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HEJTMAN PARDUBICKÉHO KRAJE NAVŠTÍVIL POLIČKU
Polička se stala 9. dubna třetím městem v řadě a prvním na Svitavsku, které navštívil po svém
nedávném zvolení hejtman Pardubického kraje Ivo
Toman. Dozvěděl se o problémech místní radnice
i podnikatelů, prohlédl si město a seznámil se s jeho
prioritami, vyšlapal schody do věže kostela sv. Jakuba
do světničky B. Martinů. Překvapen byl z prohlídky
Areálu zdravotnických a sociálních služeb.

a odtud rozvést své produkty po celé zemi a naopak díky kvalitním silnicím nalákat do Poličky nové
investory. Pardubický kraj zaplatil z úvěru Evropské
investiční banky 900 mil. Kč za opravy 60 silnic
a mostů převážně 2. třídy, které má ve své správě. Ivo
Toman také na přání některých diskutujících přiblížil
aktuální situaci na pardubickém letišti či v přípravě
krajského soudu. Dotazy také padaly na situaci ve

„Program v Poličce byl nabitý, velmi zajímavý
středním, hlavně učňovském školství. Poličští poda v mnohém pro mne i přínosný,“ řekl hejtman Toman. nikatelé pociťují silný nedostatek kvalifikovaných
„S radními města jsme diskutovali o jejich investičních
pracovníků v některých profesích.
záměrech a projektech, se kterými se ucházejí o podpoZajímavým bodem programu byla prohlídka Areáru v rámci Regionálního operačního programu. Řekl
lu zdravotních a sociálních služeb. Vznikl v objektech
bych, že představy města jsou v tomto směru reálné
bývalé nemocnice, která byla neúspěšně privatizováa že jeho žádostem by mohlo být vyhověno.“
na někdy v devadesátých letech. Složitou situaci tenPři diskuzi s podnikateli a vedoucími městských
krát vyřešil svazek téměř třicítky okolních obcí, která
organizací hejtman hovořil o dopravní infrastruktuře, se areálu ujala a vybudovala tu zdravotnické zařízení.
především o rychlostní komunikaci R35. Ta je podle „Nevím o tom, že by jinde v kraji podobný projekt
poličských podnikatelů velmi důležitá. Potřebují se existoval. O to více mě těší úspěch organizace a jsem
rychle, pohodlně a bezpečně dostat na dálniční síť
fascinován tím, co vše tu pro občany celého regionu
dělají,“ neskrýval nadšení Toman. V areálu je dnes
poskytována péče v rozsahu 120 lůžek následné péče,
11 odborných ambulancí, lékařská pohotovost, zdravotnická záchranná služba a služba sociální pomoci.
Ta spočívá v péči v domově pro seniory, v sociální
rehabilitaci a také v tzv. středisku sociální integrace.
„Podařilo se nám za pomoci Společného regionálního operačního programu vybudovat prostory, ve
kterých učíme seniory a další potřebné základním
dovednostem v žití s handicapem. Procvičujeme tu
manuální zručnost, chůzi do schodů či nakloněné
roviny i další běžné činnosti jako je např. pohyb
v kuchyni, v koupelně apod. Vše proto, aby návrat
z léčení do rodiny a běžného života byl pro všechny
co nejplynulejší,“ vysvětlil ředitel organizace Libor
Stráník. Součástí areálu je i domov důchodců, který
zřizuje město Polička.
Hejtman Ivo Toman si také prohlédl historické
centrum Poličky. Seznámil se s plány města při rekonstrukci historických objektů, muzea i galerie a také se
záměrem prohlásit barokní radnici a morový sloup na
náměstí za národní kulturní památku. Ve věži kostela
sv. Jakuba si od ředitele Městského muzea a galerie
Davida Junka vyslechl zajímavosti ze života zdejšího
rodáka Bohuslava Martinů a plány na připravované
akce spojené s 50. výročí úmrtí tohoto hudebníka
v roce 2009.
„Polička má své kouzlo. Je to mladé, ambiciózní
město s velkou perspektivou. Rád se sem budu vracet
– pracovně i soukromě,“ slíbil Ivo Toman.
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CZECH POINT
Služby Czech POINT jsou v Poličce rozšířeny
i do budovy Městského úřadu Polička, Nádražní
304, v přízemí, dveře č. 5 a 6.
Czech POINT v současné době poskytuje následující druhy výstupů:
1. výpis z Obchodního rejstříku,
2. výpis k Katastru nemovitostí,
3. výpis z Živnostenského rejstříku,
4. výpis z Rejstříku trestů.
O výpisy uvedené pod body 1 – 3 může požádat anonymní žadatel. Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100 Kč; každá další
i započatá strana výpisu je zpoplatněna částkou
50 Kč.
K žádosti o výpis uvedený pod bodem 4 musí
žadatel doložit platný průkaz totožnosti. Přijetí
žádosti je zpoplatněno částkou 50 Kč.
Eva Zindulková
odbor obecní živnostenský úřad
Pozn. redakce: Oveřené výpisy podle bodu 1-3
lze také objednat na dobírku přes internet na adrese http://www.czechpoint.cz/

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA
KULTURNÍ DĚDICTVÍ, CESTOVNÍ RUCH A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU
Tento okruh strategického plánu byl zpracován
na základě námětů a konkrétních návrhů všech
subjektů z oblasti kultury, sportu a cestovního ruchu
města Poličky.
Cílem je vytvořit podmínky pro rozvoj podnikání a vznik nových pracovních míst v oblasti služeb
pro cestovní ruch (dále CR). V oblasti kulturních
památek zajistit jejich udržování a ochranu, následně pak oživení tematickými expozicemi a programy
tak, aby se maximálně využila kulturní, historická
a estetická hodnota, pro kterou jsou tyto objekty
opravovány a chráněn
Do tohoto plánu je zahrnuto především:

b) Polička, město českých královen – je potřeba vytvořit zajímavou interaktivní expozici
k jednotlivým královnám, může být součástí
hradeb
c) Polička, město Bohuslava Martinů – vyznačení dalších významných míst pobytu BM ve
městě i v okolí kromě rodné světničky a jejich
ozvučení hudbou BM, vyznačení cesty Bohuslava Martinů, cílená propagace festivalů a dalších hudebních událostí v kulturních kruzích
a hudebních společnostech, vytvoření balíčku
služeb pro návštěvníky
• Rozšířit a zatraktivnit internetovou prezentaci
města jako lákavého turistického cíle,
umístit
odkazy a profily na frekventovaných turistických servrech.

V oblasti rozvoje infrastruktury cestovního ruchu
• Předláždění náměstí, vybavení mobiliářem
a úprava zeleně.
V oblasti rozvoje partnerství veřejného a soukro• Vybudování nových odpočívadel na naučné mého sektoru
stezce, cykloturistických a turistických trasách
• Podpořit vytváření profesních sdružení a klubů
v blízkém okolí města.
v oblasti cestovního ruchu, spolupráce města
• Rozšíření městského informačního a orientačnís těmito subjekty a jejich zapojení do destinační
ho systému
agentury Českomoravského pomezí
• Rozšíření dětského hřiště v městském parku
• Zavádět a zlepšovat principy komunikace
• Budování bezbariérových přístupů (chodníky,
s občany, podporovat spolkové a zájmové orvstupy do památkových objektů apod.)
ganizace a zapojení dobrovolníků do veřejně
prospěšných aktivit. Koordinovat pořádání
V oblasti propagace a marketing cestovního ruspolečenských, kulturních a sportovních aktichu, tvorba nových produktů pro CR
vit v regionu tak, aby si vzájemně nekonkuro• Za účelem efektivní propagace a marketingu cesvaly.
tovního ruchu zapojit město aktivně do činnosti
• Zapojit se do realizace projektů mezinárodpřipravované destinační agentury Českomoravní spolupráce s partnerskými městy Ebes
ského pomezí, na níž budou přeneseny pravo/Maďarsko, Westerveld/ Nizozemí, Hohenems/
moci v této oblasti. Udržovat aktivní členství ve
Rakousko a v rámci Walled Towns Friendship
svazku obcí Českomoravské pomezí
Circle, jehož je Polička členem. Oživit dříve
• Vytvořit image města a produkty podporující
aktivní spolupráci s městem Meilen/Švýcarsko.
zvolený image s cílem přilákat konkrétní skupiPodporovat spolkové aktivity v této oblasti
nu turistů, např.:
• Ve spolupráci s občany města vylepšit a rozšia) Polička, město středověkých rytířů, produkt
řovat veřejně přístupná hřiště pro děti, mládež
– hradby oživené expozicemi a akcemi, poznávai pro sportovní vyžití dospělých. Realizovat
cí okruh kolem hradeb
opatření proti vandalismu

MĚSTO POLIČKA
Palackého nám. 160, 572 11 Polička
vyhlašuje veřejnou dražbu
na prodej bytu č. 7, vel. 1+2, I. kat., v domě č.p. 940
Sídliště Hegerova v Poličce
Veřejná dražba se uskuteční:
ve středu 14. května 2008 v 15.00 hod.
v zasedací síni Městského úřadu v Poličce (I. poschodí).
Vyvolávací cena bytu:
Dražební jistota:

596.000,- Kč
60.000,- Kč

Každý zájemce o dražbu je povinen uhradit účastnický poplatek ve výši 200,- Kč.
Prohlídka bytu se uskuteční: 7. května 2008 od 15.00 – 15.30 hod.
12. května 2008 od 15.00 – 15.30 hod.
Stručná charakteristika bytu:
Jedná se o byt I. kategorie, vel. 1+2, umístěný ve IV. NP. Celková podlahová plocha bytu činí Kč 51,97 m 2. Byt sestává
z předsíně – 5,50 m2, koupelny – 4,50 m2, WC – 1,10 m2, kuchyně – 8,02 m2, pokoje 1 – 17,70 m2, pokoje 2 – 7,85 m2
a sklepa – 7,30 m2. Jedná se o prodej do osobního vlastnictví.
Zájemci o koupi bytu se mohou přihlásit v den konání dražby nejpozději do 14.00 hod. na Městském úřadě v Poličce,
majetkoprávním odboru (dveře č. 19, M. Bednářová), kde současně předloží doklad o zaplacení dražební jistoty na účet Města
Poličky, č. 19-1283399369/0800, VS 2123. Dražební jistotu je možno uhradit v příjmové pokladně v přízemí budovy MěÚ.
Upozornění pro účastníky dražby:
Před zahájením dražby bude každý zájemce povinen podepsat prohlášení, v němž se zaváže splnit podmínky dražby, a s nimiž
je možno se seznámit na majetkoprávním odboru městského úřadu, dveře č. 19 (tel.461 723 812, 461 723 810).

V oblasti ochrany kulturního dědictví a jeho využití z hlediska CR, oživení památek
• Prioritou v současné době je vytvoření nových
expozic a vybavení interiérů Centra Bohuslava
Martinů. Jedná se o hlavní část někdejšího
Památníku Bohuslava Martinů a jeho přeměnu
do kulturně-poznávacího centra, vč. potřebné
audio-video techniky v Památníku Bohuslava
Martinů, o vybavení muzea výstavním fundusem pro krátkodobé výstavy a vytvoření stálých
expozic historicko-regionální části v interaktivní podobě. Dále je třeba vybudovat dvorní
depozitář a přeměnit muzejní dvůr v relaxační
oddechový prostor.
• Regenerace hradebního opevnění spočívá
v konzervačních metodách statického zajištění
a stavebních úprav hradeb i přilehlých částí.
Spolu s dokončením regenerace městských hradeb bude probíhat jeho zatraktivnění. Zatraktivnění opevnění bude dále realizováno vhodným
nasvětlením hradeb, vybudováním vycházkového poznávacího okruhu kolem městských hradeb s odpočinkovými místy a dětskými herními
koutky. Dále budou zpřístupněné úseky hradebních ochozů doplněny o instalaci drobných
expozic do hradebních věží.
• Obnova hradu Svojanov
Hrad Svojanov je jednou z nejvýznamnějších
kulturních a historických památek Pardubického kraje. V současné době hrad nabízí kromě
prohlídky historických objektů i
zajímavé
kulturní akce v letním období, např. loutkářský
festival. Nyní je třeba získat finanční prostředky na celkovou obnovu areálu. Nutné je především
- statické zabezpečení
- modernizace ubytovny a restaurace
- plynofikace
- na Hradním paláci výměna oken, svod
dešťové vody, oprava fasády
- vybudování parkoviště
- nádvoří hradu – zbudování jeviště a hlediště pro
kulturní akce
- oprava domu č. 2 – zřízení expozic
- Dům zbrojnošů – vnitřní rekonstrukce
- osvětlení celého areálu
- vybudování čističky odpadních vod,
přebudování kanalizace
- Přihrádek hradu – plynofikace provozní části,
oprava fasády
- vytvoření koncepce využitelnosti budov
v areálu hradu Svojanova v oblasti CR
- realizace koncepce využitelnosti budov
v areálu hradu Svojanova v oblasti CR
V městské knihovně je zapotřebí provést především následující úpravy:
- rekonstrukci systému vytápění
- zajištění plné bezbariérovosti
- výměnu oken a vstupních dveří
- výměnu osvětlení v budově
- rekonstrukci sociálního zařízení pro
návštěvníky
- úpravu horní čítárny pro účely multifunkční
místnosti
- pořízení zabezpečovacího systému
- rekonstrukci půdy, případně vybudování půdní
vestavby, sloužící provozu knihovny
Divadelní klub byl vybudován v rámci rekonstrukce Tylova domu v dříve nepoužívaných prostorách s cílem vytvoření alternativní kulturní scény.
Pro naplnění tohoto záměru je třeba zrealizovat
následující kroky:
- dovybavení zvukové a světelné aparatury
- realizace zvukotěsného stropu
- vybavení veřejné zkušebny
- realizace nízkoprahového nahrávacího studia
a centra
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STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA
KULTURNÍ DĚDICTVÍ, CESTOVNÍ RUCH A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU
V oblasti rozvoje a zlepšení technického vybavení stávajících sportovišť
• Celková rekonstrukce koupaliště
• Cílem rekonstrukce koupaliště je možnost širšího
sportovního a relaxačního vyžití
• Rekonstrukce bude zahrnovat následující kroky:
- opravit stávající dno a zdivo bazénové vany
- vytvořit automatické dávkování úpravy vody,
cirkulaci vody, čistění vody
- zatraktivnění vodní plochy s využitím pro vodní hry
- vybudovat hrací koutek pro děti předškolního
věku
- vybudovat sportovní koutek pro mládež
- modernizace a rekonstrukce sociálního zařízení s přístupem pro vozíčkáře
- vybudovat bistro pro účely občerstvení
- vybudovat kanalizaci – odpočtové vodoměry
- k areálu koupaliště přiléhá pozemek s ubytovacím zařízením. Současně s rekonstrukcí
koupaliště bude potřebné zajistit kanalizaci
pro tento objekt a při současném zvýšení kapacity.
Rekonstrukce a zatraktivnění plaveckého bazénu
V současné době již existuje studie Rekonstrukce
a zatraktivnění bazénu v Poličce ve třech variantách,
včetně propočtu předpokládaných nákladů. Varianta
nejmenšího rozsahu a nákladů předkládá plán pro

ZAPISOVÁNÍ DĚTÍ DO
CESTOVNÍHO DOKLADU
Na základě novely zákona č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, je
možno od 1. 3. 2008 zapisovat do cestovních dokladů rodičů údaje o občanech mladších 10 let.
Občan je povinen předložit vyplněnou žádost,
rodný list dítěte, rodné listy rodičů, oddací list,
popř. osvědčení o státním občanství dítěte. Za každý zápis se vybírá správní poplatek ve výši 50 Kč.
Do cestovního dokladu lze zapsat maximálně
tři děti. Zápisy se provádějí ve lhůtě do 15 dnů.
Renáta Zemanová
úsek cestovních dokladů OVV
Tel.: 463 723 884

POSTRÁDÁTE ŽEBŘÍK?
29. února se vloupal neznámý pachatel do
prodejny Cink (U Lipenských) v Masarykově ulici.
Z prodejny sport odcizil sportovní tašky, spací
pytel a 10 000 Kč v hotovosti. Z potravin si odnesl
přes 100 kartonů cigaret a 300 balíčků žvýkaček.
Ke vloupání pachatel použil 6 m dlouhý dřevěný
žebřík, který si přinesl s sebou a jehož majitele se
dosud nepodařilo zjistit. Policie předpokládá, že
pachatel žebřík odcizil v blízkém okolí, a proto
žádá všechny občany Poličky, kteří mají nějaké
informace ke vloupání samotnému, případně k majiteli žebříku, aby je předali osobně na Obvodním
oddělení policie, Wolkerova 620 nebo telefonicky
na tel. č. 461724025.

Město Polička uctí památku obětí boje
za svobodu položením kytic
u sochy vdovy v parku, partyzána před budovou
Policie ČR, k památníku osvobození na centrálním hřbitově a k pomníkům obětem I. a II. sv.
války v Lezníku a ve Stříteži dne 7. května 2008
v předvečer svátku osvobození
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prostou rekonstrukci, varianta druhá navrhuje přístavbu bazénu pro kojence a batolata a varianta třetí
obsahuje návrh na přístavbu bazénku pro koupání
kojenců a batolat, dětského bazénu s atrakcemi pro
děti a tobogánu s vlastním dojezdovým bazénem.
Každá z variant zahrnuje i osazení vířivky ve stávajících prostorách.
Cílem rekonstrukce Plaveckého bazénu je širší
sportovní a relaxační vyžití návštěvníků.
• vybudování kojeneckého bazénku s možností
využití pro rehabilitační účely,
• vybudování vířivých van pro relaxaci,
• vybudování parních lázní, které mohou být součásti ohřívárny pro kojence (současná sauna je
velmi hojně využívaná odděleně od bazénu)
• vybudování bistra pro občerstvení
• modernizace vybavení fitcentra
• rekonstrukce vzduchotechniky
• rekonstrukce veškerého sanitárního zařízení
• rekonstrukce tepelných a vodovodních rozvodů
• rekonstrukce odpadů
• zbudování parkoviště a bezbariérový přístup.
Součástí modernizace je zefektivnění a využití
tepelných zdrojů. Účelem zatraktivnění stávajícího
bazénu je zvýšení návštěvnosti a tím tržeb.

vení a celoroční možnost nabídnout i ubytovací
kapacitu
• v případě výstavby trafostanice rozšíření zasněžovací techniky.
V současné době probíhá vyznačování lyžařských tratí v Poličském mikroregionu, do budoucna
bude zapotřebí zajistit prostředky na jejich údržbu.
Upravené lyžařské stopy budou významným přínosem pro majitele restaurací a ubytovacích zařízení
po trase.
Rozšíření a rekonstrukce fotbalového stadionu
SK Masokombinát Polička plánuje v budoucích
letech vybudovat na svých pozemcích všesportovní
areál. Pro tuto výstavbu bude zpracována studie.
Snahou je umožnit sportovní využití pro širokou
sportovní veřejnost. Prioritou je vybudování hřiště
s umělým povrchem, dále rekonstrukce atletické
dráhy a rekonstrukce tribuny.
Tenisový areál
V tenisovém areálu se v součastné době nachází
šest antukových dvorců, minigolf s devíti jamkami
a provozní budova. Tento areál je ovšem zastavěn asi
z jedné poloviny a na volné ploše plánuje tenisový
oddíl v budoucnosti postavit: bowling se dvěma dráhami, hřiště na plážový volejbal a menší bazének.

Rozšíření lyžařského areálu za Libohájem, úprava lyžařských běžeckých tratí
Investiční akce plánované TJ Spartak Polička
Sokolovna
v lyžařském středisku Liboháje pro další období:
V areálu volejbalových hřišť vybudovat menší
• zřízení trafostanice. Základním nedostatkem tribunu pro diváky a osvětlení
střediska pro další rozvoj je nedostatečný příkon
elektřiny pro zasněžování a současný provoz.
Zimní stadion
Současný možný příkon je pouze 30 kW.
V současné době probíhá po etapách celková
• pro zvýšení kapacity návštěvníků je plánová- rekonstrukce zimního stadionu. Podle zpracované
na výstavba druhého vleku pro začátečníky
projektové dokumentace bude zapotřebí v násle• v důsledku neustálého přesunu rolby je nutností dujících letech dokončit práce na opláštění zimního
výstavba garáže
stadionu, inženýrské sítě, vestavbu a přístavbu zá• pro rozšíření služeb pro veřejnost je nutná rekon- zemí, výměnu některých prvků vybavení a provést
strukce chaty s možností restauračního občerst- venkovní úpravy.

MĚSTO POLIČKA
Palackého nám. 160, 572 11 Polička
vyhlašuje veřejnou dražbu
na prodej garáže v domě č.p. 984 ul. Hegerova v Poličce
včetně spoluvlastnického podílu 29/10000 na společných částech domu
(bývalé vojenské bytové domy)
Veřejná dražba se uskuteční:
ve středu 14. května 2008 v 15.15 hod.
v zasedací síni Městského úřadu v Poličce (I. poschodí).
Vyvolávací cena garáže: 92.000,- Kč
Dražební jistota:
9.200,- Kč
Každý zájemce o dražbu je povinen uhradit účastnický poplatek ve výši Kč 200,-.
Stručná charakteristika garáže:
Garáž má jedno stání se samostatným vjezdem, nacházející se v technickém podlaží domu č.p. 984 ul. Hegerova v Poličce,
o výměře 18,36 m2. Jedná se o nebytový prostor, k němuž náleží spoluvlastnický podíl 29/10000 na společných částech
domu č.p. 984.
Prohlídku uvedené garáže je možno dohodnout na majetkoprávním odboru.
Zájemci o koupi dražených nemovitostí se mohou přihlásit v den konání dražby nejpozději do 14.00 hod. na Městském úřadě
v Poličce, majetkoprávním odboru (dveře č. 19, M. Bednářová), kde současně předloží doklad o zaplacení dražební jistoty
na účet Města Poličky, č. 19-1283399369/0800, VS 2123. Dražební jistotu je možno uhradit v příjmové pokladně v přízemí
budovy MěÚ.
Upozornění pro účastníky dražby:
Před zahájením dražby bude každý zájemce povinen podepsat prohlášení, v němž se zaváže splnit podmínky dražby, s nimiž
je možno se seznámit na majetkoprávním odboru městského úřadu, dveře č. 19 (tel.461723812, 461723810).

ZPRÁVY Z RADNICE
Usnesení přijatá na 7. schůzi Rady města Poličky konané dne 25. března 2008
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce, jejímž předmětem je část pozemku p.č. 138/2 o výměře 1,5 m2 v obci a k.ú. Polička, a to na dobu určitou
8 let, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje Dohodu ve věci odvolání proti
územnímu rozhodnutí o umístění stavby č.j.: SÚ
1215/07/717-2/K ze dne 6. 3. 2008 s názvem „Rozšíření průmyslové zóny v Poličce – I. a II. etapa“
uzavřenou mezi Městem Polička a odvolateli dle
důvodové zprávy.
Usnesení přijatá na 9. schůzi Rady města Poličky konané dne 14. dubna 2008
RM schvaluje doplnění programu o projednání
žádosti oddílu karate Polička o povolení k užití znaku města Poličky.
RM schvaluje dodavatele akce – „Zhotovení PD
na rozšíření smuteční obřadní síně v areálu centrálního hřbitova v Poličce“ – firmu APOLO CZ s.r.o.,
Polička, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou
APOLO CZ s.r.o., Polička, na akci „Zhotovení PD na
rozšíření smuteční obřadní síně v areálu centrálního
hřbitova v Poličce“ dle důvodové zprávy a pověřuje
starostu k podpisu této smlouvy o dílo.
RM schvaluje úpravu Smlouvy o pronájmu
veřejného osvětlení, o jeho provozování a správě
v Poličce se společností CITELUM, a.s., Praha 4, dle
důvodové zprávy.
RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Oprava dětského
hřiště na Sídlišti Hegerova v Poličce“ dle důvodové
zprávy v tomto složení: Vilém Vendolský, Milan
Pazlar, Jiří Mach.
RM schvaluje hodnotící komisi a komisi k otevírání obálek s nabídkami pro výběr zhotovitele
zakázky „Oprava komunikace v části města Poličky – Lezníku“ ve složení: Jiří Mach, Jana Jansová,
Ing. Marie Kučerová.
RM schvaluje Dodatek č. 15 ke Smlouvě o provozování infrastrukturního majetku uzavřené dne
13. 6. 1996 mezi Městem Polička a VHOS, a.s., Moravská Třebová, dle důvodové zprávy.
RM jmenuje členem kulturní komise pana Miloše
Dempíra, DiS., ředitele příspěvkové organizace Hrad
Svojanov, s účinností od 14. 4. 2008.
RM schvaluje jako zhotovitele zakázky „Provedení údržbových prací oken a mříží na oknech budovy
radnice – Palackého nám. č.p. 2“ firmu Petr Vaško,
lakýrnické práce, Polička.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou
Petr Vaško, lakýrnické práce, Polička, k zajištění zakázky „Provedení údržbových prací oken a mříží na
oknech budovy radnice – Palackého nám. č.p. 2.
RM schvaluje Skateboard Clubu Polička využití
plochy Palackého náměstí v termínu do 30. 10. 2008

v době od 17:00 do 20:00 hodin pro účely tréninku
jízdy na skateboardu.
RM souhlasí s přerušením provozu mateřských
škol v Poličce v měsíci červenci a srpnu 2008 dle
přílohy důvodové zprávy.
RM souhlasí s přerušením provozu školních
družin v Poličce v měsíci červenci a srpnu 2008 dle
přílohy důvodové zprávy.
RM jmenuje komisi pro otvírání obálek a hodnotící komisi na výběr dodavatele na akci „Výměna
oken v bytě v budově Masarykovy ZŠ Polička“ ve
složení: Mgr. Jaroslav Kacálek, Jiří Mach, Ing. Květa
Vomočilová.
RM jmenuje komisi pro otvírání obálek a hodnotící komisi na výběr dodavatele na akci „Výměna
oken v bytě v budově ZUŠ B. Martinů Polička“ ve
složení: Renata Pechancová, Jiří Mach, Ing. Květa
Vomočilová.
RM jmenuje komisi pro otvírání obálek a hodnotící komisi na výběr dodavatele na akci „Výměna oken
v bytě v budově Speciální ZŠ Polička“ ve složení:
Jaroslava Krejčí, Jiří Mach, Ing. Květa Vomočilová.
RM schvaluje odpis pohledávek z účetní evidence Tylova domu dle důvodové zprávy.
RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu č. 2/2008.
RM souhlasí se zavedením možnosti parkovat
na Palackého náměstí v Poličce 30 minut zdarma
po zakoupení jednorázového povolení vjezdu prostřednictvím parkovacích automatů dle bodu č. 1
důvodové zprávy.
RM bere na vědomí informace odboru dopravy
MěÚ Polička o možnosti zjednodušení dopravního
značení v historickém centru města Poličky.
RM bere na vědomí informace odboru dopravy
MěÚ Polička o možnosti výjezdu z centra města ul.
Šaffova pro osobní automobily.
RM schvaluje Nařízení města Poličky č. 1/2008,
kterým se vymezují místní komunikace nebo jejich
úseky, které lze užít za cenu sjednanou v souladu
s cenovými předpisy, s účinností od 1. 6. 2008.
RM bere na vědomí žádost společnosti T.E.S.
s.r.o., Polička, o odkup nemovitostí uvedených pod
bodem 1), 2), 3) a 4) důvodové zprávy a ukládá
majetkoprávnímu odboru zajistit zpracování znaleckých posudků na nemovitosti uvedené pod bodem
1) a 2).
RM schvaluje užití městského znaku za účelem
zhotovení reprezentačních dresů oddílu karate Polička, dle důvodové zprávy.
RM bere na vědomí předloženou studii s názvem
„Regenerace a využití městských hradeb pro rozvoj
cestovního ruchu v Poličce“ od společnosti INRECO,
s.r.o., Hradec Králové ze 02/2008.
Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí
na sekretariátě starosty města.

PROGRAM „MAKE A CONNECTION – PŘIPOJ SE“
BUDE OPĚT NADĚLOVAT DOBROVOLNÍKŮM
Finanční podporu až do
výše 50 tisíc korun mohou
na svůj projekt získat mladí lidé ve věku od 16 do
26 let v sedmém ročníku
úspěšného programu „Make
a Connection – Připoj se“,
který v České republice
společně realizuje Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) a společnost Nokia. Na regionální
úrovni (v Pardubickém, Královéhradeckém a Libereckém kraji) program mediálně podporuje Občanské sdružení Altus.
Program je určen na podporu dobrovolných
aktivit mladých lidí, kteří mají chuť svým projektem pomoci komunitě, ve které žijí. Zájemci se

mohou se svým programem přihlásit nejpozději do
30. června 2008 vyplněním jednoduchého formuláře, v němž specifikují cíl projektu, cílovou skupinu,
místo, termín realizace a zejména význam a přínos
jejich projektu.
Kromě finančních prostředků na realizaci projektů absolvují mladí lidé, jejichž projekty získají
finanční podporu, také několikadenní školení, kde
se naučí, jak své projekty řídit, správně komunikovat v týmu a získají i řadu dalších důležitých
informací.
Veškeré informace o účasti v programu, včetně
formuláře přihlášky projektu (žádost o grant) jsou
k dispozici na www.pripojse.cz.

ZÁJEM O TESTY NA DETEKCI
DROG NEUSTÁVÁ
V loňském roce Město Polička společně s komisí
pro prevenci kriminality při MěU Polička zakoupilo
a distribuovalo na 170 sad testů na detekci drog. Jedná
se o testy, které jsou určeny především rodičům, kteří
tak získávají účinný prostředek ke kontrole vlastních
dětí. Mohou se tak přesvědčit zda jejich dítě neexperimentuje s omamnými a psychotropními látkami.
Největší zájem je o testy na marihuanu, které dokáží
odhalit užití této látky až 90 dnů nazpět. Další na
žebříčku zájmu jsou testy na pervitin a taneční drogu
extázi. Testy jsou k dostání anonymně v Informačním
centru v Poličce a u pracovnic sociálního odboru
MěÚ Polička. Město Polička společně s KPPK v této
aktivitě hodlá pokračovat i v letošním roce a snahou
bude uspokojit všechny zájemce o tyto testy.
předseda KPPK
Aleš Horníček

CHCETE SLYŠET ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA?
Nemohli jste se ho zúčastnit osobně? Na adrese
http://www.policka.org/skupina/ix2x18.aspx si můžete přečíst zápisy z jeho jednání a na konci zápisu je
odkaz na stažení zvukového souboru, který si můžete
přehrát v počítači.

NĚKOLIK ODPOVĚDÍ
V dubnové Jitřence vyšel článek „Tajemství fary
v Poličce“, kde se pisatel táže, kolik by činilo nájemné za deponování soch legionářů ve farní garáži
v letech 1941-1998. Zkusme to spočítat. Fara byla,
kupodivu, majetkem města nikoliv církve, takže za
léta 1941-1994 by nájemné bylo 0,- Kč. V roce 1996
byly sochy vystěhovány, takže za léta 1996-1998
by nájemné bylo rovněž 0,- Kč. A kolik by mělo
být nájemné za 2 m čtvereční za období 1994-1996,
když vezmeme v úvahu, že město římskokatolické
církvi darovalo v roce 1994 velkou budovu fary
i s obrovským dvorem-zahradou? Toť otázka, na
kterou nechť si odpoví každý sám.
Na otázku, odkud pochází na půdě fary nalezený renesanční oltář, předkládám námět do diskuze.
Ještě na počátku 20. století se v kostele v Sádku
nacházel renesanční oltář, který je řadu desetiletí
nezvěstný. Že by jej některý poličský děkan přestěhoval na půdu fary do Poličky? Odpověď budeme
znát, až bude nalezený oltář představen, alespoň
formou popisu vyobrazeného námětu. Byla by to
pak situace obdobná tomu, co se děje dnes v Poličce. Krucifix z kostnice byl přestěhován do kostela
sv. Michaela, obrazy ze sv. Michaela byly přestěhovány na faru, předměty z kostela sv. Jakuba jsou
také na cestách. Kam se poděl novogotický lustr?
Kde jsou barokní sokly od barokních soch? Proč se
stěhovala křtitelnice? Proč byl rozdělen kredenční
oltář s Kalvárií? … Dočkáme se odpovědí nebo to
ponecháme jako tajemství pro naše následovníky?
David Junek

P ijmeme

BARMANKY
Nástup možný ihned, dobré
platové ohodnocení.

Kontakt:
e-mail: malacasina@seznam.cz
tel: 737 523 629
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POLICIE V AKCI
Podezření z trestného činu krádeže vloupáním
a porušování domovní svobody sdělili osmnáctiletému muži z Chrudimi a devatenáctiletému muži
z Poličky poličtí policisté. Mladíci jsou podezřelí z toho, že neoprávněně vnikli do rekreační chalupy ve
Stříteži, kde přespávali a odcizili zavařeniny. Policisté
muže zadrželi přímo na místě vloupání.
Ze sklepní koje v Poličce na ulici B. Němcové
zmizelo pánské horské jízdní kolo v hodnotě 40.000
korun. Policisté ve věci zahájili úkony pro trestný čin
krádeže a porušování domovní svobody, za který
pachateli při dopadení hrozí až dvouletý trest odnětí
svobody. Policisté z Poličky se případem intenzivně
zabývají a po jízdním kole a pachateli pátrají.
Na podzim loňského roku našla čtyřiatřicetiletá
žena z Poličska v lesním porostu u obce Tři Studně
u Nového Města na Moravě protipancéřový granát.
Jednalo se o granát německé výroby ráže 30 mm
z druhé světové války. Žena granát uložila doma,
a téměř po půl roce, ve středu 9. dubna, jej zabalený
v novinovém papíře odevzdala na policejní služebnu
v Poličce. Policisté okamžitě zavolali pyrotechnika
ze zásahové jednotky Správy Východočeského kraje,
který si protipancéřový granát převzal k likvidaci.
Jaké nedozírné následky by mohlo mít toto počínání,
pokud by granát explodoval, není třeba zmiňovat.
Proto policisté apelují na občany, naleznete-li jakoukoli munici, nijak s ní nemanipulujte a věc okamžitě
policistům nahlaste.
Dvě desítky občanů a dobrovolných hasičů z obce na Poličsku se zúčastnili pátrací akce. Pomáhali
tak policistům při pátrání po 71 leté pohřešované
ženě, která odešla z domova neznámo kam. V sobotu kolem šesté hodiny večer oznámila 43letá
žena z Poličska, že od pátku 11. dubna pohřešuje
svoji 71 letou matku. Ta odešla z domova dle rodiny
neznámo kam. V průběhu pátečního dne se dcera
s manželem snažila maminku nalézt sama. Protože
jejich pátrání bylo bezvýsledné, obrátili se s žádostí
o pomoc na polici. Ta okamžitě vyhlásila pátrací akci,
do které bylo zapojeno hned několik služeb. Kromě
policistů z obvodního oddělení Polička a Svitavy se
do akce zapojili i policisté, jak z dopravního inspektorátu, tak i z cizinecké policie ze Správy Východočeského kraje PČR Hradec Králové se speciálním
vozidlem s termovizí. Nechyběli ani dvě desítky místních obyvatel a dobrovolných hasičů z obce, kterým
neštěstí druhých není lhostejné. Samotná pátrací akce
byla zahájena v sobotu 12. dubna v osm hodin večer
a trvala do časných ranních hodin následujícího dne.
V pátrací akci byli policisté připraveni pokračovat
i následující den, naštěstí to nebylo nutné. Pohřešovaná žena se kolem 5:30 vrátila sama domů.
V Poličce na Nové ulici neznámý pachatel vnikl
nezjištěným způsobem do zaparkovaného a uzamčeného vozidla Citroěn Xsara, ze kterého odcizil uložené věci v podobě osobních dokladu, platební karty,
finanční hotovosti za téměř 4.350 korun. Případem se
zabývají poličští policisté.
Policisté si došlápli na 43letého muže z Poličska,
který od počátku roku v pěti případech neoprávněně
vnikl do jedné z firem na Poličsku. Od počátku roku
navštěvoval neznámý pachatel na Poličsku jednu z firem. Do přineseného pytle zcizoval litinové výrobky,
jež odevzdával do sběrných surovin. Firmě svým
jednáním způsobil škodu bezmála 130 tisíc korun.
V pondělí 14. dubna však 43letý muž z Poličska uvízl
v síti mužů zákona. Ještě téhož dne policejní komisař
muže obvinil z trestného činu krádeže, za který mu
hrozí až tříleté vězení.
21. 4. Dvacetiletý mladý muž z Poličky nerespektoval zákaz řízení motorových vozidel, který mu byl
vysloven Okresním soudem ve Svitavách. Při řízení
vozidla Nissan byl ve 14:00 na ulici Hegerova kontrolován městskými strážníky, kteří tuto skutečnost
oznámili poličským policistům. Ještě týž den bylo
muži ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření z trestného činu maření výkonu úředního
rozhodnutí. Během krátké doby tak mladý muž stane
před okresním soudem.
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HISTORICKÝ JARMARK NA SVOJANOVĚ
Hrad Svojanov bude ve dnech 3. - 4. května
místem konání historického jarmarku. Na hrad
přijedou řemeslníci z různých koutů republiky, aby
zde návštěvníkům přiblížili zručnost a um našich
předků. Přitom jejich výrobky zde bude možné
i zakoupit. Součástí jarmarku bude i zahájení přehlídky dravých ptáků v hradních voliérách, kterou
hrad pořádá ve spolupráci se záchrannou stanicí
Zelené Vendolí. Jarmark se koná na nádvoří hradu
a otevřeno bude po oba dny od 9°° do 17°° hodin.
V měsíci květnu je hrad otevřen již denně kromě pondělí, vždy od 9°° do 17°° hodin. Návštěvníci
si mohou prohlédnout všechny stálé expozice hradu s historickým vybavením, do 15. května bude
otevřena i výstava Lidé a stromy, představující
žákovské práce Základní umělecké školy Bohuslava Martinů v Poličce. Od soboty 17. května bude
hradní výstavní sál hostit výstavu prací brněnského
malíře Lubomíra Stejskala. Po opravách je na hradě
znovuotevřena restaurace, pro vyšší komfort služeb
pro návštěvníky slouží nově vybavená kuchyně.

V měsíci dubnu hrad spustil novou webovou
prezentaci. Na stránkách www.svojanov.cz budete
v nové podobě pravidelně informováni o všech novinkách hradu i o připravovaných akcích.
Miloš Dempír

Výstava Lidé a stromy ZUŠ Bohuslava Martinů

PROGRAM KNIHOVNY
NA KVĚTEN

KALENDÁŘ AKCÍ

Zveme vás na výstavu
Jaroslav Novotný - Exhibition of very bad art
čtvrtek 1. května
od 19:00
– v parku u Bohouše

města Polička
Květen 2008

Máj
„Je pozdní večer, první
máj…“ a pro literární milce i náhodné kolemjdoucí
čtou Máchův Máj vaši známí i neznámí.

TYLŮV DŮM POLIČKA
pondělí
5. května

malý sál TD od 19.00 hodin
TANEČNÍ PRO POKROČILÉ
Kurz vedou taneční mistři z Taneční školy ELLIS Svitavy.
Nepřístupno veřejnosti

úterý

velký sál TD v 19.00 hodin
Paul Pörtner
BLÁZNIVÉ NŮŽKY
Bláznivé nůžky jsou kriminální komedie. Možná si myslíte, že tyhle dvě věci
nejdou dohromady, ale jdou. Chvílemi se
člověk prostě baví. Dokud to nezačne být
napínavé. Hra nás zavede do kadeřnického salónu s dosti svérázným personálem.
Přichází několik náhodných i stálých
hostů, se kterými můžeme prožít řadu
všedních, s humorem podaných situací.
Do toho v prvním patře někdo stále hraje
na piano. Ale najednou piano ztichne…
Účinkují herci Východočeského divadla
Pardubice
DIVADELNÍ ABONENTNÍ CYKLUS
JARO 2008
Prodej zbylých vstupenek: 190,- 170,150,- Kč

6. května

pátek
16. května

malý sál TD od 19.00 hodin
TANEČNÍ PRO POKROČILÉ
Kurz vedou taneční mistři z Taneční školy ELLIS Svitavy.
Nepřístupno veřejnosti

MARTINŮ FEST 2008 - 11. ročník
16. května (pátek)
Pouliční divadlo na chůdách
18. května (neděle)
16.30 hodin... Pietní akt u hrobu B. Martinů
17.15 hodin... Vernisáž obrazů - Bořivoj
Borovský
18.00 hodin... Dechové kvinteto Národního divadla
19. května (pondělí)
17.00 hodin... Roztomilosti (vystoupení
žáků hudebního, tanečního a dramatického oboru Základní umělecké školy
Bohuslava Martinů Polička – doprovodný
program)
20. května (úterý)
10.00 hodin... Bennewitzovo kvarteto
(koncert pro školy)
19.00 hodin... Bennewitzovo kvarteto
22. května (čtvrtek)
18.00 hodin... Charlotte Quennehen
- Martinů (beseda s PhDr. Janem Kapustou) (muzikolog a bývalý ředitel Památníku B. Martinů v Poličce)
23. května (pátek)
19.00 hodin... Ozvěny Pražského jara
(Vitali Berzon (Rusko) - klavír)
25. května (neděle)
18.00 hodin... Camerata Bohemica (sólista Jan Páleníček - violoncello, dirigient
Gudni A. Emilssohn (Island))

čtvrtek
22. května

velký sál TD v 8.15 a 10.15 hodin
KDYŽ JDE KŮZLE OTEVŘÍT
Divadelní inscenace vznikla na motivy
známé pohádky o chytrých kůzlatech
a vlkovi, kterému se nepodařilo přes
veškerou snahu kůzlátka přechytračit.
Pohádka Hravého divadla Brno je určena
dětem od 3 do 9 let.
Školní představení pro mateřské a základní školy. Přístupno veřejnosti.
Vstupné: 40,- Kč

čtvrtek
29. května

velký sál TD v 8.15 a 10.15 hodin
PRAŽSKÉ POVĚSTI
Eva Hrušková a Jan Přeučil hrají Horymíra, Křesomysla, chudého studenta a čerta, ale samozřejmě i oblíbeného Jiráska
s Jiráskovou. Svou koncepcí navazují na
Pověsti české a jsou vhodné pro děti od 5
do 12 let.
Školní představení pro mateřské a základní školy. Přístupno veřejnosti.
Vstupné: 45,- Kč

ZÁKLADNÍ KURZ TANCE
A SPOLEČENSKÉHO
CHOVÁNÍ 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.
Přihlášku si můžete vyzvednou v kanceláři
Tylova domu v Poličce, nebo v Informačním
centru Polička. Přihlášky za taneční pár budou
mít přednost. Do přihlášky je nutné uvést jméno, příjmení, rok narození, kontaktní adresu
a telefon.
Podání přihlášky a platba:
Tylův dům Polička
Vrchlického 53, tel. 461 725 204
od 26. května do 26. června 2008
V úředních hodinách:
pondělí a středa od 8. 00 do 17. 00 hodin
úterý a čtvrtek od 8. 00 do 15. 30 hodin

pátek 9. května od 20:00 v Divadelním klubu
Divadelní pátek – Lia Bugnar & Davka
Trpanec – Až zaprší
Vtipný a mírně drsný text současné rumunské
autorky Lii Bugnar vypráví o trojici mladých hudebně
nadaných děvčat balancujících na pokraji existenční
krize. Žijí však snem, že jejich seskupení s názvem
„Až zaprší“ prorazí na hudební scéně. Ale i za úspěch
se musí zaplatit….
Hrají: Mirka Venclová, Bára Vyskočilová, Veronika
Khomová, Petr Lev Reif a Jiří Chvalovský. Režie: Jiří
Trnka.
Vstupné 80 Kč/50 Kč
sobota 10. května od 19:30 v čítárně knihovny
Cestovatelský večírek – Malorca
Přijďte si prohlédnout, jak vypadá tento nádherný
ostrov, když opustíte jeho vyhlášená pobřežní letoviska. Místo německých pivnic a prodejen nesmyslů naleznete nefalšovaný středomořský ostrov s nádhernou
atmosférou a pohodovými lidmi. Vaším průvodcem
bude Pavel Joneš.
neděle 11. května od 15:00 v Divadelním klubu
Divadlo pro děti – Divadlo Minotaurus
– Dloušiby
Dloušiby, alias Dlouhý, Široký a Bystrozraký je
tradiční pohádka v netradičním podání kejklířského
divadla Minotaurus.
Vstupné 40 Kč
čtvrtek 22. května od 18:00 v hudebním salónku
muzea
Historický klub – Hledající se a hledané
– Žena za první republiky (1918-1938)
Ženský svět je prostor vyhrazený ženám, jež
v něm zabezpečují zázemí pro rodinu, nasycení jejích
členů, pečují a vychovávají děti, starají o manžela
a chod domácnosti. Prostor ženám určili muži. Většinou máme pocit, že víme, co ženský svět obnášel.
Jaká je pravda?
Přednáší Mgr. Karla Přečková.
Každou středu od 16:00 – Klub deskových her

KRÁLOVNA MĚSTA
POLIČKY 2008
Město Polička a Tylův dům i v letošním roce
připravuje dnes již velmi známou a úspěšnou společenskou akci, která reprezentuje naše město mezi
ostatními královskými věnnými městy. Finálový
večer a boj o titul královny věnných měst se v letošním roce koná v říjnovém termínu v Trutnově.
Soutěže se může zúčastnit každá dívka a žena
s trvalým bydlištěm v Poličce, která v roce 2008
dosáhne věku 16 let a zašle nebo doručí přihlášku
do soutěže na adresu: Tylův dům, Vrchlického 53,
Polička.
Přihlášku s informacemi týkajícími se organizace volby královny obdržíte v kanceláři Tylova domu
v Poličce a v Informačním centru Polička.
Přihlášky do soutěže budou přijímány
do 20. 6. 2008.
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UZÁVĚRKA FOTOGRAFICKÉ
SOUTĚŽE SE BLÍŽÍ
Městská knihovna připomíná všem příznivcům
dobré fotografie, že uzávěrka amatérské fotosoutěže s názvem „Toto je moje Polička“ je již 20. května.
Nebojte se přinést na CD do knihovny své fotografie, na kterých je Polička tak, jak ji vidíte právě vy.
A je jedno, jestli na snímku bude zajímavé místo
v Poličce, nebo lidé, se kterými tu žijete a trávíte
svůj čas. Podrobné informace o soutěži získáte
na http://www.knihovna.policka.org, v knihovně
nebo v Informačním centru.
Porota, která ocení nejlepší fotografie a provede jejich výběr pro výstavu, bude pracovat
v tomto složení: předseda poroty Dr. Milan Báča,
ředitel gymnázia Svitavy, fotograf a organizátor fotografického života, člen poroty Národní
soutěže amatérské fotografie. Členy poroty jsou:
Mgr. Ilona Kozáková, učitelka výtvarných oborů na Gymnáziu v Poličce, Jiří Hájek, poličský
fotograf,
Jan Jukl, ředitel Městské knihovny,
Lenka Odvárková, studentka JAMU v Brně.
Pořadatel se těší na vaše fotografie a zároveň vás
zve na výstavu oceněných fotografií, která bude
k vidění od 7. 6. 2008 ve vestibulu Městské knihovny v Poličce.
J. M.

CHOVATELSKÁ VÝSTAVA

KINO POLIČKA
středa
7. května

pátek
9. května

velký sál TD v 19.00 hodin
ŽELVY MOHOU LÉTAT
Příběh o dětech obchodujících s nášlapnými minami, který dojal diváky po
celém světě. První irácký film natočený
po pádu Saddáma Husajna.
Film je zařazen v rámci PROJEKTU 100
Irák, 2004, 95 minut, do 15 nepřístupný
Vstupné: 60,- Kč

úterý
13. května

velký sál TD v 8.15 a 10.15 hodin
NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA
Nejnovější film krále českých pohádek
Zdeňka Trošky. Inspirací pro scénář filmu Nejkrásnější hádanka se staly Drdovy
pohádky O Matějovi a Majdalence a Jak
princezna hádala, až prohádala.
Školní představení pro žáky I. stupně ZŠ
Pohádka, ČR, 98 minut,
mládeži přístupný
Vstupné: 40,- Kč

Český svaz chovatelů v Poličce pořádá ve
dnech 10. – 11. května 2008 výstavu králíků,
drůbeže, holubů a ukázku okrasného ptactva. Při
této akci proběhne výkup kožek, prodej granulí,
květin, nosných kuřic, housat, káčat a krůťat.
Výstava bude otevřena v sobotu 13-18 hod.
v neděli 8-15 hod.
Srdečně zvou pořadatelé

IV. JARNÍ POLIČSKÝ MASTER
CLASS V AEROBIKU
V sobotu 12. 4. uspořádalo SVČ Mozaika ve
spolupráci s Masarykovou ZŠ a Kruhem přátel
DDM IV. ročník soutěže v aerobiku.
1. kategorie:
1. Martinů Žaneta
2. Štějdířová Markéta
3. Faltýnková Andrea
2. Kategorie:
1. Štursová Kristýna
2. Makovská Iveta
3. Navrátilová Veronika
3. Kategorie:
1. Šimkovská Nella
2. Fricová Veronika
3. Eltschknerová Klára
4. Kategorie:
1. Klímová Jana
2. Navrátilová Petra
3. Groulíková Andrea

úterý
13. května

středa
14. května

Děkujeme sponzorům soutěže:
NIVEA, OPÁVIA – D. Srnská a V. Bidmonová,
GE - Money Bank, paní Fricová, SPINNING – Jan
Faltýnek

pátek
23. května
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velký sál TD v 19.00 hodin
OBČAN HAVEL
Film Občan Havel nahlíží do zákulisí
politických i soukromých dramat prezidentského období Václava Havla. Diváci
uvidí jeho nervozitu při první volbě
českého prezidenta či trápení při nácviku prezidentské děkovací řeči, poznají,
že umí recitovat Šrámkův Stříbrný vítr
nebo nalít Miloši Zemanovi becherovku.
Kamera jej ale sleduje i v situacích, kdy
se dokáže pěkně rozčílit a zanadávat na
špatně ušité košile.
Dokument, ČR, 1994-2007, 119 minut,
přístupný
Vstupné: 60,- Kč

velký sál TD v 19.00 hodin
TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA
Můžete se těšit na celovečerní film, který
vznikl na motivy jednoho z nejoblíbenějších českých televizních seriálů a knihy
Fan Vavřincové.
Hrají: Eva Holubová, Jaromír Dulava, Jiří
Mádl, Ivana Chýlková, Marián Labuda,
Lilian Malkina,Vanda Hybnerová, Monika Zoubková,...
Komedie, ČR, 90 minut,
mládeži přístupný
Vstupné: 70,- Kč
velký sál TD v 18.00 hodin
KRONIKA RODU SPIDERWICKŮ
Dům prastrýce Spiderwicka, do kterého
se sourozenci Jared, Simon a Mallory
právě přistěhovali, vypadal už na první
pohled velmi záhadně. A druhý pohled
jim stačil k tomu, aby vytušili, že je na
téhle divné adrese čeká největší dobrodružství jejich života. Kronika rodu
Spiderwicků je adaptací populární stejnojmenné knižní série, ve které ožívá
fantastický svět obývaný ještě fantastičtějšími bytostmi.
Dobrodružný, fantasy, USA, 95 minut,
mládeži přístupný
Vstupné: 65,- Kč
velký sál TD v 20.30 hodin
NENÁPADNÝ PŮVAB BURŽOAZIE
Vypráví o skupince známých, kteří
se chtějí sejít na večeři, v níž ale nóbl
hrdinům opakovaně kdosi nebo cosi
zabrání. Mistrné podobenství není jen
karikaturou politického gangsterismu
a pokrytectví církve, ale odhaluje i „nenápadnou ošklivost“ konzumní společnosti, z níž vymizel Bůh a kde svoboda

zdevalvovala do falešného zdání o tom,
že je dovoleno vše na úkor druhých.
Film je zařazen v rámci PROJEKTU 100
Francie, 1972, 102 minut,
nevhodný do 12 let
Vstupné: 60,- Kč
úterý
27. května

velký sál TD v 19.00 hodin
10 000 př. n. l.
Člen horského kmene, mladý lovec
D’Leh objevil tu nejsilnější vášeň svého
srdce – krásnou dívku Evolet. Do vesnice
jednoho dne vtrhnou neznámí nájezdníci a Evolet unesou. D’Leh se společně
s tlupou nejodvážnějších lovců vydává
po jejich stopách. Skupina nedobrovolných hrdinů se při svém putování musí
utkat s šavlozubými tygry, prehistorickými stvůrami i sami se sebou. Na konci
cesty je navíc čeká setkání se Ztracenou
civilizací. Budoucnost prostých bojovníků spočívá v rukou představitele bohaté
a silné kultury, jejíž pyramidy se dotýkají nebe. Hrdinové se musí semknout
a utkat s bohem, který nemilosrdně
zotročuje jejich lid...
Dobrodružný, USA, 2008, 109 minut,
do 12 let nevhodný
Vstupné: 65,- Kč

čtvrtek
29. května

velký sál TD v 19.00 hodin
BOBULE
Letní melancholická komedie o dvou kamarádech, kteří pochopí, že nejen u moře se dá prožít fantastická dovolená.
Hrají: Kryštof Hádek, Lukáš Langmajer,
Tomáš Matonoha, Václav Postránecký,
Lucie Benešová, Lubomír Lipský, Tereza
Voříšková,….
Letní komedie, ČR, 2007, 90 minut,
přístupný
Vstupné: 70,- Kč

pátek
30. května

velký sál TD v 19.00 hodin
O RODIČÍCH A DĚTECH
Milovat je lidské - chybovat je dědičné.
Nová česká komedie o otcích, synech
a ženách jejich života.
Hrají: Josef Somr, David Novotný, Zuzana Stivínová, Mariana Kroftová, Jiří
Lábus,…
Komedie, ČR, 2007, 110 minut,
přístupný
Vstupné: 70,- Kč

STOMATOLOGICKÁ
POHOTOVOST
Oblast Litomyšl - Polička

1. 5. 2008

MUDr. Joukl, Jan, Litomyšl,
Mariánská 1137, 461 615 402,
3. - 4. 5.
MUDr. Kašparová, Leona, Polička,
Janáčkova 523, 775 724 524,
8. 5. 2008 MUDr. Kočí, Jiřina,
Dolní Újezd 838, 461631126,
10. - 11. 5. MUDr. Kopecká, Eva, Bystré,
nám. Na Podkově 25, 606 182 715,
17. - 18. 5. MUDr. Kössler, Pavel, Polička,
Haškova 445, 461 724 369,
24. - 25. 5. MUDr. Kösslerová, Jitka, Polička,
Haškova 445, 461 724 369,
31. 5. - 1. 6. MUDr. Králová, Zdena, Litomyšl,
Družstevní 69, 461 614 727,
7. - 8. 6.
MUDr. Krpčiar, Patrik, Litomyšl,
Mariánská 1137, 461 619 670
Ordinační doba: sobota, neděle a svátky od 8 do 11 hodin.

DIVADELNÍ KLUB
POLIČKA, zadní vchod Tylova domu
www.divadelniklub.cz
PÁTEK 2. 5. – od 21.00 SPACE TOUR 2008
PETR BENDE - nová koncertní verze a jak je u kapely dobrým zvykem, nebude chybět ani hudební
překvapení. Pavel Bříza – bicí nástroje, Dalibor
Dunovský – basová kytara, Daniel Hlaďo – sólová
kytara, Borek Nedorost – klávesové nástroje, Karel Nováček – trumpeta.
L.B.P. - Markéta Poulíčková, v doprovodu špičkové kapely L.B.P. band, která funguje pod vedením
Dalibora Cidlinského (spolupráce s Jaromírem
Nohavicou, Anetou Langerovou a mnoha dalšími
předními umělci).
Vstupné: předprodej v DK a IC Polička 160,- Kč
na místě 190,- Kč
SOBOTA 3. 5. – od 21.00
METALOVÝ VEČÍREK – KŘEST CD
PERSONAL SIGNET - křest CD Badtime stories,
hosté DIRTY GAME (ČR), CAST AWAY (SK), kapely jsou škatulkovány jako progressive metal.
Každý desátý návštěvník dostane CD Badtime
Stories zdarma, každý dvacátý tričko zdarma
Vstupné: 80,- Kč
PÁTEK 9. 5. – od 20.00 DIVADELNÍ VEČER
Lia Bugnar & Davka Trpanec – Až zaprší
Nemají na nájem, nemají co jíst, ale mají jeden
sen: Vyprodané koncerty a nahrávky, co obletí
svět! Příběh jedné dívčí kapely, které se splnily
sny! Ale i za úspěch musíš zaplatit…. Přijďte si
poslechnout kapelu „Až zaprší“ na živo.
Hrají: Mirka Venclová, Bára Vyskočilová, Veronika
Khomová, Petr Lev Reif a Jiří Chvalovský. Hudba:
D. Hlaváč, scéna: A. Dobrovská, režie: J. Trnka.
Vstupné 80,-Kč/50,-Kč
SOBOTA 10. 5. - 21.00
HC/PUNK/GRIND – HC VEČÍREK
Gepes (ex Generace polosmradů) experimental
punk-rock / Moravská Třebová Veřejná bezpečnost - punk / Adamov Poslední konflikt - HC /
Polička Škoda 120 - grind-hardcore / Ořechov Brna Flying brains - grind-hardcore / Skuteč
Vstupné: 80,- Kč
NEDĚLE 11. 5. – od 15.00
DĚTSKÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Divadlo Minotaurus – Dloušiby
Dloušiby, alias Dlouhý, Široký a Bystrozraký je
tradiční pohádka v netradičním podání kejklířského divadla Minotaurus.
Vstupné 40,- Kč
ČTVRTEK 15. 5. – od 20.00
Předzvuky Majálesu 2008
promítání záznamu studentského majálesu z minulého roku, zábava, hudba, tanec.
Vstupné 10,- Kč
PÁTEK 16. 5. – od 20.00 JAZZOVÝ VEČER
Phisbacher (USA/CZ) http://www.walterfischbach
er.com Walter Phishbacher - piano, keybord, Petr
Dvorský - kontrabas, Jakub Doležal - saxofon,
Otto Hejnic - bicí. Walter Phishbacher je u nás
znám z vystupování s Cellulou New York Laca
Decziho. Pochází z Rakouska. Ve Vídni studoval
klasické a jazzové piano. Po odchodu do New
Yorku studoval na renomované Mannes College
and the New School Jazz Department. Uplatnil
se jednak jako sólový hráč, ale spolupracoval
i s řadou umělců jako např. George Garzone, Joel
Frank Foster, Ingrid Jensen a další. Zkoušel štěstí
i jako producent. Poličský Divadelní klub navštíví
s vlastním projektem Phishbacher s kontrabasistou Petrem Dvorským, bubeníkem Otto Hejnicem
a saxofonistou Jakubem Doležalem.
Vstupné:120,- Kč / 80,- KčS

SOBOTA 17.5. - od 20.00 BENEFIČNÍ KONCERT
PRO DNZ BYSTRÉ
KZR Litomyšl, Waldagang, Motorest a DNZ Boys
Vstupné: 99,- Kč
PÁTEK 23. 5. od 21.00 Dr.Tekk JUNGLE NIGHT
djs: Krop-@tko, Expendable, Roz-hlas, Maskach.
Vstupné: 50,- Kč
KLUBOVÉ KINO
ČTVRTEK 1. 5. – od 20.00 - Hezké sny
Drama / Romantický / Komedie
USA / Velká Británie, 2007, 90 min
Hrají: Penélope Cruz, Martin Freeman, Gwyneth
Paltrow, Danny DeVito, Keith Allen, Skye Bennett,
Steffan Boje, Franco Bulaon, Lucy DeVito, Sonia
Doubell
Doma má Gwyneth Paltrow a zdá se mu o Penélope Cruz! Gary Sheller (MartinFreeman) je na
pokraji svých sil. Kdysi úspěšný zpěvák a muzikant píše hudbu pouze pro reklamní spoty, jeho
manželství s Dorou (Gwyneth Paltrow) ho neuspokojuje. Vše se změní ve chvíli, kdy do Garyho
snů vstoupí dokonalá, nádherná a vzrušující Anna
(Penelope Cruz).
ČTVRTEK 8. 5. – od 20.00 - Morgiana
Drama / Mysteriózní
Československo, 1972, 99 min.
Režie: Juraj Herz
Hrají: Iva Janžurová, Josef Abrhám, Nina Divíšková, Petr Čepek, Josef Somr

Krásná a neskonale laskavá dívka dlouho netuší, že její sestra, která jí závidí tělesný půvab,
pravidelně chystá pomalu a nenápadně fungující
jed. Studie až výstředně patologických vnitro
rodinných vztahů se bohužel utápí v přemrštěné výtvarné stylizaci, která postihuje hlavně
kostýmy, ovlivňuje scénografické pojetí. Výtečná
herecká práce Ivy Janžurové, která ztvárnila obě
hlavní role, se tak trochu ocitá ve stínu obrazové
extravagance.
ČTVRTEK 15. 5. – od 20.00
Předzvuky Majálesu 2008
promítání záznamu studentského majálesu z minulého roku, zábava, hudba, tanec.
ČTVRTEK 22. 5. – od 20.00 - Každý den odvahu
Československo, 1964, 85 min
Režie: Evald Schorm
Hrají: Jana Brejchová, Jiří Menzel, Jan Kačer, Vlastimil Brodský, Josef Abrhám,
Existenciální studie mladého dělníka, který našel
smysl života v politické angažovanosti a po kritice
kultu osobnosti hledá východisko z těžké morální
krize, vypovídá o roztrpčenosti generace „podvedené historií“. Schormův debut byl intenzivní
provokací k zamyšlení se nad morální zkažeností
doby (po osobních výhradách prezidenta Novotného se film dostal do kin s ročním zpožděním,
cena kritiky, jež mu byla poté udělena, byla na
příkaz oficiálních míst utajena, nesměla být publikována a film byl odstaven).
Cena za každé představení 30,- Kč.

POLIČSKÉ ROCKOUPÁNÍ 30. 5. - 1. 6. 2008
PÁTEK 30. 5. 2008
SCÉNA A:
16:00 – 16:40 POSLEDNÍ KONFLIKT
17:00 – 17:40 BEAUTIFUL LOSERS
18:00 – 18:40 RATTLE BUCKET
19:00 – 19:40 INTERSTATE 60
20:00 – 21:00 ALKEHOL
21:30 – 22:30 VYPSANÁ FIXA
23:00 – 00:00 WOHNOUT
00:30 – 01:30 SEPULTURA REVIVAL
SCÉNA B: UVÁDÍ RADOMIL UHLÍŘ
15:30 – 16:10 PAPÍROVÝ PANENKY
16:30 – 17:10 DĚDOVY BLECHY
17:30 – 18:10 PRVNÍ HOŘE
18:30 – 19:10 DORIAN GRAYS PROSTITUTES
19:30 – 20:30 KLOAKA
21:00 – 22:00 LOCOMOTIVE
22:30 – 23:30 FAST FOOD
00:00 – 01:00 LAST DAY OF JESUS
01:30 – 02:30 ION AT AN
ALTERNATIVNÍ SCÉNA BABYLON: filmy
14:00 HAPPY END
15:30 AMAZONIA VERTICAL
16:30 ZTRACENÁ TVÁŘ
jungle
19:00 OUT ON
21:00 VA-CZECH
23:00 KESHU
01:00 FORMITOX
03:00 UFO
05:00 JEZOUR
07:00 MAJKA
SOBOTA 31. 5. 2008
SCÉNA A:
12:00 – 12:40 ROMANO ZORBA
13:00 – 13:40 VÁCLAV KOUBEK

14:00 – 14:40 ŠVIHADLO
15:00 – 15:40 TRES HOMBRES
16:00 – 17:00 PRAGUE SKA CONSPIRACY
17:30 – 18:30 MŇÁGA A ŽĎORP
19:00 – 20:00 THE SWITCH
20:30 – 21:30 ARAKAIN
22:00 – 23:00 PLEXIS
23:30 – 00:30 EXTINCTION
01:00 – 02:00 ELEKTRICK MANN
SCÉNA B: UVÁDÍ RADOMIL UHLÍŘ
11:30 – 12:10 SLEPOTA 76
12:30 – 13:10 ODNAHA
13:30 – 14:10 DYING PASSION
14:30 – 15:10 MUŽY
15:30 – 16:30 LOS HONGOS
17:00 – 18:00 MCH BAND
18:30 – 19:30 APPLE JUICE
20:00 – 21:00 PŮVODNÍ BUREŠ
21:30 – 22:30 PROUZA
23:00 – 00:00 ADOR DORATH
00:30 – 01:30 ROXOR
02:00 – 03:00 HOUBA
ALTERNATIVNÍ SCÉNA BABYLON:
13:00 VIZUÁLNĚ HUDEBNÍ PRODUKCE
filmy
14:30 HAPPY END
16:00 CRAZY Aňa
16:30 DIVADLO
jungle1
8:00 THE PIE
20:00 BEAT BOX (POLIČKA)
21:30 PENNY
02:30 JEZZA
04:30 DEVYB
06:00 MAJKA
08:00 CHILLI OUT

VSTUPNÉ: předprodej 290,- Kč na místě 380,- Kč pouze sobota na místě 250,- Kč
Veškeré informace na www.rockoupani.cz
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9. VÝTVARNÝ SALON KRÁLOVSKÝCH VĚNNÝCH MĚST

MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE
PROGRAM NA KVĚTEN
Městské muzeum a galerie Polička pro Vás připravilo přehlídku současného umění
9. VÝTVARNÝ SALON KRÁLOVSKÝCH VĚNNÝCH MĚST
Vernisáž se koná v úterý 6. května 2008
v 17 hod. ve výstavních sálech muzea. Salon zahájí
za účasti autorů kurátoři výstavy Vít Bouček a Martina Vítková.
Výstava potrvá do 1. června 2008.
Otevírací doba: Út-Ne 9:00 - 12:00, 13.00 - 17:00
hod. Více na www.muzeum.policka.net
Pojďte si hrát do GALERIE aneb setkání
s umělci Poličska
28. dubna – 30. května 2008
Vzdělávací program pro školy k expozici moderního umění v radnici je připraven ve třech variantách přizpůsobených věku dětského návštěvníka.
Vlastní aktivní výtvarnou činností se děti seznámí
s díly významných umělců, kteří se v Poličce narodili nebo zde v uplynulých letech působili.
Délka programu je variabilní, dle časových
možností účastníků programu 45 – 90 min.
Zájemci se mohou objednat na tel.: 461 721 207
Historický klub květen
HLEDAJÍCÍ SE A HLEDANÁ
Společenské představy o ženě za první Československé republiky (1918-1938)
22. 5. 2008 v 18:00 v hudebním sále MMG
Polička
Přednáší Mgr. Karla Přečková
V meziválečné společnosti se střetávaly dva
hlavní názory na ženu a její poslání – žena v domácnosti pečující o rodinu a zaměstnaná žena,
a dvě hlavní tendence - nerovnováha mezi právními předpisy a setrvačností ve způsobu života
a pokrokovými názory. Co tedy obnášelo být manželkou, matkou a hospodyní?
Ženský svět je prostor vyhrazený ženám, jež
v něm zabezpečují zázemí pro rodinu, nasycení
jejích členů, pečují a vychovávají děti, starají
o manžela a chod domácnosti. Prostor ženám určili muži. Většinou máme pocit, že víme, co ženský
svět obnášel. Skutečně to víme?
Přednáška přiblíží každodenní život žen, společenské normy, hodnoty a jejich potřeby v tzv.
světě žen. Zaměříme se i na to, jak byla vnímána
sexualita ženy.

  



 
www.cafe.unet.cz

Informace
na tel.: 603 176 954
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Město Polička hostí v sálech Městského muzea
a galerie již 9. ročník Výtvarného salónu královských
věnných měst. Na této tradiční výstavní akci zastupují
svá města umělci, kteří spoluvytvářejí jejich kulturní
kontext tím, že v nich žijí a tvoří, nebo se k nim
vztahují jako k místu svého rodiště. Významně se
tak podílejí na kulturním sebevědomí míst, která,
až na výjimky, nejsou právě centry soudobého výtvarného umění. Reprezentace měst je tedy převažujícím konceptem celého výstavního projektu. Každé
pokračování představovalo prezentaci jiných názorů,
směrů, cítění, estetik i kvalit, přičemž autorské zastoupení se neopakovalo.
Záměrem kurátorů a pořadatelů bylo oslovit autory, kteří rezonují se zájmy umělců počátku 21. století
a s uměním své doby. Neměli by tedy reprezentovat
převažující kulturní průmysl, tak obvyklý v běžné
produkci i mimo kulturní centra. Schopnost umělecké reflexe pozice, jakou má umělecké dílo v dnešních
dominantních zobrazeních včetně módy, reklamy,
zábavy a globálních médií, byla hlavním kriteriem
výběru. Mělo by být zřejmé, že v dílech alespoň většiny zastoupených autorů jde o problémy z dnešního
světa a ne o uměle udržované koncepty minulosti.
Strategie a modely různých autorů se liší a vytvářejí
tak žádoucí pestrost a kritickou různorodost. Přesto
i tak potvrzují skutečnost, že vlastně dnes všichni
a všude mohou mít zcela svobodný a neomezený přístup k současné umělecké tvorbě. Při percepci umění
je vlastně jedno, odkud který autor pochází.
Nikoho již nepřekvapuje, že na významných
přehlídkách světového současného umění je více než
třetina vystavených děl vytvořena pomocí fotografie
a nových médií. Pavel Mrkus (Mělník) se zabývá
digitálními technikami, videem a animací ve vztahu
k prostru, zvuku. Účastní se výstav, videoprojekcí
a festivalů, kde pracuje s videomateriálem v reálném
čase na základě parametrů hudby a zvuku.
Všudypřítomnost umění instalace a konceptuálního umění v současné umělecké tvorbě dokládají
práce sochařů Marka Regenta (Polička) a Markéty
Korečkové (Chrudim). V mladém umění jsou velmi
často přítomny prvky subverze, ironie, perzifláže
a výtvarného humoru. Zvláštní průnik dimenze
předmětové a lidské u plastik Marka Rejenta a akcentované prvky sebeprojekce a ženskosti v dílech Markéty Korečkové jsou toho přesvědčivým dokladem.
Marta Hošková (Vysoké Mýto) ve své tvorbě rozvíjí spíše tradiční hodnoty a principy sochařské tvorby, které však nemusejí být vždy vázány na klasické
figurální tvarosloví. Převažují u ní spíše principy
a konstrukce geometricky rozvíjených prostorových
útvarů.
K aktuálním vizuálním kódům současnosti patří
také komix. Propojení výtvarné a literární složky
se na východě Čech pěstuje už od Josefa Váchala,
znalce kramářské písně a praotce českého komixu.
Této výrazové možnosti se věnují autoři, kteří svým
záběrem přesahují běžné milieu a inklinují k vyjádření svých politických, sociálních a filozofických názorů velmi otevřenou, lapidárně názornou a zároveň
metaforickou formou. Úderný a vtipný jazyk komixu
může oslovit čtenáře deníků, mladé lidi, tedy publikum, které není zvyklé navštěvovat galerie. Jiří Grus
(Trutnov) a Jaroslav Schejbal (Hradec Králové) se nevyhýbají ani analýzám násilí. Agresivita stylu daná
stylizovanou zjednodušenou kresbou a částečně
ovlivněná grafitti a street artem neznamená ani tak
výkřik protestu jako nezdolné a stále znovu a lépe
formulované trvání si na názoru. A komix bez sexu,
to by snad šlo proti žánru.
Z hudebního oboru do výtvarné oblasti expandoval muzikant Jan Kadava (Nový Bydžov). Jeho artificiální hudební, počítačové a produkční působení
v živelných a přitom lyricky bohatých projektech
Lyosphere a Alaf patří k nejpozoruhodnějším v doméně královských věnných měst. Prolínající se fotografie a proměňující se čisté tvary inspirované stejně
jako hudba světem přírody, kosmu a mikrokosmu se
zabydlují pomocí tónů, melodií a zvuků mnohem

šířeji v receptorech lidských smyslů. Výtvarné prvky
umocňují působení hudby, nabývají prostorové chuti
a vypovídají o tvaru vědomí v univerzu. Přítomnost
muzikálně výtvarného genu (viz Štěpán Málek) dělá
z Nového Bydžova evropský Seattle.
Čisté tvary jsou charakteristické také pro sklo,
z jehož technologie vyšla Zuzana Škutchanová (Jaroměř), aby svou speciální metodou 3D multiprintu
na pomezí fotografie a tisku využila světla a stínu
ve snímcích vylidněných parků, lesních interiérů
a melancholických letních odpolední. Křehkost jejího světa prosvětlených barev a zasněná lyrická
nehybnost v kompozici nemůže nepřipomenout dílo
jaroměřského rodáka Josefa Šímy.
Grafikou se zabývá sochař Jiří Kobr (Dvůr Králové). Od minimalistických, naprosto nepopisných
tvarů samostatně a neiluzivně přítomných v prostoru
se dostal k převážně dvourozměrné technologii. Od
objektů vycházejících z typu zahradních laviček,
připomínajících zarostlé altánky z dob našeho dětství, přes stylizované mráčky a sluníčka se dostal
k vrypům a otiskům na grafických listech. Zdá se,
že mezi vyjádřením se v tří a dvourozměrném světě
není pro něj rozdílu.
Jistě jsou na středovýchodě Čech města, které
mají zajímavou výtvarnou scénu, ale nedisponují
historickým unikátem a vzpomínkou na působení
českých královen. Možná ale právě tento dějepisný fakt a něco zvláštního zachovaného v geniu
loci napomáhá ke kontaktům v umění, které pro
české královny z doby vrcholné gotiky patřilo ke
zcela samozřejmým a přirozeným. Projekt vybírá
pokaždé jiný kontext, jiný vzorek výtvarného dění
a v devítiletém cyklu putuje krajinou. Tím připomíná
kolotoč, loterii nebo kaleidoskop a svou nezařaditelností může být skvělou poctou působení kulturních
a vzdělaných královen v barbarském světě středověkých válečníků.
Vít Bouček a Martina Vítková

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:
WESTERNOVÝ DEN aneb HON ZA ZLODĚJI KONÍ
Celodenní výlet pro děti na RANCH HYDALGO RADIMĚŘ
Termín:
pátek 9. 5.
Odjezd:
9.00 hod. parkoviště u divadla
Příjezd:
16.00 hod.
Cena :
220,Přihlášky: do 5. 5. s platbou
Poznámka: akce se koná i za nepříznivého počasí
Informace: Radka Sobolová
BĚH DVOJIC
- závod dvoučlenných družstev v kategoriích
I. a II. stupeň ZŠ, ostatní dvojice musí patřit
do stejné věkové kategorie
Termín:
pátek 16. května
Čas:
16.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Poznámka: za nepříznivého počasí se akce nekoná
Informace: Radka Sobolová
DĚTI BEZ ÚRAZU
Akce pro základní školy podpořená Pardubickým krajem.
Termín:
19. – 21. 5.
Místo:
Požárnická zahrada Polička
Informace: Zdeňka Švecová
Ve spolupráci s Policií, Záchranným hasičským sborem, Červeným křížem a Pionýrem.
SMALTOVANÝ ŠPERK
- výtvarná dílna pro mládež a dospělé
- výroba smaltovaných náušnic a ozdoby na
krk
Termín:
středa 21. května
Čas:
od 17.30 do 21.00 hod.

Místo:
Cena:

SVČ Mozaika Polička
150,- Kč, s členskou kartou 135,- Kč
cena zahrnuje materiál a kurzovné
Přihlášky: do 19. 5.
počet účastníků je omezen
Lektor:
Olga Hudská
Informace: Olga Hudská
PETANQUE V PARKU
- turnaj dvou- až tříčlenných týmů
- pastis na uvítanou, námořnická trička vítána
- ukázka hry, pro děti petanquová školička
Termín:
sobota 24. května
Čas:
14.00 hod.
Místo:
městský park Polička, u sochy B. Martinů
Startovné: 20,- Kč / tým
Přihlášky: na místě
S sebou: vlastní petanquové koule, kdo nemá nevadí
Poznámka: za nepříznivého počasí se akce nekoná
Informace: Radka Sobolová
Ve spolupráci s městskou knihovnou.
DEN DĚTÍ
- zábavné odpoledne pro děti i celé rodiny
- tentokrát na téma piráti, soutěže a hry
Termín:
neděle 1.6.
Čas:
14.00 – 17.00 hod.
14.30 – vystoupení šermířské skupiny SKANDÁLIA
Místo:
městský park u hradeb – Polička
Poznámka: za nepříznivého počasí se akce nekoná
Informace: Radka Sobolová
PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN:

SVČ Mozaika přijme nové
vedoucí zájmových kroužků
na rok 2008/09
Skvělá brigáda pro všechny, kteří rádi pracují s dětmi či
dospělými. Uvítáme nové nápady a trendy.
Hledáme vedoucí pro tyto kroužky:
Hip – hop, break – dance, mažoretky, capoiera, judo,
aikido, sebeobrana, Magic the Gathering, znaková výchova,
letečtí modeláři, textilní tvorba, flétna, zdravý životní styl,
cvičení pro seniory…a jakékoliv další dle vašeho zaměření
a schopností.
Potřebujete-li se ve své činnosti zdokonalit nebo se
nějakou zajímavou činnost naučit, rádi vám po dohodě
zprostředkujeme a zaplatíme vzdělávací kurz.

O SEXU BEZ SEXU S UZLEM
Ve středu 26. 3. jsme se zúčastnily besedy se
sexuologem a publicistou MUDr. Radimem Uzlem,
která se konala v Divadelním klubu. Besedu pro
žáky poličských středních škol uspořádala Mozaika.
S vtipem a šarmem hovořil o sexu jako takovém, o antikoncepci, pohlavně přenosných chorobách a zvyšující se lidské populaci.
Nemálo zajímavé byly také poznatky, které si
přivezl ze stáže v USA, historky z jeho dlouholeté
praxe v oblasti právní a z jeho lékařské praxe.
Beseda se nám velice líbila, byla poučná a zároveň i vtipná.
Za Domov mládeže SOUo a SOŠ POLIČKA
žákyně 3. AB

Čas pro neobyčejné zážitky - 7. 6.

NEVŠEDNÍ VSTŘÍCNOST KLICPEROVA DIVADLA
BUDEME HRÁT KATA A BLÁZNA
Pokud mne paměť neklame, poličští ochotníci
dosud do repertoáru Osvobozeného divadla nesáhli.
Podvědomě jsem se tomu vyhýbal i já. Nevím, jestli to
bylo z piety či ze strachu. Dobře jsem si uvědomoval,
že pro diváky byly vždy největším lákadlem nezapomenutelné forbíny Voskovce a Wericha, které nelze
ani napodobit. Přesto jsem o uvedení některé z her
začal uvažovat i s vědomím, že před režisérem stojí
nelehký úkol upravit text, vhodně obsadit stěžejní role
a sehnat alespoň dvacet komparsistů. Netřeba zdůrazňovat, že účinkující musí umět zpívat aspoň tak, aby
se Jaroslav Ježek neobracel v hrobě.
Někdy na podzim minulého roku mě informoval
přítel Zdeněk Trnka, tvůrce jevištních dekorací ve
všech hrách, které jsem dosud inscenoval, že zhlédl
v Klicperově divadle Hradec Králové skvěle „zmáknutého“ Kata a blázna. Když se později soubor vrátil
ze zájezdových představení na mateřskou scénu, jeli
jsme se tam v doprovodu muzikanta Františka Grundlocha na představení podívat. Shodli jsme se, že šlo
o nezapomenutelný zážitek, a že kdybychom mohli
převzít tuto úpravu, ušetřili bychom si hodně práce
a nepochybně poličské obecenstvo potěšili.

A nyní se dostávám k tomu, proč článek vlastně
píši. Obrátili jsme se na vedení Klicperova divadla
v čele s panem ředitelem a současně uměleckým
vedoucím souboru Ladislavem Zemanem s prosbou
o poskytnutí upraveného textu hry a také hudebních
partitur pro malou „živou“ kapelu a zpěváky. Současně jsme se nesměle zeptali, jestli by nám divadlo
neposkytlo vyřazené kostýmy, případně dekorace,
rekvizity, nosiče hudby, zvuků a namluveného textu.
Pan ředitel Zeman slíbil, že možnou pomoc promyslí
a projedná, zejména s ohledem na autorská práva
a dá nám vědět.
Následovalo to, s čím se už dnes téměř nesetkáte a co nám už pomalu zní jako vyprávění z říše
pohádek: Opravdu se po deseti dnech ozval a sdělil
mi, že s jejich pomocí můžeme počítat. Vše domluvil
a zařídil tak, aby nebyla porušena autorská práva
a pro další spolupráci určil jako „styčného důstojníka“
Martinu Šlegelovou. Od ní jsme se dozvěděli, že text
nám poskytne autor úprav, dramaturg a režisér hry
Miroslav Oščatka, partitury autor hudebních úprav,
korepetitor Pavel Horák. Text už máme a můžeme
začít zkoušet, muziku čekáme každým dnem. Kromě
toho prý po odehrání několika zbývajících dubnových zájezdových představení můžeme počítat se
vším co „hrálo“ a nebude uloženo do fundusu hradeckého divadla - v minulých dnech jsme si dovezli
kulisy. A pokud se týče finanční úhrady, jde vskutku
o cenu symbolickou.
Takže srdečné díky, vážení přátelé! Jste skvělým
příkladem vstřícného, laskavého přístupu profesionálů k amatérům a potvrzujete, že jste si vědomi jejich
možností, především finančních.
Ladislav Vrabec, režisér

CHOVATELSKÁ VÝSTAVA
ZO ČSCH Pomezí
u Poličky pořádá dne
17. - 18. 5. místní výstavu králíků, holubů
a drůbeže. Pro veřejnost
bude otevřeno v sobotu
od 13-18 hod. a v neděli
od 8-16 hod.
Pro děti bude připraveno kolo štěstí, ve kterém budou hrát o stolní
hry či živá zvířátka. Vstupné a svezení na poníkovi
mají samozřejmě zdarma. Občerstvení je zajištěno.
Výstava se tradičně koná jednou za dva roky,
proto zveme všechny chovatele i občany, kteří mají
zájem zhlédnout řadu plemen králíků a případně
si i nějakého králíčka koupit buď k osvěžení svého
chovu anebo jako domácího mazlíčka.
K návštěvě zvou pořadatelé.
ČSCH Pomezí
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PŘESMUTNÝ NÁHROBEK
Chvilku postát prostovlasý před náhrobkem a tichou vzpomínkou či myšlenkou vzdát čest pochovaným. To není žádná veselá situace, leč i ta je potřebná
a pro nás živé veskrze poučná a důležitá. V Poličce
je však místo, které je smutné dvojnásobně a přitom
by nemuselo.
Náhrobek rodiny Martinů. Občas sem zajdu se
poklonit. Vzpomenu na nelehký životní příběh Bohuslavových předků, na Bohouškovo dětství ve věžní
světničce, na první jeho hudební pokusy, nelehká
studia, neúspěchy i pozdější úspěchy, útěky a odchody, na jeho touhy po návratu, vzpomínky, dopisy do
Poličky. Vzpomenu ale i na jeho slávu, která se až
hvězd dotýká, jeho odkaz světu, i na to, co přinesl
nám smrtelníkům, svému městu a kraji vezdejšímu.

Dlouhá léta mě však nezbývá nic jiného, než stát
před nevzhledným, nelogickým, nevkusným a zanedbaným náhrobkem. V zimě, tedy když chumelí,
před žádným, neboť je zasypán. Stav se zdá být neutěšeným a stále se zhoršujícím. Myslím, že je na čase
o tomto problému začít veřejně mluvit. Odkaz Bohuslava Martinů je tak silný, citlivý i citový, významný,
celosvětový, že jeho ostatky musí mít důstojné, citlivé
a citové úložiště, stejně jako ostatky jeho choti a jeho
předků. Vzpomeňme, s jakou slávou byl po smrti
a následné exhumaci Bohuslav Martinů převážen ze
Švýcarska do Poličky a znovu pochováván do „rodné“ hlíny na místní hřbitově. Co z té slávy na vládní
úrovni po letech zbylo? Šedý, placatý, olezlý a částečně nečitelný náhrobek. A co hůře – věčně prázdný.
O letošních Velikonocích na něm tkvěl jeden opadaný šišatý dušičkový věnec, ke kterému jsem alespoň
přidal malý koflíček sedmikrásek. Těšil jsem se tudíž,
že „město“ vše očistí a uvede alespoň do solidního
stavu u příležitosti návštěvy pardubického krajského
hejtmana v Poličce. Zmizel věnec, toť vše, tedy vlastně
dobře že nezmizely i sedmikrásky. Překvapilo mě, že
ani hejtman Toman při své první návštěvě, nešel na
hřbitov vzdát holt velikánovi, na kterého by měl být
mladinký kraj obzvláště pyšný. Ale ono to bylo vlastně lepší, proč si dělat zbytečně ostudu.
Myslím, že jestli se něco akademickému sochaři
Milanu Knoblochovi opravdu nepovedlo, tak to je
zmiňovaný náhrobek rodiny Martinů, a zástupcům
města se nepovedlo jej tehdy odmítnout. Měli bychom
Během dubna se ve Středisku volného času
lidé trpící PPP, s Občanským sdružením Anabell
žádat nápravu i za cenu návratu starého pomníčku
Mozaika v Poličce uskutečnil grantový program – pro nemocné anorexií a bulimií, jehož pracovrodiny Martinů.
zdravotní prevence a osvěty MENTÁLNÍ ANORE- nice vedly interaktivní besedy, a s MUDr. Věrou
Považte, kdysi mi řekl jeden výtvarník a hudebník, XIE A BULIMIE – nebezpečné onemocnění. Po- Landovou – dětskou psychiatričkou.
renesanční duše, litomyšlský patriot: „Musím s bolestí
ruchami příjmu potravy (PPP) trpí 6% populace,
v srdci přiznat, že proti vašemu světovému Martinů je
tedy přibližně každý dvacátý člověk. Jinými slovy
náš Smetana krajský formát“.
– děti se v průměru v každé třídě mohou setkat
Vladimír Vraspír
se spolužačkou nebo spolužákem, kteří trpí tímto
psychickým onemocněním. Proto bylo cílem projektu, aby se dívky a chlapci naučili přijmout své
Nabídka nebytového prostoru
tělo a dát mu vše, co potřebuje. Připomenout jim,
že je důležité vzniklý problém si přiznat, svěřit se
Nabízíme k pronájmu nebytový prostor v Domě s perodičům a řešit ho.
čovatelskou službou „Penzion“ Polička, Družstevní 970,
Hlavní aktivitou projektu byly interaktivní
v 1. patře o celkové ploše 22 m 2 od 1. 6. 2008. Vhodné
besedy, kterých se zúčastnilo 26 tříd. Děti si při
např. jako kancelář, provozování drobných služeb, k podnich vyzkoušely své poznatky pomocí her, krenikatelským účelům, apod., kde se ovšem nepředpokládá
seb, rozhovorů a hraných situací.
častý pohyb klientů.
SVČ Mozaika při jejich organizaci spolupracoPodrobnější informace podá ředitel DPS pan Brandejs
valo se Zdravotním ústavem v Brně, který zapůjosobně nebo tel: 461753111.
čil autorské fotografie, na kterých jsou zahyceni

MENTÁLNÍ ANOREXIE A BULIMIE

11

POLIČKA JAZZ 2008 STEJNÝ I JINÝ (16. – 19. 4. 2008)
Myslím, že o jazzovém letošním festivalu
a k jeho propagaci bylo napsáno tentokrát dost
a to nejen v Jitřence, ale i celostátních vydáních
významných deníků.
Ovšem nebylo by dobré, kdyby se o něm ještě
jednou nenapsalo. Rozložen na třetiny poskytl
posluchačům tři rozdílné večery s jedním společným jmenovatelem – vždy účinkovaly kapely
s výjimečnými hráči, ale vždy předváděly výkony, které byly účastníky znalými jazzové hudby
s nadšením přijaty.

Ve středu se v Divadelním klubu usadil velký
bigband, prezentující především autorské skladby. Barevnost a dynamika kapely nepřicházela
sama od sebe – byla tažena dirigentskými kouzly
Kryštofa Marka, který akustický prožitek umocnil
o požitek vizuální. Jestli měla Česká filharmonie
dirigentského mága Zdeňka Mácala, má ho Bigband sv. Blažeje v K. Markovi. Konečně jsem po
dlouhé době autenticky slyšel přesně kadencované frázování jednotlivých sekcí, plynule předávaných a přecházejících ve výborná sóla. Prostor

z autorské dílny K. Marka, J. Hasenöhrla a Lukáše Chejna
Páteční večer začal opět bigbandem, ale zatím
co v repertoáru sv. Blažeje jsme jasně vnímali
linku jazzu, upomínající na Stana Kentona, či na
orchestrální pojetí Gustava Broma, zde jsme byli
vrženi do jiné barevnosti. Francouzi patří vedle
nás k hlavním pionýrům jazzu po první světové
válce a tak jak asi cizinci vnímají charakteristiku jazzu českého, tak my tady slyšeli jiný zvuk,
barvu, dynamiku, rytmy a frázování. Také ale

Josefine Lindstrand
i promyšlená sóla, která v podání trumpetisty
A. Bessona či pozounisty J. L. Pommiera byla
hutná, chce se mi napsat silácká, ale melodická.
Vůbec – dominující plechy svými rify tu bourali,
tu nadzvedávali běžící skladbu. Za chvíli na to
přišly ke slovu klarinety včetně dvou basklarinetů, které však v glisandech zněly hebce jak
z nejněžnějšího lesního rohu. Především v baladických skladbách, snad správněji bych měl napsat dumkách. Rytmicky se kapela představila od
bossa novy až k valčíkovému rytmu a představila

Big Band Sv. Blažeje

Apollon Quartet

Emil Viklický

Jan Fabricky Overt Act

Jana Koubková

Poličský festival už patří mezi uznávanou stálicí a jak bylo slyšet od významného hosta festivalu krajského hejtmana Ivo Tomana je veden na
seznamu nejvýznamnějších krajských akcí.
Nebudu se rozepisovat o jednotlivých kapelách a recenzovat skladby, ale rád bych, kdyby
se mi podařilo vyvolat několik dojmů z oněch
tří večerů.

pro ně měli nejen vedoucí sekcí, ale i další hráči.
Nejde jmenovat všechny, ale přítomnost trombonisty Sl. Košvance nebo bubeníka I. Audesa
hovoří za vše.
Pro pořádek je třeba připomenout, že šéfem bigbandu je trumpetista a skladatel Jan
Hasenöhrl, dirigentem, pianistou a producentem
Kryštof Marek. Repertoár kapely je především

Petr Zelenka Quartet
nám svéráznou architekturu, plnou nových pohledů, tak jak skutečná francouzská architektura
také překvapí diváka, aby polahodila oku.
Druhou skupinou byl kvartet Petra Zelenky, který v poklidném tempu a cílevědomě na
první pohled nevzrušivě předkládal své skladby. Upřímně řečeno, chvíli mi trvalo, než jsem
z mysli a uší vytěsnil příval vzruchů mocné
hudby z předcházející kapely, abych pak prožíval
to, co dříve slulo pod pojmem cool jazz. Krásné
dvojhlasé pasáže kontrabasu se sopránsaxofónem
třeba v baladické Motlitbě nebo Za horami... nás
přenesly do míst Nikoly Šuhaje.
Jana Koubková svou vervou navázala ihned
po vstupu na jeviště kontakt s diváky a nebylo
na ni ani v nejmenším poznat, že už má za sebou
dva dopolední koncerty pro studenty. Výborná
nálada se přelila i do závěrečného vystoupení
mezinárodního muzikantského společenství Jan
Fabricky Over Act.
Poslední třetinu festivalu zahájil český Appolon quartet. Klub přátel hudby jej před několika
měsíci poznal v klasické podobě s jazzovou
upoutávkou na závěr tehdy veleúspěšného kon-
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POLIČKA JAZZ 2008 STEJNÝ I JINÝ (16. – 19. 4. 2008)
certu. Teď se profiloval v opačném gardu. Dominující jazzové pojetí v klasickém ustavení housle,
housle, viola, violoncello nám předkládalo výborně zaranžované skladby světového repertoáru
i skladby vlastní. Před skladbou Noc v Indonesii
jsme se také od výborně komentujícího prvního
houslisty Pavla Kudeláska dozvěděli, že mají bez
nadsázky projetý celý svět. Jak reagovali posluchači? To nebylo jenom uctivé, ale soustředěné
a vnímavé ticho, které bylo střídáno mocným potleskem po každé skladbě. Souhvězdí Appolon se

motivy. Tak to není – u tohoto tria je vše přetaveno ve strhující moderní hudbu, kde si štafetu
vždy gradující skladby předávají či podle potřeby
souznějí klavírista, kontrabasista František Uhlíř
a u bicích Lacco Tropp. S lítostí musím napsat, že
neumím přiblížit to, co jsme slyšeli, ale možná
k doplnění poslouží, jak spontánně jsme bouřlivým potleskem odměňovali v průběhu skladeb
interprety. Hrál-li František Uhlíř svá kontrabasová sóla, měl jsem pocit, jako by padaly perličky
průzračné vodičky do našeho mnohdy už okora-

Takin Off

X-tet Bruno Regnier

dostalo na jevišti do konjunkce s hvězdou Emil
Viklický a z ní vyplynulo společné vystoupení
a to ve skladbě svérázného názvu o Fanóšovi
(nepochytil jsem celý název), kterou pro Apollon
napsal Viklický a teď si ji také zahrál.
Pak už jeviště patřilo triu Emila Viklického.
Bylo by nepatřičné napsat, že střídal jazz a lidové

lého vnímání. Podíval jsem se náhodou vlevo od
pódia: tam potichu a už bez pozornosti odcházel
Apollon kvartet a já si uvědomil, jak pomíjející
jsou chvilky reflektorové záře a slávy.
Nastoupil kvartet Davida Dorůžky. Dorůžkův
internacionální ansámbl poskytl poslouchání
od nejjazzovějších autorů přes pop až ke švéd-
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ským lidovým baladám. Zpěvačka Josefin Lindstrand si posluchače podmanila a D. Dorůžka,
vnímající je spíše okrajově, spolu se svými spoluhráči ukazovali zase jinou z přívětivých tváří
této hudby. Některé osobnosti nejsou na festivalu
poprvé a tím je předznamenáno i to, že se sem
rádi vracejí.
Poslední vystoupení vzhledem k závěru vlastně začalo nenápadně. Kapela Takin’ off a zpěvačka předváděly směsici hudebních stylů, ale jak
se rozehřívaly, začal hlavně zásluhou dechové
sekce ďábelský jazz, funk a soul podporovaný
zajímavým, zastřeným hlasem Terezy Černochové. Najednou se to začalo v prostorách zadního
a postranního přísálí vlnit tanečními páry a nakonec se tancovalo mezi stoly i v hlavním sále.
To už sobota podala ruku neděli a skutečně už
byl nejvyšší čas končit. Řečeno s cimrmanovským klasikem: „Byla to taková pěkná tečka za
celým festivalem. Opakuji: Byla to taková pěkná
tečka….“
Závěrem:
Plynule navazující produkce kapel byly rámovány svěže a zasvěceně moderátorkami Kateřinou Tomanovou a Lenkou Stříteskou. K festivalu
patřila procházka přísálím, kde byla k vidění
výborná fota zachycující atmosféru loňského festivalu. Už byla neděle, kdy si unavení, ale spokojení uspořadatelé tohoto sejití v čele MUDr. Jiřím
Tomanem mohli navzájem popřát k letošnímu
úspěchu. Právem.
Ing. Adolf Klein
Foto: Martin Mareš

S ÚSMĚVEM I STRESEM DO POHÁDKY
Tak se vám to povedlo. To bylo hodnocení většiny návštěvníků divadelního představení pohádkové hry se zpěvy: KOCOUR V POLOBOTKÁCH,
od Karla Semeráda, kterou nastudoval omlazený
ochotnický soubor Divadelního spolku Tyl (DST).
Trochu vzpomínek. Sešli jsme se s Kubou nebo
Kubíčkem, jak ho oslovuji já, nad seznamem her
z fundusu DILLIE. Vybrali jsme dva tituly. Po doručení a přečtení knížek jsme se shodli na Kocourovi.
Díky přízni vedení Tylova domu jsme měli požadovaný počet textů v námi daném termínu k dispozici.
Texty, které bylo nutno pro techniku a nápovědu
doplnit, zhotovil p. Hájek. Rovněž plakát, který navrhla Zuzka Svobodová, byl p. Hájkem zkopírován
v požadované velikosti i kvalitě.
A teď jak to pokračovalo s nácvikem a obsazením rolí. Kubíček si vybral kouzelníka a byl mu
přiklepnut. Pak byla na programu královna, princezna, král a tulák vypravěč. Ten byl jednomyslně
podstoupen Bedřichovi, ihned s textem, protože
ho čekaly 3 týdny v lázních, kde místo prohánění
slečen se po večerech učil roli.
A u dalšího obsazení už byl problém. Vybraná
královna ze zdravotních důvodů nemohla roli
přijmout: co teď? Z princezny královnu a princeznu shánět. Přišel jsem a viděl jsem, ba dokonce
zvítězil. Ivetka nikdy nehrála, ale mezi nás, kteří
obětují svůj volný čas pro jiné, přišla a zabodovala.
Je pravdou, že jí pomohl Kubou dobře vytypovaný král Pavel, nahráváním situací na scéně. Její
půvabný vzhled vytvořil dětem při představeních
ve skutečnosti vysněnou pohádkovou princeznu.
Královna Jitka s obětavostí jí vlastní se kromě své
dobře zvládnuté role ujala i vyhledávání kostýmů
v naší garderobě.
Role sloužícího byla taky předem určena pro
Mirka, který se už osvědčil v minulé pohádce.
A pak už zbývalo obsazení klukovských rolí,
kde jsem si napsal: gympl. V tom mně stoprocentně pomohl přítel Petr, který nejenom, že
je dobrým předsedou spolku, ale opravdovým
kamarádem (pro všechny). Přivedl tři neherce
i začínající muzikanty s kapelníkem Petrem ml.,
kytaristou Jiřím, flétnistkou Evou a začínající zpěvačkou Terezou.

Studenti kvinty poličského gymnázia se projevili jako chápaví, s chutí dát se do práce.
Zkoušelo se pouze jeden den v týdnu, kdy je divadelní klub uzavřen a tím je klid na nácvik. Stačilo
jedno odpoledne navíc a chlapci pochopili představu režiséra a projevili se jako tvůrčí kolektiv.
Do hlavní role kocoura se pěkně vžil David.
Tady je na místě poděkování jeho mamince, která
ho ze zkoušek vozila do Bystrého vlastním autem.
Totéž poděkováni si zaslouží i rodiče Filipa, kterého dopravovali domů do Širokého Dolu. Ztvárnil
roli Honzy. Tato příležitost mu pomohla se zbavit
trémy a uplatnit se v dobré partě. Třetí z gympláků
Dan, zvládl roli k plné spokojenosti režiséra a mohu říci i rodičů a prarodičů.
Kluci parťáci přivedli spolužačku Michaelu, která na postavě kuchtičky ukázala, že není malých
rolí. Postavu, která při svých projevech vzbuzovala
úsměv na tváři, ztvárnil ke vší spokojenosti Jonáš.
Dlouho jsme neměli obsazeného tatínka kluků.
Po delším přemýšlení padla správná volba na Jendu.
Když jsem mu vysvětlil, že nikdo nevypadl, ale role
není obsazená, přišel rád mezi nás a bylo to tak
věrohodné, že jsem dokonce ani nepochyboval, že
je otcem svých kluků.
Odehráli jsme to na mistrné scéně našeho poloprofesionála Zdeňka za technické spolupráce Pavla,
Jendy, Jindřicha a hlavně Jiřího.
Text sledovaly: naše oblíbená Naďa (napeče
vždy koláče) a nový objev Eva.
Líčení po dohodě s vedením školy obstaraly
studentky SOU a SOŠ SČMSD s mistrovou Renatou.
Masku na kocoura, rekvizitu pro kuchtičku ušila
Alena. Oporu a kostým na kocoura zase perfektně
zvládla naše nová kostymérka Irena.
Za vydatné podpory všech účinkujících a personálu Tylova divadla jsme zvládli veřejnou generálku
asi se sto diváky, premiéru o velikonoční neděli
a další představení pro základní a mateřské školy.
Je mi líto jen těch situací, které mě přivedli do
stresu. Uvědomil jsem si, že není člověk ten, který
by byl každým pochopen.
S přáním: Ochotnickému divadlu v Poličce
ZDAR!!!!
ing. Jan Matouš - režisér

SVĚTOVÝ DEN VODY
Osvětovou akci ke Svě- stanoviště Holandsko a voda – přítel i nepřítel, na
tovému dni vody letos Eko- kterém poutavě o Nizozemsku „česky“ vyprávěl skucentrum Skřítek připravilo
tečný Holanďan Frederik Runte (78 let) z Dwingeloo.
na dva dny 27. a 28. března. S promítáním obrázků mu pomáhal Ondra Janeček.
Přišlo celkem 546 dětí
Vydatnými pomocníky byli i Terezka Janečková, Bára
a žáků a asi 45 pedagogů
Prudká a Radka Ptáčková. Fotografovala Veronika
z mateřských a základních
Bromová.
škol v Poličce – MŠ Rozmarýnek, MŠ Čtyřlístek, MŠ
Moc děkuji všem dobrovolníkům i pomocníkům,
Luční, MŠ Náměstí, ZŠ Masarykové, ZŠ Na Lukách, kteří se podíleli na přípravě a realizaci Světového
ZŠ Speciální, ale i z okolí – z Oldříše, Květné, Po- dne vody.
mezí, Širokého Dolu, Borové. Takový zájem nás těší
Jsme rádi, že jsme obdrželi od dětí hodnocení:
a z ohlasů se dovídáme, že děti si skutečně odnesly „Všechno bylo super!“
spoustu informací a zážitků. Přestože proběhl proZa Ekocentrum Skřítek
gram ve dvou dnech, museli jsme některé třídy odříci
ing. Eva Janečková
z kapacitních důvodů.
V Divadelním klubu jsme připravili 6 stanovišť:
Obojživelníci (přízemí), na kterém se hodnotili
práce dětí, jež si někteří s sebou donesli, povídalo se
o životě a druzích obojživelníků i Světovém dni vody.
Vedla ing. Martina Vopařilová. Hned naproti bylo stanoviště Pokusy, kde Ivan Šrek ukázal funkci destilačního přístroje a další pokusy s vodou související.
V 1. patře byla Tůňka a kreativní výstava, kde
žáci na průřezu tůňky umisťovali a určovali druhy
zvířat i rostlin; vedla Lucie Šmejdířová. Na sále Lukáš
Zrůst promítal krátké filmy o vodě. Ve zkušebně
byli Rybáři – Miroslav Zlevor (80 let) a Josef Češka
poutavě dětem vyprávěli o rybách i rybářství a na
ukázku měli spoustu rybářského náčiní. V šatně bylo

POHLAZENÍ PRO MAMINKY
ANEB ŠEST V KRAJI
Na prvním stupni Masarykovy základní školy
Polička je již několik let realizován projekt „Pohlazení
pro maminky“ nazvaný podle školní akce pořádané
v květnu ke Dni matek. V jeho rámci si žáci v hodinách českého jazyka a hudební výchovy osvojují
zajímavé básničky či úryvky textů a dětské písničky,
jsou vedeny k jejich výraznému přednesu, učí se vystupovat před ostatními.
Letos reprezentovalo své třídy 78 dětí v recitační
a 70 dětí v pěvecké školní přehlídce.

Nejšikovnější recitátoři postoupili do oblastního
kola, kde obsadili přední místa:
kategorie 1. tříd
1. místo
David Ostatek
2. místo Charlota Kleinová
kategorie 2. - 3. třídy
1. místo
Markéta Štejdířová
2. místo Ondřej Vodička
3. místo Karolína Kozáčková
čest. uznání Martina Zapletalová
kategorie 4. - 5. třídy
1. místo
Terezka Plšková
3. místo Michala Pospíšilová
čest. uznání Simona Soukalová
V okresním kole, pořádaném 12. března ve Svitavách, se umístili:
2. místo David Ostatek
1. místo
Markéta Štejdířová
2. místo Tereza Plšková
Obě děvčata postupují do krajského kola Dětské scény v Pardubicích
Do krajského kola celostátního festivalu dětských
recitátorů Dětská scéna 2008 se na základě výborného umístění v postupové soutěži nominovali také žáci
druhého stupně Masarykovy základní školy Polička.
Umístění žáků 2. stupně v okresním kole recitační
soutěže:
kategorie 6. – 7. třída
1. místo
Petr Harašta
2. místo Vojta Skoumal
čest. uznání Václav Větrovský
kategorie 8. – 9. třída
čest. uznání David Houska
Nejšikovnější zpěváci celé školy koncem dubna reprezentovali školu v oblastním kole pěvecké soutěže
Poličský skřivánek.
Učitelé a žáci Masarykovy základní školy zvou
poličské maminky a babičky na setkání s pěkným
slovem a písničkou - Pohlazení pro maminky, které
se koná ve středu 14. 5. v 15 hodin na radnici v prostorách městské galerie.
-Ju-

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme panu MVDr. Aleši Renátovi z Jedlové za profesionální přístup a ochotu při léčení
našeho pejska Bena. Adámkovi, Polička
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24. DUBEN 1968 – PŘED ČTYŘICETI LETY
Od chlapeckých let mne poutala pohádkově
ním barevným obrázkem od Zdeňka Buriana. Byl
dramatická olejomalba bělouše s jezdcem na prapo- nadepsán: „Junák“. Vedle nadpisu zářila lilie s psí
ru Podřipské jednoty z Roudnice, vytvořená v roce
hlavou v erbu. Nevěřili jsme vlastním očím. Je to vů1864 Josefem Mánesem. Mladík v rytířském brnění
bec možné? A tak jsem se hned v pondělí 25. března
s vlajícím rudým pláštěm za zády tam vráží kopí do
vydal do Senovážné ulice a připadal jsem si jako ve
chřtánu svíjející se okřídlené obludy. Zachraňuje před
snu. Kde dosud visívaly znaky ĆSM a PO, leskla se
ní dosud nedotčený půvab nedaleké krasavice. Ob- nová zlatá lilie. V kanceláři 3. patra panovalo vzrušení
luda symbolizuje záporné vlastnosti každého z nás, a všichni se jen hemžili. Vyhrklo ze mne: také já se
dívka kladné. Přeloženo do mluvy dnešních mladých
jdu přihlásit a nabídnout své služby. Šedovlasý pán ve
lidí: všichni máme v sobě kousek Pottera a kousek
světlešedých šatech s lilií na klopě zapisoval, druhý
Voldemorta. Vesničané si zase promítali světcův boj
s drakem do přírody. Temné mraky jim byly obludou
ustupující zimy. Zato vítězícím hřejivým sluncem, křísícím zemskou úrodu, byl svatý Jiří, řecky Georgios,
česky Rolník. O nalezení toho lepšího ve vlastním
nitru usiluje každý sám v sobě. A o něco podobného
v kolektivu mladých lidí šlo od jejich založení dvěma
pozoruhodným hnutím. V obou byl kus romantické
touhy po modři dálek, o vysvobození z pout stísněného městského života, o znovunalezení matky
přírody - a zároveň o objev způsobu života jiných
a možná zdravějších pohledů na svět. Oba proudy
se slily v jediný...
Otcem oné první z nich byl Američan Ernst
Thompson Seton (1860 -1946), který v roce 1906
Tábor ve Slunečném údolí 1970
založil v USA hnutí Woodcraft Indians. Učil chlapce
Zleva: náčelnice dívčího kmene Truda Petrážít v souladu s přírodou, poznávat divočinu, cítit sousová; Náčelník střediska Vláďa Kroul-Šedý vlk;
náležitost se zvířaty, se stromy a travinami, vdechovat
Vedoucí tábora Ing. Adolf Klein-Randolph
čistý vzduch a hledat příklad v nespoutaném, rovném,
fotoarchiv: Ing. A. Klein
čestném a statečném životě rudochů, kteří jsou závislí
sami na sobě a dovedou si se vším poradit. Však už
za války v našem chlapeckém klubu Zlatých blesků, zakládal kartotéku. Ptají se mne, jak dlouho jsem byl
který předcházel dosud zakázanému skautování, jsme
činný v organizaci, jakou jsem měl praxi, jaké funkce,
Indiány napodobovali, já sám jsem tam měl klubovní
a co bych teď v Junáku nejraději dělal. Zakládá karpřezdívku Vinnetou, s kamarádem jsem do slova a do
tičku s mým jménem a adresou do Thunovské ulice
písmene uzavřel pokrevní bratrství a naše krev se
na Malé Straně. Jako by těch dvaceti let ani nebylo!
navzájem smísila.
Dole jsem narazil na bratra Plajnera (pamatuji, jak
Druhý proud vytvořil vlastní zakladatel skau- po válce se mi ani nechtělo umýt si levici, když mi
tingu, britský generál lord Robert Baden-Powell
ji stiskl, abych nesetřel stopy toho doteku). I nyní
(1857-1941). Napsal dokonce jakousi „bibli“ nového
bude stát v čele, středisko Psohlavců povede Josef
hnutí, „Scouting for Boys“. Už tvůrce české junácké
Zikán, skautky zase Olga Remešová, Anna Moravcová
organizace Antonín Benjamin Svojsík (1876-1938) se
a další. „Zatím nevíme, jak to dopadne,“ dovídám se,
ji pokusil přeložit do češtiny, avšak hotový překlad „v pátek se o naši existenci rozhodne.“ Potěšilo mne, že
nakonec raději nevydal. Baden-Powell totiž v ní psal
jsem byl mezi prvními přihlášenými.
také o Bohu. Navíc dával chlapcům za příklad dávné
Shodou okolností jsem dostal do své Malostranské
rytíře, Artušovu družinu „kulatého stolu“ a především
světničky vzácný dar: paní Knotková z naší galerie,
jejich vlastnost: rytířskost ve vztahu ke všem lidem. vdova po bratranci A. B. Svojsíka, mi věnovala dobře
Patronem hnutí pak určil ochránce rytířů svatého Jiří
zachovanou skříň ze Svojsíkovy rodiny z Dobřichovic.
- a tohle všechno prý bylo v atmosféře první republiky
Platíval tam prý úkol: Jdi do lesa, poraz strom a vyrob
dost nežádoucí (proto první tištěný překlad knihy
skříň. Od té chvíle jsem si představoval, že bych tu
vyšel u nás teprve před několika málo měsíci). Ba- skříň někdy v budoucnu odkázal poličské skautské
den-Powell napsal: „Nikdo není dost dobrý, nevěří-li
organizaci (pokud bude skauting povolen), ale opravv Boha a nedodržuje-li Jeho zákony. Proto by každý
du jen jako památku, jako muzejní exponát: ne tedy
skaut měl vyznávat své náboženství“ (Práce na sobě
k pouhému účelovému využití nebo nějakým novým
s. 262).
úpravám.
Rytířskost ovšem skautskou vlastností měla proV úterý 26. března přijelo k bývalé vile Rudolfa
vždy zůstat a ujal se i u nás zvyk, že zrovna na den
Slánského na Veselíkově taxíkem z Prahy „náčelnicsvatého Jiří skládali nováčci po složení zkoušek u tá- tvo Junáka“ na pozvání Ústředního štábu táborníků.
boráku slib. Popel z toho mého mám dodnes pečlivě
Jednalo se o vztazích a možnostech spolupráce mezi
uložen.
dosavadními táborníky, junáky a Ligou lesní moudPo válce vstoupil celý náš klub do Junáka. rosti (Woodcraft). Pozváni snad byli i pionýři, ale ti se
15. a 16. září 1946 ve městě proběhly velkolepé okrs- nedostavili. - Nu, a konečně v pátek 29. března 1968
kové slavnosti. Začal jsem vydávat také vlastnoručně
se v Praze uskutečnil očekávaný ustavující sjezd obpsaný a kreslený časopis „Soví oko“ - nejprve druži- noveného Junáka - tentokrát již zcela a bezvýhradně
nový a posléze střediskový - a kupodivu některá jeho
legálního. V programovém prohlášení řekl náčelník
ojedinělá čísla se dosud zachovala.
dr. Rudolf Plajner: „Nyní budeme opět pokračovat
Žel, od konce 40. let byl skauting v Českosloven- v činnosti, kdysi násilím potlačené.“ Byl odeslán
sku opět zakázán. Do úvodníku posledního čísla stře- pozdravný telegram Alexandru Dubčekovi. Ministr
diskového „Sovího oka“ jsem na rozloučenou mimo
školství Hájek posléze Plajnera přijal a slíbil plnou
jiné napsal: „...Až půjdete životem a budete bojovat
oficiální rehabilitaci skautingu.
s nesčíslnými obtížemi, které Vám osud postaví do
A konečně v DEN SVATÉHO JIŘÍ 24. DUBNA
cesty, vzpomeňte si, … že skauty zůstáváte a jste spjati
1968 se v pánské šatně Tylova domu uskutečnila
pouty bratrství se skauty celého světa. Váš slib, daný
ustavující schůze obnoveného Junáka také v Poličce.
Bohu a národu u táborového ohně, platí stále a bude
Přišlo ji podpořit téměř třicet skautských veteránů,
Vás provázet až do smrti...“
old-scoutů, mezi nimi i já a všichni z bývalého klubu
Předpokládali jsme, že je to loučení opravdu
Zlaté blesky. Bratr Vláďa Kroul, který zde byl nyní
navždy.
jmenován novým okrskovým náčelníkem, rozbalil
--- Teprve na jaře r. 1968 se konečně zazdálo, že
okrskovou vlajku, kterou po celé dvacetiletí ukrýval
dochází ke zlomu. Na Staroměstském náměstí začali
doma mezi prádlem. Sestra Marie Holasová přinesla
jacísi hoši rozdávat výtisky nového časopisu s úvod- vlajku druhého oddílu skautek a vynořila se i vlajka
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družiny Vlaštovek. Míla Kasparidesová měla kroniku
družiny Leknínů - a tak se pomalu začala sestavovat
mosaika ze střípků zašlé slávy. Mezi účastníky schůze
byl i ředitel školy F. Krincvaj, Ilona Bobková-Hrdinová, učitelka hudební školy Marie Šrutová, bratr učitel
Martinů a jiní. Na poradě byli jmenováni první vedoucí pravidelných oddílů: za děvčata to byly Marie Holasová a Hana Findejsová-Vaverková, výpomocně Ilona
Bobková-Hrdinova a Marie Šrutová, za chlapce Jarda
Doubek, Josef Andrlík, Jiří Ferlík a Karel Janků. Zástupcem okrskového velitele Vládi Kroula byl zvolen
Karel Pávek. Mezi činovníky jsem se ocitl i já, ovšem
vzhledem ke skutečnosti, že většinu času jsem trávil
už v Praze, bylo mi svěřeno částečné psaní střediskové kroniky. Významný úkol v příští činnosti střediska
ovšem čekal na bratra lng. Adolfa Kleina.
Já hned poté odjel do Prahy, kde jsem se mimo
jiné účastnil formování Společnosti pro lidská práva,
kde mezi předními jmény již byli Václav Černý, Karel
Höger, Emil Ludvík, Milan Machovec, Jan Novák, Jaroslav Seifert, J. B. Souček, Jan Procházka, Ivan Sviták,
Josef Škvorecký, Jiří Šlitr, biskup František Tomášek
a celá řada jiných. Ale to už je jiná kapitola.
Radost a jásot z obnovených nadějí skautů
a skautek netrvaly dlouho. Mám v dobré paměti slzy
zklamání a téměř pocity zrady, které se zmocnily
všech v závěru posledního tábora vedeného bratrem
Ing. Adolfem Kleinem po přečtení kapitulantského
dopisu náčelníka dr. Rudolfa Plajnera, kterého jsme
po léta vyznávali jako svůj idol. Skautské organizace
se opět ruší…
Táborák na rozloučenou ve večerních hodinách
pohlcoval polena jedno po druhém a nám bylo jasné,
že s každým z nich mizí v plamenech zbytky našich
obnovených nadějí. Do paměti se mi tak navždycky
vryl nezapomenutelný symbolický obraz. Tak nějak
možná vyzníval i nejeden „potlach“ dávných prérijních Indiánů z kmenů Činuků i Kwakiutlů ze severozápadního pobřeží Států, o kterých jsme si kdysi četli
s takovým zájmem: také v jejich duších se prý totiž po
vyhasnutí poslední jiskry v popelu z nashromážděných dřev zpravidla rozhostila všepohlcující hořkost.
Duch ohně se rozplynul a všechno odnesl s sebou.
Tehdy i v našem táboře naposledy zazněla junácká hymna a my jsme sborem spontánně recitovali
verše, jimiž jsme se předtím již od počátku Pražského
jara tolik těšili - a nyní tytéž verše nabývaly nového,
takřka tragického významu: „Zaplál oheň divuplný
/ v naší vlasti krásné. / Přísaháme: naší vinou / jistě
neuhasne. /“
Tak se zhroutilo, co jsme s takovým nadšením
začínali od roku 1968 opětovně křísit. V nové znovuzrození jsme v tu chvíli už přestávali doufat.
PhDr. O. A. KUKLA

Česká společnost ornitologická a ZO Českého svazu
ochránců přírody „RYBÁK“ Svitavy pořádají

VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU
Připravili jsme pro vás terénní vycházku, zaměřenou na
sledování jarního zpěvu a výskytu ptactva, tentokrát
v oblasti odkalovací nádrže u Sádku v sobotu 3. května
Sraz před vlakovým nádražím v Poličce je v 7:45 hod.
Přibližná délka trasy pěší chůze je asi 3,5 km.
Plánovaná trasa: nádraží ČD - pole západně od Poličky
(směr Masokombinát) - odkalovací nádrž u Sádku.
Cesta zpět bude volena individuálně.
Exkurze se nekoná jen v případě stálého deště.
Přijďte poznat hlasy ptačích druhů ve vašem okolí.
Zajištěno bude pozorování stativovým dalekohledem.
Kontakt na organizátora:
Jiří Mach, ma @ gy.svitavy.cz, 603 349 088

OPRAVA KOSTELA V POMEZÍ
Kostel sv. Jiří v Pomezí je vzácná barokní stavba
vzniklá přestavbou původního gotického kostela
začátkem 18. stol. Na klenbě v lodi i v presbytáři
byly trhliny, které se začátkem devadesátých let
začaly rychle zvětšovat. Měli jsme tehdy rozopravovaný kostel Sv. Michaela v Poličce, kde se jednalo
o statickou havárii. Pozval jsem statika také do Pomezí. Podle hesla „laik se diví, odborník žasne“ mu
stačil jediný pohled, kterým zhodnotil situaci tak,
že je klenba těsně před spadnutím. Zakázal vstup
do kostela, nařídil okamžitě postavit podpůrné lešení a svázání kostela ocelovými lany, aby nedošlo ke
zřícení klenby. Vypadá to jednoduše, ale okamžitě
začaly lítat statisíce a bylo třeba mnoho brigádnické
práce. Ke cti pomezských farníků i občanů musím
říci, že jejich přístup byl opravdu vzorně obětavý.
Po celou dobu opravy, která trvala od července
1996 do června 2005, bylo v Pomezí vždy dostatek
mužů i žen, kteří v požadovaných termínech prováděli práce, které jsme si mohli udělat sami a tím
opravu zlevnit. Nejen stavění a bourání lešení, ale
také otloukání omítek uvnitř i venku, odklízení
různých nepořádků, dopravu materiálu a pod. jsme
dělali zdarma. Dostali jsme se do dluhů a oprava
se zastavila, protože na provedení vlastní statické
sanace jsme neměli peníze.
Díky tomu, že se nám podařilo dostat se do
Programu záchrany architektonického dědictví, od
roku 2000 už šla oprava ke zdárnému dokončení,
protože tento Program znamená každoroční příspě-

vek od Ministerstva kultury. Ale znamená to také
mnoho a mnoho papírování, žádostí, projektů a podobných obtíží, které měl na starosti pan ing. Petr
Šafář, jemuž patří dík za vykonání této práce po
celých devět let. Chci také poděkovat pomezským
farníkům za jejich dobrovolnou práci i finanční
dary ve výši 236.698 Kč. V tom nejsou započítány
dary, které normálně farníci dávají na běžný provoz
farnosti. Děkuji i všem občanům Pomezí za jejich
obětavý přístup k opravě kostela nejen co se týká
práce, ale i za dary do sbírky v obci, která vynesla
160.530 Kč. Velký dík patří také Obci Pomezí za
finanční příspěvky, které obec poskytla v celkové
výši 535.000 Kč. Výraznou pomocí byly i dary rodáků z Německa, kteří darovali 806.935 Kč. Ještě jsme
dostali 150.000 Kč od Biskupství Hr. Králové a hlavní podíl byl státní příspěvek ve výši 3.350.000 Kč.
Po celou dobu opravy kostela jsme měli bohoslužby v kapli na faře. V červnu 2005 jsme se
vrátili do prázdného kostela. Nové lavice, postupné
vracení mobiliáře, dodělávky, které jsou zase do
nekonečna, prostě práce ne jako, ale skutečně
na kostele. To je totiž práce, která nikdy nekončí.
Všichni v Pomezí jsme hrdí na to, že se nám podařilo zachránit nejvzácnější stavební památku v obci.
A jako farnost jsme šťastní, že zase máme svůj kostel, který slouží nejen nám, ale i třeba na krásné
vánoční koncerty, jako byl ten loňský.
P. Rudolf Zahálka, děkan v Poličce
a administrátor v Pomezí

FIMFÁRUM
Bylo nebylo, ne zase tak dávno, jedno město
obehnané hradbami. Ale nejmenovalo se Nejdedále,
nežil zde ani kovář s nevěrnou ženou, ani tento kraj
nespravoval kníže, který zadával nesplnitelné úkoly.
To město mělo mnohem všednější jméno - Polička.
Kovář sem jezdil možná jenom na příležitostné jarmarky a knížete vystřídal novodobý starosta. A přes
to všechno tady každý, kdo hledal, mohl najít „Fimfárum“.
A co že to „Fimfárum“ bylo?
Pro milovníky Jana Wericha by tato otázka nebyla
vůbec těžká, ale my, tedy hlavně Oblastní charita
v Poličce, tady píšeme jinou pohádku. Pohádku o obchůdku, který ztělesňuje myšlenku pomoci druhému.
Hlavní hrdinové zde přijímají, ale hlavně darují.
Obchod je místem, kde pracují lidé s mentálním
či psychickým postižením, kde se prodávají výrobky
z jejich dílen i zboží „z druhé ruky“. Stává se tak prostředkem, díky kterému se mohou takto postižení
lidé komunikativně zapojit do života mimo jejich
uzavřenou ulitu.
Pokračování pohádky už ale není jen v rukou
Charity, ale také v rukou každého z nás. Je to pro
nás možnost, jak těmto lidem pomoci. Totiž nabídnout Charitě darem nám již nepotřebné věci a také si
v obchodě něco koupit.
Příběhy se šťastným koncem zdaleka nejsou
přežitkem doby. Ať se tedy nestanou pouhou fantazií
dětských pohádek.
Barbora Kašová

KLUB ZDRAVÍ ZVE NA KVĚTNOVOU PŘEDNÁŠKU
Je máj, lásky čas, ale někdy je potřeba přemýšlet
o zcela jiných věcech. I když, jak se oblíbeně říká,
všechno souvisí se vším. Takže i hlas lásky, který se
i v některých jedincích lidského rodu probouzí takto
načasovaně právě na jaře, může mít svou podstatu
v tom, co si někdy pro ulehčení pojmenováváme psyché neboli duše (i když nám to Řekové svou dualistickou filozofií neumožňují pochopit správně). Nechceme být osamělí a cítili bychom minimálně stud nebo
deprese, kdybychom byli. Toužíme po lásce každou
buňkou své bytosti, vzdycháme a trápíme se, jestliže
nepřichází v podobě člověka až na práh našeho srdce.
Ale to je řeč jen o jednom druhu lásky a dnes o ní ani
nebudeme uvažovat.

Psychologie neboli dušezpyt je obor, který se snaží pochopit, co se s takovou individuálností odehrává
v každém člověku mimo uchopitelnou oblast a co je
tak obtížné vyjádřit slovy, pokud nám opravdu něco
v této oblasti přestalo „fungovat“ (záměrně píši uvozovky, neboť tady opravdu nejsme na knoflík a nejde
to zevšeobecnit, i když i tento obor přišel na jisté
zevšeobecnitelné zákonitosti).
Doba je náročná sama o sobě, pokrok nezastavíš,
a co teprve my, lidské bytosti žijící ve 24-hodinovém
rytmu za periodického střídání dne a noci s proměnnou délkou podle ročních období a ještě v sedmidenním cyklu (ne)rovnoměrně rozloženého času
pro práci a pro volno a odpočinek. Sluníčka málo,
sluníčka příliš, živly vtrhávají a opouštějí naše kraje,
bič tržní ekonomiky sviští nad hlavami úspěšných
i neúspěšných v podnikání i mimo ně, do toho sem
tam nějaká povedená taškařice ve formě vládních
reformních balíků na doručenku každému občanovi,
který je schopen přispívat do společné, stále prázdnější pokladničky… Není divu, že se občas ozve část
naší osobnosti, kterou považujeme za bezúdržbovou,
dokud funguje a nedává o sobě vědět.
Je na čase, milý občane, udělat něco pro sebe.
Proto vás Klub zdraví zve na přednášku „Psychologem nejen sobě…,“ která začíná již v 17,30 v horní
místnosti Mozaiky dne 14. května 2008. Nebudeme
podávat žádné návody, jak opustit ordinace psychologických ambulancí nebo dokonce léčebná zařízení
(nemá smysl šetřit mrzký peníz, když se strojek
opravdu porouchá a oprava je nutná), ale řekneme si
něco o zákonitostech a možnostech, jak prevencí neposilovat svoji spoluúčast na fungování českého zdravotnictví. Naopak vám podáme návod na přiměřený
jídelníček a další informace vztahující se k tématu.
No, a pokud třeba právě vám v měsíci lásky nervy
z nejrůznějších příčin „pochodují“ více, než přiměřeno, řekněte si s Karlem Čapkem, že „každý člověk, který za něco stojí, je tak trochu blázen.“ A na vylepšení
své situace můžete občas vykřiknout (podle letory) „já
se zblázním z… (doplňte nejvhodnější příčinu)“ a uvidíte, jak se vám uleví? J
A já se na vás mezitím budu těšit – a vy zatím
buďte (přiměřeně) zdrávi!
Hanka Ščigelová

JSME NA JEDNÉ LODI
V Adamově u Brna pořádá ve dnech 18.- 25. dubna 2008 zdejší Městské kulturní středisko výstavu
nazvanou „Jsme na jedné lodi“. Na ní představuje své
kresby také Jakub Burda, klient Denního stacionáře
Oblastní charity Polička.
„Máme radost z toho, že po loňské výstavě v Městské
knihovně v Poličce může Kuba své obrázky předvést
i za hranicemi Poličky. Projevuje při malování cit pro
barvy, pro jejich kombinaci a lidem se jeho abstraktní
díla opravdu líbí“, řekl Štěpán Plecháček, pracovník
poličské Charity, který se spolu s Jakubem a jeho
maminkou zúčastnil vernisáže výstavy v pátek
18. 4. 2008.
V rámci výstavy nepředstavuje své práce pouze
Jakub Burda. Spolu s ním zde svá díla vystavují i klienti „Chráněné dílny Ořechov u Brna“ a další.
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ŘEZNÍCI Z POLIČKY OPĚT
VELMI ÚSPĚŠNÍ
Ve dnech 13. – 14. 3. 2008 se konala ve Valašském Meziříčí 2. přehlídka odborných dovedností
oboru řezník-uzenář, Pohár ISŠ – COP Valašské
Meziříčí. Družstvo SOŠ a SOU Polička reprezentovali žáci 1. ročníku ve složení Jakub Bárta, Tomáš Křivský a Roman Záboj. Vybojovali zvláštní
ocenění odborné poroty za nejlepší výrobek soutěže – Jemný šunkový nářez s mozaikou a získali
3. místo v soutěži družstev za přípravu světlé masové tlačenky, jitrnic a jemného šunkového nářezu
s mozaikou z dýňových a slunečnicových semínek
a vařených fazolí.
Za vzornou reprezentaci školy děkujeme.
Pavel Bureš, učitel odborného výcviku

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VZPOMÍNÁME
20. března tomu bude sedmnáct let, co nás navždy opustila naše milovaná, laskavá
a obětavá manželka, maminka a babička, paní IRENA VRABCOVÁ. Nikdy na ni nezapomeneme, protože stále žije v našich srdcích.
Manžel Ladislav a dcery Vlaďka a Ivana

Dne 12. 4. uplynuly dva roky,
kdy nás náhle opustil strojvůdce
pan Stanislav Chalupa.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Dcera Hana s rodinou

BLAHOPŘEJEME

Jemný šunkový nářez s vařenými fazolemi,
prosvětlený uzenou slaninou
a panenskou svíčkovou, doplněný semínky
slunečnice a dýně

Ve středu dne 23. dubna 2008
oslavila své 75. narozeniny paní
Vlasta Flídrová z Poličky. Do dalších let vše nejlepší, hlavně hodně zdraví a spokojenosti přejí
manžel Josef a syn
Jaroslav s rodinou.

NABÍDKA PEJSKŮ Z ÚTULKU V ZELENÉM VENDOLÍ
Záchrannou stanici v Zeleném Vendolí jistě
mnozí z vás znají. Víte ale že je v Zeleném Vendolí i psí útulek? V současné době se tam nachází 16
pejsků a 2 malá čerstvě narozená štěňátka, což se
pomalu blíží k horní hranici, kterou útulek zvládne. Připravili jsme pro vás nabídku některých
z nich, další si můžete prohlédnout na stránkách
http://w w w.sweb.cz/zelene.vendoli/utulek/index.html. Do útulku je možné se přijet podívat
každý čtvrtek a neděli od 14 do 17 hodin, v ostatní dny do 14 hodin, vždy po telefonické domluvě.
Tel: 732 408 030, e-mail: groszmanova@wo.cz

pozantní zjev je to pes hodný a velice přítulný.
Pokud hledáte na zahradu většího psa, který
odradí vetřelce zjevem, ale neublíží, tak je to
pes pro vás.
Amina je kříženec belgického ovčáka. Vypadá úplně jako on, jen je o trochu menší. Je to
mladá fenka kolem jednoho roku, k lidem milá
a přítulná.

Šakal je pejsek střední velikosti něco málo
přes 40 cm v kohoutku. Je to odrostlé štěně,
velmi temperamentní. Je hodný a hodil by se
i k většímu dítěti.
Dášenka je černobílá fenka kokršpaněla stará
asi 4 roky. Na člověka kouká oddaným pohledem,
hlavu vám bude strkat pod ruku a žádat si tak
pohlazení

VZPOMÍNKA NA PROFESORA
TALANDU
Dne 3. dubna 2008 uplynulo 100 let od narození Vincence Talandy, profesora na gymnáziu
v Poličce. Tam s oblibou spíše raději přednášel
než zkoušel v předmětech matematika, fyzika
a chemie. V těchto oborech sám dosáhl hlubších
vědomostí a vzdělání a kdo ze studentů měl vážný zájem, mohl se u něj vzdělávat i v mimoškolní
době.
Na gymnáziu od roku 1938 tak vychoval za 40
let svého působení řadu pozdějších velmi úspěšných inženýrů, kteří se dobře uplatnili i v náročných oborech. Namátkou jmenujme absolventa
(dnes již zesnulého) Ing. P. Stejskala, který projektoval i pražské metro nebo Ing. J. Říhu, který
spolupracuje se zahraničím i v oblasti teorií
kolem kosmického výzkumu. A řada dalších se
stala i profesory na vysokých školách nebo velmi
úspěšnými lékaři.
V. Talanda dovedl i rodiče studentů také upozornit na vyhraněný talent jejich dítěte a možnosti správného nasměrování do života. Bývalí
studenti profesora Talandy se rádi u svého učitele
zastavovali a to i později s poděkováním a ujištěním, že získané znalosti v jeho předmětech sami
mohli na vysokých školách využívat ještě plné
dva první ročníky.
Z rodiny vděčně vzpomíná
Marie Talandová, manželka
a její dospělé děti Marie,
Pavel, Eva a Petr

VZPOMÍNKOVÁ AKCE

Tento pejsek je velký. Vypadá jako kříženec
německého ovčáka a rotvajlera. Přes svůj im-

Kříženec německého ovčáka s rotvajlerem

Šakal

Amina
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Dne 24. 5. by se dožil 60 let
pan Vladimír Kučera a v červnu
uběhnou tři roky od jeho úmrtí.
Vzpomíná maminka
s rodinou

Letos v květnu tomu bude již 63 let, kdy byl
v Evropě poražen fašizmus a tehdejší Československo i celá naše Polička se dočkala konce
2. světové války.
Chceme již tradičně poděkovat našim osvoboditelům, Rudé armádě, českým i zahraničním
jednotkám a bojovníkům, kteří nám přinesli svobodu a mír. Mnozí z nich se však nového života
nedožili a v boji za spravedlivý svět položili to
nejcennější, co měli, vlastní životy.
ZO KSČM v Poličce spolu se všemi pamětníky
těchto dnů vás srdečně zve na vzpomínkovou
akci. Chceme se i letos poklonit u památníků
a hrobů našich hrdinů.
Občané Poličky přijďte společně s námi dne
8. května 2008 ve 13.30 hodin na poličský centrální hřbitov.
Za výbor ZO KSČM v Poličce
RSDr. Ivan Chudý

ROK 1968
Patřím k menšině lidí, kteří rádi vzpomínají
na rok 1968. Moje vzpomínky však nejsou takové
ty běžné, mám je všechny pouze zprostředkované. Svou maminkou, otcem, tetou… Já jsem se
totiž jednoho květnového dne toho roku narodil.
A tak když se řekne rok 1968 vybaví se mě,
že právě od toho data tady spatřuju světlo světa,
dýchám více či méně čistý vzduch a taky se rád
směju. Možná jsem někomu na obtíž a možná
jsem i nějak prospěšný, alespoň něčím malým či
alespoň někomu. Zároveň si jsem už vědom, poté
co jsem si za těch „pár“ let prožil a po nedávném
vážném úrazu se šťastným koncem, že musím být
rád, že ty věci stále trvají.
Bydleli jsme na vesnici kousek od Poličky,
první měsíce mého bytí probíhaly běžným způsobem (jako podle tehdejšího návodu na péči
o novorozeně), ale pak přišel srpen.
Moje tetinka bydlela se strýčkem v Liberci.
Tam bylo „haló“ hned od začátku. Strýček, vážený pan lékárník, se při cestě do práce dostal do
potyčky, ve které byl škrábnut kulkou nějakého
cizího zachránce československého politické
směru. Ukryl se s ostatními ve sklepení a jako
lékárník se jal spoluschovaným pomáhat, ošetřoval je a uklidňoval. Když se mu po několika
hodinách podařilo vrátit domů, vypověděl vše
vyděšené tetě. A najednou tu byla veliká obava.
Dětí sami nemajíc, vzpomněli si na malinkého,
ještě v povijanu nošeného synovce. Běda, co s nimi je, jak se jim vede? A protože komunikačních
prostředků mnoho nebylo, vydali se ihned svým
trabantem Žofkou na dalekou cestu. Netrpěliví,
nervózní, studeným potem polití se „hnali“ na
plný plyn k nám domů.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

A když dorazili, nestačili se divit. Před naším
domem obrněný transportér a posádka polských
vojáků kolem. Dušička v nich byla maličká, obzvláště když při vystupování z vozu uviděli mě,
mačkaného v náručí smějícího se polského důstojníka. Krve by se v tu chvíli v nich nedořezal.
Všechno z nich ale brzy spadlo, to když se od
našich dozvěděli, že se nejedná o žádné přepadení ani nějakou čistku. Poláci se tehdy zastavili,
aby se ujistili o své poloze, napili se, a protože
moje maminka byla vždy velmi pohostinná, tak
se do sytosti i najedli. Pěkně poděkovali, ale
přece jenom nechtěli, jako správní křesťané odjet
jenom tak. Za tu pohostinnost chtěli něco nabídnout. A tak si představte, že můj táta pro mě,
tříměsíční mimino, vybral vojenské boty, hnědé
polské lampasácké kanady z prvotřídní kůže, velikost 29 nebo chcete-li 43.
A víte, že se trefil přesně? Co ty toho se
mnou potom nachodili cestou necestou – mám
je dodnes.
Vladimír Vraspír

CYKLISTICKÁ 24 HODINOVKA
Ve dnech 7. 6.-8. 6.
pořádá Montana Brno TK „24 hodinovku“ na kolech
na Třech Studních na Vysočině.
Přihlášky a informace:
www.volny.cz/montanatk
Email: montanatk @volny.cz; T. 545 212 387

Nabízím Vám kadeřnické služby přímo
u Vás doma. Ušetříte čas i peníze. Dvořáková,
605 955 975.
•
Koupím st. pozemek nebo i rekreační zahradu. Tel. 604 720 786.
•
KOUPÍM STARÉ ZNÁMKY, OBÁLKY, POHLEDNICE, BANKOVKY A MINCE, celé sbírky,
větší množství i pozůstalost po sběrateli. Platím
v hotovosti, nejvyšší možné ceny. Informace na tel.:
724 229 292.
•
Zavedená silná banka vypisuje z důvodu
rozšíření produktové nabídky a zkvalitnění péče
o klienty výběrové řízení pro práci finančních
poradců. Využijte možnost seberealizace a rychlého kariérového růstu. Výdělek po zkušební lhůtě
bude 20 – 25 000 Kč. Stručný životopis a kontaktní údaje posílejte na r.habrman@tiscali.cz
nebo do naší kanceláře Eimova 291, Polička do
16. 5. 2008. René Habrman - obchodní ředitel, tel.
777 103 994.
•
Kdo nabídne ideální 1/2 větší venkovské
usedlosti - statku k obývání (postupná oprava
možná)? Na Poličsku, Bystersku. El., voda podmínkou. Tel.: 606 632 011.
•
Mám zájem o pozemek v údolí Hamry nad
Křetínkou k výstavbě chaty, výše situovaný, příp.
i s menším objektem k přebudování. K letní i zimní
rekreaci. Tel.: 605 743 180.
•
Koupím byt 2+1 nebo 3+1 v OV v Poličce.
Tel.: 725 524 115.

Trstěnice, okr. SY

Radiměř, okr. SY

Radiměř, okr. SY

Radiměř, okr. SY

Koclířov, okr. SY

Chata se zahradou v Trstěnicích.
Zdroj vody- na hranici poz., el.
230/400V, lokál. vytáp. na TP, suché
WC. K chatě patří kůlna a udírna.
Poz.: 768 m2.
230.000,- Kč

Roubená chalupa k rekreaci, pitná
voda, el. 230/400 V, velká zahrada,
dobrý stav nemovitosti, zpevněný
příjezd.
Pozemek: 1874 m2.
942.000,- Kč

Bývalá MŠ nově ke komerč. využití,
vhodná k přebudování na penzion či
firemní rekreač. objekt. V obci lyžař.
areál s vlekem.
Pozemek: 1084 m2.
2.200.000,- Kč

Bytový dům se 4 BJ (2 obsaz.)
v centru obce Radiměř, možno zřídit
další 2 BJ. Záměrem je odprodej
do OV a využití k byt. účelům.
Pozemek: 774 m2.
1.700.000,- Kč

Pozemek určený k výstavbě RD
v Koclířově, 5 km od Svitav. IS:
el., kanalizace - ČOV, zdroj vody
- veřejný, tel. přípojka k dispozici.
Pozemek: 1373 m2.
227.000,- Kč

Čistá, okr. SY

Boršov, okr. SY

Sháním rekreační objekt (chalupa, chata) v Budislavi, Poříčí, Lubné. Do 800 tis. Kč. Tel.: 605 743 180
Koupím RD 1+1, 2+1 v Poličce a okolí. Za rozumnou cenu. Tel.: 736 541 132 (prosím jen SMS)
Koupím pozemek pro výstavbu RD, nejlépe v Poličce nebo blízkém okolí. Tel: 725 524 115
Hledám v Poličce prostory pro podnikání, alespoň 40 m2. Nabídněte. Tel.: 607 839 928
Sháním byt 2+1, 3+1 v Poličce, může být i družstevní. Tel.: 721 784 343 (prosím jen SMS)
Pozemek určený k výstavbě RD
v obci Čistá u Litomyšle. IS: el., plyn
na hranici poz., septik, veř. vodovod.
Dobrá doprav. dostup.
Pozemek: 1250 m2.
218.000,- Kč

RD se 2 byt. jednotkami, se zahradou
a garáží v Boršově u M. Třebové. El.
230/400V, veř. vodovod, septik, ÚT,
2 bojlery. Kůlna, terasa.
Poz.: 1240 m2.
1.955.000,- Kč

606 632 011
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ŽÁCI PRVNÍHO STUPNĚ ZŠ NA LUKÁCH BYLI NA HORÁCH

Každoročně jedou v březnu žáci 4. a 5. tříd
Co v Domečku připravujeme:
Výroba svíček 10. 5. – vytvořte hřejivou atmo- do Orlických hor na chatu Bedřichovku, aby se
pokusili o své první kroky na lyžích. Ve slohovém
sféru všech slavnostních příležitostí. Svíčky jsou
díky své kráse a příjemnému světlu ideálním způ- cvičení se pokusily děti vyjádřit své dojmy a zážitky z cesty a pobytu.
sobem dekorace a jejich výroba je velmi snadná.
Den dětí s Domečkem 31. 5. od 14 hod
Lyžák
Z Prahy přijede Divadelní Agentrura Ludmily
V pondělí 17. 3. 2008 přišel den L – lyžák. Těšila
Frištěnské, která má připravené představení „O slejsem se tak moc, že jsem s sebou vzala i teplotu.
pičce a kohoutkovi“. V programu jsou zahrnuty
soutěžní zábavné hry a na závěr bude diskotéka. Celou cestu jsem stále hlasitě povídala, takže nic
zvláštního.
Akce bude plakátována.
Od 12. 5. – 16. 5. burza dětkého oblečení
a sportovních potřeb
Hledáme studentky (např. z pedagogické školy,
které by měly zájem pomoci při našich akcích).
Bližší informace vám poskytnou asistentky
v Domečku.
Provozní doba:
Po – Čt
8.00 – 16.00 hod
Pá
8.00 – 15.00 hod
Hlídání dětí: v době provozu mateřského centra, mimo dobu provozu je nutno nahlásit dva dny
předem
Klub maminek úterý od 15.00 hod
Aerobic – čtvrtek od 16.00 – 17.00 hod, kalanetika – úterý, čtvtrtek, Klub seniorů každý třetí pátek
v měsíci od 15.00 hod.
V pokoji jsme byli po čtyřech. Měli jsme
Zajištění osobní asistence do škol a školek, poradenství: pondělí 13.00 – 15.00 hod. nebo dle telefo- bezvadného řidiče, který nám pomáhal s kufry.
Nádherně nás přivítal ředitel chaty a oslovoval nás
nické domluvy na tel. č. 605 177 027.
Najdete nás v Základní škole Na Lukách, Šver- „zlatíčka z Poličky“. Každý večer nám učitelé promímova 401, Polička (vchod od dopravního hřiště), tali film, který jsme si sami vybrali.
Poslední den bylo nádherně, svítilo sluníčko
e-mail: dicdomecek@centrum.cz
a bylo teplo. Sníh vydržel, proto jsme poslední den
Domeček se těší na vaši návštěvu.

Z ČINNOSTI DPS „PENZION“ BŘEZEN
Měsíc březen proběhl v DPS „Penzion“ ve znamení Velikonoc a vítání jara. Senioři vyráběli velikonoční
dekorace, aranžovali na velikonoční téma se studenty
Střední zahradnické školy z Litomyšle. Vznikla krásná
velikonoční dílka, kterými byl Penzion během svátků
vyzdoben.

Ani tento měsíc jsme nezapomněli na společné
setkání seniorů a dětí. Penzion navštívily děti z MŠ
z Palackého náměstí. Společné malování se všem
velmi líbilo a na závěr nechybělo ani občerstvení,
které si pro děti senioři připravili. Další návštěva
byla ze Speciální školy v Poličce. Žáci a senioři hráli
společenské hry.
Tento měsíc jsme v DPS „Penzion“ uvedli nový
pořad s názvem „Křeslo pro hosta“. Naším prvním
hostem byl ředitel Městské knihovny v Poličce Jan
Jukl. Setkání, při kterém se senioři dozvěděli něco
o knihovně, o panu Juklovi a jeho názorech na různá
témata bylo velmi příjemné a povzbuzující. Na závěr
obdržel náš host dáreček, který senioři vyrobili v keramické dílně.
V Penzionu jsme vítali jaro. Seniorům zazpíval jarní písničku pěvecký soubor Poupata, k tanci i poslechu hrál pan Hladík, Otepka, zpívala paní Andrlíková.
O humor se postaral pan Kopecký. Senioři měli na
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sobě barevné šátky a tak se naše jídelna proměnila
v jarní louku plnou květin a vůbec nikomu nevadilo,
že venku chumelí.
Nesmíme zapomenout na narozeninové zpívání,
oblíbené setkání s pěveckým souborem Poupata
a panem Hladíkem.

mohli jet slalom. S učiteli jsme závodili, kdo bude
první dole. Nádherně jsem si zalyžovala a budu mít
na Orlické hory hezkou vzpomínku.
Denisa Kalánková, 5. A
Na horách
Čtvrté a páté třídy ze školy Na Lukách se vydaly
na lyžařský výcvik. Na horách se mi líbilo všechno
kromě rozježdění, opravdu bylo to hrozné, museli
jsme vylézt s lyžemi do sice kousku sjezdovky, ale já
a moje kamarádka jsme neměly sjezdové hole, takže

to šlo těžko. Jinak to bylo opravdu skvělé, nemuseli
jsme vstávat v sedm hodin ráno jako do školy.
Měli jsme být v určitý čas v jídelně, a mimochodem bylo moc dobré jídlo. Normální teplý oběd
jsme měli asi… dvakrát, protože jsme přes oběd
vždy byli na sjezdovce, ale nemyslete si, dostali
jsme do sáčků jídlo a to bylo něco: dostali jsme jablko a chleba se salámem a k tomu určitou dobrůtku, třeba jednou plněný rohlík bílou čokoládou.
Večer jsme měli vždycky speciální program, třeba
nám jeden cestovatel vyprávěl zážitky z cest. Poslední
večer byla diskotéka. Myslela jsem, že to bude ta klasická dětská diskotéka, kde si říkáte, jak budete tančit
a pak se tam na parket nikdo neodváží a víte proč?
Protože jsou tam kluci a ti to kazí. Ale když začala
hrát hudba, tak najednou začali všichni tančit, tak to
bylo super. Tedy vlastně známá firma Jára Knettig netančil, no, abych mu nekřivdila, vlastně jednou možná
ano. Ten večer jsme měli o chvilku prodlouženou
večerku, ale jak jsem lehla, tak jsem usnula. Od toho
hopsání jsem byla hodně unavená.
Poslední den to bylo smutné, museli jsme si
vyklidit věci do klubovny a nasnídali jsme se. Jeli
jsme lyžovat. Po posledním úchvatném, nádherném,
rychlém lyžování jsme se vrátili do chaty. Už jsme
se nemohli vrátit zpět do našich pokojů. Hráli jsme
hry a čekali na oběd. Po obědě nás čekala cesta
domů. V autobuse skoro každý spal, ale já s Luckou,
Péťou a Denčou jsme snad nezavřely pusu.
Když jsme přijeli ke škole a já se dostala domů,
bylo to takové zvláštní, ale všude dobře, doma
nejlépe.
Andrea Votrubová 5. A

ZŠ MASARYKOVA SLAVÍ 80. VÝROČÍ
Masarykova škola oslaví v tomto roce 80. výročí
otevření. V souvislosti s touto událostí prosíme absolventy níže uvedených ročníků o zapůjčení společných třídních fotografií:
Rok:
třídní učitel:
třída:
1960/61
Pavliš Josef
9. A
1963/64
Pavliš Josef
9. A
1964/65
Valeš Břetislav
9. B
1965/66
Engelhart Josef
9. A
1966/67
Pokorný Karel
9. A
1966/67
Hovorkova Marie
9. D
1970/71
Valeš Břetislav
9. A
1970/71
Kopecká Helena
9. C
1971/72
Dorazilová Libuše
9. D

1972/73
Kyncl Josef
9. E
1974/75
Hovorková Marie
9. C
1976/77
Kučerová Miroslava 9. B
1976/77
Pail Ladislav
8. B
1976/77
Odehnalová Jana
8. C
1977/78
Kopecká Helena
8. A
1977/78
Špatenka Pavel
8. B
1977/78
Šifnerová Božena
8. C
1978/79
Trojáková Marie
8. A
1978/79
Paclíková Olga
8. B
1978/79
Holomková Libuše
8. D
Vlastníte-li fotografii, umožněte nám prosím pořízení kopie (tel. 461 725 529, zsmasarykova@unet.cz).
Předem děkuje kolektiv Masarykovy ZŠ Polička.

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM
SKUTE

škola otev ená pro všechny
- v ící i nev ící studenty

OZNAMUJE, ŽE PRO 2. KOLO
P IJÍMACÍCH ZKOUŠEK 2008-2009

JSOU TATO VOLNÁ MÍSTA:

- osmileté gymnázium 18 míst
- tyleté gymnázium 12 míst
Uchazei o studium s prmrem známek do
1,5 budou pijati bez pijímacích zkoušek.
Ostatní skládají pijímací zkoušky z eského
jazyka a matematiky 5. kvtna 2008.

Gymnázium je zapojeno do projektu
spolufinancovaného z EU
– možnost studia pro žáky se speciálními
vzd lávacími pot ebami.

Od p íštího roku otevíráme nový p edm t
Strategie osobnostního rozvoje.
Tel: 469 326 360, mobil: 731 598 780
e-mail: info@bigyskutec.cz, www. bigyskutec.cz

PODPORA JE ZAPOTŘEBÍ

VAŘENÍ BEZ HRANIC

Co si vybavíme pod slovem podpora? Vybavíme
si to, že to také podpoříme? Slovo podpora je velice
blízko a v Běhu naděje se spojuje se slovem solidarita. Je na nás, zda podpoříme nový BN a jak tento
nástupnický Běh Terryho Foxe přivítáme právě
u nás zde v Poličce.
Proč solidarita? Nikdy nevíme, kdy nás postihne
rakovina jako v roce 1981 Terryho Foxe. Je stále
zapotřebí přispívat na výzkum rakoviny, čím více
přispějeme, tím více lidí může být i díky nám zachráněno. Nikdy nevíme, kdy budeme tuto pomoc
sami potřebovat.
Proč podporovat Běh naděje? Sport snižuje riziko rakoviny. Udělat něco málo pro svoje zdraví
a tak přispět na humanitární sbírku není špatná věc.
Po vzoru Terryho Foxe se vydejme dráhou, kdy se
alespoň pokusíme vydělat peníze tím, že přispějeme, a možná to i nám zachrání život.
Rozhodnete-li se tuto akci podpořit svou účastí,
tak se na vás pořadatelé Město Polička, MO KDU-ČSL a Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí
těší na Palackého náměstí dne 14. září 2008 od
12.30, kdy bude začínat prezentace účastníků tohoto zbrusu nového Běhu naděje.
Miloslav Zezula, hlavní pořadatel

Ve dnech 12.-16. 5. 2008 navštíví Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště Polička,
Čs. armády u příležitosti týdenního gastronomického soutěžního semináře „Vaření bez hranic“
žáci šesti škol z Itálie, Německa, Francie, Slovenska a České republiky.
Během pobytu budou mít zahraniční studenti
možnost poznat prostředí školy, ale určitě se
seznámí s historii Poličky a přírodními krásami
blízkého i širšího okolí.
V den konání Poličského majálesu proběhne
v Tylově domě vlastní soutěž, kdy se jednotlivá
družstva utkají v pódiové kuchařské soutěži, kdy
budou připravovat moderní teplý pokrm z candáta, barmani se mezitím popasují s přípravou pěti
porcí Fancy drinku, které musí namíchat během
pouhých patnácti minut.
V průběhu celého soutěžního dne se návštěvníci mohou seznámit se s jednotlivými školami
a jejich regionem formou prezentace, kterou si
každý účastník gastronomického semináře připravuje.
Ing. Bc. Vladimír Teplý
Lubor Havlík

KURZ MEDITACE A LÉENÍ
V Police v centru Mozaika
ve dnech 17. a 18. 5. s pokraováním 24. a 25. 5.
Úvodní pednáška ke kurzu se koná tamtéž
dne 14. 5. v 17,30 hod
Z organizaních dvod je nutné se pedem pihlásit.
Kontakt :
101Lenka@seznam.cz nebo tel. 732 72 17 15

Základní škola Na Lukách Polička
příjme

UČITELE ANGLICKÉHO
JAZYKA
Nástup dle dohody.
Kontakt: 461 722 193
Eduard Střílek
ředitel školy
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ZÁKULISÍ KULINÁŘSKÉHO MISTROVSTVÍ
Studenti SOŠ a SOU Polička se každoročně na
kulinářských soutěžích umisťují na předních místech celkem pravidelně. Vladimír Černý, Jiřina Čechová a Zdeňka Kočí přivezli začátkem března dvě
stříbrná a jedno zlaté ocenění z mistrovství České
republiky s mezinárodní účastí (informovali jsme
o něm krátce v minulém čísle).
Mistrovství bylo součástí gastronomického veletrhu Salima v Brně a sešla se na něm konkurence
kuchařů, cukrářů a číšníků z České republiky,
Chorvatska, Polska či Slovenska. Diplomy byly
udělovány v pásmech, takže Jiřina například získala
zlatý diplom za 5. místo. O hodnotě jejich úspěchu
vypovídá nejvíce celkové čtvrté místo SOŠ a SOU
Polička mezi 46 školami.
Do Brna si »poličští« kulináři (ve skutečnosti
pocházejí z Dolního Újezda, Brandýsa nad Labem
a Bystřice pod Pernštejnem) přivezli zkušenosti
z regionálního kola v Pardubicích a z dvoutýdenní
přípravy ve škole pod vedením svých mistrů a Václava Šmerdy, který patří k elitě mezi kuchaři v republice, spolupracuje se školou a má dobré nápady.
Soutěžní pokrmy pocházely »z jeho kuchařky«.
Připomeňme, že číšník Vladimír Černý servíroval kukuřičný krém se smetanou, bramborovým
dortíkem a pečeným filetem z candáta (obr. 1)
a získal stříbrný diplom. Kuchařka Jiřina Čechová
upekla candáta s kořením na šampaňském zelí,přidala omáčku s Pernodem, malinové wasabi a koláček plněný pórkovým ragú (obr. 2). Za svůj výtvor
získala zlatý diplom. A cukrářka Zdeňka Kočí připravila jogurtový dortík s pistáciovou drobenkou,
ananasovou raviolku a mousse Piňa–Colada (obr.
3). Za dezert získala stříbrný diplom.

Jiřina: „Ne, to je klasický kyselý zelí tepelně
upravený jakoby dušením, takže na to dám cibulku,
přidám si tam tmavý včelí med, trochu třtinového
cukru a dám tam to zelí a celou dobu to podlejvám
šampaňským, takže zelí jakoby nasládne a bude mít
chuť po šampaňským.“

Za ty dva týdny příprav to byly desítky zkušebních pokrmů – kdo pak vždycky dojídal?
Jiřka: „No, v podstatě všichni. A při vaření to
člověk i průběžně ochutnává, takže já měla pak
problém celou porci sníst. Ale já jako kuchařka, když
jsem to vařila před soutěží každej den, už se mi to

Jelikož je kulinářské zákulisí pro laiky celkem
přitažlivé, položili jsme reprezentantům pár zákulisních otázek.
Jiřko, součástí tvého pokrmu bylo i šampaňské
zelí. Co si pod tím máme představit, je to zelí naložené do šampaňského?

POZVÁNKA DPS „PENZION“
7. 5. Besídka ke Dni matek – s kulturním programem vystoupí děti z MŠ Rozmarýnek a členové
z oddílu Pátek – Raubíři z Pionýra Polička. Začátek
Co je to Zdeni raviolka? Zdenka: „To je nakráje- ani chutnat nechtělo. Tak jsem zavolala Vláďovi
ve 14.00 hod. v jídelně Penzionu.
nej ananas přeloženej na plátek.“ A mousse? „Tako- a ten mi to odegustoval.“
14. 5. Procházka májovou Poličkou spojená vá pěna, napěněná Piňa-Colada.“
Vláďa: „Vždycky, když to zkouší, tak já se najím.“
s návštěvou výstavy – Výtvarný salon královských
Vaše pokrmy zachutnají už podle názvu. V souJiřka: „Takže třeba s candátem jsme měli pak
věnných měst a cukrárny. Sejdeme se ve 13.30 hod. těži ale asi nejde jen o chuť pokrmu, ale i vystupo- problém, že nám lezl i ušima. Už jsem si pak ten
před Penzionem.
vání při přípravě?
týden ani nekupovala obědy ve škole, protože jsem se
15.5. Šikovné ručičky – 13.30 hod. pracovní
Vláďa: „Po dobu celé soutěže jsem měl mikro- najedla při přípravě.“
místnost.
port, takže mě slyšela celá hala, aby diváci věděli,
Samé vybrané ingredience, kolik příprava na
21. 5. Společenské hry – 14.00 hod. společenská co říkám. Povídal jsem o ingrediencích a o víně. mistrovství stála?
místnost.
Vždycky je lepší navázat s těmi hosty kontakt.“ A jaJiřka: „To ani nevíme, ingredience hradila ško22. 5. Narozeninové zpívání ve 14.00 hod. v jí- ký máš zaručený návod jak zanechat dobrý dojem?
la. Ale asi hodně. Já jsem měla to šampaňský méně
delně.
„Usmívat se na porotu, usmívat se do publika, to je
kvalitní a to stálo 600 korun, jenom ta jedna láhev.
27. 5. Keramika – 13.30 hod. pracovní místnost
všechno.“
A candát je taky pěkně drahej.“
28. 5. Přednáška – Umění sebepřijetí ve 14.00
Chybovali jste hodně při přípravě?
A ušpiněné nádobí jste si myli sami?
hod. ve společenské místnosti. Přednáší pan Aleš
Vláďa: „Já jsem ďál hrozně moc chyb. Třeba
Jiřka: „Ne ne, to jsme si pěkně odvezli do Poličky.“
Kocián.
u servírování vína. Nabídl jsem korek, porotci z ně- Vláďa: „Oni se tady začiní prváci a druháci.“ Zdeni:
ho zjistili, jak víno voní, ale pak jsem odnesl korek „Ale třeba my jsme si nádobí myly.“
k sobě na stůl, přitom má zůstat po pravé straně hosTakže jste měli v autě dva dny špinavé nádobí?
ta. A třeba překládací příbor byl pro všechny strašnej
Vláďa: „Je to hrozná představa, ale ono to bylo
problém.“ Co si pod tím máme představit? „Dezertní
uzavřený v boxech, takže to ani moc nepáchlo.“
příbor a vidlička, uděláte z toho jakoby takový klešA kolik jste toho ušpinili?
tičky a různě to otáčíte, přitom se nesmíte rukou
Jiřka: „Moc, kdybychom to měli všechno vyjmeničeho dotknout. Šaháte na všechno jen tímhle pře- novat, budeme tu až do zítřka.“ Vláďa: „Táákovejhle
kládacím příborem.“ Takže horší než čínské hůlky?
kontejner (do rozměrů by se hravě vešel průměrný
„Dalo by se říct.“
labrador, pozn. redakce). Tak takovýhle jsem měl tři.“
Jak dlouho zabere na soutěži příprava pokrmu?
Jiřka: „A já měla dva úplně nadupaný, že nešly ani
Jiřka: „Máme časový limit 45 minut, během kterých
zavřít.“
to musíme zvládnout. Plus 5 minut navíc.“
Jaký jste za svůj kulinářský život připravili nejzaA takový pečený filet s candátem zabere jen 40
jímavější pokrm? Shodně: „To, co jsme připravovali
minut? Vláďa: „Celkově mi zabere asi jen čtvrt hodi- na soutěž.“
ny, k tomu ty přílohy zaberou dalších 30 minut.“
Jaroslav Najbert
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TENIS
22. 3. turnaj mladšího žactva v Litomyšli. Dominik Mikulčák vyhrál jedno utkání ve dvouhře a Lucka Jílková skončila na 1. místě ve čtyřhře spolu se
Šárkou Bezdíčkovou z Ústí nad Orlicí.
22. 3. V sobotu 22. 3. se v Poličce konal generační turnaj ve čtyřhře, kdy rozdíl ve dvojici musí
být minimálně 15 let. Za účasti 13 dvojic se bojovalo
ve třech skupinách o postup do finálového pavouka pro osm nejlepších, kteří se poprali o turnajové
vítězství. Do semifinále se dostali dvojice Rábek,
Skřebský – Kadidlo, Krištof 7:6 a Bulva, Hrubý
– Scheib, Svoboda 6: 3. Finále se pak stalo kořistí
domácí dvojice Bulva, Hrubý v poměru 6:2. Pět

nepostupujících hrálo útěchu systémem každý s každým, kdy zápas ze základní skupiny se započítával.
Tuto část turnaje opanovala dvojice z Hlinska Bonaventura – Kubát. Všem hráčům děkujeme za účast
a předvedenou hru.
Konečné pořadí domácích:
1.
Bulva Leoš st. – Hrubý Zdeněk
3.
Kadidlo Lukáš – Krištof Mirek
4.
Scheib Ladislav – Svoboda Pavel
5.
Svoboda Franta – Dvořák Jiří,
Chadima Radek – Teplý Ivo
9.
Jelínek Petr – Kadidlo Michal
10.
Jelínek Jan – Vápeník Josef
11.
Hegr Petr – Bulva Leoš ml.
12.
Boháč Luboš – Teplá Lída
29. 3. turnaj staršího žactva v Poličce za účasti
26 hráčů. Z domácích zasáhli do bojů bez úspěchu
Radek Vytlačil, Pavel Bidmon a Terka Musilová, která ovšem podala výborný výkon.
29. 3. turnaj mladších žákyň v Chocni. Lucka
Jílková obsadila 3. místo ve čtyřhře spolu s domácí
Nikolou Unzeitigovou.
5. 4. V sobotu se v Poličce konal poslední turnaj
halové sezony a byl to turnaj v mixu. Sjelo se 14 párů
a z nich bylo pět hráčů u nás poprvé. Doufám, že
se jim v Poličce líbilo a najdou si k nám stejně jako
ostatní cestu i na turnaje příští. Po velice důležité
první části turnaje, kterou je losování se utvořily tři
skupiny, ve kterých se urputně bojovalo o postupová místa do pavouka, který skýtal možnost vyhrát
některý z připravených pohárů. Těm, kterým se
to nepodařilo byla dána druhá šance v pavouku
útěchy. V té se nejvíce dařilo dvojici s největším
věkovým rozdílem Bulva Leoš - Pazlarová Alena
ml. Po vítězství ve čtvrtfinále se v semi utkaly páry
Gajdoš, Hloušková – manželé Svobodovi 6:3 a taťka
s dcerkou Skřebsští – Jílek, Pazlarová st 7:5. Ve finále
s přehledem zvítězil pár Gajdoš, Hloušková a po
zásluze získal pohár největší.
Konečné pořadí:
1.
Gajdoš Vláďa – Hloušková Olga
2.
Skřebsští Miloslav a Martina 6:1
3.
Jílek Zdeněk – Pazlarová Alena st.
4.
Svobodovi Radek a Gábina 6:1
5-8.
Rábek Michal – Malíková Hanka
Švec Jiří – Janečková Renata
Kadidlo Lukáš – Uttendorfská Klára
Teplí Ivo a Lída

9.
10.
11.-14.

VOLEJBAL
Bulva Leoš – Pazlarová Alena ml.
Jelínek Petr – Střílková Jana
Quang Cahn Lee – Císařová Hana
Jelínek Jan – Dytrtová Iva
Blažkovi Pavel a Alena
Kadidlo Michal – Hegrová Jana

Všem hráčům, kteří se zúčastnili tohoto turnaje
i ostatním, kteří v halové sezoně přijeli do Poličky,
velice děkuji za předvedené výkony a těším se na
shledání v sezoně letní.
19. 4. v tento den se konaly přebory pardubického kraje. Ve Vysokém Mýtě hráli mladší žáci. Z po-

ličských kluků dobře reprezentovali Štěpán Švanda
a Filip Slaný spolu ve čtyřhře jen těsně prohráli svůj
zápas. Filip konečně vyhrál zápas ve dvouhře a připsal si tak první body do žebříčku. Turnaj zastihl ve
skvělé formě Dominika Mikulčáka, který na svém
zatím nejlepším turnaji obsadil 3. místo ve dvouhře
i ve čtyřhře spolu se Štěpánem Švecem z Litomyšle.
V České Třebové hrály mladší žákyně a Lucce
Jílkové se opět dařilo a k jednomu vítězství ve
dvouhře přidala 2. místo ve čtyřhře opět se Šárkou
Bezdíčkovou.
V Holicích hráli dorostenci a Honza Křivý bodoval jednou výhrou ve dvouhře.
19. 4. se hrál v Brně turnaj série Malý Open v mixu, kde Poličku reprezentovali páry Lukáš Kadidlo,
Lída Teplá – krásné 3. místo a Radek Chadima, Iva
Dytrtová – 5. místo. Hrála se také naše silná kategorie medium a naše dvojice se neztratili. Mirek
Krištof s Dušanem Vápeníkem skončili na 5. místě
a Zdeněk Hrubý s Láďou Scheibem celý turnaj vyhráli HURÁ.

TURISTÉ V KVĚTNU
30. dubna až 4. května – Šumava – Prášily
Turistický zájezd do oblasti Železné Rudy s ubytováním na chatě KČT v Prášilech. Pěší i cyklo tůry
v okolí. Vedoucí akce: Jiří Andrle
Čtvrtek 1. května - Krounka
Je určena pro ty, kteří nejedou na zájezd na Šumavu. Trasa 15 km je vhodná i pro rodiny s dětmi.
Vedoucí akce: ing Karel Müller
Neděle 18. května – Na Andrlův Chlum
Jarní cyklovyjížďka. Sraz v 8.00 hod před Tylovým
domem. Trasa 80 km. Vedoucí akce: Mil. Štefka
Sobota 31. května - Žďárskými vrchy – 32. ročník
Pro letošní rok jsme připravili pouze jednu pěší
trasu a jednu cyklotrasu. Pěší trasa: 20 km: Polička
- Sádek – Lucký vrch – Telecí - Sádek – Jelínek - přehrada Pod kopcem - Polička možnost prodloužit přes
Kateřinky a Korouhev na 25 km. Cyklotrasa v délce
60 km. Sraz účastníků v 8.00 hod před gymnáziem
v Poličce. Vedoucí akce: Jiří Andrle
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.

Turnaj v minipřehazované
Třetí turnaj v minipřehazované uspořádal tentokráte Sokol Dolní Újezd v neděli 6. 4. Turnaje se
zúčastnilo 10 družstev a my byly rády, že se k nám
přidal další pořadatel.
Na turnaj jsme odjížděly s bojovnou náladou
a opět jsme myslely na hráčky Svitav, které nám
minule sebraly prvenství.
Náročnost zápasů na třech hřištích dokonale
prověřila fyzičku přítomných děvčat.
Turnaj opět potvrdil, že na prvenství mohou
pomýšlet družstva Svitav A a Poličky A.
Souboj obou týmů byl velmi vyrovnaný, ale my
jsme se připravily o vítězství 5ti zbytečně vyhozenými míčiv závěru druhé půle.
Náš A tým: Šárka, Daniela, Markétka, Žaneta,
Nilita a Hedvika obsadil i tak skvělé
2. místo. Poličské béčko se trápilo, 7. místo
bylo ústupem z medailových pozic.
Okresní Přebornice
Úterní podvečer 8. 4. hostila svitavská hala
Na Střelnici poslední kolo okresního přeboru
mladších žákyň ve volejbale. Na toto klání jsme
odjížděly v neúplné sestavě. Svitavy se na nás opět
herně vyzbrojily a my horko těžko obsadily A tým
4. místo a B tým 6. místo.
Podaly jsme zakřiknutý výkon, bezzubé zakončení nám nedovolovalo soupeřky více potrápit.
Přesto jsme se v celkovém součtu udržely na
první příčce a staly se Okresními Přebornicemi.
Vítězství je o to cennější, že soupeřky byly roč. 94
a naše družstvo ze 3 tvoří hráčky roč. 96.
Celkové pořadí okresní přebor ml. žákyň
2007/2008
1. Polička A
7
2. Litomyšl
9
3. D. Újezd
10
4. Svitavy C
11
5. Svitavy B
12
6. Polička B
15
Čestická dostaveníčka
30. 3. zavítali do Čestic poličtí muži, kteří se
dostali poprvé ve své sportovní kariéře do finále
Východočeské oblasti o Pohár Hejtmana Pardubického kraje ve volejbale.
Zde obsadili 4. místo, ač výrazně oslabeni bojovali doslova o každý míč.
20. 4. přijelo do Čestic poličské ženské
družstvo bojovat o co nejlepší umístění v turnaji o Vepřové speciality. Ženy hrály v tomto
roce poprvé na venkovních kurtech. Přestože
již podaly horší výkony, nemohou být s konečným 7. místem příliš spokojeny. Výrazně vázla
sehranost týmu a především příjem se nedařil.
Děvčata remizovala s Dobruškou a Jičínem 1:1,
ale prohrála s Bedřichovicemi 0:2. Tato prohra je
vyřadila z finálového boje. Na turnaji startovalo
13 družstev, a tak jsme zůstaly přesně uprostřed
volejbalového pořadí.
Pyžamový turnaj
Jedenadvacítka statečných se letos zúčastnila
Pyžamového turnaje 12. 4. v poličské sokolovně.
Příchozí ospalci v pyžamech byly ještě za bílého dne rozlosováni (nasazeni) do čtyř družstev,
která potom předváděla volejbalovo-pyžamové
kreace na hřišti.
Převaha dámských průhledných košilek zastínila chlapáky s dvouřadými sakopyžamy.
I když jsme vítěze tipovali hned od začátku,
musel se tým Jardy hodně snažit a bojovat o metu
nejvyšší.
Jarda. Míra, Vlasta, Adéla a Lucka sice letos
zvítězili, ale už se na ně chystáme v příštím roce,
kdy jim to vrátíme.
Nejúspěšnější návštěvnicí byla Vlasta, která
si společně s Janou odnesla polštáře za nejlepší
modely.
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AMATÉRSKÁ
VOLEJBALOVÁ LIGA
V uplynulém měsíci byly odehrány poslední zápasy
IX. ročníku AVL Polička s výsledky:
27. 3 A Bukvičky - Bystré 0:2
ASPV - K6 2:0
Česká soda - K6 0:2
3. 4.
ASPV - K6 0:2
Česká soda - K6 0:2
Uzený sardinky - K6 1:1
10. 4. ASPV - THT 1:1

PRVNÍ ZÁVOD RYBÁŘSKÉ SEZÓNY - POLIČSKÁ MUŠKA 2008
Na sobotu a neděli 5. - 6. dubna připravilo Rybářské sdružení Vysočina Polička na přehradě č. 1
ve svém areálu Pod Kopcem první závod této sezóny,
a to tradiční, letos už 12. ročník oblíbené jarní Poličské mušky. Sjelo se na něj 145 zájemců ze všech koutů
republiky, jako tradičně nechyběla výprava přátel ze
Slovenské republiky, tentokrát třicetičlenná. Ze sobotního rozřazovacího závodu postoupila do nedělního
finále polovina startovního pole. Hospodář sdružení
Jaroslav Martinů nám řekl:

Konečné pořadí družstev:
1.
K6 (25 b.)
2.
ASPV (22 b.)
3.
THT (20 b.)
4.
Bystré (16 b.)
5.
Uzený sardinky (14 b.)
6.
Pajdáci (9 b.)
7.
Česká soda (5 b.)
8.
A Bukvičky (1 b.)
Slavnostní ukončení s vyhlášením výsledků proběhlo v sobotu 26. dubna v malém sále KD Jordán.
Další ročník AVL Polička bude zahájen v říjnu.
Přihlášky družstev do X. ročníku AVL bude možno
podávat do 18. 9. na e-mail avl@nastrankach.cz.
„Do letošního ročníku tohoto oblíbeného závodu
v této „fajnové“ rybolovné technice se přihlásilo na
150 zájemců, včetně početné výpravy ze Slovenska
(Kysucké Nové Město, Banská Bystrica, Kežmarok aj.).
Jsou tady muškaři z Prahy, Českých Budějovic, Brna,
Hradce Králové, zkrátka ze všech koutů republiky.
Vzhledem k předpovědi jsme měli strach, že nás zradí
počasí, ale náš patron svatý Petr nám byl nakloněn
K příštímu jubilejnímu 10. ročníku uspořá- – přestože po celé republice pršelo, Pod Kopcem spadlo
dáme dne 24. 5. pro družstva a příznivce AVL jen pár kapek. Během soboty dokonce svítilo sluníčko.
volejbalový turnaj. Přihlášky zasílejte na výše
Myslím, že 150 účastníků je potěšitelné číslo, tím spíše,
zmíněný e-mail.
že v témže termínu probíhal obdobný konkurenční
Jaroslav K. Dvořák
OV AVL Polička

Kompletní výsledkovou listinu a výsledky odehraných zápasů naleznete na www.policka.cz/avl.
Děkujeme našim sponzorům jmenovitě Bartosh s.r.o.
- reklama, Kovoslužba Bulva, Miro Borová, Tiskárna
Polička i městu Polička za poskytnutou podporu a těšíme se na dalším ročníku nashledanou.

závod ve Skaličce na Ostravsku. Těší nás, že tu vládne
dobrá nálada a kamarádská pohoda. To je pokaždé
naším hlavním cílem - vytvořit takové podmínky
a atmosféru, aby se k nám lidé rádi vraceli. Myslím,
že k tomu přispívá i bohaté zarybňování revíru před
závodem – do nádrže jsme ke stávající obsádce vysadili 3 500 pstruhů duhových o průměrné váze 0,70 kg,
jsou však mezi nimi i kapitální kusy kolem 2 až 3 kg.
Není proto divu, že všichni závodníci jsou spokojení
a pochvalují si, když takovou rybu uloví.“
Hlavní rozhodčí Alois Mrňák: „Během pátečního
prvního kola bylo uloveno 600 ryb, ve druhém, kdy
už byly ryby opatrnější, 390. Tisíc ryb za necelé dvě
hodiny je velice dobrý výsledek. V dalších kolech, a také v neděli, už pstruzi tak ochotně nebrali. Přesto bylo
za oba dny uloveno celkem 2 399 ryb, z nichž 555 si
závodníci ponechali (asi chtěli vzdát hold nadmořské
výšce Poličky). Největšími ulovenými rybami byl sumec
72 cm a několik pstruhů duhových kolem 50 cm. Muškou nepohrdli drobní okouni, pár menších štik a kapr.
Velkou radost máme jak z množství ulovených ryb,
tak i ze spokojenosti účastníků, neboť to je zárukou,
že příště zase přijedou.“
Konečné výsledky XII. Ročníku jarní Poličské
mušky 2008: 1. David Beran, H. Králové, 2. Milan
Mužík, 3. Petr Jílek, oba z Poličky, 4. Pavel Konečný,
Jevíčko, 5. Jarda Jiroušek, Polevsko atd. Členové RS
Vysočina obsadili další pěkná místa v konečném
pořadí: 7. Lukáš Schauer, 14. Miroslav Lidmila, 17. Jiří
Zachar, 19. Pavel Bidmon, 20. Karel Sklenář atd.
Největší rybu, sumce 72 cm, ulovil Michal Kříž
z Tišnova (obdržel dárkový balíček). Závod sponzorsky zabezpečily Rybářské sdružení Vysočina Polička
a firmy PRONA, J. Peciny, L. Šmída a J. Slabého. První
tři borci převzali nádherné poháry, pro vítěze byla připravena barevná televize a pro další v pořadí kolem
50 hodnotných cen, z nichž si mohli vybrat.
Text a foto: L. Vrabec

POLIČŠTÍ KARATISTÉ NA MEZINÁRODNÍM SEMINÁŘI V PRAZE

Dne 19. 4. se uskutečnil v sokolovně v Poličce
první ročník volejbalového turnaje smíšených dvojic
Poličský dabl. Turnaje se zúčastnilo z původně osmi
nahlášených dvojic šest.
Mezi výkonnostně vyrovnanými družstvy
(o pořadí vyjma prvního místa rozhodovalo celkové
skóre) se podařilo vyhrát družstvu Obříci (Dominika
a Luboš Obrovi). Druzí skončili Matla & Patla (Lenka
Jelínková, Michal Bulva) a na třetím Krtci (Lucka Nešická, Jaroslav Dvořák). Pořadí ostatních družstev
a kompletní výsledky naleznete na www stránkách
policskydabl.nastrankach.cz.
Děkujeme sponzorům bez kterých by se turnaj
neobešel, jmenovitě Bartosh s.r.o. - reklama, restaurace Apalucha, Masokombinát Polička, Kovoslužba
Bulva a Tiskárna Polička.
J. K. Dvořák

Velikonoční svátky jsou každoročně obdobím,
během kterého se moderní sportovní karatisté
z Německa, Slovinska a České republiky scházejí na
společném semináři pod vedením zakladatele MSKA
Prof. Dr. Rudolfa Jakhela, držitele IX. DANu. Tento
seminář byl poněkud odlišný, protože byl speciálně
určen pro vysoké, tj. zelené, modré, hnědé a mistrovské pasy a tím pádem se cvičil i vyšší program, který
zasahuje do hloubky moderního sportovního karate.
Nositeli vysokého pasu se otvírají obrovské možnosti
uplatnění základních technik a to především pro účely sportovního boje. Prof. Dr. Jakhel je obrovský zdroj
informací, a nejen proto si seminář nenechali ujít ani
karatisté z poličského oddílu. Letos se seminář konal
od 24. do 29. března v Praze-Smíchově.
Vrcholem Semináře byl turnaj Easter Cup 2008,
soutěžilo se jako vždy ve formách a bojích. Měli jsme
příležitost srovnat naše schopnosti s karatisty z ostatních zemí. Výsledky jasně poukazují na vysokou úroveň českých karatistů a jen potvrzují současný vývoj
moderního sportovního karate v České republice.
Bez nadsázky můžeme konstatovat, že organizace
MSKA ČR se stává nejkvalitnější ze všech organizací
MSKA v Evropě.
V závěru semináře ještě proběhlo udílení zkoušek
na vyšší technický stupeň.
Asociace moderního sportovního karate v ČR se
za 17 let své existence stala silnou a úspěšnou organizací a oddíl v Poličce patří dlouhodobě k nejlepším
ze všech oddílů v republice.
Výsledky turnaje:
Pavel Marko
1. místo
forma TERTIA
Nikola Tobiášová 1. místo
kategorie boje ženy absolutní
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Štěpán Příhoda
1. místo
kategorie boje muži 1-2 kyu
Jaroslav Roušar
3. místo
kategorie boje muži 1-2 kyu
Pavel Marko
1. místo
kategorie boje muži 5-6 kyu
Poličský oddíl na turnaji získal nejvíce bodů a tím
se stal absolutním vítězem!
T.E.S., s.r.o. Jiráskova 977, 572 01 Polička
provozovatel nabízí

PRONÁJEM KIOSKU
v době letní sezony na koupališti.

Provozní doba v červnu 12.00-18.00 hod.,
v červenci a srpnu je od 10.00-19.00 hod.
Zájemci se mohou hlásit na plaveckém
bazénu u pí. Kmoškové
č.t. 461 725 631 ústředna, nebo m.t. 737 867 342

ROZVRH PLAVÁNÍ PRO
VEŘEJNOST KVĚTEN 2008

ATLETICKÉ NOVINKY
Jarním vrcholem atletické sezony bylo bezesporu Mistrovství České republiky v přespolním
běhu, které se po mnoha letech vrátilo do našeho kraje, do Jablonného nad Orlicí. Šampionát se
konal po několika deštivých a chladných dnech
v sobotu 5. dubna 2008. Počasí spolu s pořadateli připravili pro závodníky velmi náročnou trať
v prostoru lyžařské sjezdovky s bahnitými úseky
a náročnými stoupáními. Výprava poličských
atletů čítala 4 závodníky, neboť další případní
uchazeči o start byli buď nemocní nebo krátce po
nemoci. Nejvýraznějšího úspěchu dosáhla Terezka Vytlačilová, která týden po nachlazení a horečkách dokázala v silné konkurenci 27 závodnic
z celé republiky vybojovat krásné 6. místo, když
o dvě místa před ní doběhla další poličská rodač-

ka, byť tentokrát v barvách Českých Budějovic,
Nikola Schwachová. Počet závodníků včetně držitelů medailí z MR, kteří nedokončili závod, byl
nejlepším důkazem náročnosti tratě.
Přehled výsledků: ml. žákyně 1500 m 6. místo Tereza Vytlačilová (5:46); dorostenky 3000 m
16. místo Zuzana Vlčková (12:45); junioři 6000 m

1.
2.
3.
4.

Čt
Pá
So
Ne

5. Po
6. Út
7. St
8. Čt
9. Pá
10. So
11. Ne
12. Po
13. Út

POLIČŠTÍ SILÁCI SOUTĚŽÍ

14. St

Terezka, Zuzka, Lenka a Tomáš na MR
Gutveis juniorským mistrem ČR v trojboji
K velké radosti Jakuba Gutveise byla posu17. místo Tomáš Večeře (22:58); ženy 6000 m
nuta věková kategorie juniorů v silovém trojboji
17. místo Lenka Schauerová (28:07) – 6. do 22
z 23 na 24 let. Po tomto zjištění odcestoval Jakub
let.
koncem března na Mistrovství České republiky
V sobotu 12. dubna odjela do Skalice nad
v silovém trojboji do Trutnova, kde startoval stále
Svitavou skromná výprava obhajovat prvenství
ještě ve zmíněné juniorské kategorii. O tom, že
z minulého roku v soutěži běžeckých družstev
to byla správná volba svědčí skutečnost, že se
Jakub stal juniorským mistrem České republiky „Boj o první místo“, přestože se podařilo s pěti závodníky vybojovat tři prvá místa a jedno třetí, tak
v trojboji.
Ve dřepu s činkou zvládnul zátěž 220 kg, v ben- na celkové vítězství to zdaleka nestačilo a krásný
putovní pohár měnil majitele, škoda.
chpressu 190 kg a v mrtvém tahu 230 kg. Tímto
Přehled výsledků: ml. žákyně 500 m 1. mísvýsledkem se nominoval na květnové mistrovství
Evropy.
to Terezka Vytlačilová; ml. žáci 700 m 1. místo
Tomáš Košek; st. žáci 1200 m 3. Patrik Teplý,
Štěpánek v přípravě na MS v Kanadě
5. Boris Teplý; dorostenci 1500 m 1. místo Petr
Sportovní federace jednotlivých států světa
Mohelník.
vyšlou své nejlepší borce, kteří se zúčastní kvali- JarKafikačních soutěží pro Mistrovství světa v naturální kulturistice, pod dohledem světové organizace
naturálních sportů. 16 kvalifikačních soutěží se
koná v květnu v Melbourne, Vencouveru, Boise,
Bramptonu, Montrealu, Calgary, Londýně, San
Antoniu, Torontu, Miami, Newcastlu, Winnipegu,
Chicagu, Sydney, Las Vegas a Třinci. Jedná se
܀ऀࠀ܀ఀഀࠀༀ
o velmi prestižní akci, pro české závodníky zatím
ĀȀ̀ЀԀ܀ԀࠀࠀԀऀऀԀ
nebývalého významu, která vyvrcholí Mistrovstvím světa v Kanadě.
ఀ̀ഀఀȀԀༀကȀᄀఀሀጀ᐀ᔀԀఀᘀ
Na evropskou kvalifikaci 31. 5. v Třinci a mistrovství světa 12. - 18. 6. v kanadském Torontu se
ᜀᜀᜀЀԀ᠀ᤀഀఀᨀᘀ̀ᬀᔀఀȀ᐀Ѐᰀᴀ
připravuje Jiří Štěpánek.

ĀȀ̀ЀЀ̀ЀԀ

15. Čt
16. Pá
17. So
18. Ne
19. Po
20. Út
21. St
22. Čt
23. Pá
24. So
25. Ne
26. Po
27. Út
28. St
29. Čt
30. Pá
31. So

14.00-20.00 h.
6.00-20.00 h.
14.00-20.00 h.
zavřeno
6.00-7.30 h. 17.30-18.30 h. aquaerobic,
18.30-20.00 h.
6.00-7.30 h., 13.30-14.30 h. aquagr.,
14.30-20.00 h.
6.00-7.30 h., 18.00-19.00 h. aquaerobic,
19.00-20.00 h. kond. plavání
14.00-20.00 h.
6.00-20.00 h.
14.00-20.00 h.
zavřeno
6.00-7.30 h., 17.30-18.30 h. aquaerobic,
18.30-20.00 h.
6.00-7.30 h., 13.30-14.30 h. aquagr.,
14.30-20.00 h.
6.00-7.30 h., 18.00-19.00 h. aquaerobic,
19.00-20.00 h. kond. plavání
6.00-7.30 h., 14.00-20.00 h.
6.00-7.30 h., 12.00-20.00 h.
14.00-20.00 h.
zavřeno
6.00-7.30 h., 17.30-18.30 h. aquaerobic,
18.30-20.00 h.
6.00-7.30 h., 13.30-14.30 h. aquagr.,
14.30-20.00 h.
6.00-7.30 h., 18.00-19.00 h. aquaerobic,
19.00-20.00 h. kond. plavání
6.00-7.30 h., 14.00-20.00 h.
6.00-7.30 h., 12.00-20.00 h.
14.00-20.00 h.
zavřeno
6.00-7.30 h., 17.30-18.30 h. aquaerobic,
18.30-20.00 h.
6.00-7.30 h., 13.30-14.30 h. aquagr.,
14.30-20.00 h.
6.00-7.30 h., 18.00-19.00 h. aquaerobic,
19.00-20.00 h. kond. plavání
6.00-7.30 h., 14.00-20.00 h.
6.00-7.30 h., 12.00-20.00 h.
14.00-20.00 h.

Poznámka: o prázdninách a svátcích
se nekonají plavecké kurzy.
Případné změny budou zveřejněny ve vývěsní
tabuli před plaveckým bazénem
!!! Změna !!!
Aquaerobic:
Po 17.30-18.30 h., St 18.00-19.00 h.
Kondiční plavání:
St 19.00 – 20.00 h.
AQUAGRAVIDIBIC
– každé Út 13.30 – 14.30
PROVOZ SAUNY:
St a Pá:
muži 16.30-19.30 h.,
Čt:
ženy 16.30-19.30 h.,
So:
ženy 15.00-17.00 h.,
společná 17.30-20.00 h.
PROVOZNÍ DOBA FITCENTRA
NA PLAVECKÉM BAZÉNU:
otevřeno:
PO - PÁ: 14.00-20.00 h.
ÚT, ČT, SO: 10.00-12.00 h.
ZIMNÍ STADION UZAVŘEN
Kmošková Jitka,
ved. plav. bazénu Polička
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