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STANOVISKO STAROSTY K VÝSTAVBĚ POLDRU
Je neoddiskutovatelným faktem, že výstavba
poldrů v České republice je jedním z nejšetrnějších zásahu do krajiny, který řeší ochranu
obyvatel proti povodním. Každý z nás po povodních v roce 1997 ví, co dokáže rozvodněný
potok a vysvětlovat těm, kterým voda vzala
střechu nad hlavou, že město neučinilo veškeré
potřebné kroky jen proto, že se jedná o zásah
do krajiny, je téměř nemožné.
Pokud se týká poldru, dovolím si vyjmenovat některá zásadní fakta.
Město připravilo výstavbu poldru. Jedná se
terénní úpravu s výstavbou asi 280 m dlouhou
hrází, která by měla v budoucnu zachytit až
106 tisíc kubíků vody. Proto považuji tento protipovodňový krok za velmi podstatný přínos pro
ochranu obyvatel Poličky proti povodním. Cena
tohoto díla je podle výběrového řízení stanovena na částku 11,6 mil.Kč vč. DPH. Z této částky
má město přislí benou (písemně) spoluúčast státu ve výši 80 % (t.j. 9,6 mil.Kč).
Při přípravě výstavby poldru byl proveden
projekt pro územní řízení, realizovalo se výběrové řízení na dodavatele stavby. Současně
jsme zažádali o státní dotaci, která byla městu
odsouhlasena a na Státním fondu ČR tyto peníze v současné době leží a lze začít pracovat.
Zároveň máme zajištěno financování z vlastních
zdrojů.
Bohužel došlo nyní k tomu, že někteří zástupci
ekologických aktivit dnes zpochybňují výstavbu
poldru a pokud dojde k bojkotu celé akce, bude
nutné vrátit státní dotaci. Celá akce se zruší.

CHYSTÁ SE NOVÁ
BYTOVÁ VÝSTAVBA
Vedle rodinných domů a dětského domova se připravuje v lokalitě Mánesova i výstavba bytových domů. Do 4 zděných objektů by
se mělo vejít celkem 48 různě velkých bytů .
Velikost podlahové plochy se předpokládá od
40 do 80 metrů čtverečných v bytech 1 + KK,
2 + KK a 3 + KK, maximální cena se podle
předběžné kalkulace pohybuje od 20 500 do
21 500 korun za metr čtverečný podlahové
plochy.
Rezervaci, smlouvu o smlouvě budoucí a
následný prodej bytové jednotky řeší přesně
stanovená pravidla. Příjemné bezesporu je,
že vážní zájemci budou moci při konzultaci
s projektantem ovlivnit podobu svého příštího bytu. Výstavba by měla být zahájena na
jaře příštího roku. Podle sdělení jednatele T.
E. S. s. r. o. Polička, ing. V. Ostatka, se během
pár dnů probíhající reklamní kampaně ozvalo přibližně 90 potenciálních uchazečů o byt,
15 z nich lze pokládat za vážné.
Bližší informace je možno získat na těchto
telef. číslech: 605 246 744, 736 272 900.
-kaz-
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Považuji za nutné i říci, že výstavba poldru vč. realizace výstavby v lokalitě Mánesova
– Wolkerova jsou úzce spjaty, neboť výstavba
poldru má odlehčit kanalizaci
Myšlenka, že můžeme získat dotaci příští rok
není reálná.
Stanovisko, které zastávám jako starosta,
je dáno tím, že město Polička tento poldr potřebuje a úsilí vynaložené na získání nejen
spoluúčasti města, ale i získání státní dotace
je velkým úspěchem. Osobně se domnívám, že
příprava projektu, posudky, stanoviska a proces
schvalování je záležitostí odborného přístupu.
Jsem přesvědčen, a je to i v mém zájmu, že je
bezpodmínečně nutné, aby celý postup probíhal v souladu se zákony platnými v České
republice. Považuji za legitimní, že někdo má
jiný názor na to, jak realizovat tuto stavbu, ale
jako starosta se domnívám, že v našem městě
žije mnoho občanů, kterým výstavba poldru
přinese klid a bezpečí. Vždy je přínos na jedné
straně kompenzován ztrátou na straně druhé.
A já jsem přesvědčen, že tady klady převažují
nad zápory. Proto se domnívám, že by bylo pro
město Poličku nešťastné, pokud by pocity měly
zvítězit nad věcnými argumenty. Obávám se, že
se někdy nedostatek věcných argumentů zastírá
tzv. “zaklínací formulí“ jako je např. narušení
krajinného rázu. Dovedu si představit mnoho jiných lidí, kteří si představují pod tímto pojmem
úplně něco jiného. Proto jsme také požádali odborníky z Vysoké školy zemědělské zabývající
se tvorbou krajiny o stanovisko. Současně jsme
ochotni jednat s realizátory projektu o tom, jak
upravit okolí další výsadbou stromů a keřů tak,
aby dopad na přírodu byl co nejmenší. Věcnou
debatu vedeme i s těmi, kteří mají jiný názor.
Budu velmi rád, pokud zde najdeme společnou
řeč a budeme společně již nyní spolupracovat
na přípravě dalších potřebných protipovodňových opatření.
Bc. Miroslav Popelka

PODIVNÉ PRAKTIKY
NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ!
Může se vedení města chlubit získáním deseti milionové dotace? Nikoliv! Dotace je získána
na projekt, který je protlačován metodou lží a
nátlaku. Projekt je šit horkou jehlou a zaslouží
si vystavení nikoliv v síni slávy, ale v síni hrůzy!
Křížení dvou dotací, opomíjení hydrogeologického průzkumu, ignorování pokrokových
myšlenek, jež jsou obsaženy ve studii na řešení
protipovodňových opatření na Modřeckém potoce z roku 2000. Dnes může Polička získat 10
mil. Kč na technokratický poldr. Pokud se však
poldr postaví a zjistí se, že došlo k zásadním
chybám, může se stát, že Polička bude vracet
nejen 10 milionů, ale i tučné penále!
Více čtěte na str. 12.
René Habrman – předseda A21 Polička,
1. ZO ČSOP Polička
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JITŘENKA MÁ NOVÉHO
ŠÉFREDAKTORA
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
přebírám tímto číslem Jitřenky z rukou Ing.
Vrabce štafetový kolík vedení Jitřenky. Je pro mne
velkým závazkem pokračovat v řadě šéfredaktorů
a udržet a pokud možno vylepšit Jitřenku a zároveň reagovat na změny, které vyžaduje pokrok
doby.
Jitřenka se bude vyvíjet postupně, zatím žádné
velké změny nechystám. Jedinou větší změnou je,
že na vlastní žádost odchází z redakční rady Mgr.
Chadima. Nahradí ho Ing. Vrabec, který nenechá
oschnout své novinářské pero a zároveň mi tím
usnadní plynulý rozjezd (za což mu tímto děkuji).
Byl bych rád, aby Jitřenka byla i nadále listem
všech občanů Poličky a integrovaných obcí. Vítány
jsou všechny příspěvky, ale zvláště ty, které objeví
pro všechny čtenáře úspěchy poličských občanů
a firem, krásy města, historické zajímavosti, apod.
Ideální formou kontaktu pro příspěvky v elektronické podobě je e-mail jitrenka@policka.cz.
Texty, inzerci i osobní oznámení do společenské
rubriky můžete zanechat v Informačním centru
na náměstí nebo ve schránce redakce Jitřenky
v DPS Penzion, Družstevní 970 (naproti hotelu Opus). Můžete použít i telefonní číslo do
redakce 461 724 617 (záznamník) nebo mobil
603 526 243.
Příspěvky, prosím, zasílejte během celého měsíce. To by umožnilo, abychom mohli posunout
uzávěrku pro skutečně aktuální příspěvky na
pozdější termín, než je nynější 20. den v měsíci.
Pokud bude změna uzávěrky reálná, oznámím to
v některém z dalších čísel.
Těším se na spolupráci s vámi a přeji nám všem
Jitřenku zajímavou, čtivou a objektivní.
Ing. Ivo Janeček

VYPNUTÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU
Východočeská energetika oznamuje, že dojde
k vypnutí elektrické energie dne 7. 7. 2004
v obci Modřec od 7:30 — 15:30.

RAVENSBURGER KARTON SLAVÍ
V červenci oslaví Ravensburger Karton s.r.o. pětileté
výročí otevření závodu v Poličce. Při této příležitosti
jsme požádali o rozhovor pana Marcela Hlouše, jednatele firmy.
Jitřenka: Mohl byste seznámit naše čtenáře
s historií firmy?
P. Hlouš: Základem pro nový podnik byl závod Tofa
Polička, který vyráběl hračky z papíru a kartonáž. V roce
1995 jsme začali spolupracovat s naší nynější mateřskou
firmou Ravensburger Spieleverlag GmbH SRN na výrobě
nového sortimentu tzv.Minipuzzlí. Protože jsme se osvědčili jako dobří dodavatelé po stránce kvality i dodržování
termínů, vznikla v té době strategie o spojení Tofa Polička a Ravensburger Spieleverlag SRN. Tento záměr vyústil
v koupi mateřskou firmou v roce 1997. V roce 1998 jsme
začali jednat s Městským úřadem o pořízení pozemku
pro nový závod, který byl v roce 1999 postaven na čtyřech hektarech poblíž silnice na Střítež. Výstavba stála
přibližně 210 milionů korun
Jitřenka: Jaké byly začátky výroby?
P. Hlouš: Vyrábět jsme začínali se 75 zaměstnanci,
kteří přešli většinou s Tofy a s obratem 80 milionů korun. Nyní zaměstnáváme 170 lidí a obrat plánujeme pro
letošek na 500 milionů. Začínali jsme na 3 milionech
kusů výrobků, letos to bude 17 miliónů. Jsme jedním ze
dvou výrobních závodů naší německé mateřské firmy,
která je 5. největším výrobcem hraček a evropskou
jedničkou v oboru puzzlí a společenských her. Je to
rodinná firma s tradicí sahající až do 19. století.
Jitřenka: Jaký je nyní váš výrobní sortiment?
P. Hlouš: I když jsme nejznámější výrobou puzzlí,
náš výrobní sortiment zahrnuje na 1000 různých výrobků v různých jazykových mutacích od klasických
stolních her přes puzzle a konče tzv. Creation produkty
– výrobky, které podporující tvořivé myšlení. Naše výrobky nejsou určeny jen pro děti, ale zaujmou i dospělé
a seniory. Naše výroba je zaměřená na produkci vyžadující vysoký podíl ruční práce.
Jitřenka: Patříte k velkým zaměstnavatelům na
Poličsku. Jaká je struktura vašich zaměstnanců?

P. Hlouš: Potřebujeme vysoce kvalifikované specialisty pro výrobu, kteří procházejí školením v zahraničí
i nekvalifikované pracovníky, které si sami zaškolujeme.
Pro naši výrobu totiž neexistuje specializovaný výuční
obor. Letos jsme přibrali 60 nových spolupracovníků.
Administrativní pracovníci musejí ovládat velmi dobře
němčinu a další světový jazyk je pro ně výhodou. Používáme špičkový informační systém SAP. V odměňovaní
prosazujeme individuální ohodnocení přínosu každého
pracovníka pro firmu. Pro zaměstnance zajišťujeme moderní stravovací servis. 80 % zaměstnanců tvoří ženy.
Díky kvalitnějšímu pracovnímu prostředí oproti staré
Tofě se snížila nemocnost, která je nyní jen 4-5%.
Jitřenka: Zmínil jste se o nových pracovních
místech. Budete rozšiřovat výrobu?
P. Hlouš: Ano. Letos plánujeme zvýšení výroby
o 150% proti loňskému roku.
Jitřenka: Jak se u vás projevil vstup České republiky do Evropské unie?
P. Hlouš: Pro naši firmu je to pozitivní krok. Podstatně se zrychlila obrátka zboží jak na vývozu, tak při
dovozu materiálu pro výrobu. Denně ve špičkových
obdobích vypravujeme 3-4 kamiony.
Jitřenka: S jakými problémy se jako firma potýkáte nejvíce?
P. Hlouš: Problémy máme asi stejné jako všichni
výrobci v České republice. Ale v poslední době jsme
hledali dodavatele některých součástí pro naše hry.
Obrátili jsme na české výrobce a s překvapením jsme
zjistili, že nemohou cenově konkurovat nejen asijským
firmám, ale že jsou často dražší než německé společnosti. To by mohl být pro vývoj české ekonomiky do
budoucna vážný problém. No a jeden malý problém
máme takřka za branami našeho závodu. Trojitý železniční přejezd u uhelných skladů je nejhorší úsek cesty,
kterou musí urazit kamiony s našimi výrobky na pouti
k zákazníkům po celé Evropě.
Jitřenka: Přejeme firmě Ravensburger Karton s.r.o.
mnoho úspěchů a vašim zaměstnancům spokojenost
v práci.

MĚSTO POLIČKA, PALACKÉHO NÁM. 160, 572 11 POLIČKA

VYHLAŠUJE VEŘEJNOU DRAŽBU NA PRODEJ
• rodinného domu č.p. 123 U Liboháje na st.p.č. 377/1 vč. st.p.č. 377/1 o výměře 145 m 2,
• vedlejší přístavby na st.p.č. 377/2 vč. st.p.č. 377/2 o výměře 93 m 2,
• zděné kolny na st.p.č. 3558 vč. st.p.č. 3558 o výměře 22 m2,
• zahrady na p.č. 3687/3 o výměře 468 m2 a přilehlé pozemkové parcely č. 3701/6 ost. plocha o výměře 400 m2, vše v k.ú. Polička
Veřejná dražba se uskuteční ve středu 28. července 2004 v 15.00 hod. v zasedací síni
Městského úřadu v Poličce (I.poschodí).
Vyvolávací cena činí: 2.600.000,- Kč. Dražební jistota: 100.000,- Kč
Každému dražiteli bude z dražební jistoty odečten účastnický poplatek ve výši Kč 100,-.
Stručná charakteristika rodinného domu č.p. 123 U Liboháje:
- jedná se o zděnou, třípodlažní stavbu z roku 1977 s částečným podsklepením, s jedním nadzemním
podlažím a podkrovím zřízeným ve valbovém krovu. V domě je umístěna jedna bytová jednotka sestávající z kuchyně, obývacího pokoje, ložnice, dvou dalších pokojů a příslušenství. Dům je napojen na
veřejnou vodovodní, kanalizační a elektroinstalační síť. V místě je možnost napojení na veřejný rozvod
zemního plynu. Dům je v dobrém technickém stavu.
Vedlejší přístavba:
- jedná se o nepodsklepený zděný objekt sestávající ze vstupní chodby, WC, pracovny a skladu nářadí, se
zavedenou světelnou elektroinstalací. Objekt je vhodný jako dílna, drobná provozovna, příp. garáž pro
osobní automobil.
Zděná kolna:
- jedná se o jednopodlažní objekt bez podsklepení se zavedenou světelnou elektroinstalací a kamny na
pevná paliva.
Prohlídka uvedených nemovitostí se uskuteční:
ve středu 14.7. 2004 v 15.00 hod., ve středu 21.7. 2004 v 15.00 hod.
Zájemci o koupi se mohou přihlásit v den konání dražby nejpozději do 14.00 hod. na Městském úřadě
v Poličce, majetkoprávním odboru (dveře č.19), 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).

Jednatelé firmy, pánové Peter Neff
a Marcel Hlouš.

OCENĚNÍ DĚTÍ
A PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
V předvečer Mezinárodního dne dětí ocenila Rada
města a starosta za vzornou reprezentaci města 37 dětí
a mládeže a 14 pedagogických pracovníků z poličských
škol a školských zařízení. Již druhé ocenění, které bylo
nově rozšířeno o ocenění pedagogických pracovníků,
proběhlo 31. května v prostorách galerie v historické
radnici. Vlastnímu ocenění, které prováděli starosta
Miroslav Popelka a radní Zlata Pražanová, předcházel
velmi působivý a citlivě volený kulturní program dětí ze
ZUŠ B. Martinů, který ve zcela zaplněném sále navodil
slavnostní atmosféru. Starosta města v úvodním slově
vyzvedl, jak si Město Polička váží šikovných mladých
lidí a poctivé práce pedagogických pracovníků, která
stojí za úspěchy zástupců poličských školských zařízení v okresním, krajském, celostátním a případně
mezinárodním srovnání. Ocenění dostali pamětní list
a věcnou cenu.
Seznam oceněných dětí a mládeže: Junková Tereza, Halamková Erika, Širůčková Petra, Kadidlo Lukáš,
Ondřej Kohut, Červ Jakub, Bednář Vojtěch, Chvála Jan,
Hromádka Petr, Uttengorfská Markéta, Vaško Matěj,
Slaný Ondřej (Masarykova ZŠ Polička), Škorpík Luboš,
Kučerová Lenka, Kopecký Josef, Pražan Martin, Kopecký Oldřich, Grubhofferová Jana (ZŠ Na Lukách Polička),
Zich Marek, Makovský Jiří, Morávek Lukáš, Novák
Viktor, Ohlídal Martin (SOUzem a SOŠ Polička), Hromádková Petra, Sodomka Adam (DDM Polička), Březná
Martina (SOUobch. a OŠ SČMSD Polička), Dolejšová
Magdaléna, Komárek Jaroslav, Charouzová Lucie, Nečasová Natálie (ZUŠ B. Martinů Polička), Klepárníková
Aneta, Havran Jiří, Novotná Tereza, Duchečková Lada,
Chmel Milan, Stodolová Kristýna a Navrátilová Lenka
(Gymnázium Polička).
Seznam oceněných pedagogických pracovníků: Kopecká Helena, Vraspírová Miroslava, Červ
Miloslav, Navrátilová Ilona, Spilková Eva, Brtounová
Marie, Flegrová Jana (Masarykova ZŠ Polička), Musilová Naděžda (ZŠ Na Lukách Polička), Vášová Dagmar
(SOUobch. a OŠ SČMSD Polička), Tomáš Jan, Najbertová Marta, Kuncová Božena, Janečka Milan a Houšková
Hana (Gymnázium Polička).
Na závěr pan starosta ještě jednou všem poděkoval
a paní Pražanová krom poděkování vyslovila přání, aby
se toto oceňování stalo dobrou tradicí.
-J. Kacálek-

VÝZVA OBČANŮM MĚSTA POLIČKY
Usnesením Zastupitelstva města č. 13 ze dne
11. 12. 2003 byla schválena příprava provedení
V. změny územního plánu sídelního útvaru města
Poličky s uzavřením přijímání podnětů od občanů
v termínu do 30. 9. 2004.
Na základě tohoto usnesení vyzýváme všechny občany města včetně městských částí (Lezník, Modřec,
Střítež), aby své požadavky na případnou změnu
ÚPD v písemné podobě předali do uvedeného
termínu na odbor územního rozvoje a životního
prostředí, př. na stavební úřad.

Václav Kašpar, ved. stavebního úřadu
Ing. Marta Mastná, ved. odboru ÚR a ŽP
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ANKETA:
Prosíme čtenáře, aby nám sdělili svůj názor:
• Bylo by lepší malá funkční pískoviště a hřiště
zachovat nebo zrušit?
• Kde by mělo být umístěno hřiště v centru města?
• Jak by měl být řešen problém hřišť v integrovaných obcích?
• Potřebuji „-náctiletí“ svůj prostor?
Pište, volejte, emailujte!

OKÉNKO MĚSTSKÉ POLICIE
Co přinesl uplynulý měsíc
18. 5. v 17.40 hod. byla v prodejně Plus discontu
přistižena žena z Kadova při krádeži zboží v hodnotě
230, - Kč. Strážníci věc vyřešili na místě uložením blokové pokuty.
19. 5. v 12.05 hod. strážníci přijali oznámení o ležícím muži na trávníku před poštou. Jednalo se o staršího
muže ze Sádku, který byl v podnapilém stavu. Strážníci
s ním věc vyřešili na místě a zajistili jeho odvoz do místa
bydliště.
22. 5. ve 3.00 hod. strážníci na ulici Vrchlického
zadrželi podnapilého řidiče z Otradova, o kterém následně vyšlo najevo, že mu byl vysloven zákaz řízení
motorových vozidel. PČR jeho jednání šetří jako trestný
čin maření výkonu úředního rozhodnutí.
30. 5. v 2.40 hod. v ulici Revoluční strážníci zadrželi
mladého muže z Lubné, který řídil motorové vozidlo, ačkoliv není držitelem řidičského oprávnění. Strážníci na
místo přivolali hlídku obvodního oddělení PČR, která
vyřešila věc v blokovém řízení.
30. 5. v 3.10 hod. strážníci na ulici Hegerova zadrželi muže se Sebranic, který řídil motorové vozidlo pod
vlivem alkoholu. Věc převzala na místě PČR.
2. 6. v 8.20 hod. strážníci zadrželi v Nádražní ulici
muže z České Třebové, který se dopustil krádeže ve
Stavexu na ulici Eimova. Krádež byla vyřešena na místě
jako přestupkové jednání.
4. 6. v 16.20 hod. strážníci předvedli na obvodní oddělení PČR v Poličce mladíka ze Svitav, který
se v podnapilém stavu pokoušel poškodit dopravní
značení v centru města. Jeho jednání bylo vyřešeno
v blokovém řízení.
6. 6. v 1.30 hod. strážníci na ulici Vrchlického zadrželi muže z Poličky, který řídil motorové vozidlo pod
vlivem alkoholu. Věc převzala na místě PČR.
10. 6. v 8.10 hod. byla v prodejně Plus discontu
zadržena žena z obce Telecí při krádeži zboží v hodnotě 418, - Kč. Strážníci její jednání vyřešili v blokovém
řízení.
11. 6. v 15.15 hod. bylo na služebnu MP telefonicky oznámeno, že na Palackého náměstí leží nehybně
prodejce zeleniny. Strážníci na místě zjistili, že muž je
silně podnapilý a není v ohrožení života. Následně jeho
jednání vyřešili v blokovém řízení.
13. 6. v 1.05 hod. strážníci na Palackého náměstí
zadrželi muže ukrajinské národnosti, který řídil motorové vozidlo přesto, že není držitele řidičského oprávnění. Věc převzala PČR.
Nalezená jízdní kola
26. 5. bylo na ulici M. Bureše před prodejnou potravin nalezeno dámské jízdní kolo zn. LADY 26 stříbrné
barvy.
11. 6. bylo na ulici Wolkerova nalezeno pánské
jízdní kolo modré barvy.
Majitelé si mohou jízdní kola vyzvednout na služebně Městské policie v Poličce.
Pavel Lahodný, velitel městské policie

ZMĚNA TELEFONNÍHO ČÍSLA:
Strážníky Městské policie v Poličce nyní
zastihnete na čísle mobilního telefonu:
731 441 421. Číslo pevné telefonní linky zůstává nezměněno: 461 723 806 .
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A CO DĚTI, MAJÍ SI KDE HRÁT?
Z poličského parku byl v minulých dnech odstraněn dětský koutek. Vyhledávané hřišťátko bylo
zrušeno především ze dvou důvodů. Nikdy neprošlo oficiální kolaudací (?!) a jeho parametry byly neslučitelné s normami EU. Právě podstatné zpřísnění
hygienických, provozních a dalších pravidel možná
„zláme vaz“ i dalším pískovištím, pláckům a hřištím
rozesetým po katastru města. Z 38 míst vyhovuje
– a to nikoliv stoprocentně – pouze jediné: Areál
„Jezerní říše“ v sídlištním komplexu Hegerova. Splňuje například požadavek na osobu správce. Pro T.
E. S. s. r. o. Polička pracuje člověk, který zajišťuje
čistotu a údržbu hřiště, dozírá na bezpečí jeho uživatelů a případné problémy je připraven ve spolupráci se svým zaměstnavatelem okamžitě řešit.
T. E. S. se podílely, spolu s odborem územního
rozvoje a životního prostředí městského úřadu, na
zmapování relaxačních míst sloužících především
dětem. Ve fotodokumentaci lze nalézt téměř profesionálně – a určitě s láskou – zbudovaná mini-hřiště
i problematické ostrůvky písku prorostlé plevelem
a nebezpečnými torzy obrubníků. Tato místa čeká
likvidace zřejmě ještě do konce letošního roku.
Jaký bude osud těch dalších? Tlak veřejnosti si
pravděpodobně vynutí opětovnou realizaci dětského koutku v městském parku. Kde? Aktuálně
se hovoří o dvou možnostech. O ploše u rybníka,
která podobnému účelu léta sloužila, a o části travnatého pásu přiléhajícího k hradbám. 90. 000 korun

vyčleněných „na dětská hřiště“ v letošním rozpočtu
města se pro příští roky jeví jako částka naprosto
nedostačující. Provizorním pláckům nahodile rozmístěným po městě nejspíš definitivně odzvonilo.
Uvést je v soulad s normami a zajistit jejich provoz
– mimo jiné pravidelnou výměnu písku, dohled
správce – by bylo finančně hodně náročné. Levné
však nebude ani řešení odpovídající modernímu evropskému standardu, který velí realizovat komplexy
zapadající do urbanistických vizí obcí a splňující
nejnáročnější normy zajišťující uživatelský komfort.
„Jezerní říše“ stála něco přes milion korun. Polička by „snesla“, podle prvních odhadů, čtyři další
podobné areály. Očekávat lze bouřlivou debatu
rodičů, pedagogů a dalších odborníků o výhodách
a nevýhodách „rodinných“ hřišť na straně jedné
a „umělých“ center dětské zábavy na straně druhé.
Koncem května letošního roku uložila rada
města starostovi, aby se problematikou systematicky zabýval. V úvahách „jak dál“ by rozhodně neměl
být opominut fakt, že v Poličce chybí místo (místa),
které by sloužilo specifické skupině „-náctiletých“.
Možná by stačil „plac“ s jednoduchým přístřeškem,
primitivním sezením a žádanými sportovními prvky. Do 31. srpna by mělo město zpracovat podklady
pro další postup v „kauze“ dětských hřišť, pískovišť,
plácků, atd. 1. září se tedy můžeme na příslušných
místech znovu ptát: „ A co děti, mají si kde hrát?“.
-kaz-

Ani „Jezerní říše“ nesplňuje všechny normy EU

POTŘEBUJEME DENNÍ CENTRA ?
V rámci monitoringu pro potřeby komunitního
plánování sociálních služeb byla zjištěna absence
některých denních center v našem městě. Nejvíce
poptávaná byla centra, kde by se mohli scházet osoby
s civilizačními chorobami a neorganizované skupiny
dětí a mládeže.
Denní centra mají různá poslání pro různé skupiny
obyvatel. Obecně mají své návštěvníky naučit samostatnosti, soběstačnosti, poskytnout podporu, předejít
problémům, vrátit do běžného života. Chceme i Vám
představit některé typy denních center.
Centra denních služeb zahrnují ambulantní služby,
v případě potřeby kombinované s terénními službami,
poskytované s cílem posílit samostatnost a soběstačnost lidí, jejichž schopnosti jsou z různých důvodů
omezeny z důvodů např. zdravotního postižení či
stáří.
Denní stacionáře jsou ambulantním zařízením
s denním režimem. Poskytují pomoc lidem, kteří trpí
chronickou psychickou poruchou nebo jsou závislí na
návykových látkách. Prostřednictvím terapií, motivace,
výchovy a učení se rozvíjí dovednosti klientů s cílem
umožnit jim změnit a stabilizovat životní styl. A je-li to
možné, zapojit je do běžného života.
Nízkoprahová centra pro děti a mládež poskytují služby neorganizovaným či sociálně ohroženým
skupinám dětí a mládeže. Jde hlavně o to, nabídnout
dětem a mládeži prostory ke scházení, k neorganizované činnosti a předejít problémům . Centra zpravidla

vykonávají i terénní práci v prostředí, kde se tato mládež zpravidla schází.
Volnočasové kluby a centra pro děti a mládež – nejsou přímo sociální službou, jsou orientovány na aktivní naplnění volného času a rozvíjení zájmových činností, a tím i předcházení sociálním problémům.
Nízkoprahová denní centra poskytují služby osobám, které nemají zabezpečeny nezbytné podmínky
na přežití. Převážně se jedná o využití hygienického
zařízení, jídlo, zázemí, které je poskytováno během
dne. V případě zájmu klientů poskytují informace
nebo zprostředkovávají služby související s možností
řešení jejich situace.
Kontaktní centra jsou zařízení poskytující služby
problémovým uživatelům návykových látek. Jejich
cílem je snížit sociální i zdravotní rizika, která těmto
osobám jejich způsob života přináší, a poskytnout
informace nebo zprostředkovat další služby vedoucí
k řešení situace klientů.
Krizová centra – jsou specializována na pomoc při
zvládání náhlé životní situace, jakou je např. vážné
onemocnění, ztráta blízké osoby, rozvod, apod. Některá krizová centra umožňují i přechodné ubytování.
Myslíte si také, že zde některé sociální služby chybí?
Nezapomeňte na to při vyplňování Dotazníku ke komunitnímu plánování sociálních služeb, který obdržíte
na podzim. I Vaše názory a zkušenosti mohou ovlivnit
budoucnost sociálních služeb v našem regionu.
zpracovalo DiC Polička

ZPRÁVY Z RADNICE
USNESENÍ
přijatá na 14. schůzi Rady města Poličky konané dne 31. 5. 2004
RM bere na vědomí
a) zápis z jednání komise Dítě a volný čas ze dne
12. 5. 2004.
b) předložený návrh dětského hřiště pro dospívající mládež
c) zrušení dětského hřiště v parku, a to z důvodu
jeho značné zanedbanosti a nevyhovujícího stavu ve
vztahu k hygienickým normám a bezpečnostním pravidlům.
RM ukládá starostovi
a) předložit analytický a koncepční materiál mapující současný počet dětských hřišť v Poličce, jejich
stav, potřebu finančních prostředků na jejich opravu,
údržbu a rozvoj, využitelnost včetně určení odborů
a osob, do jejichž kompetence bude problematika
zařazena.
b) v souvislosti s připravovaným koncepčním
materiálem zajistit zapracování předloženého navrhovaného materiálu do celkové koncepce. K tomu je nezbytné zajistit veškerá potřebná vyjádření kompetentních orgánů státní správy včetně stanoviska města.
RM nesouhlasí se zveřejněním záměru města pronajmout plakátovací plochy ve městě.
RM uděluje souhlas T.E.S., s.r.o., Polička k rozšíření stávajících plakátovacích ploch o další čtyři plakátovací plochy umístěné na městských pozemcích
p.č. 289, p.č. 4789/3, p.č. 6163/5 a p.č. 5917/2 v k.ú.
Polička.
RM schvaluje
a) služební cestu předsedkyně zahraniční komise do města Meilenu ve Švýcarsku v termínu
25. – 26. 6. 2004 jako doprovod fotbalového družstva
Města Poličky
b) účast 8 členného fotbalového družstva Města
Poličky na turnaji v partnerském městě v Meilenu ve
Švýcarsku v termínu 25. – 26. 6. 2004.
c) služební cestu starosty do města Meilenu ve
Švýcarsku v termínu 25. – 26. 6. 2004 jako oficiálního
zástupce Města Poličky na fotbalovém turnaji.
RM souhlasí
a) s použitím služebního vozidla městského úřadu Škoda Octavia a s použitím soukromého vozidla
při cestě do města Meilenu ve Švýcarsku v termínu
25. – 26. 6. 2004 pro dopravu fotbalového družstva
reprezentujícího Město Poličku.
b) s úhradou pohonných hmot pro soukromé
vozidlo při cestě do města Meilenu ve Švýcarsku
v termínu 25. – 26. 6. 2004 pro dopravu fotbalového
družstva reprezentujícího Město Poličku.
RM bere na vědomí závěry z inspekční zprávy z inspekce, protokolu z kontroly České školní
inspekce, Pardubického inspektorátu, pracoviště
Svitavy a z kontroly Úřadu práce Svitavy, které byly
provedeny v MŠ Čtyřlístek, Polička, okres Svitavy, dle
důvodové zprávy.
ZM schvaluje změnu platového výměru ředitelce
MŠ Čtyřlístek, Polička, okres Svitavy s účinností od
1. 6. 2004 dle důvodové zprávy.
RM schvaluje organizační směrnici s názvem „Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků“ dle
předloženého návrhu s účinností od 1. 6. 2004.
RM doporučuje ZM schválit dodatek č. 1 ke
smlouvě č. 931/VII/04 o způsobu a podmínkách budoucích provozu (užívání) a údržby stavby, uzavřené
dne 28. 4. 2004 s Východočeskou plynárenskou, a.s.
ve věci přípravy a realizace stavby „Inženýrská infrastruktura pro lokalitu Mánesova – Polička – I. etapa“.
RM rozhodla, že nabídkou, nejlépe splňující
podmínky výběrového řízení na průmyslovou zónu
T. Novákové v Poličce, je nabídka fy COLAS CZ, a.s.,
Praha 9.
RM doporučuje ZM schválit zainvestování prů-

myslové zóny T. Novákové v Poličce vybudováním
infrastruktury dle návrhu financování rozloženého
do let 2004 – 2006 za předpokladu získání finančních
prostředků z prodeje pozemků dle předloženého
návrhu – varianta 1b).
RM doporučuje ZM schválit uzavření smluv
o budoucích kupních smlouvách na prodej pozemků
v oblasti průmyslové zóny T. Novákové v Poličce na
p.č. 1451/1, 1451/2, 1451/3, 1210/17, 1210/18, 1210/19,
1210/26 a 1210/33 v k.ú. Polička za kupní cenu Kč
450,-/m2 dle důvodové zprávy.
RM doporučuje ZM schválit prodej bytu č. 3,
velikosti 1+1, II. kat. v domě č.p. 166 na ul. Tyršova
v Poličce formou veřejné dražby. Vyvolávací cena
bude činit Kč 250.000,-.
přijatá na 15. schůzi Rady města Poličky konané dne 16. 6. 2004
RM projednala žádosti o poskytnutí finančních
příspěvků (dotací) a schvaluje jejich poskytnutí pro
SONS Česká Třebová– organizace nevidomých,
ve výši Kč 1.000,-- na činnost
Maňáskové divadélko JO-JO v Poličce, ve výši Kč
5.000,-- na činnost
Canisterapeutický svaz Desná, ve výši Kč 7.000,- na činnost
Středisko ranné péče Brno, ve výši Kč 3.000,-- na
zdravotní péči
Konfederace politických vězňů Litomyšl, ve výši
Kč 3.000,-- na činnost
ART Polička– paličkování – krajka, ve výši Kč
5.000,-- na provoz
Středisko psychologické pomoci Svitavy – Bystré,
ve výši Kč 10.000,-- na činnost
Důchodci trpícímu osteroporozou v Poličce, ve
výši Kč 1.000,-- na nájem
Postižení civilizačními chorobami v Poličce, ve
výši Kč 10.000,-- na činnost
Spol. přátel Masarykovy školy v Poličce, ve výši
Kč 8.000,-- na výměnný pobyt
Ochránci „Zelené Vendolí“ ve Vendolí, ve výši Kč
15.000,-- na činnost
Plavecký oddíl ORKA v Poličce, ve výši Kč
10.000,-- na činnost
Kroužek kopané při DDM v Poličce, ve výši Kč
10.000,-- na činnost a dresy
YMCA sdružení v Poličce, ve výši Kč 5.000,-- na
prázdniny s Američany
Sdružení pro pomoc mentálně postiženým v Poličce, ve výši Kč 6.000,-- na zájezd
Minigolf v Poličce, ve výši Kč 10.000,-- na činnost
Svaz chovatelů Poličce, ve výši Kč 10.000,-- na
činnost
Poličanka dechová hudba v Poličce, ve výši Kč
8.000,-- a vybavení a činnost
Sdružení přátel betlémů v Poličce, ve výši Kč
3.000,-- na činnost
Horolezecký klub v Poličce, ve výši Kč 10.000,- na činnost
Chrámový sbor v Poličce, ve výši Kč 15.000,-- na
pěvecké vystoupení
Triatlon MiP Polička ve výši Kč 3.000,-- na dětský
triatlon
Triatlon MiP Polička ve výši Kč 4.000,-- na činnost
Adra Praha , pobočky Luže – Polička, ve výši Kč
1.000,-- na zdravotní osvětu
Adra Praha , pobočky Luže – Polička, den ve výši
Kč 3.000,-- na dětský den
Svaz diabetiků v Poličce, ve výši Kč 2.000,-- na
rekondici
Klub turistů v Poličce, ve výši Kč 15.000,-- na
značení tras
Lávka letní kino v Pomezí, ve výši Kč 5.000,-- na

provoz
Mladí hasiči v Poličce, ve výši Kč 20.000,-- na
soutěže
Divadelní spolek Tyl v Poličce, ve výši Kč 13.000,- na divadelní činnost
TJ Spartak Polička – ASPV, ve výši Kč 8.000,-- na
soutěže a turnaje
Štefanydes – šachový oddíl v Poličce, ve výši Kč
7.000,-- na činnost
SRP MŠ Čtyřlístek v Poličce, ve výši Kč 5.000,-- na
oslavy vzniku MŠ
TJ Athleta v Poličce – softbal, ve výši Kč 10.000,-na činnost, na oblastní přebor
TJ Athleta v Poličce – softbal, ve výši Kč 5.000,-na dětský turnaj
Kynologové Polička, ve výši Kč 10.000,-- na soutěže a činnost
Dětské informační centrum v Poličce, ve výši Kč
20.000,-- na zpracování komunitního plánu
SRPŠ Gymnázium Polička, ve výši Kč 2.000,-- na
protidrogovou prevenci
Ochránci přírody v Poličce, ve výši Kč 18.000,-na vybudování sociál. zařízení
Ing. Pavel Sodomka Polička, ve výši Kč 14.000,-na rozšíření internetové prezentace
Atletika Polička, ve výši Kč 7.000,-- na běh kolem
hradeb
Sdružení pro pomoc postiženým dětem ve Svitavách, ve výši Kč 2.000,-- na zájezd
Česká tábornická unie v Poličce, ve výši Kč
2.000,-- na setkání
SK Masokombinát Polička, ve výši Kč 20.000,-- na
sportovní den
Svaz bojovníků za svobodu v Poličce, ve výši Kč
8.000,-- na činnost a zájezd
RM projednala žádosti o poskytnutí finančních
příspěvků (dotací) a doporučuje ZM schválit poskytnutí příspěvků (dotací) navržených RM ve výši nad
20.000,- Kč pro
Farní charita v Poličce, ve výši Kč 135.000,-- na
charitativní projekty
Pionýr – pionýrská skupina v Poličce, ve výši Kč
30.000,-- na činnost
Spartak Polička – oddíl ledního hokeje, ve výši Kč
100.000,-- na činnost
SK Kometa Polička – hokejbal, ve výši Kč 35.000,- na činnost
Sdružení Kamínek v Poličce, ve výši Kč 55.000,- na činnost
Mgr. Stanislav Konečný v Poličce, ve výši Kč
50.000,-- na publikaci
TJ Spartak Polička – oddíl odbíjené, ve výši Kč
50.000,-- na činnost
Atletika Polička, ve výši Kč 35.000,-- na činnost
RM neschvaluje poskytnutí finančních příspěvků:
FAUN – Trstěnice ve výši Kč 5.000,-- na hudební
a divadelní festival
SOU učiliště a škola SČMSD v Poličce ve výši Kč
10.000,-- na tenisový stůl
TJ Athleta Polička – softbal ve výši Kč 15.000,-- na
vybavení hřiště
RM schvaluje výplatu odměn ředitelům škol
a školských zařízen za období záři 2003 až leden
2004 ve výši dle důvodové zprávy.
RM schvaluje změnu platového výměru ředitelce
Mateřské školy, Polička, Palackého nám. 181, okres
Svitavy dle důvodové zprávy s účinností od 1.7.2004.
RM schvaluje změnu platového výměru ředitelce
Školní jídelny základní školy, Polička, Rumunská
646, okres Svitavy dle důvodové zprávy s účinností
od 1.7.2004.
RM schvaluje změnu platového výměru ředitelce Mateřské školy, Polička, Hegerova 427, okres
Svitavy dle důvodové zprávy (pokr. na str. 5)
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(pokr. ze str. 4) s účinností od 1.7.2004.
RM souhlasí s prominutím nájemného Tylova
domu SRPŠ ZŠ Na Lukách za dětské divadelní představení Popelka ve dnech 27.- 29. 4.2004.
RM schvaluje odprodej skladových zásob po zrušených Technických službách města Poličky společnosti T.E.S., s.r.o. Polička za navrženou kupní cenu.
RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod
drobného dlouhodobého hmotného majetku uvedeného v přiložených seznamech z vlastnictví Města
Poličky do vlastnictví T.E.S., s.r.o. Polička – přílohy
č.1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,13 a 14.
RM doporučuje ZM schválit prodej dlouhodobého
hmotného majetku uvedeného v přiložených seznamech firmě T.E.S.,s.r.o. Polička za navrženou kupní
cenu – přílohy č. 3,12,15 a 16.
RM schvaluje znění nové nájemní smlouvy na nemovitosti se všemi součástmi a příslušenstvím k těmto nemovitostem náležejícími mezi Městem Polička
a T.E.S. s.r.o. Polička. Nájemní smlouva uzavřená dne
29.7.2002 pozbývá platnosti.
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem p.p.č. 1151/2 o výměře 2917 m2 a p.p.č. 436 o výměře 7168 m2 v k.ú. Pustá Rybná se Zemědělským
družstvem „Mezilesí“ Telecí. Nájemná smlouva
bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od
1.6.2004. Nájemné je stanoveno dohodou na Kč 200,/ha a rok.
RM schvaluje Základní umělecké škole Bohuslava
Martinů Polička výši příspěvků od žáků na úhradu
nákladů spojených s poskytováním základů vzdělání
pro školní rok 2004/2005 dle návrhu školy.
RM souhlasí s navrženými půjčkami z Fondu
rozvoje bydlení Města Poličky dle důvodové zprávy
a doporučuje jejich poskytnutí ZM ke schválení, s tím
že příspěvkem na obnovu fasády č.p. 385 bude obnoveno původní členění fasády i původní barevnost
a to dle pokynů městského muzea.
RM ukládá MJPO vypracovat novou cenovou
mapu pro katastrální území, kde Město Polička vlastní nemovitosti, jejíž platnost by byla k 1.1.2005. Návrh
cenové mapy předložit k připomínkování do konce
měsíce září 2004.
z 5. mimořádného zasedání Zastupitelstva
města Poličky konaného dne 3. 6. 2004
ZM schvaluje zainvestování průmyslové zóny T.
Novákové v Poličce vybudováním infrastruktury dle
návrhu financování rozloženého do let 2004 – 2006 za
předpokladu získání finančních prostředků z prodeje
pozemků dle předloženého návrhu – varianta 1 b).
ZM bere na vědomí, že schválením financování
průmyslové zóny vkládá majetek Města Poličky,
získaný výdaji rozpočtů minulých let za výkupy
pozemků ve výši 4.640 tis. Kč, do průmyslové zóny
a k rozvoji podnikatelských aktivit.
ZM ukládá RM zabezpečit aktivní politikou návratnost vložených prostředků do příjmových částí
rozpočtu z průmyslové zóny, a to minimálně 7,5 mil.
Kč v roce 2004 a 9 mil. Kč každoročně v letech 2005,
2006.
ZM ruší své usnesení č. 22 ze dne 19. 2. 2004.
ZM schvaluje uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách na prodej pozemků v oblasti průmyslové zóny T. Novákové v Poličce na p.p.č. 1451/1,
1451/2, 1451/3, 1210/17, 1210/18, 1210/19, 1210/
26 a 1210/33 v k.ú. Polička za kupní cenu Kč 450,/m2 se zájemci dle důvodové zprávy.
ZM schvaluje použití státní dotace ve výši 15 mil.
Kč v rámci programu „Dokončení rekonstrukce
a modernizace školských zařízení Města Poličky“
na přístavbu nové tělocvičny v areálu Masarykovy
ZŠ dle zpracovaného investičního záměru, včetně
harmonogramu realizace a financování, rozloženého
do let 2004 a 2005.
ZM souhlasí s přesunutím částky 15 mil. Kč
požadovaných ze státního rozpočtu na rok 2005 ve
formulářích ISPROFIN do řádku „Vlastní zdroje účastníka programu.“
ZM se zavazuje, že v případě neposkytnutí státní
dotace v roce 2005 bude Město Polička stavbu financovat z vlastních zdrojů.
Kompletní usnesení je k dispozici na sekretariátě
starosty Města Poličky.
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JAK ŠEL ČAS - NEBOLI ZE ŽIVOTA ZUŠ B.MARTINŮ
Základní umělecká škola Bohuslava Martinů v Poličce uzavřela 4. 6. 2004 Slavnostním
koncertem nejen školní rok 2003/2004, ale také
akce k 55.výročí založení uměleckého školství
v Poličce.
Jak šel čas
V prvním školním roce 1948/49 měl Hudební
ústav města Poličky pod vedením ředitele J. Chalupského 178 žáků. Od února 1949 škola sídlila
v Husově ulici č.318 v budově, odkázané pro
kulturní účely bývalou majitelkou F. Vaníčkovou.
V květnu 1949 dává Bohuslav Martinů souhlas
s uvedením svého jména v názvu školy – Hudební ústav Bohuslava Martinů. V roce 1966 měla
škola již 309 žáků ve všech čtyřech oborech
(hudebním, výtvarném, tanečním a literárně dramatickém). Po deset let trvajících jednáních byl
v roce 1988 škole propůjčen čestný název LŠU
Bohuslava Martinů. V průběhu let jste mohli „lidušku“ navštěvovat na mnoha místech v Poličce
např.: U Schlerků, v Šaffově ulici, v Domě dětí,
Na Bídě, v budově Jeslí Švermova ulice, nad tělocvičnou Na Lukách.
Konečně v novém!
Školní rok 1999/2000 byl zahájen v rekonstruované a přistavěné budově po Technických
službách v původně Samohrdově vile, kde škola
sídlí dodnes.
V jubilejním roce navštěvuje po mnohých změnách opět ve všech čtyřech oborech
438 žáků, o které se stará 19 učitelů a provozních
zaměstnanců.
Poděkování
Za stálou dlouhodobou podporu uměleckého
školství děkujeme Dřevozávodu Pražan, s.r.o.,
Galerii Vysočina a Květeně. V posledních letech
se také rozvinula dobrá spolupráce s místním
Gymnáziem. K pravidelným místům (Tylův dům,
Penzion, Radnice), kde v Poličce naši žáci v posledním školním roce mohli předvést své výkony,
se úspěšně zařadil Divadelní klub. Zde jsme měli
možnost nejen několikrát vyzkoušet vynikající
akustiku v hudebních programech, ale 17. června
se zde konalo také úspěšné představení tanečního oboru.
Poděkování samozřejmě patří také všem rodičům, kterým záleží na smysluplném trávení vol-

ného času jejich dětí a podporují jejich studium
na Základní umělecké škole.
Základní umělecká škola Bohuslava Martinů
se za 55.let své existence plně včlenila do struktur města. Otevírá svým žákům svět plný barev,
tvarů a učí je, že pokud chtějí něco umět navíc,
musí sami na sobě systematicky pracovat. Ideální
protidrogová prevence, chcete-li. Spousta absolventů své dovednosti a vědomosti uplatnila na
školách vyššího typu uměleckého i pedagogického zaměření a s potěšením můžeme říci, že se
k nám rádi vracejí jako výkonní umělci nebo jako
noví učitelé ( pět současných učitelů je bývalými
žáky školy).
Na závěr dovolte jen malé velké přání – ať
máme pořád tak nadané žáky a šikovné učitele
a ať nad námi stále a rád bdí náš zřizovatel, kterým je Město Polička.
Renata Pechancová, ředitelka ZUŠ B.M.

TANČÍM TAK,
JAK TO DOKÁŽU
17. června, večer. Na prknech jeviště Divadelního klubu, orámována plátnem odrážejícím stín
a zdmi ze syrového kamene, tančí dívka - labuť.
Vrcholí prezentace práce tanečního oboru Základní
školy B. Martinů v Poličce. V autorských choreografiích vystoupili během dvou hodin žáci nejnižších
i nejvyšších ročníků, představili se ti, kteří budou
ve studiu tanečního umění pokračovat. Precizně technicky zvládnuté výstupy střídaly ukázky
tanečních stylů a příběhy odvyprávěné hudbou
a pohybem. Učitelka H. Malíková a její žáci sklízejí
zasloužené ovace.
11. června, večer. Na zahradě Farní charity v Poličce, orámována korunou obrovské lípy a zdmi ze
syrového kamene, se do rytmu country pohupuje
žena-dítě. Vrcholí Hudební zahrada – benefiční
akce věnovaná prospěchu nového stacionáře. Během odpoledne vystoupily kapely z Poličky, Dolního Újezda, Litomyšle a písničkářka E. Henychová.
Podávalo se občerstvení, prodávaly rukodělné
výrobky. Po zahradě pobíhaly děti, „zdraví“ se mísili s „nemocnými“, klábosilo se o věcech vážných
i nevážných. Vedoucí Farní charity M. Šafářová, její
kolegové a klienti sklízejí zasloužené ovace.
-kaz-

POLIČSKÁ UNIVERSITA TŘETÍHO VĚKU
Od září 2004 připravuje DPS „Penzion“ otevření university třetího věku. Jedná se o méně náročnou formu studia, která bude přístupna seniorům
z Poličky a okolí bez ohledu na dosažené vzdělání. Účelem otevření university je možnost dalšího vzdělávání seniorů, rozvíjení jejich aktivit,
paměti, rozšiřování vědomostí, navázání nových
známostí a tím zkvalitnění jejich života.
Pro studium připravujeme tato témata:
ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL SENIORA – toto bude
obsahovat správnou životosprávu, pohybovou
aktivitu, zvládání konfliktních situací, nemoci
stáří, civilizační choroby, rehabilitaci apod.
Druhým tématem je POZNÁVÁNÍ HISTORIE
A KULTURY POLIČKY A OKOLÍ.
V něm se zaměříme na období od založení
města přes důležité historické události v regionu
až po současnost.
Každé z těchto dvou témat se mohou studovat samostatně.
V rámci přednášek chceme uskutečnit i výlety a vycházky, navštívit muzea, galerie a kostely v Poličce a okolí. Poukázat na významné
budovy, památníky, památná místa a přírodní
zajímavosti.

Studium Poličské univerzity třetího věku
bude děleno na tři semestry, každý v délce pěti
měsíců. Přednášky se uskuteční v DPS „Penzion“ Polička jedenkrát za čtrnáct dní v délce
dvou vyučovacích hodin. Na přednáškách dostanou studenti předem připravené texty.
První semestr chceme zahájit koncem září.
Na konci semestru se uskuteční beseda lektorů
se studujícími a ti poté obdrží osvědčení o absolvování semestru. Po ukončení celého tématu
bude posluchačům slavnostně předán diplom
o absolvování studia. Každý student by na začátku semestru složil částku asi 200,- Kč, která
se použije na občerstvení při přednáškách a na
studijní texty.
Přihlášky ke studiu bude možno vyzvednout
v Informačním centru v Poličce nebo v DPS
„Penzion“ od 15. 7. 2004.
Věříme, že tento záměr získá Váš zájem
a rádi Vás v září přivítáme v prvním semestru
POLIČSKÉ UNIVERSITY TŘETÍHO VĚKU. Datum zahájení studia upřesníme v zářijové Jitřence. Případné další informace poskytne vedení
DPS „Penzion“, ředitel – P.Brandejs nebo ved.
peč. služby I. Smolková, tel. 461 753 111.

DIVADELNÍ ABONENTNÍ
CYKLUS II. POLOLETÍ

KALENDÁŘ AKCÍ
města Polička

Červenec 2004
LETNÍ KINO VESMÍR
POMEZÍ U POLIČKY

KULTURNÍ SLUŽBY MĚSTA
POLIČKY - TYLŮV DŮM
1.6.
2.6.
Velký sál TD,
19.00 hod.
1. 7.
9. 7.
13. 7.
Malý sál TD, 19.00

31. 7.
Malý sál TD, 19.00

PRONÁJEM
IVO JAHELKA
nový pořad zpívajícího právníka NEZNALOST ZÁKONA
NEOMLOUVÁ
PRONÁJEM
PRONÁJEM
KOMORNÍ KONCERT
V rámci festivalu VYSOČINA
vystoupí Evžen Rattay – violoncello, Rad. Kvapil – klavír
OKNA VESMÍRU DOKOŘÁN
Přednáška a beseda
Dr. Jiří Grygar

KINO POLIČKA
V době letních prázdnin kino nehrajez

So 3. 7.

Po 5. 7.

So 10. 7.

Pá 16. 7.

PROGRAM MĚSTSKÉHO
MUZEA A GALERIE
Během července a srpna jsou všechny expozice
přístupny od 9 do 17 hodin.
Podrobnosti a výjimky otevírací doby najdete na
našich vývěskách a na internetu.
Výstavy
3. 7.- 22. 8. Krása lidového umění
Další pokračování cyklu „Z muzejních sbírek“,
v němž veřejnosti v tématických celcích představujeme historické a národopisné sbírky muzea v Poličce. Uvidíte předměty každodenní potřeby i ty pro
sváteční chvíle, krásné svým výtvarným a řemeslným zpracováním i použitým materiálem.
Malé výstavní sály. Vernisáž v sobotu 3. července ve 14 hod.
Akce
8. 8. Trstěnický faun
Doprovodná akce Mezinárodního festivalu divadla a hudby. Radnice – v neděli v 18 hodin. Festival
v Trstěnici je v sobotu.

So 17. 7.

So 24. 7.

Pá 30. 7.

So 31. 7.

STOMATOLOGICKÁ
POHOTOVOST
Od 3.7.2004 dochází ke sloučení zubní LSPP v Poličce se
zubní LSPP v Litomyšli. Ošetření v rámci zubní pohotovosti bude poskytnuto lékařem uvedeným v seznamu
v jeho ordinaci.
3. - 4. 7.

Abed Medhat, Litomyšl, Kpt. Jaroše 404,
tel. 461612733
5. 7.
Cacková Alena, Trstěnice 184, tel. 61634157
6. 7.
Adamcová Silva, Polička, Smetanova 55,
tel. 461725987
10. - 11. 7. Adamec Stanislav, Polička, Smetanova 55,
tel. 461725987
17. - 18. 7. Grulichová Marta, Cerekvice nad Loučnou 8,
tel. 461633229
24. - 25. 7. Hebltová Vladimíra, Sloupnice 188,
tel. 465549236
31. 7. - 1. 8. Zeman Oldřichm Polička, 1. Máje 606,
tel. 461724401
Ordinační doba: sobota, neděle a svátky od 8 do 10 hodin.

JÍZDA
Česká republika, 1994,
režie: Jan Svěrák.
Obnovená premiéra letní kultovní roadmovie,
mládeži přístupný od 15 let
MAZANÝ FILIP
Česká republika, 2003,
režie: Václav Marhoul
Ostře nabitá parodie,
mládeži přístupný od 12 let
ŽELARY
Česká republika, 2003,
režie: Ondřej Trojan
Krutý příběh něžné lásky, nominace
na Oskara 2003,
mládeži přístupný od 12 let
SPRÁVCE STATKU
!! projekce za účasti autorů !!
Česká republika, 2004,
rodinný film, držitel ocenění dětské poroty na
festivalu Zlín 2004
Film jednoho z nejlepších českých
kameramanů Martina Duby.
PIRÁTI Z KARIBIKU - PROKLETÍ ČERNÉ
PERLY
USA, 2003,
režie: Gore Verbinsky,
dobrodružný film, komedie,
mládeži přístupný,
české titulky
NESNESITELNÁ KRUTOST
USA, 2003,
režie: Joel Coen
romantická černá komedie,
mládeži přístupný,
české titulky
TRIO Z BELLEVILLE
Francie/Belgie/Kanada, 2002,
režie: Sylvain Chomet.
Animovaný film pro děti i dospělé,
mládeži přístupný,
české titulky
PÁN PRSTENŮ: NÁVRAT KRÁLE
USA/Nový Zéland, 2003.
Dobrodružný film, fantasy,
režie: Peter Jackson,
mládeži přístupný,
české titulky

CYKLUS „A“
ZÁŘÍ
Marco Camoletti - NA SPRÁVNÉ ADRESE
Francouzská komedie o správném využití pronajatého bytu. Hrají: V. Čech, M Zounar, Z. Mahdal,
Gondíková, I. Andrlová, L. Zedníčková,
ŘÍJEN
Antonín Procházka - S TVOJÍ DCEROU NE
Komedie o tom, že když si myslíte, že si na vás
někdo myslí, přestanete myslet. Hrají: Karolina Kaiserová, Petr Nárožný, Naďa Konvalinková, Antonín
Procházka, L. Juřičková, P. Kikinčuk, M. Zahálka
LISTOPAD
Norman Robbins - HROBKA S VYHLÍDKOU.
Detektivní groteska, při které se budete smát
a zároveň i příjemně bát. Uvádí: VÝCHODOČESKÉ
DIVADLO PARDUBICE
PROSINEC
Geraldine Aron - MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
Laskavá komedie autorky věnovaná všem, kteří
ne vlastní vinou zůstali sami. Hraje: ELIŠKA BALZEROVÁ. Uvádí: DIVADELNÍ SPOLEČNOST BIS
PRAHA
CYKLUS „B“
ZÁŘÍ
Jan Kraus - NAHNILIČKO
Jedna z nejúspěšnějších současných českých
komedii. Hrají: Eva Holubová, Jan Kraus, Ivana
Chýlková, Bohumil Klepl, aj.
ŘÍJEN
MARIE JONES - PLNÉ KAPSY ŠUTRŮ
Děj hry je situován nedaleko venkovského městečka v hrabství Kerry. Dva statisté se tam účastní
natáčení amerického velkofilmu a s neodolatelným
humorem komentují i nové vztahy mezi členy štábu.
Hrají: MIROLSLAV VLADYKA A RADEK HOLUB
LISTOPAD
Frank Marcus - JAK VRAŽDILI
SESTRU CHARLIE
Proslulá anglická tragikomedie představuje
hvězdné trio Alena Vránová, Tereza Brodská a Valérie Zawadská. Uvádí: DIVADLO UNGELT
PROSINEC
V. Vančura - PEKAŘ JAN MARHOUL
Hold lidské dobrotě i étosu donkichotských,
tedy i předem prohraných bitev.... V hlavní roli:
JAN POTMĚŠIL Uvádí: KLICPEROVO DIVADLO
HRADEC KRÁLOVÉ
CENY ABONENTEK:
I. místo 400,- Kč
II. místo 300,- Kč (boční balkon II. řada)
(Při zakoupení cyklu A + B bude na druhý 20 %
sleva)
Prodej abonentek od 23. srpna do 15. září
v kanceláři Kulturních služeb města Poličky, Vrchlického 53 v úřední dny:
PONDĚLÍ a STŘEDA 13.00 - 17.00 hod
Po tomto termínu budou nevyzvednuté abonentky nabídnuty dalším zájemcům
www.tyluvdum.cz
ZMĚNA TERNÍNU A TITULU VYHRAZENA

Začátky představení 21.30, vstupné 40 Kč.
Kino najdete v Pomezí č.p. 60, u hlavní silnice z Poličky
do Pomezí na jeho horním konci (naproti autobusové
zastávky „Pomezí, lesní správa“).
V prostorách kina je možnost občerstvení a posezení
hodinu a půl před promítáním. Návštěvníci kina jsou
povinni dodržovat „Provozní řád letního kina Vesmír“,
parkovat pouze po jedné straně silnice a dbát pokynů
pořadatelů.
Moc se těšíme na Vaši návštěvu!
POŘADATEL: Občanské sdružení LÁVKA
KONTAKT: lavka@email.cz

Kulturní služby města Poličky - Tylův dům přijme
od září 2004 uvaděčky (nejlépe ženy důchodkyně).
Jedná se o nepravidelnou a nenáročnou práci. Písemné nabídky zasílejte na adresu KSMP - Tylův dům,
Vrchlického 53, 572 01 Polička do 31. července 2004.

DECHOVÁ HUDBA POLIČANKA
zve všechny příznivce lidových písniček
na posezení s dechovkou. Akce se uskuteční
v sobotu 17.7.2004 v 18.00 hod. před restaurací
„U Šestáků“ (směr Pomezí). Zajištěno bohaté
občerstvení.
Eduard Cacek, kapelník

Poděkování městu Polička
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POZVÁNKA
DPS-PENZION
4. 7. Výlet do Bystrého na zámecké slavnosti,
na kterých vystoupí pod vedením paní J. Jonákové
a paní A. Tumové obyvatelky penzionu a členky
klubu důchodců ve středověkých historických
kostýmech.
1. 8. Výlet do Lačnova. Posezení u rybníka
s pohoštěním a hudbou. Odjezd od penzionu ve
13. 30 hod. autobusem.

KURZ TANCE
A SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ
Září – prosinec 2004
Výuka bude probíhat vždy v sobotu nebo v neděli
16.00 – 18.30 hod. Vedení kurzu: manželé Novákovi – Chrudim, Taneční škola BESTA
ZAHÁJENÍ KURZU:
sobota 18. září 2004 v 16.00 hod. (10 lekcí, 2 prodloužené a závěrečný věneček)
Předprodej od 23. srpna 2004 (cena 1250,- Kč)
v kanceláři Kulturních služeb Města Poličky v úřední dny PONDĚLÍ a STŘEDA 13.00 – 17.00 hod.
(Vrchlického 53, Polička, tel 461 725 204)

KDU-ČSL POLIČKA POŘÁDÁ DVĚ
TANEČNÍ ZÁBAVY NA ZAHRADĚ
U MLÝNA V POLIČCE:
• v sobotu 24. července 2004 na pouťové
hraje skupina TORZO z Chrudimi
• v sobotu 7. srpna 2004 na dozvukách hraje
skupina MIX
Začátek vždy ve 20.00 hodin, občerstvení zajištěno. Těšíme se na Vás.

PLAVECKÝ BAZÉN A KOUPALIŠTĚ
V ČERVENCI A SRPNU
Plavecký bazén: Plavecký bazén se v červenci
provozuje od 1. 7. do 16. 7. 2004 včetně, od 19. 7. je
na plaveckém bazénu prováděna údržba.
PROVOZNÍ DOBA: po.-pá. 6.00 - 20.00 hod., sobota 14. -20.00 hod., neděle bazén zavřen, svátky
5. a 6. července: otevřeno 12.00-20.00 hod.
Koupaliště: Koupaliště se provozuje od 1. července do 31. srpna provozní doba 10.00 - 18.00 hod.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych poděkovat primáři Léčebny dlouhodobě nemocných Polička MUDr. Milanu Provazníkovi
a všem zaměstnancům tohoto zdravotnického zařízení za vzornou péči a lásku, kterou věnovali mé matce
paní Johaně Kulichové roz. Albrechtové.
S úctou Oldřiška Pilná, dcera s rodinou

BLAHOPŘEJEME
Paní Vlasta Havlíková (rozená Luňáčková) se 21. července 2004 dožívá 95 let. Do dalších let jí přejeme dobré zdraví a spokojenost.
Dcera Zdena, vnoučata, pravnoučata a prapravnoučata.

VZPOMÍNKA
Dne 5. července vzpomeneme 10. výročí úmrtí našeho milovaného syna, manžela,
tatínka, bratra a dědečka, pana Františka Čáslavského.
S láskou vzpomíná rodina

VZPOMÍNKA
Dne 14. července uplynou 2 roky od úmrtí našeho drahého a milovaného manžela,
tatínka, syna a bratra, pana Ing. Miroslava Jílka – učitele SOŠ, a SOU Polička. Touto cestou
bychom rádi uctili jeho památku a poděkovali všem, kteří vzpomínají s námi.
Manželka, dcery, rodiče, bratr

VZPOMÍNKA NA ZDENKU KALVODOVOU (18. 9. 1946 – 10. 6. 2004)
Naše milá maminko a babičko,
zůstanete pro nás v srdíčku
uchovaná jako sluníčko.
Slunce jež se na nás směje
a v srdíčku nás Vaší láskou hřeje.
I když nejste mezi námi,
v srdci zůstanete s láskou s námi.
Vzpomínka na Vás je boží dar,

NABÍDKA DDM
Dům dětí a mládeže, nám. B. Martinů 85, 572 01 Polička, tel. 461 725 352, mobil: 736 664 229, e-mail: ddm@unet.cz, www.ddmpolicka.unas.cz, vám nabízí:
Připravujeme kurz Břišních tanců pod vedením zkušené lektorky paní Adriany Morávkové. Je určen pro začátečnice všech věkových a váhových kategorií, s různými stupni
kondice. V kurzu se naučíte ovládat své tělo, seznámíte se
se základními figurami a jednoduššími formami břišního
tance. Orientální tanec je jedinečný nástroj pro formování
ženského těla s důrazem na břišní svalstvo, hrudník a paže.
Při tanci dochází ke stimulaci vnitřních orgánů.

Kurz proběhne v období září až listopad - 10 lekcí/
1,5 hodiny. Předpokládaná cena 950,-Kč. Kurz bude
otevřen pouze při dostatečném počtu zájemců. Přihlášky nejpozději do 24. 8.: ddm@unet.cz, ddm.novotna@unet.cz, nebo na telefonu 736 752 624. V případě
písemné přihlášky uveďte jméno, příjmení a telefon.
Krásné prázdniny přejí všichni z DDM.
Nabídku zájmových kroužků a kurzů na nový školní rok najdete od 10. 7. 2004 na www.ddmpolicka@unas.cz nebo od 1. 9. 2004 přímo v Domě dětí a mládeže.
Těšíme se na vás.
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Děkuji

FESTIVAL RÓMSKÉ HUDBY „GYPSY CELEBRATION“ 2004

PROVOZ KOUPALIŠTĚ BUDE ZAHÁJEN
V PONDĚLÍ 28.6.2004!

Kurz břišních tanců

s láskou na Vás myslí každý, kdo Vás znal!
Loučíme se s Vámi,
odpočívejte v pokoji
zůstanete navždy s námi
a za Vaši lásku a péči Vám
z celého srdce jménem rodiny

Rómské občanské sdružení MIRET ve spolupráci
s hradem Svojanov vás srdečně zvou na již čtvrtý ročník
festivalu rómské hudby „Gypsy Celebration“ 2004, který
se koná od 30.7. do 1.8. v prostorách hradu Svojanov
u Poličky.

AKCE RYBÁŘŮ
Na červenec připravilo Rybářské sdružení Vysočina Polička tyto společenské a sportovní akce:
2. - 3. 7.: RYBÁŘSKÉ NOCI (společenská zábava, v pátek ohňostroj)
3. - 4. 7.: 1. kolo IV. ročníku Velká cena Poličky
(rybářský 25 hodinový závod)
30. - 31. 7.: MEXICKÉ NOCI (společenská zábava, v pátek ohňostroj)
31. 7. - 1. 8.: 2. kolo IV. ročníku Velká cena
Poličky

V průběhu tří dnů vám představíme několik desítek
hudebníků a interpretů současné netradiční, jazzové,
popové a tradiční rómské hudby. Cílem festivalu je
přiblížit různé kultury a najít pochopení a vzájemnou
toleranci k odlišnostem jednotlivých národnostních
skupin obyvatel žijících na území ČR. Tři dny budeme
zpívat, tančit, slavit a dozvídat se o tradicích, kultuře,
a historických souvislostech Rómů. Součástí festivalu
jsou v dopoledních hodinách přednášky a diskuse
o současné situaci Rómů, v odpoledních hodinách
taneční a pěvecké dílny a večerní program začíná ve
20:00 na hradě Svojanov.
Program večerních koncertů
30. července - Večer současné rómské hudby. Hymna / sbor Apsora a Ida Kelarová, Marek Pačan, Le Čhavendar, Romathan, Čilágos, Kale, Bengas, Terne Čhave
31. července - Večer jazzové a popové rómské hudby. Kandráči, Bratři Lazokovi, Ondrej Krajňák trio, Monika Bagárová, Antonín Gondolán, Matúš Bagár, Jožka
Fečo Band, Roman Horváth trio, Rozen Trio, Jamm
Session
1.srpna - Večer tradiční rómské hudby. Sbor Apsora, Josef Holub a Romano Rat , Romane Romnija , Janka
Sandrei – Kokava khere lavutara, Famelia Pokošovci, Juraj Šuko Bartoš, Dezider Miko Band.
Další informace na www.kelarova.com a e-mailu
naserodina@quick.cz

ARGEMA V SÁDKU
30. 7. velký čtyř hodinový koncert skupiny Argema. Místo konání: Hasičská zahrada Sádek.
Předprodej: Pneuservis Červený a IC Polička

KNIHOVNA INFORMUJE

90. LET ZALOŽENÍ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ NA LEZNÍKU

PŮJČOVÁNÍ O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ POLIČKA
ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ A STUDENTY
Pondělí 8.00 – 11.30 13.30 – 17.00 hodin
Středa
8.00 – 11.30
-----hodin
Čtvrtek 8.00 – 11.30 13.30 – 17.00 hodin
Pátek
8.00 – 11.30
------hodin
ODDĚLENÍ PRO DĚTI
Pondělí -----13.30 – 17.00 hodin
INTERNET
Pondělí 8.00 – 11.30 13.30 – 17.00 hodin
Středa
8.00 – 11.30 -----hodin
Čtvrtek 8.00 – 11.30 13.30 – 17.00 hodin
Pátek
8.00 – 11.30
------hodin
ČÍTÁRNA - STUDOVNA
V době prázdnin bude otevřena letní čítárna ve
dvoře knihovny. Otevřena bude ve stejnou dobu jako
oddělení pro dospělé a studenty.
Sobotní půjčování v době letních prázdnin
ODPADÁ
Od 2. srpna do 14. srpna 2004 bude Městská
knihovna Polička uzavřena.

NOVÉ KNIHY V POLIČSKÉ KNIHOVNĚ
ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ:
DENÍK (1959-1974) (Juráček, Pavel)
Svědectví téměř čtvrtstoletí života filmového scénáristy, dramaturga a režiséra, publicisty, prozaika a básníka Pavla Juráčka je jeho Deník.
OIDIPŮV NÁVRAT (Hessová, Anna)
Pětapadesátiletý Jan po smrti své matky, na které
byl silně citově vázán, propadá depresím, problémy řeší
alkoholem, tragické vyústění nenechá na sebe dlouho
čekat.
DVĚ DÁMY V TÍSNI (Frýbová, Zdena)
Spisovatelka známá svým humorem, vylíčila nejen
překrásné zážitky a zábavná dobrodružství, ale též
nepříjemné zkušenosti, které ukazují i odvrácenou tvář
dnešního světa.
VYBÍJENÁ (Viewegh, Michal)
V rozsáhlém časovém oblouku ztvárňuje pestré
osudy několika spolužáků z gymnázia od dob jejich
dospívání až na práh čtyřicítky.
PRYČ S TUKY ! (Klempová, Kathrin)
Dvanáct víkendů s očistnou kúrou vám pomůže se
zbavit přebytečných kilogramů a povzbudit látkovou
výměnu, přeladit na frekvenci pohody.
ANIMACE POSTAV (Steed, Paul)
Tvorba postav nejen pro počítačové hry, animace
krok za krokem, na přiloženém CD ukázky hotových
animací.
MALUJEME NA HEDVÁBÍ (Earl, Caroline)
Obsahuje řadu návodů na použití kontur, vodou
ředitelných barev, efektových solí, tužidel, akvarelového
základu, práce na sametu a ustalování v mikrovlnné
troubě.
ČEKÁNÍ NA VÁLKU (Hybášková, Jana)
Výpověď odvolané české velvyslankyně v Kuvajtu.
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ:
KUKAČČÍ MLÁDĚ (Šimulčíková,Jana)
Příběh čtrnáctileté Týny.
ENCYKLOPEDIE MODELÁŘSKÝCH TECHNIK
(Payne,Christopher). Podrobný průvodce pro nadšené
modeláře.
POLÁRKA, VLOČKA, KULIČKA (Grindleyová,Sally)
Napínavý příběh lední medvědice a jejich dvou
mláďat.
2 x 2 JE NÉKDY 5 (Žáček,Jiří)
Říkadla, povídačky, básně pro kluky a děvčata.
ŠPRÝMOVÉ KOUSKY FRANTÍKA VOVÍSKA A KOZLA BOBŠE (Lada,Josef).
Kreslené příběhy pro malé děti.
ČEŠTINA BEZ CHYB (Hlavsová,Jaroslava). 333 slov
v nichž se často chybuje.

V sobotu 5. června 2004 oslavili lezničtí hasiči
90. let založení Sboru dobrovolných hasičů na Lezníku. Záměrem hasičů nebylo udělat velkolepou
oslavu, ale spíše posezení místních občanů spojenou s oslavou Mezinárodního dne dětí.
Dopoledne byla v klubovně hasičské zbrojnice
výstava zaměřená na historii hasičského sboru pří-

mo na Lezníku. Dále zde byla vystavena kronika
mladých hasičů a ceny, které vyhráli na soutěžích.
Odpolední program probíhal na místním hřišti. Po
slavnostním nástupu a projevu starosty SDH Lezník
předvedly děti z kroužku mladých hasičů štafetu
CTIF a štafety požárních dvojic. Pro ostatní děti
byly připraveny různé soutěže s požární tematikou
a čekala je sladká odměna. Soutěže byly zpestřeny
žonglováním a nafukováním balónků. Dále byly
předvedeny požární útoky dětí a mužů. Vyvrcholením oslavy byl požár staré boudy. Hasit nejprve
přijela s koněm a ruční hasící stříkačkou zásahová
jednotka z Dolního Újezda. Konečné uhašení ohně
však čekalo na místní hasiče. Ke shlédnutí moderní požární techniky zde bylo auto Hasičského
záchranného sboru z Poličky. Večer byl zapálen
táborák a do pozdních večerních hodin vesele hráli
dva harmonikáři.
Přestože počasí zpočátku moc nepřálo a přestalo
pršet až odpoledne, na hřišti se sešlo poměrně dost
lidí, oslava se vydařila a většině přítomných i líbila.

MLADÍ HASIČI Z POLIČKY

STŘÍBRNÍ V OKRESE A SEDMÍ V KRAJI
Mladí hasiči z Poličky obhájili stříbro z okresní
soutěže a postoupili do krajského kola, kde získali
sedmé místo.
Ve dnech 28. - 29. května se v Březové nad Svitavou
konalo okresní kolo hry Plamen a celoroční soutěže
dorostu. Polička byla zastoupena po jednom družstvu
v kategorii mladších, starších a dorostenců. Mladší
žáci, jejichž věkový průměr jen nepatrně přesahuje
osm let, se ve většině disciplín řadili mezi nejlepších
pět družstev. Na štafetě 4x60 m si dokonce vylepšili
osobní rekord na 58,28 s, což pro ně znamenalo druhé
místo! Štafetu CTIF zaběhli s přehledem na třetí místo
a ve štafetě dvojic smotali hadice jako pátí nejrychlejší.
Na požárním útoku se však vyskytl malý zádrhel, který
znamenal desáté místo v této disciplíně. Celkově poličští
mladší žáci v krásných nových zelených dresech obsadili pátou příčku, za kterou se vůbec nemusí stydět, protože spousta dětí je ve družstvu teprve prvním rokem.
Starší žáci podali stabilní výkony, které je ve všech
disciplínách zařadily na druhé místo, pouze ve štafetě
dvojic stačil čas až na místo šesté. I přesto ale obhájili
stříbro a podruhé postoupili do krajského kola.
Dorostenci zaběhli výborné časy v přeboru jednotlivců, Lukáš Schauer si doběhl pro páté a Štěpán Vlček
pro desáté místo. Na štafetě 4x100 m si vylepšili osobní
rekord, ale i přesto stačil jen na páté místo. Malý zádrhel
na rozdělovači při požárním útoku a jedna chyba v testu
stála dorostence bronz.

Dne 19. června se v Otradově konalo krajské kolo
hry Plamen, kde o postup na Mistrovství ČR bojovalo
osm družstev. Poličáci ve štafetě 4x60 m a štafetě CTIF
skončili šestí, v požárním útoku CTIF a štafetě dvojic
čtvrtí a požárním útoku sedmí. Ve štafetě CTIF a štafetě
požárních dvojic si ale vylepšili osobní rekord! Mezi jednotlivci se prosadil Lukáš Hlavsa čtvrtým místem a vylepšeným osobákem a Petra Paclíková sedmým místem.
Starší žáci z Poličky po sečtení všech výsledků skončili
na sedmém místě, především kvůli zádrhelu v požárním útoku. I sedmé místo v kraji je velký úspěch, takže
si všichni členové družstva zaslouží obrovskou pochvalu! http://home.tiscali.cz/sdh.policka

INFORMACE ZE ZŠ NA LUKÁCH
V měsíci květnu a červnu probíhal na naší škole
kurs grafomotorické přípravy určený budoucím prvňáčkům. „Veselého psaní“, jak jsme lekce nazvali, se
zúčastnilo 5 dětí s maminkami. Snad se nám podařilo
v 6 částech splnit cíl tohoto kursu – procvičit jemnou
motoriku ruky a dát rodičům jasný návod, jak dětem
pomoci s přípravou na psaní.
Závěr školního roku je obdobím, kdy se bilancuje.
I my na 1.stupni ZŠ Na Lukách se můžeme pochlubit
vydařenými akcemi, které pomáhají při formování
osobností našich žáků a při uplatnění výchovné části
naší pedagogické práce.
Vedle úspěchů ve sportovních, literárních, výtvarných, pěveckých, matematických a jiných soutěžích
si ceníme především toho, když se z vlastní iniciativy
zapojí do akcí co největší počet žáků.
Pro příklad uvedu tyto akce: předvánoční Jarmark, o kterém již bylo psáno, dále soutěž v poznávání přírodnin, kdy se zapojily celé 3., 4. a 5. třídy,
Den Země a Den dětí.

Soutěž v poznávání přírodnin byla úžasná v tom,
že najednou žáci začali hojně navštěvovat knihovnu
a provětrali doma uložené encyklopedie. Zapojily se
i děti, které jindy iniciativou neoplývají.
O Dni Země v dubnu můžeme u nás ve škole
letos s klidným svědomím říci, že vůbec nebyl formální záležitostí. Pozornější obyvatelé Poličky si mohli
všimnout předposlední týden v dubnu skupin dětí se
svými učiteli. Děti s nadšením sobě vlastním sbíraly
a třídily nalezené odpadky a pomohly tak vyčistit
části města. Za jejich nadšení a důslednost jim patří
dodatečné díky.
Také Den dětí se vydařil. Díky pěknému počasí,
ale především proto, že soutěže připravili žáci 5. tříd
pro své mladší kamarády. O významu akcí „děti dětem“ nemusíme vůbec polemizovat.
Spoustu podobných, ale i jiných aktivit pro děti
i s dětmi, chystáme také pro příští školní rok.
Kolektiv učitelů 1.stupně ZŠ Na Lukách
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ROČENKA POLIČKA 2003
STALO SE
Poličské internetové zpravodajství ve spolupráci
s Městem Poličkou zastoupenou starostou Miroslavem Popelkou a panem Rostislavem Koumarem, majitelem Tiskárny Polička pro Vás připravuje publikaci
ROČENKA POLIČKA 2003. K tomuto projektu se
aktivně připojilo sdružením A21 Polička zastoupené
Reném Habrmanem. Ale to již jistě víte z minulé
Jitřenky.
Ročenka Polička 2003 bude obsahovat mimo jiné
také přehled událostí, které se staly v minulém roce.
V současné době připravujeme data, která jsou veřejně přístupná v Poličském internetovém zpravodajství na www.policka.cz. Nechceme na nikoho a na
žádnou významnou akci zapomenout, a proto Vám
dáváme možnost nám o Vaší akci či události napsat
– pokud již není na www.policka.cz zaznamenána.
Připomínáme všem organizacím, které mají zájem prezentovat se v Ročence Polička 2003, aby nám
v nejbližší době zaslaly informace o jejich aktivitách
v roce 2003. Vzhledem k technickému zpracování je
jak pro Vás i pro nás výhodnější zaslání informací
v elektronické podobě, jejichž předání můžete
uskutečnit prostřednictvím emailu (rocenka@tiskarnapolicka.cz), na disketě předané do poličského Informačního centra nebo vyplněním elektronického
formuláře na adrese www.policka.cz/rocenka.
Přejeme Vám mnoho úspěchů a těšíme se nashledanou na www.policka.cz
Pavel Sodomka, Vlastislav Mazal
a Radka Zerzánková

DiC POLIČKA INFORMUJE
• Rodiče, máte dítě s handicapem? Potřebujete
pomoc, radu? Máte zájem o předávání zkušeností,
spolupráci? Kontaktujte DiC (Dětské informační
centrum) Polička nebo Ing. Hanu Svobodovou, maminku s desetiletou praxí – tel. 724 079 261.
• Potřebujete zajistit pro dítě asistentku nebo je
jen občas pohlídat? Rádi Vám pomůžeme.
• Ve dnech 16. 7., 20. 7., 22. 7., 27. 7., 29. 7.
pořádáme výlety do okolí Poličky. Výlet je vhodný
i pro menší děti a děti s handicapem. Chcete-li se
Vy a Vaše děti tohoto výletu zúčastnit, nahlaste nám
svou účast nejpozději do 15. 7. 2004.
• Máte doma kompenzační nebo stimulační pomůcky pro děti? Pokud je již nepotřebujete a můžete je postrádat, věnujte je prosím do naší půjčovny
a usnadněte situaci ostatním maminkám, které řeší
tento problém.
• Potřebuje vaše dítě kompenzační nebo stimulační pomůcky? Obraťte se na nás, pomůžeme vám
je zajistit.
Kontakt na nás: DiC Polička, Hegerova 930,
57201 Polička – 461722858, 605177027

ČTEME Z VAŠICH DOPISŮ
Poděkování za odvahu
Dne 29. března 2004 ráno najel nákladní vůz
do motorového vlaku na přejezdu pod kopcem
„Vendolákem“. Díky velké odvaze a duchapřítomnosti zabránil strojvůdce pan Josef Kladivo
hrozící tragédii. Vlakvedoucí pan Procházka se
o nás cestující začal okamžitě starat. Oba si zaslouží velký dík a obdiv. Jezdím do Poličky denně
15 let do práce. Pan Procházka byl vždy pečlivě
upravený a dělal čest své profesi.
Nesmím zapomenout ani na paní Evu Laštovičkovou a pana Jiřího Suchomela ze Svitav za
rychlý příjezd na místo nehody a samozřejmě
i hasičům a policii patří dík za odborný přístup.
Za všechny cestující děkuje
Věra Komůrková, Svitavy
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VÍTĚZSTVÍ ROZUMU A ODPOVĚDNOSTI
Na mimořádném zasedání zastupitelstva 3. června
bylo schváleno zahájení přístavby nové tělocvičny při
Masarykově základní škole, kterou škola v současné
době nezbytně nutně potřebuje, neboť stávající nemá
parametry ani pro jeden jediný kolektivní sport a dvě
„malé“ tělocvičny s plochou podlahy 51 m2 nevyhovují
již pro nic, navíc v připraveném dispozičním řešení
bude jejich část využita k novým vstupům hlavními
školními vchody do nových školních šaten a zbývající
část bude sloužit pro uložení nářadí, které je nyní rozmístěno po chodbách.
Nová tělocvična zahrnuje hrací plochu 18 x 29 metrů, 4 šatny se sprchami, jednu učebnu, víceúčelový
sportovní salonek a nezbytné technické zázemí. V žádném případě se nejedná o víceúčelovou sportovní halu,
protože není k dispozici nutný prostor, ale ani dostatek
finančních prostředků. Objekt je důsledně koncipován
jako školní tělocvična, která bude sloužit především
dětem z Masarykovy základní školy pro výuku tělesné
výchovy, ale také pro rozvoj sportovních a pohybových
aktivit v rámci volitelných předmětů a zájmových útvarů. Předpokládáme i využívání zájmovými útvary Domu
dětí a mládeže Polička, sportovními oddíly a širokou ve-

řejností v době, kdy nebude využívána školou.
Výstavba je rozložena do dvou let tak, aby na konci
roku 2005 byla škole předána do užívání. Tělocvična je
situována do prostoru mezi hlavní budovou školy a mateřskou školou, neboť v areálu školy jiný vhodný prostor
není k dispozici.
Že si to děti a učitelé školy zaslouží, nikdo nepochyboval. Vždyť vedení dětí ke zdravému životnímu stylu
v nevyhovujících podmínkách je dnes téměř nemožné.
Za 76 let od otevření školy se podmínky a požadavky
výrazně změnily, a my všichni chceme zdravou a fyzicky zdatnou mládež, která bude úspěšně čelit nebezpečím dnešní doby.
Na závěr několik výsledků dětí Masarykovy základní školy, které dokumentují, že zmíněné dílo bude mít
správné uživatele. 27. května v Litomyšli v okresním
kole Atletického čtyřboje patřilo mladším žákyním
1. místo, mladším žákům 1. místo, starším žákyním
2. místo a starším žákům také 2. místo. 8. června
v Týništi nad Orlicí v krajském kole Poháru rozhlasu
v atletice vybojovala naše družstva tato umístění : mladší žákyně 1. místo, mladší žáci 4. místo, starší žákyně
3. místo a starší žáci 1. místo.
J. Kacálek

NOVÁ CANISTERAPEUTICKÁ SKUPINA
Pro psovody z Poličky a Litomyšle došlo k vytvoření
nové skupiny Canisterapeutického svazu CANTES. Nemusí se do ní zapojit všichni, a je otevřena i pro ostatní
členy CANTESu. Důvodů je více. Mnohem rychlejší
a hlavně levnější komunikace s členy ve skupině. Nesouhlasíme s utlumením činnosti z důvodů nedostatků
financí. Doufáme, že přesvědčíme sponzory třeba
o malý příspěvek, pokud se činnost skupiny bude týkat
zájemců v regionu sponzorů a ne velkých organizací,
majících činnost v různých částech Čech. Návrh na
omezení činnosti z důvodů vysokých nákladů je postaven přímo proti zájemcům o canisterapii jak z řad
ústavů, tak i psovodů.
Skupina Polička zatím dochází na tato místa v Poličce: LDN, ZvŠ, Domov důchodců, KAMÍNEK a Farní
charita – denní stacionář. V okolí pak do ÚSP Bystré (ve
dvou zařízeních), Pomocné školy Bystré a Sp. školky

KOMPENZAČNÍ POMŮCKY PRO
POSTIŽENÉ OBČANY A SENIORY
O výhodách a nevýhodách se musí každý přesvědčit sám, ale jisté je, že tříkolka má jednu velikou výhodu,
kterou je její stabilita jak při jízdě, tak i při stání. Třeba
na křižovatce, kdy nemusíte seskakovat z kola. Velký,
prostorný a většinou drátěný koš umožní bezpečný převoz objemného nákupu. Tašky na řídítkách běžného
jízdního kola nejsou moc bezpečné. U některých tříkolek pomáhá při šlapání motorový pohon. Na některé
typy tříkolek přispívá zdravotně postiženým zdravotní
pojišťovna. Na ostatní je možnost získat příspěvek, po
splnění předepsaných podmínek. Toto se vztahuje i na
tříkolky pro postižené děti.
Bližší informace lze získat u p. Schulze, nebo
na Městském úřadě v Poličce u p. Zdražilové, nebo
p. Karlíkové. Telefonní kontakt na Sdružení zdravotně
postižených Vysočina je možno získat v redakci, nebo
v podatelně Městského úřadu v Poličce.
Za SZdP Vysočina Jiří Schulz

Proseč. V Litomyšli je to SpŠ, a pokud se zapojí další
členka, tak i LDN. Jeden canisterapeutický tým jezdí
do ÚSP Svitavy. Určitý zájem začíná být v PENSIONU
Polička. Z Litomyšle by se zajíždělo do Vysokého Mýta.
Skupina se plně bude starat o své členy a zajišťuje i další
servis, jako trička s logem CANTESu, postroje pro psy
se znakem organizace a jménem psa. Jedná s úřady
a ústavy a zároveň si shání finance na pokrytí nákladů
činnosti.
Z těchto důvodů se tímto obrací na případné sponzory, kteří jsou schopni uvolnit ze svých prostředků třeba jen 200,-Kč. Tyto peníze nejsou na platy ani odměny,
protože všichni ve skupině vykonávají zodpovědnou
práci zdarma a ve volném čase. Skupina by chtěla
pomoci aktivním členům částečně uhradit vysoké náklady, třeba s pojištěním psa při výkonu canisterapie. Jedině v naší skupině z celé ČR jsou testování psi na TBC,
pokud jsou nasazováni k rizikovým skupinám. Případní
dárci se mohou dohodnout na tel. 777 609 063 nebo
zaslat na účet 158136506 / 0600, variabilní číslo = číslo
telefonu a zástupce skupiny se s Vámi spojí. Případně
písemný styk: CANTES, skupina Polička, Desná 110,
570 01 Litomyšl. Tato skupina je již pátá v organizaci
CANTES a je zatím nejsilnější. K Poličce se přibližuje
skupina Praha, která má zvyšující se aktivitu ve FN Motol a canisterapie je vyžadována od více tamních klinik.
Zatím činnost probíhá na onkologickém oddělení.
Canisterapie pomáhá, i když to není na veřejnosti
vidět. Snad proto není pro mnohé zajímavá.
Zdeněk Tauer

SVAZ DIABETIKŮ
INFORMUJE
Svaz diabetiků v Poličce plánuje opět i v tomto roce
pro své členy zdravotní rekondici. Prospěšnost této akce
je vždy zřejmá a viditelná. Letos se rekondice koná na
Šumavě v krásném prostředí uprostřed přírody.
Nedávno jsem uspořádali přednášku o komplikaci diabetu s postižením „diabetické nohy“. Přednášel
pracovník z výzkumu o vlivu nošení správné obuvi
na zdraví nohou. Přivezl několik speciálně vyrobených
bot pro diabetiky a několik členů si tuto obuv ke své
spokojenosti zakoupilo.
V polovině května uspořádala organizace zdařilý
zájezd na zámek v Boskovicích a do blízkého arboreta.
Na podzimní měsíce plánujeme zájezd na diabetickou prodejní výstavu diapotravin a aplikační techniky.
Život s diabetem neznamená utrpení se zákeřnou
nemocí, ale pro zpestření je potřeba nezapomínat ani
na společenský život. Za výbor DIA Nekvinda Mil.

Z ČINNOSTI DPS-PENZION
5. 5. se konalo zdobení květináčů různými technikami (drátkování, vrapování, malování, lepení).
Obyvatelky penzionu se opravdu činily, na jejich
květináče bylo radost pohledět.
8. 5. se v penzionu oslavoval Den matek. Vystupovaly zde děti zaměstnanců, vnoučata a pravnoučata obyvatel. 35 dětí oslnilo své maminky, babičky,
prababičky i diváky svým programem - recitovaly,
zpívaly, tančily a hrály na hudební nástroje. Ukázaly, co se naučily ve škole, v kroužcích nebo doma
s rodiči. Babičky mohou být na svá vnoučata právem pyšné. Oslava Dne matek, na které se sešly
čtyři generace, se vydařila. Všechny ženy dostaly
malé dárky, které vyrobily děti z pěti mateřských
škol v Poličce.
12. 5. se v penzionu pracovalo s papírem. Obyvatelky penzionu a senioři z Poličky vyrobili přáníčka z papíru. Vyzkoušeli různé techniky barvení
papíru. Práce je bavila a přáníčka se jim povedla.
19. 5. obyvatelky penzionu batikovaly. Barvily
trička různými technikami (vázáním, sypáním,
savem). Babičky netrpělivě očekávaly, jak se trička zbarví. Z krásných prolínajících se barev měly
radost.
20. 5. zhlédli obyvatelé video Jak se žije v penzionu. Připomněli si maňáskové divadlo, den soutěží
a her, velikonoční zábavu, prima babičku, čarodějnickou zábavu a Den matek. Tyto společné chvíle
jim přinášejí radost a dlouho na ně vzpomínají.
26. 5. se konalo pracovní odpoledne a dokončovaly se výrobky. Např: glazování keramiky a batikování. 10. června se tyto předměty prodávaly ve
vestibulu penzionu, výtěžek byl určen pro děti ze
zvláštní školy.

PODĚKOVÁNÍ DO KAMÍNKU
Děkujeme touto cestou milému kolektivu z Kamínku – paní Šmejdířové, Wilderové a Jílkové. Zpestřily nám hodiny výtvarné výchovy poznáváním
různých výtvarných technik jako je batikování,
ubrouskování, keramika, apod. Na hodiny strávené
v kamínku jsme se těšili a vždy stály za to.
Žáci páté třídy a Mgr. Musilová

NÁVŠTĚVA PRVNÍ
DÁMY URUGUAYE
Dne 28. 5. 2004 navštívila Poličku první dáma
Uruguaye Mercedes Menafra de Batlle. Do našeho
města přijela na osobní pozvání pana starosty, který jí představil Poličku. Využil příležitosti konání
hudebního festivalu Martinů Fest 2004 a seznámil ji
s naším významným rodákem B. Martinů.
Pan starosta první dámu provedl po městě. Po
prohlídce našich památek se manželka uruguayského prezidenta zúčastnila koncertu Michiyo Keiko,
který se konal v kostele sv. Michala. Po koncertě byl
Mercedes Menafra de Batlle předán klíč od města
Poličky.
První dáma byla zaujata našimi uměleckými
řemesly a především hudebním dílem B. Martinů.
Velice ráda by prezentovala našeho rodáka, Poličku
a Českou republiku v zahraničí.

TANEČNÍ MLÁDÍ VE VÍCEÚČELOVÉM KLUBU

Natálie Nečasová jako labuť
Ve čtvrtek 17. června ve dvou představeních
vidělo 260 diváků absolventské vystoupení
a přehlídku autorské tvorby žáků tanečního
oboru ZUŠ B. Martinů. Program se skládal ze

35 většinou sólových čísel. Tančila maková panenka, vodník, baba Aga, agenti 007, ale viděli
jsme i Novambu, Svědomí, Kompromis a Plameny. Žáci si choreografie většinou vytvářeli
samostatně, hudbu si vybírali komerční i klasickou. Vedle Lucie Bílé, zazněla Vltava Bedřicha
Smetany i Vivaldiho Čtyři roční období.
Jako labuť se představila Natálie Nečasová,
která se tím rozloučila se ZUŠ, protože zahájila studium v Tanečním centru Praha. I.stupeň
ukončily Michala Augustinová, Karolína Kučerová, Magda Radiměřská, Eva Spilková a Zuzana
Vlčková. II. stupeň završily Zuzana Rokosová
a Lucie Charouzová, která po prázdninách nastupuje na taneční konzervatoř Duncan centre
Praha.
V sále víceúčelového klubu vystavoval své
práce absolvent II. stupně výtvarného oboru
Jiří Girčák.

JAK BY TO ASI VIDĚL MISTR JIRÁSEK
Cesta bryčkou z Litomyšle byla příjemná. Zatímco u nás už jabloně odkvetly, na poličské straně se
silnice od Lezníka teprve jimi bělala a bělala by se
i více, bylo-li by počasí také nakloněno více. Řeknu
zkrátka, na tento čas, dnů květnových posledních,
bylo až zimno. V Poličce toho dne pátečního u příležitosti upomínky na jejich velikého Mistra Bohuslava Martinů, skladatele to hudebního, přijela koncertovat svým zpěvem japonská umělkyně Michiyo
Keiko. Přiznám, že umělců japonských v Čechách
mnoho není k vidění a slyšení, v těch východních
pak obzvláště. Koncert ten konal se v malém to kostele hřbitovním, jménu sv. Michala zasvěcenému.
Přijedše ještě včas, mysleli jsme, že snadno získáme
dobrého místa, leč jaké však bylo překvapení naše,
když loď chrámová, kdež se kulturní ten čin měl
díti, byla už zaplněna. Nuž vzal jsem za vděk
místem v lavici, kdež sedávají věřící, kteříž buď na
hrubou či ranní přicházejí; toho však smlčeti nemohu, že sezení to není tělu tak příjemné, jak obřady,
kvůli nímž se v místa ona přichází. Zasednuv, padl
můj zrak na několik míst vpředu, kteráž byla seslemi polstrovanými vybavena a to a v kardinálské
barvě pěkně vyčalouněnými. Nadmíru brzy jsem se
dozvěděl o té příčině:
Přítomnost umělkyně japonské bude vyzdvižena ještě přítomností choti presidenta republiky
Uruguayské, kteráž se svou suitou, ano i velvyslancem státu toho u nás v Čechách a jeho manželkou
tu usednou. A nedosti na tom, purkmistr města
sám uvedl návštěvu tuto vzácnou i s doprovodem
dalších mužů známých z života politického i u nás
v Litomyšli. A tu již se ozývá luzný zpěv a ze sakristie vystupuje sama umělkyně, doprovázena na hru
piana, kteréž zdatně ovládal pan Jaroslav Šaroun,
taktéž mistr v oboru svém. Však podívání mé bylo
přerušeno jakýms mladíkem, kterýž s aparátem
fotografickým mi ve výhledu bránil, a jak jsem za
nevelkou chvíli poznal, nejenom mně. Byl postavy
nikoliv ztepilé, což ovlivnit se nedá. Což však ovlivnit sám mohl, byl další vzhled jeho. Totiž bráno od
shora: jeho vlas nebyl zřejmě dobu delší upravován
a to nejen hřebenem, což podle vzhledu a různě
splývavých pramenů mohu posoudit. Taktéž jeho líc
s vousiskem nepěstěným, nikoliv však naježatělým,
dávala tušit, že pod ním nachází se tvář mladá,
což stvrzovaly pohyby jeho pružné a hbité. Leč dále:
pohleděv níže, marně jsem hledal kabátec, v nějž
by byl ustrojen, pouze jakás kamizola s kapsami
mnohými, rozhodně však zajímavá. Co však jsem
popatřil a stále nemohu srovnat v mé hlavě, bylo
to, že košile jeho drahně přečnívala pod onou kamizolou a přes spodky jeho vpředu, a jak jsem pak
popatřil i vzadu, což vyvolávalo dojmu, že člověk
onen nestačil se řádně k úkonu fotografickému,
kvůli němuž přišel, včas připraviti. Jisto je, že
k ostatnímu obecenstvu vůkol sedícímu a řádně

a slavnostně upravenému jak do účesů tak strůje,
patřičně oblečen rozhodně nebyl. Vynechám líčení
jeho nežehlených a ne zcela bezvadných spodků
a obuvi, pouze to však poznamenám, že byla stejným obrazem péče vlastníka o jako hořejšek jeho.
Mohu však k dobru jeho uvésti, že zpěvaččin hlas
ho nikterak nerušil, což z pohledu jeho je správno,
neboť aparát fotografický zachycuje toliko obraz, a
zde především zjev umělkyně byl hlavní příčinou,
proč sem byl přišel a své fotografování konal. Jak
jsem později zvěděl, fotograf ten místním nebyl
a přibyv prý z města dříve okresního, ukázal bezpochyby obyvatelům místa malého, jak vhodně by se
na představení taková měli strojiti. Nebo nevím,
zda byl v módě vepředu a my získali jsme obraz,
čeho je nám se nadíti.
Avšak koncert umělců obou byl krásný a epizoda, již věnuji pozornosti více než koncertu samému, vysvětluji takto: hudbě a jejímu rozboru nerozumím, nechám však, aby ona moje všechny smysly
oslovovala; vykreslit však viděné snažívám se už
léta dlouhá, a snad mohu nějaký přibližný obraz
podati. U vědomí toho jsem to tedy učinil.
Zaznamenal A. Klein

DĚKUJEME ZA CENNÝ DAR
Městské muzeum získalo koncem května do
svých sbírek další cenný dar. Oddělení starých
tisků muzejní knihovny se obohatilo o spis Václava
Matěje Štajera „Postylla Katolická na Dwě Cžástky Rozdělená Nedělnj a Swátečnj, …“ , vydaný
na Starém Městě Pražském u J. J. Kamenického
v r. 1731. Tento rozsáhlý (1. část o 596 stranách,
2. část o 400 stranách) exemplář je zachován v úplnosti. Je tištěn gotickým písmem, zdoben dřevořezy s náboženským obsahem a na rubu titulního
listu je uveden majitel: „Tato kniha Postila náleží
Šimonovi Hanikovi z čísla 74 město Bystré“.
Za tento pěkný exemplář, který věnovala Městskému muzeu a galerii Polička paní Drahomíra
Ehrenbergerová z Poličky, jí děkujeme.
Štajer, Matěj Václav narodil se r. 1630 v Praze,
vzdělával se v jezuitských školách, 20. 9. 1647 vstoupil do řádu jezuitského, studoval v Praze a Olomouci. Evangelické knihy neničil, ale shromažďoval v jezuitských knihovnách a vyměňoval je
majitelům za katolické. Aby byl dostatek katolické
literatury, dal podnět a finanční příspěvek k založení „Dědictví sv. Václava“. Zemřel v Praze r. 1692.
Postila – kniha, obsahující výklady kázání na
výňatky z evangelia a epištol, předepsané katolickou církví.
Městské muzeum a galerie Polička
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PUTUJTE PO KRÁLOVSKÝCH
VĚNNÝCH MĚSTECH A ZÍSKEJTE
ODZNAK S JEJICH LOGEM!
Barevná brožurka s názvem „Křížem krážem
královskými věnnými městy“ je na pultech turistických informačních center našich měst od druhé
poloviny června. Turisté, kteří si tuto knížečku
o formátu A6 za 20 Kč zakoupí, získají nejen pěkný
propagační materiál, ale také mnoho zajímavých
tipů, jak v každém z bývalých věnných měst českých královen prožít den. Kdo si návštěvu každého
města nechá do své putovní knížky potvrdit (otiskem razítka navštívené pamětihodnosti či vlepením
vstupenky), získá v šestém z nich velice pěkný
odznak s logem Sdružení královských věnných
měst. Platnost knížky bude končit v srpnu 2007, aby
i méně zdatní cestovatelé měli možnost stanovené
podmínky splnit.
Putovní knížku vydalo Sdružení královských
věnných měst ve spolupráci s Klubem českých
turistů Bohuslavice nad Úpou.
Věříme, že touto nabídkou oslovíme zejména
rodiny s dětmi, které hledají zajímavé cíle letních
prázdninových výletů.

DĚJEPISNÁ SOUTĚŽ NA MASARYKOVĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLE

V letošním školním roce proběhl na Masarykově
základní škole I. ročník celoškolní dějepisné soutěže. Její účastníci zpracovávali po celý školní rok
témata týkající se historie našeho regionu.
Nejlepší práce byly vyhodnoceny koncem května. I. místo obsadil Milan Lapáček z 8. A za originální
námět. Jeho práce se týkala událostí z II. světové války, které se odehrály v Telecí. Přílohu tvořil rozhovor
se svědkem popisovaných událostí. II. místo získal Jan
Zelený z 8. B s výtvarně velmi zdařilou prací o Poličce. III. místo obsadila Kristýna Klíčová z 6. D. Čestné
uznání udělila porota Jaroslavu Soukalovi z 8. B.
Všichni ocenění žáci byli za své úsilí odměněni hodnotnými cenami.
Kabinet dějepisu

ROZHOVOR
S IVO JAHELKOU
Kulturní pořady Tylova
domu v měsíci červnu zahájil zpívající právník Ivo
Jahelka novým pořadem
Neznalost zákona neomlouvá.
Jak se stane z právníka zpěvák ?
I. Jahelka : To nevím,
já jsem sice právník, ale
určitě ne zpěvák, jsem
spíš vypravěč. Mám sice
přezdívku zpívající právník, z toho je pravda akorát ta
polovička – právník, to zpívající mi trochu lichotí.
Jak vznikají Vaše písničky ?
I. Jahelka : Písničky vznikají těžko, čím dál tím hůř.
Musím mít nejdříve námět, příběh, z kterého udělám
písničku, anebo teď vznikají na objednávku do seriálu
Neznalost neomlouvá České televize, kde do každého
dílu píšu jednu písničku k tomu tématu, o kterém si tam
povídáme. Tak musím vymyslet něco vtipného právě na
to, co se vysílá a to každý týden, což je náročné.
Nápady přichází, jak múza líbá, samozřejmě, někdy
holt ta múza nelíbá, ovšem jak říká trefně Marek Eben
– nejlepší múza je termín, takže když máte termín, tak
musíte, ať chcete nebo nechcete
Co nového přináší Váš nový pořad Neznalost
zákona neomlouvá ?
I. Jahelka : Neznalost zákona neomlouvá je vlastně
pracovní název dnešního pořadu, je to jako obvykle
pořad sestavený z písniček, povídání, citací ze soudních
spisů. Zazní příběhy ze života lidského v písničkách,
přímé citace ze soudních protokolů a zazní i některé
písničky z televizního pořadu Neznalost neomlouvá.
-mar-
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KRÁSA LIDOVÉHO UMĚNÍ
vás osloví na stejnojmenné výstavě v Městském
muzeu v Poličce v období 3. 7. až 22. 8. Léta Páně
2004. Z muzejních sbírek (již ve 13. pokračování) se
představí to, co je dokladem estetického cítění venkovského lidu na Poličsku v minulosti. 19. století je obdobím největšího rozkvětu tradiční lidové kultury a jejího
umění; velké množství předmětů z té doby se dochovalo až dodnes a ty tvoří základ výstavy. Ovšem i staletí
sousední budou zastoupeny vzácnými památkami.
Co vůbec je lidové výtvarné umění? Jsou to takové
výtvarné projevy, které vznikly v lidu a pro lid, které
vyvolávají umělecký zážitek, i když jejich hlavní funkce
a účel byly většinou jiné – užitková, ale i reprezentační,
zábavní atd. Pro to, abychom mohli dobře sledovat
používané výtvarné (výzdobné) techniky, se zdá nejjednodušší rozdělit předměty podle výtvarných oborů
- architektura, sochařství, malířství, užité umění (jako
umění „vysoké“) a podle použitých materiálů – dřevo,
textil, keramika, kovy, sklo, zvykoslovné předměty. I při
tom však musíme mít na paměti, že každá věc byla
součástí života rodiny po celý rok: - pro všední den
pracovní nástroje a oděv, na jeden nebo několik dnů
kraslice, pečivo, masopustní masky, pro období dětství
hračky, k určitému životnímu předělu např. svatbě byl
pořízen malovaný nábytek (který pak vydržel na celý
život). I muzeum vystavuje podle oborů a materiálů,
samozřejmě s určitými přesahy.
Nejvíce prostoru je věnováno dřevu. Je to nejdostupnější surovina, k základnímu opracování nejsou třeba

ani složité nástroje ani odborné znalosti. Jednoduché
techniky zdobení dřeva – profilace, rytí a plochá řezba
– ovládali i šikovní hospodáři, samoukové, a především
tesaři. Truhláři, jako výrobci veškerého nábytku, se na
venkově prosadili až v 2. polovině 19. století. Z jejich
dílen také vzešlo mnoho soustružených výrobků. Ale
již v 18. stol. se rozvinula specifická řemesla jako kolovratníci, brdaři a stavaři.
Podobně „všudypřítomný“ je textil. Podomácky tkalcované kanafasy užité na pracovní oděvy a povlaky peřin jsou oživeny bezpočtem vzorů pruhů a kostek v pestrých i tlumených barvách. Oproti tomu ke svátečnímu
oděvu se dokupují i hedvábné a soukenné součástky
a stuhy, také modré plátno typické pro zástěry poličského ženského kroje se vyhlazuje do vysokého lesku, aby
připomínalo hedvábí. Obdivuhodné bílé výšivky na
uzlíčkových čepcích upomínají ještě na barokové vzory
a techniky, na šátcích, plenách a zástěrách se již inspirují
empírem. Lidový šperk nepoužívá vzácné drahé kovy,
ale podivuhodně kultivuje zdánlivě nevzhledné plíšky,
drátky a korálky do podob dracounových a penízkových výšivek a krajek, mosazných přezek a jehlic. Obdobně paví brka a kožené řemínky slouží jako vyšívací
„vlákno“ mužských kožených opasků.
Rovněž keramika patří k nejstarším materiálům běžně užívaným ve venkovských domácnostech. Již účelný
typ a barva glazury působí esteticky, navíc tomu přispívá u obyčejného nádobí jednoduché rytí či kanelování
střepu, řetízkování, případně nálepy (pokr. na str. 14)

MĚSTSKÉ HRADBY A JEJICH VYUŽITÍ
P R O CESTOVNÍ RUCH – 6. ZÁVĚREČNÁ ČÁST
VYCHÁZKOVÝ OKRUH KOLEM HRADEB
MĚSTA
Mezi městy, která mají zachované zbytky původních městských hradeb - obranných zdí, bran a dalších
opevňovacích prvků, hraje Polička první housle především díky zachovalé půdorysné celistvosti hradeb,
tj. kompletnímu prstenci hlavní hradební zdi s věžemi.
Poličské hradby právě v tomto směru patří k nejlépe
zachovalým městským fortifikacím v České republice.
Proto je nadmíru vhodné tohoto faktu využít.
Popis současného stavu:
V současnosti nelze městské hradby obejít kolem
dokola a nelze je vidět celé tak, aby nebylo nutné se
několikrát vracet do míst odboček. Předpokladem
zpřístupnění vycházkového okruhu kolem hradeb je
dokončení opravy městských hradeb a parkánové zdi
v ulici Parkány, propojení ulic Fortna a Tyršova, zprůchodnění domu v ulici Šaffova a přechod přes parkánovou zeď v blízkosti autobusové zastávky na ulici
Vrchlického. V letošním roce by měla být dokončena
oprava úseku hradeb za restaurací Střelnice. Po dokončení opravy tohoto úseku bude k vidění poslední, nyní
stavebně zakrytá a ne příliš dostupná, část prstence
poličských hradeb. V letošním roce by měla být cestičkou pro pěší zprůchodněna ulice Parkány za domem
Jordán a tím i propojena ulice Tyršova s ulicí Fortna.
Návrh úpravy (zestručněný výtah):
Připravovaný vycházkový okruh bude mít délku
cca 1300 m. Okruh bude možné absolvovat individuálně v denní době, nebo v rámci speciálních nočních
prohlídek s průvodcem.
Trasa okruhu: z náměstí ulicí Komenského do parku, odbočit vlevo po valech, kolem obchodu Elektro
Kelvin, ulicí Na Bídě, ulicí Parkány, průchod domem
čp. 33 do ulice Šaffova, parkánem za Šaffovou ulicí,
přes parkánovou zeď, průchodem do ulice Vrchlického za domem čp. 15, kolem Tylova domu k Synskému
rybníku, po valech stromovou alejí kolem Synského
rybníka k ulici Komenského.
Předpokladem je:
• obousměrné zpřístupnění ulice Parkány
• průchod domem v Šaffově ulici čp. 33
• přechod přes parkánovou zeď za domem
čp. 15 se vstupem na ulici Vrchlického, v sousedství
autobusové zastávky

1. zpřístupnění ulice Parkány – viz. 3. část tohoto
seriálu – úprava veř. prostranství
2. průchod domem v Šaffově ulici čp. 33
Dům čp. 33 je s výjimkou jednoho bytu v majetku
města Poličky. Zprůchodnění domu budou předcházet jednání s nájemci a spoluvlastníkem. Bude vyřešeno zabezpečení průchodu domem, vč. technického
zázemí a drobných staveb patřících k domu. Bude stanovena a zabezpečena doba letního a zimního zprůchodnění - pravidelné otevření a uzavření průchodu.
3. průchod přes parkánovou zeď za domem
čp. 15 do ulice Vrchlického
Propojení parkánu a ulice Vrchlického bude předcházet jednoduchá studie, která bude řešit situační
provedení - schodiště přes parkánovou zeď, oddělení
prostoru zahrady od stezky pro pěší,… Budou zde
opět stanovena pravidla průchodu, stejná, jako v případě průchodu domem čp. 33, vč. časového rozpětí
a zabezpečení pravidelného otvírání a zavírání průchodu. Město je vlastníkem pozemků, po nichž povede cesta. Zprůchodnění budou předcházet jednání
s vlastníky sousedící nemovitosti a pozemku.
Vytvoření vycházkového okruhu kolem městských hradeb nebude samoúčelné. Okruh bude
doplněn o informační prvky (zábavně-naučné tabule
k historii hradeb, …). Pro tento účel bude vytvořeno
libreto. Pro část ulice Parkány mezi Fortnou a Šaffovou ulicí bude vypracována studie úprav veřejného
prostranství, vč. následné projektové dokumentace
a realizace navržených úprav.
Závěrem:
Celková rozvaha zlepšení využití hradeb v letech
2003 – 2006 byla doplněna variantami provozu na
zpřístupněném ochozu městských hradeb, možnostmi rozšířené propagace vč. možností využití hradeb
pro propagaci probíhajících festivalů a námětem
provázanosti s různými akcemi. Některé údaje se
od doby zpracování (leden 2003) změnily a změny
byly reflektovány v průběhu jednotlivých dílů tohoto seriálu. Materiál by měl sloužit coby podklad
k dokončení v minulosti započatých aktivit a rozvoji
aktivit nových.
Mgr. Jan Matouš, vedoucí IC

JAK UTRATIT 10 MILIONŮ ZA POLDR? ŠPATNĚ!
Co je to poldr?
Poldr slouží k ochraně proti povodním. Pod hrází
protéká potok, ale dojde-li k povodni, průtok pod
hrází nestačí a voda se začne držet nad hrází. U poldru
je žádoucí, aby splňoval i jiné podmínky, než pouze
protipovodňové. Měl by zapadnout do krajiny. Pro zapojení poldru do krajiny se zátopa poldru řeší meandry
na potoce, výsadbou roztroušené či celistvější zeleně,
tůňkami apod.
Jak nám je tvrzeno, že má vypadat poličský
poldr?
Vedení města a zástupci občanského sdružení
Aristas a firmy Dufestav: Poldr má být hráz vysoká až
4,5m o délce 280 metrů. V prostoru, kde má docházet
k zátopě, se nemají provádět žádné zemní práce. Hlína
pro stavbu se převáží z výstavby rodinných domů v lokalitě Mánesova – Wolkerova. Původní projekt měl hráz
menší, ale ČHMÚ nařídil, že kapacita poldru se musí
zvýšit – proto tedy změna projektu.
ČSOP: V projektu se počítá s rozsáhlými zemními
pracemi v prostoru zátopy.
Aristas 16.6.2004: Každým dnem se má přivézt
nový projekt, kde nebude s pracemi v prostoru zátopy
předpokládáno. (Pozn.: do 21.6. se tak nestalo, 14.6. již
měl být projekt schválen – měli jsme podepsat, že nepodáme odvolání – jinak prý město přijde o dotaci, což
se však nestalo)
Jak má vypadat poldr podle projektu?
Projekt: Výška by měla v nejvyšším místě být až přes
5 metrů (po odečtení kót) a má přímý tvar. Nejhorší rozpory jsou v prostoru zátopy. Mělo by zde dojít k sejmutí
ornice a prohloubení terénu až o 1,5 metru – z důvodu
zvýšení kapacity poldru. Na novém dně se má vytvořit
50 cm vrstva zhutnělého jílu, což má zabránit znečištění
nedalekého vodního zdroje V-6 – na základě požadavku hydrogeologického průzkumu. Úprava potoka či
luk v okolí potoka do přirozenější podoby se bohužel
v projektu nepředpokládá. Vlastníci pozemků ani Agronea o zemních pracích v prostoru zátopy vůbec netuší.
Závažné rozpory, jež mohou i ohrozit pitnou
vodu pro Poličku
Proč se zadával projekt, podle kterého se vůbec
nemělo stavět? Projekt se platil z prostředků města.
Jak je možné, že tento projekt měl projít schváleními
na městském úřadu? Na to, že je v projektu počítáno se
zemními pracemi v prostoru zátopy, se na MÚ přišlo až
na základě našich připomínek. Zvýšení hráze nám bylo
zdůvodňováno mnoha výpočty o kapacitě nádrže a nařízením ČHMÚ. V projektu se podobně odůvodňuje
i prohloubení dna nad hrází. Jak je možné, že najednou
kapacita bude stačit i bez zemních prací? Zemní práce
ani nemohou přicházet v úvahu, neboť Agronea na
sekání luk čerpá a ještě čtyři roky bude čerpat dotaci.
Podle telefonického vyjádření hydrogeologa se bude
muset těsnící koberec položit aspoň na část území (cca
20%) i tehdy, pokud se dno zátopy nebude prohlubovat.
Je to kvůli tomu, že geologické vrstvy jsou nestejnorodé
a místy jsou propustné i bez odbagrování. Poldr se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje V-6 a pokud
by případná povodeň přinesla např. nebezpečné látky,
jež se mohou do vody dostat především z obalovny
Modřec, kde se dodnes sanuje havárie rozsáhlého
úniku PCB ze sedmdesátých let, mohl by se průsakem
znečistit i zdroj pitné vody pro Poličku. Dalším nebezpečím jsou podle předběžné hydrogeologické zprávy
dusičnany. Konečná verze hydrogeologické zprávy
dosud nebyla předložena – poldr už by však měl projít
přes odbor životního prostředí, kde se kontroluje i vliv
na spodní vodu.
Souvislosti mezi výstavbou RD a poldrem – nátlak a účelové lži!
Ze začátku jsme byli neustále přesvědčováni, že
pokud podáme odvolání, propadne dotace, nepostaví
se poldr a bude se muset zarazit výstavba rodinných
domků v lokalitě Mánesova – Wolkerova. Dokonce mi
byla předložena i faxová zpráva od projektanta, ze které
to vyplývalo. Jenže při porovnání s projektem, jenž je
schválen a na který je již vydáno stavební povolení, jsem
zjistil, že předložený materiál je zkreslující – podstatné
části v něm scházely a úplně se tím měnil význam slov.
Uváděná návaznost na současnou etapu výstavby RD

je vymyšlena. Pouze při výstavbě RD ve 2. etapě je
podmínka, že by se měl regulovat Modřecký potok
dle navržených protipovodňových opatření (souvisí to
zejména s odvodem dešťových vod, dnešní kapacita při
první etapě je dle projektu dostačující).
Co se nám na poldru nelíbí?
- Poldr neřeší revitalizaci (oživení) krajiny Modřeckého potoka a jeho nivy.
- Neuvěřitelné postupy při schvalování na městském
úřadě. Používání nepravdivých argumentů. Zdá se, že
snaha vyloučit prozkoumání projektu od veřejnosti je
směřována i na úředníky městského úřadu.
- Určité nebezpečí pro pitnou vodu z vodního
zdroje V-6.
- Vysoce nadhodnocená cena poldru (cca 11,5 mil
Kč). Dotace má být cca 9,7 mil. Korun. Odhad ceny
poldru podle „Studie odtokových poměrů města Poličky – II. etapa“ z listopadu 2003 v tomto místě byl cca
4,5 mil. Kč. Za 33 milionu by se podle odhadu ceny
dle studie mohla realizovat komplexní realizace protipovodňových opatření na Poličsku.
- Podle Studie odtokových poměrů ... je priorita
řešení poldru v tomto místě ve čtyřstupňové škále až na
třetím místě. Postupuje se systematicky?
Co navrhujeme?
- Navrhujeme využít výsledků studie Ing. Šindlara
z roku 2000.
- Při realizaci studie Ing. Šindlara – „zmeandrování“
a osázení břehů potoka dřevinami a stavba malého
poldru - by se výrazně ušetřily finance i díky podstatné
a nenáročné samoudržovací schopnosti navrhovaných
opatření. Došlo by nejen na ochranu proti povodním,
ale i k výraznému zlepšení krajiny.
- Dotační program prevence před povodněmi
umožňuje správci toku získat 100% dotaci na realizaci
protipovodňových opatření.
- Pokud to nepůjde jinak, tak ať se aspoň postupuje
tak, jak má.
Více se dozvíte na www.policka.cz a www.a21policka.org .
René Habrman – předseda A21 Polička, 1. ZO
ČSOP Polička

USNESENÍ A21 POLIČKA K POLDRU
Občanské sdružení A21 Polička na své mimořádné
schůzi dne 23. 6. při vědomí závažnosti ochrany životního prostředí a zdroje pitné vody a zároveň složitosti a provázanosti akcí lokalita Mánesova, výstavba poldru a dalších přijalo toto usnesení:
• A21 Polička podporuje postup René Habrmana
v jednání o poldru.
• A21 Polička doporučuje ZO ČSOP Polička nepodávat odvolání proti poldru za těchto podmínek:
- v rámci projektu bude zajištěna ochrana zdroje
pitné vody V-6 a toto opatření bude ověřeno
nezávislým odborníkem
- dozor nezávislé osoby, která bude garantovat
neohrozitelnost vodního zdroje V-6
- v následujícím období vypracovat projekt na
revitalizaci toku
A21 Polička

V KRAJI MÁME DVA RYSY A BOBRA
• V jarních měsících probíhalo na území Pardubického kraje každoroční sčítání zvěře. Toto sčítání musí
podle zákona o myslivosti provádět každý uživatel
honitby (osoba, která v honitbě hospodaří) a to v jednotném termínu, který určuje krajský úřad.
• Z výsledků sčítání vyplývá, že nejpočetněji
je v kraji zastoupena zvěř srnčí - napočítáno bylo
21 518 kusů. Zvěře jelení tu žije 472 kusů (z toho
207 kusů v oborách), dančí 667 kusů (v oborách
358 kusů) a mufloní 1 146 kusů (v oborách 260 kusů).
Sečteno bylo také např. 2 494 kusů zvěře černé,
18 915 zajíců polních, 1 157 jezevců, 2 739 lišek obecných, 11 317 bažantů, 3 890 kachen divokých a 6 009 holubů hřivnáčů. Mezi rarity určitě patří dva kusy rysa
ostrovida a jeden bobr evropský.

POVOLEBNÍ ZAMYŠLENOST
Nebude možná na škodu probrat se trochu
folklórem nedávných voleb. Lecjaké poučení se
nám může hodit do budoucna. I když, naštěstí,
nás už nebudou v příštích volbách znechucovat
ty rychlokvašené ministraničky svými bláboly.
Slavný Ústavní soud nám toto čerstvé znevážení
politiky i voleb naservíroval svým rozhodnutím,
že za pakatel 15 tisíc korun může kandidovat (do
EU) v podstatě kdekdo. Parta recesistů, podivínů,
extrémistů. Proto netřeba se tolik podivovat nad
mimořádně nízkou volební účastí! Přirozeným
sklonem ke zjednodušování máme tendence
strkat do jednoho pytle i úplně rozdílné „věci“
– v tomto případě politické programy, motivace
i charaktery kandidátů, serióznost i populismus.
Jistě jste mnozí zaslechli či sami vyslovili rychlý
„pivní“ odsudek, jako: Jsou to všechno stejný vyžírkové. Politika je svinstvo. Raději se o to nezajímám. Volit takový voly určitě nepůjdu.
POLITIKA - je m.j. základem fungování společnosti ve které žijeme, ať se to komu líbí nebo ne.
Orientovat se v ní alespoň trochu však znamená
soustavněji sledovat minulé sliby a dnešní skutky,
reálnost nových slibů a programů. Nehodnotit
politiky podle tváře, ale podle osobních schopností a výsledků. Rozpoznávat plané řečnění,
demagogické manýry i účelově vytvářené politické skandály. Nakousnutá senzační sousta se
bulvární žurnalisté neobtěžují uvádět ani časem
do reálných mezí. Podvodníci a zloději byli, jsou
a budou. Proti nim si vydržujeme policii a soudy,
nikoliv politické strany.
Zvláštním fenoménem je úroda záhadných
stran nestraníků, stran obyčejných občanů,
soupeřících o přízeň se stranami jakýchsi pracujících, dělníků, poetů, všeobecných jistot či
selského rozumu. Snadněji pochopitelný byl
program hnutí za odstoupení všech, co tam byli
dosud a nástup nás, co tam zatím nejsme. Kdyby
to (skoro) všichni nemysleli úplně vážně, byl by to
opět klasický český humor pro krizové situace.
Samostatnou a bobtnající skupinou jsou strany
politiků (prý) NEZÁVISLÝCH - snad na politice,
nebo na čem, na kom? Takto amébní volební
program ale slaví v našich krajích překvapivé
úspěchy. Není to však dobrá vizitka úrovně nezávislého myšlení voličů. Mnozí se stávají obětí
populistické mystifikace, že kandidát-nezávislec
nebude mít s tou současnou „ošklivou kuloární
politikou“ vůbec nic společného. Bude prý jiný,
čestný, nezištný, všem prospěšný, zkrátka ideálně
nezávislý. Údajně nezávislí kandidáti kalkulují
i s kabaretně pěstovaným zesměšňováním politiků a vytvářejí zdání, že oni jsou z jiného těsta.
Na případné dosavadní popularitě jim nevadí, že
byla závislá na nějakém médiu, místní funkci, či
osobní slávě - polní trávě.
V oblibě byly také KOALICE stran s leckdy
i protichůdnými programy. Praxe ukazuje, že koaliční soužití v jakémsi manželském víceúhelníku
nemá dlouhou výdrž, ostatně jako ve skutečném
rodinném životě. Věčně nepoučeni z následné
nutnosti kompromisů, handlování tohoto za
tamto a pověstného hašteření více kohoutů, stále
a znova zakládáme vícesdružení, novou pětikoaliční unii apod. Pod praporem kýžené obrody
politiky (event. za politiku nepolitickou, či: dosti
bylo toho, kdo je tam už dlouho) se většinou skrývá snaha zasáhnout do politiky nějak netradičně.
Hlavně snadno a rychle. Založit vlastní politickou
stranu, zpopularizovat a obhájit její program až
k volebnímu úspěchu, je pracné a zdlouhavé.
Někdo to také řeší bojem proti všem a všemu.
A připustit systém volby a vládnutí vždy jedné ze
dvou „velkých“ stran (dejme tomu pravo - středé
versus levo - levé), s možností dodržovat po 4 roky
svůj program a předvolební sliby, se nám zatím
zdá nemožné, prý až nedemokratické, ale hlavně
omezující naše geniální ambice.
K. Vondrák
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MIMOŘÁDNÝ ZÁŽITEK
V pondělí 14 června byla Polička svědkem
mimořádné umělecké události. V rámci svého
turné po střední Evropě vystoupil v Tylově domě
mládežnický orchestr z Fort Worth ze severního
Texasu.
Orchestr Youth Orchestra of Greater Fort Worth
byl založen již v roce 1965 a dnes ho tvoří více jak
300 mladých hudebníků ve věku 7 až 19 let. Za dobu
své existence si soubor získal uznání nejen doma v USA,
ale také v zahraničí, kam pravidelně zajíždí na turné.
V letošním roce se soubor vypravil do střední Evropy.
Celý jejich pobyt tu organizuje cestovní kancelář, která
se stará o program mladých umělců včetně zajištění
koncertních vystoupení. První koncert v rámci turné se
konal ve Vídni, odkud soubor odcestoval do Poličky.
Druhý den soubor vystoupil ve Slaném a jeho další cesta
vedla za dalšími koncerty do Německa. Na svých zájezdech se soubor vždy snaží o nastudování díla autora
země, kde vystupuje. A tak není divu, že hlavní část
poličského koncertu patřila dvěma největším skladatelským velikánům - Bedřichu Smetanovi a Antonínu Dvořákovi. Bylo velmi zajímavé zaposlouchat se do pojetí
Smetanovy Vltavy v podání 70ti mladých Američanů.
Bravurní technika a perfektní zvládnutí skladby vyznělo
především v druhé části koncertu, kde zazněla Symfonie č. 9 „Z Nového světa“ od Antonína Dvořáka.
Říká se, že obecenstvo koncertů vážné hudby je
velmi zdrženlivé a málokdy dokáže naplno projevit
svoje pocity. Koncert mladých amerických umělců
byl v tomto směru velkou výjimkou, neboť poličské
publikum si za bouřlivého potlesku vstoje vynutilo dva
skvělé přídavky.
Mladým Američanům se v Poličce velmi líbilo a jejich dojmy v závěru vyjádřil dirigent Germán Augusto
Gutiérrez:
„V Poličce máte velmi vnímavé publikum, hrálo
se nám tu velice dobře a byl bych rád, kdybych se do
Vašeho krásného divadla mohl ještě jednou vrátit.“ -v-

JAKÝ BYL MARTINŮ FEST 2004
Jaký? Stejný a jiný. Stejný v tom, že jsme si na něj
zvykli a je součástí našeho kulturního povědomí. Také
v tom, že v Poličce vystupují umělci mimořádní, cestující
po celém světě a ozdobeni oceněními jiných festivalů
včetně Pražského jara. Jiný v tom, že tentokrát přes
časovou rozsáhlost – trval 14 dní – působil sevřeněji,
kompaktněji a to ze dvou důvodů. Bylo to dramaturgií
Josefa Páleníčka a také tím, že posluchačstvo jako by se
vykrystalizovalo a vytvořilo s orchestry souznějící celek, který si v každém okamžiku, každé notě rozuměl.
Festival začal zastavením u hrobu Bohuslava Martinů
a pak nás zcela pohltil výkon Alfréda Strejčka a Štěpána
Raka. Jan Amos Komenský: O nápravě věcí lidských.
Komu se chce v tom lítání a shánění zastavit, co říkám
zastavit – vrátit se o čtyři sta let zpět a poslechnout či
přečíst si, jak by mohl a měl vypadat náš svět? S překvapením zjišťujeme, že jsme v lidském jednání nepokročili
a že vlastnosti dobré se stále hledají a hrabou spíš tím
pověstným špendlíčkem. Ale když slyšíme slova tohoto
velikána přednášená sametovým hlasem Alfréda Strejčka podbarvená mnohotvárnou kytarou Štěpána Raka,
máme pokušení věřit, že přece jen není tak zle, tím
spíše že těch šest set koncertů zaznělo málem na celém
světě a bylo vysoce ceněno. Je to náhoda, že nejmenší
ohlas získal v naší zemi? Když jsme slyšeli Rakovu
kytaru v Reminiscenci na dílo B. Martinů, stejně jako
Smetanovu Vltavu, nedovedli jsme pochopit, že celou
partituru symfonického orchestru lze vyhrát na šesti
strunách. Ale fascinovaně jsme poslouchali a snažili se
pohledem rozluštit to tajemství. Nezbývá než říci: Vivat
Comenius, vivat Strejček, vivat Rak.
Ověnčeno mezinárodními cenami je ArteMiss trio.
Po odlehčené Mozartově skladbě zaznělo pohodové
trio B. Martinů Bergerettes, ve kterém již zcela zřetelně
zaznívá harmonizace a melodika, která pak charakterizuje celé jeho dílo. D. Šostakovič napsal své klavírní trio
č. 2. v roce 1944. Je plné těžkosti oné doby, ale cítíme
i tu širost krajiny, ve které žijí válkou trápení, ale se svou

In Modo Camerale - foto P. Klein

Z PŘEHLÍDKY TOURPROPAG
S 1. MÍSTEM
První místo v kategorii Kalendář získal Pardubický kraj v 8. ročníku národní přehlídky propagačních materiálů TOURPROPAG
2004. Slavnostní předání cen se uskutečnilo
ve středu 26. května v Písku v rámci odborné
konference o rozvoji cestovního ruchu.
Pardubický kraj se soutěže zúčastňuje pravidelně, každý rok představuje své propagační
materiály. Letošní vítězství v kategorii Kalendář nás samozřejmě těší. Kromě této ceny
jsme však ještě získali diplom finalisty v kategorii Průvodce a tak můžeme letošní edici
propagačních materiálů Pardubického kraje
považovat za zdařilou, řekla Renata Lešanovská, vedoucí oddělení cestovního ruchu
Krajského úřadu Pardubického kraje.
Pardubický kraj do soutěže poslal soubor
kalendáře stolního a nástěnného. V nástěnném je zachycena sbírka ateliérové sklářské tvorby Východočeského muzea v Pardubicích, ve stolním jsou fotografie zajímavých
míst Pardubického kraje, termíny konání kulturních, sportovních a dalších akcí v kraji
a připomenuta různá výročí.

ArteMiss trio - foto T. Orel

Hlasokraj - foto T. Orel
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zemí spjatí lidé. Adéla Štajnochrová – housle, Alžběta
Vlčková – violoncello, Jana Vychodilová – klavír. Mladé
dívky, které vědí co hrát a jak to hrát. Také ony šíří slávu
naší hudby ve světě.
Apollon kvartet ve své jedenáctileté biografii má
zapsané skladby klasické, ale i jazzové. Dvoje housle,
viola a violoncello. B. Smetany smyčcový kvartet je nám
tak známý a blízký, že znovu procházíme jednotlivými
větami až k onomu vysokému E ( ve skutečnosti to byl
As dur sextakord v 4. čárkované oktávě). Dodnes platí
jako výsostný doklad myšlenkově bohatého a přesvědčivě krásného umění. Přednesu Invence byl přítomen
sám autor Radim Smetana a jeho harmonicky plná
a barvitá skladba byla přijata velmi vřele. 2. smyčcového
kvartetu si cenil i sám autor B. Martinů a je stále jednou
z podstatných repertoárových složek komorních těles.
Leoš Janáček a jeho Listy důvěrné nezněly v Poličce poprve. V roce 1962 je zde s mimořádným úspěchem hrálo
Janáčkovo kvarteto. V tehdejším podání Janáčkovců se
mi zdály důvěrnější, než teď. Po dlouhém závěrečném
potlesku zazněl dokonale jazzový přídavek: Roberston
- Dlouhá samota.
Nenápadně začala svou sólovou vokální performanci Hlasokraj Ridina Ahmedová. S tímto programem
vystoupila už v mnoha místech Evropy a já jen připomenu, že representovala v Bordeaux při České kulturní
sezóně v roce 2002. Performancím je předznamenáno:
přijmete-li naši myšlenku oddaně, odmění se vám příjemným zážitkem. A to se také stalo.
Koncerty v chrámu sv. Jakuba mají vždy sváteční atmosféru. Je-li celý koncert věnován varhanním
skladbám, gotická klenba jenom umocňuje jejich velebnost. Slyšeli jsme skladby velikánů tohoto nástroje
- J. S. Bacha Preludium a fugu e-moll, J. Brahmse
Preludium a fugu g-moll, F. Liszta preludium na téma
B-A-C-H. Bylo zajímavé sledovat variace na 4 tóny, jež
se vejdou do jedné malé tercie tím spíše, že závěrečná
skladba současného českého autora byla pojata tématicky stejně. Před tím jsme slyšeli Varhanní preludium
C. Francka a po roce opět Vigilie B. Martinů, bohužel
nedokončené. Postludium z Glagolské mše L. Janáčka
předznamenalo skladbu českého autora M. Sokola,
kterého stejně jako Liszta inspirovaly čtyři bachovské
tóny. Koncertní mistr Aleš Bárta přesně odlišil a zvýraznil pojetí interpretovaných autorů a varhany poličského
kostela dokázaly ve fortissimu rozeznět a zrezonovat
každičkou částečku chrámového prostoru.
Po několika letech k nám opět zavítala japonská
zpěvačka Michiyo Keiko. Její vystoupení v kostele sv.
Michala vyslechla i manželka uruguayského prezidenta
Mercedes Menafry de Battle a také velvyslanec tohoto
státu. Koncert měl slavnostní atmosféru a byl věnován
českým skladatelům B. Martinů, Ant. Dvořákovi, J.B.
Foersterovi a B. Smetanovi. Umělkyni pravidelně doprovází klavírista profesor Jaroslav Šaroun. Posloucháme-li
české písně, zaslouží obdiv nejen perfektní pěvecký
výkon, ale perfektní čeština Michiyo Keiko.
Festival je pravidelně zakončován vystoupením
velkého ansámblu. Za řízení Petra Altrichtera koncertovala v chrámu sv. Jakuba Státní filharmonie Brno.
Než zazněly první tóny vyslechli jsme slova uznání od
pana Páleníčka, a rozhodně to nebyla jen zdvořilostní
slova na adresu návštěvníků, ale zaslouženě i na adresu
mimořádně obětavých pracovníků Kulturních služeb,
kteří zvládli i letošní oslabený rozpočet. To je to, v čem
je festival stejný: má vysokou úroveň, ke které neoddělitelně patří vyspělé publikum, všeobecně uznávané,
a o němž se ví a také proto sem oslovení umělci rádi
jezdí. Teď k závěrečnému koncertu: Nádherná Selanka
B. Martinů, kterou už považujeme málem za znárodnělou, byla vystřídána Českou suitou a pak následovalo
veliké překvapení. Sám autor Jaroslav Krček nejdříve
přečetl staré poselství, nalezené v jednom irském
chrámu a pak už jsme se zaposlouchali do jeho hudebního tvárnění. Symfonie č. 4 „Desiderata – O věcech
potřebných“. Svými částmi Radost, Spočinutí, Vitalita,
Moudrost a Vivace vedla posluchače k zamyšlení nad
krásami života a potřebě jeho plného prožití a tak se
za toto dílo dostalo odměny autorovi i celému orchestru nejen květinami, ale i dlouhým potleskem. Festival
skončil, zážitky zůstaly.
A. Klein

KRÁSA LIDOVÉHO UMĚNÍ
(pokr. ze str. 11) v podobě květů a na svátečních
mísách, talířích a džbáncích malba. Struktura režných
materiálů a oblé tvary zásobnic, košíků a krabiček z přírodních pletiv (sláma, proutí, smrkové kořínky, loubek)
jsou hojně uplatňovány na současných předmětech.
Lidový charakter mají výrobky kovářů. Výtvarný
efekt mají jednoduché čistě technické detaily – kroucení, ohýbání, záseky. Základní výzdobnou technikou je
však rytý a vyrážený ornament, případně profilace, což
se nejvíce uplatňuje na závěsech dveří a oken, na kování a zámcích skříní a truhel. Kovářskými poklady jsou
oplatkovnice s iniciálami a vročením a kované náhrobní
kříže, případně kalichy.
K reprezentačním kusům lidového inventáře patří
výrobky ze skla. Nejstarší jsou prysky – několikaboké
lahve malované nebo ryté – na kořalku určenou ke
svátečním příležitostem. Na Horácku v 18. a 19. stol.
působilo několik skláren. Sklenice a lahve z nich se
prodávaly na zdejších trzích, jsou čiré i zabarvené, tlačené i broušené a ryté, rubinované, se zlatým dekorem,
malované… Na některých z konce 19. stol. najdeme
vročení a iniciály, patrně majitele. Ve venkovských domácnostech nebyl později výjimkou ani alabastr a kostní sklo, na němž bylo použito spíše ozdobné tvarování
než dekorativní zdobení.
Obrázky na skle souvisí s hutní výrobou skla. Ve
sbírkách muzea máme různé typy maleb z nejrůznějších
oblastí a poutních míst. Oceňujeme na nich měkké linie,
teplou barevnost a až naivní výraz zobrazovaných světců. Malba na papíře dekorovala ručně psané modlitební
knížky jak katolické tak evangelické (jedna ilustrace
byla podkladem plakátu a pozvánky na naši výstavu).
Ve stejném duchu jsou pojaty nástěnná požehnání či
desatera a vinše na papíře. Lidový vkus i názory na svět
ovlivňovaly kramářské tisky se svými dřevoryty a dřevořezy náboženských i světských témat.
Figurální dřevořezba zahrnuje plastiky světců, kříže,
betlémové figurky, ale i dřevěné hračky a hole. Jejich
tvůrci v nich prokázali větší prostorovou představivost,
zručnost a talent než byl zapotřebí k pouhému rytému
ornamentu v ploše.
Nakonec se chci zmínit o dvou zdánlivě nesouvisejících oborech lidového výtvarného umění, které mají
staré kořeny a přitom se výrazně projevují i v současnosti. Jsou to zvykoslovné předměty a lidová architektura. Výtvarně pojaté předměty zvyků, obřadů a obyčejů
mívají krátkou trvanlivost, bývají určeny na jeden den,
měsíc, maximálně jeden rok - pečivo a kraslice se sní,
živá ratolest za chvíli zvadne a uschne, obilí se urodí
do roka nové. Ve hmotných dokladech se jich uchovalo
málo nebo žádné (na výstavě proto i rekonstruované),

ale podle tradice je lidé rok co rok zhotovují znovu, byť
více jako předměty určené k dekoraci a potěšení než
k magickému zajištění prosperity a ochrany.
Každodenně se v kulturní krajině obdivujeme
opraveným chalupám, jejichž roubení z tmavého dřeva
rytmizuje bílá omazávka spár a umně či jednoduše
skládané štíty se tyčí vzhůru. Pokud jsou nové moderní
materiály na opravy a údržbu citlivě použity a vnitřní
členění vhodně přizpůsobeno současným potřebám
bydlení a rekreace, jsou tyto stavby dobrými příklady
zživotnění lidové architektury v naší době. Totéž čím
dál více platí o mnohých zděných statcích a chalupách.
Když beru jednotlivé muzejní předměty do ruky,
představuji si, jak je kdysi kdosi stvořil, vyráběl, vyšíval,
jak je někdo někomu daroval či od kohosi koupil, jak
byly tyto předměty oživovány nošením a užíváním
(nejen svým převážně rostlinným ornamentem) a jak
a proč dožily ve svém původním prostředí. Dokážeme
vysledovat motivy převzaté z renesance, baroka, ale
i z mladšího a lidovému umění současného empíru,
ale jména skutečných tvůrců přečíst nemůžeme, ti se
podepsali „jen“ svou zručností, kvalitou a individuálním
pojetím. Naštěstí u mnoha sbírkových předmětů známe
alespoň jejich dárce, případně uživatele a vesnici, kde
žil (obojí uvádím v popiskách). Pokud je to vhodné,
prezentujeme na výstavě nejnovější muzejní přírůstky
letošního a loňského roku.
Milovníky umění, krásna, přírodních materiálů
a poněkud utajených příběhů starých věcí zve „na wýstawu k obweselení duše“
Stanislava Cafourková
etnografka MMG Polička

Polička
Vás zve na

PRÁZDNINOVOU AKCI
Snížená cena bowlingu 130,- hod.
v době od 10:00 do 16:00 hod. !!!!!
Otevřeno denně od 10:00 do 24:00 hod.!
Dále Vás zveme na turnaje bowlingu,
šipek, fotbálku, přenos všech
sportovních utkání na velkoplošné
projekci. Možnost pořádání firemních
oslav a večírků, přes léto posezení na
zahrádce
Těšíme se na Vaši návštěvu !!!
Tel. pro rezervace: 605 373 330

NIKDO NENÍ DOKONALÝ V POLIČCE

Bývalý areál
Forest

Před časem jsme slíbili čtenářům, že se v Poličce
možná uskuteční natáčení oblíbeného pořadu TV PRIMA NIKDO NENÍ DOKONALÝ. Více jak rok probíhala
intenzívní jednání o této možnosti, ale s radostí můžeme
našim čtenářům prozradit, že pořad Nikdo není dokonalý se v Poličce bude natáčet v úterý 12. října. A to ne
pořad jeden. V určený den se v Poličce budou natáčet
hned díly dva. Produkce tohoto pořadu klade vysoké
požadavky na místo, kde se bude pořad realizovat.
Tylův dům v Poličce všechny tyto požadavky splnil,
a tak v nejbližších dnech přijede štáb pořadu do Tylova
domu, aby se podrobně seznámil s prostředím sálu
a mohl vše připravit pro snadný průběh natáčení.
Součástí pořadu jsou i odpovědi na 10 soutěžních
otázek od občanů města, kde se konkrétní díl natáčí.
Poličští občané budou podrobeni této zkoušce během
měsíce srpna, kdy štáb pořadu bude zpovídat náhodné
chodce v poličských ulicích.
Průvodce pořadu Jiří Krampol si zve do svého pořadu vždy dva hosty, výběr hostů poličského natáčení
bude upřesněn během měsíce září, a tak nezbývá než
věřit v to, že produkce pořadu přiveze do Poličky hosty
více než atraktivní. První díl pořadu se bude natáčet
od 18.00 hod, druhý od 20.00 hod. Vstupenky budou
k dispozici na informačním centru od 27. září.
V. Chadima
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Hlavní kanceláø: Lidická 77, 602 00 Brno rs@realspektrum.cz
FIRMA
PETR SLEZÁK
OTEVÍRÁ PRODEJNU POTRAVIN

V AREÁLU NEMOCNICE
Po: zavřeno
Út -Pá: 7 - 15
So: 7 - 11
NABÍZÍME:
ŠIROKÝ SORTIMENT POTRAVIN,
STUDENÉ KUCHYNĚ, ZÁKUSKŮ,
MRAŽENÝCH HOTOVÝCH JÍDEL,
NÁPOJŮ, ZELENINY A OVOCE, PRODEJ
ZABIJAČKOVÝCH A UZENÁŘSKÝCH
SPECIALIT.
PO DOHODĚ MOŽNOST NÁKUPU
MRAŽENÉHO KRMIVA PRO PSY

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU

PODĚKOVÁNÍ
Touto cestou chci poděkovat městské policii za
rychlý příjezd a ochotu pomoci v případu krádeže
v prodejně Lucie.
Antonie Kučerová
xxx
Děkujeme za hezké i poučné zážitky z 5. ročníku noční prohlídky Poličky.
Benešovi, T. Novákové 396, Polička
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PŘIJMEME BARMANY, BARMANKY
DO NOVĚ OTEVŘENÉHO SPORT BARU V POLIČCE.
Částečná praxe nutná, zodpovědnost, spolehlivost, časová flexibilita.
Nástup možný od 1. 7. 2004. Dobré platové podmínky.
Možnost ubytování.
Tel. kontakt 777/566656.

ŘÁDKOVÁ INZERCE:
Prodám 1/3 díl chaty u Nového rybníka
u Modřece. Pěkné prostředí, les, rybaření. Kontakt
461724358 (po 20. hodině)
xxx
Vyměníme RD za DB 2+1 (ne Hegerova ul.).
RD má 2 místnosti, kuchyně 40 m2, obývací pokoj
26,5 m2, koupelna, kotel na tuhá paliva + kotel na el.
vytápění, dvorek a zahrádka 100 m2. El. 220/380 V.
Možnost přístavby. Volejte na tel. 736282996 po
19 hodině.
xxx
Hotel Opus v Poličce nabízí k pronájmu
volné prostory vhodné jako kanceláře, dále možnost dlouhodobého ubytování (např. studenti). Tel.
728 258 608, hotel.opus@unet.cz
Hotelová restaurace nabízí obědy, večeře,
v létě venkovní posezení. Možnost pořádání rodinných oslav, večírků, pracovních schůzek.

ATLETICKÉ NOVINKY

Úspěšná výprava dorostu v Ústí nad Orlicí
Květen s červnem jsou nejnabitějšími měsíci v termínovém kalendáři každého atletického oddílu, neboť
se kombinují závody atletického svazu se školními atletickými závody. Pro poličské mladé atlety bylo toto období velmi úspěšné. Symbióza přípravy atletického oddílu při Masarykově základní škole a odpovědná práce
vyučujících tělesné výchovy jsou pilíře, na kterých se
rodí v tak špatných podmínkách tak dobré výsledky.
22. května startovala početná skupina běžců
úspěšně v náročném 23.ročníku Běhu do Zámeckého vrchu v Lanškrouně, kde na tři nejlepší v každé
kategorii čekal krásný pohár, neboť závod je silně finančně podporován městem Lanškroun. Přehled výsledků: nejml. žákyně 3.místo Tereka Vytlačilová; ml.
žákyně 3. Veronika Báčová; ml. žáci 3. Petr Mohelník,
6. Jiří Jukl; st. žáci 2. Tomáš Večeře, 3. Martin Koutný,
4. Petr Vlček; dorostenky 2. Lenka Schauerová 6,3 km
(31:45); dorostenci 3. Jarda Kacálek 6,3 km (26,07).
29. května měla Polička čtyři zástupce v krajském
přeboru Pardubického a Královéhradeckého
kraje v atletice mužů a žen open na novém stadionu v Hradci Králové, který pořádal Sokol Hr. Králové.
Dva z účastníků byli pouze mladší dorostenci, kteří
spíše jeli sbírat zkušenosti mezi dospělými. Dva osobní rekordy, splněný limit pro MR a jedna medaile byla
bilance nad očekávání dobrá. Přehled výsledků:
400 m 10. místo Jarda Kacálek (57,20), 1 500 m 4. Karel Sejkora (4:15,23), 6. Josef Chmelík (4:48,10), koule

MAŽORETKY V CHORVATSKU
11.-13.6. proběhla v Chorvatsku soutěž v mažoretkovém sportu European Grand Prix 2004 ve Velike Gorici
v Chorvatsku. Za ČR bylo vybráno jen několik soutěžích
dle kvalifikačních výsledků. Do Miniformací s třásněmi
Pom-Pom (jedná se o volný tanečně-aerobní styl s gymnastickými prvky obtížnosti) byl vybrán pětičlenný
A-team z Hradce Králové, jehož členkou je rodačka
z Poličky Alena Mihulková (19let, právě dokončila čtyřleté studium na Obchodní akademii v Hradci Králové
a po celou dobu působila v týmu Jany Nováčkové jako
lektorka aerobiku dětí,juniorek i žen). V kategorii Miniformace Senior (nad 14let) jsme vybojovaly 1.místo !!!
Kromě medailí jsme také získaly zlatý pohár!
Nyní se připravujeme na Mistrovství ČR, které se
bude konat 26.-27.6. v Přešticích, bude se bojovat o postup na Mistroství Evropy (10.září v Polsku)
Jana Nováčková

Alena Mihulková (stojící dívka úplně vlevo)

7,26 kg 6. Lukáš Kvapil (13,61), disk 2 kg Lukáš Kvapil
(40,75), 5 000 m 2. Josef Chmelík (17:17,22)
12.června měli stejné přebory dorostenci a dorostenky na stadionu Jiskry Ústí nad Orlicí, kde oddíl
reprezentovalo pět dorostenců a jedna dorostenka.
Dva z chlapců navíc nebyli v dobrém zdravotním stavu, neboť velký bojovník Martin Kysilka bral antibiotika na virové onemocnění a Jarda Kacálek se potýkal
se žaludeční nevolností, když ještě dvě minuty před
startem na 800 m zvracel, ale jejich nezměrná bojovná
morálka velela neuposlechnout vedoucího výpravy
k odstoupení ze soutěže. Čtyři lesklé medaile byly
zaslouženou odměnou pro skromnou výpravu. Přehled výsledků: 100 m rozběh Lukáš Kosek (13,09),
dálka 10.místo Lukáš Kosek (541), 200 m 5. Jarda
Kacálek (26,42), 400 m 5. Karel Sejkora (58,90), 800 m
5. Jarda Kacálek (2:09,81), 6. Martin Kysilka (2:11,69),
koule 5 kg 4. Radek Kvapil (10,55), 4 x 100 m 4. Kosek-Kysilka-Sejkora-Kacálek (52,20), disk 1,5 kg 3. Radek
Kvapil (31,65), oštěp 600 g 2. Lenka Schauerová,
1 500 m 2. Karel Sejkora (4:28,82), 1 500 m 1. Lenka
Schauerová (5:33,13).
Ve stejném termínu se běžel 1.ročník Knířovského běhu, kde čest poličských vytrvalců hájilo
úspěšně pět zástupců. Přehled výsledků: nejml. žákyně 2.místo Terezka Vytlačilová; ml. žákyně 3. Zuzka
Vlčková; ml. žáci 7. Petr Mohelník; st. žáci 1. Tomáš
Večeře; muži C 2. Miloslav Červ.
V sobotu 19.června se ve Svitavách uskutečnily
krajské přebory Pardubického kraje staršího
a mladšího žactva na dráze, kde měli mladí atleti
možnost získat medaile a ti nejlepší titul Přeborník
Pardubického kraje. Medailové ambice byly silně
poznamenány neúčastí několika opor oddílu (Mirek
Propper, David Coufal, Honza Bednář, Zuzka Vlčková, Luboš Chládek), které měly souběžně akce s hasiči, fotbalisty, triatlonem nebo podlehli chorobě. Přesto
4 tituly přeborníka kraje, 12 medailí, 8 čtvrtých míst
a řada osobních rekordů je v daných podmínkách
nesporný úspěch. Nejúspěšnějšími členy výpravy byli
Tomáš Večeře a Kuba Červ a největším překvapením
Tomáš Chadima.
Přehled nejlepších výsledků: 1.místa a titul
Přeborník Pardubického kraje Gábina Tobiášová (výš-

ka), Jiří Mužík (1 500m),
Tomáš Večeře (3 000 m)
a Jakub Červ (oštěp);
2. místa Martin Koutný
(800 m), Jiří Fajmon-Honza Trávníček-Ivoš
Dvořák-David Beneš (4 x
60m) a Kuba Červ-Tomáš
Večeře-Vojta Ficek (3 x
300 m); 3. místa David
Beneš (výška a 150 m),
Tomáš Večeře (100 m
překážek), Tomáš Chadima (disk) a Kuba Červ
Létající Vojta Bednář
( 3 000 m); 4. místa
Ondra Kohut (disk), Tomáš Chadima (koule), Veronika Báčová ( 800 m),
Veronika Kubínová (60 m), Vojta Ficek (výška), Petr
Vlček (150 m), Ficek-Bednář-Koutný-Vlček (4 x 60 m)
a Lukáš Trávníček (tyč).
Ve dnech 19. a 20. června se konalo v Liberci
Mistrovství České republiky juniorů a dorostu
na dráze, kde k účasti opravňovalo pouze splnění
náročného limitu, což se z Poličky podařilo pouze
Karlu Sejkorovi, Mirku Jílkovi a Josefu Opařilovi.
Nakonec startovali pouze Karel a Pepou, neboť Mirek po prodělané operaci byl z účasti nedobrovolně
vyřazen. Výsledky: 1 500 m 19. místo Karel Sejkora (4:
22,94), 110 m překážek 6. Pepa Vopařil (15,43) a skok
vysoký 7. Pepa Vopařil (1,88) .
Velkou radost dělají svým vedoucím obě žákovská družstva v krajských přeborech, neboť družstvo mladších žáků 9. června v Moravské Třebové
a 16. června v Ústí nad Orlicí vždy zvítězilo těsným
rozdílem, čímž si již zajistilo, bez ohledu na výsledek
IV. kola, účast v krajském finále této soutěže, které
se uskuteční v neděli 19. září v Chrudimi. Starší žáci
6. června v Chrudimi ve II.kole po nesmírně bojovném výkonu obsadili jen třetí příčku, což sice zaručuje medaile, ale nikoliv postup do semifinále mistrovství republiky, proto družstvo ještě v posledních dvou
kolech - 27. června v Ústí a 5. září v Moravské Třebové
zaútočí na postupové pozice.
-JarKa-

V. ROČNÍK MLÁDEŽNICKÉHO
TURNAJE

JAN FALTÝNEK V PŘÍPRAVĚ
NA MISTROVSTVÍ ČR

Od roku 2000 pořádá místní volejbalový oddíl na
závěr sezóny turnaj mládeže. Letošní ročník byl odehrán ve středu 16. 6. Turnaj je pořádán pro poličské mládežnické oddíly, pro žáky a žákyně z obou základních
škol a též pro nižší ročníky gymnázia. Již třetím rokem
se pravidelně zúčastňují i děvčata z Bystrého a chlapci
(letos už chlapi) z Lubné.
Každým rokem překonáváme rekord v počtu družstev, ten letošní pořadatele doslova zakočil. Startovalo
11 týmů (4 družstva žáků, 6 družstev žákyň a jedno smíšené). Tak obrovský zájem o volejbal příjemně zahřál
u srdce. Boj o prvenství probíhal ve třech skupinách,
z nichž pouze první tu čest sehrát finále o umístění,
z ostatních družstev byly vytvořeny další dvě skupiny,
které se popraly o zbývající místa. Do finále se dostaly
tyto týmy: Atleti Polička, Lubná (chlapci) a kadetky
místního Spartaku. Proti téměř dospělým chlapům,
navíc na ženské síti, která byla pro chlapce výhodou,
neměla děvčata šanci.
Ještě žádnému družstvu se nepodařilo v pětileté historii obhájit prvenství, které právě kadetky obhajovaly.
Pořadí: 1. Atleti Polička, 2. Lubná chlapci, 3. kadetky Polička, 4. Bystré dívky, 5. Masarykova chl., 6. Na
Lukách chl., 7. Gymnázium d., 8. Masarykova d., 9. Na
Lukách d., 10. Přípravka d., 11. Přípravka chl.
Vítězové na prvních třech místech obdrželi diplomy
a tradiční „rychlé špunty“. Celý turnaj doprovázelo velmi
chladné a větrné počasí a tak je třeba smeknout nad
výkony mladých volejbalistů.
-Lída Haraštová-

Minule jsme s Janem Faltýnkem hovořili o jeho působení
v Závodě míru, kde obsadil 2. místo v soutěži
o nejlepšího vrchaře.
Zmínil se také o závodech, které ještě bude
absolvovat. Tak jsme se
ho zeptali, jak v nich
dopadl on jeho tým
PSK Whirpool Hradec
Králové.
„Po Závodu míru jsme
„na rozjetí“ absolvovali závody v Dubnici, v Čechách
pak Lidice. Další prověrkou před Mistrovství republiky byl osmietapový závod Baltic Krkonoše.Tour,
který měřil 1 390 kilometrů. Byla tam i časovka do
vrchu. Ve sprintech jsem skončil na 3. a celkově na
8. místě. V etapách jsem si dojel dvakrát pro 7. místo.
Člen našeho týmu Franta Raboň dojel celkově také
do 10. místa a tento výsledek nás řadil hodně vysoko.
Nejlépe si opět, jako už tradičně, vedli Poláci, vyhrál
Slavomír Kohut (druhý v Závodě míru). Dalším vrcholem letošní sezóny bude Mistrovství republiky
v časovce a silničním závodu na 220 km. Moc rád
bych zopakoval svá předchozí umístění.
Za pomoc děkuji svým sponzorům: poličským
firmám MEDESA, MiP, MASOKOMBINÁT, restauraci
NA PARKÁNECH a svitavské SVITAP J.H.J.
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PLAVECKÁ ŠKOLA VE ŠKOLNÍM
ROCE 2004-2005

VOLEJBAL - MLADŠÍ ŽÁKYNĚ ZÍSKALY TITUL
„PŘEBORNÍK PARDUBICKÉHO KRAJE“

Od září 2004 bude plavecká škola na bazénu zajišťovat plavecký výcvik pro žáky základních a mateřských
škol, školní kluby. Současně zveme děti na plavecké
kursy:
• Plavání kojenců a batolat pro děti s přípravou
doma ve vaně od 6ti měsíců věku
• Plavání kojenců a batolat pro děti bez domácí
přípravy od 1 roku
• Plavání rodičů s dětmi do čtyř let věku dítěte
• Plavání hrou od čtyř let věku dítěte
• Zdokonalovací plavání
Zároveň zveme děti na tréninky plavecké části triatlonu MIP Polička a plaveckého oddílu ORKA Polička.
Rozpis tréninků a kursů bude upřesněn v září 2004.

II. OLYMPIÁDA MLÁDEŽE
PARDUBICKÉHO KRAJE
Olympiádu pořádaly PARDUBICKÉ KRAJSKE
SDRUŽENÍ ČSTV ve spolupráci s KRAJSKÝM ÚŘADEM
PARDUBICE, OKRESNIM SDRUŽENÍM REGIONÁLNÍCH SPORTŮ SVITAVY, městy Svitavy, Litomyšl, Moravská Třebová, Polička a ASOCIACÍ ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ v rámci akce SPORTUJ S NAMI.
Místa konání:
Atletický čtyřboj: Litomyšl, sportovní stadion
Basketbal: Svitavy, sportovní hala Na Střelnici, ul.
Pražská 2. Florbal: Svitavy, sportovní hala Na Střelnici,
ul. Pražská 2. Hokejbal: Svitavy - Lačnov, ul. Slunečná.
Plavání: Polička, Plavecký bazén, Nádražní 775. Malá
kopaná: Moravská Třebová, fotbalový stadion. Stolní
tenis: Litomyšl, herna stolního tenisu, hala TJ Jiskra.
Volejbal: Svitavy, volejbalové kurty, ul. Sokolovská
Plavecké části olympiády se v Poličce zúčastnily
chlapci a děvčata 1. - 5. tříd, 6. - 9. tříd, Gymnázia,
a Středních škol. Celkem se přihlásilo 240 žáků. Olympijského klání se dle přihlášek zúčastnilo 210 plavců,
z toho 100 děvčat a 110 chlapců. Některá družstva přijela neúplná, proto nemohla byt zařazena.
Pravidla plavecké olympiády byly dány předem
v propozicích, hlavním cílem však bylo se v duchu
olympijské myšlenky zúčastnit a snažit se být co nejlepší.
Plavecký bazén v pátek 4. 6. 2004 ožil až praskal ve
švech. Plavaly se štafety vždy 10 účastníků v družstvu,
každý účastník musel uplavat libovolným způsobem
50 m.
Do Poličky přijely ZŠ z Pardubic - Dubina, Chrudim
- U stadionu, Vysoké Mýto - ul. Javornického, Moravská
Třebová - Palackého, Gymnázium ul. Sokolovská - Svitavy, Gymnázium ul. Dašická -m Pardubice, Gymnázium
ul. Holandské - M. Třebová, SPŠ elektrotechnická a VOŠ
- Pardubice, SOS a SOU - Choceň
Olympijská myšlenka byla naplněna, průběh soutěže byl napínavý, děti skandovaly svým školám. Po
celém bazénu se rozhostila soutěživá nálada a všichni
organizátoři měli výborný pocit z výsledků žaček, žáků
a studentů. Malé drobné zakolísání při startu středních
škol se nakonec vyřešilo ke spokojenosti závodníků.
Plavecké zápolení přišel podpořit i místostarosta Poličky pan J. Martinů. Na závěr každé kategorie byly
vyhlášeny výsledky 1. až 4. místa. Celkově v Poličce zvítězily pardubické školy. Družstva i jednotlivci obdrželi
podle umístění poháry, medaile a diplomy. Ceny byly
předávány za účasti pardubického radního pana Culíka, předsedy krajského ČSTV p. Čiháka, místostarosty
Města Poličky p. J. Martinů, předsedy organizační komise Dr. S. Koloucha, předsedy sport. technické komise
J. Truhláře a řídící soutěže J. Kmoškové.
Všichni zúčastnění se již těší na další konání olympiády a pevně věříme, že plavecká část se bude opět
plavat v Poličce. Touto cestou děkuji všem, kteří se podíleli na organizováni olympiády a sponzorům: Město
Polička, T.E.S. Polička - plavecký bazén, Masokombinát
Polička, Coloren Polička.
Za úžasné zážitky všem zúčastněným děkuje za
plavecky bazén a plaveckou školu
Jitka Kmošková, vedoucí plaveckého bazénu
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Za družstvo hrály: horní řada zleva :
Klusoňová Edita, Obrová Dominika,
Schwachová Zuzka, Nespěšná Petra, Štrofová
Žaneta, Ulrichová Kristýna, dolní řada
zleva : Tomanová Katka, Drahošová Hanka,
Petříčková Zuzka.
Na podzim roku 2003 byl zahájen krajský
přebor mladších žákyň. Do soutěže se přihlásilo
celkem 11 družstev, která byla rozdělena do dvou
skupin. Hrálo se turnajovým způsobem každý
s každým.
Po základní podzimní části obsadilo naše
družstvo 2. místo za Sokolem Dolní Újezd. O první
místo ve skupině nás připravily dva zbytečně prohrané zápasy.
Druhá část soutěže probíhala v jarní sezóně,
kdy šest nejlepších družstev z obou skupin sehrálo
opět turnajově zápasy finálové skupiny „A“ o titul
„Přeborník Pardubického kraje“.
V jarním finále na nás čekala i družstva, která
jsme doposud znaly pouze podle zvučných oddílových jmen, a tak jsme nevěděly, co můžeme od
jejich hry očekávat.
Již na prvním turnaji se ale ukázalo, že budeme
i my patřit k adeptům na medailové umístění. Sebevědomí nám stouplo poté, co jsme porazily jako
jediní družstvo VK Lanškroun, družstvo s největšími herními zkušenostmi a vynikajícím oddílovým
zázemím.
Toto jarní finále bylo po celou dobu velmi
vyrovnané a o pořadí na medailových místech se
rozhodovalo až na posledním turnaji 12.6. v Pardubicích. Hrálo se zde opravdu o každý míč, neboť
o konečném pořadí nerozhodoval pouze počet vyhraných zápasů ale i setů.
Psychicky i herně zvládla naše děvčata tento
poslední turnaj na výbornou a zaslouženě získala
titul „Přeborník Pardubického kraje“ pro sezónu
2003-2004.
Titul přeborník kraje je v této kategorii nejvyšší

POLIČSKÝ BLOK
Turnajem neregistrovaných otvíral v sobotu
12. 6. oddíl odbíjené TJ Spartaku Polička nově
vybudované hřiště v areálu U Javoru. Za poměrně
pěkného počasí a v přátelské atmosféře bojovalo
8 družstev. Týmy byly nalosovány do dvou skupin,
první dva z každé sehrály finálovou čtyřku, ostatní
se snažily umístit co nejlépe na 5. - 8. místě.
Jasným favoritem byl od začátku pozdější vítěz,
tým Svitav. Druhé skončilo Telecí, 3. byla domácí
Verbež. Nejlepším blokařem byl vyhlášen René
Karpeles ze Svitav a nejobětavější hráčkou Romana
Peterková z Bystrého.
Součástí turnaje bylo předávání medailí mládežnickým družstvům. Oddíl odbíjené TJ Spartaku
Polička byl letos veleúspěšný. Patří mu prvenství
a tituly přebornic Pardubického kraje v kategoriích
kadetek a mladších žákyň. Ceny předávali p. Přibyl za KM Pardubice, místopředseda MěÚ Polička
p. Martinů a předseda TJ Spartak Polička p. Chvála.
Lída Haraštová

metou, neboť soutěž ml. žákyň nemá návaznost na
přebor České republiky.
Ještě ten den navečer po našem příjezdu do
Poličky byly hráčkám předány zlaté medaile zástupcem krajského volejbalového svazu.
S medailemi na krku si hráčky bouchly „rychlé
špunty“ a příjemné překvapení pro ně připravil
MUDr. J.Toman svým pozváním na večeři do restaurace na oslavu jejich vítězství.
Musím říci, že si svoji odpolední párty na Parkánech opravdu užily.
Odměnou za úspěšnou reprezentaci našeho
města jim bude také přijetí na radnici starostou
Poličky panem M.Popelkou za účasti rodičů a nejbližších přátel.
Všechny hráčky zaslouží pochvalu za svůj zodpovědný přístup k tréninkům a za to, jak soudržný
kolektiv si dokázaly během dvou let vybudovat,
protože pouze takto „vyzbrojené“ družstvo může
bojovat o nejvyšší umístění v dané soutěži.
Závěrem bych chtěla ještě poděkovat firmě
PONAS a ředitelství Gymnázia Polička za finanční pomoc při pronájmu sportovní haly gymnázia,
neboť především díky jejich vstřícnému přístupu
a pomoci mohl být náš tréninkový proces opravdu
kvalitní.
Na podzim nás čeká přestup do kategorie starších žákyň a tak věřím, že i příští rok vydrží dívkám
chuť do hry i do tréninku, abychom mohly opět
bojovat o medaile.
Konečná tabulka oblastního přeboru : 1. Spartak Polička, 2. VK Lanškroun, 3. Sokol Dolní Újezd,
4. TJ Sokol Česká Třebová, 5. Sokol Pardubice I.,
6. Sokol Bystré.
- J.Petříčková-

PODĚKOVÁNÍ
PANÍ JARMILE PETŘÍČKOVÉ
Děkujeme Vám za Vaši snahu, volný čas
strávený s námi, pevné nervy, za všechno, co
jste pro nás udělala a co jste nás naučila a že
jste nám pomohla dosáhnout dosavadních
úspěchů, z nichž největší je zatím Přeborník
Pardubického kraje ve volejbale. Doufáme, že
s námi vydržíte ještě hodně dlouho a že společně dosáhneme daleko větších úspěchů.
Děkujeme
Vaše vděčné volejbalové družstvo mladších žákyň Spartak Polička (Katka T.,
Domča O., Žaneta Š., Hanča D., Eďa K.,
Zuzka S., Petra N., Zuzka P., Kristýna U.,
Lenka S., Romana W., Lenka K.)

AMATÉRSKÁ
VOLEJBALOVÁ LIGA
V uplynulém měsíci byly odehrány následující
zápasy s výsledky:
27.5. All No Stars-M6PV 2:0 (kontumačně),
Borová-Jimdal 1:1, Borová-M6PV 2:0
3.6. Medesa-Telecí 0:2, Telecí-Zahradníci 2:0, THT-Zahradníci 2:0
10.6. THT-ASPV 0:2 , All No Stars-THT 1:1,
Drink team-Telecí 2:0, Drink team-THT 1:1
17.6. Medesa-ASPV 0:2, Drink team-Medesa 2:0
Rozpis pro odehrání zápasů družstva Zahradníků Litomyšl byl přesunut na září - 9.9. Drink
Team, Medesa a Atletika, 16.9. Jimdal, M6PV
a Borová.
Kompletní rozpis a výsledky odehraných zápasů
naleznete na www.policka.cz/avl
Za OV AVL Jaroslav K. Dvořák

HOKEJBAL - HODNOCENÍ SEZONY
Mladší žáci
Poličtí mladší žáci se celou sezonu úporně rvali
o umístění s týmy DDM Alfa Pardubice, TJ Spartak Letohrad a s Mušketýry Svítkov. Postup do republikového finále bohužel nakonec utekl o chloupek poličské
Kometě, jejíž hráči v konečném zúčtování vybojovali
bronzové medaile, když získali 30 bodů, stejně jako
druhý TJ Spartak Letohrad, rozhodly však vzájemné
zápasy. Polička se ale může pochlubit tím, že za celou
sezonu vstřelila nejvíce branek (91) a na góly tedy jasně vyhrála. Vítězem NHbL mladších žáků se stal tým
DDM Alfa Pardubice, který celou soutěž vyhrál o jeden
bod. Pro naše žáky byla tato sezona rozhodně úspěšná a snad se jejich účasti v celorepublikovém finále
dočkáme v příští sezoně. Mladším žákům tímto přeji
mnoho dalších úspěchů a výher.
Starší dorost
Výsledky posledních zápasů:
3. 4. – Heřmanův Městec: Ježci Heřmanův Městec
– SK Kometa Polička: 1. zápas 3:1 (2:0,0:1,1:0), 2. zápas 3:3 (0:1,1:2,2:0). 10. 4. - Polička: SK Kometa Polička
– HBC Pardubice: 1. zápas 4:1 (1:0,2:1,1:0), 2. zápas
4:1 (1:0,3:0,0:1). 17. 4. - Polička: SK Kometa Polička
– HBC Jokerit Chrudim: 1. zápas 0:3 (0:1,0:1,0:1), 2. zápas 8:2 (2:1,3:1,3:0). 1. 5. – Heřmanův Městec: SK Holcim Prachovice – SK Kometa Polička: 1. zápas 2:4 (0:
2,1:1,1:1), 2. zápas 1:7 (1:0,0:3,0:4). 8. 5. – Heřmanův
Městec: HBC Pardubice – SK Kometa Polička – 1:8 (0:
0,1:1,0:7). SK Kometa Polička – Ježci Heřmanův Městec
– 3:2 (0:2,3:0,0:0). 23. 5. - Pardubice: SK Kometa Polička – Ježci Heřmanův Městec – 5:1 (2:0,2:1,1:0). HBC
Pardubice – SK Kometa Polička – 1:5 (0:2,0:2,1:1)
Poličtí dorostenci se v posledních zápasech ukazali ve velmi dobrém světle, je vidět, že forma celého
týmu neuvěřitelným způsobem graduje. Potvrdili, že
svou pozici v tabulce mají jasně zaslouženou. Hráči
Komety zahájili ligu skvělým podzimem, když byli
na druhém místě. Příslibem do jara byla dvoubodová
ztráta na první místo, což dávalo velké šance. Hned
v prvních zápasech Kometa vystrčila růžky a vytáhla
se v Chrudimi, kde remizovala 2:2 a vyhrála 3:1. Také
HBC Pardubice, „černému koni“ soutěže, ukázali, že
můžou favoritům v některých zápasech způsobit velké
problémy. Potrápili nejen Chrudim, ale také Prachovice
a heřmanoměstecké Ježky.
Kometa jela po Chrudimi hrát dva zápasy do Heřmanova Městce, kde bohužel přišla o důležité body,
a snad právě i tyto momenty rozhodly o tom, že titul
Mistra 1. NHbL neskončil v Poličce. Ale po těchto
zápasech se dostala do obdivuhodné formy, na které
měl zásluhu především trenér Poul, který Kometu vedl
cílevědomě za úspěchem v této sezoně - v posledních
deseti zápasech urvala 9 vítězství. Poslední dvě se
zrodila na pardubické půdě při posledním ligovém
víkendu této sezony. Kometa měla po konci soutěže
v kolonce skóre po 32 zápasech 60 obdržených branek, což bylo nejméně z celé ligy. V konečném účtování musím jasně říct, že tvrdá letní příprava se vyplatila
a přinesla překvapivě skvělý výsledek. Polička si tak
mohla odvést z Pardubic stříbrné medaile a pohár.
Trenér Poul k tomu řekl: „Letos jsme měli nejmladší
tým v lize a nepočítal jsem s tím, že bychom mohli
skončit na druhém místě.“ Nutno dodat, že o to víc
takový úspěch potěšil. Ale trenér Poul pracuje s hráči
systematicky, do týmu přivedl výbornou náladu, která
se určitě také podepsala na výsledku.
„Stříbrná“ sestava v soutěži: Brankáři: Škoda Petr
(číslo na dresu- 2), Stehno Bohuslav (1).
Obránci: Sokol Lukáš (68)(A), Koníček Michal (26),
Dubánek Vojtěch (12), Koráb Jan (10).
Útočníci: Radiměřský Jakub (92)(C), Víšek Milan(17)(A), Pospíšil Pavel (22), Báča Milan (77), Koníček Lukáš (88), Prchal Miroslav (44), Grubhoffer Miloš
(13), Chmel Milan (19), Boháč Jaroslav (13), Otava
Viktor. Trenér: Poul Zdeněk
Muži
Ještě minulou sezonu extraligová Kometa se letos
musela vyrovnat s tím, že bude hrát 2. NHbL. Před sezonou se na oficiálních webových stránkách krajského
hokejbalového svazu objevily názory a šance jednotlivých týmů v 2. NHbL. Pisatel se odvážil o poličské Ko-

metě napsat, že bude tuto sezonu pouze partou odpadlíků, kteří budou velice rádi když se udrží v soutěži. Je
sice pravda, že někteří hráči odešli, ale zůstali zde jiní
velice kvalitní borci, kteří i po sestupu z Extraligy zachovali věrnost poličskému dresu. Kapitánské „céčko“
převzala po rozeném vůdci Michalu Chmelovi „duše
týmu“ Michal Pražan. Objevily se i nové tváře, které se
po pár zápasech osvědčily - Tomáš Lněnička a Vojtěch
Hanyk. Do sestavy zapojil trenér poličského „áčka“
také mladíky, kteří se ukázali ve velmi dobrém světle
a předváděli skvělou hru; za zmínku stojí určitě výkony
Schaffera, Libicha, Teplého a také Grubhoffera.
Názor, který byl napsán na webu, poličské hráče
hecoval k výborným výkonům po celou sezonu. Na
Kometu si v základní části brousily zuby zejména HBC
Pardubice a také odvěký rival 1. HBC Svitavy. Také
ostatní týmy chtěly ukázat, že se nebojí zvučného
jména, které Kometa stále jistě má. Kometa sehrála
v 2. NHbL velmi dobrá utkání, většinou soupeře přehrála a uběhala. Rozdíl třídy tu byl jasně vidět, Kometa
měla jasně navrch. V několika zápasech, které Polička
remizovala nebo prohrála, buď hráči nevyužili šance,
nebo soupeřům vydatně pomohl k dobrému výsledku
rozhodčí (např. zápas HbC Lokomotiva Česká Třebová
„B“ – SK Kometa Polička). Na úvod sezony Kometa
prohrála doma právě s Českou Třebovou „B“ a vyhrála
s Letohradem „B“. Proti Letohradu se do listiny střelců zapsal velkým dílem David Rokos a od té doby
podával vynikající výkony, na jeho brankách potom
začala Kometa stavět. Své dovednosti uplatňoval hlavně v přesilovkách. S třiadvaceti brankami stal třetím
nejlepším střelcem soutěže. Polička se tuto sezonu
také mohla spoléhat na spolehlivé výkony brankáře
Františka Klouzala.
Po základní části byla Kometa na druhém místě
a do play-off šla s tím, že jediným týmem, se kterým se
nechce potkat dříve než ve finále, jsou 1. HBC Svitavy.
Před Poličkou byl po základní části pouze tým HBC
Pardubice.
Ve čtvrtfinále se Kometa utkala s HBC Chlumec
nad Cidlinou. Poličtí hráči hráli svou hru a po brankách Teplého, Rokose a dvou brankách navrátivšího
se Chmela vyhráli první zápas čtvrtfinálové série 4:
0. Petr Chmel, který se stihl vrátit do play-off, zaznamenal v tomto utkání 2+1 a výrazně se podílel na
vítězství. I ve druhém utkání, hraném druhý den už
na poličské půdě, pomohl gólem a asistencí k postupu
do semifinále.
V semifinále proti sobě Kometa měla technicky
docela dobře vybavený tým DDM Delta Pardubice
s vynikajícím Smekalem v brance. Spoluhráči ho
ovšem moc nepodrželi a to se podepsalo na konečném výsledku. Tečku za vydařeným zápasem pak
udělal Petr Chmel – 1:6. Pro Petra to byl další výborný
zápas, zaznamenal 1+3, a to ještě netušil, jak dobrý pro
něj bude domácí zápas. V něm Delta odolávala Poličce
přesně 8 minut a 43 vteřin, branku vstřelil David Rokos
v přesilovce. Přesně za 30 vteřin překonal Smekala Hubáček, za 14 vteřin se trefil Petr Chmel. Naděje DDM
Delty pohřbili hezkou kombinací nahrávající Grubhoffer a přesně zakončující Schaffer – 4:0. Po 46 vteřinách
druhé třetiny přidal pátou branku v přesilovce Teplý,
který právě tímto gólem úplně otupil nápor hostů.
V 15. minutě pak vstřelil další gól po přihrávce Petra
Chmela Karel Geba – 6:0. Sedmou branku přidala opět
velmi produktivní dvojice mladíků Grubhoffer – Schaffer. Na začátku poslední části prakticky už rozhodnutého utkání přidal další branku Petr Chmel. Čestný
úspěch hostů poté zaznamenal nejlepší a nejaktivnější
hráč Delty Martin Novotný. Za dvě minuty však opět
skóroval opět Petr Chmel, aby po chvíli stav upravil na
konečných 10:1. V utkání tento klenot poličského hokejbalu zaznamenal 4+2 a pomohl Poličku nasměrovat
do vytouženého finále.
Ve druhé semifinálové sérii se po prvním hracím dnu viděly Pardubice ve finále proti Poličce když
zvítězily nad Svitavami 1:3. Ale Svitavští ve druhém
zápase série zabojovali, vyhráli 0:2 a vynutili si rozhodující třetí utkání, v němž Pardubice rozdrtili 1:7.
Finále se zahajovalo ve Svitavách, přišla se na něj
podívat řada fanoušků ze svitavského i z poličského

tábora. Hrál se výborný hokejbal se spoustou šancí
na obou stranách, ale oba brankáři, na domácí straně
Janco a straně Komety Klouzal, chytali opravdu výtečně. Pak ale přišla první chvilka Petra Chmela, byl to
opět jeho zápas, ocitl se sám před Jancem a s velkým
přehledem zakončil. Obrana Komety pracovala výborně, jediné zaváhání přišlo 8 vteřin před koncem první
třetiny v přesilovce Svitav - 1:1. Ve druhé třetině začala
další série výborných šancí, domácí fanoušci hnali
své miláčky dopředu, ale obrana Poličky a František
Klouzal měli skvělý den, ostatně jako celé play-off.
A tak díky skvělé defenzivní činnosti mohl v čase 17:
39 poslat Kometu znovu do vedení Petr Chmel po výstavní přihrávce Hanyka. Třetí třetina začala náporem
Poličky, který brankou korunoval opět Petr Chmel, byl
to jeho velký den, připsal si tak další hattrick v play-off, gólovou nahrávku mu dal mezinárodně ostřílený
Petr Teplý. Svitavští se úporně snažili snížit, ale přes
neprostupnou obranu a velmi dobře chytajícího Klouzala se to nedařilo. Do šance se ale přeci jen dostali,
a to když Kometa špatně vystřídala a do samostatného
úniku se dostal svitavský hráč, ale střelu na vyrážečku
Klouzal perfektně vytěsnil za branku. Kometu nasměroval definitivně k vítězství v čase 32:48 jako správný
kapitán Michal Pražan – 1:4. Kometa dominovala jasně
ve všech směrech a zaslouženě vyhrála, Svitavy očekávaně nevydržely nasazené tempo zápasu.
Druhý finálový zápas provázela skvělá kulisa.
Svitavští si s sebou přivezli i vlajkonoše a početnou
skupinku fanoušků, kteří byli na stadioně opravdu slyšet. Podle oficiálního zápisu přišlo170 diváků, na tuto
soutěž je to velmi slušná návštěva. Poličské hned na
začátku utkání zmrazila branka Hlouška, který dorazil
Sterenčákovu střelu. Vedení Svitav netrvalo dlouho,
protože v čase 5:16 při přesilovce vyrovnal David
Rokos po přihrávce Petra Chmela. Vděčné poličské
publikum, které skvěle fandilo, mohlo zatleskat Davidu Rokosovi hned při další přesilovce, kdy zvýšil na 2:
1 a za 48 vteřin na 3:1 Ani ne za dvě minuty se míček
se dostal k Hanykovi a ten dal výstavní branku 4:1. Poličskou radost ale za 53 vteřin uzemnil po přihrávce
svitavské hvězdy Švendta Petr. Ve druhé třetině se hrál
hokejbal nahoru dolu, byl to přesně finálový zápas jak
má být. Diváci Kometu po druhé třetině vyprovázeli
bouřlivým potleskem. Do třetí třetiny domácí hráči
nastoupili zodpovědně zezadu s cílem neinkasovat
a to se jim na výbornou povedlo, ba naopak ještě dvě
branky přidali. Závěr zápasu si SK Kometa Polička
zkušeně pohlídala. V poslední minutě už z hráčů
spadala všechna únava z celého náročného play-off
a pomalu si začali vychutnávat vítězné pocity. Když
rozhodčí ukončil zápas, tak se všichni hráči seběhli
k Františku Klouzalovi a začínali oslavovat. Největší
radost z tohoto vítězství měl určitě trenér Pavel Štefka,
který po minulé protrápené sezoně zažil opět slastné
pocity vítězů. Taktika, kterou týmu naordinoval přinesla nakonec úspěch.
SK Kometa Polička pak převzala zlatý pohár pro
vítěze 2. NHbL z rukou sekretáře Regionálního svazu
hokejbalu Josefa Kozla. Čerství Mistři stihli ještě závěrečné společné fotky, a pak už se vrhli do kabiny, kde
se pomalu začínalo slavit. Mohutná oslava titulu šampiónů 2. NHbL vypukla až o týden později.
Za hvězdu play-off bych si dovolil označit Petra
Chmela, který byl pro SK Kometu Polička velkou
posilou a výrazně se podílel na zisku titulu. Kdyby se
udílela cena pro nejužitečnějšího hráče play-off, tak
by bezesporu patřila jemu. Ale velkou hvězdou celé
této soutěže byl rozhodně celý kolektiv SK Komety Polička, který držel za jeden provaz celou sezonu a dotáhl své úporné snažení až do vítězného konce.
Vítězná sestava v celé sezoně:
Brankáři: Klouzal František (1), Stehno Bohuslav
(99), Škoda Petr (66). Obránci: Pražan Michal (44)(C),
Teplý Petr (10), Libich Martin (12), LněničkaTomáš (13),
Hanyk Vojtěch (77), Sokol Lukáš (22). Útočníci: Chmel
Petr (11), Rokos David (68)(A), Schaffer Petr (20), Grubhoffer Miloš (26), Geba Karel (19), Hubáček Jiří (23),
Vraspír Jiří (97), Cacek Michal (98), Kutil Josef (21).
Trenér mužstva: Pavel Štefka.
- Bohuslav Stehno ml. -
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PŘEDEHRÁVKA
MISTROVSKÝCH ZÁPASŮ MUŽŮ

Fotbalisté si předehrávali dva zápasy, v obou se
jim podařilo zvítězit. Třetí vítězství v řadě nás opět
dostává do bojů o medailové pozice v krajském
přeboru!
Jiskra HEŘMANŮV MĚSTEC – SK Masokombinát POLIČKA 0 : 2 (0:0). Branky: 71. Zvěřina,
89. Benko z p.k. Sestava: Dittrich O.–Červený,
Švec, Neumeister, Král L. (8. Kovář)–Adamča
(70.Král V.), Benko, Kučera, Soukal L. Nikl, Zvěřina. Gólová radost pro naše hráče, realizační tým
(s čerstvým pětačtyřicátníkem Jardou Dittrichem)
i skupinku poličskcých fanoušků přišla v 71. minutě, kdy Zvěřina chladnokrevně zavěsil. Domácí
se po obdržené brance snažili výsledek zkorigovat, ale v útočné fázi byli opravdu bezzubí. A tak
těsně před závěrečným hvizdem přišla tříbodová
pojistka, která nás katapultovala na 4. místo v tabulce a rázem jsme opět ve hře o medailové pozice
v nejvyšší krajské soutěži pardubického kraje. Nutno dodat, že v utkání podala velmi dobrý výkon
trojice rozhodčích Čech (Dolany) a Ujec, Suchomel
(Pardubice).
xxx
Béčko dokázalo udolat aspiranta postupu
a upevnilo si druhé místo !
SK Masokombinát POLIČKA „B“ – Sokol LIBCHAVY 2 : 1 (1:0). Branky: Kavan, Čípa. Sestava:
Nunvář – Roušar, Jílek, Moučka, Mička, Stoklásek,
Opina, Čípa, Kavan, Skala, Falt (Bouška). Naše
mužstvo nastoupilo s několika dorostenci, ale i přesto dokázalo aspiranta postupu porazit a upevnilo
se výborné druhé místo v tabulce.
-Václav Obolecký-

FOTBALISTI, DO TOHO!
Za zvuku kapel z Poličského Rockoupání mohlo
zaniknout fandění poličských fotbalových fanoušků.
Ale na stadionu je asi bylo slyšet hodně, našim fotbalistům se dařilo!
ÚTERÝ 18. 5.
Mladší žáci: SK CHRUDIM – SK Masokombinát
POLIČKA 2 : 0 - předehrávka
Starší žáci: SK CHRUDIM – SK Masokombinát
POLIČKA 0 : 4 - předehrávka
SOBOTA 22. 5.
Mladší elévové: POLIČKA - HORNÍ JELENÍ 2 :
0. Branky: Nespěšný 2. Naše mužstvo mělo od začátku
herní převahu a zaslouženě vyhrálo, škoda nevyužitých
šancí. POLIČKA - AFK CHRUDIM 1 : 2. Branka: Harašta. Vyrovnané utkání s šancemi na obou stranách. Naše
mužstvo mělo v posledních chvílích šanci, když šel Nespěšný sám na branku, ale soupeř ho zezadu zfauloval.
POLIČKA - FK PARDUBICE 1899 1 : 0. Branka: Pajkr.
Od začátku utkání hrálo naše mužstvo s chutí, hlavně
Kvasnička táhl mužstvo a byl u řady šancí.
Starší elévové: POLIČKA - HORNÍ JELENÍ 6 : 1. Branky: Houska 2, Buben 2, Mach, Holeš. Utkání s posledním mužstvem tabulky a jistým sestupujícím měli naši
hráči pod kontrolou a zaslouženě vysoko zvítězili.
POLIČKA - AFK CHRUDIM „A“ 2 : 1. Branky: Mach
R., Buben. Souboj o třetí místo v tabulce krajské ligy
nabídl velmi kvalitní fotbal. Naše mužstvo bezchybně
bránilo, podnikalo nebezpečné brejky a tím drželo domácí obranu v pohotovosti. Nám se podařilo skórovat
pokaždé z rohových kopů po nacvičených signálech,
domácí snížili minutu před koncem a závěr zdramatizovali. Ovšem chytrou hrou v závěru jsme důležité
vítězství uhájili. V brance podal výborný výkon Jan
Boháček. POLIČKA - FK PARDUBICE 1899 1 : 0. Branka: Mach P. V tomto zápase jsme soupeře zcela přehráli,
ale bohužel jsme se potýkali se špatnou koncovkou.
Svoji roli sehrála i únava hráčů z předcházejících utkání,
všichni zaslouží velké uznání za předvedené výkony
a poděkování od trenérů.
Muži „A“: FK ČESKÁ TŘEBOVÁ – SK Masokombinát
POLIČKA 1 : 3 (1:1). Branky: Benko 2, Adamča.
Sestava: Dittrich O. – Červený, Švec, Neumeister,
Král L. (70. Kovář) – Adamča (82. Opina), Benko, Kučera, Soukal L. – Nikl, Zvěřina. Naše mužstvo začalo
na kvalitním hřišti s větrem v zádech s velkou chutí
a v úvodní čtvrthodince mělo míč častěji na kopačkách.
Ovšem domácí, snad při první vážnější „návštěvě“ v našem pokutovém území, se dostali do vedení. V závěru

poločasu však Benko z trestného kopu bombou z 30m
vymetl pavučinky Habrmanovy svatyně - 1:1. Tento gól
do šatny našemu mužstvu velice pomohl a přidal na
sebevědomí ve druhém poločase. Po jedné rychlých
akcí našeho mužstva se k míči v pokutovém území
dostal Zvěřina, byl podtržen a Benko z penalty poslal
náš tým do vedení. Třetí branku přidal po pěkné akci
celého mužstva Adamča. Zasloužené vítězství našeho
mužstva.
NEDĚLE 23. 5.
Mladší žáci: SK VYSOKÉ MÝTO – SK Masokombinát POLIČKA 2 : 2 (2:1). Branky: Kysilko 2
Starší žáci: SK VYSOKÉ MÝTO – SK Masokombinát
POLIČKA 0 : 1 (0:1). Branka: Švec
Mladší dorost: SK Masokombinát POLIČKA – SK
SEMILY 0 : 2 (0:0). Sestava : Dobeš - Jílek, Scheib,
Stodola, Vrabec, Boháč, Švec, Škoda, Dobeš, Findejs
O., Findejs L. Mladší dorostenci nenavázali na úspěšný
zápas minulého kola a zaslouženě prohráli. V brance
podal výboný výkon žák Dobeš. Hosté se ujali vedení
proměněným sporným pokutovým, které dostalo hosty
herně do sedla a vítězství si již pohlídali.
Starší dorost: SK Masokombinát POLIČKA – SK
SEMILY 6 : 0 (2:0). Branky : 42. Mužík, 45.Čípa z p.k.,
59.Nekvinda, 62. Skala, 74. Nespěšný, 76. Vrabec. Sestava : Kovář – Bouška, Škoda, Vondra, Novák, Nekvinda,
Opina, Čípa, Skala, Nespěšný, Mužík (Vrabec, Jílek).
V zápase s posledním mužstvem tabulky se hrál od
prvních minut zápas na jednu branku. Pochvalu za
předvedený výkon si zaslouží celý kolektiv, ale hlavně
Opina, který přihrál a vypracoval pět ze šesti gólu. Tím
si starší dorostenci uchovali naději na záchranu v divizi.
Teď to musí potvrdit v dalším kole, kdy se utkají na Julisce s Duklou Praha.
Muži “B“: SK Masokombinát POLIČKA – Sokol SRUBY 2 : 1 (0:0). Branky: 51. Kavan, 75. V.Král. Sestava
Poličky B: Dittrich O. – Roušar, Petr, Mihulka, Stoklásek,
Moučka, Švec, Kučera, Opina, Král V., Kavan (Bouška).
Naše mužstvo si v prvním poločase vytvořilo územní,
leč neplodnou, převahu. Brankové probuzení přišlo
až v 51. minutě. kdy Kučera ideálně našel Kavana
– 1:0. I v dalším průběhu bylo bojovné utkání vyrovnané, ale v 75. minutě ukázal záda hostujícím obráncům
V. Král a chladnokrevně zvýšil na 2:0. Hosté ovšem
nesložili zbraně a v 84. minutě zdramatizovali utkání
brankou Kroupy. Závěrečný nápor hostů už naše mužstvo ustálo a po třech porážkách v řadě protrhlo tuto
neúspěšnou sérii.
-Václav Obolecký-

FOTBALOVÝ VÍKEND SE VYDAŘIL
Družstvo „A“ již počtvrté v řadě neprohrálo. Dařilo
se i mladším a starším žákům a elévům. Starší i mladší
elévové se kvalifikovali do krajského finále ve svých
kategoriích.
Mladší žáci: SK Masokombinát POLIČKA – AFK
CHRUDIM „B“ 1:0 (0:0). Branka: 42. Bednář Jan. Sestava:Dvořák – Prokůpek, Štefka, Mihulka, Bednář,
Vaško, Švec, Vančura, Soukal, Petr, Dubský (Mužík,
Houska, Dostál, Holeš, Scheib J.).
Starší žáci: SK Masokombinát POLIČKA – AFK
CHRUDIM „B“ 4:0 (3:0). Branky: 19. Dobiáš, 32. Češka, 34. Findejs L., 50. Findejs O. Sestava:Dobeš – Findejs L., Navrátil, Findejs O., Langr, Scheib, Švec, Češka,
Dobiáš, Pazdera, Pavliš (Leinweber, Novák, Vančura,
Soukal)
Mladší dorost: FK DUKLA PRAHA – SK Masokombinát POLIČKA 3:0 (2:0).
Starší dorost: FK DUKLA PRAHA – SK Masokombinát POLIČKA 3:2 (2:0). Branky: Čípa, Opina. Sestava:
Vopařil, Bouška, Škoda, Vondra, Novák, Nekvinda,
Opina, Čípa, Skala, Nespěšný, Dobeš.
Utkání zhodnotil trenér Opina takto: „Zápas na
pěkně upraveném stadionu na Julisce jsme začali
aktivně a v prvních deseti minutách jsme domácí
nepustili na naši polovinu. Vypracovali jsme si i dvě
gólové šance, ale chyběl nám klid při zakončení.
Po 15 minutách jsme ale přestali hrát aktivně a toho
postupně domácí začali využívat. Najednou jsme byli
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u všeho pozdě a tak výsledkem bylo vedení domácích
2:0. Po důrazném upozornění o poločase, že se hraje
o udržení v divizi, nastoupili dorostenci jako vyměnění. Už ve 45. minutě snížil Čípa po přihrávce Opiny na
2:1. Potom jsme domácí dostali pod tlak a bylo jenom
otázkou času, kdy dáme další branky. Sedmkrát byli
naši hráči sami před brankařem domácích, ale ani
jednou nedokázali proměnit. A tak domácí z náhodného útoku zvýšili na 3:1. V závěru jsme ještě snížili
Opinou na 3:2, ale na vyrovnání už nebyl čas. Můžeme
jenom litovat výkonu v prvním poločase a neproměňování šanci ve druhém poločase, kdy jsme měli i na
vítězství“.
NEDĚLE 30.05.2004
Muži „B“: SK JEVÍČKO – SK Masokombinát POLIČKA 2:2 (1:1). Branky: V. Král, Nikl.
Mladší elévové: POLIČKA - ČESKÁ TŘEBOVÁ
2:0. Branky: Opina 2.POLIČKA - LETOHRAD 1:1. Branka: Opina z p.k. POLIČKA - CHOCEŇ 3:1. Branka:
Opina 2, Kvasnička. Herní převaha našeho mužstva
po celý zápas.
Starší elévové: POLIČKA - ČESKÁ TŘEBOVÁ 4:1 , POLIČKA - LETOHRAD 1:3, POLIČKA - CHOCEŇ 5:0. Starší i mladší elévové se kvalifikovali do
krajského finále ve svých kategoriích.
SOBOTA 29. 5.
Muži „A“: SK Masokombinát POLIČKA - SKP
Slovan MORAVSKÁ TŘEBOVÁ 1:1 (1:1) Branky:

23. Benko z p.k. Polička: Dittrich O. – Červený, Švec,
Neumeister, Kovář – Adamča (71. Falt), Benko, Kučera,
Soukal L. – Nikl (46.Král V.) Zvěřina. Rozhodčí: Čupr
(Svitavy) ŽK:2:1. 100 diváků. V dalším mistrovském
zápase jsme na našem hřišti za pěkného počasí
přivítali remízového krále krajského přeboru ( z dosavadních 23 mistrovských 15 remíz). Naše mužstvo
pod dojmem tří vítězství v řadě začalo s chutí a během
prvního poločasu si vytvořilo územní převahu. Soupeř
se k naší šestnáctce dostával spíše sporadicky, díky
nakopávaným míčům.Vedení nám zajistil Benko z pokutového kopu. Ve 31. minutě se hosté po delší době
dostali blíže k naší brance, po centru kapitána Šatníka
se míč dostal ke Strouhalovi a ten angličanem od tyče
se štěstím vyrovnal. Z tohoto malého šoku jsme se do
poločasu jen těžko dostávali. Ve druhém poločase se
hosté soustředili na udržení 16 remízy. Zlomovým
momentem tak mohla být 84. minuta, kdy si na další
přesný pas naběhl do šestnáctky Zvěřina, hostující
obránce opět fauloval a následoval druhý pokutový
kop. Míč si postavil Benko, ale brankář Kryštof tentokrát směr jeho střely vystihl a míč vyrazil - stejně jako
v podzimním utkání v Moravské Třebové jsme v závěru penaltu neproměnili. Našemu mužstvu chybělo více
sportovního štěstí, abychom okresního rivala pokořili.
Ovšem šňůra čtyř zápasů bez porážky ve vyrovnaném
závěru krajského přeboru jistě také není k zahození.
-Václav Obolecký-

SKONČILA VELEÚSPĚŠNÁ SEZÓNA POLIČSKÝCH FOTBALISTŮ
Takovou sezónu pamětníci nepamatují • Korunovace mladších žáků, premiantů v krajském přeboru •
Starší žáci vícemistři v krajském přeboru • „A“ mužstvo
si vydobylo vynikající 2. místo v krajském přeboru •
„B“ mužstvo vyhrálo I. B třídu a postoupilo do I. A třídy
• Starší dorostenci nestačili na vedoucí Liberec „B“ •
Mladší dorostenci si přivezli z Liberce nečekaný bod •
Finálový turnaj starších elévů = mistři SK Masokombinát
POLIČKA!
SOBOTA 12. 6.
Mladší žáci: SK Masokombinát POLIČKA - Jiskra
ÚSTÍ NAD ORLICÍ 0 : 4. Branky: 21. a 29. Kubišta,
30. a 55. Kolář. Sestava: Dvořák - Prokůpek, Štefka, Mihulka, Bednář, Vaško, Švec, Kysilko, Mužík, Petr, Dubský
(Dostál, Křivý, Neděla, Houska, Scheib). Ani porážka
v posledním zápase nemohla zhatit radost z korunovace
a obhajoby vítězství v krajském přeboru.
Starší žáci: SK Masokombinát POLIČKA - Jiskra ÚSTÍ
NAD ORLICÍ 2 : 0. Branky: 33. Pavliš Martin, 40. Češka.
Sestava: Dobeš – Findejs L., Navrátil, Findejs O. , Langr,
Scheib, Švec T., Češka, Dobiáš, Pazdera, Pavliš
Starším žákům chyběl jeden bod na postup do žákovské ligy, ale za předvedené výkony po celou sezónu
jim patří uznání a pochvala. Stříbrný stupínek patří
k nejlepším umístěním mužstva v historii oddílu.
Mladší dorost: FC Slovan LIBEREC „B“ – SK Masokombinát POLIČKA 1 : 1 (0:0).Branka: Dobeš
Starší dorost: FC Slovan LIBEREC „B“ – SK Masokombinát POLIČKA 6 : 2 (2:1). Branky: Čípa z p.k.,

Dobeš. Sestava: Vopařil –Bouška, Čípa, Škoda, Vondra,
Novák, Nekvinda, Skala, Dobeš, Nespěšný, Vrabec (Jílek, Boháč). Proti vedoucímu mužstvu tabulky dokázali
naši bez zraněného kapitána Opiny držet krok pouze
první poločas.
Muži „B“: Sokol KAMENNÁ HORKA – SK Masokombinát POLIČKA 0 : 3 (0:3). Branky: Adamča 2,
V. Král. Zasloužené vítězství katapultovalo naši rezervu
do I. A třídy, což je nesmírně úspěch tohoto mladého
kolektivu.
NEDĚLE 13. 6.
Muži „A“: SK Masokombinát POLIČKA – 1. FC
ŽAMBERK 2 : 1 (0 : 0). Branky: 71. Kučera, 82. Adamča - 84. Lauterbach. Sestava: Dittrich O. – Červený,
Benko, Kovář (50. Neumeister), Král L. – Adamča,
Švec, Kučera, Soukal L., - Zvěřina, Nikl (46. Král V.).
Vítězstvím v posledním mistrovském utkání zakončilo
naše mužstvo úspěšnou sezónu. Celkové 2. místo je
nejlepším umístěním našeho „A“ mužstva v novodobé
historii oddílu. Naše mužstvo mělo proti beznadějně
poslednímu a sestupujícímu Žamberku drtivou převahu, ale trápili jsme se v koncovce.

STARŠÍ ELÉVOVÉ – MISTŘI KRAJSKÉ
LIGY PARDUBICKÉHO KRAJE !
Finále krajské ligy starších elévů se hrálo na krásném pažitu v České Třebové. Náš tým skončil po základní skupině (45 utkání) na velmi lichotivém 3. místě

VÝSLEDKY POLIČSKÝCH FOTBALOVÝCH MUŽSTEV
• Mladší žáci opět premianty v krajském přeboru
– fantastické • Starší žáci skončí nejhůře na 2. místě
v krajském přeboru • „A“ mužstvo potvrdilo famózní
závěr soutěeže a vyhrálo v derby v Hlinsku • „B“
mužstvo je kolo před koncem v čele I. B třídy a krůček
od postupu • Starší dorostenci si připsali s rezervou
JABLONCE pouze bod. • Mladší dorostenci (v základu
se 6 staršími žáky) nestačili na JABLONEC. • Finálový
turnaj mladších elévů – odložen.
SOBOTA 5. 6.
Mladší žáci: K Agria CHOCEŇ - SK Masokombinát
POLIČKA 0 : 3. Branky: Kysilko z p.k., Petr, Houska.
Trenér Martin KLEIN, který dovedl mladší žáky po
předloňském 1. místě v krajském přeboru a letos tento
fantastický úspěch s obměněným kolektivem opět zopakoval, zhodnotil utkání takto: „ S výjimkou prvních
pěti minut to byla jednoznačná a praktická ukázka
rozdílu mezi vedoucím mužstvem a posledním celkem
krajského přebornického pelotonu. Jenom škoda neproměněných šancí, poněvadž vítězství by bylo daleko
výraznější. Díky tomuto vítězství po roce opět slavíme
obhájené vítězství v nejvyšší soutěži řízené Pardubickým fotbalovým svazem. Touto cestou děkujeme hráčům za celosezónní výsledky a přístup. V posledním
mistrovském zápase v domácím prostředí si vychutnáme slávu vítězů a v závěrečném rozloučení s tak úspěšnou sezónou si smlsneme tu pomyslnou třešničku na
dortu. KLUCI DĚKUJEME, BYLI JSTE SUPER!“ S gratulací hráčům i realizačnímu týmu za reprezentaci oddílu
i města se připojuje i výbor FO SK MK Polička.
Starší žáci: FK Agria CHOCEŇ - SK Masokombinát
POLIČKA 0 : 3. Utkání druhého mužstva se třetím mělo
jednoznačný průběh a naše mužstvo předvedlo snad
nejlepší jarní výkon v soutěži. Vzhledem k výsledku
mužstva starších žáků České Třebové (vítězství 6:0 nad
Přeloučí) a jednobodovým náskokem před posledním
kolem, zůstane zřejmě náš tým krůček před branami
ligové soutěže. Ale za jarní předvedené výkony si realizační tým i hráči zaslouží plné absolutorium!
NEDĚLE 6. 6.
Muži „A“: FC HLINSKO - SK Masokombinát
POLIČKA 2 : 3 (1:1). Branky: 2. Vodička, 76. Valla 36. Kučera, 55. Zvěřina, 91. Nikl. Sestava: Dittrich O.

– Červený, Švec, Kovář, Král L. – Adamča (87. Opina),
Benko, Kučera (90. Čípa), Soukal L. – Zvěřina, Král V.
(71. Nikl). V zápase přezdívaném jako derby Vysočiny
jsme se představili na hřišti čerstvého finalisty Poháru
PKFS a v průběžné jarní tabulce jednoho z nejlepších
mužstev krajského přeboru. Domácí oproti podzimu
zcela obměnili svůj kádr a s šesti novými tvářemi sbírali
na jaře jeden úspěch za druhým. Naše mužstvo pokud
myslelo na medailové pozice muselo si z horké půdy
přivézt alespoň bod - soustředěnou hrou, podpořenou
nezměrnou bojovností, se stále více dostávalo do brankových příležitostí. Domácí, hnáni publikem, ovšem
potom naše mužstvo zatlačili a podařilo se jim Vallou
vyrovnat. V hektickém závěru obešel u lajny Zvěřina
dva domácí obránce, našel na malém vápně střídajícího
Nikla a tříbodový export do Poličky se stal skutkem.
Pětizápasová šňůra bez porážky tak pokračuje!
Mladší dorost: SK Masokombinát POLIČKA – FK
JABLONEC 97 „B“ 1 : 5 (1:2). Branka: Boháč. Sestava
: Kovář – Jílek, Vopařil, Češka, Stodola, Scheib, Findejs
O., Boháč, Langer, Dobeš, Švec T. Za mladší dorostence muselo nastoupit 6 starších žáků, kteří se vrátili ze
zápasu v Chocni. Za to , že se zápas vůbec odehrál
musíme poděkovat jak žákům, tak jejich realizačnímu
týmu. To ostře kontrastuje s přístupem mladších dorostenců, kteří se bez omluvy nedostavili. Proti sehranému
a fotbalovějšímu týmu hostí jsme neměli moc šancí na
bodový zisk, třebaže jsme od 10 minuty vedli brankou
Boháče.
Starší dorost: SK Masokombinát POLIČKA – FK
JABLONEC 97 „B 1 : 1 (0:0). Branka: 85. Nekvinda 50. vlastní. Sestava : Vopařil – Bouška, Stodola, Vondra,
Novák, Nekvinda, Opina, Čípa, Skala, Nespěšný, Mužík
(Jílek). Remíza je další ztrátou v boji o udržení divizní
soutěže.
Muži „B“: SK Masokombinát POLIČKA – Sokol
RYCHNOV NA MORAVĚ 3 : 2 (1:0). Branky: Pospíšil
z p.k., Mihulka, Petr. Sestava: Nunvář – Roušar, Mička,
Mihulka, Stoklásek (67. Bouška), Moučka, Falt, Pospíšil,
Nekvinda, Kavan, Petr. Naše mužstvo dokonale využilo
zaváhání vedoucího Semanína a posunulo se kolo před
koncem na postupové 1. místo v krajské I. B třídě.
-Václav Obolecký-

a do finálové skupiny mu byly nalosovány „domácí“
FK Česká Třebová, FK Pardubice 1899 a MFK Pardubice. Druhou finálovou skupinu tvořily týmy TJ Svitavy,
SK Vysoké Mýto, AFK Chrudim „A“ a FK Přelouč. SK
Masokombinát POLIČKA – FK ČESKÁ TŘEBOVÁ 3 : 1
(1:0). Branky Mach R. 2, Buben. SK Masokombinát POLIČKA – FK PARDUBICE 1899 2 : 1 (0:1). Branky Kovář,
Buben. Naši hráči nastoupili k tomuto utkání zbytečně
nervózní. Soupeř podal výborný výkon a když jsme neproměnili dvě vyložené šance , tak nás soupeř z brejku
potrestal a dostal se do vedení. Ve druhém poločase
došlo k obratu díky velkému zlepšení a přeskupení
hráčů na některých postech. Dali jsme pěknou vyrovnávací branku po nacvičeném signálu, kluci se uklidnili
a brankou Bubna strhli důležité vítězství na naši stranu.
V utkání podal výborný výkon Boháček. Vítězství nás
posunulo do dalších bojů o medaile. SK Masokombinát
POLIČKA – MFK Pardubice 0 : 2 (0:1). Po postupu do
semifinále dali trenéři v posledním utkání ve skupině
příležitost širšímu kádru a některé hráče šetřili. Ti kteří
za ně zaskočili, ale podali velmi dobrý výkon. Soupeř si
vypracoval několik slibných šancí , dvě proměnil a zaslouženě zvítězil.
Tabulka SKUPINY „B“
1. MFK Pardubice
9:0
9 bodů
2. POLIČKA
5:4
6
3. Česká Třebová
2:6
1
4. FKPardubice 1899 2:8
1
Tabulka SKUPINY „A“
1. AFK Chrudim „A“
6:2
9 bodů
2. Vysoké Mýto
4:3
4
3. Přelouč
1:3
2
4. Svitavy
1:4
1
SEMIFINÁLE:
MFK PARDUBICE – SK VYSOKĚ MÝTO 0 : 0 na
pokutové kopy 3:2, SK Masokombinát POLIČKA - AFK
CHRUDIM „A“ 0 : 0 na pokutové kopy 2:1 (Holeš,
Houska). V semifinálovém utkání podali naši hráči
vynikající výkon, soupeř hrál také skvělý fotbal a neustále se bylo na co dívat. Naše mužstvo pět podržel
v některých momentech brankář Boháček, který ale
těsně před koncem utrpěl nepříjemné zranění (skluz
protihráče do břicha). Po půlhodině hry došlo na pokutové kopy. Výborným tahem se ukázalo býti, když
kapitán mužstva Holeš si stoupl mezi tři tyče. Hned první penaltu zlikvidoval, ale Kovář také přestřelil. Druhou
penaltu chrudimští proměnili a stejně tak Holeš. Třetí
penaltu poslal chrudimdský hráč vedle a tak rozuzlení
postupové tajenky měl na kopačkách syn trenéra David
Houska – bezpečně proměnil – postup do finále byl
zpečetěn. Vypukla obrovská radost všech hráčů, včetně realizačního týmu. Utkání o 3 místo: SK VYSOKÉ
MÝTO – AFK CHRUDIM “A“ 0 : 2
FINÁLE KRAJSKÉ LIGY:
SK Masokombinát POLIČKA - MFK PARDUBICE
1:0 (Holeš). Hrál se opět výborný fotbal. První poločas
byl soupeř o něco lepší, díky tomu, že vyhrával osobní
souboje ve středu hřiště. Jediná branka utkání padla po
faulu na Housku a trestném kopu Holeše asi z 18 metrů.
Radost , která vypukla po závěrečném hvizdu hlavního
rozhodčího se nedá popsat!
POLIČKA vítězem krajské ligy starších elévů Pardubického kraje!!! KLUCI, DĚKUJEME !!! Po velké radosti
a oslavách na hřišti obdrželi všichni hráči vítězný pohár
a zlaté medaile od zástupců PKFS.
Nejlepším brankářem byl vyhlášen poličský JAN
BOHÁČEK. O historický úspěch pro poličský oddíl se
postarali tito hráči: Ondřej Slaný (na finálovém turnaji
pro zranění chyběl), Jan Boháček, Tomáš Holeš, David
Houska, Jan Scheib, Miroslav Kovář, Aleš Buben, Petr
Mach, Richard Mach, Jiří Krejsek, Jakub Dvořák, Michal
Groulík, Vít Ehrenberger, Jaroslav Chlumský, trenéři:
Josef Houska a Petr Scheib. Všem těmto jmenovaným
patří velké uznání a poděkování od výboru FO SK
Masokombinát.
-Václav Obolecký-
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