčtování finančního příspěvku.
c) Vlastní vyúčtování poskytnutého finančního
příspěvku tvoří jednak kopie dokladů prokazujících obsah čerpání a současně kopie dokladů
o provedení úhrady (výdajové pokladní doklady nebo bankovní výpisy.)
d) Nevyužité finanční prostředky se vracejí na
účet Města Poličky nejpozději do 15. 12. 2008.
Kontrolní a finanční výbor zastupitelstva města a finanční a plánovací odbor MěÚ je kdykoliv
oprávněn zkontrolovat, zda je využití finančních
prostředků v souladu s účelem, na který byl finanční příspěvek poskytnut. Při zjištění závažných nedostatků v čerpání příspěvku je příjemce povinen
tyto prostředky vrátit zpět do rozpočtu města.
odbor finanční a plánovací

DOBROVOLNÍ HASIČI POMÁHALI
Většina z nás už si zvykla na to, že vidí zásahovou
jednotku Sboru dobrovolných hasičů města Poličky
při různých akcích. Někteří se však podivovali nad
tím, co se to děje 12. února odpoledne v Družstevní
ulici. Tři chlapi klečící pod mostem v ledové vodě
lopatou a krumpáčem kousek po kousku za podpory
mohutného proudu vody vysokotlaké proudnice odstraňovali naplaveniny a bahno z koryta Modřeckého
potoka. Tam, kde žádnou dostupnou techniku nebylo
možné použít, úspěšně zasáhla naše jednotka. Ve
spolupráci s pracovníky VHOS se vyčistění podařilo.
Opět se potvrdilo, že prostředky na profesionální
vybavení jednotky byly vynaloženy účelně. Jak se již
mnohokrát v minulých letech ukázalo, moderní technika ve správných rukách našich dobře vycvičených
a zkušených hasičů zabránila nemalým škodám na
majetku občanů města. Poděkování za jejich obětavou práci, kterou dělají ve svém volném čase a zcela
zdarma, jim vyjádřil na zasedání bezpečnostní rady
města starosta Jaroslav Martinů.
Zásahová jednotka města je vybavená stejně
dobře, a v mnohém i lépe, než profesionální hasiči.
Moderní technika taktéž vyžaduje kvalifikovanou
obsluhu. Rádi mezi našimi dobrovolníky přivítáme
zájemce, kteří mají zájem v jednotce pracovat. Vzhle-

dem k tomu, že se jedná o fyzicky náročnou činnost,
musí každý žadatel splňovat požadovaná kritéria
včetně lékařské prohlídky. Podrobnější informace
obdržíte na MěÚ Polička, oddělení krizového řízení,
tel. 461 723 805.
Poděkovat všem členům zásahové jednotky Sboru
dobrovolných hasičů města Poličky chceme i my, pracovníci oddělení krizového řízení MěÚ, protože bez
jejich pomoci se naše práce neobejde.
Ing. Vladimír Bartoš

TYLŮV DŮM POLIČKA

KALENDÁŘ AKCÍ

úterý
4. března

města Polička
Březen 2008

pondělí
10. března

KINO POLIČKA
čtvrtek
6. března

sálek B. Martinů TD v 18.00 hodin
VERNISÁŽ VÝSTAVY
Dovolujeme si Vás pozvat na vernisáž
VÝSTAVY OLIVIE DVOŘÁKOVÉ
(fotografie) a BOŽENY RODINOVÉ
(keramika). Výstava bude zpřístupněna
veřejnosti do 31. března 2008 v době
konání akcí v Tylově domě.

středa
12. března

vestibul TD od 10.00 do 16.00 hodin
PRODEJNÍ AKCE
Pronájem – prodej obuvi

neděle
16. března

prostory TD od 13.00 do 17.00 hodin
VELIKONOČNÍ INSPIRACE
S blížícími se velikonočními svátky vám
nabízíme na březnové odpoledne návštěvu této prodejní akce. Budete moci
načerpat nové nápady na velikonoční
výzdobu, popřípadě si zakoupit výrobky
již hotové.

pondělí
17. března

středa
19. března

čtvrtek
20. března

neděle
23. března

malý sál TD v 19.00 hodin
KLAVÍRNÍ RECITÁL JITKY ČECHOVÉ
Tento koncert je posledním v Koncertní
sezóně KPH 2007/2008. Na programu
koncertu „Světová klavírní tvorba“ jsou
skladby France Liszta, Zdeňka Lukáše,
Clauda Debussyho,...
Koncert je zařazen v Koncertní sezóně
KPH 2007/2008.
Vstupné: v předprodeji 80,- Kč (pro studenty a seniory 70,- Kč) v den koncertu
100,- Kč (pro studenty a seniory 80,- Kč)
velký sál TD v 16.00 hodin
KOCOUR V POLOBOTKÁCH generálka
V nastudování poličských divadelních
ochotníků.
Přístupno veřejnosti
velký sál TD v 19.00 hodin
TURECKÁ KAVÁRNA
Autorský záměr Roberta Thomase je
jasný a působivý – pobavit diváka a dát
mu překvapivou pointu. Zdánlivě všední situace ze zdánlivě všedního dne se
odehrávají v útulné pařížské kavárničce.
Postavy jsou napsané brilantně a s velkou láskou.
Ať už patří na stranu dobra či zločinu
jsou plné humoru a člověčenství. Zejména poslední příběh, nazvaný „Zlatý pan
ministr“, ťal přímo do naší žhavé současnosti.
Tři příběhy téměř detektivní jsou uvedeny v rámci divadelního abonentního
cyklu JARO 2008.
Účinkují: Václav Vydra, Jana Boušková,
Naďa Konvalinková, Matěj Hádek
Vstupné: 190,- 170,- 150,- Kč
velký sál TD v 16.00 hodin
KOCOUR V POLOBOTKÁCH

V nastudování poličských divadelních
ochotníků se odvíjí děj klasické pohádky, kdy jeden ze tří bratří Honza spolu
s kocourem zvítězí nad zlým čarodějem
Myšákem. Stane se králem a získá za
ženu princeznu Světlanku, kterou chtěl
čaroděj hlavně proto, aby mu sloužila.
Dějem provází tulák – vypravěč.
Písničky hraje živě hudební skupina
P. Erbese ml.
Vstupné: dospělí 50,- Kč děti 30,- Kč

úterý
11. března

úterý, středa,
čtvrtek
velký sál TD
25., 26., 27. KOCOUR V POLOBOTKÁCH
března
Představení pro děti z mateřských
a základních škol.
sobota
29. března

pondělí
31. března

pondělí
31. března

velký sál TD od 14.00 do 18.00 hodin
ODPOLEDNE S DECHOVKOU
K tanci i poslechu bude ve velkém sále
TD hrát poličská dechová hudba
POLIČANKA.
Vstupné: 40,- Kč
velký sál TD v 8.30 a 10.15 hodin
HODINA ZPĚVU VE ZVĚŘINCI
Hodinový komponovaný program určený pro malé i velké uši, ve kterém si děti
mohou se samotným autorem Jaroslavem
UHLÍŘEM za jeho klavírního doprovodu
zazpívat známé písně a texty Zdeňka
Svěráka, které jsou známé především
z populárního televizního programu
„Hodina zpěvu“.
Pořad je určen pro děti od 5 do 12 let
Vstupné: 45,- Kč

úterý
18. března

čtvrtek
27. března

velký sál TD v 19.00 hodin
TAJEMSTVÍ POUŠTĚ
Pronájem
Velmi úspěšná diashow rakouské dvojice
s živým českým komentářem autorů. Kateřina a Miloš MOTANI Vás zavedou na
jihozápad USA. Ukáží úchvatné fotografie
známých i odlehlých částí Kalifornie, Nového Mexika, Arizony a Utahu, které jsou
doprovázeny emotivní hudbou inspirovanou indiánským etnikem doposud
žijícím na tomto území.

POZVÁNKA NA VÝSTAVU
Zveme vás do prostor sálku B. Martinů v Tylově domě na výstavu OLIVIE DVOŘÁKOVÉ (fotografie) a BOŽENY RODINOVÉ (keramika).
Výstava bude zpřístupněna veřejnosti od
6. do 31. března 2008 v době konání jednotlivých akcí v Tylově domě v Poličce.
Zároveň si vás dovolujeme pozvat na vernisáž výstavy, která proběhne ve čtvrtek 6. března
2008 v 18.00 hodin v sálku B. Martinů v Tylově
domě.

pátek
28. března

velký sál TD v 18.00 hodin
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ
Po Garfieldovi přicházejí na scénu bratři
Alvin, Simone a Theodor. Jsou to
neobyčejné veverky, které nejen že umí
mluvit, umí i výborně zpívat, čím dál tím
víc se pouštějí do různých dobrodružství
s dramatickými následky.
Rodinná animovaná komedie, USA, 2007,
87 minut, přístupný
Vstupné: 60,- Kč
velký sál TD v 18.00 hodin
ŘÍŠE HRAČEK
Prodavačka Molly (Natalie Portman) a její excentrický šéf Pan Magorium (Dustin
Hoffman) kralují magickému hračkářství,
kde hračky žijí svým životem a prožívají
vlastní příběhy...
Rodinná komedie, USA, 2007, 94 minut,
přístupný
Vstupné: 55,- Kč
velký sál TD v 19.00 hodin
JÁ, LEGENDA
Robert Neville je sice špičkový vědec,
ale ani on nedokázal zabránit šíření
nebezpečného viru, který byl vyvinut
lidmi a nedá se léčit. Neville je z neznámého důvodu vůči viru imunní
a jako jediný příslušník lidského rodu
žije v troskách New York City. Možná je
dokonce posledním žijícím člověkem na
planetě...
Sci-fi, USA, 2007, 110 minut, nevhodný
do 12 let
Vstupné: 65,- Kč
velký sál TD v 19.00 hodin
NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
Vzrušující příběh s tajemnou zápletkou
slibuje dynamickou akční podívanou
– skupina lidí se utká v nerovném
souboji s divokým přírodním živlem,
strážci zákona i hranicemi vlastních
možností.
Režie: Filip Renč
Hrají: Jiří Langmajer, Filip Blažek, Miroslav Krobot, Lucia Siposová, Václav
Jiráček, Raluca Aprodu
Thriller, ČR, Rumunsko, 2008, 92 minut,
přístupný
Vstupné: 70,- Kč
velký sál TD v 19.00 hodin
SOUKROMÁ VÁLKA PANA WILSONA
Děvkař, alkoholik, příležitostný uživatel
drog a kongresman, kterému se podařilo vyhnat Rudou armádu z Afghánistánu
a tím odstartovat rychlý krach komunistické říše. Příběh, který je příliš šílený
na to, aby nebyl pravdivý, režíroval
držitel Oscara Mike Nichols, jemuž se
před kamerou sešla výjimečná herecká
sestava v čele s Tomem Hanksem, Julií
Roberts a Philipem Seymourem Hoffmanem.
Komedie, USA, 2008, 102 minut, české
titulky, přístupný od 15 let
Vstupné: 60,- Kč
velký sál TD v 19.00 hodin
OBRAZY STARÉHO SVĚTA
Jedno z největších děl slovenské kinematografie oceněno na festivalech doma
i v zahraničí. Nevšední dokument citlivě
a s pochopením kreslí podoby starých
vesničanů, žijících zdánlivě na okraji
společnosti, v podmínkách hraničících
s bídou, ale ve vlastním svébytném světě.
Film je zařazen v rámci PROJEKTU 100
Československo, 1972, 73 minut, přístupný
Vstupné: 60,- Kč
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FESTIVAL POLIČKA JAZZ 2008
12. ročník festivalu Polička Jazz proběhne ve
dnech 18. 4. - 19. 4. 2008 v Tylově domě. Součástí festivalového programu bude také koncert
16. 4. v Divadelním klubu. Program festivalu je definitivně dokončen, přípravy jsou v plném proudu
a příznivci jazzu se mají rozhodně na co těšit:
Středa 16.4. 20.00 hod., Divadelní klub:
Bigband sv. Blažeje (CZ)
Pátek 18.4. 19.00 hod., Tylův dům:
1. X’tet/ Bruno Regnier (Francie)
2. Petr Zelenka Quartet (CZ/Francie)
3. Jana Koubková (CZ)
4. Jan Fabricky Overt Act (SK/CH/GER/GB)
Sobota 19.4. 19.00 hod., Tylův dům:
1. Quartet Apollon (Cz)
2. Emil Viklický Trio (CZ)
3. David Dorůžka/Josefine Lindstrand Quartet
(Cz, Swe, Pl)
4. TAKIN‘ OFF (CZ)

POLIČSKÉ ROCKOUPÁNÍ 2008
Vážení hudební přátelé, rok se s rokem sešel
a váš oblíbený multižánrový festival Poličské rockoupání klepe na vrátka. Přípravy jsou již v plném
proudu. Letos se sejdeme opět na Poličském koupališti a to 30. - 31. května. Ročník to bude již jedenáctý, a jako již poněkolikáté, za laskavé podpory města Poličky. O vaši spokojenost se budou starat dvě
scény pod širým nebem a nově také multifunkční
stan. V něm budou probíhat různá filmová a divadelní představení, ale především bude sloužit pro
příznivce Jungle hudby. Na festivalu bude k vidění
a poslechu zhruba 34. hudebních těles z nichž některé uvádíme: Alkehol, Vypsaná fixa, Locomotive,
Sepultura revival, Plexis, Apple juice, Arakain, The
switch, Fast food, Prague ska conspiracy, Romano
Zorba, Václav Koubek, Kloaka a mnoho dalších. Samozřejmě se na festivalu setkáte i s vítězi hudební
soutěže Poličský Skřivan 2008, jenž proběhne 1. 3.
a 15. 3. v Divadelním klubu. Více o programu a aktuálních informacích se můžete dozvědět na našich
internetových stránkách www.rockoupani.cz. Ceny
vstupného jsou následující: předprodej 290,- Kč, na
místě na oba dny 380,-Kč. Na pátek vstupné nebude a sobotní lístek vás bude stát 250,-Kč. Závěrem
snad k problému s domácími mazlíčky. Po neblahých zkušenostech z minulých ročníků budete
muset nechat svého Žeryka zkrátka doma.Na vaši
účast se těší Divadelní spolek Tyl.
Hudbě zdar!

STOMATOLOGICKÁ
POHOTOVOST
Oblast Litomyšl - Polička

1. - 2. 3.

MUDr. Veselíková Ivana, Litomyšl,
Smetanovo nám. 97, 461 614 569
1. - 2. 3.
MUDr. Veselíková, Ivana, Litomyšl,
Smetanovo nám. 97, 461 614 569, ,
8. - 9. 3.
MUDr. Zeman, František, Litomyšl,
Smetanovo nám. 132, 461 613 827, ,
15. - 16. 3. MUDr. Zeman, Oldřich, Polička,
1. máje 606, 733 152435,
22. - 23. 3. MUDr. Adamcová , Silva, Polička,
Smetanova 55, 461 725 987,
24. 3.
MUDr. Dostálová, Jarmila, Litomyšl,
Šmilovského 1122, 461 613 663,
29. - 30. 3. MUDr. Cacek, Tomáš,
Trstěnice 184, 461 634 157
Ordinační doba: sobota, neděle a svátky od 8 do 11 hodin.
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KINO TYLŮV DŮM A PROJEKT 100
Projekt 100 vznikl před čtrnácti roky na Letní
filmové škole v Uherském Hradišti. Její účastníci sestavili seznam tří stovek filmů z domácí
i světové kinematografie, které by chtěli vidět
na plátnech tuzemských kin. Z nich později
vykrystalizovala stovka titulů, která rozdělena
do kolekcí po deseti filmech kolovala deset let
republikou. Zájem diváků přitom rok od roku
stoupal, a tak se pořadatelé rozhodli, že budou
pokračovat dál a připraví další stovku filmů pro
dalších deset ročníků.
Projekt 100 je:
- největší putovní filmový festival na světě
(v současné době se jej aktivně účastní 120140 českých kin)
- koná se od roku 1995 pravidelně každý rok
- každý rok uvádí v premiéře deset nejvýznamnějších filmů z historie i současnosti
- v průběhu projektu se uskuteční v průměru
1200-1300 filmových představení, které navštíví 50-60.000 diváků. Jen v českých kinech se
za celou historii projektu uskutečnilo takřka

10.000 filmových představení, která navštívilo
skoro 570.000 diváků
- v rámci Projektu 100 vznikl i první český
projekt všeobecné filmové výchovy - projekt
FILM A ŠKOLA.
V současné době je výběr filmů do Projektu
100 výrazně ovlivněn potřebami právě tohoto
projektu filmové výchovy (převažují filmy z tzv.
Zlatého fondu světové i domácí kinematografie).
V roce 2008 se bude konat již 14. ročník, do
kterého jsme se rozhodli zapojit i poličské kino.
V době od března do května vám v Tylově domě
promítneme 5 filmů:
~ Obrazy starého světa (28. 3.)
~ Aquirre, hněv boží (11. 4.)
~ Nový svět (25. 4.)
~ Želvy mohou létat (9. 5.)
~ Nenápadný půvab buržoazie + Andaluský
pes (23. 5.)
Více informací o jednotlivých filmech naleznete na www.projekt100.cz a webových stránkách Tylova domu www.tyluvdum.cz

KURZY V TYLOVĚ DOMĚ
PŘIPRAVUJE PRO ŠKOLNÍ ROK 2008 - 2009
KURZY A ZÁJMOVÉ KROUŽKY
JAZYKOVÉ KURZY
Angličtina pro předškolní děti
Angličtina pro začátečníky
Angličtina pro mírně pokročilé
Angličtina pro pokročilé
Anglická konverzace
Lektorka: Hana Spálenková
Francouzština pro začátečníky

KURZY TANCE
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
PODZIM 2008
Základní kurz tance a společenského chování
bude probíhat od 19. 9. do 12. 12. 2008.
Vždy v pátek od 19.00 do 22.00 hodin ve velkém sále Tylova domu v Poličce. Kurz obsahuje
13 lekcí po 3 vyučovacích hodinách, z toho 2x
prodloužená a věneček. Cena kurzu včetně prodloužených lekcí a rautu činí 1 400,- Kč za jednotlivce. Vyučuje: Taneční škola ELLIS Svitavy.
Přihlášky a platba od 26. května do 26. června 2008. Tylův dům Polička, Vrchlického 53, tel.
461 725 204
pondělí a středa od 8. 00 do 17. 00 hodin,
úterý a čtvrtek
od 8. 00 do 15. 30 hodin

DĚTSKÁ POHOTOVOST
LSPP pro děti a dorost v Poličské nemocnici
s.r.o., Eimova 294, Polička od 1. 3. 2008.
Provozní doba:
po – pá
18 – 20 hod.
so, ne, svátky
9 – 11 hod. a 16 – 19 hod.
telefon:
461 722 680, 461 722 700
Ve výše uvedených hodinách v případě potřeby
volat nebo navštívit LSPP pro dospělé v Poličské
nemocnici s.r.o., Eimova 294, Polička. Zdravotní
sestra zkontaktuje nebo přivolá dětského lékaře
majícího příslužbu. V jiném čase zajistí ošetření
dětská oddělení nemocnice v Litomyšli nebo ve
Svitavách.

Francouzština pro mírně pokročilé
Francouzština pro pokročilé
Lektorka: Martina Trávníčková
Němčina pro začátečníky
Němčina pro mírně pokročilé
Němčina pro pokročilé
Německá konverzace
Lektorka: Hana Spálenková
Španělština pro začátečníky
Španělština pro mírně pokročilé
Lektorka: Michaela Žabová
Kurzy jsou rozděleny podle stupně znalostí. Vyučovací hodina je 45 minut. Základní výukový blok
jsou 2 po sobě následující hodiny (50 vyučovacích
hodin). Lektorky Vám poradí při výběru vhodných
učebnic.
ZÁJMOVÉ KROUŽKY
Cvičení pro zdraví a krásu
Lektorka: Dagmar Melšová
Cvičení pro rodiče s dětmi
Lektorka: Hana a Leontýnka Malíkovy
Taneční kroužek
Děti budou rozděleny do kroužků podle věkových skupin.
Pískání pro zdraví
Určeno pro děti předškolního a školního věku,
úplné začátečníky i pokročilé. Flétna je pro děti
prvním nejjednodušším hudebním nástrojem, který
pozitivně působí na zdraví dýchacího ústrojí, motoriku prstů a především děti spřátelí s hudbou. Již
za pár hodin budou děti hrát první písničky. Postupně pokročí k hudební nauce a větším skladbám.
Našim cílem je přirozená radost z muziky a pískání
pro zdraví.
Lektor: Tomáš Hrnčíř
Hudebníček
Kroužek je určen hlavně pro děti prvního
stupně základní školy. Má dětem ukázat a přiblížit
základy hry na zobcovou flétnu, kytaru, klávesy,
bicí nástroje a okrajově hudební teorii. Poslech
a povídání si o hudbě moderní i klasické. Snahou
bude prohloubit vztah dítěte k hudbě.
Bližší informace o těchto aktivitách vám nabídneme v červnové Jitřence. Otevření jednotlivých
kurzů je podmíněno minimálním počtem účastníků. Kurzy a zájmové kroužky probíhají od října do
března až května 2008. Zájemci o jednotlivé kurzy
a kroužky se mohou přihlásit v Tylově domě, Vrchlického 53, 572 01 Polička.

DIVADELNÍ KLUB
POLIČKA, zadní vchod Tylova domu
www.divadelniklub.cz
VÝSTAVA OBRAZŮ – ANDRLE PAVEL
SOBOTA 1. 3. – od 14.00
POLIČSKÝ SKŘIVAN 2008 / I.KOLO
1) 14:00 – 14:35 – Extra porce chapadel
2) 14:45 – 15:20 – Morana
3) 15:30 – 16:05 – Los Hongos
4) 16:15 – 16:50 – Havranova levá ruka
5) 17:00 – 17:35 – Kentus
6) 17:45 – 18:20 – D.O.P.
7) 18:30 – 19:05 – Irma
8) 19:15 – 19:50 – Maglajs
9) 20:00 – 20:35 – Mimo Jiné
10) 20:45 – 21:20 – Experiment
11) 21:30 – 22:05 – Interstate
12) 22:15 – 22:50 – Oranžovej vykřičník
13) 23:00 – 23:35 – První pomoc
Vstupné: 50,- Kč
PÁTEK 7. 3. – od 20.00 HUDEBNÍ VEČER
DAVID KRAUS s kapelou – hudební projekt zpěváka a herce, který můžete znát např. z pořadu
ČT 1 Uvolněte se prosím
LUKÁŠ ZÍTA - kytara, zpěv - blues, soul, folk vlastní tvorba a netradiční verze písní amerických
muzikantů, jako je Dylan, Simon and Garfunkel,
Clapton a další
KRAJDA BLUES - hudební projekt poličských
muzikantů, které „zatím“ z televize naznáte
Vstupné: v předprodeji 120,- Kč na místě 150,- Kč
PŘEDPRODEJ BUDE PROBÍHAT V IC POLIČKA,
DK POLIČKA a na www.divadelniklub.cz
SOBOTA 8. 3. – od 20.00 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
Vstupné: žádné
PÁTEK 14. 3. - 20.00 JAZZOVÝ VEČER
Bucinatores (CZ)
Jan Jirucha - trombón, Milan Král - trombón, Martin Rozsíval - trubka, Petr Kalfus - alt saxofon, Jiří
Genert - tuba, Roman Vícha - bicí
Motto: V římské armádě patřili k muzikantům
trubači na roh (cornu - cornicines), polnici (tuba
- tubicines) či trubku (bucina - bucinatores).
Kapela vznikla v roce 2003 původně jako čistě
dechové kvarteto ve složení dva pozouny, trumpeta a saxofon. Postupně přibírala rytmickou sekci. Bucinatores je teď šestičlenná parta, složená
jen z bicích a dechové sekce. Hrají vlastní věci
a kousky od Charlese Minguse a je to bez klasických harmonických nástrojů - piana či kytary
- docela extra jazzový zvuk!
Vstupné 120,-Kč/80,- KčS
SOBOTA 15. 3. – od 14.00
POLIČSKÝ SKŘIVAN 2008 / II. KOLO
1) 14:00 – 14:35 – Wizards
2) 14:45 – 15:20 – Hrdina neumírá
3) 15:30 – 16:05 – Trstenická stezka
4) 16:15 – 16:50 – Dědovy Blechy
5) 17:00 – 17:35 – Háro
6) 17:45 – 18:20 – Pomalu plující
7) 18:30 – 19:05 – Extinction
8) 19:15 – 19:50 – Promile
9) 20:00 – 20:35 – Pendl
10) 20:45 – 21:20 – Naba Revno
11) 21:30 – 22:05 – Výkup jablek
12) 22:15 – 22:50 – Bloody work
Vstupné: 50,-Kč
NEDĚLE 16. 3. - od 15.00
DĚTSKÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Divadlo Krab – Tučňákův výlet

Roztomilá pohádka o tučňácích a o tom, co se
malý tučňák Tučík naučí, když se na utržené
kře dostane do teplých krajin a koho všeho tam
potká… pro děti od 3 let
Vstupné: 40,- Kč
PÁTEK 21. 3. - od 20.00 PUNKOVÝ VEČER
Vision days (punk Brněnec), Rachot strojů
(wrakopunk Polička), Werglův pjos (metal punk
Moravská Třebová), Proti směru (punk Opava),
Domobrana (Oi! Punk Česká Třebová )
Vstupné: 70,-Kč
SOBOTA 22. 3. - od 20.00 Cyklus scénického čtení
LiStOVáNí
Denis Leary: Rakovinu nevyléčíš
Smrtící gagy z arzenálu ultračerného humoru.
Dynamitové nálože odpálené pod svatými tabu
„politické korektnosti“. Drogy, sex, smrt, hovězí,
rakovina plic, Ježíš v McDonaldu, uříznuté penisy... a překvapivě vážný podtext, jakmile odezní
chuť ostrého koření! Monolog Denise Learyho je
bezesporu bombou v repertoáru projektu LiStOVáNí a patří mezi nejoblíbenější představení.
Vstupné 60,- Kč/40,- KčS
STŘEDA 26. 3.
Přednáška MUDr. Radima Uzla pro střední školy.
ČTVRTEK 27. 3.
Ekocentrum Skřítek Polička pořádá dopolední
program pro MŠ a ZŠ ke Světovému dni vody.
PÁTEK 28. 3.
Ekocentrum Skřítek Polička pořádá dopolední
program pro MŠ a ZŠ ke Světovému dni vody.
PÁTEK 28. 3. - od 17.00
Vernisáž výstavy fotografií ke 100 letům skautingu
„Světové jamboree 2007“ s promítáním .
SOBOTA 29. 3. - 21.00 JUNGLE NIGHT - PARDUPER
Djs:DENIUS, DEEP J, ?GUEST?
Vstupné: do 22:00 hod. 30,- Kč, poté 50,-Kč

KLUBOVÉ KINO
ČTVRTEK 6. 3. – od 20.00
(DVD) The Butterfly Effect
Drama / Sci-Fi / Thriller / Romantický
USA, 2004, 113 min
Režie: Jonathan Mackye Gruber, Eric Bress
Hrají: Ashton Kutcher, Amy Smart, Melora Walters, Eric Stoltz
Evan Treborn (Ashton Kutcher) se vydává pomocí
schopností zděděných po otci a díky svým zápiskům z dětství na riskantní cestu do minulosti, aby
ji změnil, napravil své chyby a setkal se s láskou
svého života. Nebezpečný experiment se mu však
vymkne z rukou
ČTVRTEK 13. 3. – od 20.00
(DVD) Báječní muži s klikou
Komedie
Československo, 1978, 84 min
Režie: Jiří Menzel
Hrají: Blažena Holišová, Vlasta Fabianová,
Josef Somr, Jiří Menzel, Vladimír Menšík, Rudolf Hrušínský st.
Kouzelník Pasparte, majitel maringotky, několika triků a promítacího přístroje, sní o tom, že
si jednoho dne otevře první stálý český biograf,
v němž bude promítat pouze české filmy. Chybí
mu však potřebný kapitál, aby svůj sen zrealizoval, a tak zatím objíždí zapadlé vísky a láká jejich
obyvatele na pozoruhodnou show. Cestou se setkává i s umírajícím kolegou, který mu svěří nejen
všechny své filmové pásky, ale také velmi pohlednou dceru Aloisii. Pasparte dorazí i s dívkou do

Prahy, kde se Aloisie stává středem pozornosti
všech mužů v okolí. To by ani tak nevadilo, horší
je, že na krásku nepříčetně žárlí i Paspartova bytná Evženie. Pasparte nakonec milou schovanku
nabídne jako hospodyni svobodnému fotografovi
Janu Kolenatému, jenž touží po jediném - natáčet
živé obrazy staré Prahy. Ovšem kouzelník má
s mládencem ještě jiné plány. Chce ho jako společníka do budoucího podniku. Avšak ten je stále
jen jeho velkým snem, protože dosud nesehnal
potřebné prostředky.
ČTVRTEK 20. 3. – od 20.00
(DVD) Kladivo na čarodějnice
Drama
Československo, 1969, 103 min
Režie: Otakar Vávra
Hrají: Elo Romančík, Vladimír Šmeral, Soňa Valentová, Josef Kemr
Zhuštěný děj zahrnuje osudy skupiny obžalovaných z autentických inkvizičních procesů v Čechách (1678-1695), kterým ve skutečnosti padlo
za oběť 105 lidí. V době, která už byla schopná
šířit osvětu a humanizmus, propukl již dávno
překonaný středověk a nejprimitivnějším způsobem uvedl znovu do chodu hrozný mechanizmus
demagogie, dogmat, patologických skutků, vzkřísil nesnášenlivost, nenávist a právo argumentu
vzniklého z temného mýtu, přičemž silou brutální moci a násilí vyvolal zbabělost a lhostejnost
většiny. Každý motiv film podává v komorním
soustředění, což posiluje atmosféru dusna a osudovosti, ze které není úniku, a zároveň to klade
nároky na emocionální důraz výpravy, dekorace,
kostýmů (film je plný rozličných výtvarných stylů
a citací konkrétních malířských děl)...
ČTVRTEK 27. 3. – od 20.00
Tajemství rovnováhy / Pokojný bojovník
Drama
USA / Německo, 2006, 120 min
Režie: Victor Salva
Hrají: Scott Mechlowicz, Nick Nolte, Amy Smart,
Tim DeKay, Ashton Holmes, Agnes Bruckner,
Beatrice Rosen, Ray Wise
Excelentní adaptace stejnojmenné autobiografické
knihy Dana Millmana. Dan je talentovaný sportovec, sní o olympiádě, má vše – poháry, holky,
rychlé motorky, divoké party. Těžký úraz ale vše
změní. Díky setkání se zvláštním cizincem Dan
pochopí, že se musí ještě mnoho učit, mnohé překonat a spoustu věcí naopak opustit, než se stane
pokojným bojovníkem a nalezne svou cestu.
Nejde o klasický boj mezi zlými a dobrými, film
vypráví o tom, jak se postavit konfliktům uvnitř
nás samotných.
Film je uváděn v rámci Světového dne vody, a jak
to spolu souvisí?
„Pokud lidé chtějí něco změnit, a to by rychle
měli, měli by změnit svůj postoj k životu a snažit
se o zachování života tady na Zemi. Každý by měl
začít u sebe a uvědomit si, co je k životu opravdu
potřeba. Že se člověk změnit může, je vidět ve filmu. K životu potřebujeme i tu vodu, které je kolem
nás na Zemi i v nás samotných 70%. Kdo nám zajistí dostatek pitné vody? Nikdo to za nás neudělá.
Na co nám budou peníze, auta, domy atd., když
nebudeme mít co pít?“
Cena za každé představení.30,- Kč
DUBEN:
ŽENA ZA MIKROFONEM TOUR – JUNGLE NIGHT
PETR BENDE + LBP
DIVADLA
JAZZOVÝ FESTIVAL
KINA – TERNE ČHAVE
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JARO 1968 : POSTAVÍME POMNÍK T.G.M ?
(KE 158. VÝROČÍ NAROZENÍ)

MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE
V ROCE 2007
Stejně jako v roce 2006, i v roce 2007 se provoz, program a prezentace Městského muzea a galerie Polička podřizovaly stávajícím prostorovým
možnostem a faktu, že do finále vstupovaly aktivity
vedoucí k zahájení činnosti Centra Bohuslava Martinů. Nejvýznamnějšími událostmi roku se tak stal
projekt druhé etapy instalace interiérů a přístavby
depozitáře a příprava žádosti o dotaci z fondů EU
na komplexní dokončení Centra Bohuslava Martinů.
Přesto, že většina potenciálu pracovníků muzea byla
napřena tímto směrem, věnovalo se muzeum i standardním aktivitám a dosáhlo v nich úspěchů, které
stojí za zmínku. Především: oproti roku 2006 došlo
k nárůstu počtu návštěvníků (ze 17.500 na 22.500). Ti
vyhledávali jak stálé expozice (galerie, rodná světnička BM), tak krátkodobé výstavy – obrovský úspěch
zaznamenala zejména dotyková výstava O hračkách,
hrách a hraní, zapůjčená z Dětského muzea v Brně
(rekordních 4.000 návštěvníků). Na návštěvnickém
zájmu se pozitivně odrazil i fakt, že pod správu muzea přešla - po přechodu místního informačního centra do soukromých rukou - průvodcovská služba „na
hradbách“ (zacelil se tak propad způsobený uzavřeným Památníkem BM). Vedle samostatných výstavních projektů (60. Umělecký salon v Poličce, Pojďte
si hrát do galerie, Doba měst a hradů…) se podílelo
muzeum na vzdělávacím programu Střediska volného času Mozaika věnovaném drogové problematice
výstavou fotografií Jindřicha Štreita. Oboustranně
přínosná spolupráce byla navázána s městskou
knihovnou – historický klub si nachází své stálé příznivce. Poněkud mimo zájem široké veřejnosti probíhala badatelská práce muzejníků, restaurátorská
a sbírková činnost a spolupráce s jinými pracovišti
– zmiňme alespoň zápůjčku obrazu z hohenemské
sbírky pro prestižní vídeňskou Österreichische
galerii - i fakt, že se podíleli na přednáškách pro
posluchače univerzity třetího věku pořádané DPS
Penzion. Naopak: s velkým ohlasem se u publika
setkal Den otevřených dveří, kdy se (nejen) občané
města mohli seznámit se zrekonstruovanými prostory
muzea, Cesty za uměním (Karlštejn, Pražský hrad),
prezentace pátého svazku oblíbené edice Památky
(publikace je věnována moderní poličské architektuře, na autorství se podílejí Rostislav Švácha a David
Junek) a veřejná projekce (v Tylově domě) filmu České televize z populárního cyklu Šumná města (štáb,
v čele s Davidem Vávrou a Radovanem Lipusem,
spolupracoval s muzeem). Tradiční akce Čas pro neobyčejné zážitky využily stovky občanů k návštěvě
stálých i krátkodobých expozic jak v radniční galerii,
tak v muzeu. Díky podpoře ze strany města a přízni
stálých i náhodných návštěvníků, pokračovalo v roce
2007 Městské muzeum a galerie Polička ve snaze být
místem, kde se potkávají vzpomínky s moderními
trendy, fakta se zážitky, minulost s budoucností.
MMG
středa 19. března od 19:00 v hudebním salónku muzea
Historický klub - V zajetí osudových žen
a morózních smutků.
Česká dekadence 1880 - 1914
Nový pohled na českou dekadenci vám ve své
přednášce nabídne Mgr. Petr Kubát z Jihočeské
university.
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Generace se střídají, vnější akcenty se posunují, třebaže smysl a podstata se nemění. Bývá
to i s formou zpodobení: co přetrvává, je symbol sám. Možná, že právě jen ten malý rozdíl na
počátku způsobil, že jsme kdysi trochu v Poličce
zrozpačitěli nad současnou sochou před školami.
Nakonec bychom si porozuměli. My jsme totiž ještě patřili ke generaci, zůstávající v zajetí hluboce
zažité vzpomínky na přesnou podobu krásného
štíhlého starce aristokratického vzhledu, s jakou
jsme se za jeho života denně setkávali na fotografiích v tisku, obrazech, ve filmových týdenících,
ve Švabinského grafickém listu nad katedrami
školních tříd, v zobrazeních jeho jízdy na koni
- a leckdo z nás měl i štěstí, že jej za mala zahlédl
někde i osobně živého, uprostřed jásajících davů.
Tak jsme ho znali i z Fojtíkova pomníku nad
rybníkem, k němuž prý údajně stál sám modelem
a přijel si inkognito i sám do Poličky prohlédnout
místo, odkud se jeho socha bude rozhlížet po
okolí. Nakonec pomník neunikl odvěké domácí
tradici „kácení pomníků“. Slušní lidé jej prý zprvu
tajně uschovali, nakonec však byl vypátrán a ikonoklasty Nové Evropy zničen.
V čase Pražského jara 1968 jsem s kolegyní
předběžně ústně předjednal možnost jeho náhrady
sochou Mařatkovou, to však záviselo na hbitosti
Poličských k jednání, ještě víc na finančních možnostech a stejně by to zamezily další události, které
se kdesi v daleku tiše připravovaly.
Podobné vzrušení zavládlo pod dojmem všeobecného nadšení i v hlavním městě. Pracoval jsem
tam v galerii, která měla takové věci na starosti. Pátralo se po nejvhodnějším řešení a nakonec se nám
podařilo vyhledat model nad modely: jeho autorem
byl kdysi sochař Vincenc Makovský, který později
snímal i presidentovu posmrtnou masku. Určitě to
bylo řešení nejvhodnější, nejhezčí, nejdůstojnější,
nejrepresentativnější, „nejpomníkovatější“, na jaké
vůbec bylo možno pomyslet. Kdyby se mne byl
tenkrát někdo zeptal: „Jak má vypadat ideální
pomník?“, zavedl bych ho určitě k tomu od Makovského. K odlití se podařilo zajistit nejvíce kvalitní
bronz: postarali se o to nadšení slévači sami. Odhalení bylo plánováno na 28. říjen. Náš ředitel se
tenkrát chlubil: „To osazení bude moje zásluha!“
Do toho se však v srpnu přehnala politická
vichřice a do naší země vpadla cizí vojska. Přišla
prý pomýleným napravit hlavy. Ředitel svolal celozávodní schůzi a pochlubil se: „To je moje zásluha,
že pomník stát nebude, třebaže nadřízení mne do
toho nutili!“ Ohromný a nádherný pomník byl přestěhován do depositáře plastiky na zámku v Tróji
- a když nám záhy pan primátor nařídil, ať se odtud
zase vystěhujeme do náhradních prostor, převáželi
jsme celou sochařskou sbírku do tehdy odsvěceného kostela s vystřílenými vitrážemi oken v areálu Psychiatrické léčebny v Bohnicích. Sochařskou
sbírku jsem měl na starosti já a tedy jsem za celý
přesun zodpovídal. Mezitím se řediteli podařilo
získat z NVP písemný souhlas, že (nejmenovaný)
„předmět inv.č.- smí být zničen jako nepotřebný“
(aniž by tam byla jediná zmínka o milionech korun, které jsme i za onen “předmět“ zaplatili). Od
šéfa jsem dostal pokyn: „Masaryka nech v Tróji,
protože do bohnického kostela teď není zaveden
elektrický proud a já to potřebuji rozřezat jako materiál na nové pamětní desky (zrovna připravoval
desku Marxovu). Sám si to prý přijede zkontrolovat.
Jenže mezitím co jeho auto mířilo k Tróji, míjelo se
s těžkotonážníky, které jsem objednal pro záchranu
sochy. Ředitel přijel - a Masaryk byl pryč. „Jak sis
tohle mohl dovolit? Říkal jsem ti přece, že v bohnickém kostele není zaveden proud.“ - „Ale vždyť ten
pomník je cenné umělecké dílo!“ „Cože? Budeš-li
tuhle větu opakovat ještě jednou, vyhodím tě na
hodinu z galerie.“ A tak horečně sháněl elektrikáře,
kteří by zavedli proud i do kostela. Urychleně jsem
si sjednal schůzku s přítelem z vedení Národní galerie. Sešli jsme se v Malostranské kavárně (tehdy

tam ještě směli i lidé nebohatí) a poprosil jsem ho
o intervenci u ředitele NG dr. Kotalíka. Za pár dní
přišel našemu řediteli dopis podepsaný Kotalíkem,
že „Národní galerie zrovna kompletuje významné
souborné dílo umělce -komunisty Vincence Makovského a protože jsme se dověděli, že Vaše galerie
má ve svých sbírkách jedno z jeho nejcennějších
životních děl, monumentální pomník T.G. Masaryka, budeme Vám vděčni, umožníte-li nám převést
je do naší sbírky.“
To znamenalo konec ředitelovým plánům na
rozřezání. Pomník byl majetkově převeden a pro
své značné rozměry dočasně odvezen mimo Prahu.
Jásal jsem, že se touto několikerou drobnou lstí
podařilo zachránit něco, co by mělo být chloubou
příštích generací. Těšil jsem se: zachránil jsem pro
svou zemi skutečný sochařský skvost.
Nadešel rok 1989 a v jeho závěru památný
listopad. Sochu nám však už nikdo nikdy nevrátil.
Zato se v tisku k naší radosti začaly objevovat sporadické zprávy, že socha bude konečně přece jen už
v Praze osazena. Nejčastěji se uvažovalo o nádvoří
Pražského hradu.
Pak nastalo na delší čas opět ticho - prý se stále
ještě podrobněji konsultuje přesná lokace. Jenže
po nějaké době se nikoli na Hradě, ale v blízkosti
Hradu objevila zcela jiná socha našeho prvního
presidenta, Španielova, jistě také zajímavá, pěkná,
té „naší“ od Makovského, která byla pro Prahu
přednostně určena a odlita z nejkvalitnějšího
bronzu z lásky k městu a zemi, se však ani zdaleka
nemohla rovnat.
Co se s ní stalo? Tisk mlčel. A Národní galerie
nám ji stále nevracela, přestože jsme to byli my, kdo
ji objednali, organisačně zajistili a zaplatili.
Teprve po nějakém čase jsem v televisi viděl
znovu záběry oné skvělé monumentální sochy,
která zrovna v tu chvíli byla předmětem velkých
oslav. Nebylo to však v Praze ani nikde jinde
v republice. Stálo kolem ní plno cizích i naších
státních hodnostářů a zrovna ji odhalovali. Nikoli
však v zemi, kde měla být její ozdobou i slávou.
Bylo to kdesi daleko v Americe, ve Spojených státech. Jak se tam dostala? Kdo nás o tom informoval? Říká se, že po zkušenostech dlouhých let se
mezi lidmi v tomto zeměpisném pásmu vkořenil
jeden velmi podivný zvyk: servilita. Že by to byl
i tento případ?
PhDr. O. A. K U K L A

14. září 1938. 1. výročí úmrtí TGM Milena
Kleinová (15 r.) s přítelkyní přišly položit
kytičku. Fotoarchiv A. Klein

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:
MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ
- dílna pro dospělé, studenty a žáky II. st. ZŠ
- šátek 90 x 90 cm
Termín:
pátek 7. 3. v 17.30
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
200,- Kč, s členskou kartou 180,- Kč
cena zahrnuje kursovné, 1 ks šátek, barvy
Přihlášky: do 5. 3. – počet účastníků je omezen
Lektor:
MUDr. Hana Vltavská
Informace: Radka Sobolová
KLUB ZDRAVÍ - téma: „Oko – do duše okno“
Termín:
středa 12. 3. v 18,00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
vstup volný
Informace: Hana Ščigelová, mob.: 606 657 228
PROJEKT BULIMIE A ANOREXIE
– NEBEZPEČNÉ CHOROBY
Informace: Radka Sobolová
Projekt je rozdělen na tři aktivity:
1. Výstava fotografií „Bulimie, anorexie = dvě hluboké
propasti“
Termín:
20. 3. – 30. dubna
Místo:
sál SVČ Mozaika Polička
Čas:
pro veřejnost - 20. 3. od13.00 do 16.00 hod.
a 21. 3. od 9.00 do 16.00 hod.
2. Přednáška pro pedagogy, rodiče a veřejnost
- seznámení s problematikou
- jak rozeznat příznaky chorob u dětí
- léčba, pomoc ze strany rodiny a školy,…
Termín:
20. 3.
Čas:
11.00 hod.
Místo:
sál SVČ Mozaika Polička
Přednášející MUDr. Věra Landová, dětský psychiatr
Cena:
20,- Kč
Prosíme zájemce, aby se hlásili předem v SVČ Mozaika
do 17. 3..
3. Interaktivní besedy pro školní kolektivy
Termín:
od 1. dubna
Místo:
sál SVČ Mozaika Polička
Přednášející PhDr.Ing. Jana Sladká Ševčíková – předsedkyně OS Anabell Brno
Mgr. Ivana Dvořáková – nutriční terapeutka
OS Anabell Brno
Cena:
10,- Kč
BESEDA S MUDr. RADIMEM UZLEM - akce uzavřena
Termín:
středa 26. 3.
Čas:
13.00 hod
Místo:
Divadelní klub Polička
Informace: Radka Sobolová
SMALTOVANÝ ŠPERK
- výtvarná dílna pro mládež a dospělé
- výroba smaltovaných náušnic a ozdoby na krk
Termín:
středa 26. 3.
Čas:
od 17.30 do 21.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
150,- Kč, s členskou kartou 135,- Kč
cena zahrnuje materiál a kurzovné
Přihlášky: do 25.3.2007, počet účastníků je omezen
Lektor:
Olga Hudská
Informace: Olga Hudská
FITBOX – volná místa
- novinka v oblasti fitness - skupinové, zábavné a energeticky vysoce účinné cvičení
na speciálně upravených boxovacích pytlích
- ideální aerobní cvičení výrazně napomáhající ke zhubnutí, udržuje a vylepšuje kondici
jednoduchým způsobem
Termín:
od února každý čtvrtek
Čas:
od 18.00 do 19.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
400,- Kč/pololetí

Přihlášky: v SVČ Mozaika
Lektor:
Hana Hejtmánková
Informace: Olga Hudská
Nemáte hlídání pro děti na velikonoční prázdniny?
Využijte naši nabídku ve dnech 20. a 21. 3.
VELIKONOČNÍ ŠACHOVÝ TURNAJ JEDNOTLIVCŮ
- pro žáky a žákyně 1. – 9. tříd
Termín:
čtvrtek 20. 3.
Čas:
od 8.00 do 15.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Přihlášky: do 18. 3.
Startovné: 30,- Kč
Informace: Radka Sobolová
VELIKONOČNÍ STŘELECKÁ SOUTĚŽ
- pro žáky a žákyně 2. – 9. tříd
- střelba ze vzduchové pušky vleže na sportovní terče
Termín:
čtvrtek 20. 3.
Čas:
9.30 – 10.00 prezence
Místo:
tělocvična Domova mládeže v Liboháji
Přihlášky: do středy 19.3.
Startovné: 20,- Kč
Ceny :
první tři v každé kategorii obdrží diplom,
vítězové drobné ceny
Informace: Richard Brabec
VELIKONOČNÍ DÍLNIČKA - dílna pro děti od. 2. tř.
- výroba velikonočních dekorací (prostírání, přáníčka,
vajíčka…)
Termín:
čtvrtek 20. 3.
Čas:
9.00 – 12.30 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
60,- Kč, s členskou kartou 50,- Kč
Přihlášky: do 19. 3.
počet účastníků je omezen
S sebou: 4 vyfouknutá vajíčka
Lektor:
Olga Hudská
Informace: Olga Hudská
PLETEME VELIKONOČNÍ POMLÁZKU
- dílna pro děti, mládež i dospělé
Termín:
čtvrtek 20. 3.
Čas:
13.00 – 14.00 hodin
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
20,- Kč, s členskou kartou 15,- Kč
Přihlášky: do 19. 3.
Lektor:
Radka Sobolová
Informace: Radka Sobolová
Smaltovaný obrázek
- výtvarná dílna pro děti od 2. tř.
- přijďte si vyrobit originální obrázek nebo
cedulku na dveře
Termín:
pátek 21. 3.
Čas:
10.00 – 12.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
50,- Kč, s členskou kartou 40,- Kč
Přihlášky: do 19. 3.
počet účastníků omezen
Lektor:
Olga Hudská
Informace: Olga Hudská
Ryby, želvy a jiná havěť
- originální pletení z pedigu
- výtvarná dílna pro děti i dospělé
Termín:
pátek 21. 3.
Čas:
od 13.00 do 19.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
děti 150,- Kč, dospělí 200,- Kč
cena je pouze za materiál, lektorka je sponzorována
Přihlášky: do 17. 3., počet účastníků je omezen
Lektor:
Lucie Uhlíková - OS Magráta Český Brod
Informace: Radka Sobolová

PROJEKT O MENTÁLNÍ ANOREXII
A BULIMII PROBĚHNE V MOZAICE
Ve dnech 20. března až 30. dubna 2008 se ve
Středisku volného času Mozaika v Poličce uskuteční grantový program zdravotní prevence a osvěty
– MENTÁLNÍ ANOREXIE A BULIMIE - nebezpečná
onemocnění. Proč právě toto téma? Protože poruchy příjmu potravy, mentální anorexie a bulimie
patří mezi nejčastější a současně i nejnebezpečnější
onemocnění dospívajících dívek a mladých žen.
V současné době trpí těmito poruchami 6% populace.
Nemoc nastupuje nejčastěji v pubertě a adolescenci
a z 95% postihuje dívky. Náš projekt je připraven jako
prevence proti vzrůstajícímu počtu těchto onemocnění a je zaměřen na práci s věkovou kategorií, která si
hledá své místo ve společnosti svých vrstevníků i ve
společnosti jako takové.
V rámci programu bude SVČ Mozaika spolupracovat se Zdravotním ústavem v Brně, který zapůjčí
autorské fotografie, s Občanským sdružením Anabell
– pro nemocné anorexií a bulimií, jehož pracovnice
povedou interaktivní besedy a s MUDr. Věrou Landovou – dětskou psychiatričkou, která vás seznámí
v úvodní přednášce s problematikou.
Tento projekt proběhne ve třech blocích.
Výstava fotografií k dané tématice bude pro veřejnost otevřena v sále SVČ Mozaika Polička 20. března
2008 od 13.00 do 16.00 hod. a 21. března 2008 od
9.00 do 16.00 hod. Přednáška pro pedagogy, veřejnost
a rodiče se uskuteční 20. března 2008 v 11.00 hodin
v SVČ Mozaika a je nutné se na ni přihlásit předem
a to do 17. 3. 2008. Dozvíte se zde, jak rozeznat příznaky chorob u dětí, o léčbě a o pomoci ze strany
rodiny a školy. Bude možné si objednat individuální
konzultaci s lékařkou, nutriční terapeutkou nebo
s dětským psychologem. Od 1. dubna pak budou
probíhat pro školní kolektivy interaktivní besedy. Ty
jsou hlavní aktivitou projektu. Zde si budou moci žáci
vyzkoušet své poznatky pomocí her, kreseb, rozhovorů a hraných situací. Na tyto besedy by měli navázat
pedagogové v hodinách rodinné a občanské nauky.
Cílem projektu je, aby mladé dívky a chlapci
uměli přijmout své tělo a dát mu vše, co potřebuje.
To znamená, zajistit mu nejen přísun jídla a potravin,
ale přiznat si i, že jim „to“ sluší. Že v příjmu potravy
existují zákonitosti, které nezměníme a není třeba
stálé vážení jídla, podléhání pocitům selhání, úzkosti
a smutku, bezmoci a beznaděje. Že přejídáním neutečou před svými nepříjemnými pocity rozrušení, se
kterými si nevědí rady.
Dalším cílem je připomenout, že je důležité vzniklý problém si přiznat, svěřit se rodičům a řešit ho.
Rodiče a všechny zájemce z řad veřejnosti srdečně
zveme na výstavu fotografií a úvodní přednášku.
za SVČ Mozaika Polička – Marie Hrstková

HLEDÁME KOORDINÁTORA
DĚTSKÉHO PARLAMENTU
V POLIČCE
Cílem dětského zastupitelstva bude:
• umožnit dětem a mládeži účast na rozhodování
v zastupitelské demokracii zejména na místní a regionální úrovni a budovat v mladých lidech zdravý pocit
sounáležitosti s obcí a komunitou, vytvářet prostor pro
diskuzi dětí a mládeže
• pomocí doporučení a návrhů poukázat na problémy dětí a mládeže
• prezentovat zájmy dětí a mládeže ve všech oblastech života ve městě (prioritně v oblastech vzdělávání,
sportu a kultury, aktivního využívání volného času,
životního prostředí a zdravotní a sociální péče)
•
zastřešit nižší články samospráv dětí a mládeže
v Poličce.
Podmínky:
věk nad 18 let, zájem o dění ve městě
Informace: Zdeňka Švecová,
tel.: 461 725 352, 736 752 624
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JAK JSME PROŽILI JARNÍ
PRÁZDNINY S MOZAIKOU
Jarní prázdniny s Mozaikou začaly v pondělí již
tradičně florbalovým turnajem, tentokráte v hale ZŠ
TGM. O ceny zde tvrdě bojovalo 25 mladých florbalistů v 5 družstvech nejen z poličských škol. Z 10 odehraných zápasů nakonec vítězně vyšli „Simpsonovi“
ze ZŠ Masarykova v Poličce. O ceny pro nejlepšího
brankaře, střelce a nejužitějšího hráče se podělili
M. Horák, J. Boháček a D. Houska. Ceny do turnaje
věnovaly: PRIMASPORT, Tabák p. Makovská a SVČ
Mozaika.

V úterý jsme tradičně navštívili zábavné centrum
Babylon v Liberci. Pro děti a studenty jsme opět zajistili vstupné s příspěvkem nadace Škola hrou. V Babylonu děti navštívily staročeský lunapark s různými
atrakcemi, jako je autodrom, prolézačky, houpačky,
kolotoč, skákadla, nafukovací atrakce aj. Letos na nás
čekala v IQparku rozšířená expozice, kde si mohly
děti sami vlastním experimentováním zjišťovat, jak
a proč fungují různá technická zařízení. Exponáty
jsou totiž určeny k tomu, aby si s nimi lidé mohli zatočit, pohrát, osahat je. Vstupné zahrnovalo samozřejmě
i vstup do známého a atraktivního aquaparku, kde
děti využily všech nabízených atrakcí – bazény, skluzavky, čtyři tobogány, síťové prolézačky, romantické
jeskyně, divokou řeku, vodotrysky a gejzíry. Dospělí
jistě nepohrdli vodními a podvodními masážemi.
Z Liberce jsme odjížděli až večer a všichni účastníci výletu byli s prožitým dnem spokojeni. A protože
během dlouhé cesty a celého pobytu v Babylonu
probíhalo vše bez problémů, byli spokojeni i pracovníci Mozaiky.
Ve středu probíhala v Mozaice výtvarná dílna na
téma „Přijel k nám cirkus“. Pod rukama dětí vznikaly
„obrazy“ ze života v manéži – zvířata, klauni, kouzelníci a provazochodkyně. Děti tvořily různými technikami za pomoci barev, válečků a sprejů. Nejvíce děti
zaujala technika linorytu a závěrečný tisk obrázků na
grafickém lise, kdy s napětím čekaly, jak to dopadne.
S hotovými výrobky se děti hned rády pochlubily
rodičům, kteří si pro ně přišli.
Ve čtvrtek a v pátek se uskutečnila dvoudenní
akce s přenocováním na SVČ Mozaika s názvem
„Máme rádi zvířátka“. Program byl bohatý, pro účastníky byly připraveny hry a soutěže s přírodovědnou
tématikou, přírodovědné testíky s využitím PC, beseda a exkurze na poličském nádraží ČD s praktickými
ukázkami, posezení při svíčkách v čajovně Mozaiky.
Všichni účastníci si vyzkoušeli své schopnosti na
umělé horolezecké stěně, zúčastnili se turnaje ve
stolním fotbálku, v dílničce si vyrobili z bambulek
své zvířátko. Závěr patřil vyhodnocení všech aktivit,
předání diplomů a drobných cen. Podle odezvy dětí
se dvoudenní pobyt všem velmi líbil.
Radka Sobolová, Marie Hrstková a Richard
Brabec – SVČ Mozaika Polička

KURZ MEDITACE A LÉENÍ

se uskutení o víkendech 29.-30. bezna,
s pokraováním 5.- 6.dubna
v Nadaci Josefa Plívy ve Svitavách.
Úvodní pednáška dne 25. bezna v 18 hod.
tamtéž.
Bližší informace a pihlášky:
101Lenka@seznam.cz nebo tel. 732 72 17 15
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PROGRAM KNIHOVNY NA BŘEZEN
Březen – měsíc knihy
Návrat mezi písmenka
Všichni noví čtenáři mají v měsíci
březnu roční čtenářskou registraci
zdarma.
Zveme vás na výstavu
Miroslav Koupil - Kaligramy

Česká dekadence 1880 - 1914
Nový pohled na českou dekadenci vám nabídne Mgr. Petr Kubát
z Jihočeské university. Odstraní zažité
středoškolské klišé, které dekadentní
období spojuje jen s úpadkem kultury
a společnosti. Ve své přednášce se
zaměří zejména na zastoupení, autostylizace, aristokratismu, erotiky, estétství
a dandysmu v tvorbě i životě českých
dekadentních umělců.

středa 12. března od 19:00 v čítárně knihovny
Cestovatelský večírek - KAVKAZ
- přechod Dombaj - Elbrus - Bezingi
sobota 22. března od 20:00 v Divadelním
Promítání diapozitivů z velehor na pomezí
klubu
Evropy a Asie. Autor navštívil oblast Elbrusu poDivadelní sobota - LiStOVáNí – Denis Leary:
prvé před 9 lety, na Kavkaz se poté dvakrát vrátil
Rakovinu nevyléčíš
a absolvoval přechod od zeleného Dombaje k moSmrtící gagy z arzenálu ultračerného humoru.
hutné Bezingské stěně. Vaším průvodcem bude Jan
Dynamitové nálože odpálené pod svatými tabu
Romportl.
„politické korektnosti“. Drogy, sex, smrt, hovězí,
rakovina plic, Ježíš v McDonaldu, uříznuté penisy...
neděle 16. března od 15:00 v Divadelním klubu
a překvapivě vážný podtext, jakmile odezní chuť
Divadlo pro děti – Divadlo Krab – Tučňákův
ostrého koření! Monolog Denise Learyho je bezevýlet
sporu bombou v repertoáru projektu LiStOVáNí
Roztomilá pohádka o tučňácích a o tom, co se
a patří mezi nejoblíbenější představení.
malý tučňák Tučík naučí, když se na utržené kře
vstupné 60 Kč,-/40,- Kčs
dostane do teplých krajin a koho všeho tam potká…. Pro děti od 3 let.
pátek 28. března – sobota 29. března
Vstupné 40,- Kč
Noc s Andersenem
Co dělají knihy v noci? Šestý ročník nocování
středa 19. března od 19:00 v hudebním salónku
v knihovně pro děti.
muzea
Historický klub - V zajetí osudových žen
Každou středu od 16:00 – Klub deskových her
a morózních smutků.

SVĚTOVÝ DEN VODY

HARRY POTTER I HURVÍNEK

Letos již podruhé připravujeme dopolední vzdělávací program ke Světovému
dni vody pro MŠ a ZŠ
v Divadelním klubu Polička
ve dnech 27. a 28. března.
Pozvánky a podrobné informace budou do 5. března
rozeslány školám a školkám. Případně další informace získáte na tel.: 731 563 819 nebo na e-mailu:
ekocentrumskritek@seznam.cz.
V rámci Světového dne vody se bude pro veřejnost promítat ve čtvrtek 27. března od 20:00 hod.
film Tajemství rovnováhy / Pokojný bojovník (viz
program DK).
Srdečně všechny zveme na oslavy Světového
dne vody.
Za Ekocentrum Skřítek
ing. Eva Janečková

Čteš rád(a)? Jakou knížku máš nejraději? Jaká je
tvoje nejoblíbenější literární postava? Zajímalo nás,
jaký mají vztah ke knihám děti od 6 do 12 let, proto
jsme položili tyto otázky žákům prvního stupně ZŠ
Na Lukách.
Dotázali jsme se 56 chlapců a 42 dívek. Jasně se
ukázalo, že dívky čtou raději. Z dotázaných chlapců
rádo čte 69% a z dívek 88%. Zajímavé je, že všichni
dotázaní chlapci z 5. třídy čtou neradi. Nejoblíbenější
kniha? S přehledem vítězí pohádky a chlapec s jizvou
na čele - Harry Potter. S postupem věku však děti mají
rády knihy dobrodružné, zábavné, fantasy, komiksy,
dětské detektivky, dívčí romány a encyklopedie. Nejoblíbenější literární postavy se odvíjejí z knih, které
děti čtou. Harry Potter, Shrek, Gandalf, Legolas, Vikingové, kocour Modroočko. Mnoho fanoušků má i Červená Karkulka, Bob a Bobek, Pipi Dlouhá punčocha
(velmi oblíbená ve 3. třídě), Arabela, strýček Skrblík,
Kvak a Žbluňk, Hurvínek, Rumcajs, pejsek a kočička,
a další a další hrdinové dětských knížek.
Tento malý průzkum ukázal, že děti vesměs jsou
nadšenými čtenáři. Velice děkujeme všem, kdo je
v tom podporují.
Literární klub při Městské
knihovně v Poličce

KOCOUR V POLOBOTKÁCH
Přesně tak se jmenuje divadelní hra pro děti,
kterou připravují poličští divadelníci. Pohádka,
v níž hlavní postavou je kocour nikoli v botách,
ale v polobotkách, vznikla kdysi v hlavě Karla
Semeráda.
Zlomyslný kouzelník Myšák si dělá zálusk na
princeznu Světlanku. To se samozřejmě nelíbí jí, ale
především jejím královským rodičům. Do souboje
s černokněžníkem, tak podlým jako peklo samo, se
postupně přihlásí tři bratři. Dva z nich se ovšem
se zlou potážou a ten třetí? Kdo ví? Divadelní hru
se zpěvy nastudoval Jan Matouš starší. Premiéra
se uskuteční ve velkém sále Tylova domu a to
23. března. Srdečně zveme veškeré publikum ke
zhlédnutí.
Divadelní spolek TYL

SPOLEČENSKÁ
RUBRIKA
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit
s naším milovaným Karlem Doležalem, poskytli nebo nabídli pomoc, věnovali květinové
dary a slova útěchy. ,,Kdo žije v našich srdcích, nikdy neumírá...“
Zarmoucená rodina

PISATEL ČLÁNKU MLUVÍ ASI
Z DUŠE MNOHÝCH

PO ČEM SI ŠLAPU
Dostal jsem od Alenky K., ženy mého bratrance, takovouto SMS: Colas Breugnon: „Štěstí,
kamaráde neodkládej ani o hodinu! Štěstí se pije
za čerstva. Ale mrzutost může počkat. Vyvětrá-li její láhev, chutná pak tím lépe.“ Poprvé jsem
Dobrého člověka četl jako student a myslel si,
že je to jen takové čtení o víně a slastech života.
Pak jsem to slyšel přednášet v rozhlase Zdeňka
Štěpánka a zase si myslel, že to akcentuje nepatřičně vážně. A pak jsem to četl ve věku dospělém
a viděl to jinak.
Ta SMS byla jakoby posazena mimo čas a já
cítil, že na ni musím nějak odpovědět. Dlouho
jsem se zpytoval a pak napsal: „Párkrát v životě
jsem si uvědomil, že mě navštívilo štěstí. Většinou
jsem si nevážil toho, které jsem měl a ocenil to až
později.“

Říjen 1938. Stojím v neutrálním pásmu
(v dnešní Jungmannově ulici), za dráty Hegerova ulice na Němci zabraném území. Tabule
oznamuje: HALT! DEMARKATIONS-LINIE
Fotoarchiv A. Klein
A Alenka mi odpověděla: „Máš pravdu, že
teprve nyní tomu opravdu rozumíme“. A já si
ulevil sdělením: „Snad si má člověk ten pocit
tajit. Ani nevím, jak by se dal rozdělit, i když
bych chtěl...“
Dostal jsem úlevnou odpověď: „Ten pocit ubývá s věkem, v mládí byl častější, i teď se mi někdy
mihne, diky za to.“
Shodou okolností se mi dostalo další balzámové odpovědi. V Posledním kabrioletu (A. Myrer)
jsou tato slova: „Existují pouze okamžiky. S oblibou se nám tvrdí, že čas plyne v rovnoměrných
změřitelných úsecích, tolik a tolik minut trvá den,
měsíc, desetiletí, ale není to pravda. Ve skutečnosti je to jako tápání v mlze, když člověk putuje pěší
stezkou za špatného počasí - a najednou zničehonic se octne na vrcholu a tam vítr mlhu rozfouká,
slunce pálí z deštěm omyté oblohy a všechno je
nové a plné jasu.“
Byl jsem ještě dítě a kamarádi mě vzali sebou
na jahody. Ty se daly sbírat po obou stranách
Žaludky - hluboké úvozové cesty, tak hluboké,
že na fůru obilí bylo možno vstoupit z břehu
úvozu. Táhla se nad Pivovarským rybníkem - nynějším koupalištěm a končila pod evangelickým
kostelem přesně v místě, kde je stále ta maličká
kaplička.
Počasí bylo přesně takové, jaké má být, já
si ho ani neuvědomoval. Cítil jsem vůni jahod,
vzduchu, let včel a hmyzu, zpívání ptáků. Snad

dětský ráj? Tak to ve mně je a zůstane. Pokračovali jsme dál směrem k otevřenému údolí Pod
kopcem. Pak Olda Janelů řekl, že půjdeme domů.
Té cestě zpět jsem nevěřil a zdráhavě se svými
kamarády pokračoval podle mého názoru cestou
dál a dál od domova. Najednou Žaludka skončila,
přede mnou byl Synský rybník a já přišel domů.
Slunce ale nějak divně svítilo, bylo divně ležaté
a doma rodiče mluvili o tom, že přijdou Němci
do Limberka a že nikdo neví, jak to bude.
To bylo proto, že jsem šel špatným směrem,
kdybych nedal na své kamarády a šel tak, jak
jsem cítil, slunce svítilo jak má, vrátil bych se
k usměvavým rodičům, sestře a mým příbuzným.
Za těch sedmdesát let se dvacetitisícová
Polička chystá na jubilejní 25. Všesokolský slet
2008, kde vystoupí 100 tisíc cvičenců. Děti mých
sestřenic a bratranců se na něj připravují v nové
Sokolovně a jejich vnuci chodí do moderního
školského a sportovního areálu stojícího směrem
k Lázním, Hegerova třída je hlavní obchodní ulicí
města a mnohaposchoďové domy září večer neony. Republika je jednou z nejrozvinutějších zemí
světa, Baťa zakoupil rozlehlá území v Patagonii
a vztyčil tam Československou vlajku. Tam se létá
na zotavenou a do lázní. Také letos po sletu se
tam chystají mé dnes už starší, ale pořád krásné
sestřenice Ilona a Edita a stejně jako ony nikdo
na světě neví, že kdesi leží bezvýznamné místo
jménem Osvětim.

Já se ale dívám, jak naším domem na Hegerce, jeho hlavním vchodem, který je v Německu,
vcházejí mí čeští spoluobčané z Horního předměstí, vycházejí vedlejším vchodem, který je na
Příkopech v neutrálním pásmu a pak přes Literbachovou zahradu putují do Československa, začínajícího Husovou ulicí. Byla to tenkrát vlastně
taková generálka naučit se, jak se prokličkovávat
ke svobodě. Můj článek je předznamenán k příjemným stránkám žití.
Ačkoliv se mne na to nikdo neptá, veřejně se
svěřuji, že nemám rád, když někdo šmahem líčí
uplynulé více jak půl století jako jednoznačně černé. Nikdo z těch vysokoškoláků, vystudovaných
v tehdejší době a teď ji bez obav veřejně v mediích
zostouzejících nevrátilo diplom, který by nezískali,
neabsolvovavše úspěšně zkoušky z marxáku. A tak
připomenu namátkou několik pro mne příjemných
milníků a jmen z oněch dob: Do hlubin študákovy
duše, Kristián, květen 1945 a osvobození republiky,
Mistři světa v hokeji 1946 a vůbec náš hokej, Divotvorný hrnec, Heyrovský, Světová výstava v Bruselu,
Werich, Horníček, Semafor, Gott, Pražské jaro 68,
akademik Wichterle, Menzel, Hrabal, Havel... Život
byl pestrý, nikoliv černobílý, i když ne vždy lehký.
Ale to je tak vždy. Jak říkával můj švagr: „Život je
jedním z nejtěžších.“
A už jsem se propracoval k současnosti. Ta má
něco nového, dříve neznámého, nyní normálního.
Lež se stala běžným komunikačním prostředkem,
hrubost je servírována sebejistým namyšleným
cynismem. Ten je laciný – je k dostání v každém
jednotkovém domě – je přimíchán do každého
podřadného zboží. Odpovědnost za cokoliv
se od věrchušky už ani nepožaduje. Nechci se
schovávat za citáty, ale tenhle uvedu: Marek Eben
v Plovárně v rozhovoru s dr. Helenou Illnerovou:
„Když si představím některé vedoucí našeho státu,
jak organizují turistický tábor, tak bych tam dítě
neposlal.“
Tam někde u těch jahod v Žaludce jsem zabloudil, tam jsem se vydal nesprávným směrem

Zcela jistě autoři tolika krásných náboženských
textů nepsali svá díla proto, aby ležela někde v trezoru, ale právě proto, aby byla hrána a zpívána, a ne
snad vždy jen profesionálními umělci, ale právě třeba
pouze ochotníky, kteří to dělají ne za peníze, ale s velkou láskou a nadšením. Pan děkan Zahálka nemá pro
tento druh chvály Boha smysl, a nadšení už vůbec ne.
Je to škoda, a nám farníkům (a jistě nejen nám,
neboť v tyto svátky vždy přijde do kostela víc lidí
a mnozí, byť sice jen kvůli tomu, že uslyší zpěvy
chrámového sboru) je to líto, že ani o těch velkých
svátcích (vánoce, velikonoce, ale i pouť a posvícení)
nám není dovoleno slyšet z kůru to, na co jsme byli
x-desetiletí zvyklí a čemu jsme i někteří (pisatel tohoto článku je členem chrámového sboru, i když ne
poličského) obětovali rádi kus svého pohodlí.
Autor je redakci znám,
ale nepřeje si být zveřejněn.

ANONYM
Anonym si nezaslouží, aby se na něj reagovalo,
protože patří do koše. Každý má právo na svůj názor, ale pokud si za ním pisatel stojí, podepíše se.
Bez podpisu vyjadřuje, že za svým názorem nestojí,
nevěří mu, stydí se. Na tom nic nezmění ani poznámka, že adresa je v redakci. Tak to vidíme my.
Rodina Jílkova

VELIKONOCE V SÍNI ŘEMESEL
Od začátku března si můžete i s dětmi přijít
zhotovit kraslice dírkovanou technikou a malováním voskem. Mohou se zúčastnit i školy a školky
(tel.: 461 722 084, mob.: 732 432 708).
Vyhlašuji soutěž: Až do 21. 3. můžete nosit
zvláštně zdobená vajíčka a v sobotu ve 14 hodin
vyhlásíme výherce. Vloni se přihlásilo jen málo
výrobků. Věřím, že letos se polepšíte a přihlásíte
se s prazvláštními zdobenými vajíčky. V sobotu
22. 3. od 10 do 16 hodin si přijďte s námi užít VESELOU POMLÁZKU s malým programem
• ukázka výroby kraslic - vyškrabávanou technikou, vrtáním a malováním voskem, drátovací
technikou, obháčkováním
• velikonoční perníčky
• pletení pomlázky
• řezbářství
Připomínám celoroční nabídku předvádění
řemesel na požádání jako je předení na vřetánku
a kolovrátku, tkaní na ručním stavu, rámečku i kolíčkách, paličkování, patchworku, středověká móda
a některé zvyky té doby a další zajímavosti.
Těším se na vaši návštěvu.

Něco mne šimrá na tváři. Dědečku, probuď se,
letíme do Patagonie.....

A.Klein
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POLIČSKÁ DIVADELNÍ SEDMA A VERONIKA JÍLKOVÁ-HRČKOVÁ
Pokračování seriálu rozhovorů se studenty vysokých divadelních škol. Tentokráte s Veronikou Jílkovou-Hrčkovou z Babky-nebabky, která nechtíc maluje,
divadelničí a chtíc moc nemuzicíruje.
Který kopec je vlastně Babka?
Ten náš kopec je druhý od Borové. V mapě je to
psané jako Zelinka.
Vás je 7 dětí?
Hmmm. Jo.
Ty jsi nejstarší?
Ne, druhá, Jenda je starší a potom následuje ten
zbytek...
Zpívala jsi mladším sourozencům nebo dělala jsi
jim maňásky?
Ty jo, na to se mě ještě nikdo neptal…maňásky
určitě ne a zpívala asi velmi málo.
Rád bych věděl, kdy jsi měla nějaké první vystoupení. Chodilas do školky?
Chodila, do Oldříše.
Dělali jste tam nějaká představení?
Ne, já byla strašný introvert.
Ani na prvním stupni, ani na základce?
Na druhém stupni jsme dělali nějaké divadlo. To
jsme si vymýšleli sami, takové improvizace.
Takové malé představení završující školní rok.
Tys chodila na červenou?
Co dál je z tohoto období zajímavého.
Hmm, jo. To ale bylo mimo školu právě, víš?
Z tohoto? … Asi nic (smích).
Založili jsme si soubor, který se jmenoval OBAMU
No dobrá, tys pak nějak začala dělat tu DAMU
a fungoval několik let. Scházeli jsme se v Oldříši
jestli se nepletu?
v Orlovně ještě s několika kamarády (Pavel Jílek,
Hm, začala. Člověk je nepoučitelný, když zjistí,
náš Vojta, Maruška, Kuba Kleinbauer, Petra Hro- že dvě školy nezvládá, tak jednu ukončí, aby začal
mádková, Lída Kučerová…). Vycházeli jsme z im- dělat třetí.
provizací. To byly takové spíš skeče.. nebo já neTušíš v kolikáťáku jsi tou dobou byla na peďáku?
vím…no a s tím jsme jeli na soutěž od Orla do Brna
Myslím si, že ve čtvrťáku.
a tam jsme se kupodivu docela slušně umístili.
Copak, že tak najednou jsi se rozhodla?
Nevíš jak?
Přečetla jsem si povídky Ivana Vyskočila st., které
Hele, Pavel byl první, se svým monologem, já jsem
mě nadchly tak, že jsem k němu zkusila udělat přijíbyl druhá a Kuba s Vojtou… ti byli taky první ve své
mačky, které nečekaně dopadly.
kategorii. Potom už jsme byli zváni na soutěže a přeJaký jsi měla obor?
hlídky v Brně a Telnici pravidelně.
Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu.
No tak vida Kuba starý divadelník, Pavel teď také
Povídej o škole, kdo a co tě učil…
hraje pod ing. Matoušem postavu krále v pohádce,
Tak třeba na herectví jsme měli Zdenu Hadrkterá bude mít mimochodem premiéru teď v březnu.
bolcovou, na improvizace Ivana Vyskočila osobně
Přijď se na staré pardály podívat. No, vraťme se, to bylo
hmm… Na přednes Adu Fryntovou. A na zpěv Libuši
tedy na základce. Kam jsi šla po ní?
Válkovou. Oni ti pedagogové zas tak známí nejsou,
Do Litomyšle na pedagogickou se zaměřením na
ale jsou fakt dobří.
výtvarku a dramaťák.
Co jsi se tedy učila?
Zapomněl jsem, chodila jsi do ZUŠky?
Tak třeba… tam byla fakt hrozná drezůra. Každý
Chodila jsem na výtvarku k panu Čadílkovi, na
týden jsme museli číst svoje texty nebo povídky před
první cyklus.
veřejností. Předmět se jmenoval „autorské čtení“....
Co jsi vyráběla v Litomyšli?
Pak tam byl další zajímavý předmět, který se jmenuje
Hned na přijímačkách mě vybrali do sboru „Kos“ „dialogické jednání“ to jsi sám v prostoru a jednáš se
a s tím sborem jsme hrozně zkoušeli a jezdili, takže
svým vnitřním partnerem opět před diváky totálně
moc nebyl čas na nic jiného.
improvizačně. Prostě se chytíš prvního, co tě naKde jste třeba zpívali?
padne, ale nesmí to být falešné… těžká disciplína
Hele, byli jsme třeba v Itálii a tam jsme různě
(smích).
jezdili, měli tam domluvené koncerty v kostelích. Byli
Teď jsem si uvědomil, že jsi s námi také kočovala.
jsme také na soutěžích v Karlových Varech… myslím, To bylo kdy?
že jsme se i docela dobře umísťovali.
Myslím, po prváku na výtvarce (rozbředla se vcelZpívala jsi tam také sólově a v jaké skupině hlasů
ku nezajímavá debata co kdy a kde…).
jsi byla?
Přeskočíme zpátky. Na DAMU se dělo co, myslím
Byla jsem druhý alt a sólově jsem zpívala, ale to
stran divadla, vystupování, malování či muzicírotam ani nepiš, to je úplně zanedbatelné.
vání…
Dobrá, co jsi vyváděla po Litomyšli?
Každý rok jsme museli vytvořit autorské předŠla jsem do Prahy studovat výtvarku a zároveň tu
stavení, jinak jsme dělali po menších divadelních
konzervatoř.
scénách a kavárnách autorské večery, kde jsme četli
Počkat, počkat. Jakou výtvarku a jakou konzer- naše texty, k tomu jsme zahráli písně, pantomimy,
vatoř?
prostě co kdo měl.
To byla výtvarná výchova pro střední školy tedy
To mě teda fakt štve, že jste tu nebyli. Krom toho?
jednooborová na pedagogické fakultě a ta konzer- Fakt nechceš čaj či kafe?
vatoř to byla taneční konzervatoř prostě „Duncan
Tak jo, kafe jsem už měla... tak si dám kafe (jdu
centre“.
vařit kávu).
To je ta, jak tam jsou i holky z Poličky? (po delší
Teď jsem si uvědomil, když se trochu vrátím, že
debatě se shodujeme, že možná ano)
jsi se také oženila a povila během studií dítě (Agáta
Tu konzervatoř jsem ale nedodělala.
2 roky). To musel být taky zápřah.
Jakpak to?
Státnici jsem dělala s ní, nosila jsem jí pořád seTo se nedalo stíhat dvě školy do kupy.
bou, bylo to náročné, ale na druhou stránku dokázala
Tančila jsi někde na veřejnosti tou dobou?
obměkčit různé zatvrzelce…Navíc jsem tou dobou
Tak v té škole jsme měli vždycky představení pro - ačkoliv jsem si po ukončení výtvarky říkala, že už
veřejnost takzvané klauzury.
v životě nebudu nic malovat - vyhrála konkurz na iluCo to je klauzura?
strace ke knize nepálských mýtů Hliněný tygr (Argo).
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To je ale blbost, že jo, to s tím malováním.
To jo, na toho Hliněného tygra navázaly další
knihy: Medaile za vytrvalost Petra Musílka od nakladatelství Mezera a teď pracuji na zpěvnících lidových
písní (Mezera) a čeká mě konkurz na ilustrace ke
knize Nezahrada, což je 27 povídek, ke kterým mají
být obrazy z biologie, takové brutální… Ty dvě první
knihy byly vybrány na bienále grafiky a designu,
které bude v březnu v Národní galerii v Praze. Tato
výstava pak bude rok putovat po zemích bývalého
Rakouska-Uherska (Vídeň, Budapešť…).
No to gratuluji. Ještě něco k tomu výtvarnu?
Hele, asi né.
Tak musíme přeskočit na muziku.
Jé tak to radši zase k výtvarnu.
Ale copak.
No nic právě.
Paní Antonie už nefunguje?
Ale jo, ale jak jsem pořád v Praze, tak nemůžeme zkoušet. Náhradně hraji v Praze s dívčí kapelou
„Mužy“ což je natvrdlá hudba s natvrdlými texty. Možná budeme na Rockoupání.
To bych teda chtěl slyšet. Sakra, jak tak koukám
na řádky, tak musíme končit. Jakou otázku Ti mám
nakonec položit?
To jsi teda dobře vymyslel…(smích)…tak…konec…takhle… já bych to fakt už…no..nekazila…
Tak to zkazím já: kdy se ukážeš v Poličce?
V Poličce budeme s mými spolužáky s divadlem
„Toto“ v pátek 11. dubna v Divadelním klubu s představením „Knewlerův pracovní tábor“. Je to námi
sehraná dramatizace románu Edgara Kereta v režii
Hany Jůzlové.
Díky, žes přišla.
Ráda.
Mám to napsat?
Ne, už to takhle nech…
Dotazovatel P. Erbes

REJŽA
Mám tu čest mít doma
rybáře, novináře, herce a taky
režiséra. Všechno v jedné osobě. A právě při pomyšlení na
toho posledně jmenovaného
se mi zvedne adrenalin v krvi.
Proč, to vám ráda vysvětlím,
neboť sdílené trápení, poloviční
trápení...
„Nezapomeň si na derniéru vzít k obleku motýlka!“
Udílím muži příkaz telefonicky, protože nejsem doma.
„Ale houby,“ odtuší na druhém konci. „Budu přece jen
v zákulisí, tak jakýpak fraky.“ „A to se nepřijdeš na
konec představení obecenstvu ani poděkovat?“ „Ne,“
zazní lakonická odpověď. „To režisér nedělá.“ „Škoda,“
poznamenám, „mně by se to líbilo. Potlesk je přece taky
tvůj úspěch.“ „Nic! Nejsem žádná primadona. Na to
mi stačí ten šedý obleček.“ „Jaký obleček?“, zpozorním.
„No ten, co tak rád nosím.“ „ Dobře,“ smiřuji se s tím, že
půjde do divadla „v civilu“. „Tak si k němu vezmi košili a kravatu.“ Něco zavrčí. „Přijedu přímo do divadla,“
stihnu ještě říci, než položí sluchátko.
Představení stíhám na poslední chvíli. Divadelní
kus v nově zrekonstruovaném divadle si opravdu užívám. Dokonalé scény, výkony herců brilantní. Opona
padá, herci se děkují. Tleskám upřímně. Druhá opona,
třetí. Škoda, že mezi účinkujícími nevidím toho svého,
zalituji. V tom jej ale na scénu přivádějí kolegové. Vstávám, chce se mi mu zamávat. Uklání se, přidávám na
tleskotu, vzápětí však zkoprním. Můj režisér, rozsvícený jako lampička, má sice na sobě, dle mého pokynu,
košili i kravatu, ale, světe zboř se, teplákovou soupravu.
Tohle je ten jeho oblíbený obleček! Hrůzou se až zpotím.
Sál burácí, a já se pokouším rozhýbat zmrtvělé ruce.
Nakonec se mi to daří. Děkuji bohu, že odmítl vzít si do
„oblečku“ motýlka. To bych asi omdlela.
elč

KLUB ZDRAVÍ ZVE NA BŘEZNOVOU PŘEDNÁŠKU
Americký národní pták je orel – asi proto, že tak
dobře vidí do dálky (???), naším národním ptákem by
mohla být klidně husa, nejen ta na pekáči zpívající,
ale ta potrefená, která byla určitě tajným maskotem
letošních volitelů při prezidentských volbách… O ptácích však lze obecně říci, že mají vynikající zrak.
I někteří naši bližní jsou vybaveni zrakem ostřížím,
zvláště jde-li o chyby druhých, jiní mají naopak oko
z Kašparovy krávy…
Oko je důležitým orgánem nejen pro pták a lidi.
Jeho stavba není u všech tvorů shodná a také jeho
schopnosti vidět v různých světelných podmínkách
se mění. Většinou jde o párový orgán a viděný obraz
se zajímavě skládá teprve v části mozku k tomu určené. A kdo žije ve tmě, ten oči nepotřebuje a přece se
orientuje…Oko je také orgánem velmi citlivým, jak
jste se jistě i vy sami mnohokrát přesvědčili, když jste
lovili byť jen svoji řasu zpod víčka, často za vydatné
pomoci obsahu slzných váčků.
Jak je oko utvořeno, jak probíhá vidění neboli
něco málo z fyziky, jak oko stárne a mění se jeho
schopnosti nás dobře informovat, něco o ochraně
zraku a léčebných metodách, jak číst drobným písmem vytištěné informace výrobců nejen potravin
na obalech, o tom všem bude přednáška „Oko – do
duše okno…“ dne 12. března 2008 od 18,00 hodin
v horní místnosti Mozaiky. Bude připravena i ukázka
tématického jídelníčku a praktické ukázky základní
péče o oči dnešního člověka, který možná už tolik
nečte, ale vysiluje zrak u televizních obrazovek či
počítačových monitorů. Také se dočkáte pokračování
informací, které se týkají úpravy hmotnosti změnou
jídelníčku a pohybem. A kupodivu to spolu souvisí,
oko i hubnutí.
Nebojte se nosit brýle, alespoň nenarazíte na
společenské hradby mlčení před vámi a mluvení za
vámi, protože bystře prohlédnete každého a ještě bu-

dete mít ochrannou pomůcku. Avšak přestože se vám
zdá, že vidíte lépe než druzí, nepokoušejte se vyjímat
třísky z očí svých bližních, svěřte je raději do rukou
toho, který opravdu vidí, v čem tkví problém. Určitě
nenarazíte a budete oblíbenější.
Těším se na vás v březnu a přeji vám, abyste
svýma očima laskavě a s porozuměním zhlíželi na
svět kolem vás, abyste viděli všechny jeho krásy
a obohacovali tak sebe a zprostředkovaně i své bližní. A máte-li oči modré, pak vězte, že jejich barva je
celosvětově nejoblíbenější. A buďte zdrávi.
Hanka Ščigelová, Klub zdraví Polička

KAM SE PODĚL SMÍRČÍ KŘÍŽ?
Pozornému divákovi neuniklo, že zmizel starobylý
kříž u silnice z Poličky na Jedlovou. V 19. století byly
tyto kříže mylně označovány jako Cyrilometodějské
(Wirth: Soupis památek v okresu poličském, 1906, s.
44), později jako smírčí (na usmíření vraždy), nejnověji jako kamenné (správně by mělo být s velkým K,
neboť jde o specifickou skupinu křížů z kamene), kdy
u části z nich byla rozpoznána úloha varování na
obchodních stezkách – výkladům se věnuje obsáhlá
literatura. Kříž u jedlovské silnice, stojící na katastru
Modřece (a náležející městu Poličce), pochází snad
z 15. či 16. století, nese znamení zkřížených kladiv
a je publikován v knize Kamenné kříže Čech a Moravy, Argo 2001, s. 347.
Dne 5. 2. proběhla koordinovaná bezpečnostní
akce, kdy došlo k převozu kříže do muzejního lapidária. Dle finančních možností se uvažuje o pořízení
kopie, která by byla usazena na původní místo.
MMG

MLADĚJOV NA MORAVĚ

BRNĚNEC

MIKULEČ

RADIMĚŘ

POLIČKA - LEZNÍK

Hostinec způsobilý k okamžitému
provozování pohostinské činnosti. El.
230/400V, veř. vodovod, kanalizace,
ÚT na TP, bojler, plyn.
Pozemek: 468 m2.
995.000,- Kč

Zahrada jako ideální místo
k výstavbě. IS- voda, el., plyn, tel.
(vše na hranici poz.), veř. kanalizace
cca 15 m přes silnici.
Celková plocha: 1308 m2.
310,- Kč/m2

Rodinný dům v Mikulči, stodola,
bývalá garáž, objekt je určen
k celkové rekonstrukci. Veř. vodovod,
el. 230/400 V (odpojeno).
Pozemek: 716 m2.
290.000,- Kč

RD 4+1 v Radiměři. Výměnek 1+1,
chlévy, zahrada. Obecní vodovod, el.
230/400 V, septik s přepadem, plyn
u domu, ÚT na TP.
Pozemek: 555 m2.
1.300.000,- Kč

RD 1+1 s dvorem v Lezníku
u Poličky. Chlév, stodola. Veř.
vodovod, el. 230/400 V, vytáp. lokál.,
suché WC. Nutná rekonstrukce!
Pozemek: 1935 m2.
595.000,- Kč

BOROVÁ

JAROMĚŘICE

Koupím zděnou chatu se zahradou cca 500 m2 v blízkosti Poličky. Tel.: 736 541 132 (prosím jen SMS)
Koupíme nevyuž. zemědělský objekt vhodný k přestavbě na dílnu. Nejlépe v Poličce. Tel.: 605 743 180
Sháníme pozemky vhodné k výstavbě RD. Nejlépe v Kamenci u Poličky nebo v Oldříši. Tel.: 725 524 115
Hledám menší rodinný dům městského typu v Poličce. Tel.: 607 839 928
Koupím rodinný dům nebo chalupu v okolí Bystrého. Tel.: 721 784 343 (prosím jen SMS)
RD 3+1 v Borové u Poličky, vhodný
k přestavbě na komerční provozovnu.
Veř. vodovod, žumpa, el. 230/400 V,
lokál. vytápění.
Pozemek: 248 m2.
1.467.000,- Kč

Řadový RD 2+1 s vlastní garáží
a zahrádkou. Veř. vodovod, veř.
kanalizace, el. 230/400V, způsob
vytápění - ústřední elektrické, plyn.
Pozemek: 234 m2.
1.524.000,- Kč

606 632 011
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SANTÉ
VZORKOVÁ
PRODEJNA

Od 1. bøezna 2008
novì otevøená vzorková prodejna
zdravotní obuvi SANTÉ

- velký výbìr zdravotní obuvi
- pantofle, sandále, uzavøená obuv
- bezkonkurenèní ceny
Najdete nás v Proseèi u Skutèe 93
(smìr Borová)
tel.: 776 852 466, 777 908 270,
jana.drahos@seznam.cz
Prodejní doba:
Po
9-11 h
Út-Pá
9-11 h,13-1530h
So
9-11 h
možná tel. domluva i v jiný èas

www.sante-zdravotni-obuv.cz
Devozávod Pražan s.r.o. Polika
hledá na pozici:

údržbá stroj a zaízení, idi traktoru
obsluha stavebního stroje - nakladae
kvalifikaní požadavky:
• sváecí oprávnní ZG1-plyn, ZE1-elektina
• P skupiny T (C) + praxe traktor, naklada UN
53, (AVIA)
• strojník stavebních stroj (praxe s UN 53 vítána)
• výuní list v oboru opravá lesnických nebo
zemdlských stroj
Nástup od 1. 4. 2008
nebo již v prbhu bezna 2008.
Kontakt: p.Vraspírová, tel. íslo: 461 722 173
nebo 461 722 182

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Sháním
rodinný domek se zahradou
v oblasti mezi Svitavami a Poličkou, k rekreaci,
později k trvalému bydlení. Rekonstrukce možná.
Tel.: 725 524 115
•
Máme zájem o koupi chalupy nejlépe na okraji
obce nebo polosamotě, v blízkosti lesa. Menší opravy a úpravy jsou přijatelné. Tel.: 606 632 011
•
Hledám zemědělskou usedlost, statek s vlastními pozemky v okolí Litomyšle nebo Poličky.
Tel.: 605 743 180
•
Důchodce hledá osobu s dobrou znalostí
angličtiny. Prosím volejte večer 723 154 047. Platím podle dohody.
•
Firma KOH-I-NOOR PONAS s.r.o. nabízí
k pronájmu nebytové prostory - butiky č.104
– 18,75 m2 , č.206 – 38,15 m2 a č.207 – 33,69 m2 v budově Obchodní dům PONAS, Tyršova 161, 572 01
Polička. Pronájem možný ihned. Přednost má
dlouhodobý pronájem. Cena dohodou. Informace
na tel. čísle 739 329 646 – p. Král – v dopoledních
hodinách.
•
Firma KOH-I-NOOR PONAS s.r.o. nabízí
k prodeji 3 garáže na sídlišti Hegerova. Cena
dohodou. Dále nabízí k pronájmu 1 garáž na
sídlišti Hegerova. Pronájem možný ihned. Přednost
má dlouhodobý pronájem. Cena dohodou. Garáže
jsou bez elektrické energie o rozloze cca 19 m2.
Informace na tel. čísle 739 329 646 – p. Král - v dopoledních hodinách.
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ÚTLUM PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
Charitní pečovatelská služba při Oblastní
charitě Polička projde v prvním čtvrtletí letošního
roku silnou redukcí. Příčinou jsou rekordně nízké
dotace přiznané z MPSV na provoz v roce 2008.
Slibně se rozvíjející středisko, které vloni zaznamenalo dvacetiprocentní nárůst klientely a vzestup úkonů o 50 %, ustupuje finančnímu tlaku.
Personálně se středisko omezí na 0,5 úvazku
pečovatelek a sociální pracovnice a kapacita
bude snížena z 20 uživatelů denně na 5 týdně.
Pro zajištění komplexnosti péče budou pečovatelské služby poskytovány především uživatelům
Charitní ošetřovatelské služby, ve výjimečných
případech i ostatním zájemcům, tzn. uživatelům
po skončení charitní ošetřovatelské péče, půjde-li o osamělého člověka a případně péči na přechodnou dobu.
Omezení pečovatelské služby nepovažujeme
za prohru, ale za důsledek překotného vývoje
v sociálních službách po aplikaci zákona 108/
2006 Sb. do praxe, na který musíme adekvátně
zareagovat. Roční fungování Charitní pečovatelské služby ukázalo, že ve struktuře požadovaných
pečovatelských úkonů na Poličsku výrazně vyčnívá poptávka po donášce obědů. Dle pohledu
ministerských úředníků, prezentovaného během
loňského roku na různých seminářích a konferencích, pouze samotná donáška obědů není sociální službou, ale službou spadající do komerční

sféry. Proto se na ni dotace nevztahují. Při takto
čerpané pečovatelské službě se navíc do systému
vrací podstatně méně z prostředků vyplacených
jako příspěvek na péči, než kdyby byla služba
čerpána ve větší šíři (tzn. s dalšími pečovatelskými úkony: pomoc při osobní hygieně, pomoc při
zajištění chodu domácnosti či zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím…). Argument, že struktura uživatelů a jejich čerpání
pečovatelské služby je na Poličsku dána místními
zvyklostmi, nebyl dostatečně důrazný. O uživatele naší služby totiž nejčastěji pečují doma jeho
nejbližší příbuzní, kteří pouze potřebují, aby
o jejich blízkého bylo postaráno i v průběhu
dne, kdy na něho nemohou dohlédnout, protože
jsou v práci. Důrazná však byla částka přidělené
dotace. Osmdesát dva tisíc korun od MPSV na
celý rok 2008 je dostatečně výmluvných. Za tyto
prostředky lze poskytovat péči v šíři roku 2007
pouhý jeden a půl měsíce.
Pečovatelská služba se sice redukuje, ale nemizí. Oblastní charita nemá vlastní prostředky, ze
kterých by mohla služby poskytovat nezávisle na
dotacích od státu a kraje. Má však zázemí, zkušenosti i know-how a zůstává připravena zareagovat jak na změny zákona o sociálních službách,
tak na změny struktury potřeb pečovatelských
úkonů uživatelů v regionu.
Štěpánka Dvořáková

KARNEVALOVÝ CIRKUS V POLIČCE
Více než 250 dětí i dospělých se přišlo v sobotu
26. 1. 2008 pobavit a zaskotačit do společenského
domu Jordán v Poličce na akci nazvanou Karnevalový cirkus. Tuto benefiční akci, pořádanou Oblastní charitou Polička, podpořila Nadace divoké
husy tím, že zdvojnásobila její výtěžek určený na
hipoterapii pro klienty AC dílen a Denního stacionáře. Ten činí bez mála 25 000,- Kč. Znamená to,
že charita má téměř 50 000,- Kč na hipoterapii pro
své klienty.
„Tato částka nám krásně stačí na pokrytí celoročních nákladů spojených s hipoterapií. Moc děkujeme všem malým i velkým, kteří nás podpořili přímo
zde na karnevalu. A moc také děkujeme těm, kteří
věnovali věcné i finanční dary. Díky jim a Nadaci
divoké husy mohou naši klienty opět prožívat radost,

kterou jim hipoterapie poskytuje,“ řekla zastupující
ředitelka charity Štěpánka Dvořáková.

„FIMFÁRUM“ JE NEJEN KOUZELNÝ PROUTEK…
Ale také nový terapeutický obchod, který
11. března v odpoledních hodinách otevře v Eimově
ulici č. 38 v Poličce zdejší Oblastní charita Polička.
„Obchod bude pomáhat lidem s mentálním postižením a lidem s psychickým onemocněním. Ti bývají
často osamělí a nemají potřebné kontakty s ostatními
lidmi,“ sděluje Ivana Fajmonová, vedoucí střediska
pro osoby s duševním onemocněním. „Naše nové zařízení by mělo tyto kontakty zprostředkovávat a zároveň fungovat jako terapeutická dílna - učit klienty
práci v obchodě a možná jim tak otevřít dveře k jejich
dalšímu uplatnění,“ dodává Fajmonová.
Podobné obchody fungují zejména v západní
Evropě a to na principu dárcovství. Lidé tam řeší
problém s věcmi, které mají doma, ale už je nepotřebují , a tak je darují některé z neziskových
organizací.
„Pokud takovou věc vlastníte, je v dobrém stavu
a jen ji nepoužíváte, můžete ji donést k nám do
Fimfára“, vyzývá Štěpán Plecháček, asistent ředitele
charity. „Mohou to být hračky, knížky, nádobí, CD,
spotřební zboží a mnoho dalších zajímavých i užitečných věcí,“ dodává Plecháček.

Kromě tohoto zboží budou v obchodě k prodeji
i výrobky klientů AC dílen a Otevřených dveří. Výtěžek z prodeje bude určen na činnost poličské charity,
která všechny do svého nového zařízení srdečně zve.

ADRA TU NENÍ JEN PRO VELKÉ POHROMY
To, s čím je ADRA nejčastěji spojována, jsou
záplavy, zemětřesení, válečné konflikty, popřípadě
donedávna málo známé slovo tsunami. Když se
někde něco děje, ADRA se snaží být u toho a pomáhat. Krátkodobě, ale i dlouhodobou, tzv. rozvojovou pomocí. ADRA se touto pomocí stala známou
a věříme, že i spolehlivou nevládní organizací.
ADRA to jsou ale také dobrovolnická centra, ze
kterých vychází stovky dobrovolníků do různých
zařízení, aby pomáhali osamoceným a starým lidem
nebo opuštěným dětem. Ne oblečením a jídlem, ale
lidským zájmem a přátelstvím. ADRA to je také
pomoc obětem domácího násilí a trestných činů
nebo osobám v nepříznivé životní situaci. ADRA
jsou také lidé zabývající se psychosociální pomocí
směřující k zasaženým jakoukoliv mimořádnou
událostí. ADRA je známý projekt Bang-Baby s podporou vzdělávání dětí, které díky pomoci českých
lidí mohou chodit do školy. ADRA je nemocnice
v Keni, pomoc zemědělcům v Mongolsku, ADRA,
to jsou invalidní vozíky v Srbsku, ale také celá
řada „drobných“ projektů v ČR. ADRA - to nejsou
jen záplavy.
Již posedmé se bude moci veřejnost i v našem
městě podílet na tzv. „Velikonoční sbírce“. Z jejího
výnosu budou podpořeny jmenované projekty, ale
i celá řada dalších. Projekty v zahraničí, i u nás
doma – v Česku. Sbírka se uskuteční 18. a 19. března tohoto roku. Jejím názvem, „Pomáhat může každý“, se lidé z Adry obrací na celou českou veřejnost.
Prostřednictvím sbírky se může do uvedené pomoci zapojit skutečně každý.

NABÍDKA VOLNÉHO BYTU
V DPS „PENZION“ POLIČKA
Nabízíme volný dvoupokojový byt (pro dvojici) v 1. patře hlavní budovy - Domu s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička, od 1. 4. 2008.
Jedná se o dvoupokojový byt s kuchyňským koutem, sociálním zařízením a balkonem, o celkové
ploše 50m2. Uchazeči musí splňovat podmínky
pro umístění v DPS, tj. zejména podmínka starobního nebo invalidního důchodu a odpovídající zdravotní stav pro pobyt v DPS v návaznosti na
využívání potřeb sociálních služeb.
Bližší informace a přihlášky poskytne ředitel
Pavel Brandejs nebo ved. pečovat. služby Irena
Smolková, (tel. 461753111).

POZVÁNKA DPS PENZION

„Už jen v tom, že žijeme v zemi, ve které můžeme
4. 3. Šikovné ručičky – 13.30 hod. pracovní
podporovat dobročinné projekty, je naše bohatství. místnost.
V nedávné sbírce na pomoc obětem tsunami, která
5. 3. Křeslo pro hosta – nový pořad, se kterým
proběhla prostřednictvím dárcovských SMS, jsme
se budeme setkávat jednou za tři měsíce v DPS
si všichni znovu ověřili, jak velké projekty mohou „Penzion“. Jako úvodního hosta jsme si pozvali pana
být realizovány díky malým darům,“ řekl Vítězslav
Jana Jukla, ředitele Městské knihovny v Poličce.
Vurst z humanitární organizace ADRA.
Chcete se dozvědět něco zajímavého o knihovně,
Také letos bude výtěžek sbírky rozdělen na tři
divadle, něco o našem hostu, neváhejte a přijďte,
díly. Třetina bude použita na projekty realizované
začínáme ve 14.00 hod. ve společenské místnosti.
v jednotlivých regionech ČR, třetina je určena na
11. 3. Velikonoční malování s dětmi z mateřské
dlouhodobé zahraniční projekty a poslední část
školky v 9.30 hod. ve společenské místnosti.
bude připravena pro okamžitou pomoc při mimo12. 3. Narozeninové zpívání ve 14.00 hod. v jířádných událostech. Každý dárce, který podpoří
delně DPS „Penzion“. Zpívají Poupata, hraje pan
uvedené projekty minimální částkou 30 Kč, obdrží
Hladík.
praktický dárek.
18. 3. Velikonoční aranžování se studenty
Částka třiceti korun není náhodná. Je symbolem
Střední zahradnické školy z Litomyšle ve 14.00 hod.
jednotlivých dnů v měsíci. „Chceme takto podpořit
v jídelně.
návyk pravidelného denního odkládání drobných
26. 3. Vítání jara – zábava plná barev, humoru,
prostředků na dobročinné účely. Mince denně vě- muziky, tance a občerstvení. Na důkaz toho, že to
novaná pro dobrou věc, stane-li se návykem více
s vítáním jara (období plné barev) myslíme vážně,
lidí, může mít v konečném důsledku podobu velké
vezměte si sebou barevný šátek. Čím víc barevných
pomoci. I oněch symbolických třicet korun za měsíc
šátků se sejde, tím lépe. Hraje pan Hladík, Otepje víc, než denní mzda v některých chudých částech
ka, zpívá paní Andrlíková. Vystoupí komik pan
světa,“ dodal Vítězslav Vurst.
Kopecký. Začátek ve 14.00 hod. v jídelně. Vstupné
Číslo účtu této veřejné sbírky je 9961 9961/0300. 35,- Kč.
Veřejnost bude o výsledku sbírky i o projektech
ADRA informována prostřednictvím médií a na
stránkách www.adra.cz.
ADRA ČR působí v České republice od roku
1992. Pomáhá lidem v nouzi v zahraničí i u nás.
Operuje v místech postižených přírodními kataZačátek roku patřil setkání s panem Ing. Kleistrofami a je ji také vidět v zemích, kde jsou dospělí
i děti ohroženi násilím nebo se vyrovnávají s ná- nem a jeho filmem s názvem Provence. Senioři
viděli krásná místa ve Francii a jejich putování bylo
sledky války.
doplněné poutavým vyprávěním autora filmu. Další
Pracovníci humanitární organizace ADRA si
velmi váží všech drobných přispěvatelů a podporo- zajímavé setkání bylo s panem Alešem Kociánem
vatelů její práce a jsou si vědomi, že bez jejich prak- a jeho přednáškou - Kvalitní život ve stáří. Vyprávění zaměřené na proces stárnutí, zdravou výživu,
tických projevů důvěry by těžko mohli uskutečnit
pozitivní myšlení a koníčky ve stáří velmi zaujalo.
mnohé projekty.
V měsíci lednu se uskutečnil zájezd Poličské
univerzity třetího věku. Posluchači navštívili významná místa v okolí Poličky. Průvodcem celým
zájezdem byl pan Mgr. Jaroslav Gloser. Zakončení
zimního semestru Poličské univerzity třetího věku
proběhlo v slavnostním duchu. V úvodním projevu
ředitel DPS „Penzion“ Pavel Brandejs poděkoval
paní Vlastě Štaudové za její práci v sociální oblasti
a přivítal novou vedoucí sociálního odboru a zdraPro další informace prosím kontaktujte :
votnictví paní Bc. Martinu Černíkovou. Taneční
Humanitární organizace ADRA
soubor Poličské univerzity třetího věku zatančil
Klikatá 1238/90c, Praha 5 – Jinonice, 158 00
Českou besedu. Vystoupení mělo velký úspěch a už
Tel: +420 257 090 641,
teď se všichni těší, co nového si pro nás soubor
Fax: +420 257 090 642
připraví. Následovalo předávání diplomů a osvěde-mail: adra@adra.cz
čení. K poslechu i tanci hrál pan Hladík s panem
Otepkou, zpívala paní Andrlíková.
V novém roce jsme nezapomněli ani na šikovné ručičky. Senioři vyráběli velikonoční dekorace
z papíru a květináčů. Závěr měsíce už tradičně
patřil narozeninovému zpívání. Pěvecký soubor
Poupata a pan Hladík vždy připraví příjemnou
atmosféru a nechybí ani občerstvení, které připravuje paní Prchalová s Marií Krušinovou. Tato akce
je velmi oblíbená a rozhodně nebude v měsíčním
programu DPS „ Penzion“ v roce 2008 chybět.

Z ČINNOSTI DPS PENZION
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MŠ LUČNÍ ZVE
Milé maminky,
zveme vás k návštěvě naší mateřské školy s vaším malým předškoláčkem.
Máte možnost využít tzv. „návštěvní dny“.
Kdy? Vždy ve čtvrtek, počínaje 6. březnem až
do 29. května, dopoledne od 9:00 do 11:00 hod.
nebo odpoledne od 14:30 do 15:30 hod. na jednotlivých pavilonech MŠ.
Bližší informace můžete získat na tel. čísle
461 542 905.
Co vás čeká? Přijďte. Uvidíte, vyzkoušíte, posoudíte.
Kde nás najdete? Na ulici Luční v blízkosti ZŠ
Na Lukách.
Na vaši návštěvu se těší
děti a učitelky z Mateřské
školy Luční Polička

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ ČTYŘLÍSTEK
Milé děti,
jsou vám 2,5 - 3 roky? Vezměte tedy svoji maminku za ruku a poproste ji, aby se s vámi zašla
podívat do jedné mateřské školy, kde jsou kamarádi,
kteří si s vámi chtějí hrát. Najdete ji docela snadno.
Projdete kolem rybníka a za evangelickým kostelem,
v zahradě plné prolézaček, stojí škola plná hraček
a kamarádů.
Přijďte si sem někdy dopoledne s maminkou pohrát a podívat se, zda by se vám tady líbilo. Můžete
přijít kterékoliv dopoledne od 8 do 10 hodin.
A od září 2008 by to mohla být i vaše ,,školička“.
Těší se na Vás všichni zaměstnanci a malí kamarádi.
Mateřská škola ,,Čtyřlístek“
E. Beneše 627, Polička

MASOPUSTNÍ ÚTERÝ V MŠ
NA PALACKÉHO NÁMĚSTÍ
Společným znakem masopustu a karnevalu je
tanec, veselí, zpěv a hudba. Maškarní karnevaly
bývaly dříve záležitostí dospělých. V dnešní době
nejsou výjimkou i karnevaly dětské – v mateřské
škole na Palackého náměstí se staly tradicí. Děti
si společně s učitelkami vyrábějí masky, pochvalu
však zasluhují i rodiče dětí, kteří se na přípravě
maškarád ve velké míře podílejí.
V úterý 5. února bylo v MŠ veselo již od rána.
S učitelkami se přivítali indiáni, medvěd, vodník,
přišla pavoučí žena, bílá paní i princezna. Průvod
masek procházel jednotlivými třídami, zastavil se
v jídelně a po předvedení připraveného programu
pokračoval na náměstí. Budova městského úřadu
přímo vyzývala k návštěvě a stala se tak jedním ze
stanovišť masek. V zásobě jsme měli několik písní
i veršů typických pro masopust – např.:
Dneska je úterý - masopust veselý, medvěd tančí, basa bručí, do kola se masky točí...
Po předvedení medvědího tance nabízela naše
„pavoučí žena“ přítomným dospělým masopustní
koblihy. Vždy připravený a ničím nezaskočený starosta pan Jaroslav Martinů obdaroval děti dobrotami, příjemným úsměvem a pochvalou. Masopustní
veselí probíhalo v mateřské škole celé dopoledne
a bylo ukončeno diskotékou.
EH

Domácí péče - Pavlína Telecká
Aktuální telefonní čísla: 461 725 984, mobilní
telefon: Pavlína Telecká: 733 117 737,
Hana Paulíčková: 604 687 482.

KADEŘNICE A KOSMETIČKY SOUTĚŽILY
Dne 17. 1. 2008 se v Poličce konala soutěž mladých kadeřníků a kosmetiček, kterou pořádalo SOU
OBCHODNÍ A SOŠ SČMSD Polička. Pro tento rok
bylo zvoleno téma „Plesová sezóna“. Do soutěže se
mohla přihlásit děvčata a chlapci druhého a třetího
ročníku oboru kadeřník a druhého, třetího a čtvrtého
ročníku oboru kosmetička.
Soutěž začala účesovou tvorbou, kde soutěžilo
celkem 14 kadeřníků. Největší počet bodů získala
studentka druhého ročníků Veronika Jelínková, Hana
Pokorná, také studentka druhého ročníku, se umístila
na druhém místě a na třetím místě se umístila Pavlína
Lánská, studentka třetího ročníků oboru kadeřník. Na
celkovou práci měla děvčata 60 minut a účesy, které
vytvořila, byly velice slušivé a odpovídající tématu.
Jako druhé nastoupily k soutěžním stolečkům
studentky oboru kosmetička a soutěžily v make-upu.
Soutěžilo 16 děvčat. Na vytvoření krásného, slušivého
a odpovídajícího make-upu měla děvčata také 60 minut. Porota rozhodla, že se na prvním místě umístila
Adriana Weisová, studentka čtvrtého ročníku, na druhém místě se umístila Žaneta Dostálová, studentka
druhého ročníku, a na třetím místě se umístila Monika Sauerová, studentka čtvrtého ročníku.
Poslední disciplínou byl nail art neboli malování nehtů. V této disciplíně soutěžilo 14 děvčat a na
vytvoření krásných nehtů měla děvčata taktéž 60
minut. Po usnesení poroty se na prvním místě umístila Aneta Šauerová, na druhém místě Šárka Valdová,
obě studentky druhého ročníku, a na třetím místě se
umístila Klára Dubačová, studentka třetího ročníku
oboru kosmetička.

Z každé soutěžní disciplíny studentky na prvních
dvou místech postoupily do mezinárodní soutěže Kalibr cup v Lanškrouně.
Všem děvčatům děkujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů v jejich oboru.
Martina Štaudová
učitelka odborného výcviku

ZŠ NA LUKÁCH SE ZAPOJILA DO PROJEKTU
ADOPCE NA DÁLKU
Na naší škole se pravidelně schází zástupci
jednotlivých tříd v Žákovském parlamentu. Diskutujeme o tom, co by se dalo zlepšit a změnit.
Před Vánocemi vznikl nápad, že bychom mohli
uskutečnit sbírku, která by pomohla někomu jinému. Rozhodli jsme se, že jako škola podpoříme
projekt Adopce na dálku v oblasti Indie, protože
nám není lhostejný osud jiných.
Jedná se o finanční pomoc konkrétním chudým dětem v Indii. Tuto pomoc zprostředkovává
Diecézní charita Hradec Králové ve spolupráci
s indickými diecézemi Belgaum a Bangalore ve
státě Karnataka. Posláním Adopce na dálku - In-

die je umožnit vzdělání chudým indickým dětem
a otevřít jim tak cestu k lepšímu životu, protože
s vyšším vzděláním mají větší šanci najít práci,
zajistit obživu celé rodině a celkově zlepšit své
životní podmínky.
Děti vybrané k adopci pocházejí z nejchudších rodin, často musejí pracovat v zemědělství,
nemohou chodit do školy. Většina Indů žije
prostě na hranici bídy, často v rákosovém příbytku s podlahou z udupané hlíny. Místnosti
v příbytcích jsou velmi chudě zařízené, rozdělené přepážkou na tři části, v jedné je kuchyně,
v druhé ložnice a ve třetí dobytek. Rodiče ani
nemají prostředky na to, aby jim vzdělání zajistili.
Školy jsou zde velice skromně vybavené, často
bez lavic a hygienického zařízení, mnohdy je
třída vytvořená z chodby. Děti si ale školy váží.
Jsou také velmi vděčné za sponzorské příspěvky,
které k nim putují od adoptivních rodičů. Tyto
prostředky se použijí právě na náklady spojené
se školní docházkou dětí - na školní pomůcky
(učebnice, psací potřeby, knihy), školné, brašnu
a uniformu, případné cestovní výdaje, stravu
a základní zdravotní péči. Všechny finance míří
přímo ke konkrétnímu dítěti.
„Adoptivní rodič“ dostane společně se základními informacemi o dítěti také jeho fotografii. Se
svým „adoptivním dítětem“ se můžeme dopisovat
prostřednictvím indického koordinátora programu (v anglickém jazyce). V Indii tento projekt
funguje pod názvem BALA JEEVAN JYOTHI, což
znamená DÁT NADĚJI A SVĚTLO DĚTEM. ZŠ Na
Lukách se k této myšlence připojuje a posílá naději dvěma malým indickým dětem.
Vybrali jsme neuvěřitelných 11 468,- Kč, pomohli nám i učitelé a rodiče. Tím se naše škola
stává „adoptivními rodiči“ dvou šestiletých indických dětí: děvčátka Ashiky a chlapce Febina.
Děkujeme všem, kteří přispěli.
Za ZŠ Na Lukách
T. Gutveisová, T. Holomek
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ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI
MASARYKOVĚ ZŠ

TOUŽÍTE PO PĚKNĚ TVAROVANÝCH HÝŽDÍCH?
Toužíte po pěkně tvarovaném a pevném zadku?
V tom případě navštivte fitcentrum T.E.S. s.r.o. na
plaveckém bazénu, které je od února tohoto roku
vybaveno posilovacím strojem od špičkové firmy,
k tomuto účelu přímo určenému.
Zařízení slouží ženám i mužům. Posilování hýžďových svalů je důležité nejen z estetických, ale i ze
zdravotních důvodů.
A závěrem ještě vzkaz pro pány, kteří si myslí,
že tento stroj je pouze pro dámy. Podle mnoha
statistik bylo zjištěno, že se ženy dívají mužům
nejvíce právě na tuto tělesnou partii, na druhém
místě obdivují štíhlý pas a břišní svalstvo a teprve
„bronzová“ pozice patří rysům obličeje a očím! Tzv.
„populární partie“ jako hrudník, ramena a paže obsadily až další, nižší příčky!

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji poctivému nálezci peněženky
v prodejně Plus. Prosím ozvěte se mi na tel.
461 725 350.
•
Chtěl bych tímto poděkovat všem poštovním
doručovatelkám a zvláště pak paní Hance Klusoňové za rychlé a včasné doručování zásilek.
I přes nepřízeň počasí pracují tyto ženy spolehlivě a proto si právem zaslouží uznání a úctu
k jejich práci.
Vladislav Hypša, Polička

TURISTÉ V BŘEZNU
Neděle 9. března – Petříkov
Lyžařský zájezd do oblasti Jeseníků – Ramzovského sedla a Petříkova.
Trasa na běžky od 10 do 25 km. Možnost sjezdového lyžování.
V případě nedostatku sněhu se zájezd nekoná,
proto sledujte vývěsku.
Vedoucí akce: Jiří Andrle
Sobota 17. března - Jarní přírodou - 32.
ročník
Účast na prvním jarním pěším pochodu v Jaroměřicích. Dopravu zajišťujeme osobními auty.
Vedoucí akce: ing. Karel Müller.
Pondělí 24. března - Velikonoční vycházka
Tradiční vycházka na Velikonoční pondělí. Sraz
účastníků v 9:00 hod na nádraží ČD, odjezd vlakem
do Borové a přes Pustou Rybnou a Buchtův kopec
do Daňkovic. Odtud na autobus do Lačnova. Trasa
asi 18 km.
Vedoucí akce: Jarmila Lajžnerová
Sobota 29. března – Zahájení jarní sezony
Krajské setkání turistů Pardubického kraje
v Chrudimi u příležitosti zahájení jarní turistické
sezony.
Na programu je prohlídka památek v Chrudimi,
kratší pěší pochody do oblasti Chrudimi a Slatiňan.
Na tuto akci vypravujeme autobus společně
s KČT M.Třebová a Svitavy.
Odjezd z Poličky v 8:00 hod. od nádraží ČD
v Poličce.
Vedoucí akce: Josef 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.

Chceme vám přiblížit život dětí ve školní družině a ukázat, jak se děti baví. Činnost je pestrá,
děti mají možnost uspokojit své potřeby a zájmy.
V uplynulých dnech žila naše družina masopustem. Povídali jsme si o lidových tradicích
a zvycích, připravovali jsme se na družinový karneval. Děti si samy podle vlastních nápadů a fantazie vyráběly masky z toho, co družina „dala“
- z látek a papíru. O to větší byla jejich radost,
když se maska povedla. A pak už nezbylo nic
jiného, než se projít v maskách po škole, zahájit
rej, s chutí si zahrát hry. Na závěr byly nejhezčí
a nejvtipnější masky odměněny drobnými dárky.
Odpoledne se všem líbilo a nikomu se nechtělo
domů.
Vilma Červená, vedoucí vychovatelka

PŘES STŘECHU EVROPY

TERRY FOX - BĚH NADĚJE

Již po 37 první sobotu v únoru, letos 2. února, se
v Borové u Poličky sešli turisté na tradiční akci zvanou „Přes střechu Evropy“.
Letošní ročník byl již podruhé pořádán jako „Memoriál Jaroslava Hamerníka“, který byl zakladatelem
této tradiční akce. I když byla akce plánována na
lyžích, pro nedostatek sněhu se konala jako pěší. Většina z 95 účastníků z Borové, z KČT Polička, Svitavy
a Moravská Třebová se sešla na nádraží v Borové.
Turisté, od nejmladší tříleté Adélky z Poličky až po
nejstarší 83 letou paní ze Svitav pak společně vyrazili
na okruh 15 km kolem Borové. Několik zdatnějších
pak absolvovalo vlastní, delší trasy. V cíli v restauraci
„U škopka“ každý účastník obdržel diplom.
Závěrem je třeba poděkovat za dobře zorganizovanou akci p. Broklovi z KČT Polička a dcerám pana
Hamerníka, paní Makovské a Mužíkové.

Běh naděje – běh proti rakovině tak zní nový
název již známého a navštěvovaného Běhu Terryho Foxe.
Terry Fox by pod naším pořadatelstvím oslavil
páté narozeniny. Místo toho vstupujeme do čísla
pět s novým názvem, s novými podmínkami,
s novým elánem vyzdvihnout potřebu získávání
financí na výzkum rakoviny v České republice.
BN letos proběhne dne 14. září 2008 na Palackého náměstí. Trasa bude stejná, jakou jsme
zvyklí běhat na počest Terryho Foxe. Chci vás poprosit o to, aby se první ročník stal dobrým vstupem do ,,něčeho nového“, abychom si uvědomili,
že peníze lze darovat i jinak, než přes velikána
Kanady a přes běžce ,,Maratónu naděje“.
Vizí pro ročník 2008 je zapojení sponzorů do
této humanitární akce. Proto se zde obracím na
vás - podniky a podnikatele. Nemáme nic společného s kanadskou ambasádou, která sponzory
neoceňovala a nedovolovala je zviditelňovat.
Máte-li zájem finančně či věcně na tuto akci přispět, prosím, kontaktujte mě na čísle 775 336 353
– děkuji. Za tento příspěvek vám můžeme slíbit
propagaci při BN a poděkování v místním tisku.
Budu moc rád, když nám pomůžete zvládnout
první a jistě namáhavý ročník nástupnického
Běhu Terryho Foxe.
Vize pro další roky je předávat poselství, které
Terry Fox hlásal, bohužel bez něho.
Zvládneme to? Záleží na vás a na vaší podpoře.
Miloslav Zezula,
hlavní pořadatel prvního
Běhu naděje v Poličce

AMATÉRSKÁ
VOLEJBALOVÁ LIGA
V uplynulém měsíci byly odehrány následující
zápasy s výsledky:
31. 1. Uzený sardinky - Pajdáci 2:0
Uzený sardinky - K6 0:2
A Bukvičky - K6 0:2
7. 2.
Česká soda - Bystré 0:2
ASPV - Bystré 2:0, ASPV - Pajdáci 1:1
14. 2. Česká soda - Pajdáci 0:2
21. 2. Uzený sardinky - Bystré 0:2
A Bukvičky - Pajdáci 0:2
Uzený sardinky - Pajdáci 2:0
Rozpis zápasů na tento měsíc:
13. 3. Česká soda - K6, ASPV - K6
20. 3. US - Bystré, US - K6, ASPV - THT
27. 3. A Bukvičky - Bystré, ASPV - K6
Česká soda - K6
Kompletní rozpis a výsledky odehraných zápasů
naleznete na www.policka.cz/avl
Jaroslav K. Dvořák
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Bukvičky - vítěz loňské AVL
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TENIS
26. 1. turnaj v babytenisu ve Vysokém Mýtě, kterého se zúčastnilo 10 chlapců a 10 dívek, mezi nimi
i naši žáci, Zdenda Jílek obsadil 7. místo, Adam Jelínek 8. místo a Luboš Bárta 9. místo.
26. 1. turnaj mladšího žactva v Poličce. Z našich
konečně zvítězili Dominik Mikulčák ve čtyřhře spolu
se Štěpánem Švecem z Litomyšle, kteří obsadili 3. místo a Lucka Jílková vyhrála jedno utkání ve dvouhře
a ve čtyřhře spolu s Nikolou Unzeitigovou z Chocně
skončila také na 3. místě. Hráli také Filip Slaný
a Štěpán Švanda, který opět nedosáhl na vítězství
v zápase.
2. 2. Dominik byl na turnaji v Hradci Králové
a Štěpán s Filipem v České Třebové, ale všichni tři
vyšli na prázdno.
2. 2. V sobotu 2. 2. se v Poličce uskutečnil turnaj
ve čtyřhrách Medium. Za účasti patnácti vyrovnaných
dvojic probíhaly krásné zápasy už ve skupinách. Konečné pořadí turnaje:
Svoboda Pavel – Vrtěna Marcel
Šíma Jiří – Rys Petr
Jílek Zdeněk – Chadima Radek
5. - 8. Krištof Mirek - Vápeník Dušan
9. Bulva Leoš – Hrubý Zdeněk
11. Hegr Petr- Teplý Ivo
13. Jelínek Petr – Andrlík Libor
9. 2. se u nás v Poličce konal turnaj v babytenisu
za účasti sedmi dětí. Zdenda Jílek skončil na 5. místě
a Adam Jelínek na 6. místě. A také turnaj v minitenisu
za účasti osmi dětí. Radim Hnát skončil na 5. místě,
ale dělily ho pouhé dva body od medaile.

16. 2. Turnaj v Brně, čtyřhra Medium. Z našich
hráčů opět hráli výborně a obsadili 2. místo Láďa
Scheib a Zdeněk Hrubý. Turnaj Mix Iva Dytrtová
s Leošem Bulvou skončili na 5. místě.
16. 2. V sobotu 16. 2. se v Poličce uskutečnilo
mistrovství Pardubického kraje neregistrovaných
hráčů ve čtyřhře mužů, ze kterého postoupily první
dvě dvojice na mistrovství ČR v Teplicích. Turnaje se
zúčastnilo devět velice kvalitních dvojic. Do finále se
nakonec probily dvojice Šedivý - Rybišar z Chrudimi
a Kubát - Souček z Hlinska. První dvojice se radovala
z vítězství a titulu mistr PU kraje v poměru setů 6 : 2,
4 : 6, 10 : 7.
Toto mistrovství se konalo pod záštitou starosty
města Poličky a rady Pardubického kraje. Na turnaji
startovala také jedna poličská dvojice Jílek – Krištof
a skončila na krásném třetím místě, ale měla na to
hrát finále.
Konečné pořadí turnaje:
Šedivý Jiří – Rybišar Mirek
Kubát Martin – Souček Pavel
Jílek Zdeněk – Krištof Mirek a Trubaček Michal
– Hráček Darek
5. - 8. Diviš Arnošt- Dvořáček Jiří, Balcárek MichalTrumpet Jara, Chára Pavel – Moravec Lukáš, Motl
Alois- Václavek Tomáš
9. Koten Petr – Marek Jiří
Postupující na MČR za PU kraj:
Šedivý – Rybišar
Kubát – Souček
Teplá Lída – Střílková Jana
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BRONZOVÁ MEDAILE Z MR PRO POLIČSKÉHO ATLETA
V průběhu zimních měsíců od ledna do března
vrcholí atletická halová sezóna, pro kterou poličská
atletika má vskutku ty nejhorší podmínky, vždyť
nejbližší haly se nacházejí v Praze a v Jablonci nad
Nisou. Nemožnost tréninkové přípravy a vysoké
náklady na dopravu závodníků do zmíněných hal
dovolují jen starty pro nejlépe připravené atlety
v krajských přeborech a na mistrovství republiky.
Přebor Pardubického kraje se konal v Praze
v hale na Strahově 26. ledna 2008, kde úspěšně
startovalo z výše zmíněných důvodů pouze 8 závodníků, ale výkony na 1 500 m Tomáše Lorence
a Terezky Vytlačilové v nových osobních rekordech
patřily k ozdobám celého krajského přeboru.

Přehled výsledků: Jan Flídr (žák) 60 m př. 5. místo (11,28), 60 m 5. místo v 5. rozběhu (8,94), 300 m
4. místo ve 2. běhu; Terezka Vytlačilová (ml. žákyně mezi st. žákyněmi) 1 500 m 2. místo (5:30,36);
David Beneš (dorostenec mezi muži) dálka 11. místo (5,58), trojskok 3. místo (12,85); Martin Koutný
(jun.) nedokončil dobře rozběhnutých 800 m; muži
Mirek Jílek 60 m př. 4. místo (9,45), výška 5. místo
(1,75); Karel Sejkova 1 500 m (4:25,82); Lukáš Kvapil koule 4. místo (14,15); Tomáš Lorenc 1 500 m
2. místo (4:13,06).
Ve dnech 16. a 17. února 2008 v Praze ve Stromovce se konalo Mistrovství ČR juniorů a dorostu
v hale. Do výběru atletického svazu se dostali Martin Koutný a David Beneš, přesto se tato skromná
výprava vrátila s bronzovou medailí Davida Beneše
v trojskoku, k tomu ale musel překonat svoje osobní
maximum o 12 cm, čímž vytvořil nový oddílový
rekord. V současné době je to poličský atlet, který
si tuto medaili pro svoje morálně volní vlastnosti nejvíce zaslouží. Marně asi budeme hledat individuální
sport, kde je tak silná konkurence, jako je tomu v atletice. Tím větší hodnotu má tato bronzová medaile,
navíc při zopakování výkonu v dálce z pardubických
přeborů, tak se mohl dělit o 3. místo i v dálce.
Přehled výsledků: Martin Koutný 800 m 6. místo
v 1. rozběhu (2:03,00), David Beneš dálka 12. místo
(5,99) a trojskok 3. místo (13,40).
- JarKa -

DVOUDENNÍ MARATÓN KRAJSKÝCH BODOVACÍCH
TURNAJŮ VE STOLNÍM TENISE
Ve sportovní hale Základní školy Na Lukách
se ve dnech 26. 1. – 27. 1. 2008 bojovalo o body
do žebříčků krajských bodovacích turnajů v kategoriích starších žáků a žákyň a dorostenců
a dorostenek.
Po oba dny se hrálo na 11 stolech. Pořadatelé připravili pro hráče výborné herní prostředí.
Ohrádky kolem stolů, počítadla pro rozhodčí,
míčky, ceny, medaile, počítačové zpracování
výsledků, ozvučení herny, zastínění oken, občerstvení v bufetu a celé řízení turnajů svědčilo
o výborné přípravě na největší stolně tenisovou
akci konanou v Poličce v letošním roce.
Na sobotní turnaj přijelo 56 chlapců (3 chlapci
z Poličky – Vrátný Martin, Bezděk Štěpán a Trnka
Jakub) a 20 dívek. Na nedělní dorostenecký turnaj pak 35 chlapců (4 z Poličky - Vrátný Martin,
Bezděk Štěpán a Trnka Jakub, Pořízka Pavel)
a 12 dívek, celkem 123 stolních tenistů z oddílů
Pardubického i Hradeckého kraje. Bodovací turnaje hrají oba kraje v mládežnických kategoriích
společně. Poličku reprezentovali hráči z oddílu
TJ Spartak Polička.
Hráči z nejvzdálenějších oddílů (Vrchlabí, Jaroměř) vstávali těsně před pátou, aby se stihli do
osmi hodin přepravit do Poličky, zaprezentovat
se a částečně rozehrát.
Poděkování patří děvčatům zajišťujícím provoz občerstvení: Jitka Teplá a Hana Cacková, dále
pomocníkům zajišťujícím přípravu a hladký průběh turnajů: J. Andrlík, R. Češka, E. Střílek ml.,
J. Trnka, Š. Bezděk, M. Vrátný a P. Pořízka.
Drobné ceny pro vítěze darovaly Město Polička a firma Ravensburger.
Z výsledkové listiny:
Starší žáci:
1. Voňka Jakub - Vrchlabí
2. Pečinka Lukáš - Holice
3. - 4. Foff Lukáš - DTJ Hradec Králové
3. - 4. Tichý Radek - Chrudim
17. Vrátný, 31. Trnka, 37. Bezděk (vše Polička)
Starší žákyně :
1. Rozínková Kateřina - Dobré

2. Fišerová Kateřina - Chrudim
3-4. Motlová Monika
- Ústí n. Orlicí
3-4. Findejsová Adéla
- Voděrady
Dorostenci:
1. Sebera Petr - Jičín
2. Karcol Martin - Tesla Pardubice
3. - 4. Kopecký Tadeáš - Sokol Hradec Králové
3. - 4. Hodas David - Ústí n. Orlicí
Dorostenky:
1. Částková Eliška - Ústí n. Orlicí
2. Syrová Lucie - Litomyšl
3. - 4. Kovaříčková Jolana - Voděrady
3. - 4. Pulkrábková Barbora - Litomyšl
Za pořadatele Eduard Střílek

V ZIMNÍM POHÁRU
2. MÍSTO MAXIMEM
Poličské ženy absolvovaly 2. kolo Zimního
poháru ve volejbale 3. února v Písečné.
Stejně jako v 1. kole se sjela čtyři družstva:
V. Mýto B, Kunvald, Písečná a Polička B.
Domácího prostředí dokonale využily písečské hráčky, které neponechaly nic náhodě a jasně
své soupeřky přehrály. Polička se trošku trápila,
stejně jako v 1. kole se rozešla smírně 1:1 s Písečnou a V. Mýtem B, ale zcela nepochopitelně darovala body poslednímu Kunvaldu (prohra 0:2).
Poličské ženy v sestavě: Alena Grubhofferová,
Adéla Jeřábková, Lucie Nešická, Vlasta Klusoňová,
Jolana Havlíková, Eliška Machová a Lída Haraštová nakonec díky lepšímu poměru míčů obsadily
2. místo. Třetí skončilo V. Mýto B.
I když poličské ženy neobhájily prvenství
z minulého roku (to byla velmi vydařená a nečekaná jízda), druhé místo řadí mezi své úspěchy.
har

VÝROČNÍ SCHŮZE POLIČSKÝCH RYBÁŘŮ:
OBĚTAVÁ PRÁCE SLAVÍ ÚSPĚCHY
Na své výroční schůzi se v sobotu 2. února
sešli v Tylově domě členové Rybářského sdružení
Vysočina Polička. Po uctění památky členů, kteří
v uplynulém roce zemřeli a volbě komisí přednesl
hospodář Jaroslav Martinů zprávu o činnosti sdružení v roce 2007 a nastínil výhled na rok 2008.
Konstatoval, že uplynulý rok byl pro organizaci
značně náročný především z důvodu zahájení rekonstrukce rybníka Peklo, nicméně velmi úspěšný
po stránce rybářské. Do sportovních revírů bylo
vysazeno 70 000 ryb o váze 825 q (660 q kaprů,

ve Svitavách, České Třebové, Bystřici nad Pernštejnem, Vendolí, Jedlové a Vysokém Mýtě. Nákladní
auto k tomuto účelu zapůjčil předseda RS Vysočina
Pavel Pásek. Dlužno dodat, že výsledkem tohoto
snažení byl zisk 250 000 Kč. V neposlední řadě
bylo poděkováno sponzorům sdružení za finanční
dar 40 000 Kč a umístění reklamy sdružení v hodnotě 30 000 Kč. J. Martinů k tomu dodal: „Rozsah
naší činnosti je obrovský a vlastně jdeme z akce do
akce. Je až neuvěřitelné, že všechno dokážeme zabezpečit vlastními silami, bez placení pracovní síly.

125 q pstruhů a sivenů, 40 q ostatních). Cena za- A když už jsem u děkování, chci při této příležitosti
rybnění činila přes 5,5 mil. Kč. Předpokládá se, že
poděkovat našim členům i hostům za každé dobré
rybáři si domů odnesli 700 – 750 q ryb (nebyly ještě
slovo, morální podporu, účast na závodech a na
spočítány všechny úlovky z povolenek). Zbytek zů- plesech a slušné chování. Musíme si být vědomi,
stal v revírech, část uhynula. „Porovnáme-li dnešní
že naším největším bohatstvím je obětavá práce
skutečnost se začátky samostatného hospodaření
a aktivita.“
RS Vysočina, můžeme s hrdostí konstatovat, že se
V další části svého vystoupení připomněl
nám podařilo zvýšit zarybnění více než čtyřicet- J. Martinů úspěchy RS Vysočina Polička od jeho
krát (z 20 q na více než 800 q) a rozpočet více než
vzniku. Od roku 1990 postavilo, obnovilo, koupilo
stokrát (ze 100 000 Kč na více jak 10 mil. Kč). Naše
nebo si pronajalo 15 rybníků. Finančně nejnáročrevíry jsou známé po celé republice i proto, že si
nějšími akcemi bylo odkoupení přehrady 1 za 3,6
z nich lze odvézt kapitální kusy. V minulé sezóně
mil. Kč a stavba přehrady 0 Pod Kopcem, včetně
bylo uloveno kolem 50 více než metrových sumců, výkupu okolních parcel, za 2,5 mil. Kč. Dále stavba
desítky kaprů kolem 10 kg, několik štik kolem jedno- rybníků ve Stašově (1 mil. Kč) a přehrady 2 (1 mil.
ho metru, desítky candátů.“
Kč) a dále 20 % podíl z 11 mil. Kč na odbahnění
V další části svého vystoupení J. Martinů podě- rybníků Nového, v Rohozné a Stašově. Sdružení si
koval všem, kteří se o příkladné výsledky sdružení
na tyto akce bylo nuceno vzít jedinou půjčku ve
zasloužili, především F. Kopištěmu, L. a J. Bidmo- výši 1,5 mil. Kč, a to od Města Poličky a dvě menší.
novým, Z. Milotovi a J. Švandovi, kteří se starají
Jednou z mála možností jak to finančně zvládnout
o dopravu ryb, jejich krmení, vypouštění rybníků
byl prodej parcel u přehrady 0 k výstavbě rekreačapod. Dále zazněla slova díků na adresu mnoha
ních domků (rybářské osady). Nyní lze konstatovat,
členů za výlovy rybníků, organizaci závodů, půso- že sdružení je bez dluhů a na konci roku 2007 má
bení v roli rozhodčích a počítačové zpracovávání
na účtě zůstatek skoro půl mil. Kč. „Od roku 1990
výsledků, za údržbu rybníků, výzdobu rybářského jsme skromným odhadem vybudovali dílo za 50 až
areálu Pod Kopcem, prodej vstupenek na rybářský
60 mil. Kč. Skrývá se za tím obrovské úsilí mnoha
ples a jeho organizací, prodej povolenek, sčítání
členů,“ dodal J. Martinů.
úlovků z odevzdaných povolenek dle druhu ryb
Pokud jde o úkoly v roce 2008, označil za
a revírů, evidencí brigád. Oceněna byla práce
nejdůležitější pokračovat v úspěšném zarybňování
rybářské stráže, a také kuchařů, kteří se starají
revírů, dokončit rekonstrukční práce na rybníku
o žaludky závodníků, jejich doprovodu, pravidel- Peklo do 24. května, nezapadnout do dluhů a udrných návštěvníků či náhodných příchozích, rybářů
žet kamarádské vztahy mezi členy. Mít na paměti,
i nerybářů. Upřímného poděkování se dostalo také
že nejde jen o úlovky, ale hlavně o utužení duševtěm, kteří každoročně zabezpečují velmi namáha- ního a fyzického zdraví a setkávání s přáteli. Jarním
vou a vzhledem k počasí obtížnou práci - navážení „startovacím“ zarybněním revírů bude 400 q kaprů
a prodej vánočních kaprů. Loni je bylo možno
a 100 q pstruhů duhových a sivenů, cílem je vysadit
v předvánočním čase vidět nejen v Poličce, ale také
opět 800 – 850 q ryb.
Ze zprávy revizní komise vyplynulo, že RS
Vysočina Polička hospodařilo účelně, bez dluhů
a nebyly zjištěny žádné podstatné závady.
V diskusi se hovořilo o přípravě letošního rybářského plesu, školení členů rybářské stráže, nutnosti generálních oprav několika rybníků, výlovu
rybníka v Pomezí a odbahnění nádrží Pod Kopcem,
܀ऀࠀ܀ఀഀࠀༀ
o úspěšné činnosti rybářské mládeže včetně výborĀȀ̀ЀԀ܀ԀࠀࠀԀऀऀԀ
ných výsledků v soutěžích.
V závěru výroční členské schůze bylo schváఀ̀ഀఀȀԀༀကȀᄀఀሀጀ᐀ᔀԀఀᘀ
leno usnesení vycházející z námětů, které zazněly
během jednání.
ᜀᜀᜀЀԀ᠀ᤀഀఀᨀᘀ̀ᬀᔀఀȀ᐀Ѐᰀᴀ
Text a foto: L. Vrabec
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ROZVRH PLAVÁNÍ PRO
VEŘEJNOST BŘEZEN 2008
1. So
2. Ne
3. Po

14.00-20.00 h.
zavřeno
6.00-7.30 h., 17.30-18.30 h. aquaerobic,
18.30-20.00 h.
4. Út
6.00-7.30 h.
10.0012.30h,13.30-14.30 h. aquagr.,14.30-20.00 h.
5. St
6.00-7.30 h. 18.00-19.00 h. aquaerobic,19.00-20.00 h. kond.plavání
6. Čt
6.00-7.30 h. 14.00-20.00 h.
7. Pa
6.00-7.30 h.
12.00-20.00 h.
8. So
14.00-20.00 h.
9. Ne
zavřeno
10. Po
6.00-7.30 h., 17.30-18.30 h. aquaerobic,
18.30-20.00 h.
11. Út
6.00-7.30 h.
10.00-12.30h,13.30-14.30 h. aquagr.,
15.30-20.00 h.
12. St
6.00-7.30 h. 18.00-19.00 h. aquaerobic,
19.00-20.00 h. kond.plavání
13. Čt
6.00-7.30 h. 14.00-20.00 h.
14. Pa
6.00-7.30 h. 12.00-20.00 h.
15. So
14.00-20.00 h.
16. Ne
zavřeno
17. Po
6.00-7.30 h., 17.30-18.30 h. aquaerobic,
18.30-20.00 h.
18. Út
6.00-7.30 h.
10.00-12.30h,13.30-14.30 h. aquagr.
14.30-20.00 h.
19. St
6.00-7.30 h. 18.00-19.00 h. aquaerobic,
19.00-20.00 h. kond.plavání
20. Čt
6.00-20.00 h.
21. Pa
6.00-20.00 h.
22. So
14.00-20.00 h.
23. Ne
zavřeno
24. Po
zavřeno
25. Út
6.00-7.30 h.,
10.00-14.30 h.,16.00-17.00 h. aquagr.,
17.00-20.00 h.
26. St
6.00-7.30 h. 18.00-19.00 h. aquaerobic,
19.00-20.00 h. kond.plavání
27. Čt
6.00-7.30 h. 14.00-20.00 h.
28. Pa
6.00-7.30 h.
12.00-20.00 h.
29. So
14.00-20.00 h.
30. Ne
zavřeno
31. Po
6.00-9.30 h. 17.30-18.30 h. aquaerobic,
18.30-20.00 h.
Poznámka: o prázdninách a svátcích se nekonají plavecké kurzy.
Případné změny budou zveřejněny ve vývěsní
tabuli před plaveckým bazénem
!!! Změna!!!
Aquaerobic: pondělí 17.30-18.30 h., středa 18.0019.00 h.
Kondiční plavání: středa 19.00 – 20.00 h.
AQUAGRAVIDIBIC – každé úterý 13.30 – 14.30
PROVOZ SAUNY: středa a pátek:muži 16.3019.30 h., čtvrtek:ženy 16.30-19.30 h., sobota:ženy
15.00-17.00 h., společná 17.30-20.00 h.
PROVOZNÍ DOBA FITCENTRA NA PLAVECKÉM
BAZÉNU:
PO - PÁ : 14.00-20.00 h.
ÚT, ČT, SO : 10.00-12.00 h.
Jitka Kmošková, vedoucí plaveckého
bazénu Polička

ZIMNÍ STADION
VEŘEJNÉ BRUSLENÍ:
1. 3. sobota a 2. 3. neděle: 14.00-15.30 h.
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